
Aluno da Escola Senai Itumbiara, Rafael 
Soares Borges (no alto, à direita) festeja 
com a delegação do Brasil o 3º lugar no 
WorldSkills, a “copa do mundo da educação 
profissional”, disputada no Canadá.  
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Senai faz história 
no mundial de 
profissões
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Rafael foi, viu e venceu
Futuro Profissional, 

em sua última edição, fez 
bem em apostar todas as 
fichas em Rafael Soares 
Borges, aluno da Escola 
Senai Itumbiara, classificado 
para integrar a delegação do 
Senai representante do Brasil 
no WorldSkills, a “copa 
do mundo da educação 
profissional”, disputada 
em setembro no Canadá, 
na ocupação de solda. Ele 
mereceu reportagem de capa e foi tema 
de comentário nosso neste mesmo 
espaço. A expectativa era grande e o 
otimismo, contagiante. Dele próprio, 
confiante na preparação recebida, dos 
instrutores, do diretor da unidade, dos 
colegas, de todos no Senai. 

Nesta edição, a pauta se repete e 
é ampliada, justificadamente. Afinal, 
o garoto de Itumbiara mostrou 
por que mereceu a vaga para ir ao 
mundial, ao disputar, como medalha 

de prata em soldagem, 
acirrada seletiva com o 
campeão da Olimpíada 
do Conhecimento, evento 
similar do Senai realizado 
no ano passado.

Em Calgary, no 
Canadá, onde tivemos a 
honra de também integrar 
a delegação brasileira, 
assistimos ao torneio 
mundial de profissões – 
ao todo, 45 ocupações 

diferentes –, de fato uma verdadeira 
copa do mundo, que reuniu mais de 
mil estudantes de 51 países. Ali, em 
meio à pressão de forte concorrência 
entre nações de primeiro mundo, de 
alta tecnologia, os melhores alunos de 
ensino técnico do planeta colocaram 
à prova conhecimentos e habilidades 
em ocupações industriais, como 
mecânica de refrigeração, tecnologia 
da informação, eletrônica industrial e 
design, ofícios nos quais o Brasil foi 

medalha de ouro. 
E nosso Rafael não “amarelou”, 

como se diz popularmente. Subiu 
ao pódio junto com competidores 
de Taiwan (ouro) e Estados Unidos 
(prata), em disputa com alunos de 
instituições similares ao Senai de 22 
países. O desempenho dele ajudou 
o País a ter uma de suas melhores 
participações no torneio mundial de 
profissões, o terceiro lugar geral, atrás 
apenas da Coreia e Irlanda e à frente de 
Reino Unido, Estados Unidos, Japão, 
Alemanha e Canadá.

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.

Inclusão digital 
Em agosto, 16 funcionários 

da Merzian Construtora e 
Incorporadora iniciaram cursos 
do programa de inclusão digital 
na Escola Senai Vila Canaã – 
unidade referência em formação de 
profissionais para o segmento de 
construção civil. Com duração de 
40 horas, a programação abrange 
as disciplinas de Introdução à 
Informática, Windows, Word e 
Excel. As atividades integram o 

projeto Senai/Sinduscon no Canteiro 
de Obras, desenvolvido desde 2008. 
Na foto, o instrutor Aroldo da Silva,  
orienta participantes  
do curso. 
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ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em química industrial: Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange (Anápolis)
e Escola Senai Catalão

Cursos gratuitos, trabalho à vista

Trabalho comunitário

andidato ao primeiro emprego, 
Rafael Moreira da Cruz, de 18 
anos, se prepara para trabalhar 

em uma panificadora. A oportunidade 
surgiu quando ele ainda era aluno do 
curso de padeiro, ministrado pela Unidade 
Integrada Sesi Senai Aparecida de Goiânia 
em parceria com o Centro de Formação 
Integral (Cenfi), instituição beneficente 
localizada no município (veja box). 
Além de Rafael, outras 31 pessoas 
concluíram em setembro os cursos de 
padeiro e confeiteiro. Novas turmas 
estão em andamento e as atividades 
integram as ações de gratuidade 
desenvolvidas pelo Senai. 

“Não tenho experiência profissional 
e nem condições financeiras para bancar 
um treinamento como esse que fiz. 
Aprendi muito e me sinto preparado 
para o mercado de trabalho”, diz. 
Colega de turma de Rafael, o então 
auxiliar de padeiro Leandro Augusto 
Batista foi promovido com apenas oito 
meses de emprego. “Quando comecei 
a fazer o curso já colocava em prática o 
que aprendia durante as aulas, fui me 
aperfeiçoando e, logo depois, assumi a 
função de padeiro. Gosto do que faço e 
estou realizado profissionalmente, graças 

GRATU IDADE

C à oportunidade que o Senai e o Cenfi me 
deram”, reconhece.

Parceria de sucesso 
Outra concluinte empolgada com 

a nova profissão, Marileide Ferreira 
Carbonato, de Iaciara, no Nordeste 
Goiano, enfrentou mais de 500 
quilômetros de estrada para fazer os 
cursos de padeiro e confeiteiro em 
Aparecida de Goiânia. “Comprei um 
ponto comercial na cidade, onde vou 
instalar uma panificadora, e vim fazer 
os cursos para conhecer melhor sobre a 
área. Ficar longe de casa foi difícil, mas 
o aprendizado recompensou o sacrifício. 
Hoje posso dizer que sei bastante sobre 
meu futuro empreendimento.”

Além da programação na área de 
panificação, a Unidade Integrada Sesi 
Senai Aparecida de Goiânia realiza em 
parceria com o Cenfi cursos de costura 
de tecido plano, com 16 vagas oferecidas. 
As atividades são desenvolvidas nas 
próprias oficinas do Cenfi, com materiais 
e instrutores cedidos pelo Senai. 

