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Eleito pela sexta vez no Pop List como marca mais lembrada no segmento Curso 

Profissionalizante, o Senai abriu as portas de suas unidades, entre 17 e 19 de outubro, 

para receber a comunidade, estudantes, parceiros e empresários. Realizado em todo o 

País, o Mundo Senai busca despertar o interesse dos visitantes pelas diversas profissões 

industriais e promover a aproximação com a indústria. >> Leia mais na páginas 2 e 3

Mais lembrado pela 6ª vez, 

Senai mobiliza população
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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.

P O P  L I S T  2 0 1 3

O Senai Goiás comemora, pela 
sexta vez consecutiva, a con-
quista do troféu Pop List no 

segmento Curso Profissionalizante, 
em Goiânia. Realizada anualmen-
te pelo Instituto Verus, o estudo de 
mercado mede o grau de fixação na 
mente do consumidor das marcas de 
produtos e empresas de diversos seg-
mentos econômicos da capital. Em 
setembro, a instituição já havia sido 
a marca mais lembrada também em 
Rio Verde, ao ganhar o prêmio, pela 
quarta vez consecutiva, na edição do 
Pop List realizada no município. 

Com 61 anos de atuação em 
Goiás e eleito como uma das 75 
empresas goianas mais admiradas, 

Senai é hexacampeão 
em pesquisa feita este ano também 
pelo Instituto Verus para o jornal O 
Popular, o Senai tem investido cada 
vez mais na interiorização das suas 
atividades de educação profissional 
para atender de perto às necessi-
dades diversificadas dos grandes 
empreendimentos que se instalam 
em diferentes regiões do Estado. 
Para tanto, a instituição, integrante 
do Sistema Fieg, ampliou sua rede 
de unidades operacionais com a 
implantação de núcleo integrados 
com o Sesi em municípios como 
Pires do Rio, Anápolis, Trindade e 
Goianésia, inaugurados recente-
mente. Caldas Novas ganhou um 
escritório de representação.

Rede de ensino
Nas últimas décadas, diante de 

crescente demanda por mão de 
obra pelas empresas, o Senai apri-
morou seu modelo de gestão para 
garantir foco nas áreas de atuação, 
expandiu a oferta de educação bá-
sica e profissional com velocidade e 
qualidade para atender às necessi-
dades do mercado de trabalho. 

Em 2012, a instituição realizou 
142.847 mil matrículas em diversas 
atividades de formação de mão de 
obra para o setor industrial em Goiás, 
com crescimento de quase 15,6% em 
relação a 2011. As ações de educação 
profissional chegaram a 129 municí-
pios goianos e a 27 fora do Estado.
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M U N D O  S E N A I

Com o objetivo de apresen-
tar as ações que desenvolve 
na área de educação profis-

sional, o Senai promoveu, entre os 
dias 17 e 19 de outubro, o projeto 
Mundo Senai. A instituição abriu as 
portas de suas unidades em todo o 
País para receber a comunidade, es-
tudantes, parceiros e empresários. 
A iniciativa visa despertar o inte-
resse dos visitantes pelas diversas 
profissões industriais, promover a 

Mundo Senai ajuda jovens 
a escolher profissão

aproximação com a indústria, além 
de mostrar aos jovens as opções 
de carreira e a importância da edu-
cação profissional para conquistar 
uma vaga no mercado de trabalho. 

Durante os três dias, as unida-
des do Senai receberam cerca de 
400 mil visitantes. Entre os serviços 
oferecidos gratuitamente há pales-
tras, mostras tecnológicas, minicur-
sos, orientação profissional e visitas 
guiadas aos laboratórios que simu-

lam o dia a dia da indústria. 
Em Goiás, o evento foi realiza-

do, simultaneamente, nas cidades 
de Goiânia, Aparecida de Goiânia, 
Anápolis, Caldas Novas, Catalão, 
Itumbiara, Rio Verde, Mineiros, 
Quirinópolis, Barro Alto, Nique-
lândia e Minaçu. O projeto tam-
bém busca promover um espaço 
de discussão e produção de novas 
ideias, atualização profissional e 
troca de experiências. 

Conheça, experimente, partiCipe.
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G O I A N É S I A

Mais um núcleo integrado Sesi Senai

Com o avanço do processo de 
descentralização da indústria, 
tendência cada vez mais forte 

em Goiás, Sesi e Senai ampliam sua 
rede de unidades operacionais para 
atender de perto às necessidades 
diversificadas dos grandes empre-
endimentos que se instalam em di-
ferentes regiões do Estado. A estra-
tégia, adotada invariavelmente por 
meio de parcerias com a iniciativa 
privada e o poder público, acaba 
de viabilizar a implantação de um 
núcleo integrado em Goianésia, no 
Vale do São Patrício, Região Centro 
Goiano, a 175 km de Goiânia. 

