
No âmbito do Sistema de Seleção Unificada para Cursos 
Técnicos (Sisutec), o Senai oferece 1.618 vagas gratuitas em ha-
bilitações em dez cidades goianas – Goiânia, Aparecida, Anápolis, 
Catalão, Rio Verde, Mineiros, Quirinópolis, Itumbiara, Niquelândia 
e Minaçu. Poderão participar alunos que concluíram o ensino 
médio na rede pública ou na particular, mas na condição de bol-
sista. Ao todo, serão oferecidos 21 cursos nas áreas de alimentos, 
automação, aeronaves, química, eletrotécnica, eletromecânica, 
mecânica, mineração, informática, gráfica, logística e confecção. 
Inscrições de 17 a 21 de março, pelo site sisutec.mec.gov.br. 

No dia dedicado à mulher, sábado, a cantora Cláudia 
Garcia apresenta show especial no Teatro Sesi, às 21 horas. 
Acompanhada dos músicos Henrique Reis (piano), Fred Valle 
(bateria) e Bruno Rejan (baixo), ela canta composições de Suely 
Costa, Tom Jobim, Joyce, Ivan Lins, Chico Buarque e outros. 
Mulher é o terceiro show da artista no Teatro Sesi. Ingressos a 
30 reais (inteira). Estudantes, idosos acima de 60 anos e indus-
triários mediante comprovação pagam meia entrada (15 reais).

Diante da expectativa da entrada em vigor, dia 1º de abril, do 
Sistema de Registros e Controle das Operações com Papel Imune 
Nacional (Recopi Nacional), o Sigego mobiliza empresários do 
segmento para a novidade. Na semana passada, seminário sobre 
o assunto, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, 
reuniu cerca de 50 empresários na Casa da Indústria para escla-
recer as principais dúvidas.

As empresas goianas que têm projetos de inovação e preci-
sam de apoio de profissionais para sua execução podem se can-
didatar à 2ª chamada nacional do Programa Inova Talentos, que 
está com inscrições abertas pelo site www.inovatalentos.com.br. 
A iniciativa, proporcionada pelo IEL e CNPq, busca ampliar o nú-
mero de profissionais qualificados em inovação no setor indus-
trial. O programa prevê a inserção de graduandos, no último ano 
de curso, graduados e mestres, com até três anos da titulação da 
graduação, nas empresas e institutos de PD&I privados. O pro-
cesso seletivo será feito pelo IEL, em parceria com as empresas.
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