
O Sesi Goiás preparou ex-
tensa e diversificada programa-
ção para os trabalhadores da 
indústria comemorar o Dia do 
Trabalho, em 1º de maio, em suas 
unidades. No tradicional Clube 
Antônio Ferreira Pacheco, no Setor 
Santa Genoveva, em Goiânia, as 

Dia do Trabalho
atrações incluem apresentações 
culturais, show sertanejo e popu-
lar, torneios de tênis de quadra, 
jogos de futebol de campo, futsal, 
voleibol, futebol sete máster, além 
de atividades recreativas. Mais 
informações pelo telefone: (62) 
3265-0100.

•  Inovar é preciso – Hoje, 
a partir das 15h30, na Casa 
da Indústria, será realizado o 
2º Seminário Caminhos para 
Inovação - Inovar é Preciso. A pro-
posta é mostrar aos empresários 
a importância da implantação de 
planos de gestão da inovação 
como estratégia competitiva para 
a empresa, bem como a necessi-
dade de gerenciar a inovação de 
forma sistemática. Informações 
e inscrições pelos telefones (62) 
3219-1419/1752.
•  Inovação – Até o dia 15 
de maio, empresas de todo o 
País podem apresentar propos-
tas para concorrer a financia-
mento do Edital Senai Sesi de 
Inovação 2012, destinado ao 

O Sesi Goiás, em parceria 
inovadora com a Consciente 
Construtora, implantou uma aca-
demia de ginástica no local onde 
a empresa constrói o edifício La 
Musique Resort Residence, no 
Setor Bueno. Como diferencial, 
além da própria oferta aos fun-
cionários de uma opção para 
promover seu bem-estar, a mon-
tagem do centro de treinamen-
to físico reaproveitou resíduos 
de materiais de construção que 
seriam descartados ao final da 

Agenda de eventos

Academia no canteiro

desenvolvimento de pesquisas de 
produtos e processos industrial e 
de inovação social. Equipe técni-
ca do Sesi e Senai pode ajudar na 
elaboração das propostas e no 
preenchimento do projeto. Mais 
informações nos telefones (62) 
3219-1498 e 3219-1392.
• Olimpíada do Conheci-
mento – Depois de uma sema-
na de provas, termina amanhã a 
etapa estadual da Olimpíada do 
Conhecimento, competição de 
educação profissional promovida 
pelo Senai em âmbito nacional. 
A entrega de medalhas aos 27 
profissionais vencedores, alunos 
do Senai e do Senac, será realiza-
da às 19 horas, no Teatro Sesi, no 
Setor Santa Genoveva.

obra. Mais de 26 pares de alteres 
e 15 outros equipamentos foram 
fabricados com latas de tinta, 
canos de PVC, barras de ferro, 
concreto, mangueiras e madeira. 
Outra novidade é que os pró-
prios operários produziram todo 
o material, que dividirá espaço 
com equipamentos convencio-
nais. Um professor de Educação 
Física do Sesi vai orientar os em-
pregados da construtora às terça, 
quartas e quintas-feiras, das 17 
às 19 horas.