Coordenadora administrativa 
do Cenfi, Gleiciane Maria Maia 
diz que a parceria tem sido 
fundamental para qualificação 
de mão de obra, além da 

Instituição não-governamental 
e sem fins lucrativos, o Centro 
de Formação Integral (Cenfi) 
foi fundado em 1993, com o 
objetivo de prestar atendimento 
às famílias de baixa renda, em 
situação de vulnerabilidade social, 

geração de emprego e renda para a 
população carente da região. “Temos 
o espaço, mas faltavam recursos para 
compra de materiais e contratação de 
instrutores para realização dos cursos. 
Com a parceria do Senai, vamos 
continuar dando oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional para a 
comunidade”, destaca. Gleiciane lembra 
que a procura pelos cursos é grande e, 
quase sempre, é necessário fazer seleção 
para preencher as vagas oferecidas. 
“A maioria dos nossos concluintes é 

encaminhada para o 
mercado de trabalho. 

Os cursos são 
reconhecidos pelos 
comerciantes da 
região que vêm até 
nós em busca de 
profissionais.”

viabilizando ações nas 
áreas de: educação, 
profissionalização, 
assistência social e cultura.

O atendimento é destinado aos 
moradores do bairro Cidade Vera 
Cruz e adjacências. 

Leandro Augusto Batista: promovido a 
padeiro em oito meses de emprego
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ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria no segmento de vestuário: Faculdade Senai Ítalo Bologna (Goiânia)
e Faculdade Senai Roberto Mange (Anápolis)

Jansen Tregier (Pró-Vida), Paulo Afonso Ferreira (Fieg) e prefeito Maguito Vilela: parceria

Aparecida sedia 11ª 
unidade do Senai em Goiás

egunda maior cidade do Estado, 
Aparecida de Goiânia contará em 
breve com uma escola do Senai 

para atender à demanda por mão de 
obra qualificada, impulsionada pela 
chegada de novos empreendimentos. A 
11ª unidade de educação profissional 
do Senai em Goiás será estruturada em 
parceria com a Associação Pró-Vida, 
instituição beneficente de São Paulo, e 
a prefeitura municipal. A previsão é de 
início da construção, em área no Setor 
Pontal Sul, ainda este ano. 

Atualmente, o Senai atua no 
município nas instalações da Unidade 
Integrada Sesi Senai Aparecida de 
Goiânia, no Residencial Village Garavelo.

Nas novas instalações, serão 
oferecidos, inicialmente, cursos nas 
áreas de eletroeletrônica/metalmecânica, 
manutenção industrial, construção civil, 
química industrial e alimentos, nas 
modalidades de aprendizagem industrial, 
qualificação profissional, habilitação 
técnica e aperfeiçoamento. 

A meta prevista para o primeiro ano 
de funcionamento da nova unidade é 

EXPANSÃO

S matricular 2.700 alunos. “O objetivo 
é dinamizar e potencializar as ações 
desenvolvidas por Sesi e Senai no 
município, oferecendo novos produtos e 
serviços para a comunidade e o segmento 
industrial, que se consolida como um 
dos mais competitivos do Estado.”

Bom momento
Para o prefeito de Aparecida de 

Goiânia, Maguito Vilela (PMDB), a 
unidade do Senai chega em momento 
propício para a cidade, que ainda 
enfrenta sérios problemas, como 
altos índices de criminalidade, falta 
de saneamento básico, asfalto e 
empregos. “O município é carente de 
tudo. Estamos crescendo, mas ainda 
são muitos desafios para superar e 
o principal deles é capacitar nossa 
população para assumir os postos de 
trabalho que estão surgindo. Por isso, 
apostamos na parceria com o Senai, já 
que a educação profissional é o melhor 
caminho para o desenvolvimento 
socioeconômico. O empreendimento 
será um divisor de águas para a cidade”, 
destacou Maguito. A prefeitura de 

Responsabilidade 
social

Fundada em 1979 pelo médico, 
cientista e filósofo Celso Charuri (1940-
1981), a Pró-Vida é uma instituição 
sem fins lucrativos com uma vertente 
voltada para promoção de ações sociais 
desenvolvidas por meio da Central 
Geral do Dízimo (CGD), cujo objetivo 
é centralizar o recebimento do dízimo 
– 10% do ganho de colaboradores – , e 
destinar esses recursos para beneficiar 
entidades que exerçam atividades 
assistenciais.

Cerca de 7 mil doações já foram 
feitas em todo o Brasil, atendendo 
desde creches, hospitais, asilos e 
orfanatos até a construção e doação de 
escolas profissionalizantes totalmente 
equipadas, muitas das quais em 
parceria com o Senai.

Fonte: www.provida.org.br

Aparecida de Goiânia doou o terreno 
de 13.703m², no Setor Pontal Sul, para a 
construção da Escola Senai.

