
Com objetivo de ampliar o 
acesso à educação profissional, o 
Senai Goiás intensifica a oferta de 
ações flexíveis, como educação a 
distância. Nessa modalidade de 
ensino, a instituição está com 
inscrições abertas para os cursos 

Treze alunos do programa 
Educação do Trabalhador, mo-
dalidade telecurso, da Unidade 
Integrada Sesi Senai Aparecida de 
Goiânia, foram classificados na 
primeira etapa da 31ª Olimpíada 
Brasileira de Matemática (OBM), 
uma competição destinada às es-
colas públicas e privadas do País. 

Com apoio da Fieg, por meio 
do Centro Internacional de 
Negócios de Goiás (CIN), serão 
realizados entre 17 e 19 de agos-
to, em Maceió, o 6º Seminário 
de Promoção às Exportações 
(Sempex) e o 2º Encontro Interna-

A prefeitura de Anápolis en-
trega, amanhã, às 19 horas, no 
Teatro Municipal, a comenda 
Gomes de Souza Ramos, como 
parte das comemorações pelo 
102 anos de emancipação do mu-
nicípio. Na relação dos agraciados, 

As inscrições para a 28ª 
edição do Festival Sesi Violeiros 
e MPB, que conta com parceria 
do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal e apoio da 
RB Som, encerraram-se na sexta-
feira, dia 31. Os interessados 
podem consultar o regulamento 

de empreendedorismo, meio am-
biente, legislação trabalhista, se-
gurança no trabalho e tecnologia 
da informação e comunicação, 
que serão ministrados gratuita-
mente. Mais informações pelo 
site www.senaigo.com.br

A próxima fase será no dia 12 de 
setembro. O evento é promovido 
pela Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM) e visa estimu-
lar o estudo da Matemática pelos 
alunos, desenvolver e aperfeiçoar 
a capacitação dos professores, in-
fluenciar na melhoria do ensino, 
além de descobrir jovens talentos.

cional de Negócios. Os eventos 
incluirão palestras, workshops e 
rodadas de negócios. As empre-
sas goianas interessadas têm até 
o dia 7 de agosto para confirmar 
participação. Informações pelo 
telefone (62) 3219-1488

entre outras personalidades, es-
tão os presidentes da Fieg, Paulo 
Afonso Ferreira, e do Sindicato 
das Indústrias da Construção e do 
Mobiliário (Sicma) e da Associação 
Comercial e Industrial de Anápolis 
(Acia), Ubiratan da Silva Lopes.

no site www.sesigo.org.br. Mais 
informações pelos telefones 
(62) 3219-1400 (Goiânia); (62) 
3333-3900 (Anápolis); (62) 3236-
6900 (Aparecida de Goiânia); 
(64) 3404-2901 (Itumbiara); (64) 
3602-2752 (Rio Verde); e (64) 
3411-3588 (Catalão).
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