
Receber cuidados para a pele 
e os cabelos enquanto seu carro 
é submetido a uma checagem. 
Esse é o presente duplo que as 
mães vão ganhar do Sindicato 
das Auto Reformadoras do 
Estado de Goiás (Sindirepa) 
e do Sebrae Goiás, no sába-
do, 11 de maio, véspera do 
dia delas. O mimo tem hora 

Em busca de apoio para agi-
lizar a consolidação da platafor-
ma da Ferroviária da Norte-Sul 
em Goianira, um grupo de prefei-
tos da Região Metropolitana de 
Goiânia (Goianira, Brazabrantes, 
Inhumas, Nerópolis, Caturaí, 

Em sua política estratégica de 
expansão, o Senai Goiás inaugu-
rou segunda-feira, em Senador 
Canedo, um núcleo de costura 
industrial destinado à realização 
de atividades de formação profis-
sional na instituição beneficente 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna, de Goiânia, 
entrega, sábado, certificados 
a 100 mutuários do programa 
Minha Casa, Minha Vida, do 
governo federal, que concluíram 
o curso de costureiro industrial 

Nova unidade Sesi Senai

Dia das Mães especial

Goianira e a Norte-Sul

Costura industrial (1)

Costura industrial (2)

O prefeito de Goiânia, Paulo 
Garcia (foto), assinou terça-
-feira lei que autoriza a doação 
ao Sesi de uma área de 16 mil 
metros quadrados, no Bairro 
Colorado, Região Noroeste da 
capital, destinada à construção 
de uma nova unidade Integrada 
Sesi Senai, para atender à po-
pulação com educação básica 
e qualificação profissional. Ao 
todo, serão investidos cerca 
de 16 milhões em recursos 

marcada – entre 8 e 13 horas –, 
no Menno Centro Automotivo, 
na Avenida Fernando Pires, nº 
807, Setor Aeroporto. O dia 
especial inclui ainda café da 
manhã, a partir das 8 horas, e 
um bate-papo com a consultora 
de imagem Clau Oliveira, às 11 
horas. Informações pelo telefo-
ne (62) 3224-0121.

Santo Antônio e Trindade) visi-
tou o presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, na Casa da 
Indústria. A reunião contou 
com presença do representante 
do governo junto à Valec, José 
Tadeu da Cunha.

Obras Sociais do Centro Espírita 
Grupo André Luiz (Cegal), no se-
tor Jardim das Oliveiras. O novo 
ambiente de ensino foi estrutu-
rado em parceria com a Grande 
Loja Maçônica e a Associação do 
Banco do Brasil.

no Setor Jardins Cerrado, 
perto de Trindade. A qualifi-
cação foi desenvolvida por 
meio do Pronatec, em parce-
ria com a Secretaria Municipal 
de Habitação de Goiânia e o  
(Sinroupas).

próprios do Sesi e do Senai na 
implantação da nova unidade. 