Coordenador da Pró-Vida, Jansen 
Tregier falou sobre a importância de 
investir na evolução do homem para 
transformar o meio em que vive. “Nossa 
associação promove ações sociais com 
foco na formação de pessoas conscientes 
do seu papel na construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária por 
meio do acesso à educação de qualidade. 
É com esse objetivo que buscamos 
parceria para implantação de uma 
nova unidade do Senai em Goiás.” Pelo 
acordo, a Pró-Vida será responsável por 
construir e equipar a escola de Aparecida 
de Goiânia, que será doada ao Senai logo 
após a finalização das obras.
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O quE é APRENDIzAGEM INDuSTRIAL? Modalidade de ensino destinada à capacitação de jovens de 14 a 24 anos, 
proporcionando formação humana e técnica.

implicidade e humildade. 
À primeira vista, essas 
características não parecem 

forjar um campeão, mas foi com elas 
que o franzino aluno da Escola Senai 
de Itumbiara Rafael Soares Borges, de 
20 anos, subiu ao pódio da 40ª edição 
do WorldSkills, a “copa do mundo 
da educação profissional”, realizada 
de 1º a 7 de setembro em Calgary, 
no Canadá. A competição reuniu 900 
jovens de 51 países que colocaram 
à prova habilidades, conhecimento 

tecnológico e criatividade. Sob 
pressão do tempo e de olhares 
de atentos examinadores, eles 
têm de desenvolver um projeto 
em suas respectivas 

WORLDSK I L LS

S

Goiano é o 3º melhor 
soldador do mundo

áreas e são avaliados de acordo com 
as especificações, o planejamento, 
cumprimento de prazos e a qualidade 
do trabalho. 

Para conquistar a medalha de 
bronze em soldagem, Rafael teve 
acirrada disputa com alunos de 
instituições similares ao Senai de 22 
países, entre os quais Canadá, Coreia, 
Japão, França, Suíça, Irã e Bélgica. 
O goiano integrou a delegação do 
Senai, representante do Brasil no 
mundial, composta por 24 alunos 

que concorreram em 
20 ocupações, e foi 
o primeiro a receber 
medalha na festa de 
premiação, seguido 
pelos competidores dos 
Estados Unidos e de 

Jansen Tregier (Pró-Vida), prefeito Maguito Vilela e Paulo Afonso Ferreira (Fieg): parceria

Rafael Borges durante prova do 
WorldSkills, em Calgary



6 uNIDADES MÓVEIS
Cursos de eletroeletrônica, eletricidade predial, hidráulica, mecânica automotiva (gasolina, álcool e diesel), mecânica de 
motocicleta, panificação e confeitaria, pneumática e refrigeração. Informações: Escola Senai Vila Canaã

WORLDSK I L LS 

Taiwan, respectivamente, prata e ouro 
na modalidade de soldagem.

Apesar de concorrer em menos 
da metade das 45 ocupações, os 
brasileiros ficaram em terceiro lugar 
no WorldSkills 2009, atrás apenas da 
Coreia do Sul e Irlanda, e à frente de 
Reino Unido, Estados Unidos, Japão, 
Alemanha e Canadá. O desempenho, 
em número de medalhas – quatro 
de ouro, quatro de prata, duas de 
bronze e cinco diplomas de excelência 
–, supera o da edição anterior do 
mundial, realizada em 2007, em 
Shizuoka, no Japão, onde o Brasil 
ficou com a segunda colocação. 

Emoção
No retorno a Goiânia, Rafael 

Borges foi recepcionado no 
Aeroporto Santa Genoveva por 
diretores, gerentes e assessores do 
Senai Goiás, além de familiares e 
amigos. Ainda bastante emocionado 
com a conquista da medalha inédita 
para Goiás, ele contou sobre os 
dias de competição no Canadá. 
“Procurei controlar o nervosismo, 
focar no meu trabalho e aplicar 
tudo o que aprendi durante esses 
dois anos de dedicação exclusiva 
aos treinamentos, simulados 
e avaliações. Passei por uma 
experiência única, especial e 
consegui realizar o sonho de trazer 
uma medalha para o meu País. 
Estou muito feliz com o resultado, 
por poder mostrar que Goiás tem 
potencial para competir e que o 
Estado tem excelentes profissionais 
formados pelo Senai.”

O diretor regional do Senai, Paulo 
Vargas, que acompanhou a delegação 
brasileira no Canadá, destacou a 
importância da terceira colocação do 

No pódio em Calgary, Rafael Borges (centro) recebe medalha de bronze

Em Goiânia, familiares e amigos fazem recepção festiva para o medalhista

aluno goiano na área de solda. “Pelo 
altíssimo nível dos competidores, 
é preciso comemorar a medalha 
de bronze como se fosse de ouro. 
Rafael provou que aqui em Goiás 
temos grandes talentos, ele agarrou 
a oportunidade que teve e saiu 
vitorioso da disputa. Com certeza, seu 
passe está valorizado e ele vai fazer 
a diferença no mercado de trabalho 

porque é um vencedor”, afirmou.
Para o diretor de Educação e 

Tecnologia do Sesi Senai Goiás, 
Manoel Pereira da Costa, a medalha 
de Rafael Soares abre caminho 
para novas conquistas. “Ele será a 
motivação para que outros alunos 
busquem na educação profissional 
um meio de concretizar sonhos com 
competência e dedicação.”
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Ocupações/competidores Ouro Prata Bronze
Diplomas de 

excelência

Desenho Mecânico em CAD/Fernando José Mangili Luiz (SP)

Tecnologia da Informação/Tiago Alves Nogueira de Souza (AL)

Eletrônica/Mateus Benedetti Freitas (SP)

Mecânica de Refrigeração/Mackson Elias dos Santos (RN)

Joalheria/Alexandre Concari (RS)

Mecatrônica/Dariel de Lira Gomes e Márcio Vitor da Silva (SP)

Fresagem a CNC/Danilo Rafael de Oliveira Silva (SP)

Aplicação de Revestimentos Cerâmicos/Geverson Abreu Shimitt (RS)

WebDesign/André Luiz Martins Ramos (SC)

Soldagem/ Rafael Soares Borges (Senai Itumbiara)

Polimecânica/Arthur Colasso Camargo (SP)

Instalação e Manutenção de Redes TCP/IP/Eduardo Bodini (SP)

Design gráfico/Helena Neves Simões (DF)

Instalação Elétrica e Predial/André Didoné (RS)

Tornearia a CNC/Weliton Batisti (SC)

