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Mão de obra para mineração em Pilar 
Pilar de Goiás, no Centro Goiano, a 263 km de Goiânia, com menos de 3 mil ha-
bitantes, vive a expectativa do início da extração de ouro pela mineradora cana-
dense Yamana Gold. A mobilização ocorre perto de três séculos depois do ciclo 
da mineração, quando o então Arraial de Nossa Senhora do Pilar viveu seu apo-
geu.  Investimento de R$ 170 milhões, o projeto Pilar de Goiás consiste na extra-
ção de ouro em mina subterrânea, com início em 2013, com 551 funcionários.
>> Leia mais na páginas 2 e 3

Matriz de Nossa Senhora do Pilar, parte do conjunto urbano 
formado por casarões e igrejas de arquitetura colonial, 
tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) na década de 50. Abaixo, aula do curso de 
Operador de Usina de Mineração montado pelo Senai
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Capacitação do Senai atrai 
moradores de várias cidades

Daniela Ribeiro

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.

M I N E R A Ç Ã O

Com Goiás ocupando a terceira 
posição no ranking brasileiro do 
setor mineral, indústrias como a 

Yamana Gold têm investido pesado em 
projetos de exploração da cadeia pro-
dutiva em várias regiões do Estado.

A exemplo de outros projetos mi-
nerais, em polos como Catalão, Nique-
lândia e Barro Alto, o de Pilar de Goiás 
mobiliza o município e cidades vizi-
nhas, onde deverá ser recrutada a mão 
de obra. Para atender às necessidades 
da mineradora, o Senai Goiás implan-
tou o Curso Operador de Usina de Mi-
neração, oferecido em parceria com a 
mineradora.

A capacitação foi criada, no início 
deste ano, após solicitação da Yamana 
Gold. Em março, o Senai realizou pro-
cesso seletivo com 96 candidatos, sele-
cionou 40, dos quais 37 seguem no cur-
so. As aulas teóricas foram realizadas 

Agnaldo José pesa material no laboratório do 
Sesi Senai Niquelândia: ele teve de superar 

obstáculos para concluir o curso

Alunos do curso Operador de Usina de Mineração em aula no Sesi Senai Niquelândia

em Itapaci, cidade vizinha distante 43 
quilômetros de Pilar de Goiás, e a par-
te prática, na Unidade Integrada Sesi 
Senai Niquelândia, na Região Norte, a 
159 km.  

O gerente administrativo do Proje-
to Pilar de Goiás, Henrique Marins, diz 
que a empresa firmou parceria com o 
Senai  com o objetivo de investir no de-
senvolvimento socioeconômico da re-
gião em que irá atuar. “Queremos gerar 
ensino de qualidade à população e que 
os alunos sejam capacitados para exer-
cer funções na área.” O sucesso da ca-
pacitação foi tão grande que o Senai já 
estuda a possibilidade de transformá-
-la em curso técnico, de nível médio.

Marins adianta que as vagas na 
unidade da Yamana Gold serão preen-
chidas com participantes do curso que 
obtiverem melhor desempenho. Os de-
mais serão inseridos em banco de dados 
na empresa para futuras contratações.  
Até o início das operações do projeto, 
no ano que vem, os alunos do curso de-
vem fazer estágio remunerado.

O instrutor de educação profissio-
nal do Senai Niquelândia Lusenir Fer-
reira Pimentel conta que os alunos, 
com idade entre 18 e 39 anos, obti-
veram conhecimentos básicos sobre 
qualificação  e localização de miné-
rios. Mesmo sem poder assumir car-
gos técnicos em supervisão, eles vão 
responder pelas atividades referentes 
à parte operacional.

Além do conhecimento específico 
em mineração, os professores trabalha-
ram na sala de aula valores como motiva-
ção, liderança, espírito de equipe. “Todos 
tiveram uma base, não só voltada para 
mineração. Eles têm conhecimentos que 
os capacitaram a ocupar até cargos de 
chefia”, ressalta o também instrutor do 
Senai José Wanderley de Sousa.
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Esforço em busca de qualificação e melhores salários

Saudade da família e cansaço fo-
ram alguns obstáculos que a 
maioria dos 37 alunos do curso 

Operador de Usina de Mineração, par-
ceria entre Senai e Yamana, superaram 
durante os cincos meses de aula. Mo-
radores de cidades vizinhas de Itapaci, 
onde foram realizadas as aulas teóricas, 
muitos tiveram de ficar em casas de pa-
rentes ou alugarem imóveis. Durante o 
curso, a Yamana ofereceu uma bolsa-
-auxílio de 300 reais e transporte.

