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Três goianos ajudaram o Brasil a obter o melhor resultado entre os 17 países participantes da 3ª edição do WorldSkills Amé-
ricas, competição interamericana de profissões técnicas, realizada em Bogotá, na Colômbia, entre 1º e 6 de abril. Gabriel de 
Castro Freitas, Paulo Henrique Castro, da Escola Senai Vila Canaã, de Goiânia, e Selimar Dias dos Santos, da Faculdade de Tec-
nologia Senai Roberto Mange, de Anápolis, conquistaram medalhas de ouro nas ocupações de desenho assistido por com-
putador, design gráfico e marcenaria, respectivamente. Os competidores, treinados por três docentes goianos que também 
acompanharam a delegação, tiveram recepção festiva (foto) ao desembarcar em Goiânia. 
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Senai Goiás traz 3 medalhas de ouro de Bogotá

Americas
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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.

Medalhas comprovam boa qualificação

A conquista de medalhas de 
ouro por alunos goianos no 
WorldSkills Americas, em 

Bogotá, é a segunda em dois anos 
– na edição anterior, realizada em 
São Paulo, em 2012, a façanha, na 
ocupação de design gráfico, coube 
à Luma Stefany de Novais, ex-aluna 
do curso técnico em artes gráficas, 
na modalidade de ensino básico 
articulado à educação profissional 
(Ebep), da Escola Senai Vila Canaã. 

Os bons resultados do Senai no 
WorldSkills, tanto na versão das 
Américas quanto no Mundial, am-
bos destinados a avaliar a qualidade 
da educação profissional, inserem a 
instituição em seleto celeiro de ta-
lentos, com a formação dos melho-
res profissionais para a indústria.

Gabriel de Castro no pódio da ocupação de desenho assistido por computador, em Bogotá: expectativa de novas oportunidades no mercado

Em Bogotá, Paulo Henrique Castro ouve orientações do instrutor Leandro Rodrigues

Americas

Na Colômbia, com 25 medalhas de ouro, 4 de prata e 
1 de bronze, o Brasil alcançou a maior marca
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OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO - Vem aí a etapa nacional da competição de educação profissional, organizada pelo Senai, de 31 de agosto a 7 de 
setembro, em Belo Horizonte

18 horas por dia em treinamento

Empregabilidade em alta

“Goiás teve 100% de 
aproveitamento”

Selimar Dias em prova do WorldSkills: 
negócio próprio com o irmão

No retorno a Goiânia, os com-
petidores goianos tiveram direito à 
recepção no Aeroporto Santa Geno-
veva por gerentes, assessores e do-
centes do Senai, além de familiares 
e amigos. Ainda emocionados com 
a conquista das medalhas, eles con-
taram sobre os dias de disputa na 
Colômbia. 

“Estava confiante no meu de-
sempenho porque passava 18 ho-
ras por dia em treinamentos para a 
competição, dei o melhor de mim e 
o resultado compensou o esforço”, 
avalia Paulo Henrique Castro. Egres-
so do curso de programador visual 
gráfico, concluído em 2010, ele ago-
ra vai se dedicar em tempo integral 
à maratona de treinos para partici-
par da etapa nacional da Olimpía-
da do Conhecimento, competição 

Com dois dos três alunos pre-
miados em Bogotá, a Escola Senai 
Vila Canaã, em Goiânia, fez festa 
para os campeões. Durante a ho-
menagem, o empresário Antônio 
Almeida, vice-presidente da Fieg e 
presidente do Sigego, destacou a 
importância da vitória dos alunos 
na competição. “Goiás teve 100% 
de aproveitamento na disputa por 
medalhas. Isso prova que estamos 
no caminho certo”, disse.

Para o diretor regional do Se-
nai e superintendente do Sesi, 
Paulo Vargas, a consagração no 
WorldSkills espelha a qualidade 
da formação profissional desen-
volvida pela instituição. “A con-
quista deles dá visibilidade ao 
nosso trabalho e aumenta a res-
ponsabilidade de fazer melhor.”

similar organizada pelo Senai, que 
será realizada de 31 de agosto a 7 
de setembro, em Belo Horizonte.

