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Começar de novo
Programa de Educação de Jovens e Adultos 
do Sesi mostra que vale a pena voltar à sala 

de aula e recuperar o tempo que passou  
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missão do sesi
promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, 
com foco em educação, saúde e lazer, e estimular a gestão socialmente 
responsável da empresa industrial.

sesi Esporte
Telefone: (62) 3219-1411

Notável
Educação foi destaque na edição 

passada da Viva Sesi, o que se 
repete na atual. é uma realidade 

que vai continuar porque, para o sesi, 
educar é preciso, e cada vez mais. 

se o Ensino médio Articulado 
(projeto pedagógico Integrado de 
Educação Básica do sesi e Educação 
profissional do senai) foi a novidade 
nas instituições em Goiás este ano, o 
assunto volta ainda como boa nova.  
No Brasil inteiro, até 2010, é meta 
do sesi oferecer ensino em período 
integral a 40% de seus alunos, sendo 
que, no ensino médio, 75% das 
matrículas serão articuladas com a 
educação profissional. Nesse contexto, 
a iniciativa pioneira goiana poderá se 
tornar modelo nacional, pois técnicos 
do departamento Nacional vieram a 

patamar aluno e professor, na troca de 
conhecimentos. Em Goiás, este ano, 
5.399 alunos foram matriculados nas 
nove unidades do sesi, quase todos 
antigos estudantes de volta à escola.

Ainda sobre educação, a Escola 
Estadual Alfredo Nasser, de Britânia, a 337 
quilômetros de Goiânia, concorrendo com 
mais de 1.300 estabelecimentos de ensino 
que funcionam no território nacional,  
ganhou o prêmio sesi Qualidade  
na Educação. E as Escolas do sesi 
de Niquelândia e Anápolis (Jaiara) 
foram classificadas em 3º e 4º lugares, 
respectivamente.

motivo de muita alegria para o sistema 
Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás, essas são algumas das novidades 
desta edição  
da Viva Sesi. 

Goiás conhecê-la, entrevistaram alunos e professores, e se 
mostraram impressionados com o que ouviram e observaram 
na Escola senai vila canaã, em Goiânia, e na Faculdade de 
Tecnologia senai Roberto mange, em Anápolis. A expectativa é 
de melhor aproveitamento e maior inserção do aluno no mundo 
do trabalho. Já está decidido, inclusive que, em 2009, o número 
de vagas dobrará. 

Outro desafio do sesi, em nível nacional, é o programa 
Educação do Trabalhador, na modalidade Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), voltado para a elevação da escolaridade nas 
fábricas. O sesi Goiás começou a atuar de forma sistemática e 
a certificar nesse setor em 2001, com aprovação do conselho 
Estadual de Educação. Isso criou novos ambientes de 
aprendizagem dentro das indústrias e tornou o atendimento 
mais flexível, favorecendo o acesso à educação como forma de 
preparar o aluno/trabalhador para o exercício da cidadania, com 
maior participação na sociedade. 

A metodologia da EJA valoriza a história do educando, 
vinculando sua vivência individual ao saber difundido pela 
escola. seu currículo, assim, se adequa ao aluno, ao contrário 
do que ocorre na aprendizagem infantil convencional. 
democratiza-se a sala de aula, ao situarem-se no mesmo 

• FESTA DO TRABALHADOR 

O clube sesi Antônio Ferreira pacheco fez 

uma grande homenagem ao trabalhador 

em seu dia, 1º de maio. A programação 

incluiu torneio de truco, sinuca, bingo 

e shows musicais, além do sorteio de 

dois computadores. Na ocasião, houve 

também a abertura oficial da Fase 

municipal dos Jogos do sesi. Ao todo, 

2.200 pessoas prestigiaram o  

evento no feriado. • 70 ANOS DE O POPULAR 

O sesi participou das atividades 

comemorativas ao aniversário do jornal 

O popular, entre elas o circuito de corrida 

e a caminhada por pontos históricos de 

Goiânia, que mobilizaram a capital no dia 

27 de abril.

• CORRIDA

Ao completar 49 anos de atuação, o 

Laboratório Neo Química realizou, dia 4 

de maio, uma corrida na região central 

de Anápolis, com apoio do sesi. cerca 

de 500 colaboradores e 50 atletas 

convidados participaram da prova.

