
No próximo dia 27, numa 
parceria com o Sesi Goiás, a 
consultoria Ideia Sustentável, 
especializada em estratégia e 
inteligência em sustentabilida-
de, promove, no próximo dia 
27, na Casa da Indústria, en-
tre 9 e 17 horas, o 1º Encontro 
Regional de 2013 da Plataforma 
Liderança Sustentável – mo-
vimento criado para inspirar 
novas lideranças empresariais 
para a sustentabilidade. O 
evento faz parte da programa-
ção dos 60 anos do Sesi em 

Iniciativa de âmbito nacio-
nal do Sesi para atender ado-
lescentes e jovens de 16 a 21 
anos que vivem em situação 
de exploração, de trabalho do-
méstico, gravidez precoce e de-
pendência química, o Projeto 
ViraVida será apresentado aos 
participantes do 2º Congresso 
Estadual de Prevenção ao 
Uso de Drogas Educar para 
uma Vida Saudável, destina-
do a educadores da rede pú-
blica e particular do Ensino 
Fundamental. O assunto será 

O Conselho Temático de 
Comércio Exterior da Fieg 
e o Centro Internacional de 
Negócios (CIN/Fieg), com o 
apoio da ApexBrasil, realizam o 
curso Planejamento Estratégico 

Entre 1º e 3 de março, a Fieg 
promove, na Unidade do Sesi 
Goiás em Araunã, o 1º Encontro 
Anual dos Coordenadores 
Sindicais 2013, com o objetivo 
de fortalecer e ampliar a repre-
sentatividade dos sindicatos do 
setor em todo o Estado. O even-
to terá a participação de todos 
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Goiás, comemorados dia 28 
próximo. O consultor Ricardo 
Voltolini, idealizador da pla-
taforma, tratará do perfil dos 
líderes sustentáveis: quem são, 
como agem, pensam e em que 
valores acreditam. A convidada 
especial Andrea Alvares, pre-
sidente da Divisão de Bebidas 
da PepsiCo Brasil, falará sobre 
o desafio de agir com transpa-
rência nos negócios e sobre o 
conceito de Performance com 
Propósito. Informações pelo te-
lefone (62) 3219-1307.

abordado em mesa-redonda 
pela gerente de Educação 
Básica do Sesi Goiás, Ângela 
Buta, na abertura do evento, 
sábado, dia 23. Cerca de 40 
docentes das Escolas Sesi, en-
tre coordenadores e professo-
res, também vão participar das 
discussões. O congresso, rea-
lizado pelo Fórum Goiano de 
Enfrentamento e Prevenção ao 
Uso do Crack e outras Drogas, 
ocorre nos dias 23 e 24 de 
fevereiro, no Teatro Madre 
Esperança Garrido.

de Exportação e Importação, 
com o especialista Luiz Roberto 
Oliveira. Será no dia 6 de mar-
ço, das 8h30 às 17h30, na 
Casa da Indústria, em Goiânia. 
Informações: (62) 3219-1782.

os 36 sindicatos industriais fi-
liados à federação. A programa-
ção inclui palestras e momen-
tos de confraternização, com a 
discussão de temas ligados à 
estrutura sindical brasileira, à 
inovação e aos instrumentos do 
associativismo e do papel dos 
gestores e coordenadores.


