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Em parceria com a prefeitura de Anápolis e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Sistema 
Fieg inaugurou, no dia 5 de junho, o Núcleo Integrado Sesi Senai Parque Residencial das Flores. Em menos de dois anos, esse 
é o terceiro núcleo implantado no município – os outros estão instalados nos bairros Filostro Machado e Munir Calixto. 

>> Leia mais na páginas 2 e 3

Anápolis ganha terceiro núcleo integrado 

Senadora Lúcia Vânia, deputado 
federal Rubens Otoni, prefeito 

Antônio Gomide, Pedro Alves de 
Oliveira (Fieg) e demais autoridades 

inauguram terceiro Núcleo Integrado 
Sesi Senai em Anápolis
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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.

S E S I  S E N A I

O Núcleo Integrado Sesi Senai 
Parque Residencial das Flo-
res faz parte de um comple-

xo de formação profissional constru-
ído pela prefeitura de Anápolis, com 
recursos do governo federal. No lo-
cal, serão oferecidos diversos cursos 
gratuitos, que vão beneficiar os mo-
radores da região e facilitar o acesso 
ao mercado de trabalho. O núcleo 
reforça a estrutura de atendimento à 
indústria e à comunidade na cidade, 
a primeira em Goiás a sediar uma es-
cola do Senai, a atual Faculdade de 
Tecnologia Roberto Mange.

Mais formação profissional

Inicialmente, serão ministrados 
ali cursos de costureiro industrial, 
modelista cortador industrial, ali-
mentador de produção, pedreiro de 
edificações, assentamento de piso, 
eletricista predial e mecânico de au-
tomóveis. A programação será coor-
denada pela Faculdade de Tecnolo-
gia Senai Roberto Mange. 

A iniciativa conta ainda com a 
parceria da unidade Sesi Jaiara, que 
irá realizar atividades de educação a 
distância (EaD), além dos programas 
de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e Cozinha Brasil. A inaugura-

ção foi prestigiada pelo prefeito de 
Anápolis, Antônio Gomide, pelo pre-
sidente da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg), Pedro Al-
ves de Oliveira, pelo diretor regional 
do Senai e superintendente do Sesi, 
Paulo Vargas, pela senadora Lúcia 
Vânia, pelo deputado federal Rubens 
Otoni, pelo coordenador geral de Ar-
ranjos Produtivos Locais do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Ricardo Romeiro, 
além de vereadores, secretários mu-
nicipais, presidentes de sindicatos 
patronais e empresários.

Prefeito Antônio Gomide, Pedro Alves de Oliveira (Fieg) e senadora Lúcia Vânia: parceria público-privada descentraliza ações de qualificação
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Elaine Gomes dos Santos, aluna do curso de costureiro industrial: 
oportunidade de ser dona do próprio negócio

Com turmas em andamento nos cur-
sos de costureiro industrial em malha e 
modelista cortador, o novo núcleo Sesi 
Senai prevê a oferta de novas atividades 
a partir de julho. Desempregada há qua-
tro meses, Elaine Gomes dos Santos, de 
28 anos, pretende ser dona do próprio 
negócio. Aluna do curso de costureiro 

Inserção no mercado de trabalho

industrial, ela planeja abrir uma confec-
ção. “A qualificação é o primeiro passo 
para a realização desse sonho”, disse.

Moradora do Bairro Residencial 
Parque das Flores, Júcelia Guimarães 
de Abreu, de 19 anos, acredita que a 
instalação do núcleo Sesi Senai irá am-
pliar o acesso à formação profissional. 

Também aluna do curso de costureiro 
industrial, ela está empolgada com as 
atividades práticas. “Gosto muito das 
aulas e acredito que estou no caminho 
certo na busca pelo emprego.”