• DENGUE 

Fruto de trabalho permanente do sesi, 

a campanha de combate à dengue 

nas Indústrias já distribuiu cerca de 

200 mil cartilhas educativas em todo o 

Estado de Goiás. mais de 50 empresas 

foram visitadas pela equipe de saúde da 

Instituição desde o início do ano.

• REVELAR TALENTOS

Estão abertas, até 25 de julho, as inscrições 

para o Festival sesi violeiros e mpB, nas 

categorias sertanejo, sertanejo raiz e mpB. O 

regulamento está disponível no site 

www.sesigo.org.br

• COMBATE AO TABAGISMO

como forma de conscientizar jovens a 

respeito dos malefícios do tabagismo, a 

equipe de teatro do  sesi realizou  

duas apresentações para marcar o 

dia mundial de combate ao Fumo, 31 

de maio. A atividade, desenvolvida na 

Unidade Integrada sesi senai Aparecida 

de Goiânia, mobilizou 155 jovens  

da cidade.

• ODONTOLOGIA 

Nos meses de abril e maio, a equipe de 

saúde do sesi realizou a entrega oficial de 

unidades móveis de odontologia ao serviço 

social da Indústria da construção de Goiás 

(seconci) e à empresa Globsteel. 

• TUBERCULOSE (1)

dezenove empresas participaram, 

de março até o início de junho, da 

campanha de prevenção e controle da 

Tuberculose no Ambiente de Trabalho, 

promovida pelo sesi Goiás. por meio 

de palestras e distribuição de material 

educativo, 1.904 trabalhadores  

receberam orientações sobre a  

prevenção da doença.

• TUBERCULOSE (2)

desde o início desse trabalho, a equipe 

do sesi recolheu 50 amostras de exames 

entre os trabalhadores que tiveram 

sintomas da doença. Todas apresentaram 

resultado negativo. 

• SORRISO PREMIADO

Em parceira com o Grupo mabel, o sesi 

prestou homenagem aos colaboradores 

que mais se destacaram na empresa 

nos últimos cinco anos na promoção da 

saúde bucal dos colegas. 

• PROJETO INCENTIVA A LEITURA

 despertar o gosto e desenvolver 

habilidades de leitura e escrita é  

o objetivo do projeto pequenos Leitores, 

Grandes Escritores, realizado pelo  

sesi Goiás, que promoveu no dia 28 de 

junho, no clube Antônio  

Ferreira pacheco, evento para  

premiar as melhores redações 

desenvolvidas em unidades  

escolares da instituição.

Descontração marcou as atividades do 
Dia do Trabalhador no Sesi                

Participantes fazem alongamento antes 
da corrida e da caminhada

• PARTICIPAÇÃO CONFIRMADA

A goiana Josilene Ferreira (foto), telefonista 

do sesi Goiás, foi convocada para 

fazer parte da equipe de halterofilismo 

que representará o Brasil nos Jogos 

paraolímpicos de pequim, de 6 a 17 de 

setembro. para a atleta, é a conquista 

de um grande objetivo. “Treinei muito, 

superei meus limites. ser convocada já 

é uma grande vitória. sinto-me honrada 

em representar não 

apenas o Brasil, 

mas também 

os meus 

companheiros 

do sistema 

Fieg". 



"O sesi foi o 
escolhido e o 
resultado está 
sendo motivo 
de regojizo."

Viva Sesi – Há quanto tempo 
existe essa parceria da 
Sama com o Sistema Fieg?

Rubens Rela – A parceria 
da Sama com o Sistema Fieg 
começou com o Senai, em 
1988, com a criação da Escola 
Senai em Minaçu. O intuito 
foi trazer desenvolvimento 
para essa região, atendendo, 
em um primeiro momento, 
às necessidades básicas. 
Hoje, muitos dos nossos 
supervisores foram formados 
na Escola Senai.

Viva Sesi – E o trabalho 
cresceu?

Rubens Rela – Cresceu 
muito. Com o desenvolvimento 
da região, a Escola Senai se 
adaptou e ampliou sua grade 
curricular para atender às 
indústrias que vieram se 
instalar aqui no município e 
na região, oferecendo cursos 
atuais, atendendo à  
demanda solicitada. 

Viva Sesi – Este ano o Sesi 
assumiu a administração 
da Escola Sesi Sama. O 
resultado tem sido positivo? 

