
Em pleno feriadão da Semana 
da Pátria, cerca de 800 traba-
lhadores-atletas de empresas 
goianas disputam em Goiânia, 
de hoje até sábado, a etapa 
estadual dos Jogos do Sesi, um 
dos maiores torneios para fun-
cionários de indústrias em todo 
o País. A competição abrange 
as modalidades de futebol, fut-
sal, futebol sete máster, tênis de 

Jogos do Sesi
mesa, tênis de campo, xadrez, 
natação, atletismo, voleibol, vô-
lei de areia, truco, sinuca, dama, 
peteca e dominó. Os vencedores 
se classificam para a etapa re-
gional, que também será dispu-
tada na capital, em novembro. A 
abertura oficial será às 19 horas, 
no Clube Sesi Antônio Ferreira 
Pacheco, Setor Santa Genoveva, 
local da maioria das provas.

• Inovação
O Núcleo de Inovação de 
Goiás abriu inscrições para a 
Capacitação e Consultoria em 
Inovação. Trata-se de programa 
de 98 horas, que inclui capacita-
ção, oficinas e consultoria, para 
micro e pequenas indústrias; ou 
de 34 horas, com capacitação e  
oficinas, sem restrição para por-
te das empresas. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1752 / 
1719 ou pelo e-mail nig.fieg@
sistemafieg.org.br.
• Novo prazo
As inscrições para o Prêmio 
Nacional de Inovação, destinado 
a empresas que desenvolveram 
processos, tecnologias e estra-
tégias inovadoras, foram pror-
rogadas até 17 de setembro. A 

O Sesi lançou na terça-feira, 
em Goiás, o Projeto ViraVida, 
destinado a atender adoles-
centes e jovens de baixa renda, 
entre 16 e 21 anos, em situação 
de exploração sexual. A iniciativa 
inclui ainda situações de traba-
lho doméstico, gravidez precoce 
e dependência química. O pro-
jeto oferece capacitação pro-
fissional, atendimento médico, 
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iniciativa tem o apoio da Finep 
e do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. As ins-
crições podem ser feitas no site 
www.premiodeinovacao.com.br.
• Marketing internacional
Na quarta-feira, o Centro 
Internacional de Negócios da 
Fieg e o Conselho Temático de 
Comércio Exterior realizam o cur-
so Marketing Internacional, com 
Luciano Minghini. Informações 
pelo fone 3219-1488.
• Semana da Pátria
As unidades do Sesi e do Senai 
em Goiás prepararam pro-
gramação especial em come-
moração à Semana da Pátria. 
Confira programação nos sites 
http://www.sesigo.org.br e 
http://www.senaigo.com.br.

odontológico, psicossocial, de  
lazer e cultura. As aulas na ca-
pital goiana deverão ter início 
no primeiro semestre de 2013. 
Com apoio de todo o Sistema 
S (Senai, Sesc, Senac, Sebrae, 
Sest, Senat, Sescoop), os cursos 
terão duração média de um ano. 
O ViraVida também conta com 
parcerias do governo do Estado, 
prefeitura e conselhos tutelares .


