
O presidente da Fundação 
Abrinq, Synésio Batista da 
Costa, fará apresentação 
hoje, às 14 horas, na Casa da 
Indústria, sobre os programas 
e projetos da fundação, criada 
para mobilizar a sociedade na 
defesa dos diretos de crianças 
e adolescentes. A palestra é 
uma promoção do Conselho 
Temático de Responsabilidade 
Social da Fieg (Cores), que 

realiza, na mesma data, sua 50ª 
reunião ordinária, quando será 
lançado o curso de pós-gradu-
ação em Responsabilidade 
Social Empresarial e Terceiro 
Setor, a ser ministrado na 
Faculdade de Tecnologia Senai 
de Desenvolvimento Gerencial 
(Fatesg). Durante a reunião, 
o professor Francisco Edison 
Sampaio falará sobre emissão 
de gases atmosféricos.

Fundação Abrinq na Fieg

O Programa Exporta-CIN 
Coletivo realiza hoje seu 
primeiro workshop, a partir das 
8h30, na Fieg. Numa promoção 
do Centro Internacional de 
Negócios da Fieg (CIN Goiás), 
a programação será voltada 
para o setor de vestuário e 
destinada a criar ou consoli-

O Sesi Goiás promove no 
dia 1º de setembro, às 10 ho-
ras, no auditório João Bennio, 
na Casa da Indústria, palestra 
motivacional com o velejador 
Lars Grael. O evento, aberto a 
toda a comunidade, faz parte 

A Companhia de Teatro 
Carlos Moreira, de Goiânia, 
toma conta do palco do au-
ditório João Bennio, na Casa 
da Indústria, nesta quinta-feira, 
a partir das 20 horas, em mais 
uma edição do Sesi Quinta 

dar competência exportadora, 
identificar oportunidades co-
merciais, dar suporte à rea- 
lização de negócios no exterior, 
além de promover a inserção 
das empresas do setor no mer-
cado internacional de forma 
sustentável. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1488.

do projeto Valores do Esporte 
e integra as comemorações 
ao dia do profissional de 
educação física. A inscrição é 
gratuita e deve ser feita ante-
cipadamente. Informações no 
telefone (62) 3219-1313.

Cultural, com o espetáculo Pluft, 
o Fantasminha, de Maria Clara 
Machado, e direção de Carlos 
Moreira. Os ingressos são gra-
tuitos e podem ser retirados na 
Casa da Indústria. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1313.

Workshop

Lars Grael

‘Pluft, o Fantasminha’ no Sesi

Numa parceria entre Senai 
Goiás, Centro Internacional 
de Negócios da Fieg (CIN 
Goiás), Sebrae e Aduaneiras, 
a Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) oferece, 
também, pós-graduação lato 
sensu em Gestão de Comércio 

Exterior. O curso terá du-
ração de 15 meses, carga 
horária de 372 horas e será 
ministrado quinzenalmente, 
com aulas às sextas-feiras, 
entre 8 e 22 horas, e aos 
sábados, das 8 às 17 horas. 
Informações pelo telefone 
(62) 3269-1200.

Comércio exterior


