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Jaíba ganha unidade do Sesi/Senai
Enviado por Fernando Lucas
08 de maio de 2007

JAÍBA -- O município de Jaíba será o primeiro, após mais de 20 anos, a receber uma unidade do Centro Integrado
Sesi/Senai para capacitaÃ§Ã£o profissional no Norte de Minas. O convÃªnio neste sentido foi assinado em solenidade
ocorrida no último dia 20, em Montes Claros, na sede da Fiemg (FederaÃ§Ã£o das Indústrias do Estado de Minas
Gerais) e contou com a presenÃ§a de diversas autoridades, como o prefeito jaibense, Dr. Welington Campos Pacífico de
Lima (FOTO); o superintendente da Codevasf, Anderson Chaves; o delegado regional de Polícia Civil de Montes Claros,
Aluísio Mesquita, que já respondeu pela delegacia de Jaíba e o presidente da Fiemg Regional Norte, Ariovaldo de Melo
Filho, entre outros.
Pela proposta, serÃ£o investidos cerca de R$ 2,8 mi, através de convÃªnio entre a Codevasf e o Sesi (ServiÃ§o Social da
Indústria) de Minas Gerais.
Para o prefeito Dr. Wellington Campos, a implantaÃ§Ã£o deste Centro Integrado é mais uma conquista do povo jaibense
e de sua administraÃ§Ã£o "Salto para o Desenvolvimento". Ele cita que vem lutando para isso desde a sua posse, pois
acredita que capacitando a mÃ£o-de-obra local e microrregional, principalmente dos jovens, vai conseguir inserí-los no
mercado de trabalho com alto nível de competitividade.
"Além das muitas obras de infra-estrutura que estamos proporcionando ao município, a qualificaÃ§Ã£o profissional de
nossos jovens é outro objetivo desta administraÃ§Ã£o. E, estamos vendo como se emprega bem o dinheiro arrecadado
com os impostos, direcionando-o Ã comunidade", destaca o prefeito jaibense.
Para Anderson Chaves, superintendente da Codevasf, parceiro do projeto, o município de Jaíba tem potencial para se
transformar numa verdadeira "Califórnia brasileira". Ele compara o município ao maior centro comercial e industrial dos
Estados Unidos, que também é o maior centro produtor da agropecuária norte-americana.
O super da Codevasf ainda destaca a importÃ¢ncia desta implantaÃ§Ã£o do Centro de CapacitaÃ§Ã£o Profisional do Sesi
em Jaíba, salientando ser uma oportunidade ímpar para a geraÃ§Ã£o de emprego e renda na regiÃ£o.
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