
Em Goiânia, a Escola Senai Vila Canaã realizou formatura de 68 
alunos dos cursos de alimentos, processos gráficos, edificações 
e segurança do trabalho, por meio do Pronatec. A unidade tam-
bém concluiu três turmas, com 96 concluintes, do Ensino Médio 
Articulado à Educação Profissional (Ebep), nas áreas de alimentos, 
impressão gráfica e manutenção automotiva.

O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira (à esquerda), e 
o superintendente do IEL, Humberto de Oliveira (à direita), par-
ticipam, em Crixás, Norte Goiano, da entrega de certificados a 
empresários concluintes do Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores. O primeiro ano de atividades do programa, em 
parceria com as mineradoras Anglo American, AngloGold Ashanti 
e Votorantim Metais, foi concluído também em Barro Alto, 
Goianésia, Niquelândia e Uruaçu, totalizando 73 fornecedores. 

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela (foto), 
entrega certificado a concluinte de um dos 13 cursos ministra-
dos pela Escola Senai Dr. Celso Charuri, por meio do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
Mais de 300 pessoas concluíram a série de cursos, que formou 
desde modelista de roupas a operador de computador e tornei-
ro mecânico. Também em Aparecida, a Unidade Integrada Sesi 
Senai certificou 370 alunos de 21 cursos de qualificação. 
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Parceiro preferencial no desenvolvimento do Pronatec, o 
Senai deverá fechar o ano com cerca de 30 mil profissionais 
qualificados em mais de 150 municípios. É o caso de Ipameri 
e Pires do Rio, no Sudeste, onde a Escola Senai Catalão prepa-
rou 121 pessoas nos cursos de mecânico de máquinas, torneiro 
mecânico, eletricista industrial e soldador. No Norte, a Unidade 
Integrada Sesi Senai Niquelândia qualificou 59 pessoas nos cur-
sos de assistente de planejamento, auxiliar administrativo e de 
operador de mina em Santa Teresinha e Pilar de Goiás.
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