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Setor produtivo dos mais expressivos e dinâmicos da 
economia goiana, a construção civil acaba de ganhar mais 
um serviço especializado no âmbito do atendimento do Se-
nai, que implantou na Escola Vila Canaã, em Goiânia, o Labo-
ratório de Ensaios Tecnológicos, entregue às empresas e à 
comunidade no dia 27 de agosto. 

>> Leia mais na páginas 2 e 3

Construção ganha 
laboratório de 
ensaios tecnológicos 

Técnico Ivan 
Rodrigues prepara 
equipamento para 

ensaio em corpo 
de concreto
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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.

C O N S T R U Ç Ã O

Instalado na Escola Senai Vila Ca-
naã – referência no atendimento 
prestado à construção –, o Labo-

ratório de Ensaios Tecnológicos já 
realiza serviços para o setor, como 
ensaios de materiais, como o de 
moldagem de corpos de prova e nas 
concretagens, ruptura de corpos de 
prova e emissão de boletim de en-
saio, dosagem racional, estudo de 
traços e ensaio de granulometria. A 
previsão é de que a unidade realize 
5.500 ensaios por mês.

O novo ambiente integra com-
plexo exclusivo destinado a abrigar 

Laboratório de ensaios inicia atendimento

todas as atividades desenvolvidas 
para o segmento, incluindo a for-
mação de mão de obra especiali-
zada. Inaugurado no ano passado, 
o bloco ocupa 1.643 m² de área 
construída. Além do Laboratório 
de Ensaios Tecnológicos, o local 
abriga dez salas de aula, dotadas 
de recursos multimídia, e ainda 
sete ambientes destinados à rea-
lização de aulas práticas nas áreas 
de eletricidade predial, automação 
predial, instalações hidráulicas, fer-
ramentas motorizadas, acabamen-
to e pintura imobiliária.

Empresários do setor de construção visitam laboratório de ensaios 

Diretor da Toctao Engenharia, Bruno Alvarenga: 
antiga reivindicação das empresas do segmento
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O Laboratório de Ensaios Tec-
nológicos é mais um serviço 
colocado à disposição das 

empresas pelo Sistema Fieg, que 
acaba de criar, em sua estrutura, 
a Câmara Setorial da Construção, 
foro integrado por representantes 
dos diversos sindicatos ligados à ca-
deia produtiva. Durante a entrega 
do novo ambiente, o engenheiro 
civil Luiz Henrique Manetti, da Por-
tobello, ministrou palestra sobre o 
tema A Importância do Ensaio de 
Concreto para o Atendimento da 
Norma de Desempenho para Edi�-
cações Habitacionais (NBR 15575), 
que entrou em vigor em julho. 

Criada a partir de estudos de 
mercado, a NBR 15575 traz uma 
série de requisitos que devem ser 
adotados pelas construtoras para 
garantir a normatização e estabe-
lecer critérios de qualidade para os 
empreendimentos. Entre as princi-
pais recomendações, estão as que 
envolvem desempenho térmico, 

Adequação à norma de desempenho

Equipe é prata da casa

Laboratório integra complexo de ensino exclusivo para construção

Diretor da Fieg, Marley Antônio da 
Rocha: “Senai sempre buscou investir em 

soluções tecnológicasacústico, lumínico, adequação am-
biental, além da avaliação de todo 
sistema estrutural de uma obra. 

Para o presidente do Sinduscon, 
Carlos Alberto de Paula Moura Jú-
nior, os serviços oferecidos pelo 
laboratório do Senai vão ajudar as 
indústrias do segmento a atender 
às exigências legais da NBR 15575. 
“As construtoras precisavam de um 
local para ensaiar materiais, com a 
qualidade e a credibilidade da mar-
ca Senai, que sempre esteve atento 
às demandas do setor”, disse.

Diretor da Toctao Engenharia, 
Bruno Alvarenga destacou que o 
laboratório de ensaios é uma anti-
ga reivindicação. “Como integrante 
do conselho técnico consultivo da 
Escola Senai Vila Canaã, também 
me sinto responsável pela implan-
tação do ambiente. O mercado da 
construção cresceu muito e estava 
com poucas opções para absorver a 
quantidade de ensaios necessários 
para os empreendimentos”, explica.

Diretor da Fieg, Marley Antô-
nio da Rocha disse que o labo-
ratório será uma referência para 
o setor. “O Senai sempre buscou 
investir em soluções tecnológicas 
para contribuir com a competiti-
vidade das indústrias. O laborató-
rio vai dar condições para o setor 
obter ganhos e agregar valor aos 
seus produtos.”