Rubens Rela – A Sama 
foi buscar qual seria a melhor 
escola para terceirizar o 
ensino para os dependentes 
da empresa e também para 
a comunidade de Minaçu. 
O Sesi foi o escolhido e o 
resultado está sendo motivo 
de regojizo. Nós estamos mais 
do que felizes, o trabalho 
é excelente e os pais estão 
contentes pela seriedade das 
atividades realizadas.

Viva Sesi – Que mudanças 
já são percebidas na Escola 
Sesi Sama?

Rubens Rela – A empresa 
ajudou com melhorias na 
estrutura física da escola. O 
clima em Minaçu é bastante 
quente, então, instalamos 
ar-condicionado em todas 
as salas de aula, o que 
proporciona um melhor 
ambiente para alunos e 
professores. Boas instalações, 
bons professores e excelente 
administração.

Viva Sesi – Além da parceria 
com a Escola Sesi Sama, a 
empresa também participa 
de outros projetos da 
instituição?

Rubens Rela – Sim, 
mesmo antes da chegada da 
escola, nós sempre tivemos 
aqui na Sama uma equipe do 

rubens rela 

O TRABALHO EM CONJUNTO DA SAMA  - MINERAÇõES ASSOCIADAS 
E dO sIsTEmA FIEG, pOR mEIO dO sENAI E sEsI, ExIsTE Há 
DUAS DéCADAS. FORMAÇÃO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO 
BáSICA, ATIVIDADES ESPORTIVAS SÃO ALGUNS DOS SERVIÇOS 
QUE Os cOLABORAdOREs dA sAmA UsUFRUEm NAs UNIdAdEs 
DAS INSTITUIÇõES INSTALADAS NA VILA RESIDENCIAL. NESTA 
EDIÇÃO, ViVa SeSi cONvERsA cOm O dIRETOR GERAL dA 
sAmA, RUBENs RELA, sOBRE A ImpORTÂNcIA dEssA pARcERIA 
E Os REsULTAdOs OBTIdOs.

Sesi promovendo atividades 
esportivas, ginástica na 
empresa. Enfim, nós 
primamos pela qualidade de 
vida do nosso trabalhador. 
Nosso time de futsal 
participou, este ano, da etapa 
nacional dos Jogos do Sesi, 
em Manaus.

Viva Sesi – A empresa 
também participou do 
Prêmio Sesi Qualidade no 
Trabalho?

Rubens Rela – A Sama 
já ganhou diversas vezes o 
Prêmio Sesi Qualidade no 
Trabalho, o que demonstra 
que estamos no caminho 
certo. Buscamos sempre 
oferecer as melhores e 
mais seguras condições 
de trabalho para nossos 
colaboradores e isso é 
reconhecido pelo Sesi por 
meio do PSQT.

Viva Sesi – Promover a 
qualidade de vida para os 
colaboradores e familiares 
é um dos objetivos  
da Sama?

Rubens Rela – É um 
dos principais objetivos 
da Sama. Nossa meta é 
atingir uma certificação de 
responsabilidade social. Nós 
já fazemos praticamente 
tudo que a norma exige, 
estamos agora, nos 
organizando internamente 
para darmos esse passo. 

Rubens Rela   
Formado em Engenharia 
mecânica pela 
Universidade mackenzie 
e diretor Geral da sama 
minerações Associadas
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cozinha Brasil
Telefone: (62) 3236-3818

cozinha Brasil

sUcO mILILA

mOdO dE FAzER
despreze a água do milho 
verde e bata-o, no liquidificador,
com o suco das laranjas e 
dos limões, o açúcar e a água. 
coe, sirva bem gelado.

dIcA dA NUTRIcIONIsTA RENATA pIREs
Bom para a saúde dos nervos e músculos. 
melhora a circulação.

cUsTO UNITáRIO
R$ 0,33
Valor calórico da porção
302,60 kcal
Rendimento
5 porções
Tempo de preparo
20 min

INGREdIENTEs
1 lata de milho verde
1 xícara de chá de suco de laranja
1/2 xícara de chá de suco de limão
2 xícaras de chá de açúcar
1 litro de água

vivasesi4 GOIÂNIA, ABRIL/JUNHO 2008

prata da casa 

“vIvO dE ARTE”

Sandra: "Reconhecimento veio com o Arte Criatividade"

O trabalho de sandra carvalho é marcante 
e se destaca pela multiplicidade de tons e 
cores. Entre pincéis, telas, tintas e madeiras, 
nasce a obra, muitas vezes abstrata para quem 
vê, mas cheia de formas e sentido para quem 
produz. Ela é uma das artistas que teve sua 
carreira impulsionada pelo concurso sesi Arte 
criatividade, após garantir o segundo lugar na 
categoria arte abstrata em 2007. “Fiquei muito 
surpresa e emocionada. Não esperava ganhar 
algum prêmio, mas no final era como se eu 
tivesse conquistado o primeiro lugar.” 

