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BOAS-VINDAS 

SIMON BARTLEY
Presidente da WorldSkills 

Bem-vindos à Cerimônia de Encerramento da WorldSkills São Paulo 2015!  
Agora, é provável que estejamos todos exaustos, atentos à contagem de 
medalhas e prontos para comemorar tudo o que conquistamos nos últimos dias.

A Cerimônia de Encerramento desta noite dará continuidade à magia especial 
que envolve a WorldSkills. Há poucos dias, nós chegamos de diversas partes do 
mundo, representando diferentes culturas, habilidades e esperança de sucesso.

Durante esta Competição, descobrimos que, a despeito de nossas diferenças, 
somos iguais em nossa busca pela excelência. Encontramos maneiras de entender  
e respeitar um ao outro, e formas de compartilhar o aprendizado e fazer 
amizades. Em um mundo que tanto aparenta separar as pessoas, este é 
realmente um resultado mágico. Obrigado a todos vocês por demonstrarem 
claramente o poder e a magia da WorldSkills!

Esta noite, nós festejamos os Competidores. Todos vocês são campeões, e nós 
precisamos de suas mãos, mentes e corações empenhados em tornar este mundo 
um lugar melhor. Festejamos os Avaliadores e Membros da WorldSkills; o modo 
como seus esforços destacam a imagem e a importância das ocupações nos 
motivam e inspiram. Há muitos outros a agradecer; basta virar-se na direção 
da pessoa a seu lado esta noite e dizer: “Obrigado”.

Este é o final de um momento incrível, e quero agradecer aos Organizadores 
da Competição WorldSkills São Paulo 2015 e ao SENAI por sua colaboração  
e compromisso ao dar origem a esse sucesso. Mas este não é o final; isso nos 
impulsiona no aprendizado, na carreira e no comprometimento em melhorar 
o mundo pelo poder das competências.

Obrigado por tudo o que fizeram; parabéns pelo que conquistaram. Eu não vou 
dizer “Adeus”; em vez disso, direi “Até breve”. Espero nos vermos com frequência 
em um futuro próximo, e estou ansioso por reencontrá-los em Abu Dhabi.
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ROBSON BRAGA DE ANDRADE
Presidente da CNI
Presidente do Conselho Nacional do SENAI
Diretor do Departamento Nacional do SESI

O nosso agradecimento a todos que fizeram parte desse grande encontro de povos  
e culturas em prol da educação profissional e da qualidade da indústria no mundo.

Parabéns aos organizadores da competição – SENAI e WorldSkills International – 
responsáveis por um belo trabalho, envolvendo os participantes em torno de um 
tema tão importante para o desenvolvimento da sociedade e para a construção 
de um futuro melhor para os jovens profissionais em nossos países.

Espero que tenham desfrutado da competição e que tenham absorvido um pouco  
da alegria do povo brasileiro e de sua cultura, levando um pedacinho do nosso país 
com vocês. Desejo a todos um bom retorno. 

 

RAFAEL LUCCHESI
Diretor-geral do SENAI Departamento Nacional
Diretor de Educação e Tecnologia da CNI
Diretor Superintendente do SESI Departamento Nacional

Reconhecemos os anos de dedicação e esforço por parte de todos os envolvidos  
na WorldSkills São Paulo 2015. Temos a convicção de que a educação profissional  
é o caminho para a excelência em habilidades técnicas e a qualidade dos profissionais 
como diferencial para o mercado de trabalho.

Nossos competidores são o futuro da indústria, da sociedade e do desenvolvimento 
dos países ao redor do mundo. Todos já são vencedores pelo fato de estarem aqui.  
É um trabalho conjunto entre o SENAI, a WorldSkills International, todas as 
Delegações e voluntários envolvidos, realizado com muita entrega para que esta seja 
a maior vitrine de promoção da educação profissional no mundo.

Em nossa cerimônia de abertura, queremos mostrar com muita diversão e animação 
– como não poderia ser diferente no Brasil – as influências que o mundo inteiro 
teve sobre o nosso país, seja na diversidade cultural, na gastronomia, nos negócios 
e principalmente na indústria. Esperamos que essa seja uma experiência produtiva, 
estimuladora e inspiradora para todos os envolvidos. E que possamos juntos inspirar 
jovens do mundo inteiro, mostrando-lhes o caminho para um futuro promissor.

