
O Serviço Social da Indústria (Sesi Goiás) e a TV Anhanguera/
Rede Globo realizam sábado, das 9 às 17 horas, em Aparecida de 
Goiânia, mais uma Ação Global, tradicional programa de resgate 
da cidadania em áreas como saúde, justiça, educação e lazer. Em 
sua 21ª edição no Estado, o mutirão de atividades gratuitas deve 
atender aproximadamente 15 mil pessoas, com oferta de mais de 
50 tipos de serviços comunitários.

Fieg, Secretaria da Indústria e Comércio e Sebrae realizam, 
dia 22 de maio, na Casa da Indústria, em Goiânia, o 3° Encontro 
Internacional de Comércio Exterior (Eice). O evento é destinado 
a promover a cultura de comércio exterior e fomentar o desen-
volvimento das empresas goianas por meio de conhecimento, 
realização de negócios e atração de investimentos. Haverá pa-
lestras com especialistas, como o economista Ricardo Amorim, 
debatedor do programa Manhattan Connection, da Globo News.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) realiza, entre 5 e 7 de 
maio, na Casa da Indústria, em Goiânia, o curso Otimizando a 
Capacidade Gerencial, aberto a diretores, gerentes, supervisores 
e profissionais que atuam em posição de liderança nas empresas. 
O instrutor será Ian James Vieira, graduado em Administração de 
Empresas pela FGV e com experiência em consultorias, palestras 
e treinamento em grandes organizações públicas e privadas. 
Mais informações pelos telefones 3219-1448/1439.

Dentro da programação do 3° Encontro Internacional de 
Comércio Exterior, dia 22 de maio, na Casa da Indústria, o Projeto 
Comprador reunirá empresas goianas e compradores interna-
cionais do setor de alimentos e bebidas da América Latina, que 
virão a Goiânia para prospecção e realização de negócios. A ini-
ciativa é da Fieg, por meio do Centro Internacional de Negócios, 
com apoio da CNI e da Apex-Brasil.
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