A participação na promoção do sesi abriu 
caminho para o reconhecimento e a realização 
profissional da artista, que começou a expor 
seu trabalho em feiras e shoppings de Goiânia. 
“depois do concurso eu iniciei algumas 
exposições na Feira do cerrado e no sebrae e 
fui convidada para participar da Expo-Arte, no 
shopping Flamboyant, e da edição 2008 da 
casa cor de Goiânia.”

Autodidata, sandra carvalho se moldou, 
ao longo dos anos, convicta de que a 
manifestação da arte é um dom que precisa 
ser exercitado sempre. seu trabalho não se 
restringe ao estilo que lhe rendeu o prêmio no 
Arte e criatividade. prova disso é a busca de 

novas influências por meio do desenvolvimento natural 
da técnica, processo que a tem levado a sondar 
novas possibilidades de arte, entre elas o rústico, com 
influências tribais africanas, considerado pela artista 
como uma espécie de resgate cultural. “Esse novo 
trabalho está me trazendo muitas oportunidades. 
Hoje posso dizer que sou uma privilegiada, vivo do 
resultado da minha arte e tenho muito prazer em saber 
que as coisas fluem naturalmente quando a gente 
ama o que faz.”
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O educador pernambucano Paulo 
Freire foi um dos principais responsáveis 
pelo fortalecimento do projeto que 
viria a se tornar precursor no processo 
de educação de jovens e adultos no 
Brasil, a partir do método inovador de 
alfabetização, que propunha a busca de 
significado como fator primordial  
no aprendizado. 

A proposta era audaciosa: abandonar 
as tradicionais cartilhas e substituir esse 
modelo por uma prática inovadora, que 
valorizasse o cotidiano e a realidade do 
aluno ao incentivar o questionamento e o 
posicionamento crítico  
perante a sociedade. 

Diante dessa realidade e tendo como 
orientação o legado de Freire, o Sesi 
lançou em 1998 o Programa Educação 
do Trabalhador, dentro da modalidade 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
destinada a elevar a escolaridade na 
indústria. Coordenador da EJA no Sesi 
Goiás, Valciano Cartaxo explica que 
a instituição desenvolve ações nessa 
modalidade desde 1998 mas só em 2001 
começou a atuar de forma sistemática, 
com a emissão de certificados, após a 
aprovação do projeto pelo Conselho 
Estadual de Educação (CEE). 

“O programa criou novos ambientes 
de aprendizagem dentro das empresas e 
tornou o atendimento mais flexível, uma 
vez que o objetivo maior da modalidade 
é favorecer o acesso à educação, 
como forma de preparar os alunos/
trabalhadores para o exercício pleno da 
cidadania e assegurar maior participação 

na sociedade em que estão inseridos”, diz.
A metodologia da EJA valoriza a 

história do educando, ao se apropriar do 
conhecimento adquirido pela vivência 
individual para vinculá-lo ao saber 
difundido pela escola. Dessa forma, é o 
currículo que se adequa ao aluno e não o 
contrário, como ocorre na aprendizagem 
infantil convencional. 

Educação de adultos exige apoio de 
docentes com formação diferenciada, 
conforme explica o relatório do Programa 
Sesi Educação do Trabalhador de 2004, 
desenvolvido pelo Sesi em parceria com 
a Organização das Nações Unidas para 
a Educação Ciência e Cultura (Unesco). 
“A formação docente qualificada é um 
meio importante para se evitar o trágico 
fenômeno da repetência e da evasão”, 
afirma Valciano Cartaxo.  

“ “... ao fazer da docência o meio da  
minha vida, eu termino 
transformando a docência no fim de 
minha vida”.  