APL PIRENÓPOLIS
Onde obter informações: Rua Sebastião Augusto Curado – Vila Santa Bárbara, Qd. 1, Lt. 19. Em Goiânia, contato na 
coordenação, telefone: (62) 3219-1492

edalha de prata em soldagem 
na última etapa da Olimpíada 
do Conhecimento, evento do 

Senai similar ao WorldSkills, realizado 
em agosto de 2008, em Curitiba (PR), 
Rafael garantiu a vaga no maior torneio 
de profissões do mundo ao vencer 
o campeão olímpico na ocupação, 
Renato Silva Alves, aluno do Senai do 
Rio Grande do Norte, em seletiva para 
a competição. Concluinte do curso 
técnico em eletromecânica ministrado na 
Escola Senai Itumbiara, ele também fez 
aprendizagem industrial em mecânica de 
manutenção – o conteúdo de ambos os 
cursos inclui processos de soldagem, área 
em que concorreu. 

M
Trajetória de sucesso

quadro de medalhas

No treinamento para a seletiva 
interna e na preparação para o 
mundial, Rafael teve orientação do 
instrutor da área de mecânica geral 
do Senai Itumbiara, Claiton Cândido 
Vieira, que participou do 35º Torneio 
Internacional de Formação Profissional 
(atual WorldSkills), realizado também 
no Canadá, em 1999. “Rafael sempre 
foi muito dedicado e disciplinado, tinha 
certeza que teria um bom desempenho 
na competição. Na sua última avaliação, 
antes de embarcar para o Canadá, ele 
alcançou o índice de 9.2, em simulado 
realizado no Senai de São Paulo. Rafael 
é um exemplo do discípulo que supera 
o mestre, estou muito orgulhoso dele”, 

elogiou o instrutor Claiton.
Diretor da Escola Senai de Itumbiara, 

Aroldo dos Reis Nogueira disse que a 
conquista inédita de Rafael significa 
muito para a instituição. “A unidade 
deu um salto de qualidade em termos 
de equipamentos e novas tecnologias 
adquiridas para o treinamento do Rafael, 
além de ganharmos mais projeção com 
sua vitória, que servirá de inspiração para 
os alunos que chegam ao Senai Goiás.”

Planos para o futuro Rafael tem 
muitos. O principal deles é buscar se 
aperfeiçoar ainda mais na área de solda 
e aplicar seus conhecimentos na prática 
profissional. “Quero fazer novos cursos 
no Senai e trabalhar em uma indústria 
do setor. Tenho certeza de que a 
conquista do bronze no mundial será um 
diferencial importante na minha carreira 
profissional”, disse.
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O quE é quALIFICAçÃO PROFISSIONAL? Processo que qualifica para uma ocupação definida no mundo do trabalho.

I NAUGURAÇÕES

Sesi Senai Niquelândia faz 3ª ampliação
Pollyana Gadêlha

Unidade Integrada Sesi Senai 
Niquelândia, a mais nova do 
Sistema Fieg, com apenas 

três anos de existência, inaugurou, 
no dia 16 de setembro, sua terceira 
ampliação, potencializando os serviços 
de qualificação profissional, educação, 
saúde e lazer prestados pelas instituições 
no município, no Norte Goiano, a 380 
quilômetros de Goiânia. Em parceria 
com Anglo American Brasil e Grupo 
Votorantim Metais, o complexo ganhou 
um pavilhão de 300 m2, no qual foi 
instalado moderno laboratório de 
metalurgia, além de viabilizada a expansão 
do laboratório de química, ambos 
voltados para a educação profissional, 
assessoria técnica e tecnológica. A área de 
metalurgia recebeu ainda quatro boxes 
com equipamentos para trabalhar os 
processos de soldagem TIG, MIG e MAG 
e eletrodo revestido. 

Na parte do Sesi, a unidade entregou 
à comunidade instalações como 
salão de eventos, academia, piscina 
semiolímpica de 25 m, salão de jogos e 
cantina, destinados à prática de esportes 
e lazer dos trabalhadores da região. 
Para viabilizar a ampliação, a unidade 
contou com R$ 775 mil provenientes do 
Conselho Nacional do Sesi, recursos da 
Diretoria Regional do Sesi e das empresas 
Anglo American e Votorantim Metais. 
Além das instalações inauguradas, o 
complexo ganhará, no fim do ano, uma 
quadra poliesportiva.

Após pesquisas de mercado e de um 
estudo socioeconômico em Niquelândia, 
o Instituto Votorantim detectou demanda 
por soldadores especializados em 
diversos tipos de solda pelas empresas 

locais. Assim, as indústrias parceiras do 
Sesi e Senai, Anglo American Brasil e 
Grupo Votorantim Metais, investiram na 
ampliação cerca de R$ 190 mil cada uma. 
Já o Senai Goiás entrou com a compra de 
todo o maquinário, de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) e acessórios. 
Com isso, os recursos aplicados na 
melhoria da unidade, apenas nas 
instalações do Senai, somam mais de meio 
milhão de reais.

Além de atender à demanda das 
empresas, também serão ampliados os 
serviços ofertados aos trabalhadores e à 
comunidade nas áreas de qualificação 
profissional, educação, saúde e lazer. Os 
investimentos feitos pelo Sesi e Senai, 
apenas na parte de estrutura física do 
complexo, já superam R$ 5 milhões em 
três anos. 

O gerente de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional (DHO) da 
Votorantim, Marco Aurélio de Assis 
Cardoso, explicou por que a empresa 
escolheu o Senai para o investimento 
em educação profissional. “Em nenhum 

momento surgiu qualquer dúvida na 
definição de que o Senai seria o parceiro 
da Votorantim nos projetos de capacitação 
profissional, principalmente porque 
precisamos de profissionais altamente 
qualificados para conduzir nossos 
processos produtivos e administrativos. 
É uma instituição reconhecida 
nacionalmente pela excelência em 
educação, alinhada às expectativas das 
indústrias, com módulos que atendem às 
demandas técnicas que precisamos e com 
tecnologia atualizada”, disse. 