Para a instalação do novo am-
biente de ensino, a usina Jalles Ma-
chado cedeu o espaço e a prefeitura 
do município ficou responsável pelas 

adequações físicas no prédio para re-
alização das atividades de formação 
profissional. De estrutura simples, 
outros núcleos do Sesi e Senai foram 
implantados recentemente em Pires 
do Rio, Anápolis e Trindade.

A inauguração em Goianésia, no 
dia 10 de outubro, consolida o tra-
balho de formação profissional rea-
lizado pelo Senai no município por 
meio de ações móveis. Uma dessas 
atividades foi o curso técnico em 
açúcar e álcool implantado na cida-
de há quase dez anos, em parceria 
com as usinas Goianésia e Jalles Ma-
chado. Iniciativa pioneira no Centro-
-Oeste e inédito no Sistema Senai 
no País, o curso nascia para habilitar 
profissionais para o setor sucroalco-
oleiro, em franco crescimento.

Áreas de atuação
O Núcleo Integrado Sesi Senai 

Goianésia conta com quatro sa-
las de aula, área administrativa e 
laboratórios nas áreas de infor-
mática, mecânica industrial, ele-
tricidade predial e industrial. Ali, 
serão ministrados os cursos de 
assistente administrativo, mecâ-
nico de máquinas industriais, lu-
brificante industrial, mecânico de 
motores diesel, soldador no pro-
cesso MIG MAG e TIG. Há, ainda, 
cursos como eletricista instalador 
predial, instalador e reparador de 
redes de computadores, auxiliar 
administrativo, que serão ofereci-
dos por meio do Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec).

Inauguração do Núcleo Integrado Sesi Senai Goianésia reúne empresários e autoridades: reivindicação antiga atendida pelo Sistema Fieg 
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“A palavra 
Senai é 

mágica”
Jalles Fontoura de Siqueira,

prefeito de Goianésia

Durante a inauguração do nú-
cleo, o prefeito de Goianésia, 
Jalles Fontoura de Siqueira, 

destacou a importância da parceria 
com o Sistema Fieg para capacita-
ção da mão de obra local. “A iniciati-
va irá trazer oportunidades de qua-
lificação, renda e qualidade de vida 
para a população. Em eventos que 
participo, quando menciono a vin-
da do Senai, todos prestam atenção 
no assunto, como se tivesse falado 
a palavra mágica. As pessoas sabem 
que a instituição oferece ensino 
profissional de qualidade, que abre 
as portas do mercado de trabalho.” 
O prefeito também reforçou a in-
tenção de ampliar as ações do Sesi 
e Senai no município. “A implanta-
ção do núcleo foi só primeiro pas-
so, nosso sonho é oferecer cada fez 
mais atividades de educação, saúde 
e lazer para a comunidade”, disse.

Demanda
Diretor regional do Senai e supe-

rintendente do Sesi, Paulo Vargas 

disse que o núcleo será a base para 
aumentar a capacidade de atendi-
mento ao segmento industrial. “A 
região possui um importante polo 
industrial cuja demanda só era 
atendida por meio de ações móveis. 
A unidade de ensino dará suporte 
às empresas.” 

Para o presidente Fieg, Pedro 
Alves de Oliveira, a iniciativa irá 
contribuir ainda mais com o de-
senvolvimento socioeconômico 
do município. “O novo ambiente 
dará maiores possibilidades de 
qualificação profissional para a 
população, ampliando o acesso a 
bons empregos.” 

A inauguração do novo núcleo 
Sesi Senai foi prestigiada também 
pelo deputado estadual Hélio de 
Souza, presidente da Goiás Parce-
rias, Igor Montenegro, presidente 
do Conselho Temático de Micro e 
Pequena Empresa da Fieg, Leopol-
do Moreira, presidente dos sindi-
catos das Indústrias de Fabricação 

Prédio que abriga o Núcleo Sesi Senai Goianésia, parceria com a usina Jalles Machado e a prefeitura

de Álcool e de Açúcar do Estado de 
Goiás (Sifaeg/Sifaçúcar), Segundo 
Braoios Martinez, diretor presiden-
te da usina Jalles Machado, Otávio 
Lage de Siqueira Filho, diretor da 
Unidade Integrada Sesi Senai Barro 
Alto, Washington Luis Chaves Lima, 
superintendente do IEL, Humber-
to de Oliveira, além de vereadores, 
secretários municipais, diretores e 
gerentes do Sesi e Senai Goiás.

