
Em Catalão, diante da mo-
bilização provocada por pro-
jeto bilionário de ampliação 
da fábrica da Mitsubishi, para 
produção do modelo ASX, o 
crossover compacto da mar-
ca, a Escola SENAI instalada 
no Sudeste Goiano investe na 

Segmento com alta demanda 
por mão de obra, a construção 
civil passa a contar com reforço 
na formação de profissionais. 
A Escola Senai Vila Canaã, de 
Goiânia, entrega hoje, às 8h30, 
o novo complexo pedagógico 
de 1.643 m² de área, abrigando 

Com as novas exigências do 
mercado e a dificuldade de se 
encontrar profissionais, indús-
trias investem na melhoria da 
escolaridade de seus colabora-
dores, instalando salas de aula 
no local de trabalho. A Carta 
Fabril, em Anápolis, formou 25 

Encerrando as comemora-
ções dos 60 anos de sua insta-
lação em Goiás, o Senai instala 
novos ambientes de ensino des-
tinados à qualificação profissio-
nal para os segmentos automo-
tivo, em Anápolis e Catalão, e 
de construção civil, em Goiânia. 
Entregue terça-feira, ampliação 
realizada em parceria com a 

Catalão reestrutura área de solda 

Construção ganha nova escola

Ensino e qualificação

Senai e Hyundai ampliam oficina 

reestruturação de seu módulo 
de capacitação em soldagem, 
que entrega amanhã, para fazer 
frente à demanda por qualifica-
ção de pessoal. A unidade rece-
beu máquinas de última gera-
ção, importadas da Finlândia a 
um custo de R$ 300 mil.

todas as atividades de capacita-
ção. São dez salas de aula, dota-
das de recursos multimídia, além 
de sete ambientes destinados 
à realização de aulas práticas. 
A obra inclui o Laboratório de 
Análise de Cimento, onde serão 
realizados ensaios. 

alunos da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) do Sesi. Eles re-
ceberam os diplomas do diretor 
industrial da empresa, Victor 
Coutinho, que presenteou os 
formandos com vale-compras 
no valor de 150 reais e sorteou 
três computadores.

.

Hyundai quase dobrou de ta-
manho a oficina de mecânica 
automotiva (foto) da Faculdade 
de Tecnologia Senai Roberto 
Mange, que passou de 800m² 
para 1.400m². O investimen-
to é de R$ 1,5 milhão e inclui 
uma linha simulada de produ-
ção para montagem do veículo 
Tucson.


