
O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, cumprimenta 
William Leyser O’Dwyer, na posse do empresário na Secretaria 
de Estado de Indústria e Comércio, no Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira. Mais conhecido como Bill O’Dwyer, ele é diretor do Grupo 
Anadiesel, concessionária de veículos Mercedes Benz, e ainda di-
retor para da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia).

A Casa da Indústria, na Vila Nova, sedia, em 15 de maio, às 17 
horas, a palestra O BNDES Mais Perto de Você, destinada a apre-
sentar linhas de crédito que o banco oferece para micro, peque-
na ou média empresa. A entrada é gratuita e as inscrições podem 
ser feitas pelo site www.bndes.gov.br/palestras.

Após o ciclo de lançamentos, em Goiás, do Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedores, com mobilização das mi-
neradoras Anglo American, AngloGold Ashanti e Votorantim 
Metais, o Instituto Euvaldo Lodi realiza o levantamento do perfil 
de negócios e do atual modelo de gestão das empresas dos seg-
mentos selecionados para traçar o plano de desenvolvimento.

Cerca de mil pessoas vão participar domingo da Corrida Sesi 
do Trabalhador, pela primeira vez em Itumbiara. A prova, com 
percurso de corrida (5 e 10 km) e caminhada (5 km), movimenta 
a Avenida Beira-Rio. Destinado a industriários, o evento é aberto 
à comunidade, com prêmios de mais de R$ 20 mil.

O Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira, será comemorado 
com programação especial nas unidades do Sesi em Goiás. No 
Clube Ferreira Pacheco, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia, o 
Festival do Trabalhador inclui atividades esportivas e recreativas, 
serviços de saúde, além de sorteio de uma motocicleta e três TVs.

O seminário Novas Visões de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Econômico: O Exemplo de Cingapura mobiliza 
a Casa da Indústria, segunda-feira. O palestrante será o consultor 
Raphael Chua Teck Lee, diretor da Jurong Consultants, empresa 
da Cingapura. O evento marca a apresentação do recém-criado 
Conselho Temático de Desenvolvimento Urbano da Fieg.
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