Também serão oferecidos cursos 
gratuitos de Educação a Distância 
(EaD) e de Educação Continuada 
nas áreas de informática, gestão e 
comportamental. O núcleo de Goia-
nésia tem coordenação da Unidade 
Integrada Sesi Senai Barro Alto, que 
já atua no município com atividades 
dos programas Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), Sesi Atleta do Fu-
turo (SAF) e Ginástica na Empresa 
(SGE). Além disso, a unidade man-
tém uma biblioteca na Escola Luiz 
Cezar (Fundação Jalles Machado) e 
um gabinete odontológico. 
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C R I X Á S

Habilitação técnica vale ouro

Formada por aliança entre a mi-
neradora sul-africana Anglo-
Gold Ashanti e a canadense 

Kinross, a Mineração Serra Grande 
é uma das maiores exportadoras 
de ouro do País. Localizada no mu-
nicípio de Crixás, na Região Norte 
Goiano, a empresa busca alinhar 
seu crescimento produtivo às ações 
de responsabilidade social voltadas 
para a promoção de melhorias so-
cioeconômicas na comunidade em 
que atua. Entre outros projetos, a ini-
ciativa envolve a realização de ativi-
dades para qualificação profissional 
de seus colaboradores – a maioria 
formada por moradores da região.

Como parte da política de valo-
rização de sua mão de obra, a mine-
radora buscou parceria com o Senai 
para implantação de uma turma ex-
clusiva do curso técnico em minera-
ção. Iniciada em 2011, a habilitação 
foi desenvolvida por meio de ação 
móvel coordenada pela Escola Sesi 
Senai Sama, de Minaçu, a cerca de 
400 quilômetros de distância. Ao 
todo, 34 profissionais da Serra Gran-
de participaram do curso.

Compromisso
Durante solenidade de entrega 

de certificados aos concluintes, dia 
9 de outubro, no clube Residencial 
Bela Vista, em Crixás, o gerente ge-

ral de Operações da Mineração Ser-
ra Grande, Ricardo de Assis Santos, 
destacou a importância da parce-
ria com o Senai para o desenvolvi-
mento sustentável da região. “Não 
existia no município o técnico em 
mineração. A instituição nos ajudou 
a qualificar a mão de obra local e a 
cumprir com nosso compromisso 
de contribuir com o crescimento do 
município”, afirmou.

Diretor de Educação e Tecnologia 
do Sesi e Senai Goiás, Manoel Pereira 
da Costa disse que a educação pro-
fissional oferecida pelo Senai faz a 
diferença para as indústrias e os tra-
balhadores. “Nossas unidades são 
compromissadas com o sucesso. O 
Senai não ensina apenas um ofício, 
mas, sim, procura criar uma nova ge-
ração industrial, capaz de pensar, agir 
e demonstrar atitudes imprescindí-
veis aos novos tempos”, ressaltou.

Oportunidades
Única mulher entre os técnicos, 

Juliana Santos Silva foi promovida a 
supervisora ainda durante a habili-
tação. “Além de proporcionar condi-
ções de crescer na empresa, o curso 
me deu oportunidades de adquirir 
novos conhecimentos”, reconheceu.

Orador da turma, Antônio de 
Lima Neto disse que a qualidade da 
educação profissional desenvolvida 
pelo Senai o motivou a participar 
do curso. “Trabalhar e estudar não é 
tarefa fácil, mas a instituição é refe-
rência em ensino para as indústrias 
e o esforço valeu à pena. Agora es-
tamos mais bem preparados para 
novos desafios.” 

Juliana Santos: promovida a supervisora durante a habilitação técnica
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E D É I A 

Parceria para qualificação

Controlada pelo grupo britâ-
nico British Petroleum (BP), 
a Tropical Bionergia investe 

na ampliação de sua unidade in-
dustrial em Edéia, na Região Sul 
Goiano, para dobrar a produção 
de açúcar e etanol, alcançando 
a marca de 450 milhões de litros 
de etanol e a moagem de cinco 
milhões de toneladas de cana por 
ano. Com a expansão, a usina de-
verá abrir cerca de 700 novas va-
gas de emprego. Para atender à 
demanda por profissionais quali-
ficados, a Tropical Bionergia man-
tém, desde 2011, parceria com a 
Escola Senai Itumbiara, distante 
180 quilômetros, na realização de 
atividades para capacitação da 
população local. 

No ano passado, a ação móvel 
beneficiou 115 pessoas que fize-
ram gratuitamente os cursos de 
mecânico de manutenção indus-
trial, mecânico de colhedora de 
cana de açúcar, eletricista de auto-

móveis e de assistente de labora-
tório industrial.