De Ceres, Agnaldo José dos Santos, 
de 28 anos, deixou a esposa na cidade e 
largou o emprego de vendedor em um 
pet shop para se matricular no curso. Ele 
divide um imóvel, que alugou, com mais 
quatro colegas. Para conseguir se man-
ter durante o período de aulas, traba-
lhou às sextas-feiras à noite e aos sába-
dos como adestrador de animais. “Tinha 
dia que precisávamos guardar parte da 
marmita do almoço para o jantar.”

Com aulas de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas, Agnaldo precisava 
acordar às 4 horas nos dias de prova. 
Superado todos os obstáculos, ele sen-
te que valeu a pena. “Aprendi muito. À 
medida que as aulas foram evoluindo, 
percebi que tenho muita capacidade 
e tempo para recuperar.” E ele sonha 
alto: “Meu objetivo agora é fazer curso 

Agradeço o envio da revista Futuro Profissional, publicação do Senai Goiás. Parabenizo a iniciativa e a 
parceria entre o Senai e as empresas de construção de Goiás, que ao investirem na capacitação de seus cola-
boradores, possibilitam uma melhor qualidade de vida e também no melhor funcionamento das empresas, 
transformando a iniciativa em um grande passo para o desenvolvimento de nosso Estado.

Francisco Jr.
Deputado estadual

superior de Engenharia de Minas.”
Aos 32 anos, Fidelis Carmo de Lima, 

de Santa Teresinha de Goiás, resolveu 
abandonar o emprego no departamen-
to de compras da prefeitura para parti-
cipar do curso. “Encarei como a possi-
bilidade de crescer profissionalmente”, 
diz. Durante o curso, ele dormia na casa 
do sogro em Pilar de Goiás, a 43 km de 
Itapaci. A mulher e a filha de 1 ano e 2 
meses ficaram em Santa Teresinha de 
Goiás. Com ajuda da esposa, Fidelis con-
seguiu concluir a capacitação. “Recebi 
muitas críticas, mas ela me apoiou prin-
cipalmente financeiramente.”

Rodrigo Santana, de 21 anos, veio 
da Bahia para Goiás em busca de 

um emprego melhor: “Ganhava R$ 
850, ser for efetivado irei ganhar 

acima de R$ 1,2 mil”

Da Bahia, Rodrigo Santana, de 21 
anos, veio para Goiás em busca de um 
emprego melhor. Trabalhou durante 
nove meses como servente de pedrei-
ro em Pilar de Goiás, até saber do curso 
que seria ministrado pelo Senai. “Não 
tive dúvidas, larguei o emprego e fiz a 
inscrição no processo seletivo”, diz. 

Santana se surpreendeu com o que 
conseguiu aprender. “Mudei meu con-
ceito sobre a área.” Ele agora vive ex-
pectativa de dias melhores, caso seja 
contratado pela Yamana Gold. “Ga-
nhava R$ 850, ser for efetivado irei ga-
nhar acima de R$ 1,2 mil”, contabiliza.

c A R t A s
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Moda, design, estratégia e inovação

Em parceria com a Rede Goiana 
de Design e a Fundação de De-
senvolvimento de Tecnópolis 

(Funtec), a Faculdade de Tecnolo-
gia Senai Ítalo Bologna desenvolve a 
quarta edição do projeto Oficinas de 
Design, lançada oficialmente durante 
o GO Fashion Week, realizado de 8 a 
10 de agosto, no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, em Goiânia (ver correlata). 
Implantado em 22 empresas de ves-
tuário, calçados e móveis de Goiás, o 
projeto conta também com a partici-
pação do Sebrae e da Associação Cul-
tural e Artística de Anápolis.

Com 220 horas de duração, a 
consultoria abrange desde a análise 
do perfil do consumidor a pesquisas 
e orientações sobre tendências de 
moda, produtos e elaboração de cole-
ções. O objetivo é apoiar, estruturar, 
fortalecer e consolidar o desenvolvi-
mento do design como instrumento 
estratégico e inovador de produtos 

c O N s U Lt O R I A

e serviços para micro e pequenas 
empresas. 

