
Goiás ocupa o 8º lugar no ranking de acidentes de trabalho 
no País, com uma média de 45 ocorrências diárias registradas, 
de acordo com dados da Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego. A maior parte dos acidentes ocorre, principalmente, 
pela falta de treinamento e capacitação dos trabalhadores. Em 
busca de soluções para reduzir esses índices, o Senai reforça sua 
atuação na área de segurança do trabalho com a implantação de 
dois laboratórios para realização de atividades práticas em espa-
ços confinados e em altura (foto), na Escola Senai Vila Canaã. 

Todos os parceiros do Sistema S se integraram para levar a 
cobertura das instituições aos micro e pequenos empresários na 
10ª Feira do Empreendedor, de hoje a domingo, no Centro de 
Convenções de Goiânia. Juntos, Sebrae, Senai, Sesi, Senac, Sesc, 
Senar, Sescoop, Senat e Sest vão oferecer mais de 30 atividades 
gratuitas em diversos temas (entre oficinas, palestras e workshops), 
além de atendimentos individuais. Senai e Sesi realizarão oficinas 
voltadas às áreas de inovação, design e tecnologia. Informações na 
Central de Relacionamento Sebrae: 0800 570 0800.

Mais de mil pessoas participam, domingo, em Rio Verde, da 
Corrida Sesi do Trabalhador, pela primeira vez na cidade. A prova, 
com percurso de corrida (5 e 10 km) e caminhada (5 km), é aber-
ta a industriários e à comunidade. Os participantes concorrem a 
prêmios de mais de R$ 20 mil. O evento é destinado a estimular 
a prática esportiva e a promoção da qualidade de vida dos traba-
lhadores-atletas. Programação especial está sendo preparada para 
toda a família durante o evento. Atividades recreativas terão lugar 
no Caminhão da Cultura, que será responsável pelo aquecimento 
dos atletas. Vários brinquedos estarão disponíveis para as crianças.

Trabalho em altura

Feira do Empreendedor

Corrida Sesi

A Casa da Indústria sedia, terça-feira, às 8 horas, o seminário 
Segurança Pública, Direito à Vida e à Liberdade dos Cidadãos, 
promovido pelo Fórum Empresarial para discutir a onda de vio-
lência no Estado, com crescimento de índices de criminalidade. 
Autoridades de instituições do setor, como Secretaria de Segurança 
Pública, Polícia Federal, Ministério Público, OAB, Tribunal de Justiça 
e Congresso Nacional, participarão de painéis, no âmbito de suas 
respectivas áreas de atuação, e de debate com empresários.

Criminalidade em debate