Muito obrigado pela participação e tenham todos uma ótima Competição.
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DAVID HOEY
CEO da WorldSkills International

Bem-vindos à Cerimônia de Encerramento da WorldSkills São Paulo 2015!  
Meus sinceros agradecimentos pela sua contribuição em fazer da maior 
WorldSkills Competition de todos os tempos um sucesso histórico.

Competidores, Avaliadores, Membros, líderes de todos os setores econômicos  
e sociais ao redor do mundo, parceiros e patrocinadores, apoiadores e convidados 
– cada um de vocês pode comemorar essa nossa conquista coletiva.

Obrigado por unirem-se a nós, trabalhar em conjunto e aproveitar esses quatro 
dias maravilhosos. Tenho certeza de que vocês continuarão a propagar a 
dinâmica e o impacto da WorldSkills após esta Competição.

Eu tive o prazer de conhecer muitos de vocês e aprender o que é preciso para ser 
o melhor entre os melhores no ensino técnico e profissional, em competências 
profissionais em toda indústria e negócios, em aperfeiçoar e pôr em prática suas 
habilidades para melhorar o mundo.

As histórias sobre o seu esforço, os seus sonhos e como você os realiza inspiram 
e motivam. Eu sei que, dentre as quase 8.500 pessoas presentes esta noite, 
encontraremos muitas dessas histórias. Eu incentivo vocês a compartilhá-las com a 
comunidade WorldSkills e com o mundo. 

A WorldSkills São Paulo 2015 agora chega ao fim. Tudo o que vocês realizaram 
aqui faz parte do seu caminho em direção a novos estudos, de carreiras  
bem-sucedidas e da contribuição para a economia e a sociedade.

O que nós compartilhamos aqui continuará a inspirar e alimentar nossa paixão  
e compromisso com o movimento da WorldSkills. Para esta noite, desejo que  
se divirtam muito. E, para amanhã, desejo que viajem para casa em segurança  
e que tenham um futuro promissor.
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GILBERTO CARVALHO
Presidente do Conselho Nacional do SESI 

Gratificante. É com esse sentimento que encerramos nossa participação  
na WorldSkills São Paulo 2015, uma competição que estimula o conhecimento, 
premia os mais notáveis de todos os países participantes, promove intercâmbio 
ao dar visibilidade à educação profissional na visita aos alunos de instituições  
de ensino, abrindo as portas a milhares de estudantes, permitindo que conheçam 
melhor as profissões que cada carreira técnica oferece. Enfim, um grande evento

DR. JI OH SONG
Vice-presidente Executivo do Centro de Tecnologia
Global Samsung Electronics Co., Ltd.

Estou muito orgulhoso de todos os Competidores que demonstraram seu espírito 
desafiador, persistência e paixão, assim como a excelência de suas habilidades 
durante os últimos quatro dias da Competição. Considerando que a Competição 
não é o fim, mas um ponto de partida para os Campeões, gostaria de motivá-los 
a continuamente aprofundar seus conhecimentos e habilidades, tornando-se 
excelentes exemplos para outros jovens.
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LUIZ CASSIANO RANDO ROSOLEN
Presidente das Indústrias Romi S.A.

Gostaríamos de parabenizar o Comitê Organizador da WorldSkills São Paulo 2015, 
as Delegações e os Competidores, que viabilizaram esse evento altamente técnico  
e único, que prepara jovens profissionais para o mercado de trabalho global  
e inspira as gerações futuras com exemplos profissionais positivos.

Estamos orgulhosos de disponibilizar as máquinas Romi para a 43a edição  
da WorldSkills Competition, celebrando nossa parceria de sucesso.

LUIZ BARRETTO 
Presidente do SEBRAE Nacional

A Cerimônia de Encerramento da WorldSkills Competition é certamente o ponto 
inicial de uma nova fase de vida para todos vocês, jovens empreendedores. 

Muitas atitudes, individuais e coletivas, foram desenvolvidas esses dias. Desejo que 
esse aprendizado estimule a busca constante de conhecimento e de capacitação,  
e que, a partir de agora, vocês possam estar no mundo do trabalho de forma 
inovadora e transformadora em seus países.

Até a próxima e contem com o SEBRAE na construção de um mundo cada vez 
mais empreendedor!
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SIDNEY CUNHA
Diretor-geral do Departamento Nacional do SENAC

Além de ser uma vitrine profissional, a WorldSkills Competition possibilita 
oportunidades de trocas profissionais entre jovens ao redor do mundo, assim 
como trocas de experiências e habilidades. A Competição criou oportunidades  
de aprendizagem e implementação de inovações tecnológicas ligadas ao mundo 
da educação profissional.