Também interessada na qualificação 
dos funcionários, a Anglo American 
investiu na unidade para desenvolver a 
formação de mão de obra para a futura 
planta de Barro Alto, município vizinho. 
O gerente de Recursos Humanos da 
Anglo American de Niquelândia e 
Barro Alto, Marcos Adriano Cangussu 
Rodrigues, afirmou que a parceria 
com o Senai foi realizada para trazer 
retorno para o empregado, empresa 
e comunidade. “A Anglo American 
tem como um de seus compromissos 

A

Empresários e diretores do Senai inauguram novos ambientes de ensino em Niquelândia
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Pirenópolis, Cristalina, Águas 
Lindas, Valparaíso de Goiás, Cidade 
Ocidental, Novo Gama, Planaltina e 
Santo Antônio do Descoberto.

Para o diretor do Senai Anápolis, 
Francisco Carlos Costa, a unidade irá 
dar suporte à criação de emprego e 
renda e à fixação da população local. 
“Vamos formar trabalhadores mais 
qualificados, além de promover ações 
de esporte, saúde, educação, lazer e de 
responsabilidade social”, disse. 

O quE é APERFEIçOAMENTO PROFISSIONAL? Modalidade de ensino que atualiza, complementa ou amplia as 
competências profissionais para melhoria de desempenho do trabalhador.

Parceria leva núcleo integrado a Formosa
urgida em meados do século 
18, quando Goiás pertencia 
à capitania de São Paulo, a 

cidade de Formosa, no Entorno do 
Distrito Federal, a 272 quilômetros 
de Goiânia, possui hoje mais de 90 
mil habitantes. Mesmo com tantos 
anos de história, o município ainda 
sofre com a carência de profissionais 
qualificados para atender à demanda 
do segmento industrial. De olho no 
desenvolvimento socioeconômico 
da região, o Sistema Fieg inaugurou 
em Formosa, no dia 5 de agosto, um 
núcleo integrado Sesi Senai. 

A nova unidade é fruto de parceria 
das duas instituições com a prefeitura 
local, que cedeu o prédio para sua 
instalação. Inicialmente, empresas e à 
comunidade serão atendidas por meio 
de educação de jovens e adultos (EJA) 
e cursos profissionalizantes nas áreas 
de informática, panificação, mecânica 
automotiva e construção civil. O prefeito 
de Formosa, Pedro Ivo de Campos 
Faria, vislumbra uma oportunidade 
de crescimento para o município. 
“Ganhamos um grande presente com a 
instalação do núcleo, que irá garantir a 
formação de mão de obra qualificada e a 
geração de emprego.”

Com o núcleo integrado Sesi 
Senai Formosa, sob a coordenação 
da Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange, de Anápolis, o 
Sistema Fieg expande suas atividades 
no Entorno do Distrito Federal, onde 
já atua com o Núcleo de Educação 
Profissional Senai Luziânia e por 
meio de ações móveis e do Programa 
Arranjo Produtivo Local (APL), do 
Ministério da Integração Nacional, 
executado nas cidades de Luziânia, 

S

Darlan Neiva (Sesi), Francisco Costa (Senai Anápolis), deputado Sandes Júnior, prefeito Pedro Ivo, 
vereador Coronel Abigail Alves Silva e Luiz Humberto Gonçalves Gomes (Saneago Goiânia)

capacitar pessoas da comunidade 
para formação de mão de obra futura. 
Qualificação profissional é algo que está 
bastante alinhado com nossas ações, que 
são voltadas para a sustentabilidade”, 
explicou Marcos Cangussu. 

Ensino articulado
O superintendente do Sesi e 

diretor regional do Senai, Paulo 
Vargas, disse que a ampliação da 

unidade visa auxiliar na melhoria da 
qualidade de vida da população por 
meio da qualificação profissional e 
do desenvolvimento econômico do 
município. “O foco do Sesi e Senai são 
os industriários e trabalhadores, mas 
também pensamos na comunidade 
e na sustentabilidade. Futuramente, 
também será construída uma escola 
com ensino articulado Sesi Senai 

(ensino médio e educação profissional)”, 
enfatizou Paulo Vargas. Com relação 
à nova escola, a Votorantim Metais 
auxiliará na construção. A previsão 
da implantação do ensino articulado 
é para o início de 2010. Pela 
modalidade articulada, o aluno, pode 
simultaneamente realizar o ensino 
médio e obter a formação técnica em 
eletrotécnica, química ou metalurgia. 
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ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em higiene e segurança no trabalho: Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange (Anápolis), 
Escolas Senai Vila Canaã (Goiânia), Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde, Sesi Senai Sama (Minaçu), Catalão e Itumbiara

MÓVE I S/SERRALHER I A

ois anos depois de mobilizar 
o segmento de móveis de 
Valparaíso de Goiás, o Programa 

de Desenvolvimento Econômico de 
Arranjo Produtivo Local (APL) está de 
volta à cidade, no Entorno do Distrito 
Federal. Na nova etapa, com aporte 
financeiro de R$ 444 mil do Ministério da 
Integração Nacional, por meio da Ride, 
com contrapartida da prefeitura municipal, 
o programa agora irá atender também ao 
segmento de serralheria.

