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Senai Goiás investe 
R$ 85 milhões até 2014 
para dobrar matrículas

E m meio à crescente demanda por 
mão de obra quali� cada, o Senai 
Goiás se prepara para investir R$ 

85 milhões, até 2014, na expansão de 
sua rede de ensino, que oferece hoje 
cerca de 400 tipos de cursos ministra-
dos em 20 unidades e núcleos estrate-
gicamente localizados nos principais 
polos industriais do Estado. A meta é 
atingir, em dois anos, 200 mil matrí-
culas anuais, quase o dobro do que foi 
alcançado em 2010 (113.516) e 61,9% 
superior a 2011 (123.511 matrículas).

A iniciativa integra pacote de mo-
dernização que prevê a aplicação de R$ 
3 bilhões em todas as unidades da insti-
tuição espalhadas pelo País. Metade do 
dinheiro sairá de empréstimo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico Social (BNDES) e a maior parte do 
investimento será concentrada nas re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
devido à melhor distribuição territorial 
da indústria no Brasil. 

O projeto de expansão da rede de 
educação pro� ssional faz parte do 

Programa Senai de Apoio à Compe-
titividade da Indústria Brasileira, da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e do Senai Nacional. Uma das 
principais diretrizes do programa é a 
formação de pro� ssionais em número 
cada vez maior para atender às neces-
sidades especí� cas das indústrias, além 
do aumento signi� cativo da oferta de 
serviços técnicos e tecnológicos es-
pecializados, com produtos de maior 
complexidade e valor agregado. 

>> Leia mais na página 2
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Senai adquire unidades móveis e terá 
institutos de tecnologia em quatro áreas

MISSÃO DO SENAI - Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria brasileira.

E X P A N S Ã O

Para o projeto de expansão de sua 
rede de ensino, o Senai Goiás irá 
aplicar recursos na área de me-

cânica agrícola e adquirir mais quatro 
unidades móveis (o�cinas autotrans-
portáveis), nas áreas de alimentos e 
bebidas, manutenção industrial, ma-
nutenção de máquinas pesadas e de 
solda. O objetivo é atender de perto às 
necessidades diversi�cadas dos gran-
des empreendimentos que se insta-
lam em diferentes regiões do Estado e 
dinamizar as ações de formação pro-

�ssional desenvolvidas em parceria 
com empresas, sindicatos, associações 
e prefeituras. 

Também serão criados Institutos 
Senai de Tecnologia (IST) nas áreas 
de alimentos, automação e química 
industrial, além do Instituto Senai de 
Inovação, com foco em logística. Essas 
unidades serão aliadas das empresas 
no desenvolvimento integrado de pro-
dutos e processos, pesquisa aplicada, 
solução de problemas complexos e an-
tecipação de tendências tecnológicas. 

Áreas de alimentos, manutenção industrial e manutenção de máquinas pesadas ganharão unidades móveis para capacitação profissional  

Curso técnico
Estou muito satisfeita com o curso e o pro�ssionalismo da Escola Senai. Já �z uma graduação em administração, porém 

não exerço a minha pro�ssão. Optei pelo técnico e não por uma pós-graduação, pois acredito que, para quem quer um em-
prego, o Senai é a melhor opção para ingressar no mercado de trabalho. O corpo docente é competente e o curso é muito 
bom, estou convicta de que aqui se aprende a exercer a pro�ssão com ética e sabedoria. Parabéns à Escola Senai Catalão.

Érica Mesquita da Silva
Aluna do curso técnico em segurança do trabalho da Escola Senai Catalão

C A R T A S

Os institutos também formarão pro�s-
sionais para gerar conhecimento e de-
senvolver tecnologias que atendam às 
demandas das indústrias.

O Programa Senai de Apoio à Com-
petitividade foi lançado o�cialmente 
em Goiás no dia 31 de maio, durante 
solenidade realizada na Escola Senai 
Vila Canaã, em Goiânia. Referência em 
formação de pro�ssionais para o setor 
de alimentos e bebidas, a unidade abri-
gará o Instituto Senai de Tecnologia 
em Alimentos.
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Senai forma pro�ssionais para o setor sucroalcooleiro

E D É I A

Em parceria com a Tropical Bioe-
nergia, a Escola Senai Itumbiara, 
na Região Sul Goiano, concluiu, 

no dia 9 de maio, uma série de ati-
vidades de capacitação, destinada a 
atender à demanda da empresa por 
pro�ssionais quali�cados no município 
de Edéia, onde a usina possui uma uni-
dade produtora de açúcar e etanol.

A ação móvel bene�ciou 115 partici-
pantes, entre funcionários e pessoas da 
comunidade de Edéia e Porteirão, que 

Gerente de Recursos Humanos da Tropical 
Bioenergia, Marcelo Augusto Silveira 

destaca parceria com o Senai

Funcionário da Tropical Bionergia, Rodolfo 
Germano fez o curso de eletricista de 

automóveis: “Coisas novas”

Gerente Agrícola da usina, Márcio Hideki 
entrega certificado ao concluinte do curso 
eletricista de automóveis Filipe Rodrigues

�zeram gratuitamente os cursos de me-
cânico de manutenção industrial, me-
cânico de colhedora de cana de açúcar, 
eletricista de automóveis e de assisten-
te de laboratório industrial. A iniciativa 
faz parte do Projeto Aliança, implanta-
do pela empresa para contribuir com o 
crescimento socioeconômico da região 
por meio da capacitação de seus cola-
boradores e da população local. 