Foi uma grande oportunidade de apresentar para o Brasil e para o mundo  
a qualidade e a importância do trabalho que o SENAC vem desenvolvendo  
há quase 70 anos, promovendo a excelência educacional.

JOHN F. LUNDGREN
Presidente e CEO da Stanley Black & Decker

Parabéns a todos os Competidores nesta semana. Sua determinação, trabalho 
duro e talento nos inspiram a continuar a investir na educação profissional.

Gostaria de também agradecer à WorldSkills por mais um evento fantástico. 
Não existe outra organização realizando o trabalho de preparação dos nossos 
profissionais como a WorldSkills, e estamos felizes em fortalecer esta parceria.
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A NOITE DOS CAMPEÕES
A Cerimônia de Encerramento levará um clima mágico para o momento mais 
importante e marcante de todo o evento: a entrega das medalhas premiando  
o esforço e a dedicação dos Competidores. A magia estará presente durante 
toda a celebração, com performances interativas e divertidas, entrevistas ao vivo  
e muita música.

Acompanharemos juntos a retrospectiva de toda a Competição e conheceremos 
um pouco sobre Abu Dhabi, que receberá a 44ª edição da WorldSkills 
Competition em 2017.

O show de encerramento também promete agitar a plateia com ritmos bem 
brasileiros. A tarde será repleta de surpresas, risos e emoções! O mais importante 
será o momento em que descobriremos quem receberá as medalhas em cada 
uma das 50 ocupações. 

Boa sorte a todos! Vocês trabalharam muito para este momento.

PROGRAMAÇÃO
• Boas-vindas

• Retrospectiva WorldSkills São Paulo 2015

• Discursos

• Premiação dos Competidores de cada Ocupação

• Performances

• Premiação “O Melhor da Nação”

• Premiação “Albert Vidal”

• Apresentação do Anfritião da 44ª WorldSkills Competition:  Abu Dhabi 

• Agradecimentos

• Show de Encerramento da Banda Monobloco
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CONHEÇA O GINÁSIO DO IBIRAPUERA
O Ginásio “Geraldo José de Almeida”, conhecido como Ginásio do Ibirapuera, 
integra o Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, um dos maiores  
e mais equipados complexos desportivos da América Latina. 

Com capacidade para receber 10,2 mil pessoas, o espaço é palco dos maiores 
eventos culturais, esportivos e de lazer do estado de São Paulo, tendo recebido 
o Mundial de Vôlei 2014, o Torneio Internacional de Tênis, o espetáculo Disney  
On Ice. Para completar essa agenda de grandes eventos, no dia 16 de agosto  
de 2015, o local será sede da Cerimônia de Encerramento da maior Competição 
de educação profissional do mundo, a 43ª edição da WorldSkills Competition. 

Sejam todos bem-vindos ao Ginásio do Ibirapuera, que abre as portas da América 
Latina, pela primeira vez na história da Competição, para a WorldSkills  
São Paulo 2015.

AS MEDALHAS
Desenhadas pelos designers gráficos e ex-medalhistas de edições anteriores da 
WorldSkills Competition, Bruno Villardo, Guilherme Vieira e Tiago Leon Marti, sob  
a supervisão do Comitê Organizador da WorldSkills São Paulo 2015, as medalhas 
para a premiação da 43ª WorldSkills Competition trazem 50 elementos que 
representam o número de ocupações desta edição.

O design final das medalhas buscou trazer, num único conceito revolucionário, 
vários componentes que integram a Competição: peças de uma engrenagem,  
em referência à própria “Competição”; o cronômetro, indicando o “tempo”; 
uma arena, “o local da premiação”; fogos de artifício, “a celebração”; e o skyline  
da cidade de São Paulo, uma alusão à metrópole mais agitada do Brasil.

Todos os elementos convergem para a logomarca da WorldSkills, símbolo da 
maior Competição de educação profissional do mundo.
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MESTRES DE CERIMÔNIAS

OTAVIANO COSTA
Ator

Otaviano Costa é ator, cantor e apresentador de televisão. Começou sua carreira 
como locutor de rádio, já comandou programas de auditórios nas principais emissoras 
do País, além da MTV, e participou de seis novelas.

