
Em parceria com a TV 
Anhanguera e o Sinduscon, o 
Sesi realiza neste sábado (17), 
das 8 às 17 horas, a 2ª edição 
do programa Ação Social Pró-
Emprego, em Aparecida de 
Goiânia, no Madre Germana 1. 
O evento é destinado a contribuir 
para a captação e qualificação de 
mão de obra para a indústria da 
construção e outros segmentos. 

O presidente do Sindicato 
das Indústrias Farmacêuticas 
no Estado de Goiás, Marçal 
Henrique Soares, partici-
pou na CNI, em Brasília, do 
workshop Anvisa/CNI, que 

Regulação sanitária

Ação Social Pró-Emprego
A ação, aberta a toda a comu-
nidade, irá formar um banco de 
currículos e oferecer diversos 
serviços, como emissão de car-
teira de trabalho, CPF, identidade, 
título de eleitor, além de cursos 
de qualificação profissional e ori-
entações do Cozinha Brasil. O IEL 
também oferece seus serviços de 
estágio e cadastramento de cur-
rículo no local.

debateu regulação sanitária 
e desenvolvimento, eficiência 
e processo regulatório, apoio 
a micro e pequenas empre-
sas e regulação de mercado e 
desenvolvimento.

Educação executiva
O IEL Goiás e a HSM Educação 

lançam oficialmente segunda-
feira (19), na Casa da Indústria, 
o Programa de Desenvolvimento 
Empresarial (PDE), por meio de 
videoconferência. Está prevista 
exposição do guru do programa 
e membro da Warthon School, 
Larry Hrebiniak, que falará sobre 
A Execução da Estratégia. O PDE 
é um programa de Educação 
Executiva para capacitar líderes e 
executivos das empresas brasilei-
ras e oferece formação com foco 
em resultados e resolução de 
problemas reais das empresas. 
Inscrições abertas e informações 
pelo telefone (62) 3219-1413.

Crédito do BNDES
O Núcleo Regional da 

Fieg em Anápolis promove 
hoje, às 18h30, no auditório 
da Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, palestra 

AGENDA DE EVENTOS

sobre o BNDES. O objetivo é 
divulgar as formas de atuação 
da instituição financeira, com 
destaque para os programas 
e linhas de financiamento co-
locados à disposição do setor 
privado. Inscrições pelo site 
www.bndes.gov.br/palestras.

Investimento social
A Fieg, em parceria com 

a Associação de Jovens 
Empresários e Secretaria de 
Estado da Casa Civil, realiza 
hoje, a partir das 8 horas, na 
Casa da Indústria, fórum sobre 
Investimento Social Privado 
– Cenário e Tendências, com 
palestra do economista e con-
sultor em Responsabilidade 
Social Empresarial, Fábio 
Cordeiro, além de apresen-
tação de casos de sucesso 
pela Belcar Caminhões e 
Transpetro. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1303.