Em sua primeira fase, com 
investimento de R$ 661 mil, micros e 
pequenos empresários e autônomos da 
região receberam mais de 800 horas 
de assistência técnica nas áreas de 
organização na produção, diagnóstico de 
desenvolvimento de produtos, acabamento 
e pintura de móveis, capacitação em 
design, custo produtivo, capacitação 
em pintura, implantação de planilha de 
custo. Cursos, palestras e treinamentos 
abrangendo temas como gestão da 
qualidade, segurança no trabalho, meio 
ambiente, desenho de móveis e marcenaria 
somaram outras mil horas de atividades. 
A mobilização incluiu a constituição e 
instalação da Cooperativa de Produção do 
Polo Moveleiro de Valparaíso de Goiás e 
Entorno (Coopomoval), com missão de 
aglutinar a classe empresarial visando à 
interação pró-ativa para o desenvolvimento 
integrado do APL 

“A primeira etapa do programa foi 
muito importante para nós. Aprendemos 
a valorizar mais a qualidade do 
nosso produto, a organizar melhor 
nosso espaço de trabalho. Mas ainda 

APL volta a mobilizar Valparaíso
Divina Rosa

D precisamos de muito apoio aqui”, afirma 
Gilberto Reinaldo da Costa, presidente 
da Coopomoval.

O APL de Móveis e Serralheria prevê a 
realização de novas ações empreendedoras 
junto ao segmento industrial de móveis, 
nas áreas de capacitação, assistência 
técnica e tecnológica (ATT) e consultoria 
gerencial junto à administração da 
cooperativa. O foco maior do projeto para 
os moveleiros está na ATT, com mil horas 
destinadas à consultoria em racionalização 
de processo produtivo, design e técnicas 
de comercialização.

O setor de serralheria de 
Valparaíso é constituído por mais de 
25 microempresas, conforme dados 
informais da prefeitura. A atividade 
produtiva, integrante do gênero 
metalúrgico, está disseminada em toda 
a área urbana do município, prestando 
serviços sob encomenda de manutenção, 
reparos e produção de produtos de ferro 

e chapas de aço, atendendo basicamente à 
demanda local. Os trabalhadores do setor 
irão receber por meio do projeto APL 
cursos de capacitação e assistência técnica 
e tecnológica com vistas a promover a 
melhoria do processo de produção. 

A prefeita de Valparaíso, Leda Borges, 
acredita que as ações a serem desenvolvidas 
pelo Senai, dentro do programa APL, serão 
um passo para concretizar o sonho da 
comunidade em tornar a cidade conhecida 
como um polo moveleiro e com uma 
indústria forte na área de metalurgia. 
“Preciso da energia dos valparaisenses, 
preciso que também acreditem neste sonho. 
Nós, enquanto governo, fomentamos e 
apoiamos as ideias e projetos, mas quem 
faz com que eles se tornem realidade são 
os moveleiros e serralheiros. Eu sou um 
soldado nesta batalha.”

O diretor do Departamento de 
Desenvolvimento Regional da Secretaria 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

Móveis produzidos durante 1ª etapa do projeto APL moveleiro
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ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em eletroeletrônica: Faculdade Senai Ítalo Bologna (Goiânia), Faculdade Senai Roberto Mange 
(Anápolis), Escolas Senai Catalão e Itumbiara e Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde

Atividades previstas na 2ª etapa do APL

Assistência Técnica e Consultorias

(SCO), Carlos Henrique Meneses Sobral, 
já pensa em novos investimentos. “Nesta 
etapa, as ações visam à melhoria técnico-
operacional do setor de serralheria, 
com a finalidade de despertar o 
interesse para crescimento e melhoria 
da competitividade. Dependendo da 
resposta dos empresários do setor a essas 
iniciativas, vamos pensar em outro projeto 
com vistas à sua consolidação.” 

Missão Comercial
Dentro do programa APL de Móveis 

e Serralheria, um grupo de 19 moveleiros 
participou do Salão Internacional de 
Vendas e Exportação de Móveis, realizado 
em São Paulo, de 19 a 21 de agosto. 
Além da visita aos estandes e contato 
com fornecedores, o grupo participou de 
palestras ministradas pelo Senai São Paulo.

Um dos integrantes do grupo, o 
agrônomo Rodrigo Gaspar, que sempre 
teve a marcenaria como hobby, resolveu 

Cursos
Quantidade de 

turmas
Carga horária (h) Nº de vagas

Acabamento de Móveis – nível básico 3 30 36

Acabamento de Móveis – nível avançado 2 30 24

Soldador a Arco Elétrico – MIG MAG 3 48 36

Soldador a Arco Elétrico Eletrodo Revestido 3 42 36

Leitura e Interpretação de Desenho 2 60 30

Serralheiro 3 120 36

Atividade Carga horária (h) Meta APL

Assistência Técnica e Tecnológica 1.000 Atendimento a 20 
empresas Moveleiro

Consultoria em Gestão de Custos, de Produção,  
Comercialização para Cooperativa 144 Coopomoval Moveleiro

Assistência Técnica e Tecnológica 160 Atendimento a 20 
empresas Serralheria

Carlos Henrique, da SCO, e a prefeita Leda Borges assinam convênio da nova fase do APL

mudar. Ingressou como sócio em uma 
marcenaria e também na Coopomoval. 
Para ele, a ida ao evento foi importante para 
a troca de informações e conhecimentos. 
“A feira foi muito interessante e teve como 

ponto forte as palestras que o Senai São 
Paulo promoveu no decorrer do próprio 
evento. A troca de informações com 
profissionais gabaritados é fundamental 
para o crescimento de qualquer negócio.”