                          Paulo Freire

Paulo Freire e o Sesi
Para o Sesi, a importância de Paulo Freire 
não se resume apenas à criação do método. 
Os caminhos do educador se cruzaram com a 
história da instituição em meados da década 
de 40, quando foi convidado a compor a 
direção da área de educação e cultura do Sesi 
Pernambuco, onde permaneceu até 1954. O 
contato com o cotidiano dos trabalhadores 
da indústria dentro do Sesi fortaleceu a tese 
de que a educação representaria o único 
caminho para a tomada de consciência do 
indivíduo, sendo assim o primeiro passo para 
a transformação da realidade social.  

MotiVar é preciSo
Nos últimos cinco anos o Serviço Social 

da Indústria já realizou mais de 2 milhões de 
matrículas em turmas de EJA em todo o Brasil. 
Em 2008, em Goiás, foram matriculados 5.512 
alunos nas empresas parceiras e nas nove unidades 
do Sesi que atuam no Estado. A modalidade, 
que atualmente é oferecida no Sesi Campinas, 
Vila Canaã, Jardim Planalto, Jaiara, Jundiaí, 
Aparecida de Goiânia, Catalão, Itumbiara e 
Rio Verde, possibilita formação em ensino 
fundamental e médio. 

Aluno do Sesi Vila Canaã, Ronaldo Alves dos 
Santos foi um dos estudantes que viu na educação 
de adultos uma nova chance de aprendizado. Aos 
33 anos, depois de quase 20 longe da escola, ele 
resolveu voltar a estudar. 

“Larguei a escola muito cedo e comecei a 
vender bombom no terminal do Dergo só para 
ajudar nas contas de casa. Eu sentia vergonha 
quando lia e não conseguia entender, nem 

interpretar”, diz Ronaldo, que só  
voltou a estudar porque descobriu que a 
escola de EJA oferecia um acompanhamento 
diferente. “Aqui o professor é dedicado, 
respeita nossas necessidades e nos incentiva 
sempre a recuperar o tempo perdido.”

O elevado número de matrículas, no 
entanto, não significa garantia de conclusão 
dos estudos, já que superar os índices 
de evasão representa ainda desafio a ser 
superado pela EJA. “Manter os alunos 
empolgados é uma tarefa que exige muito 
esforço, pois é comum que eles cheguem 
à escola cansados ou desanimados depois 
de um dia inteiro de trabalho. Para 
motivá-los é preciso que o professor saiba 
contextualizar o conteúdo, já que parte dos 
alunos desiste de freqüentar as aulas na EJA 
por não ver aplicação da teoria no mundo 
real”, salienta Tomás Hamu, orientador de 
aprendizagem da EJA no Sesi Vila Canaã.                     

“Já perdi várias oportunidades de emprego 

porque não tinha estudo. Não quero que 

aconteça de novo”,  conta Ronaldo Alves 

aluno da EJA no Sesi Vila Canaã                 

Em 1964, um ano após ter publicado a obra 
Alfabetização e Conscientização, vista como 
subversiva pelo regime militar, Freire foi 
perseguido, preso e exilado. Considerado um dos 
estudiosos mais influentes do século 20, faleceu 
em 1996 e deixou vasta obra para os estudos da 
educação no Brasil e no mundo.



TEm ARTE, O sEsI 
REcONHEcE 

GOIANOs cARImBAm pAssApORTE pARA ITáLIA
Rimini, Itália, foi o roteiro de 

Janivan Lima, dos Correios, e Rafael 
de Jesus (foto), da MMC Automotores 
(Mitsubishi), que disputaram os Jogos 
Mundiais dos Trabalhadores, em 
julho, nas modalidades de atletismo de 
400 metros rasos e salto em distância 
masculino livre, respectivamente. Eles 
garantiram vaga para representar o 
Brasil pela classificação obtida – 2º e 3º 
lugares – nos Jogos Nacionais do Sesi, 
disputados de 21 a 25 de maio, em 
Manaus (AM). Goiás participou com 
delegação de 74 trabalhadores-atletas, 
representantes das empresas Grafigel, 
Saneago, Sama, Halex Istar, Perdigão, 
Mitsubishi, Correios, Laboratório 
Teuto, Sinalmix, Caramuru, Brasil 

representar suas empresas e o Estado 
de Goiás com determinação e esforço.”