Capital da lingerie
Para Marciane Vila Boas, proprie-

tária da DeVillas Lingerie – empresa 
localizada em Taquaral, município co-
nhecido por abrigar importante polo 
de lingerie, na Região Centro Goiano 
– o projeto Oficinas de Design ajudou 
a reconhecer o público-alvo da con-
fecção. “A consultoria ainda está no 
início, mas já conseguimos identificar 
o perfil da nossa consumidora. Antes 
produzíamos peças aleatoriamente, 
sem nos preocupar a quem se desti-
navam. Hoje desenvolvemos moda 
íntima de acordo com as necessidades 
das clientes e estamos conseguindo 
sobressair com produtos diferencia-
dos”, observou.

Em 2008, a DeVillas Lingerie e ou-
tras 50 confecções de moda íntima de 
Taquaral participaram de uma progra-

mação especial de assistência técnica 
e tecnológica desenvolvida pelo Senai 
e Sebrae, para aumentar a capacidade 
de produção das indústrias, melho-
rar a qualidade das peças e reduzir 
custos. “Essa primeira consultoria foi 
fundamental para organização do 
nosso processo produtivo e, desde en-
tão, temos buscado participar dessas 
ações para estarmos sempre um passo 
à frente no mercado”, disse Marciane.

Qualificação
Em parceria com o Sebrae, o Se-

nai Goiás realiza em Taquaral diversas 
atividades de formação profissional 
para atender à demanda das indús-
trias locais por mão de obra qualifica-
da. Atualmente, a instituição participa 
do projeto Indústria da Moda em Ta-
quaral, que atende 40 empresas com 
orientação empresarial, consultorias, 
cursos e apoio para participação em 
grandes eventos de moda pelo País.  

Cristiane Conceição de Souza, da Jaquelina 
David: “Saímos do escuro”

Empresária Isabel Catunda, da Baby Happy: 
trabalho tem dado bons resultados 

Marciane Vila Boas, proprietária da DeVillas 
Lingerie: públco-alvo identificado
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“Melhoramos o processo criativo e produtivo”

Calendário fashion

Núcleo de confecção em Inhumas

Criado com intuito de fazer com 
que Goiânia ingresse no circuito da 
moda brasileira nos moldes de cidades 
como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, 
Brasília e Manaus, o GO Fashion Week 

O Senai Goiás firmou parceria com 
a prefeitura de Inhumas e a Associa-
ção do Polo de Vestuário local para 
instalação de um Núcleo de Confec-
ção destinado à qualificação de pro-
fissionais para as indústrias do mu-
nicípio e da região. As atividades de 
educação profissional serão desen-
volvidas pela Faculdade de Tecnolo-
gia Senai Ítalo Bologna, de Goiânia 
– referência em formação de mão de 

promoveu desfiles de grifes locais e 
abriu espaço para negócios com polos 
de confecções que reúnem mais de 200 
marcas goianas. Para os organizadores 
Marcelo Sáfadi e Cleydson Francisco, o 
evento se propôs a reposicionar a moda 
produzida em Goiás, que ano passado 

ficou em 4º lugar no ranking nacional. 
Durante a abertura da primeira edi-

ção do GO Fashion Week, o secretário 
estadual de Indústria e Comércio, Ale-
xandre Baldy, falou sobre a importân-
cia do setor para o desenvolvimento 
do Estado. “A indústria de confecção 
representa hoje 10,79% do nosso Pro-
duto Interno Bruto e pretendemos au-
mentar ainda mais essa participação, 
destinando 30% dos recursos da secre-
taria à promoção do setor. Em 2010, fo-
ram registradas em Goiás quase 3.500 
empresas na área de vestuário, mas es-
timativas apontam que temos poten-
cial para crescer, com geração de cerca 
de 200 mil postos de trabalho”, disse.

Secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldy expõe potencial do setor de confecção

obra para o segmento de vestuário. 
Durante a assinatura do convênio, 
no dia 4 de julho, o prefeito Aberlado 
Vaz Filho destacou a importância da 
parceria para o desenvolvimento so-
cioeconômico do município. “A parti-
cipação do Senai dá credibilidade ao 
projeto. Somente por meio da quali-
ficação poderemos garantir emprego 
e renda para população”, disse.

