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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.

Editorial

Em clima de mente sã em corpo são

Pedro Alves
de Oliveira,
Presidente da Fieg
e Diretor Regional
do Sesi

A menos de um ano de Goiânia
sediar a fase nacional dos Jogos do Sesi
(junho de 2012), reunindo em confronto
colaboradores da indústria de todas as
unidades federativas, o Sesi Goiás já vive
o clima do mente sã em corpo são, do
poeta latino Juvenal. Aqui, mais de 600
trabalhadores-atletas, de 40 empresas da
capital, de Aparecida de Goiânia, Catalão,
Itumbiara, Rio Verde, Anápolis, Minaçu, Alto
Horizonte e Niquelândia disputaram, em
setembro, a etapa estadual da competição,
com 143 classificados à fase regional de
Cuiabá, em novembro próximo.
O Clube Antônio Ferreira Pacheco,
sede principal das competições, recebe
investimentos superiores a R$ 10 milhões,
passando por ampla reestruturação
para receber, em junho, 1.078 atletas,
juntamente com as equipes técnicas e
integrantes da comissão organizadora.
Mas há no Sesi quem sonhe mais alto
ainda. Dezoito alunos do Sesi Jaiara, de
Anápolis, se preparam para disputar os
Mundiais Seniores e Children-Cadetes
de Caratê, na Europa. O primeiro, de 28
de maio a 4 de junho, na Escócia e, o
segundo, de 8 a 15 de outubro, na Sérvia.
Eles carimbaram o passaporte com
o sucesso obtido no 3º Panamericano
Interestilos, em agosto, na capital paulista.
Um dos classificados, Alexandre Amaral,
tem apenas 11 anos mas já coleciona
14 medalhas, e outros também seguem
em êxitos parecidos. No certame de São
Paulo, no Ginásio do Ibirapuera, lutaram
930 caratecas, de 11 países, em agosto.
Esses fatos, merecedores de maior
cobertura, não são tudo nesta edição da
Viva Sesi.
Nela, encontramos, por exemplo,
que Amanda Caroline Ribeiro Sobrinho,
aluna da Escola Sesi Sama, em Minaçu,
foi a vencedora do concurso de redação
Goiás na Ponta do Lápis, categoria
ensino médio, fase regional. Em agosto, a

Dinâmica Engenharia concluiu a primeira
turma de ensino médio do Programa Sesi
Educação do Trabalhador, ministrado em
canteiro da construtora. Os beneficiários
trabalham em obras do Condomínio Clube
Varandas do Eldorado, em Goiânia. O
Sesi Jaiara, em Anápolis, inaugurou duas
novas quadras poliesportivas cobertas,
destinadas ao atendimento de alunos da
unidade e de trabalhadores das indústrias
da região. As obras integram um pacote
de investimentos de recursos de R$ 1,1
milhão, oriundos dos departamentos
Nacional e Regional do Sesi.
Para quem gosta de novidades
sobre saúde e beleza, Viva Sesi traz
uma pesquisa da Caminhada Medida
Certa, realizada pelo Sesi em 11 capitais
brasileiras: as goianienses estão entre as
mulheres mais bem cuidadas do Brasil,
possuindo o menor índice de soprepeso.
Os homens goianieses não ficam
atrás, nesse ranking de cobiçados
primeiros lugares.

Envie sugestões, críticas e comentários para o e-mail ascom@sistemafieg.org.br ou para o endereço
Av. Araguaia, nº 1.544, Edifício Albano Franco, Casa da Indústria, 10º andar - Vila Nova, Goiânia-GO
CEP 74645-070. Agradecemos a participação. As cartas poderão ser resumidas.
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Esporte

Equipe do Sesi Jaiara, de Anápolis, carimbou passaporte para Europa ao disputar o 3º Panamericano Interestilos, em São Paulo

