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SENAI amplia e moderniza unidade em Blumenau
Pedro Waldrich

Q

uem passa pela rua São Paulo,
no bairro Victor Konder, em Blumenau,
se depara com um novo prédio, de arquitetura moderna e que se impõe pela
plasticidade. É a nova fachada do SENAI,
inaugurada no dia 1º de março. Além de
causar boa impressão, o novo edifício proporciona a ampliação do atendimento. Em
suas 20 novas salas de aula, o prédio tem
capacidade para atender simultaneamente 700 alunos por período. Além disso,
concentrará atividades administrativas e
uma sala multiuso – que pode ser utilizada como auditório para 200 pessoas.
O presidente do Sistema FIESC, Glauco José Côrte, afirmou que a indústria
tem que ser a matriz do desenvolvimento nacional. “A educação profissional é o
caminho para elevar a competitividade da
indústria”, salientou Côrte. O industrial
destacou ainda que a capacitação profissional tem ainda a prerrogativa de levar o
jovem “ao caminho do bem, contribuindo
para a sociedade”. Segundo Côrte, “mais
do que formar ou qualificar profissionalmente os jovens, a educação oferecida
pelo SENAI e pelo SESI tem o objetivo de
formar cidadãos, que trilhem o caminho
do bem e contribuam para a o desenvolvimento sustentável da comunidade”.

Nova fachada contribui para revitalização da rua São Paulo, no bairro Victor Konder
Para o vice-presidente da FIESC para
o Vale do Itajaí, Jorge Luiz Strehl, a moderna estrutura física representa a importância do SENAI para a comunidade.
“A organização proporciona o desenvolvimento industrial, por meio da capacitação profissional e da prestação de serviços de consultoria, inovação e metrologia”, afirmou.

Segundo o diretor regional do SENAI/
SC, Sérgio Roberto Arruda, o SENAI em
Blumenau abrigará dois institutos de
tecnologia, nas áreas ambiental e têxtil
e vestuário. O reaproveitamento dos ambientes já existentes permitirá a implantação de novos laboratórios didáticos na
área de construção civil e de metrologia
na área ambiental.

Mais de 3 mil estudantes catarinenses deram início, no dia 5 de março, às aulas dos
cursos técnicos oferecidos pelo SENAI no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), iniciativa
do governo federal. São alunos do ensino
médio da rede pública.
A instituição recebeu, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SED), cerca de
4 mil pré-matrículas para as 5 mil vagas abertas. As matrículas são efetivadas quando o número de alunos que entregam a documentação é suficiente para abrir a turma (85% das
vagas oferecidas). É um processo complexo

que envolve ajustes de turmas, de
horários e, principalmente, a presença do aluno em aula.
Após as inscrições e matrículas dos cursos técnicos, o SENAI
deu início às inscrições aos cursos
de Formação Inicial e Continuada (FIC). São 7,5 mil vagas (264
turmas) em programas de qualifi- Estudantes abrem novas perspectivas profissionais
cação, de 160 a 400 horas, também destinados aos jovens do ensino médio ridade são alunos do segundo ano. Nos dois
da rede pública. Esses cursos são destinados casos, a instituição demandante é a SED. Os
prioritariamente a estudantes do terceiro ano,
estudantes recebem material escolar e ajuda
diferentemente dos cursos técnicos, cuja prio- de custo para lanche e transporte.

Gislaine Lombardi

Cursos do Pronatec recebem mais de 3 mil alunos

SENAI amplia atendimento em
todo o país com recursos do BNDES

O

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
aprovou empréstimo de R$ 1,5 bilhão
para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Com o crédito
do BNDES e mais R$ 400 milhões de recursos próprios, a instituição ampliará
sua atuação em todo o país.
No total, será investido R$ 1,9 bilhão
na construção de 53 centros de formação
profissional, na compra de 79 unidades
móveis e na reforma de escolas. Além
disso, serão instalados 23 institutos de
inovação e 38 institutos de tecnologia,
que darão apoio à indústria.
Os investimentos previstos para os
próximos três anos para Santa Catarina totalizam R$ 230 milhões, dos quais
R$ 130 milhões serão oriundos do financiamento do BNDES. Serão implan-

Dosetec encontra
solução tecnológica

tados oito institutos de tecnologia e dois
de inovação, além de ampliação e modernização das escolas existentes. Este
ano, estão em andamento as obras das
novas unidades em Concórdia, Joaçaba,
Palhoça e Capivari de Baixo.
A ampliação e a modernização das
instalações aumentarão a capacidade do
SENAI de oferecer cursos para formação
profissional e soluções tecnológicas para
as indústrias.
O objetivo do SENAI, um dos principais parceiros do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), é dobrar em dois anos o número de matrículas de educação profissional. Em 2011, a instituição registrou
2,4 milhões de matrículas. A meta é alcançar 4 milhões de matrículas ao ano
em 2014 em todo o país.

