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Sesi Senai ampliam presença no Norte
O aquecimento experimentado pelo setor de mineração em Goiás nos últimos anos tem provocado mudanças na economia 
dos municípios da Região Norte do Estado, onde o Sistema Fieg marca presença com unidades Sesi Senai em Minaçu, Nique-
lândia e, agora, com um núcleo em Alto Horizonte. A chegada de novas empresas e a expansão de indústrias já existentes 
contribuem com o aumento da oferta de empregos, a geração de riquezas e a fixação da população local. Alto Horizonte, a 
341 quilômetros de Goiânia, vive fase de crescimento socioeconômico desde a instalação, em 2005, da Mineração Maracá 
– empresa do grupo canadense Yamana Gold que produz concentrado de cobre e ouro na cidade. Parceira do Senai antes 
mesmo de sua inauguração, a mineradora investe forte no desenvolvimento da população local com a oferta de atividades 
de educação profissional coordenadas pela Unidade Integrada Sesi Senai Sama, de Minaçu, município distante cerca de 230 
quilômetros. Essas ações conjuntas ganham agora novo reforço com a reestruturação do Núcleo de Desenvolvimento Profis-
sional da Mineração Maracá. 
>> Leia mais na páginas 2 e 3

Descerramento da placa do Núcleo 
de Desenvolvimento Profissional da 
Mineração Maracá, inaugurado em 
parceria com Sesi e Senai Goiás
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Novas ações incrementam atendimento

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.

E X P A N S Ã O

Embora já existisse, o Núcleo de 
Desenvolvimento Profissional 
da Mineração Maracá foi ampla-

mente reformado para abrigar novas 
atividades do Sesi e Senai que visam 
atender à crescente demanda por mão 
de obra qualificada em Alto Horizonte 
e na região. As instalações, construí-
das pela companhia, incluem três salas 
de aula, oficina mecânica, auditório, 
recepção e área de convivência. Atu-
almente, ali são desenvolvidas turmas 
dos cursos técnicos em mineração e 
em eletrotécnica, de aprendizagem em 
mecânico de manutenção de máquinas 
industriais, diversos cursos de aperfei-

Diretores da Mineração Maracá, do Sesi/Senai e o prefeito de Alto Horizonte, Luiz Borges, inauguram Núcleo de Desenvolvimento Profissional

Fachada do Núcleo de Desenvolvimento Profissional da Mineração Maracá: contribuição com o desenvolvimento socioeconômico da população

odontologia e educação continuada 
que vão beneficiar não apenas nossos 
funcionários, mas toda comunidade do 
município e da região”, disse.

Valorização
Para o gerente geral da minera-

dora, Carlos Eduardo Paraízo Borges, 
a reestruturação do núcleo irá contri-
buir com o desenvolvimento socioe-
conômico da população. “Faz parte da 
política de responsabilidade social da 
empresa investir na comunidade em 
que atua. Ao aproveitar a mão de obra 
local, promovendo a capacitação pro-
fissional da população e a qualidade de 

çoamento profissional e educação con-
tinuada, além dos programas Ginástica 
na Empresa e Atleta do Futuro. Ainda 
este ano, deverão ser implantadas tur-
mas de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) e o curso técnico em mecânica.

Durante a inauguração do ambien-
te, no dia 12 de setembro, o gerente 
Administrativo da Mineração Maracá, 
Wilson Borges, destacou a ampliação 
da parceria com o Sistema Fieg. “Va-
mos alavancar ações de médio e longo 
prazo para que o trabalho de qualifica-
ção profissional seja mais abrangente. 
Também queremos oferecer atendi-
mentos diversos nas áreas de saúde, 
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Alunos apostam em formação para o emprego

Estou muito satisfeito com meu curso técnico, aprendi muitas coisas e estou aprendendo ainda. Vou 
concluir a habilitação no final do ano, entrei aqui como um “badeco” e estou saindo como um gran-

de profissional. Sou operador mantenedor na Novafarma, tenho boa referência e uma grande chance de ser 
efetivado na indústria. Hoje posso dizer que estou muito bem armado para encarar o mercado de trabalho e 
uma faculdade de engenharia mecânica. Obrigado! “