Alunos do Sesi Jaiara conquistam vagas
para mundiais de caratê na Europa
Dezoito alunos do Sesi Jaiara
irão disputar os Mundiais Seniores e
Children-Cadetes de Caratê, ambos na
Europa, no ano que vem. O primeiro
será disputado de 28 de maio a 4 de
junho, na Escócia, e o segundo, de
8 a 15 de outubro, na Sérvia. Eles
carimbaram o passaporte após disputar
o 3º Panamericano Interestilos, em
agosto, em São Paulo (veja box).
Um dos classificados, o
estudante Alexandre Amaral tem
apenas 11 anos, mas já coleciona
14 medalhas em disputas de caratê.
O adolescente garantiu vaga para
o Mundial Children-Cadetes de
Caratê e, a mais de um ano da
viagem, está ansioso. “Será a
primeira vez que vou sair do Brasil.
Penso nisso o tempo inteiro”, diz.
Após o Panamericano Interestilos,
Alexandre passará até o fim do
ano por um treinamento mais leve
e, em seguida, deve intensificar a
preparação para encarar a disputa
internacional. “Sei que com o Sesi
estarei bem preparado para trazer
bons resultados.”
A confiança do garoto é
compartilhada por Priscila Fontes, de
20 anos. A jovem treina no Sesi Jaiara

há três anos e coleciona dez medalhas.
Estudante de administração, ela
considera que o treinamento realizado
na instituição é de fundamental
importância para os resultados obtidos.
“O meu professor é muito rígido e
nos dá mais disciplina e preparo para
conseguirmos bons resultados.” Ela,
igualmente, viajará pela primeira vez
para o exterior. “Todos estamos muito
ansiosos com a viagem, mas temos de
nos preparar muito até lá.”
O professor de caratê do Sesi Jaiara
Luiz Eduardo Pereira de Freitas está
confiante de que a equipe terá bom
desempenho. Segundo ele, o grupo já
está sendo preparado para as disputas
internacionais. “Estamos trabalhando
principalmente a ansiedade que está
afetando todos os atletas. A maioria
nunca saiu do Brasil e nem participou
de competições desse porte.”

A disputa

O 3º Panamericano Interestilos, em
São Paulo, contou com participação
de atletas de 11 países e reuniu cerca
de 930 competidores no Ginásio do
Ibirapuera, entre 3 e 7 de agosto. Goiás
levou uma delegação formada por 44
atletas, dos quais 18 alunos do Sesi,

todos classificados para os mundiais. Os
estudantes da instituição conquistaram
29 medalhas, sendo 3 de ouro, 10
de prata e 16 de bronze. A próxima
disputa da delegação do Sesi será o
13º Campeonato Brasileiro de Caratê
Interestilos, entre 1º e 7 de novembro,
em Fortaleza, no Ceará.

Os medalhistas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristiane Maria Noleto
Priscila Fontes
Paulo Henrique Diniz
Kaynnan Eduardo
João Pedro Diniz
César Vinícius
Jennifer Gabrielle
Biancariny Moreira
Maísa Lisboa
Ana Luiza Ramos
Matheus Eduardo
Marcelo Filho
Alexandre Amaral
Rubens Justino
Diego Emmanuel
Ana Luiza Mendonça
Pollyana Firmino
Lucas Chaveiro

4e
5

vivasesi
GOIÂNIA, AGOSTO/SETEMBRO 2011

Amanda Caroline Ribeiro recebe prêmio
de redação Goiás na Ponta do Lápis

Aluna do Sesi Sama
ganha prêmio de redação
• Aluna da Escola Sesi Sama, em
Minaçu, Amanda Caroline Ribeiro
Sobrinho, de 15 anos, foi a grande
vencedora do concurso de redação
Goiás na Ponta do Lápis, na categoria
Ensino Médio, fase regional. Idealizada
pelo jornal Tribuna do Planalto, a
competição é uma realização da
Subsecretaria de Minaçu. Dentro
do tema Goiás sem Drogas: A
Responsabilidade é de Todos Nós!,
Amanda, que cursa a 2ª série do ensino
médio, escreveu um texto rico em
informações, em que citou pesquisas
e pensadores. Outros seis alunos da
mesma unidade foram classificados à
etapa estadual.
Sesi e Senai abrirão inscrições
para ensino articulado
• As inscrições ao processo seletivo
do Ensino Básico do Sesi articulado
com a Educação Profissional do
Senai (Ebep) estarão abertas do dia
17 de outubro a 25 de novembro. Os
cursos são oferecidos gratuitamente
a trabalhadores da indústria e seus
dependentes. Caso haja vagas
remanescentes, candidatos de escolas
públicas e da comunidade também