Mais cursos
O projeto para qualificação da 

mão de obra da região passou a 
contar este ano com a participa-
ção da Votorantim Cimentos, lo-
calizada na vizinha Edealina. Os 
parceiros envolvidos na iniciativa 
concluíram no dia 26 de setem-
bro nova etapa das atividades de 
formação profissional. Ao todo, 88 
pessoas fizeram os cursos de ele-
tricista industrial e de mecânico 
de máquinas industriais, desen-
volvidos por meio do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec), do go-
verno federal. 

Durante solenidade de entrega 
de certificados aos concluintes, rea-
lizada no clube da Associação Atléti-
ca Banco do Brasil (AABB), em Edéia, 
o gerente de Infraestrutura da Tropi-
cal Bioenergia, Luís Flávio de Andra-
de, disse que a parceria com o Se-

nai e o compromisso das empresas 
com a valorização da comunidade 
local são fatores fundamentais para 
o sucesso do empreendimento. “A 
união de esforços para formar pro-
fissionais qualificados irá contribuir 
com o crescimento socioeconômico 
da região”, destacou.

Credibilidade
Para o coordenador de Projetos 

da Votorantim Cimentos, Tarcísio 
Machado, a aliança em prol de um 
objetivo comum dá credibilidade 
ao projeto. “Juntos podemos fazer 
mais e construir um mundo me-
lhor por meio da educação”, disse.

Diretor da Escola Senai Itum-
biara, Claiton Vieira contou que 
as ações de formação profissio-
nal deram tão certo que a parce-
ria com as empresas foi ampliada. 
“Implantamos nos municípios de 
Edéia e Edealina os cursos técni-
cos em mecânica e em eletrotéc-
nica, também realizados por meio 
do Pronatec”.

Concluintes dos cursos de eletricista industrial e de mecânico de máquinas industriais exibem certificados
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Inscrições abertas 
para 2014

Inovação tecnológica Responsabilidade 
Social

Novos tecnólogos

As unidades de educação pro-
fissional do Senai em Goiás estão 
com inscrições abertas a diversos 
cursos nas modalidades de apren-
dizagem industrial, habilitação 
técnica, ensino básico articulado 
com educação profissional (Ebep), 
e graduação tecnológica. Ao todo, 
são oferecidas 3.883 oportunidades 
de qualificação profissional em di-
versos cursos. As inscrições para o 
processo seletivo podem ser feitas 
até 14 de novembro, no caso dos 
cursos de aprendizagem (básica e 
técnica), habilitação técnica e ensi-
no básico articulado com educação 
profissional (Ebep). Já o vestibular 
das graduações tecnológicas tem 
prazo até 6 de dezembro. Mais in-
formações pelos telefones 4002-
6213, em Goiânia, 0800 642-1313, 
para demais localidades. Veja rela-
ção completa dos cursos oferecidos 
no site www.senaigo.com.br

Em parceria com o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
e o Instituto Politécnico de Milão, a 
Rede Senai de Design realizou, no 
dia 30 de setembro, na Fatec Ítalo 
Bologna, em Goiânia, palestra sobre 
o tema Desenvolvimento Integrado 
e Inovador de Produto, ministra-
da pelo engenheiro mecânico Luís 
Gonzaga Trabasso, professor asso-
ciado do ITA. Participaram do even-
to empresários e técnicos do Senai 
com atuação em design.

A Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna, em Goiânia, 
promoveu, nos dias 26 e 27 de se-
tembro, a 3ª Semana da Cultura 
e Meio Ambiente e o Dia da 
Responsabilidade Social. A progra-
mação contou com a realização de 
palestras, apresentações teatrais, 
dosagem de glicose e aferição da 
pressão arterial.

Unidade referência na forma-
ção de profissionais para o merca-
do de tecnologia da informação, 
a Faculdade de Tecnologia Senai 

Diretor da Fatesg, João Francisco entrega 
diploma a tecnólogo

Luís Trabasso: desenvolvimento integrado

de Desenvolvimento Gerencial 
(Fatesg) realizou, no dia 25 de se-
tembro, no Teatro Sesi, solenidade 
para entrega de certificados aos 56 
concluintes dos cursos superiores 
de tecnologia em redes de com-
putadores e de análise e desenvol-
vimento de sistemas. Na ocasião, 
o diretor regional do Senai e supe-
rintendente do Sesi, Paulo Vargas, 
recebeu placa de honra ao mérito 
concedida pela unidade. A home-
nagem é um reconhecimento ao 
trabalho dele à frente das institui-
ções do Sistema Fieg.