Valorização
Durante solenidade de entrega de 

certi�cados aos concluintes, realizada 
no clube da Associação Atlética Banco 

do Brasil (AABB), em Edéia, o gerente de 
Recursos Humanos da Tropical Bioener-
gia, Marcelo Augusto Silveira, destacou 
a importância da parceria com o Senai 
para o desenvolvimento das atividades. 
“A empresa investe na valorização da 
comunidade onde atua. Buscamos o 
apoio do Senai para quali�car a mão de 
obra local porque a instituição é reco-
nhecida no País pela qualidade da edu-
cação pro�ssional oferecida”, justi�cou.

Gerente Agrícola da Tropical Bio-
energia, Márcio Hideki Esaki explicou 
que a usina demanda pro�ssionais 
quali�cados para aumentar a produ-
ção. “Vamos ampliar nossa produção e 
precisamos de mão de obra quali�cada 
que dê suporte a esse crescimento. Por 
isso, vamos fortalecer a parceria com o 
Senai para trazer conhecimentos à co-
munidade da região”, a�rmou.

Para o diretor da Escola Senai Itum-
biara, Aroldo dos Reis Nogueira, a ação 
móvel foi um desa�o. “A con�ança da 
empresa em nosso trabalho foi funda-
mental para o sucesso da iniciativa. Que-
remos dar continuidade à parceria, com 

implantação de novos cursos”, disse.

Oportunidade
Funcionário da Tropical Bionergia 

há três anos, Rodolfo Germano traba-
lha na empresa como eletricista de au-
tomóveis e fez o curso em sua área de 
atuação. “Apesar de já ter prática no 
setor, o curso me ajudou muito no meu 
trabalho. Aprendi coisas novas, teorias, 
que �zeram a diferença na execução das 
minhas funções”, destacou.

Também concluinte do curso de 
eletricista de automóveis, Filipe Rodri-
gues trabalha em um supermercado 
em Edéia, mas sonha em conquistar 
uma vaga na usina. “Participei da sele-
ção porque sabia que iria valer à pena. 
A quali�cação oferecida pela empresa e 
pelo Senai foi uma oportunidade única 
de crescer pro�ssionalmente.”

Controlada pelo grupo britânico Bri-
tish Petroleum (BP), a Tropical Bioenergia 
produz açúcar e álcool para os mercados 
interno e externo, com capacidade tam-
bém de geração de energia elétrica pela 
queima do bagaço da cana de açúcar. 
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Diogo Gabriel Farias apresenta sua coleção inspirada no município de Bonito (MS)

Representantes da Audaces e do Grupo FCEM 
entregam certi� cado de participação ao vice-campeão

Aluno do Senai conquista 
2º lugar em concurso de moda

Concluinte do curso técnico em 
vestuário da Faculdade de Tec-
nologia Senai Ítalo Bologna, 

Diogo Gabriel Farias � cou em 2º lugar 
no concurso Brasil Fashion Designers 
Centro-Oeste, promovido pelo Grupo 
FCEM (Feiras, Congressos e Empreendi-
mentos). A etapa � nal do concurso foi 
realizada no dia 8 de maio, no Centro 
de Convenções de Goiânia, durante 
lançamento das feiras Goiás Mostra 
Moda, Tecnotêxtil e Seritex 2012. Ele 
concorreu com nove � nalistas de Goi-

ânia, Brasília, Cuiabá (MT) e de Campo 
Grande (MS). Os participantes criaram 
roupas inspiradas na região do Panta-
nal, com o tema Majestades Pantanei-
ras do Mar Interior. 

Os quatro looks apresentados por 
Diogo tiveram como inspiração o mu-
nicípio de Bonito (MS), famoso por 
abrigar rios de águas cristalinas. Com 
o segundo lugar, ele recebeu uma li-
cença do software Audaces Fashion 
Full, ferramenta especí� ca para reali-
zar desenhos de moda, e recarga para 
seis meses. Além disso, Diogo ganhou 
o prêmio especial Júri Popular e levou 
para casa uma máquina industrial de 
costura reta da Singer. “Gostei de ter 
participado do concurso, todos gostam 
de ganhar, mas achei o resultado justo, 
não esperava chegar entre os três pri-
meiros”, disse. Na primeira edição do 
Brasil Fashion Designers, realizada em 
2010, Diogo também � cou em 2º lugar.

