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Presente na Capital da Fé de 
Goiás desde o final dos anos 80, o Se-
nai amplia as ações de formação pro-
fissional na cidade com a transferên-
cia, dia 26 de julho, de seu núcleo de 
confecção para espaço maior, cedido 
pela prefeitura, no Centro Tecnológico 
de Trindade, em local estratégico. 

>> Leia mais na páginas 2 e 3

Trindade 
ganha novo 

núcleo de 
confecção

Maria Helena Miguel Fernandes (direita), de 
60 anos, faz curso de modelagem no Núcleo 
Integrado Sesi Senai Trindade, inaugurado com 
presença do diretor regional do Senai, Paulo 
Vargas, prefeito de Trindade, Jânio Darrot, 
primeira-dama e secretária de Assistência Social 
do município, Dairdes Darrot, entre outras 
autoridades e empresários
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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.

S E S I  S E N A I

O Núcleo Integrado Sesi Se-
nai Trindade irá atender à 
demanda do polo industrial 

de vestuário da região, que movi-
menta a economia local, com ge-

No momento, o núcleo Sesi Se-
nai Trindade está com turmas em 
andamento nos cursos de costurei-
ro industrial, modelagem, auxiliar 
administrativo, montagem de com-
putadores e em outras 30 atividades 
na área de informática, ministradas 
via Educação a Distância. 

Morador do Bairro Trindade II, 
Moisés Lopes, de 25 anos, largou o 
emprego como motorista em uma 
empresa para participar do curso 
de costura, ao lado da mulher, Lu-
ciana Antunes da Silva, de 26 anos. 

Novas oportunidades em Trindade

Casal busca qualificação para montar negócio próprio

ração de emprego e renda, ao lado 
do turismo religioso e de outros 
grandes empreendimentos. Com o 
novo espaço, em local estratégico, 
na Avenida Manoel Monteiro, uma 

das principais vias da cidade, o Sis-
tema Fieg passará a oferecer cerca 
de 2.400 novas oportunidades de 
qualificação profissional, incluindo 
atividades desenvolvidas por meio 
do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Prona-
tec) e Educação a Distância (EaD).

Inicialmente, serão ministrados 
cursos de costureiro industrial, mo-
delagem, auxiliar administrativo e 
montagem de computadores. As 
atividades serão coordenadas pela 
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna, unidade de Goiânia referên-
cia em formação de profissionais para 
o segmento de vestuário. Nas novas 
instalações também serão realizadas 
ações coordenadas pelo Sesi, como 
a Educação Continuada e a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). 

Núcleo Integrado Sesi Senai Trindade: localização estratégica na Avenida Manoel Monteiro

Moisés Lopes e Luciana Antunes da Silva: alunos 
do curso de costura industrial, casal planeja 

abrir uma confecção 

Os dois planejam abrir uma confec-
ção. Atualmente, Luciana compra 
e revende roupas. “A instalação do 
núcleo facilitou nosso sonho. Agar-
ramos a oportunidade e, assim que 
terminarmos esse curso, ainda fare-
mos o de modelagem”, anuncia.

Em menos de dois meses de 
aulas, o casal já coloca em prática 
o que aprende no curso, ao ajudar 
uma amiga na confecção de roupas 
para sua empresa. “O plano é que 
até o final do ano já tenhamos o 
nosso próprio negócio.”
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Costureira Maria Helena Fernandes aperfeiçoa 
seus conhecimentos no Núcleo Sesi Senai 

Costureira há 30 anos, Ma-
ria Helena Miguel Fernandes, de 
60 anos, viu a criação do Núcleo 
Sesi Senai como uma oportunida-
de para se atualizar. “A moda se 
moderniza a cada dia e temos de 
acompanhar”, observa. Ela lembra 
que, quando começou a costurar, 
fez um curso para aprender a ma-
nusear máquinas, na Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo Bolog-

Prefeito de Trindade, Jânio Darrot, entrega 
material didático a aluno do Pronatec 

O prefeito de Trindade, Jânio 
Darrot, destacou a parceria com 
o Sistema Fieg na formação de 
profissionais para as indústrias do 
município. “Essa iniciativa dará su-
porte para as empresas da cidade 
e será um atrativo para quando 
outras vierem a se instalar na re-
gião”, explica. O prefeito, que tam-
bém é empresário do segmento 
de confecção, ressaltou a impor-
tância do núcleo para a geração 
de empregos e mão de obra qua-
lificada. “São ações que melhoram 
a cidadania, a autoestima e a ren-
da da população.” 