Ivonei Fazzioni

Elevada concentração de chumbo nas telas gera riscos ambientais

Pesquisa dá destinação à tela de monitor
Com alta concentração de chumbo,
as telas dos antigos monitores de vídeo
de microcomputadores representam alto
risco de se tornar mais um produto poluente na natureza. Uma pesquisa do
SENAI para a empresa Reciclatrônic, de
Araquari, resolve não apenas o problema
da destinação daquele cristal, como também vai contribuir para o aproveitamento da iluminação solar em edificações. O
trabalho, que está sendo desenvolvido
pelas unidades do SENAI de Joinville e
Blumenau, propõe a fundição das telas
e sua transformação em tijolos de vidro,
que podem compor paredes de galpões

industriais, por exemplo, permitindo a
iluminação do ambiente.
A pesquisa foi aprovada no edital Própesquisa 2011 e está em andamento há
dez meses. Já em fase final, o trabalho
identificou os parâmetros de fundição e
propôs a confecção de um tijolo com resistência mecânica suficiente para a nova
função. A solicitação da pesquisa partiu
da empresa, que desmancha equipamentos eletrônicos e percebeu que ainda não
existe uma destinação adequada para essas telas. A Reciclatrônic tem um volume
mensal de aproximadamente 15 toneladas
de tela de monitores para descartar.
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Técnicos do SENAI em Jaraguá do Sul
desenvolvem um sistema sincronizado de
balanças digitais, que atende a necessidade da Dosetec Indústria Eletrônica. “Estamos incorporando aos nossos produtos o
conhecimento e a expertise técnica do SENAI”, salienta Danilo Campigoto, um dos
diretores da empresa. “Seria muito oneroso para a empresa implantar um centro de
pesquisa próprio”, acrescenta.
“Foram dez meses de pesquisa, na qual
desenvolvemos toda a tecnologia necessária
em nosso laboratório”, comenta o pesquisador do SENAI Paulo Pereira, responsável
pelo projeto, que é protegido por cláusula
de sigilo. “O trabalho está em fase de finalização e inclui a criação de um software, que
irá gerenciar seu funcionamento, para posterior transferência da tecnologia ao cliente”,
afirma Michael Eberle Siemeintcoski, diretor
adjunto do SENAI em Jaraguá do Sul.

Consutoria em gestão
portuária chega a Maceió
O SENAI de Santa Catarina iniciou em
março um trabalho de consultoria em gestão no Porto de Maceió-AL, que é administrado pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern). O primeiro passo
consiste em realização de diagnóstico com
base nos critérios de excelência da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), cujos
resultados serão apresentados junto com
uma proposta de ação.
Desde setembro, o SENAI presta consultoria à Codern, no Porto de Natal-RN,
onde já foram realizados planejamento estratégico, implantação de Balanced Scorecard e mapeamento de processos e, está
em andamento a consultoria em gestão financeira e de custos. O trabalho na Codern integra um convênio firmado no início
de 2011 com a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República. A primeira atividade foi a formatação de um modelo de gestão portuária, que atende especificidades do setor.

Logística: SC repassa know
how para outros estados
O know how do SENAI de Santa Catarina em Logística está sendo transferido aos
departamentos regionais do Rio Grande do
Sul, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. Para a tarefa, foi adotado o modelo de coaching, pelo qual um profissional experiente acompanha os consultores
aprendizes em atividades práticas.

