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Destaque na produção de roupas íntimas, com 
cerca de 200 indústrias, Taquaral de Goiás inaugura um 

núcleo de educação profissional do Senai, onde serão 
oferecidos inicialmente cursos de costura industrial 

(foto) e informática destinados a formar mão de obra 
para a região. A iniciativa é resultado de parceria que 

envolve as prefeituras de Taquaral, Itaguari e Santa Rosa, 
além do Ministério Público de Goiás. Página 6
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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.

N I Q U E L Â N D I A

Resultado de parceria entre as 
mineradoras Votorantim Me-
tais e Anglo American, o em-

preendimento comunitário Sabores 
da Fazenda, inaugurado dia 8 de 
novembro, embala o sonho de 16 
mulheres da Associação de Produto-
res Rurais das Regiões de Criminoso 
e Silveira, na zona rural do município 
de Niquelândia, Norte Goiano. Inicia-
do em 2010, o projeto para conquista 
do próprio negócio virou realidade 
com a realização de curso de pani-
ficação, ministrado pelo Senai, e a 
instalação de uma unidade industrial 
onde elas vão produzir pães, bolos e 
congelados, que serão comercializa-
dos em Niquelândia e na região.

Um curso, 

um sonho e 

o negócio 

próprio

A fábrica foi construída com 
apoio do Programa ReDes, implanta-
do por meio de parceria entre o Insti-
tuto Votorantim e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O novo ambiente 
para panificação vai substituir a an-
tiga estrutura improvisada na sede 
da associação. O local possui mais de 
100 m² e conta com diversos equipa-
mentos para produção de alimentos, 
como freezer, fogão e geladeira. 

Unidade móvel
A Anglo American investiu em 

infraestrutura e na capacitação pro-
fissional das associadas, que fizeram 
o curso na Unidade Móvel de Pani-
ficação do Senai Goiás, no fim do 

ano passado. Durante 15 dias, elas 
enfrentaram quase 30 quilômetros 
de percurso, a maior parte em es-
trada de chão, para chegar à carre-
ta estacionada no pátio da Unidade 
Integrada Sesi Senai Niquelândia. O 
transporte para viagem também foi 
bancado pelos parceiros na iniciati-
va. “Na última semana da atividade, 
o grupo saía de casa às 6 e só retor-
nava às 23 horas”, lembra a associa-
da e coordenadora do projeto Sabo-
res da Fazenda, Eliene Ribeiro.

Para a coordenadora, o curso de 
panificação trouxe conhecimento 
e confiança para elas, que já produ-
ziam pães, bolos e roscas, mas de 
maneira artesanal. 

Elza de Oliveira Silva: “Antes do curso não sabíamos calcular a quantidade de ingredientes usados nas receitas”
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Consultoria garante sustentabilidade do projeto

Produção será destinada à merenda escolar 

Coordenadora do programa Re-
Des, Carolina De Jongh ressalta que 
o projeto Sabores da Fazenda conti-
nuará a receber apoio técnico e em 
gestão durante um ano até a estrutu-
ração do negócio. “O programa apoia 
os projetos tanto em infraestrutura 
quanto em processo produtivo e co-
mercialização, sempre tendo como 
pano de fundo os princípios de auto-
gestão e cooperativismo”, explica. 

Fruto de parceria técnica e finan-
ceira firmada em 2010 entre o Instituto 
Votorantim e o BNDES, o ReDes abran-
ge 25 municípios do País, com indica-
dores socioeconômicos críticos. Em 
Goiás, o programa contempla cinco 
projetos desenvolvidos nas cidades de 

Niquelândia, Uruaçu e em Colinas do 
Sul, no Norte e Nordeste Goiano.

Analista de Relações com a Co-
munidade da Anglo American, Ja-
naine Ribeiro Diniz destaca que, 
além de investir em equipamentos 
para a unidade de panificação e na 
qualificação profissional das asso-
ciadas, a mineradora também ban-
cou consultoria técnica para proje-
to, desenvolvida pelo Sebrae Goiás. 
“Faz parte da política da empresa in-
vestir em projetos que promovam o 
desenvolvimento socioeconômico 
da região em que atuamos. Nosso 
objetivo é incentivar o empreende-
dorismo e a geração de emprego, 
para fortalecer a comunidade”, diz.

Coordenadora do programa ReDes, Carolina De 
Jongh: projeto continuará a receber apoio

“O esforço valeu à pena. Apren-
demos muito, principalmente a uti-
lizar as medidas corretas, questões 
de segurança alimentar e boas prá-
ticas de fabricação. Antes produzía-
mos cerca de 2 mil quilos por mês. 
Com a instalação da fábrica, nossa 
meta é alcançar mil quilos de pro-
dutos por dia”, prevê Eliene Ribeiro.

Inicialmente, a produção será 
vendida à prefeitura de Niquelândia 
para integrar a merenda das escolas 
municipais da região. “Mas preten-
demos ampliar logo nosso mercado 
e comercializar para supermerca-
dos, panificadoras, hotéis e pousa-
das”, planeja Eliene. 