Técnica em enfermagem e desem-
pregada há mais de um ano, Vera Lúcia 
Gomes de Morais, de 52 anos, aposta 
em outro segmento para conquistar 
uma nova vaga no mercado de trabalho. 
Ela integra a turma do curso de modelis-
ta cortador. “Sempre gostei dessa área, 
faço roupas para os meus netos, mas 
preciso me qualificar para conseguir um 
emprego”, observa.

Também à procura de novas opor-
tunidades, Tibagil Alves Lopes, de 48 
anos, aproveitou a inauguração do Nú-
cleo Sesi Senai para fazer sua inscrição 
no curso de instalador de som e alarme. 
“Vi a movimentação e quis conhecer os 
cursos oferecidos, optei pelo de insta-
lador de som. Trabalho há mais de 20 
anos como vigilante, mas quero mudar 
de profissão para melhorar minha ren-
da”, planeja.

O prefeito de Anápolis, Antônio Go-
mide, destacou a parceria com o Siste-
ma Fieg na formação de profissionais 
para as indústrias do município. “Nos-
so objetivo é atender aos moradores 
da região e à demanda das empresas 
que necessitam de mão de obra quali-
ficada”, explica.

O presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, disse que a implantação 
do terceiro núcleo Sesi Senai em Aná-
polis irá contribuir ainda mais com o 
desempenho das indústrias locais. “O 

Parceria descentraliza atividades
município abriga importante parque 
industrial, por isso tem a preocupação 
de oferecer cursos gratuitos para a qua-
lificação profissional dos anapolinos e 
buscar melhorias e soluções que garan-
tam oportunidades para todos.”

Presente na inauguração, a sena-
dora Lúcia Vânia, autora da emenda 
parlamentar que viabilizou recursos 
para construção da unidade, elogiou 
a iniciativa de descentralizar as ações 
de qualificação. “É gratificante ver um 
trabalho em prol da comunidade, que 

irá garantir acesso à capacitação profis-
sional aos moradores da região e mão 
de obra qualificada para as empresas.”

A senadora destacou também a im-
portância do Senai na formação para o 
mercado e lembrou já ter trabalhado 
na instituição. “Meu primeiro emprego 
foi como docente no Senai Goiás. A ins-
tituição é referencial de qualidade no 
campo da educação profissional para 
os trabalhadores. Os jovens que bus-
cam os cursos oferecidos pela Senai te-
rão bons empregos e salários dignos.”
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Marzia ministra capacitação em desenvolvimento 
de produtos e processos industriais

E N S I N o  I t I N E r A N t E

Dentro do projeto de expansão 
de sua rede de ensino, o Senai 
Goiás acaba de receber uma 

unidade móvel na área de solda, ad-
quirida para atender à demanda das 
indústrias do setor por profissionais 
qualificados. A iniciativa faz parte do 
Programa Senai de Apoio à Competiti-

regiões do Estado. A primeira, na área 
de panificação, foi entregue no ano 
passado. Outras duas, nas áreas de ma-
nutenção industrial e de manutenção 
de máquinas agrícolas, deverão entrar 
em operação ainda este ano. 

Inicialmente, a unidade móvel de 
solda ficará no pátio do Senai e da 
Mitsubishi, em Catalão, onde será mi-
nistrada programação específica para 
os funcionários da montadora e para a 
comunidade. De agosto a dezembro, 
serão atendidas indústrias dos seg-
mentos de mineração, sucroalcoolei-
ro, construção, automotivo e agroin-
dustrial instaladas nos municípios de 
Rio Verde e Barro Alto. 

As empresas interessadas em bus-
car os serviços oferecidos por meio 
dessas ações devem entrar em contato 
com a Escola Senai Vila Canaã, em Goi-
ânia, pelo telefone (62) 3235-8100. A 
escola é responsável pela coordenação 
das unidades móveis.

cionados pela Poli.Design para rece-
ber a consultoria. 