Diretora da Faculdade de 
Tecnologia Senai Ítalo Bologna, 
Misclay Marjorie ressalta que o 
objetivo da instituição é capaci-
tar a população de Trindade para 
que tenha trabalho na própria ci-
dade. “Queremos formar mão de 

“Iniciativa dará suporte para empresas da cidade”

Oportunidade para atualização profissional

obra para fortalecer as indústrias 
da região. A novidade é o Sesi, que 
irá oferecer Educação de Jovens e 
Adultos e estará presente em datas 
comemorativas, como o Dia do Tra-
balho”, conta. 

Para a secretária municipal do 
Trabalho, Gerúsia Ferreira, o nú-
cleo irá atender à demanda das 
indústrias locais por profissionais 
capacitados. “Várias empresas es-
tão chegando à Trindade e não te-
mos mão de obra qualificada para 
todas. Com essa parceria vamos 
sanar essa necessidade”, acredita.

Diretor regional do Senai e 
superintendente do Sesi, Paulo 
Vargas diz que a ampliação do 
núcleo em Trindade é um refor-
ço a mais para aumentar a capa-
cidade de atendimento para o 
segmento industrial. “Não existe 
forma mais eficaz para geração 
de renda do que a educação e 
capacitação da população. In-
vestimos na qualificação das 
pessoas com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvimento 
socioeconômico do município.” 

na, em Goiânia. “Foi um pontapé 
inicial. Com a costura, ajudei meu 
marido nas despesas da casa e 
criei meus filhos.” 

Maria Helena demonstrou en-
tusiasmo com o curso. “Sempre 
quis me aperfeiçoar, mas não ti-
nha dinheiro. Agora, aos 60 anos, 
a minha chance chegou. Os jovens 
precisam aproveitar as oportuni-
dades que o Senai oferece”, diz.
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P R O N A T E C

Concluintes do Pronatec lotam arena do Rodeio Show, em Aparecida de Goiânia 

Qualificação gratuita e de qualidade

Principal parceiro do governo 
federal no Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Téc-

nico e Emprego (Pronatec), o Senai 
Goiás tem ampliado cada vez mais 
a oferta de cursos gratuitos para 
atender à demanda das indústrias 
por mão de obra qualificada. De 
janeiro a agosto, a instituição já re-
alizou quase 11 mil matrículas em 
atividades desenvolvidas por meio 
do programa. Para este ano, a esti-
mativa é efetivar 24 mil matrículas 
– mais do que o dobro do total re-
gistrado em 2012 (9,6 mil). A pro-
gramação é destinada a alunos da 

rede pública, que estejam cursan-
do o 2º ou 3º ano do ensino médio, 
beneficiários do programa Bolsa 
Família, trabalhadores de diferen-
tes perfis e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

Mais oportunidades
Em outra frente de atuação, o 

Senai abriu 516 novas vagas gratui-
tas em cursos técnicos que serão 
ministrados em Goiânia, Rio Verde, 
Itumbiara, Niquelândia, Minaçu e 
Porangatu. A iniciativa faz parte 
do Sistema de Seleção Unificada 
para Cursos Técnicos (Sisutec), 
lançado no dia 5 de agosto pelo 

Ministério da Educação (MEC). Em 
todo o Estado, o programa dispo-
nibilizou 3.245 vagas, de um total 
de 239.792 no País. Participam do 
Sisutec alunos que realizaram a 
edição de 2012 do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). As aulas 
começaram entre 22 de agosto e 
21 de outubro e os cursos terão 
duração de um a dois anos. “É mais 
uma oportunidade de formação 
técnica para quem concluiu o en-
sino médio e de acesso ao merca-
do de trabalho”, explica o gerente 
de Educação Profissional do Senai 
Goiás, Ítalo de Lima Machado.
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Secretária de Ação Social de Aparecida de Goiânia, Carmem Sílvia: “Senai tem sido fundamental para qualificação da mão de obra local”

“O curso do Senai mudou minha vida”

No âmbito do Pronatec, as uni-
dades Sesi Senai Aparecida de Goiâ-
nia e Celso Charuri entregaram cer-
tificados de conclusão para mais de 
400 alunos dos cursos ministrados 
em parceria com Secretaria de Ação 
Social do município, no primeiro 
semestre. Durante a solenidade de 
formatura, realizada no dia 5 de 
julho, a secretária de Ação Social 
de Aparecida de Goiânia, Carmem 
Sílvia, destacou a parceria mantida 
com o Senai. “A instituição tem sido 
fundamental para qualificação da 
mão de obra local. Aparecida cres-
ceu economicamente e tem hoje 
muitas empresas, então, nada me-
lhor do que capacitar nossos profis-
sionais para que eles possam ocu-
par os postos de trabalho que estão 
surgindo e dar melhor qualidade de 
vida à sua família”, disse.