Irmã da coordenadora, Edivânia 
Ribeiro diz que o curso de panifi-
cação foi o pontapé inicial para co-
locar o projeto em prática. “Sem o 
curso não tínhamos condições de 
produzir em escala industrial, agora 
estamos qualificadas. Além disso, 
fomos muito bem tratadas e rece-
bidas por toda equipe do Senai. A 
unidade industrial é a realização de 
um grande sonho para nós, que te-
remos um negócio próprio e vamos 
gerar renda sem precisar sair do 
campo”, comemora.

Aprender matemática alimen-
tar, cálculo de produção e a usar os 
equipamentos. Para Elza de Oliveira 

Silva, de 39 anos, e Nilza da Costa 
Monteiro, de 32, esses foram os 
principais ganhos obtidos no cur-
so. “Antes não sabíamos calcular a 
quantidade de ingredientes usados 
nas receitas e isso dificultava muito 
na hora de colocar preços nos pro-
dutos”, diz.

Instrutor do curso de panifica-
ção, Julimar Monteiro de Assun-
ção, da Escola Senai Vila Canaã, de 
Goiânia, explica que quase 100% 
da programação é dedicada à ma-
temática alimentar. “O objetivo é 
ensinar o aluno a obter renda com 
sua produção e evitar o desperdício 
de insumos. “
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P R Ê M I O

A educação profissional do Se-
nai acumula mais um prêmio 
este ano. Em votação popular, 

via internet, a promoção Os Mais Ad-
mirados da Educação em Goiás 2013, 
da agência Contato Comunicação, 
elegeu na categoria ensino técnico a 
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna, primeira escola da institui-
ção instalada em Goiânia, em 1968.

A premiação é um reconheci-
mento da população à ação do Se-
nai, que conquistou, pelo sexto ano 
consecutivo, o título de marca mais 
lembrada no Pop List, pesquisa de 
mercado realizada para O Popular, 
além de lugar no ranking das 75 em-
presas mais admiradas em Goiás, 
igualmente organizado pelo jornal. 

Com localização estratégica, no 
Setor Fama, a unidade realiza ações 
de formação profissional que vão da 
aprendizagem à pós-graduação, em 
áreas como metalmecânica, eletro-
eletrônica, vestuário, moveleira, cal-
çados, manutenção de aeronaves e 

automação industrial. 
Este ano, a faculdade abriu cerca 

de 20 mil vagas em diversos cursos 
realizados em mais de 82 municí-
pios goianos, além da capital. As ati-
vidades são desenvolvidas por meio 
de parcerias com associações co-
merciais, prefeituras e organizações 
não-governamentais. “Vamos até a 
indústria, onde realizamos capacita-
ções in company, ou a empresa traz 
seus colaboradores até a unidade”, 
explica a diretora da Fatec Senai Íta-
lo Bologna, Misclay Marjorie.

Curso superior
Um de seus diversos cursos, a 

graduação tecnológica em automa-
ção industrial, inédita no País, é de-
senvolvida em três anos, incluindo 
estágio supervisionado. Estruturado 
para atender à crescente demanda 
das indústrias por profissionais es-
pecializados, o curso forma recursos 
humanos com perfil voltado para 
desenvolvimento e aplicação de co-
nhecimentos científicos e tecnoló-

gicos necessários aos trabalhos de 
pesquisa, planejamento, execução, 
avaliação, gestão, assistência e as-
sessoria técnica. Além da graduação 
tecnológica, a unidade oferece pós-
-graduação nas áreas de gestão do 
processo produtivo em vestuário, 
automação e manutenção industrial.

Referência na formação de pro-
fissionais para área de automação, 
a unidade se prepara para abrigar o 
Instituto Senai de Tecnologia nesse 
segmento. A iniciativa faz parte do 
Programa Senai de Apoio à Compe-
titividade da Indústria Brasileira, lan-
çado ano passado pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI). Uma 
das principais diretrizes do projeto é 
a formação de profissionais em nú-
mero cada vez maior para atender 
às necessidades específicas das in-
dústrias, além do aumento signifi-
cativo da oferta de serviços técnicos 
e tecnológicos especializados, com 
produtos de maior complexidade e 
valor agregado.

Diretora da Fatec Senai Ítalo Bologna, Misclay Marjorie 

recebe troféu Os Mais Admirados da Educação 

entregue pela vereadora Cristina Lopes

Ensino técnico 

mais admirado

PSAI - Programa Senai de Ações Inclusivas, qualificação para todos. Telefone: 4002-6213, em Goiânia
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P A N O R A M A
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Senai Catalão é Top Inovação e design

Foco na mineração

Encontro de diretores regionais Educação a distância 

Pelo quarto ano consecutivo, a 
Escola Senai Catalão conquistou o 
prêmio Top of Mind como marca mais 
lembrada no segmento ensino técni-
co e tecnológico. O estudo de mer-
cado foi encomendado pela revista 
Portal Vip e realizado pela Com Art 
Pesquisas. O supervisor de Educação 
e Tecnologia da Escola Senai Catalão, 
Sebastião Duarte Nunes, recebeu o 
troféu Top of Mind, durante cerimô-
nia realizada no dia 26 de outubro, no 
Clube Recreio Colonial.

