
O Sesi Goiás e a TV 
Anhanguera/Rede Globo reali-
zam sábado, em Anápolis, das 
8 às 17 horas, a 19ª edição da 
Ação Global. Neste ano, o pro-
grama deve atender gratuitamen-
te cerca de 20 mil pessoas, com 
prestação de mais de 50 tipos de 
serviços comunitários, de resgate 
da cidadania nas áreas de saúde, 
justiça, educação e lazer. Entre os 
serviços, estão emissão de docu-
mentos, entrega de enxovais para 
gestantes, casamento civil, aber-
tura de conta bancária, aferição 

Ação Global deve atender 20 mil
de pressão arterial, corte de cabe-
lo, consultas médica e veterinária, 
vacinação, odontologia, emissão 
de carteira de trabalho, identida-
de e CPF, documentos achados e 
perdidos. Também haverá pales-
tras sobre prevenção de doenças, 
doação de sangue, adoção de 
animais, atividades de esporte e 
recreação, distribuição de mudas 
de árvores nativas, distribuição de 
camisinhas, oficinas de trabalhos 
manuais, entre outros. Cerca de 
200 casais já estão inscritos no 
casamento civil comunitário.

•  Educação a distância – O 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) 
oferece gratuitamente, por meio 
do site www.sitedoestagio.com.br, 
o curso Construindo sua Carreira: 
Primeiros Passos. A oferta de ca-
pacitação on-line possibilita aos 
estudantes aprendizado comple-
mentar e auxiliar em questões e 
situações diversas, relacionadas 
à profissão e ao mercado de 
trabalho.
•  Goiás Mostra Moda – A 
terceira edição da Goiás Mostra 
Moda, confirmada para os dias 8 
a 11 de maio, em Goiânia, reunirá 
atacadistas do setor confecções, 

A Fieg e sindicatos das in-
dústrias realizam, dia 15, no 
Palácio da Indústria, a palestra 
O novo Ponto Eletrônico: o que 
mudou?, conduzida pelo ad-
vogado Rafael Lara Martins. O 
evento, no âmbito do projeto 
Assessoria Jurídica do Programa 
de Desenvolvimento Associativo 

Agenda de eventos

Ponto eletrônico

representantes da indústria da 
moda e de toda a cadeia têxtil. 
O encontro é uma realização 
do Sindicato das Indústrias do 
Vestuário no Estado de Goiás 
e da Fcem Feiras e Congressos. 
Informações no site www.goias-
mostramoda.com.br.
• Concrete Show – O 
Sinprocimento, em parceria com 
o Senai Goiás, organiza visita ao 
Concrete Show South America, 
maior evento da América Latina 
especializado em concreto, entre 
29 e 31 de agosto, em São Paulo. 
Informações pelo telefone (62) 
3224-0456.

(PDA), se destina a esclarecer 
dúvidas das empresas sobre as 
formas admitidas de contro-
le de ponto, especialmente as 
que entraram em vigor em 2 de 
abril. Confirmação de presença 
no Simelgo, pelo telefone 3224-
4462 ou e.mail contato@simel-
go.org.br.