Marco Aurélio de Almeida
Aluno do curso técnico em mecânica da Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange, em Anápolis

Elienay Silva Moreira, aluno do curso 
técnico em mineração: “A cidade precisava 
de um lugar que incentivasse os moradores 

a estudar”

Fabíula Fátima Fernandes: vaga de estágio 
na mineradora graças ao curso de assistente 

administrativo que fez no Núcleo de 
Desenvolvimento Profissional

Aluno da aprendizagem em mecânica de 
manutenção de máquinas industriais, 

Jhonyton Diego Rodrigues: curso do Senai é 
uma oportunidade de acesso ao emprego

c A r t A S

Aluno do curso técnico em mine-
ração, Elienay Silva Moreira disse que a 
reestruturação do núcleo superou suas 
expectativas. “A cidade precisava de um 
lugar que incentivasse os moradores a 
estudar. Agora tenho possibilidade de 
crescer profissionalmente”, acredita.

Para Jhonyton Diego Rodrigues, alu-
no da aprendizagem em mecânica de 
manutenção de máquinas industriais, o 
curso do Senai é uma oportunidade de 

acesso ao emprego. “O mercado de tra-
balho é competitivo, por isso é importan-
te se qualificar em uma instituição que é 
referência em educação profissional.”

Ex-aluna da aprendizagem em as-
sistente administrativo e estagiária na 
área de operação de mina da Minera-
ção Maracá, Fabíula Fátima Fernandes 
conta que conseguiu vaga de estágio 
na mineradora graças ao curso que fez 
no núcleo. “O Senai abriu as portas do 

mercado de trabalho para mim”.
Funcionário da mineradora, o 

eletricista Alécio Marteleti da Silva 
concluiu o curso técnico em eletro-
técnica e faz, agora, a habilitação em 
mineração. “O curso me ajudou muito 
no trabalho, agregou teoria e prática, 
facilitando o aprendizado. Hoje, dou 
continuidade aos estudos com outra 
habilitação, meu objetivo é crescer 
profissionalmente”, planeja.

vida do trabalhador, a mineradora ga-
nha em produtividade e contribui para 
sustentabilidade da região”, observou.

O prefeito de Alto Horizonte, Luiz 
Borges da Cruz, disse que a região 
ainda é carente de mão de obra quali-

ficada. “Iniciativas como essa são fun-
damentais para que os moradores do 
município tenham mais acesso ao mer-
cado de trabalho por meio da capacita-
ção profissional.” 

O diretor regional do Senai e su-

perintendente do Sesi, Paulo Vargas, 
também destacou a parceria com a mi-
neradora na formação de profissionais. 
“Nosso compromisso é desenvolver 
ações sintonizadas com as reais neces-
sidades da empresa”, afirmou.
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Senai e Carta Goiás formam jovens 

Com planos de ampliar em mais 
de 50% sua capacidade de pro-
dução, nos próximos dois anos, 

a indústria Carta Goiás – fabricante de 
papel higiênico e guardanapos, papel 
toalha, fraldas e absorventes, instalada 
em Anápolis –, investe na compra de 
novos equipamentos e na qualificação 
de mão de obra para atender à deman-
da de expansão. 

Parceira do Senai em várias ativida-
des de formação profissional, a indús-
tria acaba de implantar sua primeira 
turma exclusiva do programa Jovem 
Aprendiz, experiência adotada por di-
versas empresas com esse objetivo. A 
iniciativa visa capacitar novos profis-
sionais com perfil adequado às suas 
necessidades de produção. Ao todo, 16 
alunos participam do curso de apren-
dizagem em operador de processos 
químicos, ministrado pela Faculdade 
de Tecnologia Senai Roberto Mange, 
de Anápolis.