Center e Celg. 
A etapa nacional dos jogos do 

Sesi reuniu na capital amazonense 
774 trabalhadores-atletas de todo o 
País. “Foi um momento de união e 
confraternização dos trabalhadores 
brasileiros”, conta Aida Inácio 
Fernandes, gerente de Lazer do 
Sesi Goiás. 

Ela destaca que os 
competidores de Goiás 
demonstraram amadurecimento 
e conquistaram bons resultados. 
“Todos os atletas buscaram superar 
seus próprios limites e 

criatividade

Jogos do sesi
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programa Atleta do Futuro
Telefone: (62) 3219-1409

Se criar exige dom, habilidade de fazer novas 
combinações e, principalmente, preparação, disciplina 
e dedicação, reconhecer o valor e o desempenho do 
artista exige estudo e sensibilidade. 

É exatamente com o objetivo de reconhecer (e 
premiar) talentos goianos que o Serviço Social da 
Indústria, instituição do Sistema Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás, realiza há 18 anos o 
Concurso Sesi Arte Criatividade. Na última edição, 
encerrada em vernissage dia 11 de junho, no Sesi 
Clube Antônio Ferreira Pacheco, foram inscritas 346 
obras, das quais 126 contos e poesias e 220 trabalhos 
de artes plásticas.

A promoção teve participantes de 14 municípios 
de diversas regiões de Goiás, o que demonstra sua 
importância como meio de incentivador das artes no 
Estado. Concorreram artistas e escritores de Anápolis, 
Aparecida de Goiânia, Acreúna, Catalão, Cumari, 
Davinópolis, Brazlândia, Itumbiara, Goiânia, Rio 
Verde, Santo Antônio de Goiás, Santa Helena de 
Goiás, Senador Canedo e Uruana.

Deni Souza, primeiro lugar na categoria Pintura Abstrata, recebe 
prêmio do vice-presidente da Fieg, Wilson de Oliveira
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Walkíria Souza (conto), Celso Carneiro (poesia), 
Elizabeth Ferreira (arte figurativa), Manoel Santos 
(primitiva), M. Bernardes (escultura), Deni Souza 
(pintura abstrata) e Rondi (desenho artístico). 

Caíque, da empresa Furnas, de Itumbiara (artes 
plásticas); Antenor Lemos Júnior, também de Furnas 
(conto); e Carlos Pires, dos Correios,  
de Goiânia (poesia). 

NA mOdALIdAdE pRÊmIO TRABALHAdOR dA 
INdÚsTRIA, pOR cATEGORIA

vENcEdOREs dO pRÊmIO, pOR cATEGORIA

Núcleo de Responsabilidade social
Telefone: (62) 3219-1332

dO sEsI pARA A INdÚsTRIA, pARA O TRABALHAdOR

no Trabalho (PSQT) valoriza e 
beneficia o colaborador. Este ano a 
promoção contou com participação 
de 27 empresas goianas. 

"Investir em responsabilidade 
social só traz benefícios para a 
empresa", afirma a gerente de 
Recursos Humanos da empresa 
Rodrigues de Oliveira e Cia, Dália 
Rodrigues de Oliveira, vencedora do 
PSQT na categoria microempresa na 
edição de 2007. Como benefícios, ela 
destaca a motivação do trabalhador e 
o aumento na produtividade. 

Magno de Oliveira, gerente 
de Recursos Humanos da Rhede 
Transformadores, primeira colocada 
na categoria média empresa no ano 
passado, ressalta que o PSQT é o 
reconhecimento do trabalho que 
a empresa desenvolve há 14 anos 
com muita seriedade e afinco. "O 
investimento em responsabilidade 
social traz a comunidade e os 
colaboradores para mais perto da 
empresa."

O superintendente do Sesi Goiás, 
Paulo Vargas, explica que mais 
do que a premiação, as empresas 
participantes do PSQT ganham em 
qualidade, produtividade e bem-
estar para seus colaboradores e para a 
comunidade em que estão inseridas.

atUaÇÃo
Um dos serviços que o Sesi 

oferece às indústrias é o curso 
Administre Melhor o seu Dinheiro, 
que tem como objetivo orientar os 
colaboradores e familiares sobre como 
realizar um planejamento financeiro 
pessoal ou familiar, manter as contas 
sob controle, evitar a inadimplência, 
sensibilizando para a importância do 
hábito da poupança. 

