
Parte da renda obtida com 
as doações se destinará à 
ampliação e modernização 
do Setor de Transplante de 
Medula Óssea do Hospital 
Araújo Jorge, que ganhará 
equipamentos para a estrutu-
ração de uma unidade ambu-
latorial e outra laboratorial. A 
noite será um coquetel-jantar, 
tendo como apresentadora a 

Hoje, às 16h30, na Casa da 
Indústria, o vice-presidente do 
Senado, Marconi Perillo, par-
ticipará de reunião promovida 
pelos conselhos temáticos de 
Comércio Exterior, de Política 
Econômica, de Agronegócios 
e Infraestrutura da Fieg. Ele 
falará sobre a situação da 

Em parceria com a 
Faculdade de Tecnologia Senai 
de Desenvolvimento Gerencial, 
a Microsoft Brasil inicia hoje, 
em Goiânia, o 5º Students to 
Business. Destinado à capaci-
tação de jovens nas áreas de 

No próximo dia 23, no 
Palácio das Esmeraldas, será rea- 
lizada a Noite dos Corações de 
Ouro, com apresentação de cria-
ções que participaram do maior 
concurso de design de joias do 
mundo, o AuDITIONS. O evento, 
parceria entre governo de Goiás, 
Fieg, OVG, Mineração Serra 

Grande (AngloGold e Kinross) 
e a Organização Jaime Câmara, 
é destinado a arrecadar fundos 
para instituições locais. Um dos 
destaques, a joia Coração de 
Ouro, criação do artista Siron 
Franco e produzida pela Omega 
Dornier Class, será ofertada ao 
maior doador da noite.

jornalista Glória Maria e, en-
tre suas atrações, a modelo e 
atriz Priscila Fantin (foto), que 
irá desfilar um vestido confec-
cionado com 6 quilos de ouro. 
Haverá ainda um pocket show 
da dupla  Chitãozinho & Xororó. 
As joias da coleção AngloGold 
Ashanti ficarão expostas ao 
público, no Flamboyant, entre 
24 de abril e 2 de maio.

infraestrutura no Brasil e em 
Goiás (Aeroporto de Goiânia, 
Ferrovia Norte-Sul, Plataforma 
Logística Multimodal de Goiás, 
alcoolduto, PAC da habitação, 
hidrovias, duplicação da BR-
060 e BR-153), crise econômi-
ca, reforma tributária e im-
plantação da Sudeco.

informática e de tecnologia da 
informação, o programa é gra-
tuito e será atendido por 280 
universitários previamente 
inscritos, dos quais 80 serão 
selecionados para participar 
de cursos.
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