
 Em tempos de celulares que dão acesso direto a aplicativos 
e redes sociais como Whatsapp e Facebook, que tanto tiram a 
atenção de estudantes dentro e fora da sala de aula, ensinar 
justamente usando-os é uma solução para conquistar os 
alunos.  Assim funciona o ensino de inglês Conexão Mundo, 
desenvolvido nacionalmente pelo Sesi/Senai, em parceria com 
a ONG US-Brazil Connect.

O programa, que oferece aulas gratuitas e diferenciadas de 
inglês a alunos do Sesi e Senai de Goiás, já em sua segunda 
turma, recebeu festivamente, segunda-feira passada, os  
monitores (coaches) americanos com apresentações culturais 
e muita conversação, no Auditório João Bennio, na Casa da 
Indústria. Serão 30 dias de aulas presenciais diárias, mesmo 
em época de férias.

Participam 48 estudantes da Escola Senai Dr. Celso Charuri, 
em Aparecida de Goiânia, que colocarão em prática o que 
aprenderam desde o começo do curso, via plataformas virtuais 
de aprendizagem e redes sociais. 

Estão abertas no Senai inscrições a 18 cursos técnicos (4) e de 
qualificação (14) a distância, em diversas áreas, entre elas auto-
mação industrial, segurança do trabalho, assistente administra-
tivo e ambiental. As matrículas podem ser feitas até o dia 12 de 
agosto para curso técnico e até o início de outubro para cursos 
de qualificação, pelo  site  www.sistemafieg.org.br/portalcliente.

O Conselho Temático de Comércio Exterior e o Centro 
Internacional de Negócios (CIN) da Fieg estão convidando 
empresários do setor de alimentos e bebidas para a Missão 
Empresarial Prospectiva à Feira Anuga 2015, que ocorrerá 
entre os dias 8 e 15 de agosto. A mostra  é um dos eventos 
internacionais mais importantes do setor, apresentando suas 
tendências e inovações. Inscrições até  31 de julho. Por outro 
lado, o Centro Internacional de Negócios da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (CIN/Fieg) mobiliza empresários 
do setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosmé-
ticos para participar da missão no maior evento de cosméticos 
da Colômbia: a Feira Belleza y Salud, em Bogotá, entre 17 e 24 
de agosto. Inscrições até 17 de julho. Informações: (62) 3219-
1485 ou cin@sistemafieg.org.br
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