Social
A turma de aprendizes da Carta 

Goiás é composta por 16 jovens entre 

A P r E N D I Z A G E M

Maxwell Matos: expectativa de começar carreira profissional em uma grande empresa 

Juan Carlos Medina, gerente geral da Carta 
Goiás: “Queremos contribuir com a formação 

profissional desses jovens, dar a eles a 
oportunidade do primeiro emprego e de 

conhecer um processo industrial”

17 e 19 anos, recrutados pela empresa 
em duas escolas públicas, localizadas 
em bairros carentes do município. Cer-
ca de 60 alunos participaram do pro-
cesso seletivo, coordenado pelo Senai 
Anápolis. 

Durante a aula inaugural do curso, 
realizada no dia 3 de setembro, o ge-
rente geral da Carta Goiás, Juan Carlos 

Medina, observou que o programa está 
alinhado com a política de responsa-
bilidade social da empresa. “Estamos 
comprometidos com o desenvolvi-
mento socioeconômico de Anápolis, 
a cidade tem grande potencial e pre-
cisamos de mão de obra qualificada 
para acompanhar esse ritmo de cres-
cimento. Queremos contribuir com a 
formação profissional desses jovens, 
dar a eles a oportunidade do primeiro 
emprego e de conhecer um processo 
industrial”, destacou. 

Supervisora de Recursos Humanos 
da Carta Goiás, Ione Magalhães disse 
que a empresa pretende absorver os 
aprendizes ao final da atividade. “Te-
mos interesse em torná-los efetivos do 
quadro de funcionários. Além de cum-
prir com nossa missão social, estaremos 
contratando profissionais qualificados.” 

Expectativas
Para o subdelegado regional do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego de Aná-
polis, Degmar Pereira, a parceria entre o 
Senai e a Carta Goiás para formação de 
jovens aprendizes serve de modelo para 
outras empresas. “A contratação de me-
nores aprendizes não deve ser encarada 
como uma exigência legal, mas como 
uma forma cidadã de contribuir para dar 
oportunidade aos jovens de ingressar 
no mercado de trabalho”, avaliou.

Aluna do 3º ano do ensino médio, 
Beatriz de Jesus Oliveira, de 18 anos, 
disse que ficou feliz por ter sido selecio-
nada para integrar a turma de aprendi-
zagem. “O curso irá garantir meu futuro 
no mercado de trabalho”, acredita.

Maxwell Matos, de 17 anos, também 
vive a mesma expectativa. “O programa 
é uma oportunidade única de começar 
a carreira profissional em uma grande 
empresa”, planeja.
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Parceira antiga do Senai na re-
alização de diversos cursos de 
qualificação e aperfeiçoamento 

profissional, a Bosch instalou um Cen-
tro Regional de Treinamento Técnico 
Automotivo na Escola Senai Vila Canaã 
– unidade referência em formação de 
mão de obra para as indústrias do setor 
em Goiás. A reestruturação do ambien-
te de ensino marca o início de novas 
ações de educação profissional desti-
nadas à capacitação de técnicos autô-
nomos e os da rede Bosch Service, com 
oferta de cursos nas áreas de injeção 
eletrônica, freios e diesel eletrônico.

Desenvolvidas por instrutores da 

Q U A L I F I c A Ç Ã O

Instalações do Centro Regional de Treinamento Bosch na Escola Senai Vila Canaã: parceria estratégica

Gerente de Assistência Técnica da Bosch, 
Alexandre Morais: parceria com o Senai é 

estratégica para difusão de novas tecnologias 

Ailton Aires, presidente do Sindirepa: “O centro 
de treinamento irá possibilitar a disseminação 

de novos conhecimentos e tecnologias”

empresa e do Senai Canaã, as ativida-
des vão capacitar os alunos para identi-
ficar, reparar e testar sistemas automo-
tivos. A iniciativa levará a profissionais 
de Goiânia a mesma qualificação ofere-
cida em Campinas (SP), matriz do cen-
tro de treinamento técnico da Bosch.