Para Selimar Dias dos Santos, 
de apenas 19 anos, a medalha de 
ouro é fruto de sua dedicação à 
área de marcenaria. Em 2010, ele 
concluiu a aprendizagem e iniciou 
a preparação para a Olimpíada do 
Conhecimento, realizada em São 
Paulo, em 2012, quando levou a 
medalha de bronze na ocupação. 
Em 2013, abriu uma empresa de 
móveis planejados em sociedade 
com seu irmão. “A competição não 
é fácil, mas consegui me concentrar 
e estabelecer metas. O Senai me 
proporcionou não só conhecimen-
tos técnicos, mas também me deu 
confiança para abrir meu próprio 
negócio”, reconhece.

Gabriel de Castro Freitas, de 20 
anos, ainda comemorava a con-
quista da medalha de ouro quando 
recebeu propostas de emprego de 
duas indústrias da área farmacêuti-
ca e de engenharia. Projetista me-
cânico na empresa Copac – fabri-
cante de compactadores de lixo, ele 
avalia as novas oportunidades de 
trabalho. “Mal tinha desembarcado 
e já tinha gente querendo me con-
tratar. Minha função em qualquer 
uma dessas empresas será projetar 
e melhorar o rendimento dos equi-
pamentos, estou preparado para fa-
zer isso – a competição me deu essa 
maturidade profissional”, disse.

Surpreso e feliz com a repercus-

são do WorldSkills, ele conta que fi-
cou nervoso no último dia da com-
petição, mas conseguiu superar as 
dificuldades das provas. “Quem se 
adapta melhor ao clima de disputa, 
consegue vencer.”

Diretor industrial da Copac, 
Alessandro Chapan disse que, ape-
sar da iminência de perder um ex-
celente profissional, está feliz com 
o sucesso de Gabriel. “Quero que 
ele cresça, que progrida na carreira. 
O Gabriel tem o perfil do profissio-
nal formado pelo Senai, ele é capaz 
de resolver os problemas do dia a 
dia da indústria, é dedicado e em-
penhado em tudo que faz. Por isso, 
venceu em Bogotá.”



4

OSenai Goiás vai ampliar em 
quase 50% a oferta de cur-
sos por meio do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec), saltan-
do de 21.709 matrículas em 2013 
para 32.442 novas vagas em 2014. A 
programação deverá chegar à me-
tade dos 246 municípios goianos. 
A previsão consta de documento 
apresentado pelo presidente da 
Federação das Indústrias do Esta-
do de Goiás (Fieg) e do Conselho 
Regional do Senai, Pedro Alves de 

Oliveira, ao ministro da Educação, 
José Henrique Paim, em solenidade 
de entrega de certificados a grupo 
de 1.244 concluintes de cursos pro-
fissionalizantes ministrados gratui-
tamente em Goiás no âmbito do 
Pronatec. 

Durante a formatura, dia 1º de 
abril, no Centro de Convenções de 
Goiânia, foram anunciadas as metas 
nacionais do programa, em mensa-
gem enviada pela presidente Dilma 
Rousseff aos concluintes. “Até o fim 
do ano, vamos oferecer 8 milhões 

de novas vagas em cursos desen-
volvidos por meio do programa, 
atingindo 4 mil municípios no País”, 
anunciou. A solenidade contou 
com presença do governador Mar-
coni Perillo e outras autoridades. 

Para o ministro José Henrique 
Paim, o Pronatec representa o fu-
turo do País ao oferecer a milhões 
de brasileiros maiores oportunida-
des de qualificação profissional e 
acesso ao emprego. “Nossa meta é 
investir cada vez mais em ações de 
educação profissional gratuitas.

PRONATEC É NO SENAI - Cursos gratuitos pelo Programa Nacional de Acesso Ensino Técnico e Emprego. Telefone: 4002-6213, em Goiânia

P R O N A T E C

Senai Goiás amplia oferta de cursos gratuitos

Cárita Cristiane Nepomuceno, aluna do Senai e oradora da turma de formandos pelo Pronatec, discursa ao lado de autoridades e empresários
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Dia de formatura: Cárita Nepomuceno (centro), com a mãe, Dircemilia Jovina; Ítalo de Lima (Senai), 
ministro da Educação, José Henrique Paim, e o presidente da Fieg, Pedro Alves

Escolhida para ser oradora das 
turmas de formandos do Pronatec, 
Cárita Cristiane Nepomuceno, de 
18 anos, destacou a importância da 
formação profissional. Concluinte 
do curso técnico em edificações, 
ministrado pela Escola Senai Vila 
Canaã, ela foi contratada pela Cons-
ciente Construtora antes de termi-
nar a habilitação.

