
A Casa da Indústria recebe hoje, às 10 horas, o ministro do 
Tribunal de Contas de União Augusto Nardes, que fará palestra 
sobre Governança Pública e lançará o livro sobre o tema. A pu-
blicação aborda a atuação do Estado no desenvolvimento e os 
desafios que precisam ser vencidos. Traz ainda estudo de caso da 
implantação da governança no TCU. Confirmação de presença 
pelo telefone (62) 3219-1368.

Conhecida por publicações sobre ensinamentos e práti-
cas zen, Cláudia Dias de Souza, a Monja Coen, ministra em 
Goiânia, no dia 30 de novembro, a palestra Como Transformar 
Dificuldades em Oportunidades para Sua Vida. A promoção 
é do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com apoio da Fundação de 
Desenvolvimento de Tecnópolis (Funtec). Os ingressos para a 
palestra, no Teatro Sesi, às 19h30, podem ser adquiridos pelo 
site www.sympla.com.br. Mais informações no IEL Goiás pelo 
telefone (62) 3257-6521.

A Faculdade Senai Fatesg, no Setor Universitário, realiza hoje, 
às 15 horas, a formatura dos concluintes do curso de operador 
de computador para pessoas com deficiência visual. Ao todo, 11 
alunos receberão os certificados. A programação foi desenvol-
vida em parceria com a Associação dos Deficientes Visuais do 
Estado de Goiás (Adveg).

O diretor do Teatro Sesi, Nilton Antônio Faleiro (Teco), re-
cebeu segunda-feira homenagem do Conselho Estadual de 
Cultura (CEE), em reconhecimento ao seu trabalho de incentivo 
e fomento à cultura goiana. A distinção foi feita durante a entre-
ga do Troféu Jaburu 2015 ao artista plástico Elder Rocha Lima, no 
Centro Cultural Oscar Niemeyer, com presença do governador 
Marconi Perillo e todo seu secretariado, a primeira-dama Valéria 
Perillo, artistas e escritores.

DEFESA AGROPECUÁRIA – O presidente da Fieg, Pedro Alves de 
Oliveira, participa de mesa-redonda sobre a importância da cria-
ção do Plano de Defesa Agropecuária para o Estado. “A economia 
goiana é fundamentada no agronegócio, por isso é necessário ter o 
máximo de precaução com a nossa produção, precisamos ampliar 
a defesa agropecuária para aumentar a competitividade do Estado 
no mercado internacional”, disse Pedro Alves, durante o workshop, 
na Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás.
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