12 APL DE ARTESANATO DE CIDADE OCIDENTAL
Onde obter informações: Cooperarte (61) 8426-4099 e (61) 3605-1497

AN I V ERSÁR I O

erceiro município mais 
competitivo de Goiás, Catalão, 
no Sudeste Goiano, comemorou, 

no dia 20 de agosto, 150 anos de 
criação. Um desfile cívico sobre a 
história e a cultura local expressas em 
festas religiosas como as Congadas 
– manifestação popular em louvor à 
Nossa Senhora do Rosário, padroeira 
da cidade – mobilizou a população e 
teve participação de alunos do Sesi e 
Senai. Destaque no cenário econômico 
do Estado, Catalão abriga importantes 
polos mineroindustrial e metalmecânico, 
formados por empresas de grande porte, 
como Copebrás, Mineração Catalão, 
Ultrafertil, a montadora Mitsubishi e 
a John Deere do Brasil – fabricante de 
máquinas agrícolas.

Presente no município há mais 
de duas décadas, o Senai Goiás tem 
participação efetiva no desenvolvimento 
socioeconômico da região ao promover a 
formação de profissionais especializados 
para o mercado de trabalho em diversos 

Senai e Sesi marcam presença na 
festa dos 150 anos de Catalão

T cursos, que vão da aprendizagem industrial 
para adolescentes à pós-graduação. 
Construída em parceria com a prefeitura e 
as mineradoras Goiasfértil (hoje Ultrafertil), 
Mineração Catalão e Copebrás, a Escola 
Senai Catalão foi inaugurada no dia 28 de 
dezembro de 1988 para atender à crescente 
demanda do segmento industrial por mão 
de obra qualificada. 

Durante esses 20 anos de existência, 
fatos importantes marcaram a trajetória 
da unidade. Os principais foram a 
instalação de modernos laboratórios 
na área de eletromecânica (mecânica 
de manutenção industrial, serralheria e 
eletroeletrônica), além da aquisição de 
máquinas e equipamentos que deram 
suporte à implantação do primeiro curso 
técnico de nível médio da unidade – a 
habilitação técnica em eletromecânica. 
Atualmente, a escola oferece 13 
cursos técnicos, alguns realizados na 
modalidade de educação a distância.

Outra conquista importante para 
o segmento industrial de Catalão e 

dos municípios circunvizinhos, a 
implantação de laboratórios nas áreas 
de química e de confecção aprimorou a 
qualificação de profissionais das empresas 
dos dois setores e da comunidade. 
Recentemente, a unidade instalou uma 
planta de instrumentação que simula 
todo o processo industrial, medindo 
parâmetros de pressão, temperatura, 
vazão e densidade. A bancada didática 
de automação poderá ser utilizada em 
atividades práticas de qualquer segmento 
industrial, como mineração e química, 
além de auxiliar as indústrias na realização 
de testes e simulações.

Em 2007, o Sistema Fieg 
potencializou sua atuação na Região 
Sudeste do Estado com a integração 
das atividades de educação profissional 
e de caráter social, desenvolvidas por 
Sesi e Senai, cujas unidades funcionam 
a poucos metros uma da outra. Com a 
nova estrutura organizacional, o diretor 
do Senai em Catalão, Antônio Ilídio, 
assumiu também a gerência do Sesi.

Alunos do Sesi e Senai participam de desfile cívico comemorativo dos 150 anos de Catalão: integração
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APL VALPARAÍSO
Onde obter informações: Rua 19, Qd. 27, Lt. 25 – Jardim Oriente. Em Goiânia, contato na coordenação,
telefone: (62) 3219-1492

Senai é líder em educação profissional em Itumbiara
Pela sexta vez consecutiva, a 

Escola Senai Itumbiara ficou em 
primeiro lugar entre dez instituições 
de educação profissional mais 
lembradas no Mérito Lojista 2009, 
pesquisa de mercado realizada 
anualmente pela Agência Ulbra de 
Gestão de Negócios para a Câmara 
de Dirigentes Lojistas da cidade. 
A unidade Senai foi vencedora no 
segmento escolas técnicas, o que 
reforça o compromisso da instituição 
em qualificar profissionais para 

PANORAMA

Feira do Empreendedor

De 10 a 13 de setembro, o Sistema Fieg marcou presença na 
Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae. Durante o evento, a 
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna e a Escola Senai Vila Canaã 
ministraram oficinas de panificação/confeitaria e prestaram consultorias 
nas áreas de design de moda e alimentos. O Sesi realizou apresentações 
teatrais e musicais, palestra sobre a importância da segurança do trabalho 
na micro e pequena indústria e atendeu os visitantes da feira no Espaço 
Zen (foto), área reservada para massagem e relaxamento. 

Comenda
Ex-diretor da Faculdade de Tecnologia 

Senai Roberto Mange, de Anápolis, João 
Francisco da Silva Mendes foi uma das 29 
personalidades agraciadas com a Comenda 
Gomes de Souza Ramos, concedida pela 
prefeitura municipal por relevantes serviços 
prestados à cidade. A solenidade de entrega 
foi realizada no Teatro Municipal, no dia 
31 de julho. Atualmente, ele é diretor 
da Faculdade de Tecnologia Senai de 
Desenvolvimento Gerencial (Fatesg).

Mérito Desenvolvimento
Em outra premiação, o Senai 

Itumbiara foi homenageado em julho 
pela prefeitura de Itumbiara com 
o troféu Mérito Desenvolvimento, 
concedido a empresas, entidades, 
empreendedores, produtores rurais 
e personalidades locais que mais 
contribuíram com o crescimento 
socioeconômico da cidade. A 
iniciativa fez parte das comemorações 
alusivas ao centenário do município, 
completado no dia 12 de outubro.

Diretor da Escola Senai Itumbiara, 
Aroldo Nogueira, e a esposa, Soraia 

Gomes, recebem prêmio de Cairo Batista

atender às reais necessidades das 
indústrias. 