“Sonho de criança”
Em discurso emocionante, Cárita 

contou um pouco de sua trajetória. 
Nascida em uma pequena cidade 
do Piauí, ela veio para Goiânia com 
apenas 8 anos, acompanhando a 
mãe o irmão mais novo, em bus-
ca de melhores condições. “Desde 
criança sonhava em construir mi-
nha história, andar por outros ca-
minhos, crescer na vida, esperava 
uma oportunidade, que chegou 
por meio de um curso profissio-

nalizante. O Senai foi um divisor 
de águas para mim. Graças à ins-
tituição, consegui a qualificação e 
o emprego tão desejados. E o me-
lhor, sem custo algum. A educação 

abre portas para o mundo, modifi-
ca situações. Ela tem a força capaz 
de transpor fronteiras e qualquer 
tipo de barreiras, mudando o rumo 
da história das pessoas e do País.”

“A educação abre portas para o mundo”

PSAI - Programa Senai de Ações Inclusivas, qualificação para todos. Telefone: 4002-6213, em Goiânia

“Em Goiás, a previsão é de oferecer 
mais de 250 mil novas vagas pelo 
Pronatec até o fim do ano”
José Henrique Paim,  ministro da Educação
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Indústria detentora da marca Pi-
racanjuba, a Laticínios Bela Vis-
ta, da cidade de Bela Vista de 

Goiás, na Região Metropolitana de 
Goiânia, implantou, em janeiro, sua 
primeira turma exclusiva do pro-
grama Jovem Aprendiz. A iniciativa 
visa qualificar novos profissionais 
com perfil adequado à demanda da 
empresa. Ao todo, 43 alunos parti-
cipam do curso de auxiliar adminis-
trativo para indústria de alimentos, 
ministrado pela Unidade Integrada 

Sesi Senai Aparecida de Goiânia. 
Com duração de 400 horas, a pro-
gramação é desenvolvida em am-
bientes da indústria.

A turma de aprendizes é com-
posta por jovens entre 15 e 17 anos. 
Cerca de 120 pessoas participaram 
do processo seletivo, coordenado 
pela unidade.

Gerente de Gestão de Pesso-
as da Laticínios Bela Vista, Edilson 
Vieira destaca que o programa está 
alinhado com a política de respon-

sabilidade social da indústria ao 
contribuir com o desenvolvimento 
da mão de obra local. “Buscamos 
oferecer formação profissional de 
qualidade para os jovens do muni-
cípio, dar a eles a oportunidade do 
primeiro emprego e de conhecer 
um processo industrial, além de 
alavancar o desenvolvimento so-
cioeconômico da região. Nosso ob-
jetivo é efetivar todos os aprendi-
zes para que eles possam construir 
uma carreira bem-sucedida.”

S E N A I  E  P I R A C A N J U B A

Parceria forma para o primeiro emprego

Turma de aprendizes da Laticínios Bela Vista, com representantes da indústria e do Senai: perspectiva de contratação

DATAS: Dia do Trabalho (1º de maio); Dia da Indústria (25 de maio)
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Aluno do 3º ano do ensino mé-
dio, Hallison Bonifácio de Oliveira, 
de 16 anos, morava na fazenda com 
os pais quando soube do curso. 
“Não pensei duas vezes, fiz a sele-
ção, fui aprovado e vim ficar na ci-
dade com minha tia. Essa era uma 
oportunidade de formação que 
não poderia perder”, diz.

Thayllane de Oliveira, de 16 anos, 
observa que o programa irá propor-
cionar uma experiência profissional 
aos jovens da região. “A cidade é 
pequena, com poucas oportuni-
dades para pessoas que buscam 
o primeiro emprego. Trabalhar é 
sempre muito bom e começar a 

carreira em uma grande empresa é 
melhor ainda”, comemora.

Para Josimar Alves, de 17 anos, a 
aprendizagem é uma porta para o 
emprego. “Sem estudo não vamos 
a lugar algum. Estou feliz por ter 
sido selecionado para participar do 
projeto.”

