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O presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira (centro), o diretor regio-
nal do Senai, Paulo Vargas (direita), o 
diretor da Faculdade de Tecnologia 
Roberto Mange, Francisco Costa, cor-
tam bolo alusivo aos 60 anos da ins-
tituição em Goiás, observados pelo 
secretário da Ciência e Tecnologia, 
Mauro Faiad, no início das comemo-
rações, em Anápolis. Páginas 2 a 5

Senai, 60 anos: preparação para o 
trabalho e para a vida
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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.
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Não foi uma manhã de domingo 
ensolarada, como aquela que, 
segundo os registros históricos, 

marcou a inauguração da Escola Senai 
GO 1, no dia 9 de março de 1952, mas 
foi em uma manhã de sexta-feira, igual-
mente ensolarada, que Anápolis abriu 
as comemorações dos 60 anos de atu-
ação da instituição em Goiás. Pioneira 
da rede de educação profissional e 
tecnológica hoje presente nos princi-
pais polos de desenvolvimento do Es-
tado, a atual Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange festejou a data 
em grande estilo, com direito a bolo 
de aniversário, balões, fogos de artifício 
e até tapete vermelho para receber as 
centenas de pessoas que vieram pres-
tigiar o aniversário. Uma placa alusiva 
à história, descerrada na ocasião, pere-
nizou o evento. Nela, uma frase de um 

Comemorações unem passado e presente

personagem cuja ausência foi sentida – 
Eurípedes Monteiro Alarcão, concluin-
te do curso de marceneiro da turma 
de 1953, que falecera há menos de um 
mês: “O Senai foi como uma bênção de 
Deus na minha vida e de tantos outros 
jovens não só na minha época, mas até 
hoje. Se me tornei o profissional e o pai 

de família que sou, devo muito a meus 
estudos no Senai.”

No meio da multidão, Juracy Fer-
nandes de Carvalho, um senhor visivel-
mente emocionado, mostrava orgulho-
so um pequeno álbum com fotografias 
antigas, da época em que integrou a 
primeira turma do curso de tornearia 
mecânica da então Escola Senai GO 1. 
“Fiz questão de estar aqui hoje. O Senai 
faz parte da minha história, aqui apren-
di não só um ofício, mas a ter disciplina, 
respeito ao próximo e amor ao traba-
lho”, justificou. Juracy fez companhia a 
outros ilustres ex-alunos que também 
participaram da solenidade, como o 
colega de curso, Jair Braz.

Bons exemplos
No transcorrer dessas seis décadas, 

o Senai Goiás coleciona várias histórias 
como a dos senhores Juracy, Eurípedes, 
Jair e tantos outros. Algumas delas fo-
ram apresentadas durante o evento, 
em vídeo com depoimentos de ex-
-alunos que se tornaram exemplos de 
sucesso profissional. A programação 
contou também com exibição de vídeo 
da inauguração da antiga Escola Senai 

Geraldo Décio Pereira Júnior, aluno de mecânica e competidor da Olimpíada do Conhecimento, 
opera torno da década de 50: uniforme usado pelas primeiras turmas da Escola Senai GO 1

Juracy Carvalho e Jair Braz: reencontro de ex-alunos da primeira turma do curso de tornearia
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OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO - Vem aí a maior competição de educação profissional da América Latina

Durante a abertura das comemo-
rações dos 60 anos do Senai Goiás, 
em Anápolis, o diretor regional, Paulo 
Vargas, fez um breve histórico sobre 
a chegada da instituição ao Estado, 
liderada pelo então arcebispo de Goi-
ás, Dom Emanuel Gomes, conhecido 
como “Arcebispo da Instrução”, que 
foi ao Senai de São Paulo pedir a im-
plantação de uma unidade de educa-
ção profissional em Goiás. O diretor 
também destacou o crescimento e 
modernização da instituição, que ao 
longo desses 60 anos de atuação acu-

Formação profissional, alicerce de progresso
mula em sua série histórica 1.321.106 
matrículas, em mais de 400 cursos sin-
tonizados com as reais necessidades 
do setor produtivo. “Os caminhos que 
o Senai trilhou nestas seis décadas, os 
desafios enfrentados, e o sucesso al-
cançado, levam as marcas do dinamis-
mo das instituições e dos empresários 
que sempre o apoiaram, sugerindo e 
cobrando serviços”, ressaltou.

Indústria competitiva
Em seu discurso, o presidente da 

Fieg, Pedro Alves de Oliveira, destacou 

que o crescimento da economia goia-
na, que ocupa hoje a 9ª posição do 
País, está amparado na formação pro-
fissional oferecida pelo Senai. “Para 
nós, é uma alegria muito grande parti-
cipar desse momento e o resultado do 
trabalho que temos no Senai nos mo-
tiva a nos empenhar ainda mais para 
que nossa indústria se torne cada vez 
mais competitiva.”

