
Em Goiás, onde chegou dez anos depois de sua criação no 
País, o Senai forma anualmente mais de 200 mil trabalhadores 
para a indústria. Em 2014, a instituição do Sistema Fieg efetivou 
213.836 matrículas em seus diversos cursos, um aumento de 
5,7% em relação a 2013, mesmo com a desaceleração da indús-
tria. Com a missão de promover a educação profissional e tecno-
lógica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, o 
Senai contribui para elevar a competitividade da indústria brasi-
leira. Sua ação apoia empresas em 28 áreas industriais, por meio 
da formação de recursos humanos e da prestação de serviços 
técnicos e tecnológicos.

Em Goiás, 213,8 mil matrículas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) com-
pleta hoje 73 anos de sua criação. Maior complexo de educação 
profissional da América Latina, a instituição totalizou, de de 
1942 a 2010, mais de 52 milhões de matrículas e, atualmente, 
qualifica por ano mais de 2,3 milhões de trabalhadores para a 
indústria brasileira. 

Toda empresa industrial está obrigada a pagar, até o dia 31 
de janeiro a Contribuição Sindical 2015. Esgotado esse pra-
zo, o recolhimento se torna passível de multa pela fiscalização 
do Ministério do Trabalho que, muitas vezes, supera o valor da 
própria Contribuição. Alerta nesse sentido está sendo feito pela 
Federação das Indústrias do Estado de Goiás e pelos 36 sindi-
catos da área industrial a ela filiados. Mais informações na Fieg, 
pelo telefone (62) 3216 0400.

Participante do Torneio de Robótica First Lego (FLL), equipe 
formada por alunos do Sesi e do Senai da Vila Canaã, em Goiânia, 
é uma das três em todo o mundo a desvendar o “enigma do ta-
pete”, proposto durante a competição, destinada a inserir estu-
dantes do ensino básico no mundo da ciência e da tecnologia. 
Outras 28 mil equipes correm contra o tempo – até abril – para 
conseguir a façanha.

Alunos do Sesi e Senai classificados à fase nacional do Torneio de Robótica
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