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Senai promove extensão da Jornada
Pedagógica para consolidar avanços
Mudanças na estrutura
e avanços na gestão. Tudo
isso foi apresentado na última sexta-feira, 2, quando
colaboradores do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial,
Departamento
Regional de Alagoas (Senai/
AL), participaram de uma
extensão da Jornada Pedagógica. No encontro, foram
explicados os processos de
Educação que serão reestruturados, além dos resultados
obtidos desde fevereiro do
ano passado.
Foi falando em integração
que o diretor regional do Senai, Carlos Alberto Paes, deixou sua mensagem. Ele analisou os números iniciais da
instituição, contextualizando
com o que está sendo feito
e o que será feito. Segundo
ele, “passamos a conhecer
mais as nossas forças. É
esse alinhamento estratégico que nos permite evoluir
cada vez mais, melhorando
as condições de trabalho e
também atuando com mais
eficiência”.
Para a diretora de Educação e Tecnologia do Senai,
Cristina Suruagy, o novo momento surgiu para proporcionar uma conversa entre
as pessoas que fazem a instituição, promovendo mais
qualidade para seus colaboradores e também para os
clientes. “Queremos crescer
com ainda mais sustentabilidade, força e união”, disse
ela.
“Sempre vamos procurar
soluções mais rápidas e efiwww.youtube.com/sistemafiea

Superintendente Sesi/Senai, Carlos Alberto Paes, e diretoras abrem encontro de colaboradores do Senai

cazes para todos que fazem
o nosso Senai”.
Os colaboradores também
deixaram as suas opiniões de
processos que foram alterados, falando das melhorias e
do que poderia melhorar para
o futuro. Participaram da Jornada Pedagógica as diretoras
de SSI e Marketing, Claudia
Piatti, e de Planejamento, Nathália Romaguera.
Despedida
Palmas e abraços marcaram a homenagem ao colaborador Júlio Ramalho, que
trabalhou no Senai por 40
anos. Elogiado pela vontade
de sempre ajudar as pessoas, Júlio se emocionou.
“Tudo isso aqui foi muito
importante na minha vida
e é hora de descansar um
pouco, mas garanto que, se
precisarem de mim, eu vou
estar aqui com toda a boa
vontade”, disse.
www.twitter.com/senai_al

Evento foi realizado para explicar novos processos de Educação

Encontro também marcou despedida do professor Júlio Ramalho
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