Já o Programa de Preparação para 
Aposentadoria (PPA), desenvolvido 
pelo Núcleo de Responsabilidade 
Social, auxilia o trabalhador a 
planejar sua aposentadoria. 

A instituição também promove 
ações de inclusão social, como os 
programas Cozinha Brasil, Esporte 
Cidadania, Ação Ribeirinha e Ação 
Global. Realizada anualmente, em 
parceira com a Rede Globo, a Ação 
Global reuniu, em 17 de maio deste 
ano, mais de 40 mil pessoas, em cerca 
de 50 atividades disponíveis para a 
população, na Unidade Integrada Sesi 
Senai, em Aparecida de Goiânia.

recoNHeciMeNto
Visando reconhecer e premiar 

empresas que adotam políticas para 
um ambiente de trabalho saudável e 
produtivo, o Prêmio Sesi Qualidade 

A parceria entre o Sesi e 
as indústrias na promoção 
de responsabilidade social 
empresarial (RSE) contribui na 
gestão dos negócios de maneira 
ética e responsável, na busca 
do equilíbrio entre os aspectos 
sociais, ambientais e econômicos 
para o sucesso empresarial. 

Por meio do Núcleo de 
Responsabilidade Social, o 
Sesi Goiás busca promover a 
qualidade de vida do trabalhador 
industriário oferecendo às 
empresas serviços de promoção 
social, palestras, cursos  e 
consultoria com  aplicação de 
técnicas e ferramentas específicas 
para a gestão em RSE.

Segundo Aline Andrade 
Ferreira, especialista em gestão 
de pessoas do Sesi Goiás, as 
empresas têm procurado manter 
um equilíbrio do crescimento 
econômico apoiado na manutenção 
do meio ambiente e no incentivo a 
práticas cidadãs. “Se por um lado 
existe pressão de mercado para que 
as empresas atinjam seus objetivos, 
por outro é a própria sociedade 
que pressiona o empresariado em 
relação a uma conduta ética e 
responsável”, explica.

Responsabilidade social

Entrega do PSQT 
Aula do Cozinha 
Brasil

Exame oftalmológico 
na Ação Global



sAÚdE dOs dENTEs

sesi saúde e segurança no Trabalho
Telefone: (62) 3219-1335

sorriso perfeito

O Sesi Goiás iniciou, no 
primeiro semestre de 2008, 
tratamento odontológico para 
os alunos que estudam nas 
unidades de Anápolis (Jaiara 
e Jundiaí) e de Goiânia (Vila 
Canaã e Campinas). O objetivo é 
oferecer o tratamento na escola 
para facilitar o acesso dos alunos 
ao consultório e incentivá-los a 
cuidar dos dentes e manter um 
sorriso saudável, visando assim 
melhorar a qualidade de vida 
dos estudantes. Para usufruir 
desse benefício o aluno do 
Sesi deve estar em dia com as 
mensalidades escolares.

O projeto já atendeu 850 
alunos com exames clínicos, 
tratamentos e atendimentos de 

Simultaneamente ao 
atendimento odontológico, 
a equipe de saúde do Sesi 
promove também palestras  
de sensibilização e  
prevenção da saúde bucal.

emergência. 
No segundo 
semestre, o 
Sesi Jardim 
Planalto, 
em Goiânia, 
também 
oferecerá esse 
serviço aos alunos 
da unidade. Para 
o funcionamento dos 
consultórios odontológicos 
foram feitos investimentos 
de cerca de R$ 80 mil. Todos 
possuem equipamentos 
necessários para realizar um 
bom serviço e contam também 
com profissionais  
qualificados para o  
atendimento aos pacientes.  

saúde e segurança

sEsI AmpLIA ATENdImENTO Em ANápOLIs
Indústrias goianas se preocupam 

cada vez mais em oferecer qualidade de 
vida e melhor ambiente de trabalho a 
seus colaboradores. 

Essa realidade é comprovada em 
Anápolis pelo aumento verificado no 
atendimento prestado pelo Sesi Goiás 
às indústrias locais. Em 2007, foram 
atendidas 25 empresas, número que 
praticamente dobrou no primeiro 
semestre deste ano, quando 48 
estabelecimentos participaram de 
alguma ação do Sesi na área de saúde 
ou segurança no trabalho. 

