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VALTER BATISTA TEIXEIRA, DA REDE CHROMOS, É O CONVIDADO PARA O
ALMOÇO-PALESTRA DA ADCE MINAS GERAIS
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INTERFACE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL - 11/10/2017

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE Minas Gerais) promove mais uma edição de seu Almoço-palestra,
na terça-feira, dia 17 de outubro, das 12h às 14h. O evento será realizado na sede da Fiemg, que fica na avenida do
Contorno, 4520 (Edifício Albano Franco, 1º andar). O convidado é o presidente da Rede Chromos, Valter Batista
Teixeira, que vai falar sobre a história da rede de ensino que preside.

Realizado mensalmente, o
Almoço-palestra é uma iniciativa da Associação de Dirigentes Cristãos de
Empresa (ADCE Minas Gerais), com patrocínio do Sistema Fiemg, por intermédio do
Serviço Social da Indústria (Sesi). As vagas são limitadas e a presença deve
ser confirmada pelo e-mail contato@adcemg.org.br ou pelos telefones (31)
3281-0710 ou (31) 98605-8695.

Na palestra, Teixeira vai
destacar o significado que as palavras &ldquo;sonhos e coragem&rdquo; representam na
trajetória e tradição da instituição, que hoje atende cerca de 12 mil alunos em
várias unidades
em Belo Horizonte, desde 1992. Segundo Teixeira, as ações e
estratégias da Rede Chromos são planejadas com o objetivo de incentivar os
sonhos de crianças e adolescentes que acreditam na educação como alicerce para
a construção de um futuro sustentável.

&ldquo;Em busca de nossos
objetivos, temos a coragem de assumir riscos, desafios e compromissos para
garantir um ensino de qualidade, inovador e dinâmico àqueles que depositam
confiança em nossa instituição de ensino. Nossa missão não é fácil; é verdade.
Mas os desafios nos movem e motivam. Acreditamos e trabalhamos duro para que o
nosso propósito seja alcançado e para que o sucesso seja mútuo&rdquo;, explica
Teixeira. O presidente da ADCE Minas Gerais, Sérgio Frade, ressalta a
importância de saber o significado dessas duas palavras não só para a educação
mas sim para a vida toda.

Serviço:
Tema: &ldquo;Sonhos e Coragem&rdquo; Trajetória e tradição da Rede Chromos de Ensino&rdquo;
Data: 17 de outubro
(terça-feira), das 12h às 14h.
Local: Fiemg (Av. Contorno,
4520 &ndash; Edifício Albano Franco, 1º andar)
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