poderão participar do processo seletivo.
Experiência bem-sucedida das
instituições, o projeto possibilita
ao aluno concluir o ensino médio
paralelamente ao desenvolvimento da
capacitação profissional, nas áreas
de Alimentos, Manutenção Mecânica,
Artes Gráficas, Eletrotécnica, Química
Industrial e Eletromecânica, com
maiores chances de ingresso no mundo
do trabalho. Interessados devem
procurar as unidades do Sesi e Senai
nas cidades de Anápolis, Aparecida de
Goiânia, Catalão, Minaçu, Itumbiara,
Niquelândia, Rio Verde e em Goiânia, na
Vila Canaã.

Estudantes do Ebep de Niquelândia
acompanhadas pela professora de
História Maria Gisele (direita)

Alunas do Ebep na Olimpíada
Nacional em História
• Três estudantes da Unidade Integrada
Sesi Senai Niquelândia participam da
semifinal da 3ª Olimpíada Nacional em
História Brasileira. Gabriela Peixoto,
Rafaela Ramos de Lima e Polyana Cristina
Nogueira, alunas da Educação Básica e
Educação Profissional (Ebep), formam
a equipe Mulheres de Atenas. Elas
concorrem a uma das 300 vagas da final
da olimpíada, que será disputada no dia
15 de outubro, em Campinas (SP). Nesta

edição, mais de 12 mil equipes de escolas
públicas e privadas de todo o País foram
inscritas, totalizando cerca de 50 mil
participantes, entre alunos e orientadores.
Instituto José Vitti e Sesi
firmam parceria
• O Instituto José Vitti e o Sesi
firmaram, dia 27 de agosto, termo de
cooperação destinado a possibilitar a
realização de cursos profissionalizantes
e da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) em Palmeiras de Goiás. A
parceria visa capacitar profissionais
para o mercado de trabalho,
atendendo à demanda do comércio e
de indústrias locais. Os interessados
podem se dirigir à sede do instituto
(Rua Alfredo Franco, quadra 39, lote
05, Vila São José, Palmeiras de Goiás),
munidos de documentos pessoais e do
comprovante de endereço, para fazer
sua inscrição em um dos vários cursos
oferecidos na unidade. Para a EJA, são
necessários, ainda, o histórico escolar
e foto 3x4 atualizada.
Ensino médio
em canteiro de obras
• A Dinâmica Engenharia concluiu,
dia 2 de agosto, a primeira turma
de ensino médio do Programa
Sesi Educação do Trabalhador
desenvolvida em canteiro da
construtora. Os funcionários
beneficiados são da obra do
Condomínio Clube Varandas do
Eldorado, em Goiânia.
A solenidade de formatura reuniu o
diretor comercial da Dinâmica, Mário
Valois, o gerente e o supervisor
administrativo do Sesi Planalto, Wilson
Boaventura e Rogério de Sousa
Viana, respectivamente, o diretor de
Relação Intersindical de Trabalho do
Sinduscon, Jorge Tadeu Abrão, e o
diretor administrativo do Sintracon,
José Ferreira.

Notável
Sesi Jaiara entrega
novas quadras
• O Sesi Jaiara, em Anápolis, inaugurou,
dia 18 de agosto, duas novas quadras
poliesportivas cobertas, destinadas
a atender alunos da unidade e
trabalhadores das indústrias da região.

As obras fazem parte de um pacote
de investimento com recursos do Sesi
Goiás. Para a gerente da unidade,
Nara Núbia Alves da Costa, trata-se
de um sonho antigo realizado por toda
sua equipe. “Esse empreendimento
só nos ajuda a chegar mais perto da

missão de promover a qualidade de
vida dos trabalhadores da indústria e
seus dependentes, com a realização
de campeonatos e torneios na nossa
unidade e estamos também de portas
abertas para a prefeitura de Anápolis,
que sempre nos apoia”, disse ela.