A iniciativa faz parte do acordo fir-
mado entre o Senai Nacional e o Insti-
tuto Politécnico de Milão, que prevê a 
transferência de conhecimentos entre 
brasileiros e italianos, além de consul-
torias às empresas interessadas em in-
vestir na área de inovação tecnológica 
e pesquisa aplicada. A atividade inte-
gra ainda o Programa Senai de Apoio à 
Competitividade da Indústria Brasileira, 
lançado ano passado pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI).

vidade da Indústria Brasileira, lançado 
no ano passado pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI). 

A unidade móvel de solda é a se-
gunda das quatro adquiridas pelo Se-
nai Goiás para suprir as necessidades 
diversificadas dos grandes empreendi-
mentos que se instalam em diferentes 

Dez técnicos do Senai Goiás rece-
beram, em maio, capacitação na área 
de design com know-how internacio-
nal para atuar no desenvolvimento de 
produtos e processos industriais. Con-
sultora do Poli.Design, centro de pes-
quisa ligado ao Instituto Politécnico 
de Milão, na Itália, Marzia Mortati mi-
nistrou o curso na Faculdade de Tec-
nologia Senai Ítalo Bologna, em Goiâ-
nia, e ainda prestou assessoria técnica 
a duas empresas goianas vencedoras 
do Edital Senai Sesi de Inovação 2012. 
Goiás foi um dos oito regionais sele-

Senai recebe unidade móvel de solda

Consultoria em design estratégico

Unidade móvel de solda adquirida para atender à demanda por profissionais qualificados
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Câmara de Minaçu 
homenageia 

Sesi Senai Sama

Novos profissionais na 
área de costura industrial

Química e 
meio ambiente

Semana da indústria

O diretor da Unidade Integrada 
Sesi Senai Sama, Josué Teixeira de 
Moura, recebeu, no dia 23 de maio, 
o título de Cidadão Minaçuence, con-
cedido pela Câmara dos Vereadores. 
A homenagem é um reconhecimen-
to ao trabalho à frente da unidade 
Sesi Senai, instituições responsáveis 
por ações de formação profissional, 
educação, saúde, esporte, lazer e de 
responsabilidade social para as in-
dústrias e comunidade de Minaçu, no 
Norte Goiano.

Cerca de 100 mutuários do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, do 
governo federal, receberam certifica-
dos de conclusão do curso de costu-
reiro industrial, ministrado no Setor 
Jardins Cerrado pela Fatec Senai Ítalo 
Bologna. A qualificação foi desenvol-
vida por meio do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec), em parce-
ria com a Secretaria Municipal de 
Habitação de Goiânia e o Sindicato 
das Indústrias de Confecção de 
Roupas (Sinroupas). 

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, em Anápolis, 
realizou, de 12 a 15 de junho, a 
1ª Jornada de Química e Meio 
Ambiente. Organizado pelos alunos 
da graduação tecnológica em pro-
cessos químicos, o evento teve como 
tema a Ciência, Sustentabilidade e 
Consciência do Uso da Água.

As unidades do Sesi e Senai em 
Goiás realizaram de 20 a 24 de maio, 
eventos alusivos ao Dia da Indústria, 
comemorado no dia 25 de maio. A 
programação abrangeu várias ativi-
dades culturais e de lazer, palestras 
com temas ligados ao segmento in-
dustrial, além de visitas dos alunos a 
várias empresas. Uma dessas ações 
foi o café da manhã promovido pela 
Fatec Senai Ítalo Bologna (foto) para 
gerentes de recursos humanos de 
diversas empresas e representantes 
de instituições ligadas ao Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). O 
objetivo do encontro foi apresentar 
os produtos e serviços oferecidos 
pela unidade.

Hélia Maria (à direita) entrega certificados 
aos concluintes do curso

Josué Teixeira de Moura é homenageado 
pela Câmara Municipal de Minaçu
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SENAI. 
Uma das 75 

empresas mais 
admiradas em 

Goiás, segundo 
O Popular.

Pesquisa realizada pelo Instituto 
Verus para o jornal O Popular - 2013.
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