
O Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado 
de Goiás (Simelgo) realiza dia 
1º de março, às 19 horas, no 
Palácio da Indústria, a palestra 
Fiscalização Digital – o Cenário 
Sped no Brasil e em Goiás. O 
evento faz parte das atividades 
do Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA), uma parceria 

Fiscalização digital
entre CNI e Fieg. O assunto será 
abordado por Fábio da Silva e 
Almeida, mestre em Ciências 
Contábeis, com extensão em 
Economia e Finanças pela 
Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. Para participar do 
evento é necessário confirmar 
presença pelo telefone (62) 
3224-4462 ou e-mail contato@
simelgo.org.br. 

Comunicação Digital: Como 
Entrar na Rede? Esse é o tema 
da palestra que será realizada 
dia 15 de março, às 14h30, na 
Casa da Indústria. Destinada a 
representantes sindicais e em-
presários, a atividade abordará a 
utilização das ferramentas da co-
municação digital nas estratégias 
de divulgação da empresa junto 
a seus clientes. O palestrante é 
Alexandre Bessa, que trabalha 

O Sesi inaugura terça-feira, 
dia 28, às 15 horas, um Centro 
de Convivência Biblioteca na 
Empresa e Inclusão Digital 
no Frigorífico Minerva, locali-
zado em Palmeiras de Goiás. 

Embrião do Sistema Indústria 
em Goiás, o Senai completa, no 
dia 9 de março, 60 anos de sua 
criação no Estado. As comemo-
rações serão abertas na data, a 
partir das 7h30, na Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto Mange, 
em Anápolis, antiga Escola Senai 
GO 1, com lançamento pelos 

Comunicação digital nas empresas

Biblioteca no Frigorífico Minerva

Senai faz 60 anos em Goiás

no Yahoo! como um dos ge-
rentes de marketing de produto 
para a América latina, com mais 
de dez anos de atuação na área 
de publicidade, comunicação e 
mídia interativa. A iniciativa é do 
Conselho Temático de Relações 
do Trabalho, no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento 
Associativo. Confirmação de 
presença pelo telefone (62) 
3219-1419.

A unidade é a 8ª instalada por 
meio de parceria entre a insti-
tuição e empresas. Este ano, a 
expectativa é de realizar mais 
quatro inaugurações em indús-
trias do Estado.

Correios do selo comemorativo, 
apresentação em vídeo com de-
poimentos de ex-alunos da uni-
dade e de filme sobre a inaugu-
ração da Escola Senai GO 1, em 
1952. A diretoria regional da ins-
tituição convida ex-alunos para 
participar das comemorações dos 
60 anos. 


