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Investimento com green card

A palestra promovida pela
LCR Capital Partners em Manaus na última semana superou todas as expectativas. O
evento apresentou as oportunidades de investimentos para
brasileiros nos Estados Uni-

dos com direito ao green card.
A sala no hotel Blue Tree ficou
pequena para tantos interessados. O evento foi conduzido
por Tadeu Ferreira, advogado
de imigração; Ana Elisa, Vicepresidente da LCR no Brasil; e

Winnetou Almeida

Sucesso em
exportações

A Bicho da Seda, empresa
amazonense fundada em
1988, e que exporta regularmente para países como Jamaica e Suriname, foi o destaque durante o lançamento
da Peiex Amazonas - progra-

Carlos Hawker, chefe de Desenvolvimento da LCR. Ficamos muito impressionados
com a receptividade dos amazonenses e surpresos com o
interesse pelo assunto”, disse
Hawker.

ma de qualificação de exportadores que tem o objetivo
de impulsionar as exportações das empresas locais. O
diretor-presidente da Bicho
da Seda, Luiz Augusto Rocha,
ressaltou as dificuldades

que os exportadores enfrentam e a necessidade de
apoio governamental. A pesada carga tributária foi
apontada pelo empresário
como um dos principais obstáculos.

Reforma trabalhista em foco Manifestação
em Brasília
Na próxima quinta-feira (24), a
Divulgação

Associação Brasileira de Recursos Humanos - seccional
Amazonas (ABRH-AM), realiza
o 2º Fórum de Relações Trabalhistas, das 13h às 18h30, no
Novotel, em Manaus. O objetivo é esclarecer os impactos da
reforma trabalhista com os
gestores de Recursos Humanos. Terceirização será um dos
temas abordados. O palestrante, consultor Adriano Dutra da
Silveira, vai tirar as dúvidas
dos participantes sobre as novas regras para contratações
nessa modalidade.

O Presidente do Conselho Regional de Administração (CRAAM), Inácio Guedes, estará na
próxima quarta-feira (23), em
Brasília, para participar da manifestação do Conselho Federal de Administração (CFA) sobre o fim dos boletos sem registro. O ato ocorrerá no no
gramado do Congresso Nacional. A medida, segundo o CFA,
vai onerar a emissão de boletos e quem pagará a conta são
os próprios usuários dessa
forma de pagamento.

‘Pense Bem’ está de volta Gerenciar
mudanças
Divulgação

A Tectoy, após 30 anos, voltará
a produzir o famoso jogo Pense
Bem, sucesso dos anos 80. O
novo Pense Bem foi desenvolvido com base no design do modelo original e mantém a característica principal de ser um
brinquedo educativo e lúdico,
com jogos e atividades de perguntas e respostas que estimulam o raciocínio. O presidente
do conselho da Tectoy, Stefano
Arnhold, ressaltou que o brinquedo será produzido na fábrica
da empresa em Manaus. A prévenda já está disponível no site
da empresa.

O administrador de empresas,
Max Gerhinger, ministrará a
palestra “Gerenciamento de
Mudanças” no dia 20 de setembro, às 19h, no Manaus Plaza Centro de Conevenções. A
palestra tem o foco em gestão,
carreira e universo econômico,
além de abordar sobre a capacidade de assimilar mudanças
no mercado de trabalho, a importância dos profissionais
buscarem um diferencial e a
necessidade de atualização e
capacitação profissional.

