
O Sesi Goiás garantiu vaga no Festival Internacional de 
Robótica, ao participar da etapa nacional do Torneio de Robótica 
First Lego League de 2014, em Brasília (foto). O Estado será re-
presentado pela equipe Robots, do Sesi Vila Canaã. A competi-
ção teve como tema “Fúria da Natureza”. 

Diante de temor do “efeito devastador” da Norma 
Regulamentadora (NR) 12, sobre segurança do trabalho em 
máquinas e equipamentos, o setor industrial cerâmico reúne-se 
hoje, na Casa da Indústria, com a Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE/GO). “Caso não haja flexibilização, a 
maioria dos estabelecimentos vai fechar as portas”, diz Henrique 
Morg, presidente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica, que 
defende adiamento dos prazos e revisão da norma.

O embaixador da Alemanha, Wilfried Grolig (2º da direita 
para a esquerda), recebeu ontem em sua residência oficial, em 
Brasília, comitiva goiana composta por representantes do Fórum 
Empresarial, do governo de Goiás, de Anápolis e Aparecida de 
Goiânia. O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, ressaltou a 
importância do encontro, que discute fomento aos negócios bila-
terais, oportunidades de negócios e perfil econômico dos países.

O IEL recebe, até 17 de março, por meio do site www.ielgo.
com.br, inscrições ao Programa de Melhoria da Excelência e da 
Competitividade da Indústria Goiana. De março a novembro, o 
IEL, em parceria com a Associação Brasileira de Profissionais de 
Processos de Negócios, desenvolverá, no âmbito do programa, 
ações de excelência operacional e de qualidade. Mais informa-
ções pelo telefone (62) 3219-1444.

Tradicional carnaval dos colaboradores das indústrias, o 
Sesi Folia 2014 agita o Clube Ferreira Pacheco, no Setor Santa 
Genoveva, de 1º a 4 de março. A temática resgata os carnavais 
antigos, com marchinhas, confete, serpentina, máscaras e fanta-
sias. A entrada é gratuita para trabalhadores e seus dependentes 
mediante apresentação de crachá. Convidados pagam 20 reais.
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