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Solenidade de abertura reuniu competidores, avaliadores e a comunidade no ginásio Jones Minosso e foi marcada pela animação das 21 delegações

Olimpíada reforça compromisso da FIESC com a educação

Saiba mais. Acesse:

Evande João da Silva

Alcançar 800 mil matrículas e ampliar o
acesso à educação, especialmente ao ensino
técnico. Estas são algumas das metas do Movimento A Indústria pela Educação, iniciativa
liderada pela FIESC e que já soma mais de
mil adesões de indústrias de todo o Estado.
O presidente da FIESC, Glauco José Côrte
(foto), destacou o tema durante a abertura da
etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento, promovida pelo SENAI, em Lages.
Côrte salientou que no Brasil apenas 11%
dos jovens frequentam o ensino técnico, enquanto que na Alemanha, por exemplo, esse
índice chega a 56%. “Estamos investindo na
educação de jovens e adultos, além do ensino profissionalizante, para inserir, em nossas

indústrias, trabalhadores ainda mais qualificados”, falou. Na abertura do torneio, nesta
segunda-feira, Côrte revelou que o prefeito de
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Lages, Eliseu Mattos, assumiu o compromisso de ceder um novo terreno para futura ampliação da unidade do SENAI no município,
que já opera com a capacidade máxima.
O diretor regional do SENAI/SC, Sérgio
Roberto Arruda, comparou a Olimpíada à
Fórmula 1, na qual se desenvolvem projetos
para posterior implementação na indústria
automotiva. “Queremos que as soluções aqui
encontradas também sirvam de experiências e
que possam ser aproveitadas em sala de aula”.
As competições iniciam às 8 horas desta terçafeira. Além das provas, ocorrem ainda a Mostra Inova SENAI, com 13 projetos de alunos
e professores de todo o Estado, e workshops
relacionados à indústria.
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Auxiliada pelo professor, aluna se prepara para as disputas da modalidade Metrologia Industrial

Evento destaca práticas da indústria
Com 16 anos, a estudante Caroline de
Souza Ferreira é especialista em uma área desconhecida do grande público, mas fundamental para muitas empresas. Aluna do SENAI/
SC, entidade da FIESC, há dois anos, Caroline (foto) se destaca em Metrologia Dimensional, que envolve a operação e calibragem de
equipamentos de precisão na área mecânica.
Orientada e incentivada pelo professor
Fernando dos Santos (foto), a estudante participará da etapa estadual da Olimpíada do
Conhecimento, organizada pelo SENAI/
SC e que será disputada em Lages entre os
dias 9 e 13 de setembro. Ela estará acompanhada de 200 alunos, oriundos de 21 cidades
do Estado. “O que mais conta é que a Caroline adquira maturidade, experiência e que

a aprendizagem que teve para esta prova lhe
sirva para a carreira profissional”, destacou
Fernando.
A disputa em Lages é a primeira etapa do
processo que pode levar a estudante à fase
nacional da Olimpíada do Conhecimento.
Caroline tenta seguir o exemplo de Evelin
Izauro, ex-aluna do SENAI em Joinville, que
em 2010 ganhou medalha de prata no América Skills, também na categoria Metrologia
Dimensional, em disputa realizada no Rio de
Janeiro.
As provas da etapa estadual da Olimpíada
do Conhecimento reproduzem os ambientes
de trabalho e desafiam os estudantes a produzir peças ou desenvolver processos típicos
da indústria.

Olimpíada do Conhecimento trará benefícios a Lages
A realização da etapa estadual da
Olimpíada do Conhecimento do SENAI
em Lages deve render frutos para a unidade por anos. Esta é a expectativa do diretor do SENAI/SC na cidade, Telmo Altair Coelho, que cita os 10 mil visitantes
esperados para o evento. Em sua opinião,
a exposição à comunidade da prática da
educação industrial vai atrair talentos das
escolas locais para a unidade.
Telmo lembra que este aumento na
demanda deve ocorrer no momento em
que a unidade recebe investimentos de
R$ 1,98 milhão em expansões. Destes,
R$ 1,6 milhão serão destinados à área au-

tomobilística, que passará a oferecer cursos ainda em 2013. Outros R$ 390 mil se
destinam ao segmento de celulose e papel
e devem gerar novos cursos a partir de
2014.
Com o reforço nestas áreas, Telmo
aposta na manutenção da ligação do SENAI/SC com as vocações econômicas da
cidade. “Hoje temos um índice de empregabilidade na casa de 96% dos alunos
formados, e pretendemos continuar nesta
direção”, afirmou.
A unidade recebe anualmente cerca
de 3,8 mil alunos, sendo que 2,6 mil são
matriculados em cursos regulares.
Diretor do SENAI em Lages inspeciona os detalhes

Ensinar é maravilhoso,
diz instrutora de
confecção de Taió
Marizet Dias de Oliveira veio a Lages
para ser instrutora das visitas de estudantes à Unidade Móvel de Confecção, umas
das 15 instaladas na cidade para a Olimpíada do Conhecimento do SENAI/SC.
Moradora de Timbó, ela tem cinco anos
de experiência em costura e atua há sete
meses como instrutora da unidade, que
estava instalada em sua cidade. Neste período passaram por suas mãos 100 alunos,
divididos em quatro turmas.
Para Marizet, esta mudança na carreira, de profissional especializada para
professora, está sendo uma experiência
“maravilhosa”. Tanto que ela está frequentando o curso de aperfeiçoamento
para supervisores na área do vestuário,
do próprio SENAI/SC, e pretende seguir
carreira como professora.
A instrutora passou a tarde de segunda-feira preparando os últimos detalhes
para as visitas, que começam na terçafeira. No total, são esperados, além dos
participantes, 10 mil visitantes. “Tudo
tem que estar perfeito para amanhã”,
afirmou Marizet, que fez questão de
colocar linhas em todas as máquinas da
Unidade Móvel de Confecções, que está
instalada em frente à portaria da unidade do SENAI/SC, antes de posar para
a foto.
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