Atualmente apresenta o programa de variedades “Vídeo Show”, no maior canal aberto 
do País, TV Globo.

DIDI WAGNER
Modelo e apresentadora de TV

Didi Wagner, modelo e apresentadora de TV. Foi VJ da MTV por quase 10 anos, 
onde apresentou o “Top 10 EUA” e os programas interativos de grande audiência, 
“Peep MTV” e “Video Clash”. Apresentou o Rock in Rio 2011 e atualmente viaja 
o mundo explorando novas culturas com o programa “Lugar (in) Comum”, 
do Canal Multishow.
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ATRAÇÕES

TRUPE ACROBÁTICOS FRATELLI
Palhaços, Perna de Pau e Sombras

 

O grupo Acrobático Fratelli desenvolve um trabalho diferenciado em diversas 
áreas artísticas desde 1986, sendo um dos grupos pioneiros em São Paulo 
e no Brasil na busca de uma forma contemporânea de se fazer Circo.

São espetáculos que misturam acrobacias, virtuose corporal e tecnologia, 
acompanhados de uma banda, executando a trilha ao vivo. 

CÉLIO AMINO 
Mágico

Formado em física, Célio Amino é mágico e ilusionista profissional há mais 
de duas décadas e fundador da Magicorp – maior empresa de ilusionismo 
multimídia da América Latina.

Amino é autor do espetáculo “Além da Mágica”, sucesso de crítica e público nos 
palcos brasileiros.

O mágico também foi escolhido pelo diretor britânico Peter Brook para integrar  
o elenco de uma das temporadas da peça “A Flauta Mágica”.
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RENATA SIMÕES
Jornalista, apresentadora e locutora
Entrevista ao vivo

Na televisão, Renata integrou os programas “Planeta Oceano”, no canal a cabo 
GNT; “Video Show”, na Rede Globo; “Pré-Estreia”, na TV Cultura; “Balada”  
e “Urbano”, no canal a cabo Multishow; e “Creator’s Project”, no Fashion TV. No 
rádio, apresentou de 2008 a 2012 o programa “De Carona” na OiFM/SP. Também  
foi mediadora do Fórum Global de Sustentabilidade SWU em 2010 e 2011. 
Atualmente assina coluna na revista BT Experience e já publicou na Revista Serafina 
(Folha de São Paulo) e TRIP.

MONOBLOCO 

 

Um dos mais conhecidos grupos carnavalescos brasileiros do Rio de Janeiro, 
o Monobloco é uma banda musical formada em 2000 por Celso Alvim, Mário 
Moura, Sidon Silva, C.A. Ferrari e, Pedro Luís, todos da banda Pedro Luís e A Parede.

O diferencial do grupo sempre foi usar instrumentos de escola de samba 
para tocar outros ritmos além do samba, como marchinha, coco, funk, 
xote, ciranda e charm.

A banda mantém uma oficina no Rio de Janeiro para ensinar pessoas sem 
qualquer iniciação musical a tocar instrumentos de percussão. O Monobloco 
também apoia workshops em várias oficinas em outros países. 

Já realizou workshops na Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia e Japão  
e, anualmente, os promove no Reino Unido. O Monoboco está entre  
os grupos brasileiros que mais se apresentam durante o ano.
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AGRADECIMENTOS 

  Aos Voluntários

O nosso agradecimento, mais que especial, é direcionado aos 800 voluntários 
que decidiram doar seu tempo, trabalho e talento por mais de uma semana  
para garantir que todos os competidores e visitantes estejam bem assistidos  
e recebam o suporte necessário.

Um agradecimento é pouco para expressar a alegria e satisfação que é tê-los  
nos ajudando em todo o evento, afinal, estamos falando de uma área de  
213 mil m² e um público estimado em 200 mil visitantes, o que só é possível 
porque contamos com tantos voluntários.

Os voluntários da WorldSkills São Paulo 2015 escolheram a missão de contribuir 
para o desenvolvimento da educação profissional no Brasil. E, na prática, isto  
vai se converter no apoio que darão aos competidores de todas as delegações, 
na ajuda para que as diferentes línguas não atrapalhem a comunicação, 
na organização de fotografias e vídeos, na orientação do fluxo do restaurante,  
na condução das visitas ao público e no suporte dentro das modalidades.