Aos 18 anos e há seis meses no emprego, a filha de agricultores Ana Cláudia
Lauxen acaba de receber a primeira promoção. Ela participou de processo seletivo interno para o cargo de Cronoanalista
no Grupo DASS, unidade de Saudades,
onde trabalha. Ana Cláudia foi aluna da
1ª turma da Aprendizagem Industrial em
Produção do Vestuário, realizada pelo SENAI em Chapecó em parceria com o Grupo
Dass, curso que escolheu exatamente pela
perspectiva de atuar na empresa.
Um semestre depois de estar trabalhando, Ana Cláudia ficou viu num panfleto e nos murais da empresa a oportunidade de participar do processo seletivo para cronoanalista. O processo teve
16 concorrentes. Da primeira fase (prova
teórica e questionários sobre atitudes e
comportamento) restaram três candidatos. A seleção final veio numa entrevista.
A principal atividade em sua nova função
é fazer a cronometragem do tempo, dos
tecidos, verificar o custo dos produtos e
sugerir melhoria nos processos de fabricação da empresa.

Alto Vale tem novos
cursos de aprendizagem
O SENAI deu início à Aprendizagem Industrial em Manutenção Eletromecânica na
cidade de Taió, no Alto Vale do Itajaí, curso realizado em parceria com as empresas
Contraco Máquinas e Equipamentos, HCR
Cartões Reciclados, Himasa, Induma, Secamaq e SH Máquinas. O programa, de 1,6
mil horas e dois anos de duração, tem 36
vagas. No primeiro ano, os alunos ficam três
períodos em curso no SENAI e dois em atividades práticas nas empresas, carga que
se inverte no segundo ano.
Em Rio do Sul, foram lançados os novos
cursos de aprendizagem industrial de desenho arquitetônico, eletrônica de manutenção e informática.

Ampliado atendimento
em Schroeder
Outro curso de aprendizagem industrial,
na área de mecânica automotiva, foi aberto
em Schroeder, no Vale do Itapocu. Com
35 vagas, o curso é oferecido na unidade do
SENAI, instalada no Centro de Ensino Técnico, um empreendimento criado e mantido pelo fundador da Weg Werner Ricardo
Voigt. A realização do curso se tornou possível com a implantação do novo laboratório, no final do ano passado.

Marla Custódio

Ex-agricultora conquista
primeira promoção

Pela competência, Taís conquistou o respeito e a confiança de amigos e familiares

Aluna supera preconceitos para
alcançar sucesso profissional

U

nica mulher entre os 48 alunos
do curso técnico em mecânica do SENAI
em Concórdia, Taís Regina Bitencourt,
19 anos, conhece bem a dificuldade de se
inserir numa profissão tradicionalmente
masculina. “No início era até difícil compor um grupo para um trabalho coletivo”.
As barreiras também eram encontradas
em casa. “A família queria que eu fizesse
um curso na área de humanas”, salienta.
Mas Taís foi persistente e, pela sua competência, conquistou o respeito dos colegas e familiares: ela venceu a etapa estadual e representará Santa Catarina na
etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento, na ocupação de refrigeração.
Taís adquiriu a simpatia pelo curso de
mecânica de maneira muito peculiar. Seu

irmão fazia o curso e trabalhava, não tendo muito tempo para concluir as tarefas
de aula. Assim, ele manuscrevia os trabalhos de aula que Taís depois digitava.
Ele não imaginava que estava incutindo
na irmã o gosto pelo tema. Já no curso,
Taís saiu-se bem também nas atividades
práticas, embora eventualmente tenha
alguma dificuldade quando precisa usar
força física.
Para ela, a inserção da mulher no
mercado de trabalho representa “uma
conquista enorme, pois temos que superar mais dificuldades que uma pessoa do
sexo masculino”. Hoje, Taís observa com
felicidade que o curso técnico em mecânica do SENAI em Concórdia conta com
mais duas alunas matriculadas.

Mulheres conquistam profissões ‘masculinas’
Em Xanxerê, as mulheres entraram
com força em ambientes costumeiramente dominados pelos homens, como
os cursos de aprendizagem industrial em
eletricidade, no qual são 11 matriculadas,
e em usinagem, com 12 meninas. No âmbito dos cursos do Pronatec, outras 20
jovens matricularam-se no curso técnico
em eletromecânica. Maisa Reise, 16 anos,
fez eletricidade em aprendizagem industrial e agora voltou para fazer o curso de
mecânica de usinagem. Ela encontrou
diversas motivações para realizar cursos
no segmento eletrometalmecânico. “Meu
vô e meus tios trabalham nessa área, vejo
a possibilidade também de trabalhar e,

Maisa pretende seguir carreira técnica
além disso, pretendo fazer faculdade em
engenharia ou física”, afirma Maisa, que
na infância sonhava em fazer medicina
veterinária.

