
Trabalhadores da Brasal Incorporações, de Goiânia, recebem 
certificados de conclusão de alfabetização em escola montada 
em canteiro de obras da construtora, no Jardim Goiás. A iniciati-
va, em parceria com o Sesi Jardim Planalto, por meio do Programa 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), contribui para diminuir o ín-
dice de analfabetismo e a baixa escolaridade na construção civil. 
A format ura será no dia 4 de março, às 7 horas, no local da obra. 

O Sesi Itumbiara sedia, a partir deste domingo até 12 de abril, 
os Jogos Internos da Stemac, indústria de geradores. Mais de 
220 trabalhadores irão disputar as modalidades de futebol, na-
tação, vôlei, tênis de mesa, truco e sinuca. Os jogos fazem parte 
da política da empresa de incentivar a prática esportiva visando 
à melhoria da qualidade de vida de seus trabalhadores. Segundo 
a gerente de Lazer do Sesi Goiás, Aida Inácio, a iniciativa tem re-
flexo direto na produtividade da indústria. “Trabalhadores que 
fazem algum esporte desenvolvem melhor sua função, são mais 
dispostos, adoecem menos, entre outros benefícios.”

Alfabetização em canteiro de obras

Jogos e produtividade na indústria

A Fieg encerra terça-feira inscrições para empresários interes-
sados em participar da Missão Prospectiva à Feira Industrial de 
Hannover 2015, que será realizada de 11 a 19 de abril. A Feira 
de Hannover é considerada a mais importante vitrine do mundo 
em termos de tecnologia industrial, por propiciar visão comple-
ta das novas tendências e de suas aplicações, com forte ênfase 
na inovação e na indústria integrada. Informações no Centro 
Internacional de Negócios da Fieg, pelo telefone (62) 3219-1488. 

Com mercado em crescente expansão, o comércio de roupas 
para animais de estimação se destaca cada vez mais como investi-
mento de sucesso. Para quem tem interesse em atuar nesse nicho 
de mercado, a Unidade Integrada Sesi Senai Aparecida de Goiânia 
está com inscrições abertas ao curso de confeccionador de moda 
pet, com início previsto para segunda-feira. O objetivo é formar 
profissionais para atender à demanda do setor, explica a coorde-
nadora de cursos Mônica Rodrigues de Oliveira (foto). Com dois 
meses de duração, a qualificação abrange a confecção de peças 
para vestuário, acessórios, camas e bolsas para carregar os ani-
mais. Mais informações pelo telefone (62) 3236-6900/6911. 

Missão a Hannover

Moda pet