A equipe que irá atuar no La-
boratório de Ensaios Tecnológi-
co conta com sete pro�ssionais 
recém-formados no curso téc-
nico em edi�cações, ministrado 
pela própria Escola Senai Vila Ca-
naã. Única mulher entre os téc-
nicos, Eliane Pereira conta que 
sempre se interessou pela área 
da construção. “Já �z vários cur-
sos no Senai, como o de mestre 
de obras, pedreiro e carpinteiro. 
Esse é um campo de atuação em 
que quem entra não quer mais 
sair”, a�rma. 
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P O P  L I S T  2 0 1 3

Equipe do Senai recebe troféu Pop List do vice-presidente do Grupo Jaime Câmara, Ronaldo Ferrante 
(primeiro à esquerda): qualidade na preparação de recursos humanos para empresas

Pela 4ª vez, Senai é líder em 
quali�cação no Sudoeste 

A Unidade Integrada Sesi Se-
nai Rio Verde manteve, pelo 
quarto ano consecutivo, a 

liderança entre as instituições de 
educação mais lembradas pela co-
munidade local no Pop List 2013, 
com 29,8% de share of mind. Pes-
quisa de mercado realizada anual-
mente pelo Instituto Verus para o 
jornal O Popular, o estudo mede o 
grau de �xação na mente do con-
sumidor das marcas de produtos e 
empresas de diversos segmentos 
econômicos do município. 

Responsável pela formação de 
pro�ssionais para as empresas do 
Sudoeste – importante polo indus-
trial que se consolida cada dia mais 
com o avanço do agronegócio –, a 
unidade se prepara para ampliar 
sua atuação na região com a cons-
trução de um novo pavilhão para 
realização de cursos nas áreas de 
manutenção de máquinas agríco-

las, solda e mecânica automotiva.
O projeto inclui a construção de 

novo estacionamento, área de con-
vivência e alimentação, passarelas 
para interligação dos blocos da uni-
dade, sala de coordenação técnica e 
pedagógica, além da ampliação dos 
blocos de mecânica e elétrica. As 
reformas na unidade atendem à de-
manda do setor de máquinas agrí-
colas, solda e mecânica automoti-
va. A iniciativa integra o Programa 
Senai de Apoio à Competitividade, 
lançado ano passado pela Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI). 

Ações integradas
Uma das principais unidades do 

Senai no Estado, a escola foi inau-
gurada em 1998, em parceria com 
a prefeitura de Rio Verde. Em 2006, 
o Sistema Federação das Indústrias 
no Estado de Goiás dinamizou sua 
atuação no Sudoeste goiano com a 
ampliação das ações integradas de 

educação pro�ssional e ensino bási-
co. A parceria com o Sesi otimizou 
recursos, potencializou a capacida-
de de serviços e melhorou o aten-
dimento às indústrias de Rio Verde 
e municípios vizinhos, como Jataí, 
Santa Helena, Cachoeira Alta, Caçu, 
Perolândia e Chapadão do Céu. 
Atualmente, a Unidade Integrada 
Sesi Senai Rio Verde oferece cursos 
nas áreas de automação, mecânica 
automotiva, eletroeletrônica, ges-
tão, metalmecânica, tecnologia da 
informação, açúcar e álcool, têxtil 
e vestuário, informática, apoio ad-
ministrativo, docência,  supervisão 
e gerência, além dos programas 
Cozinha Brasil, Atleta do Futuro, Gi-
nástica na Empresa e Educação de 
Jovens e Adultos.

Mudanças
Diante do expressivo crescimen-

to econômico dos municípios do 
Sudoeste e do consequente aumen-
to na demanda por serviços do Sesi 
e do Senai por parte das empresas 
industriais instaladas na região, as 
instituições promovem mudanças 
em suas ações para melhor atendi-
mento ao segmento na região.

Antes ligado à unidade de Rio 
Verde, o Núcleo Integrado Sesi Se-
nai Quirinópolis, implantado em 
2010, em parceria entre a prefeitu-
ra local e as usinas Boa Vista e São 
Francisco, ganhou autonomia ad-
ministrativa ano passado. A região 
conta ainda com o Núcleo Integra-
do Sesi Senai Mineiros, que este 
ano igualmente passou à condição 
de unidade. 
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I N C LU S Ã O 

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

Quali� cação gratuita para 
pessoas com de� ciência

O Senai está com inscrições 
abertas para vários cursos de 
formação inicial e continua-

da, além de habilitações técnicas de 
nível médio, destinados à capacita-
ção pro� ssional de pessoas com de-

� ciência, com grande demanda por 
indústrias de diversos segmentos. 
Ao todo, são oferecidas 1,2 mil va-
gas em cursos como auxiliar admi-
nistrativo, eletricista industrial, con-
feccionador de calçados e mecânico 

de manutenção, técnico em eletro-
técnica, edi� cações, alimentos, açú-
car e álcool e o técnico em seguran-
ça no trabalho. As atividades são 
gratuitas e integram o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec), do gover-
no federal. Além da matrícula e das 
mensalidades, os participantes têm 
direito a transporte, alimentação e 
material didático. 