Marla Custódio

‘Leitura é base
para a vida’

E

las têm 15 anos, cursam o segundo ano do ensino médio e leem dois ou três
livros por mês. Gostam especialmente de
literatura infantojuvenil e citam obras dos
americanos Nicolas Sparks (‘A última música’ e ‘Querido John’), Meg Cabot (‘Diário
de uma princesa’), além , claro, da saga de
Harry Potter. “A leitura traz conhecimentos, amplia o vocabulário e ajuda no relacionamento com outras pessoas, no modo
de falar”, afirma Marina Piccoli, 15 anos.
“A leitura é muito importante, é base não
apenas para o português, mas também
para outras matérias e, principalmente,
para a vida”, diz Tainá Pigosso.
Com a autoridade de quem entende do
assunto, as duas estudantes do SENAI,
em Concórdia, observam com atenção o
programa de desenvolvimento da leitura
que a instituição está desenvolvendo em
todo o estado. Depois da fase de capacitação de professores, planejamento e elaboração dos projetos de leitura, realizada
em 2011, o programa chega, este ano, à

Para Marina (e) e Tainá, leitura contribui para o desenvolvimento das pessoas
disseminação de atividades práticas, que
envolvem os estudantes. Um dos objetivos
é estimular o hábito da leitura, que levará ao desenvolvimento pleno das pessoas.
Em 2013 e 2014. O programa avançará
para o desenvolvimento da capacidade de
escrita e da solução de problemas.
“Essa iniciativa do SENAI é muito importante, pois incentiva as pessoas que

não têm o costume de ler a adotar um
outro comportamento”, observa Tainá.
Marina sugere que as próprias empresas
adotem iniciativas que permitam aos trabalhadores ler nos intervalos das atividades profissionais. “As pessoas não leem
por falta de tempo, excesso de atividades”,
acrescenta Pâmela Pertusatti, também 15
anos e colega de sala de Marina e Tainá.

Ensaios em Joinville atendem setor metalmecânico

Com baixa visão, Thiago
enfrenta desafio nacional
Com apenas 3% da visão, Thiago Arthur Cunha, 19 anos, conhece bem as dificuldades das pessoas com deficiência.
Por isso, o estudante do curso técnico em
informática do SENAI em Joinville pretende atuar no desenvolvimento de jogos
educativos para deficientes visuais. Sem
temer desafios, ele é um dos quatro catarinenses que se preparam para a Olimpíada do Conhecimento para Pessoas com
Deficiência, que será realizada em novembro, na capital paulista.
Thiago destaca a importância do SENAI (escola onde também cursou o ensino
médio) em sua formação. Na instituição,
ele conta com o apoio do laboratório de
acessibilidade, iniciativa que cria material
didático para pessoas com deficiência.

mento. O outro processo (o
ACDM) consiste na deposição, também seguindo as
linhas do desenho, de ABS
(um termoplástico) aquecido próximo ao ponto de
fusão e que se torna um líquido viscoso e que, ao esfriar, mantém a formatação
desejada.
O laboratório de materiais analisa propriedades mecânicas, composição química, microestrutura interna e o tratamento
superficial de materiais metálicos. São realizados ensaios como os de tração,
compressão, fadiga e flexão, de impacto (ensaio de
Sharpy) e metalografia. Os
testes trazem dados sobre limites de resistência, ruptura,
alongamento, fase elástica
e plástica e dureza do material. São utilizados equipamentos como a máquina universal de ensaios (foto), durômetro, microdurômetro e microscópios.
Ivonei Fazzioni

Estudante deseja criar jogos educativos

O Laboratório de Tecnologia Mecânica (Lacteme) do SENAI em Joinville
oferece serviços nas áreas
de metrologia, prototipagem e materiais, atuando
tanto para assegurar a resistência e a qualidade dos
materiais, quanto para o
desenvolvimento de novos
produtos ou engenharia
reversa. São mais de 150
ensaios por mês, para uma
média de 30 empresas.
O desenvolvimento de
protótipos é realizado por
meio de três processos.
Um deles é a usinagem,
que consiste na remoção
de material, em geral aço,
dando a forma final ao produto desejado. Os outros
dois operam como impressora em três dimensões. A
impressora de gesso faz o depósito de gesso
sobre a superfície, de acordo com o desenho.
Depois, as camadas de gesso são comprimidas e recebem uma resina, para o acaba-