Colecionador de prêmios
Aluno de Artes Visuais da Universi-

dade Federal de Goiás (UFG), Diogo Ga-
briel acumula importantes prêmios no 
currículo. Em 2006, ele se destacou en-
tre os 10 mil estudantes de todo o País 
que participaram do Concurso Nacional 
de Desenho Brasil e o Espaço, promovi-
do pela Agência Espacial Brasileira. Dio-
go venceu na categoria ensino médio. 
Após a vitória, ele foi convidado pela 
Secretaria Estadual de Educação para 
participar de viagem cultural educativa 
à França e Espanha, em 2007, integran-
do equipe de estudantes de Goiás que 
se destacaram em diversas áreas. Em 
2008, na fase nacional da Olimpíada do 
Conhecimento, realizada em Blumenau 
(SC), Diogo Gabriel ganhou medalha de 
prata na ocupação de design da moda.



P R O N A T E C

5

Alunos de aprendizagem na área de eletricidade: cursos no âmbito do Pronatec, oferecidos gratuitamente, ampliam ações de educação pro�ssional para atender à demanda 

Parceria público-privada promove
acesso gratuito ao ensino técnico

Com expectativa de chegar ao �m 
do ano com até 20 mil matrícu-
las no âmbito do Programa Na-

cional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), do governo fede-
ral, estão em andamento nas unidades 
do Senai em Goiás ações de educação 
pro�ssional em diversas áreas, ofere-
cidas gratuitamente. No momento, há 
50 turmas envolvendo mais de 2 mil 
matrículas. As atividades são realizadas 
paralelamente à programação normal 
da instituição em toda sua rede de en-

sino, localizadas em Goiânia, Aparecida 
de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itum-
biara, Catalão, Mineiros, Quirinópolis, 
Niquelândia, Minaçu e Barro Alto. 

Inscrições abertas
A programação abrange cursos de 

quali�cação e de habilitação técnica. 
O Pronatec é uma resposta do governo 
às demandas dos diversos segmentos 
produtivos por quali�cação, destinado 
a expandir, interiorizar e democratizar 
a oferta de cursos técnicos, de quali�-

cação pro�ssional de nível médio e de 
cursos de formação inicial e continuada 
para trabalhadores. As inscrições para 
realização de novas turmas já estão 
abertas. Podem participar do programa 
alunos da rede pública, que estejam 
cursando o 2º ou 3º ano do ensino mé-
dio, e bene�ciários do programa Bolsa 
Família. Os participantes têm direito 
a lanche e vale transporte. Mais infor-
mações pelos telefones 4002-6213, em 
Goiânia, e 0800-6421313, nas demais 
localidades.
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Oficina de vestuário

Inclusão 
social

Tecnologia têxtil

Moda e tecnologia
A Escola Senai Dr. Celso Charuri, 

em Aparecida de Goiânia, realizou, no 
dia 29 de maio, a entrega de certi�ca-
dos aos concluintes de cursos de qua-
li�cação pro�ssional desenvolvidos 
por meio do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). Ao todo, 103 alunos par-
ticiparam dos cursos de costureiro 
industrial, modelista de roupas e de 
auxiliar administrativo. Na ocasião, foi 
entregue à comunidade e às indús-
trias da região a o�cina de Confecção 
Industrial implantada na unidade. O 
novo ambiente de ensino é composto 
por 17 máquinas de costura, sala de 
modelagem de roupas e setor de corte 
industrial de tecidos. Os equipamen-
tos foram doados ao Senai pela Central 
Geral do Dízimo (PRÓ-VIDA), insti-
tuição bene�cente responsável pela 
construção da Escola Senai Dr. Celso 
Charuri, inaugurada ano passado.

Com o tema Por uma Educação 
Inclusiva, a Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) promoveu, em 
18 de maio, o Dia da Inclusão Social. 
A programação contou com apre-
sentações de dança e do coral do 
Instituto Pestalozzi, além de expo-
sição de trabalhos feitos por alunos 
do Centro de Reabilitação São Paulo 
Apóstolo (Crespa).

Durante a feira Goiás Mostra Moda, o conselho técnico administrativo do 
Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Senai/Cetiqt), unidade refe-
rência do sistema CNI/Senai para a cadeia têxtil e de confecção, realizou, no dia 9 
de maio, em Goiânia, sua primeira reunião fora do Rio de Janeiro. O objetivo foi 
aproveitar o evento para conhecer melhor o segmento de confecção do Centro-
Oeste. Houve também visita à Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna – uni-
dade referência em formação de pro�ssionais para o setor de confecção em Goiás.

Empresa que desenvolve soluções 
tecnológicas para diversos setores pro-
dutivos, inclusive para o de vestuário, a 
Audaces promoveu no dia 10 de maio o 
Café Tecnológico, realizado na Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo Bologna, refe-
rência em formação de pro�ssionais para 
o segmento de moda. Durante a pro-
gramação, foram ministradas palestras 
sobre os temas: Tecnologia Aplicada ao 
Processo Produtivo e Meu Manequim é 
38 – Abordagem da Construção do Molde 
sobre o Olhar da Ergonomia. O evento 
teve apoio do Senai e do Sindicato das 
Indústrias do Vestuário (Sinvest).

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS - Ligue para os telefones 4002-6213, em Goiânia, e 0800-6421313, para demais localidades

Equipe do Cetiqt com o presidente do Sinvest, José Divino Arruda (5º da esq. para dir.), na Fatec Ítalo Bologna

Bruna Zanetti, da CVA Representações, ministra 
palestra sobre moda e ergonomia


