
O Serviço Social da Indústria 
(Sesi) completou, no dia 28 de 
fevereiro, 59 anos em Goiás. 
Mantida e administrada pela 
indústria, a instituição nasceu 
com a missão de melhorar a 
qualidade de vida do traba-
lhador e de seus dependentes, 
por meio da prestação de ser-
viços em saúde, educação, lazer, 
cultura, promoção da cidada-
nia e responsabilidade social. 
Com 15 unidades instaladas 
nos principais polos industriais 
do Estado, o Sesi Goiás possui 

Sesi Goiás, 59 anos
ainda completa estrutura de 
turismo em Aruanã, às margens 
do Rio Araguaia. Além das ins-
talações fixas, o Sesi atende à 
indústria e à comunidade por 
meio de unidades móveis de 
odontologia, oftalmologia, além 
de atividades esportivas e cul-
turais e do programa Cozinha 
Brasil, que levam benefícios aos 
trabalhadores sem que eles pre-
cisem se ausentar do trabalho. 
Também este ano, a Fieg e o 
Senai completam 60 anos de 
atuação em Goiás. 

O Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado de 
Goiás (Simelgo) realiza hoje, às 
19 horas, no Palácio da Indústria, 
a palestra Fiscalização Digital – o 

Comunicação Digital: Como 
Entrar na Rede? Esse é o tema 
da palestra que será realizada dia 
15, a partir das 14h30, na Casa 
da Indústria, destinada a repre-
sentantes sindicais e empresários, 
numa iniciativa do Conselho 
Temático de Relações do Trabalho. 

O Conselho Temático de 
Comércio Exterior da Fieg e o 
Centro Internacional de Negócios 
(CIN/Fieg) realizam, no dia 14 
de março, entre 8h30 e 17h30, 
na Casa da Indústria, o curso 
Planejamento Estratégico de 
Exportação e Importação, com 
participação do especialista Luiz 

Fiscalização digital

Para entrar na rede

Negócios internacionais

Cenário Sped no Brasil e em Goiás. 
O tema será abordado pelo mes-
tre em Ciências Contábeis Fábio 
da Silva e Almeida. Informações 
pelo telefone (62) 3224-4462 ou 
e-mail contato@simelgo.org.br.

Alexandre Bessa, um dos gerentes 
de marketing de produto para a 
América Latina da Yahoo!, abor-
dará a utilização das ferramentas 
da comunicação digital nas estra-
tégias de divulgação da empresa 
junto a seus clientes. Informações 
pelo telefone (62) 3219-1419.

Roberto Oliveira, professor na área 
de comércio exterior da Faculdade 
Tecnológica Tec Brasil, supervisor 
de comércio exterior da Inbragepe 
e diretor executivo do Escritório 
de Negócios Internacionais. 
Informações e inscrições pelo 
telefone (62) 3219-1488 ou site 
http://www.cinfieg.org.br.