Nessas ações, mais de 4,9 mil 
trabalhadores foram atendidos, o que 
representa um crescimento de 88% 
em relação ao ano passado. Para Marco 
Antônio Naves, gerente de Saúde 
do Sesi, esse interesse das indústrias 

em investir em saúde e segurança 
no trabalho se deve à preocupação 
do empresário em oferecer melhores 
condições de trabalho aos funcionários. 
“O Sesi investiu cerca de R$ 170 mil 
em reformas de ambientes físicos e 
instalação de melhores equipamentos 
para um atendimento de qualidade.”

atiViDaDeS eDUcatiVaS 
Ações como atendimento 

odontológico em unidades fixas 
e móveis, palestras educativas, 
apresentação de campanhas, Sesi 
Teatro na Empresa, atividades 
preventivas de saúde são alguns 
dos serviços que o Sesi coloca à 
disposição das indústrias em todo 
o Estado de Goiás. 

“Promovemos ações educativas 
e preventivas com o objetivo 
de ajudar o trabalhador a 
desenvolver atitudes que 
favoreçam a saúde e a qualidade 
de vida”, explica Marco Antônio. 
Ele acrescenta que o trabalhador 
saudável falta menos ao trabalho 
e tem mais disposição para as 
atividades do dia-a-dia.
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Teatro na Empresa: um dos serviços que o 
Sesi oferece às indústrias

 Tratamento 
odontológico na 

escola: incentivo ao 
aluno para manter um 

sorriso saudável e bonito

Rede de Bibliotecas sesi Goiás
Telefone: (62) 3219-1330

Estudantes da Escola Alfredo Nasser participam, 

no Lago dos Tigres, do projeto Meio Ambiente da 

Gente, que venceu o Prêmio Construindo a Nação Alunos frequentam a biblioteca da Escola Alfredo 

Nasser e lêem em média 17 livros por ano

que não temos muros e nem por 
isso sofremos com depredação ou 
pichações”, explica. As portas da 
instituição foram abertas também 
a pais e amigos dos alunos, com 
oferta de cursos de inglês e 
espanhol gratuitamente.

pSQe
O Prêmio Sesi Qualidade na 

Educação mobilizou 1.327 escolas 
em todo o Brasil. Do total, 60 
foram classificadas, das quais 50 
públicas e privadas e 10 da Rede 
Sesi de Educação. As escolas do 
Sesi de Niquelândia e Anápolis 
(Jaiara) conquistaram os 3º e 4º 
lugares, respectivamente,  
nesta categoria.

 A escola de Britânia 
conquistou o primeiro lugar 
na categoria escolas públicas e 
privadas de ensino fundamental 

Britânia, pequena cidade 
de 5,8 mil habitantes, a 337 
quilômetros de Goiânia, tem 
uma experiência bem-sucedida 
de educação, agora conhecida e 
reconhecida nacionalmente. A 
Escola Estadual Alfredo Nasser, 
que havia conquistado em 
abril o Prêmio Construindo a 
Nação, promovido pelo Instituto 
Cidadania Brasil em parceria 
com o Sesi Goiás, acaba de vencer 
o Prêmio Sesi Qualidade na 
Educação (PSQE), deixando para 
trás mais de 1.300 escolas  
de todo o País. 

Diretora da escola desde 2005, 
Maria Disterro dos Santos atribui 
a conquista ao apoio de todo o 
município no desenvolvimento 
dos projetos. “Os alunos e a 
comunidade cuidam da nossa 
escola. Um grande diferencial é 

e médio para crianças. Pela 
classificação, recebeu um prêmio 
no valor de R$ 20 mil. Além 
disso, a diretora Maria Disterro 
dos Santos irá ao Chile conhecer 
uma instituição de ensino que é 
referência em  
gestão pedagógica.

recoNHeciMeNto
O Prêmio Sesi Qualidade 

da Educação (PSQE) é uma 
iniciativa do Sesi, em parceria 
com a Unesco, destinada 
a estimular a melhoria da 
educação básica no Brasil a 
partir da escola. O objetivo 
é reconhecer as instituições 
educacionais públicas e privadas 
que desenvolvem educação de 
qualidade, considerando a prática 
pedagógica, a gestão escolar e o 
ambiente educativo.

Aprendizado

EscOLA GOIANA é ExEmpLO pARA O BRAsIL




