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Com expectativa de mais que 
dobrar até outubro o número 
de atendidos – de 43 para 100 
alunos –, o Sesi Goiás realizou 
terça-feira a aula inaugural da 
qualificação de jovens do proje-
to Vira Vida, iniciativa de âmbito 
nacional da instituição destina-
da ao resgate de pessoas em 

O Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) oferece em setembro 
cursos sobre qualidade e ges-
tão, dirigidos a empresários e 
profissionais de diversas áreas 
atuantes dentro de uma or-
ganização e para quem busca 
conhecimentos para ingresso 
no mercado de trabalho. Estão 

O Serviço Social da Indústria 
realiza dia 18, das 14 às 20 
horas, no Teatro Sesi, o Fórum 
Qualidade de Vida: Trabalhador 
Saudável, Empresa Produtiva. 
O evento, também alusivo aos 
60 anos de atividades da insti-
tuição em Goiás, traz a Goiânia 

A Fieg realiza, dia 11, na 
Casa da Indústria, o lança-
mento da Agenda Legislativa 
da Indústria Goiana 2013. A 
publicação é resultado da ava-
liação de empresários, execu-
tivos e técnicos sobre os pro-
jetos de lei em tramitação na 

Vira Vida

Cursos sobre qualidade e gestão

Fórum Qualidade de vida

Agenda Legislativa

situação de vulnerabilidade so-
cial. A abertura reuniu os presi-
dentes do Conselho Nacional do 
Sesi, Jair Meneguelli, e da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira (foto). 
Além da capacitação, os alunos 
recebem acompanhamento psi-
cológico, médico e uma bolsa no 
valor de 500 reais.

com inscrições abertas pelo site 
www.ielgo.com.br os seguin-
tes programas: Os Subtipos do 
Eneagrama – Aprendendo Mais 
sobre Você (dias 17 e 18); O 
Papel do RD nas Organizações 
(18 e 19); Interpretação e 
Auditoria Interna da Qualidade 
(dias 25 a 27).

especialistas como Luiz Roberto 
Rigolin da Silva e Jorge Luiz de 
Miranda. A participação é gra-
tuita, mediante inscrição pelo 
site www.sesigo.org.br, na Casa 
da Indústria ou no local do 
evento, a partir das 12 horas. 
Mais informações: 4002-6213. 

Assembleia Legislativa, seus 
impactos positivos e negati-
vos nas atividades produtivas 
e na própria sociedade. Na 
oportunidade, haverá palestra 
do presidente do Conselho de 
Assuntos Legislativos da CNI, 
Paulo Afonso Ferreira.


