
COMUNICADO ZÊNITE
CANCELAMENTO DOS   

SEMINÁRIOS PRESENCIAIS DE 2020

PREZADO CLIENTE,

Esperamos encontrá-lo bem!

Considerando a evolução da pandemia, bem como as orientações dos órgãos 
de saúde que reforçam a necesidade de distanciamento social e de restrição de 
reunião de pessoas; e considerando não ser possível precisar até quando tais 
orientações serão mantidas, entendemos como medida mais segura CANCELAR 
os eventos presenciais divulgados.

No mês de março, no início das medidas de distanciamento, nossa opção foi 
pelo reagendamento dos eventos presenciais programados. Porém, diante da 
instabilidade e da reiterada indicação pelo distanciamento social, entendemos 
que o cancelamento dos Seminários apresenta-se, nesta ocasião, como a decisão 
mais adequada, diante da realidade brasileira e mundial.

Sempre bom lembrar que a Zênite continua ao seu lado com suporte, informação 
e conhecimento para decisões mais seguras sobre as contratações públicas 
e as contratações das estatais, especialmente neste momento excepcional, 
com novidades normativas diárias e necessidade de decisões rápidas para o 
enfrentamento da crise. Sendo assim, além do serviço de Orientação Zênite, 
agora em versão com prazo de resposta reduzido, o Zênite Fácil; você pode 
contar com a nova versão do Cotação Zênite e também com o Zênite On line, o 
novo formato de capacitação Zênite, com aulas 100% on line. 

https://www.zenite.com.br/produtos/orientacao-por-escrito/
https://www.zenitefacil.com.br/zeniteFacil.jsp
https://www.cotacaozenite.com.br/home?_ga=2.111468612.1524773169.1589800219-1523575274.1585308710
https://www.zenite.com.br/capacitacao/proximos-eventos/


COMUNICADO ZÊNITE 

O Zênite On line oferece a mesma excelência que você já conhece dos Seminários 
e cursos presenciais, agora em plataforma virtual. O calendário dos cursos on 
line já está divulgado e seguiremos lançando os cursos dos próximos meses, 
buscando priorizar, dentro do possível, os assuntos dos cursos presenciais que 
estavam gerando maior interesse por nossos clientes.

Tão logo tenhamos uma previsão de retomada segura das atividades presenciais, 
voltaremos com nossos Seminários.  Até lá, conte com a Zênite sempre ao seu 
lado! Nossa equipe continua trabalhando a todo vapor para oferecer informações 
e soluções atualizadas e assertivas.

Curitiba, 20 de maio de 2020.
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