CONVITE
1º ENCONTRO
DOS PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
MÉDIO RIO DOCE
EMPRESÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS ORGANIZADOS PELA VALORIZAÇÃO DAS
EMPRESAS LOCAIS
Aimorés, Baixo Guandu, Conselheiro Pena, Ipanema, Itueta, Mutum, Pocrane,
Resplendor, Santa Rita do Itueto, São Geraldo do Baixio.

Desenvolver nossas empresas é o caminho lógico para o desenvolvimento econômico
e social de nossa região. E esse caminho começa nas nossas atuais pequenas e médias
empresas e passa pela atração de novas médias e grandes empresas.
Quem realmente quer que nossa região seja mais próspera, vai aderir ao projeto que
tem como primeiro passo estimular todos a comprarem cada vez mais bens e serviços
de nossas empresas, pois o que cresce uma empresa é vender mais e produzir mais.
Nosso dinheiro deve ficar aqui. E nossas empresas devem fazer sua parte, se
profissionalizando cada vez mais e com isso oferecer melhores bens e serviços, para
nós e para todo o Brasil. É o esforço pelo início de um circulo virtuoso na nossa região.
Dia
Horário
Local
Convidados

28 de abril de 2015
14:00 às 18:00
Instituto Terra / Aimorés – MG
Representantes de pequenas, médias e grandes empresas, responsáveis
pelos projetos de desenvolvimento econômico das prefeituras, SEBRAE,
FIEMG, representantes das Secretarias Estaduais de Desenvolvimento
Social e Agrário e representantes do Ministério do Desenvolvimento
Agrário.
Confirmação Rede Vidas – Tel.: 33 3266 3314
Organização

Apoio

PROGRAMAÇÃO
14:00

Recepção

14:30

Apresentação dos Organizadores

15:00

Apresentação: A Realidade Econômica e Empresarial do Médio Rio Doce

15:30

Palavra Aberta aos Convidados

16:00

Apresentação: Um Projeto de Desenvolvimento Econômico Regional

16:30

Debate com os Convidados da viabilidade do projeto

17:15

Apresentação de Proposta de Próximo Passo

17:30

Discussão, revisão e aprovação do Próximo Passo

18:00

Encerramento

Ficará disponível no fim do auditório uma mesa de café e lanche durante todo o
evento, que será reforçada ao fim do mesmo.
A meta é contar com 70 presentes. A confirmação de presença deve ser feita na Rede
Vidas pelo telefone 33 3266 3314.
Será distribuído material impresso para acompanhamento das apresentações.