Portas abertas
Concluinte do curso de solda-

dor, Hellion Barbosa, de 21 anos, 
comemora a vaga conquistada em 
uma empresa do setor. “Trabalhava 
como feirante, era muito cansativo, 
resolvi apostar na qualificação e o 
curso do Senai mudou minha vida, 
abriu as portas do mercado. Sem-
pre tive interesse pela área de solda, 
mas não tinha condições de bancar 
um curso, hoje me sinto realizado 
e não quero mais parar de estudar. 
Vale a pena buscar novos conheci-
mentos”, afirma.

Aos 35 anos, Hélio dos Santos 
Silva vive um dilema que muitos 
gostariam de enfrentar: ele tem 
que decidir entre duas propostas 
de emprego que recebeu logo 
após a conclusão do curso de ele-
tricista predial. “Estava desempre-

gado quando entrei no curso e 
agora termino com duas ofertas 
de emprego para escolher. Estou 
feliz com as oportunidades que a 
qualificação me trouxe”, diz.

Maria do Socorro Santos quer 
passar por todas as etapas de 
formação profissional na área 
de vestuário até se sentir segu-
ra para abrir o próprio negócio. 
Concluinte do curso de costura 
industrial, ela fala sobre a impor-
tância das atividades desenvolvi-
das pelo Pronatec. “O programa 
oferece maiores possibilidades 
de acesso à qualificação e ao 
mercado de trabalho, além da 
oportunidade de fazer gratuita-
mente cursos no Senai – institui-
ção reconhecida pela qualidade 
de seu ensino”, destaca.
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Núcleos de confecção Edital incentiva pesquisas 
na área de inovação

Inclusão socialAssuntos estratégicos

O Senai inaugurou, no dia 19 de 
agosto, dois núcleos de confecção em 
Aparecida de Goiânia, um no Centro 
Espírita Alan Kardec, na Vila Delfiore, 
e outro na instituição Caminho de 
Jesus, no bairro Nova Cidade. Nos no-
vos ambientes de ensino serão reali-
zados cursos de costureiro industrial, 
por meio do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec). A iniciativa conta com as 
parcerias do Comitê de Cidadania 
dos Funcionários do Banco do Brasil 
e da prefeitura de Aparecida de 
Goiânia. Todo o mobiliário e 25 
máquinas instaladas nos núcleos 
foram adquiridos pelo comitê do 
Banco do Brasil. As atividades de 
formação profissional serão coor-
denadas pela Escola Senai Dr. Celso 
Charuri, de Aparecida.

Até o dia 30 de setembro, em-
presas de todo País podem apre-
sentar propostas para concorrer a 
financiamento do Edital Senai Sesi 
de Inovação 2013, destinado ao 
desenvolvimento de pesquisas de 
produtos e processos industriais 
e de inovação social. As empresas 
goianas interessadas em participar 
podem buscar apoio da equipe téc-
nica do Sesi e Senai para ajudar na 
elaboração das propostas e no pre-
enchimento do projeto. Mais infor-
mações na Gerência de Tecnologia 
e Inovação do Senai Goiás, com 
Cristiane Neves – telefone (62) 3219-
1498, na Coordenação de Atividades 
Fim, com Cleonice Maria da Silva – 
telefone (62) 3219-1392 ou pelo site 
www.editaldeinvovacao.com.br.

Para facilitar o acesso ao mer-
cado de trabalho de pessoas com 
deficiências e atender à demanda 
das indústrias diante de exigências 
legais, o Senai Goiás realiza diver-
sas ações de educação profissional 
voltadas para esse público. Só nes-
te primeiro semestre foram mais de 
300 matriculados, entre deficientes 
intelectuais, visuais, auditivos e físi-
cos. Informações sobre essas ativi-
dades podem ser obtidas pelos tele-
fones 4002-6213 ou 0800 642 1313.

O Sistema Fieg sediou, nos dias 15 e 16 de agosto, o encontro dos regionais 
Sesi e Senai do Centro-Oeste destinado a discutir a visão do Tribunal de Contas 
da União (TCU) sobre assuntos estratégicos para as instituições. O evento foi 
realizado na Escola Senai Vila Canaã e na Casa da Indústria, com participação 
do ministro do TCU, Aroldo Cedraz (esquerda), do presidente da Fieg, Pedro Alves 
de Oliveira, e do diretor jurídico da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Hélio Rocha, além de diretores, gerentes e assessores do Sistema Fieg.