Em sua 17ª edição, a pesquisa visa aferir 
o grau de fixação na mente do consumidor 
das marcas – produtos e serviços – entre 
125 segmentos econômicos de Itumbiara, e 
ouviu cerca de 700 pessoas, entre os meses 
de abril e junho. 

O troféu Mérito Lojista 2009 foi 
entregue ao diretor da Escola Senai de 
Itumbiara, Aroldo dos Reis Nogueira, 
durante evento realizado no dia 29 de 
agosto, no Clube dos 50. 
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PANORAMA

ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em informática: Fatesg, Faculdades Ítalo Bologna (Goiânia), Roberto Mange (Anápolis), Escolas Senai 
V. Canaã (Goiânia), Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde, Sesi Senai Sama, Catalão e Itumbiara

Convênio Senai/Peugeot
No dia 16 de setembro, o gerente nacional 

de Formação da Peugeot do Brasil, Walmir Reis, 
entregou ao diretor da Escola Senai Vila Canaã, 
Hélio Vilaça, um veículo Peugeot 207 para ser 
utilizado como recurso didático nas atividades 
práticas de mecânica automotiva. A iniciativa integra 
parceira firmada recentemente com a indústria 
para viabilizar a oferta de cursos destinados à 
qualificação de jovens e ao aperfeiçoamento de 
profissionais da rede de concessionárias da marca.

Homenagem

O diretor regional do Senai 
e superintendente do Sesi 
Goiás, Paulo Vargas, recebeu 
a medalha de condecoração 
Ministro Aquino Porto, concedida 
pelo Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do Estado de 

Até novembro, a Unidade Integrada 
Sesi Senai Aparecida de Goiânia ministra 
gratuitamente o curso de auxiliar de 
processos de produção, destinado à 
capacitação para o mercado de trabalho de 
nove portadores de necessidades especiais. 
A iniciativa faz parte do Programa Senai de 
Ações Inclusivas (PSAI), cujas atividades 
beneficiam grupos tradicionalmente 
excluídos, como portadores de 
necessidades especiais, jovens em situação 
de risco social, adolescentes infratores, 
detentos, candidatos ao primeiro emprego 
e comunidades carentes. Durante o 
primeiro semestre do ano, unidades 
de educação profissional do Senai em 
Goiás realizaram diversos projetos de 
responsabilidade social que atenderam 
mais de 5 mil pessoas.

Responsabilidade social

Goiás (Simelgo). A homenagem é um 
reconhecimento público àqueles que 
contribuíram para o fortalecimento 
socioeconômico do Estado. A 
medalha foi entregue durante 
cerimônia realizada no Sesi Clube 
Antônio Ferreira Pacheco, no dia 18 
de setembro.

Paulo Vargas (centro) é condecorado por Hélio Naves e Orizomar Siqueira, do Simelgo

Hélio Vilaça (2º da esquerda para direita) recebe carro de  
Walmir Reis (Peugeot) e Sérgio Cecílio (Saint Martin)

Gleyciane Teixeira da Silva, aluna do curso de 
auxiliar de processos de produção
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Parceria Senai/Ministério Público Mais cursos 
articulados 
Experiência bem-sucedida de 

integração da educação básica 
com a profissional, o ensino 
articulado oferecido por Sesi e 
Senai será ampliado com abertura 
de novas vagas nas unidades 
de educação profissional de 
Aparecida de Goiânia, Rio Verde, 
Catalão, Itumbiara, Niquelândia 
e Minaçu. Aprovados pelo 
Conselho Estadual de Educação 
(CEE), os cursos articulados 
têm três anos de duração, mais 
estágio curricular. Os concluintes 
saem com o ensino médio e curso 
profissionalizante completos, 
com habilitação nas áreas de 
automobilística, alimentos, 
artes gráficas, eletrotécnica, 
eletromecânica e química. 
Para trabalhador da indústria 
e seus dependentes os cursos 
articulados são gratuitos. As 
inscrições estão abertas até o dia 
20 de novembro.

Mais de 700 funcionários do Ministério Público de 
Goiás participaram, na Faculdade de Tecnologia Senai de 
Desenvolvimento Gerencial (Fatesg), dos cursos de BR Oficce 
– editor de textos, BR Oficce – planilha eletrônica, rede sem fio 
– wireless e qualidade no atendimento ao público. A iniciativa 
integra o Plano Anual de Cursos e Eventos do Ministério, que visa 
capacitar cerca de 2.500 funcionários em todo o Estado em 
diversos cursos de aperfeiçoamento profissional, ministrados 
pelo Senai. A programação será desenvolvida até julho de 
2010, com a realização de outras atividades nas áreas de informática, 
gestão e comportamental.

ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em mecânica automotiva: Faculdade Senai Roberto Mange (Anápolis), Escolas Senai Vila Canaã 
(Goiânia), Itumbiara e Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde 

Em duas semanas de inscrições, 
o Ginásio de Esportes da Faculdade 
de Tecnologia Senai Roberto Mange, 
de Anápolis, recebeu mais de 8.600 
candidatos às 950 vagas oferecidas 
pela montadora Caoa-Hyundai. 
A indústria reforça seu quadro de 
pessoal para a produção do utilitário 
Tucson, a partir de dezembro. Assim 
como no primeiro recrutamento, 

Recrutamento Hyundai

Candidatos a vagas na Caoa-Hyundai participam de seleção na quadra de esportes do Senai

realizado em 2007, o Senai Anápolis 
novamente será responsável pela 
capacitação de todos os profissionais 
contratados pela fábrica nessa segunda 
etapa. Para tanto, a partir de outubro, 
a unidade irá ministrar 34 diferentes 
cursos nas áreas de montagem, 
pintura e qualidade. A previsão é de 
que a programação seja realizada até 
fevereiro de 2010.

Renato Conde
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