
O Sesi Vila Canaã, em Goiânia, sedia sexta-feira e sábado, a 
Etapa Centro-Oeste do Torneio de Robótica First Lego League 
(FLL), que reúne 456 estudantes, com idade entre 9 e 16 anos, 
de Goiás e mais quatro Estados. Com o tema Trash Trek, os com-
petidores irão propor destinações inovadoras para o lixo, como 
telhas revestidas com caixas longa-vida, placa de cerâmica pro-
duzida com lodo industrial, tijolo e estaca de garrafas pets.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás), a Anglo American, 
AngloGold Ashanti e Votorantim Metais entregam, até o fim 
do ano, os certificados às empresas concluintes do 2º ciclo do 
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF Goiás). 
Iniciativa das mineradoras que buscaram o IEL para coordena-
ção, o programa capacita empresas de micro, pequeno e médio 
porte, em Niquelândia, Uruaçu, Goianésia, Barro Alto e Crixás.

Conhecida por publicações sobre ensinamentos e práticas 
zen, Cláudia Dias de Souza, a Monja Coen, ministra em Goiânia, 
segunda-feira (30), a palestra Como Transformar Dificuldades 
em Oportunidades para Sua Vida. A promoção é do IEL, com 
apoio da Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis (Funtec). 
A palestra será realizada no Teatro Sesi, às 19h30. Os ingressos 
podem ser adquiridos pelo site www.sympla.com.br

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, cria-
do pela ONU, é comemorado em 3 de dezembro. Neste ano, 
para marcar a data, o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado 
de Trabalho das Pessoas com Deficiência e dos Reabilitados 
pelo INSS (Fimtpoder) vai realizar, na Casa da Indústria, semi-
nário, com palestras, exposições de tecnologia assistiva e uma 
apresentação musical. As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.fimtpoder.org.br, até segunda-feira (30).

Empreendedorismo e inovação – O presidente da Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira (centro), visita exposição de projetos desenvol-
vidos por alunos do Sesi e Senai, na Casa da Indústria. Durante a 
4ª edição do evento Jovens Empreendedores e o Inova Senai Sesi, 
realizados em parceria com Conselho Temático Fieg Jovem, foram 
apresentados diversos cases de iniciativas empreendedoras desen-
volvidas por estudantes das instituições.
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