
Presente nos principais polos produtivos, a Rede Sesi e Senai 
se estende por praticamente todo o Estado. São 32 unidades e 
núcleos fixos e 18 unidades móveis, que garantem a oferta de 
serviços a empresas em suas mais diversas áreas de atuação. Em 
2014, Sesi e Senai marcaram presença em 196 do total de 246 
municípios goianos (quase 80%), levando cursos e atividades 
nas áreas de educação, saúde, lazer e responsabilidade social. 

A partir de hoje e até o dia 30 de outubro estão abertas as 
inscrições ao 11º Prêmio Sistema Fieg de Comunicação, com o 
tema A Evolução da Indústria Goiana, destinado a incentivar a 
produção de reportagens e a divulgação de informações sobre 
o desenvolvimento industrial goiano. Nas categorias Jornalismo 
Impresso, Fotojornalismo, Telejornalismo e Radiojornalismo, a 
premiação totaliza R$ 42 mil. Diferentemente das edições ante-
riores, as inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio 
eletrônico. Regulamento com novidades e ficha de inscrição es-
tão disponíveis no site www.sistemafieg.org.br.

No comaNdo da Fieg, durante viagem do presidente Pedro 
Alves em missão empresarial à Colômbia e ao Peru, o empresário 
Antônio Almeida participou ontem, em Belo Horizonte, da reunião 
do Conselho Permanente de Responsabilidade Social da CNI.

A Assembleia Legislativa realiza hoje, às 9 horas, audiência 
pública para discutir os impactos que poderá causar a redução 
de 30% dos recursos do Sistema S, anunciada pelo governo fe-
deral. Proposta pelo deputado José Nelto (PMDB), a iniciativa 
visa ainda formar uma frente em defesa do Sistema S. No caso 
do Senai e do Sesi, a diminuição dos recursos vai causar, em todo 
o País, o fechamento de 1,8 milhão de vagas em cursos profissio-
nalizantes oferecidos anualmente pelo Senai, segundo estimati-
va da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
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