
A Biblioteca Sesi Indústria do Conhecimento do Setor Norte 
Ferroviário, que funciona em parceria com a Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), recebeu sexta-feira a diretora 
do Centro de Recursos de Informação da Embaixada Norte-
Americana de Brasília, Elenita Tapawan. A visita (foto) teve como 
objetivo a troca de experiências sobre a gestão desses ambientes. 

Em Goiás, o programa Indústria do Conhecimento existe desde 
2006, quando foi implantado no município de Aruanã, e já conta 
com 11 unidades em todo o Estado, com o objetivo de motivar e 
facilitar o acesso à leitura. O Sesi, em parceria com grandes empre-
sas e instituições, desenvolve o programa e oferece um ambiente 
dinâmico e interativo capaz de motivar trabalhadores da indústria 
e comunidade e garantir acesso ao mundo digital.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, visitou ontem 
as instalações da All Nutri Alimentos (foto), no Polo Industrial de 
Aparecida de Goiânia. A indústria de alimentos, do empresário 
Jerry Alexandre, produz, entre outras, as marcas Feijão Barão e 
Arroz Garotinho. Na ocasião, Sesi, Senai, IEL e ICQ Brasil apresen-
taram portfólios de serviços oferecidos às indústrias.

O Sesi assumiu a administração da escola da Anglo Gold 
Ashanti – Unidade Serra Grande, em Crixás, no Norte Goiano, 
mantida há 18 anos pela mineradora. É a terceira unidade de 
ensino de indústria gerenciada pela instituição, já responsável 
por escolas instaladas na Sama, em Minaçu, e Votorantim, em 
Niquelândia. As aulas na Escola Sesi Crixás começam dia 10. A 
assinatura da parceria será na quinta-feira, com presença do pre-
sidente da Fieg e diretor do Sesi, Pedro Alves. A unidade vai fun-
cionar temporariamente em dependências da UEG, com capaci-
dade para 600 alunos do ensino infantil, fundamental e médio.
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