Parceiro do Senai em várias ações 
de qualificação profissional, o prefeito 
de Anápolis, Antônio Gomide, disse 
que os frutos do trabalho iniciado pe-

GO 1 e lançamento pelos Correios do 
selo comemorativo Senai 60 anos.

Convidado para participar da sole-
nidade, o engenheiro Adriano Mange, 
neto do também engenheiro e edu-
cador suíço Roberto Mange, um dos 
principais responsáveis por trazer o Se-
nai para Goiás, foi homenageado. “Me 
sinto honrado por estar aqui e poder 
admirar a obra do meu avô. Trabalhei 
durante 36 anos no Senai, me orgulha 
ser parte da instituição”, disse.

Fieg, 60 anos
Também comemorando 60 anos, 

a Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), instalada no dia 1º de 
maio de 1952, abriu as festividades 
do sexagenário em evento realizado 
no dia 13 de março, na Casa da Indús-
tria, com participação do governador 
Marconi Perillo e do presidente da CNI, 
Robson Braga. Na ocasião, foi lançado 
pelos Correios selo alusivo ao aniver-

sário da instituição e homenageadas 
personalidades ligadas à história da 
Federação. A solenidade contou com 
a presença da diretoria da Fieg, presi-
dentes de sindicatos, representantes 
das entidades que compõem o Fórum 
Empresarial, deputados estaduais e do 
secretário de Indústria e Comércio de 

Goiás, Alexandre Baldy.
Em meio às comemorações, a Assem-

bleia Legislativa e a Câmara de Anápolis 
realizaram sessões especiais, propostas 
pelo deputado Luiz Cesar Bueno (PT) e 
pelo vereador Luiz Lacerda (PT), para ho-
menagear os 60 anos de atuação da Fieg 
e do Senai em Goiás.

Diretor do Senai Anápolis, Francisco Carlos, presenteia Adriano Mange, neto do engenheiro 
Roberto Mange, com peça fabricada por alunos



ONDE ENCONTRAR - Cursos e assessoria em química industrial: Faculdade de Tecnologia senai Roberto Mange (anápolis) e Escola senai Catalão.
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Tecnologia, inovação e competitividade
Ex-aluno do curso de artes gráficas do 

antigo Centro de Formação Profissional 
Ítalo Bologna (segunda unidade cons-
truída no Estado, em 1968, e atual Facul-
dade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna), 
em Goiânia, o deputado Luis Cesar Bueno 
foi autor de homenagem à instituição e à 
Fieg, em sessão especial realizada no dia 
12 de março, na Assembleia Legislativa. 
“Ao longo da história da indústria goiana, 

o Senai tem contribuído com a formação 
profissional e capacitação das empresas, 
que buscam na tecnologia e na inovação, 
a competitividade para disputa de mer-
cado em um mundo globalizado. Nesses 
60 anos de atuação, a instituição partici-
pou dos grandes acontecimentos que 
envolveram o setor industrial do Estado, 
colaborando com o poder público para 
a implantação e consolidação do polo 

industrial goiano, promovendo o desen-
volvimento econômico, social e cultural”, 
afirmou o deputado.

Seriedade e paixão
Em seu discurso de agradecimen-

to, o diretor regional do Senai Goiás, 
Paulo Vargas, disse que a homenagem 
é um reconhecimento do trabalho 
desenvolvido em prol da educação 

Deputado Luis Cesar Bueno discursa durante sessão especial da Assembleia em homenagem aos 60 anos da Fieg e do Senai em Goiás

los pioneiros da instituição hoje são 
colhidos por toda sociedade goiana. 
“A educação e a formação profissional 
promovem a justiça social e, dentro 
dessa visão, somos parceiros incon-
dicionais da Fieg e do Senai para que 
possamos dar condições às pessoas de 
aproveitar as oportunidades que o de-
senvolvimento econômico oferece.”

Parque tecnológico
Representando o governador Mar-

coni Perillo, o secretário de Ciência e 
Tecnologia, Mauro Faiad, disse que 
o Senai tem papel fundamental para 
aumentar a renda dos goianos. “Em-
bora Goiás cresça acima da média na-
cional, há ainda uma grande diferença 
entre o Produto Interno Bruto (PIB) 
e a renda per capita. Esse hiato só vai 
diminuir com educação, qualificação 
profissional e investimentos em inova-
ção tecnológica”, avaliou. Na ocasião, 
ele anunciou o avanço do projeto de 

parceria público-privada, que prevê a 
construção, em Anápolis, do primeiro 
Parque Tecnológico do Centro-Oeste. 

Também participaram do evento, o 
presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Anápolis e vice-presiden-
te da Fieg, Wilson de Oliveira, o presi-
dente da Fieg Regional Anápolis, Ubira-
tan Lopes, o bispo diocesano dom João 
Wilk e o diretor-adjunto dos Correios, 
Valdeir Pimenta, além de empresários 
e autoridades.
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“O Senai e a Fieg dão suporte às indústrias”

60 anos (1)
Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias, aumentando a competitivi-

dade da nossa indústria, tem sido um trabalho desenvolvido com excelência pelo Senai nestes últimos 60 anos.
E é por esta razão que felicito a todos que fazem parte da instituição, por auxiliar no crescimento de Goiás e na implemen-

tação de uma nova visão empresarial, muito mais socialmente responsável e preocupada com a nossa comunidade.