Onde houver alguém precisando de ajuda, haverá um voluntário.  
E todos cientes de que ser voluntário é a melhor maneira de fazer bem ao outro 
e também a si próprio. É um grande aprendizado, além do prazer de ser útil 
e da afirmação da cidadania.

Temos a certeza de que a entrega dos certificados de participação será mais 
que comemorada, pois, além de aderirem ao programa, 
os voluntários realizaram um ótimo trabalho!

  Aos Parceiros

É com muita satisfação que a WorldSkills São Paulo 2015 se apresenta aos 
grandes parceiros desta edição da maior competição de educação profissional 
do mundo, ocorrendo pela primeira vez na América Latina. Como realizadores,  
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a WorldSkills International 
gostariam de agradecer por toda a atenção e o apoio da correalização,  
dos parceiros institucionais e dos demais envolvidos.

Primeiramente gostaríamos de agradecer à correalização, nosso parceiro 
do Sistema Indústria, Serviço Social da Indústria (SESI), pela colaboração na 
organização do evento, não apenas financeiramente, mas com toda sua expertise 
e mão de obra compartilhada com o SENAI. Outros parceiros fundamentais para 
a construção da seleta equipe de colaboradores no Comitê Organizador foram  
os 27 Departamentos Regionais, que, além de cederem os Supervisores das Áreas 
das Ocupações e Supervisores dos Setores, nos apoiaram com os funcionários nas 
áreas Técnica e de Serviços.
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Conseguintemente, agradecemos a nossos parceiros governamentais 
e institucionais. A parceria com as três esferas de governo e, em especial, com 
o Ministério da Educação, a Casa Civil e a Secretaria de Relações Internacionais 
e Federativas de São Paulo, foi essencial para articulação com atores 
estratégicos para a viabilização impecável deste evento.

O apoio do Conselho do SESI, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 
integram – como parceiros institucionais – uma coordenação de ações 
conjuntas na promoção da educação profissional brasileira. 

Um agradecimento especial a nossos patrocinadores nacionais e internacionais.  
Não teria sido possível trazer a WorldSkills Competition ao Brasil se não fosse o apoio 
de tais empresas, que, de fato, viabilizaram a Competição e seus eventos paralelos.

Foi graças a todos esses níveis de comprometimento dedicado e muito bem 
orquestrado que apresentamos a todos a WorldSkills São Paulo 2015, acreditando no 
sucesso que será esta semana dedicada à sensibilização para a educação profissional!

AOS PATROCINADORES E PARCEIROS GLOBAIS  
DA WORLDSKILLS SÃO PAULO 2015
A WorldSkills International e a WorldSkills São Paulo 2015 têm grande honra 
em receber o apoio dos parceiros globais da Competição. Agradecemos 
imensamente à Samsung, apresentadora oficial do evento, Stanley Black & 
Decker, Autodesk, AWS (American Welding Society), Cisco, Festo, Fluke, Lincoln 
Electric, Saint-Gobain, Siemens, 3M.

Como Parceiros Globais, essas empresas de renome já estão individualmente 
envolvidas em educação e iniciativas de treinamento em seus variados mercados 
de atuação. E ter a imagem dessas organizações atrelada à WorldSkills 
Competition é gratificante e muito importante para a concretização 
de um evento de tal importância para a educação profissional.

Certamente essa contribuição agrega valor a todos os públicos envolvidos, já que se 
trata de uma oportunidade para falar diretamente com cada um e adotar melhores 
práticas para promover a educação, incentivar o crescimento do ensino técnico em 
todas as partes do mundo e incrementar a mão de obra qualificada na indústria.

Além dos parceiros globais, é de suma importância destacar a presença  
e interesse das empresas brasileiras que complementam o projeto. O suporte 
e aporte dessas instituições farão toda a diferença para que as áreas de disputas, 
as ferramentas utilizadas pelos Competidores e serviços específicos estejam 
disponíveis para total execução da Competição. 

São essas parcerias que fazem nosso sucesso.



Projeto Gráfico - LOWFAT

Conteúdo - Comitê Organizador WorldSkills São Paulo 2015 

Serão utilizados dois tipos de coletores de lixo na WorldSkills São Paulo 2015: 
RECICLÁVEIS (papel, plástico, tetrapak, outros);

 NÃO RECICLÁVEIS (REJEITO): (guardanapos, isopor, restos de alimentos,  
papel aluminizado). Participe! Escolha Sustentabilidade!



www.worldskillssaopaulo2015.com


