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Nível das competições atrai empresários à olimpíada

Empresários dos ramos têxtil e de panificação visitaram as instalações da olimpíada nesta quinta-feira

Pais viajam para torcer por competidores
Foi preciso enfrentar uma viagem de 5
horas, superando os 330 quilômetros que separam sua cidade de Lages, para que os pais
dos competidores de Chapecó compreendessem o motivo da empolgação de seus filhos
nos últimos meses. “É grandioso”, afirmou
a cozinheira Dirce (foto),
mãe de Gustavo Gaspar
da Silva, da eletricidade
predial.
Acompanhada por Camilla Carniel
(foto), namorada de
Gustavo, Dirce lembrou
da dedicação de oito horas diárias do filho aos
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treinamentos. “O SENAI é uma porta que
se abre”, afirmou, orgulhosa.
A dona de casa Silvana Rodrigues lembra que quando seu filho Felipe, agora
competidor em Sistemas de Transporte da
Informação, anunciou que faria um curso
no SENAI ela o estimulou. “Vai que o mundo
é teu”, disse. Hoje ela
vê a possibilidade de
seu filho alcançar um
destaque profissional,
independentemente dos
resultados, como prefere
frisar.
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participação dos estudantes e docentes na Olimpíada do Conhecimento (fases estadual e nacional)
e no WorldSkills contribui para
estabelecer novos parâmetros de
qualidade para a educação profissional e se
reflete no desempenho dos profissionais na
indústria. “É um processo contínuo de retroalimentação e disseminação de novas técnicas, materiais e equipamentos”, afirma Marcelo Mendonça, do Departamento Nacional
do SENAI e chefe da delegação brasileira nas
últimas três edições do WorldSkills.
O empresário Luciano Müller, presidente
do sindicato das indústrias do setor têxtil e
de confecções de Lages, concorda e observa
que a competição contribui para melhoria
de processos. “São questões relacionadas ao
aproveitamento de tempo e de materiais ou
à forma de fazer. Inovar, às vezes, é fazer a
mesma coisa de maneira mais simples”, observa. Müller ressalta que essas melhorias
podem surgir dos cursos profissionais, mas
também da simples visita dos empresários à
competição. “Podemos ver e aprender. Saímos da zona de conforto”, afirma.
Nascimento destaca que a contratação
dos ex-competidores como docentes e avaliadores contribui para a renovação dos processos educacionais. “Os alunos voltam da
competição com outra visão”.
As provas serão concluídas na manhã
desta sexta-feira. A premiação está marcada
para às 20h30min. Às 14 horas, no Ginásio
Jones Minosso será apresentado o Ciência
em Show, espetáculo criado por cientistas da
Universidade de São Paulo (USP), o mesmo
grupo que possui programas no canal NatGeo. A entrada, em todos eventos é gratuita.
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Imagens da Olimpíada do Conhecimento em Lages
Gugu Garcia

Wilian Veronezi

Tainá Cristina Ramos foi a 10.000a visitante

Visitantes no Centro Serra, onde foram disputadas provas de confecção e eletricidade, entre outras
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Evande João da Silva

Bruna Andrade e o juramento dos competidores
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Apresentação de dança tradicionalista

Presidente da FIESC, Glauco José Côrte, reafirmou o compromisso da entidade com a educação
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