Em parceria com a Fundação de 
Desenvolvimento de Tecnópolis 
(Funtec), Sebrae e Senai Goiás, a 
Rede Goiana de Design realizou, 
no dia 28 de novembro, na Casa 
da Indústria e no Teatro Sesi, o 
Fórum de Inovação, Design e 
Empreendedorismo. A programa-
ção do evento contou com a reali-
zação de oficinas, palestras e apre-
sentações de casos de sucesso na 
área de inovação.

Instrutor das áreas de Metalurgia e Mineração da Unidade Integrada Sesi 
Senai Niquelândia, Brenno Ferreira de Souza participou do 25º Encontro 
Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa, realizado de 20 a 24 
de outubro, na Universidade Federal de Goiás (UFG) – Câmpus Samambaia. Na 
ocasião, ele apresentou artigo sobre os projetos Influência dos Diferentes Tipos 
de Minérios para Produção de Ferro Níquel e o Uso de Aditivos no Processo 
Rotary Kilns – Eletric Furnaces, aprovados na edição 2011 do Edital Senai Sesi 
de Inovação e desenvolvidos, em parceria com a mineradora Anglo American.

O Senai Goiás sediou Reunião dos Diretores Regionais do Centro-Oeste 
e Norte, realizada nos dias 13 e 14 de novembro, na Casa da Indústria. O en-
contro foi coordenado pela diretora do Senai Mato Grosso, Lélia Brun, que 
tratou sobre as principais ações desenvolvidas pela instituição nas áreas de 
educação profissional e tecnologia, com destaque para a implantação dos 
Institutos Senai de Tecnologia.

O Sesi e o Senai Goiás realiza-
ram, dias 25 a 26 de novembro, 
na Faculdade de Tecnologia Senai 
de Desenvolvimento Gerencial 
(Fatesg), o 3º Seminário de 
Educação a Distância (EaD). Na pau-
ta, discussão sobre questões como 
os novos paradigmas tecnológicos 
de interação, gestão da educação 
a distância na era digital e os novos 
modelos pedagógicos para EaD.

Presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira abre Reunião dos Diretores Regionais do Centro-Oeste e Norte

POP LIST: Senai é a marca mais lembrada pela população no segmento curso profissionalizante pelo 6º ano consecutivo
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E x P A N s ã O

Taquaral 
ganha núcleo 
de educação 
profissional

Conhecida como capital da lin-
gerie, a pequena cidade de 
Taquaral de Goiás, na região 

central do Estado, a 93 quilôme-
tros de Goiânia, tem se destacado 
na confecção de roupas íntimas. A 
produção das cerca de 200 fábricas 
de lingerie chega a 250 mil peças 
por mês, com faturamento anual de 
quase R$ 25 milhões. Além de ven-
der em Goiás, as indústrias desti-
nam sua produção aos mercados de 
São Paulo, Minas Gerais, Mato Gros-
so, Rondônia, Brasília, do Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, Tocantins, 
Pará e Amazonas.

A principal atividade econômica 
do município gera 800 postos de 
trabalho nas confecções, que neces-
sitam cada vez mais de mão de obra 
qualificada para dar sustentação ao 
crescimento do setor. Presente em 
Taquaral desde 2008, onde realiza 

diversas atividades de formação 
profissional por meio de ações mó-
veis, o Senai Goiás consolida sua 
atuação na região com a implanta-
ção de um núcleo de educação pro-
fissional na cidade.

Vestuário e informática
Inaugurado no dia 25 de no-

vembro, o núcleo é fruto de parce-
ria entre o Senai e as prefeituras de 
Taquaral, Itaguari e de Santa Rosa. 
A iniciativa envolve também a par-
ticipação do Ministério Público de 
Goiás, responsável por articulação 
para realização do programa Jovem 
Aprendiz, implantado ano passado, 
em Taquaral. 

Instalado no Colégio Estadual 
Princesa Izabel, o novo ambiente 
de ensino irá oferecer, inicialmente, 
cursos de costura industrial e infor-
mática, com abertura de 40 vagas 
em cada um. As atividades serão 

coordenadas pela Faculdade de 
Tecnologia Senai Ítalo Bologna, de 
Goiânia, que administra outros nú-
cleos de formação pelo Estado.

Para o prefeito de Taquaral, 
Willis Antônio de Morais, a implan-
tação do núcleo de educação pro-
fissional é um marco na história do 
município. “O polo de confecção 
mudou o perfil econômico da cida-
de, por isso, nada mais importante 
do que qualificar profissionais para 
esse segmento”, disse.

Consultoria
Além das atividades de forma-

ção profissional, ministradas nas 
modalidades de aprendizagem, 
qualificação e aperfeiçoamento, 
o Senai Goiás também realiza em 
Taquaral serviços de assessoria 
técnica que ajudam as indústrias a 
organizar e modernizar seus pro-
cessos produtivos. 

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