Só neste primeiro semestre, o 
Senai quali� cou mais de 300 pes-
soas, entre de� cientes intelectuais, 
visuais, auditivos e físicos. 

As aulas contam com profes-
sores capacitados para lidar com 
diversos tipos de de� ciência, além 
de material didático adequado à 
situação de cada aluno. Os cursos 
são ministrados em 104 municípios 
goianos por meio das unidades do 
Senai e ações móveis.

Mais informações
Os interessados podem se inscre-

ver pela internet na página pronatec.
mec.gov.br, onde está a lista das op-
ções disponíveis, ou procurar institui-
ções como o Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras), as secretarias 
municipais de direitos humanos e o 
Sistema Nacional de Emprego (Sine), 
responsáveis por encaminhar os pe-
didos de matrículas para a instituição. 

As atividades desenvolvidas para 
esse público integram o Programa 
Senai de Ações Inclusivas. Criada 
em 1999, a iniciativa tem como prin-
cipal objetivo quali� car as pessoas 
com de� ciência para inserção no 
mercado de trabalho.
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P A N O R A M A
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Mulheres de sucesso

Iniciação científica

Homenagem
Diretora da Faculdade de 

Tecnologia Senai Ítalo Bologna, 
Misclay Marjorie recebeu, no dia 
12 de setembro, o troféu Mulheres 
de Sucesso, concedido pela revista 
Moda Goiás. O prêmio é um reco-
nhecimento ao trabalho à frente 
da unidade, que é referência na for-
mação de pro� ssionais para o seg-
mento de confecção, público-alvo 
da revista. Além dela, a coordena-
dora dos cursos de pós-graduação 
da unidade, Ildeth Dias, também foi 
premiada. Distribuída gratuitamen-
te pela M Brasil Comunicações, a 
primeira edição da publicação traz 
uma entrevista com Misclay sobre 
os produtos e serviços oferecidos 
pelo Senai Goiás ao setor de moda. 

Com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de 
Goiás (Fapeg), a Fatesg promoveu 
o 1º Fórum Goiano Tecnológico e o 
3º Encontro de Iniciação Cientí� ca 
Tecnológica, realizados de 18 a 20 
de setembro. Na ocasião, foram 
ministradas palestras sobre os te-
mas Gestão da Informação nas 
Indústrias, Inovação e Transferência 
de Tecnologia e Novas Tecnologias 
em Logística. 

O diretor regional do Senai e su-
perintendente do Sesi Goiás, Paulo 
Vargas, recebeu diploma de honra 
ao mérito concedido pelo Conselho 
Regional de Administração (CRA/
GO), durante sessão solene da 
Câmara Municipal de Anápolis. A 
homenagem é um reconhecimen-
to ao trabalho dele à frente das 
instituições do Sistema Fieg, res-
ponsáveis pela quali� cação de pro-
� ssionais para as indústrias e pela 
oferta de serviços de educação, saú-
de, esporte e lazer para o trabalha-
dor goiano. A sessão da Câmara foi 
realizada na Associação Comercial 
e Industrial de Anápolis, dentro das 
comemorações dos 48 anos de cria-
ção da pro� ssão de administrador.

P A N O R A M A

A designer Marlúcia Aparecida dos Santos, 
do Núcleo de Inovação e Design de Moda e 

Calçados do Senai Goiás, integra lista de dez 
pro� ssionais goianos convidados para 

criar estampas para camisetas da cam-
panha Moda da Paz, comercializadas 

no Festival Craques da Paz, realizado 
de 18 a 21 de setembro, no Centro 
Cultural Oscar Niemeyer. Com o 
tema “Eu Escolho a Paz”, a coleção foi 

lançada no dia 18 de setembro, den-
tro da programação o� cial do evento. 

A renda é destinada às ações promo-
vidas pelo Instituto Soldados da Paz. A 

campanha Moda da Paz foi idealizada pelo 
proprietário da LP Consultoria e Assessoria, 
Leandro Pires.

Campanha pela paz

Designer Marlúcia 
Aparecida dos Santos, 

do Senai Goiás, 
participa da campanha 

Moda da Paz