Laís Magalhães, de 15 anos, 
acredita que quanto mais conhe-
cimentos adquirir mais chances 
terá de se destacar no mercado 
do trabalho. “O curso do Senai é 
excelente, vou dar o melhor de 
mim, aproveitar todo o aprendiza-
do para conseguir ser efetivada na 
empresa”, planeja.

Experiência profissional

Edilson Vieira, gerente de Gestão de Pessoas da 
Laticínios Bela Vista: responsabilidade social

Hallison Bonifácio de Oliveira e Thayllane de Oliveira: expectativa de carreira profissional com qualificação

86º ENIC (Encontro Nacional da Indústria da Construção), de 21 a 23 de maio, em Goiânia. Inscrições no site www.enic.org.br.
Mais informações: (62) 3214-1006
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Assessoria técnica

Mecânico de máquinas

Estruturas metálicas

Cinco técnicos do Senai Goiás parti-
ciparam, em março, da última etapa da 
capacitação na área de design estratégi-
co para atuação no desenvolvimento de 
produtos e processos industriais. Iniciado 
em junho de 2013, o trabalho é realizado 
pela consultora Daniela Maurer, do Poli.

A Unidade Integrada Sesi Senai 
Quirinópolis, no Sudoeste Goiano, 
negocia com a Usina Caçu a realização 
dos cursos de mecânico de máquinas 
agrícolas e de tratorista agrícola para 
atender à demanda da empresa por 
profissionais qualificados nessas áre-
as. A programação será desenvolvida 
por meio do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec).

A Faculdade de Tecnologia Senai 
de Desenvolvimento Gerencial (Fatesg) 
iniciou, no dia 4 de abril, a segunda 
turma de pós-graduação em Projetos 
de Estruturas de Aço para Edificações. 
Com duração de 14 meses, a especia-
lização é direcionada a engenheiros 
civis e mecânicos, arquitetos e profis-
sionais que atuam na área de projeto e 
construção de estruturas metálicas. Ao 
todo, 38 alunos integram a turma. Um 
deles, o engenheiro civil Fábio Kikuchi, 
de 27 anos, veio de Porto Velho (RO) 

P A N O R A m A

Inscrições abertas para edital de inovação
Com recursos que chegam a R$ 30,5 

milhões, estão abertas as inscrições para 
que empresas de todo o País possam con-
correr a financiamento do Edital Senai 
Sesi de Inovação 2014, destinado ao de-
senvolvimento de pesquisas de produ-
tos e processos industriais e de inovação 
social. Nesta edição, as inscrições podem 
ser feitas durante todo o ano, até 15 de 
fevereiro de 2015, e startups – empre-
sas recém-criadas ou ainda em fase de 
constituição, que contam com projetos 
promissores, ligados à pesquisa, inves-

Design – centro de pesquisa ligado 
ao Instituto Politécnico de Milão, na 
Itália. Nessa fase da assessoria, ficaram 
definidas as ferramentas para divulga-
ção dos produtos desenvolvidos por 
duas empresas goianas vencedoras 
do Edital Senai Sesi de Inovação 2012.

participar da pós-graduação. “Tenho 
uma empresa de projetos em estrutu-
ras metálicas e a especialização é um 
diferencial importante no mercado”. 
Também engenheira civil, Tamara 
Ribeiro, de 22 anos, veio de Campinas 
(SP) em busca de conhecimentos para 
gerenciar a serralheria que herdou do 
pai. “Não tenho experiência nessa 
área, mas sei que é alta a demanda 
por projetos de estruturas metálicas, 
quero aproveitar para aumentar mi-
nha carteira de clientes”, disse.

tigação e desenvolvimento de ideias 
inovadoras – também poderão par-
ticipar. As empresas goianas contam 
com apoio apoio da equipe técnica do 
Sesi e Senai para ajudar na elaboração 
das propostas e no preenchimento do 
projeto. Mais informações na Gerência 
de Tecnologia e Inovação do Senai 
Goiás, com Tatiane Mota – telefone 
(62) 3219-1429, na Coordenação de 
Atividades Fim, com Cleonice Maria da 
Silva – telefone (62) 3219-1392 ou pelo 
site www.editaldeinvovacao.com.br.