Para o presidente da Associação 

do Polo de Vestuário de Inhumas, 
Cláudio Alves Fonseca, a parceria 
com o Senai irá atender à demanda 
das empresas. “As indústrias estão 
expandindo seu processo produtivo, 
mas precisam de profissionais quali-
ficados para dar sustentação a esse 
crescimento”, ressaltou. A nova uni-
dade será instalada na escola profis-
sionalizante do município e os cursos 
têm previsão de início em setembro. 

Proprietária da Jaquelina David – 
indústria de calçados femininos, bolsas 
e acessórios, de Goiânia –, Cristiane 
Conceição de Souza atribui ao projeto 
Oficinas de Design importante contri-
buição no planejamento da produção. 
“A consultoria deu um rumo ao nosso 
trabalho, saímos do escuro. Nossa pro-

dução está mais direcionada, focada 
em determinado público. Aprendemos 
a fazer pesquisa de moda para saber 
quais são as tendências de cores, ma-
teriais e modelagem. Estamos pron-
tos para lançar nossa nova coleção”, 
adiantou.

Para a empresária Isabel Catunda e 

a estilista Suzana Gomes, da Baby Ha-
ppy – confecção de Goiânia especiali-
zada em enxoval e moda infantil –, a 
pesquisa de tendências também tem 
sido destaque na consultoria. “Mesmo 
ainda no início, o trabalho já tem dado 
bons resultados. Melhoramos nosso 
processo criativo e produtivo”, avaliou. 
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Homenagem Senai qualifica soldadores Premiação

Em meio às comemorações 
do aniversário dos 105 anos de 
Anápolis, o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), Pedro Alves de Oliveira, e o 
diretor regional do Senai e supe-
rintendente do Sesi Goiás, Paulo 
Vargas, foram homenageados com 
a comenda Gomes de Souza Ramos, 
concedida pela prefeitura a 25 per-
sonalidades que contribuíram com 
o desenvolvimento socioeconômi-
co, político e cultural do município. 
A solenidade para entrega da co-
menda foi realizada no dia 25 de ju-
lho, no Teatro Municipal.

A Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna, em Goiânia, certificou os con-
cluintes das primeiras turmas do curso 
de soldador arco elétrico - processo mig/
mag e tig, desenvolvido para atender à 
crescente demanda das indústrias metal-
mecânica por profissionais qualificados. 
Ministrada gratuitamente, a atividade 
integra convênio mantido entre Senai, 
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico (Simelgo) 
e Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Goiânia (Sindmetal), 
que prevê a formação de 108 profissio-
nais do setor até o fim do ano. Durante 
a formatura, realizada no dia 3 de julho, 
o concluinte André Rosa de Melo, de 38 
anos, disse que a programação foi funda-
mental para sua recolocação no mercado 
de trabalho. “Vim fazer o curso porque 
estava desempregado havia dois meses. 
Logo após a conclusão das atividades 
consegui um emprego em uma empresa 
do setor. Disputei vaga com outros dez 
concorrentes, mas só eu passei nos tes-
tes práticos. Graças ao aprendizado que 
obtive dei conta do recado”, reconhece. 

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a Escola Senai Catalão conquistou 
o prêmio Top of Mind como mar-
ca mais lembrada no segmento 
ensino técnico e tecnológico. A 
pesquisa de mercado foi realizada 
entre fevereiro e março pela EPB 
Pesquisas, que entrevistou 900 
pessoas no município. O troféu 
Top of Mind foi entregue ao su-
pervisor de Educação e Tecnologia 
da Escola Senai Catalão, Sebastião 
Duarte Nunes, durante cerimônia 
realizada no dia 28 de julho, no 
Clube Recreio Colonial.

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

Prefeito de Anápolis Antônio Gomide 
(centro), com os homenageados Paulo 

Vargas e Pedro Alves de Oliveira

Design de joias
Criado em 2005, o programa Arranjo Produtivo Local de Artesanato 

Mineral de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, inicia nova etapa com 
a implantação da capacitação em joalheria e design de joias, desenvolvida 
pelo Senai Goiás para artesãos da cidade e comunidade em geral. A progra-
mação é ministrada pelos joalheiros Patrício Alzamora e Carlos Brito, consul-
tores e professores de joalheria, com vasta experiência em criação, design e 
produção de joias. O programa conta com apoio do Ministério da Integração 
Nacional, da prefeitura local e da Associação dos Artesãos de Cristalina.