Tecnologia
O gerente de Assistência Técnica da 

Bosch, Alexandre Morais, considerou a 
parceria com o Senai estratégica para 
difusão de novas tecnologias. “A insti-
tuição é referência nacional em conhe-
cimento técnico de qualidade e a Bosch, 
uma empresa reconhecida por oferecer 
tecnologia de ponta em sistemas, pro-
dutos e serviços. Por isso, acreditamos 
nos bons resultados dessa parceria. 
Queremos ampliar nossa atuação, atin-
gir novos públicos e trocar experiências 
com os instrutores do Senai”, disse Mo-
rais durante o evento de entrega oficial 
do centro, dia 19 de setembro.

Para o chefe Regional de Vendas da 
Bosch, Ricardo Aveiro, a instalação do 
Centro Regional de Treinamento irá 
facilitar o acesso à informação tecno-
lógica. “Para o reparador é muito difí-
cil se ausentar da oficina para realizar 

os treinamentos em Campinas. Com o 
centro, vamos descentralizar e ampliar 
o atendimento e promover a atualiza-
ção profissional”, observou.

Novas ações
Presidente do Sindicato da In-

dústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios (Sindirepa), Ailton Aires 
disse que o ambiente será muito im-
portante para o mercado automo-
tivo em Goiás. “O setor é carente de 
mão de obra qualificada. O centro de 
treinamento irá possibilitar a disse-
minação de novos conhecimentos e 
tecnologias”. 

Senai e Bosch reestruturam
centro de treinamento
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Moda sustentável HomenagemMão de obra para a 
capital da lingerieCerca de 400 pessoas participa-

ram do 1º Encontro de Negócio – 
Moda Sustentável, de 12 a 14 de se-
tembro, na Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, em Anápolis. 
Realizado pela Hering, o evento 
promoveu a atualização tecnológi-
ca dos faccionistas da indústria em 
Goiás, de acordo com 
as novas exigên-
cias da empresa 
em relação a quali-
dade dos produtos, 
maquinários, equipa-
mentos e ambientes 
virtuais. Durante o 
encontro, foram re-
alizadas palestras, 
exposição de pro-
dutos e rodadas 
de negócios, com 
participação do 
Sebrae Goiás.

Durante seis meses, o Núcleo Senai de Meio Ambiente e 
Higiene Industrial desenvolveu o programa 5S ambien-
tal no Centro de Logística e Distribuição da Cevel, em 
Aparecida de Goiânia. Diretora de Desenvolvimento 
Organizacional do Grupo Cevel, Sejana Cecílio Crosara 
disse que a iniciativa rendeu bons resultados para a em-
presa. “A utilização da ferramenta trouxe melhorias na 
organização dos ambientes de trabalho e na limpeza dos 
locais de desmontagens de veículos”, avaliou. 

No dia 5 de setembro, o diretor 
regional do Senai e superintenden-
te do Sesi Goiás, Paulo Vargas, rece-
beu o diploma de Honra ao Mérito, 
concedido pela Câmara Municipal 
de Goiânia. A homenagem foi pro-
posta pelo vereador Iram Saraiva 
(PMDB). A solenidade para entrega 
do diploma foi realizada durante 
sessão especial em comemoração 
aos 78 anos da Associação Goiana 
de Imprensa (AGI), em reconheci-
mento aos relevantes serviços pres-
tados à comunicação no município.

Em parceria com a Promotoria 
de Justiça de Taquaral e a prefeitu-
ra, o Senai Goiás ministra curso de 
aprendizagem em costura indus-
trial para 36 jovens moradores do 
município. A iniciativa visa formar 
profissionais para atender à de-
manda das indústrias de confecção 
de Taquaral – cidade conhecida 
por abrigar importante polo de lin-
gerie, na Região Centro Goiano. A 
atividade é realizada aos sábados 
na Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna, em Goiânia.

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

Gestão ambiental


