
Destinado a promover informações sobre qualidade de vida 
e prevenção de doenças, reduzindo índices de sedentarismo e 
obesidade no País, o projeto Sesi Saúde Total mobiliza trabalha-
dores e seus familiares, durante ação neste sábado, das 7h30 às 
13 horas, no Parque Flamboyant. É a 3ª de oito etapas do projeto, 
que este ano já passou por Vitória e Rio. Em Goiânia, a previsão é 
atender 10 mil pessoas, com serviços informativos, além de rea-
lizar testes físicos destinados a orientar sobre vida mais saudável 
e ativa. Mais informações pelo site www.sesisaudetotal.com.br.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, viaja amanhã à 
Europa, integrando missão governamental e empresarial que vi-
sitará países como Espanha, Holanda, Itália, Alemanha e Bélgica. 
A delegação goiana terá à frente o governador Marconi Perillo e 
inclui autoridades e empresários. Durante a viagem, a presidên-
cia da Fieg será exercida por Wilson de Oliveira. 

As empresas goianas Agroquima, na categoria Destaque 
Médio Porte, e Heinz Brasil (Grande Porte), e a estagiária Thaís 
Laura dos Santos são finalistas na etapa nacional do Prêmio IEL 
de Estágio 2015, promovido pelo IEL Núcleo Central. Os campe-
ões serão conhecidos dia 29 de outubro, em Fortaleza. O prêmio 
reconhece e incentiva a qualidade dos programas de estágio no 
Brasil para garantir a conexão entre o público acadêmico e as 
empresas. O IEL Goiás, que realiza a etapa regional do concurso, 
já venceu a etapa nacional em 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Em solenidade no Palácio Pedro Ludovico, o presiden-
te da Fieg, Pedro Alves, participou ontem da implantação da 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), 
substituta da Goiás Industrial destinada a fomentar diversos in-
vestimentos de micro, pequeno, médio e grande porte, além de 
realizar obras de infraestrutura de acesso a empreendimentos, 
como vias de acesso, rodovias, plataformas, etc. 

Ecologia – O prefeito Paulo Garcia fala durante a 2ª Semana da 
Ecologia Urbana de Goiânia, observado pelo presidente da Fieg, 
Pedro Alves, Casa da Indústria. O evento, que vai até domingo, em 
diferentes locais, propõe uma série de atividades gratuitas para dis-
cutir a cidade e o modo como nos apropriamos dela. A inicitativa é 
da startup Sobreurbana, com apoio do ICQ Brasil.
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