Francisco Jr.
Deputado estadual

60 anos (2)
Goiás cresce acima da média nacional e disputa a 8ª posição em Produto Interno Bruto (PIB). A indústria goiana diversifi-

cou sua área de atuação proporcionando um crescimento sustentado e exemplar para todo País. Ao longo desses 60 anos, 
a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), com uma gestão moderna e participativa, contribuiu decisivamente 
com esse crescimento industrial, econômico e cultural. Nós do Grupo Farias nos orgulhamos de fazer parte desse processo.

Parabéns Fieg e Senai. Parabéns Goiás!

Aylton Melo
Gerente Administrativo Corporativo do Grupo Farias
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ONDE ENCONTRAR - Cursos e assessoria no segmento de vestuário: Faculdade senai Ítalo Bologna (Goiânia) e Faculdade senai Roberto Mange (anápolis).

profissional e da industrialização do 
Estado. “O Senai acumulou em sua tra-
jetória memoráveis exemplos, méritos 
e reconhecimento internacional. Foi e 
é referência para vários outros países. 
Não se faz uma instituição como o Se-
nai e não há como esta se firmar num 
país de múltiplas dificuldades na edu-
cação, sem elevada dose de seriedade 
e uma pitada de paixão”. O presidente 
da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, desta-
cou a importância das instituições para 
a ampliação do segmento industrial no 
Estado. “Sempre contribuímos para a 

promoção do crescimento industrial e 
econômico de Goiás. Nessas seis déca-
das, já formamos mais de um milhão de 
trabalhadores, prontos e aptos ao mer-
cado de trabalho”.

Mérito
Na sessão especial realizada pela 

Câmara Municipal de Anápolis, no dia 
13 de março, o vereador Luiz Lacerda 
ressaltou que o município atualmente 
é polo econômico de Goiás, além de ser 
uma das regiões industriais mais im-
portantes e desenvolvidas do Brasil. “O 

Senai e a Fieg dão suporte ao trabalho 
desenvolvido nas indústrias.” 

Paulo Vargas disse que a homena-
gem valoriza e incentiva as instituições 
a continuar com os mesmos propósi-
tos, servir a indústria, seus colaborado-
res e a Anápolis. “Queremos ser, como 
sempre e a cada vez mais, um propulsor 
do desenvolvimento industrial, cum-
prindo fielmente a missão do Senai, 
na formação profissional de homens e 
mulheres, jovens e adultos, com a ofer-
ta de cursos que vão da aprendizagem 
à graduação tecnológica.”
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Reconhecimento
Supervisora de Educação e Tec-

nologia da Unidade Sesi Senai Aparecida 
de Goiânia e do Núcleo Integrado 
Senador Canedo, Aliana Calaça recebeu 
certificado de reconhecimento pelo tra-
balho realizado pelas instituições para 
a comunidade feminina de Senador 
Canedo, na Região Metropolitana de 
Goiânia. Promovido pela prefeitura local 
e pela Secretaria de Assistência Social e 
Atenção à Mulher (Semasam), o evento 
foi realizado no dia 8 de março para ho-
menagear as mulheres que mais contri-
buíram com o crescimento do município.

Curso para detentos
Referência em formação de mão de 

obra para o setor da construção, a Escola 
Senai Vila Canaã ministra curso de pe-
dreiro/azulejista para 20 reenducandos 
do Complexo Prisional de Aparecida 
de Goiânia. Os participantes terão re-
dução na pena de um dia para cada 12 
horas de aula. A iniciativa faz parte do 
Programa Senai de Ações Inclusivas 
(Psai) e é resultado da parceria firmada 
entre a instituição, a Agência Goiana 
do Sistema de Execução Penal (Agsep), 
Grande Loja Maçônica e o Sindicato da 
Indústria da Construção. 

Senai inicia nova 
especialização

A Fatec Senai Ítalo Bologna realizou, 
no dia 16 de março, aula inaugural da 
pós-graduação em instrumentação 
e controle de processos industriais. 
Na ocasião, o coordenador técnico da 
Fieg, Welington da Silva Vieira, minis-
trou palestra sobre o tema O Cenário 
da Indústria Goiana. Com 28 alunos na 
primeira turma, a nova especialização 
visa capacitar profissionais para atuar 
no desenvolvimento tecnológico de 
empresas da área de automação.

Instrutor Natan Assunção com alunos do 
curso de pedreiro/azulejista

Supervisora de Educação e Tecnologia do 
Sesi e Senai Goiás, Aliana Calaça (à direita) 

recebe certificado de reconhecimento 

Aula inaugural da pós-graduação em instrumentação e controle de processos industriais
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