Colônia de Férias do Sesi

Diversão para filhos, benefício para pais
Realizada todos os anos em janeiro
e julho, em Goiânia e no interior, a
Colônia de Férias do Sesi, além de
proporcionar diversão para as crianças,
tornou-se valoroso meio de auxiliar os
pais no recesso escolar. Ao perceber
a importância do projeto para os
colaboradores que não têm condições
de viajar com os filhos nessa época,
empresas aderiram ao evento.
“Como mãe de uma criança de 7 anos,
acredito que este foi um dos maiores
benefícios dos últimos tempos”, afirma
a engenheira de produção Daniela de
Oliveira Barbosa, de 30 anos. A iniciativa
de realizar a Colônia de Férias foi da
indústria onde Daniela trabalha, a U.S.E
Mobiliário Corporativo, de Goianira.
Em julho, a filha de Daniela, Letícia,
estava de férias e ela, trabalhando o
dia todo. A garota ficava em casa na
companhia da empregada, que trabalha
há vários anos com a família. Foi quando
a empresa ofereceu uma semana de
férias para as crianças dos trabalhadores
da indústria no Sesi Campinas, em
Goiânia. “A Letícia voltava muito feliz para
casa todos os dias, me abraçava, beijava
e me agradecia pelas férias”, diz a mãe.
Daniela observa que, atualmente,
crianças que passam muito tempo em

casa aprendem coisas prejudiciais
para sua formação, já que têm acesso
livre à TV e internet. Agradecida, a mãe
chegou a mandar um e-mail à empresa
e ao Sesi pela oportunidade.
“Quero deixar registrado meus
agradecimentos à empresa
e a toda equipe envolvida no
projeto Colônia de Férias para
os filhos dos colaboradores
da U.S.E. A empresa tem
investido muito no bem-estar
de todos, incluindo a sociedade.
Falo isso justamente porque para
nós pais o bem-estar da nossa joia
rara, nossos filhos, significa também
o nosso bem-estar”, diz o texto. A
engenheira ainda parabeniza
os instrutores. “O cuidado,
o carinho, a atenção para
com nossos pequenos foi
louvável! E foi gratificante ver
minha filha chegando todos
os dias com um sorriso no rosto
e dizendo: obrigada mamãe,
foi um presente ótimo esse! E
ainda no último dia dizer que
queria que o tempo voltasse! Não
tenho palavras para descrever como
e quanto esta experiência acrescentou
para a Letícia”, ressalta a mãe.

Daniela com a filha
Letícia: gratidão
com o Sesi e a
empresa
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Jogos do Sesi

Prova de natação no Sesi Canaã: reforma no Clube
Ferreira Pacheco levou parte jogos para Associação da
Telegoiás, Associação Goiana de Tênis e PUC

Expectativa da final em
Goiânia marca disputa
Mais de 600 trabalhadores-atletas de
40 empresas disputaram em Goiânia,
de 9 e 11 de setembro, a etapa estadual
dos Jogos do Sesi, 19ª edição, um dos
maiores torneios esportivos realizados
para funcionários de indústrias em todo
o País.
Este ano, a competição teve gosto
especial para os 143 participantes
classificados à etapa regional de Cuiabá
(MT), em novembro, onde disputarão
vaga à fase nacional, que será realizada
na capital goiana, em junho de 2012.
A competição abrange as
modalidades de futsal, tênis de mesa,

tênis de campo, natação, atletismo,
voleibol, vôlei de areia (todas nas
categorias masculino e feminino),
futebol de campo (masculino), futebol
sete máster (masculino acima de 35
anos), xadrez, truco, sinuca, dama,
peteca e dominó.
Os trabalhadores-atletas atuam
em empresas de Goiânia e cidades
do interior. São 251 da capital e de
Aparecida de Goiânia, 104 de Catalão,
70 de Itumbiara, 61 de Rio Verde,
36 de Anápolis, 44 de Minaçu, 35
de Alto Horizonte e 30
de Niquelândia.

Empresas participantes
Mineração Maracá, Granol, Genix,
Cecrisa, Neo Química, Novafarma,
Gravia, Caoa, Mabel, GSA, Cepalgo,
Sapeka-Hypermarcas, Vale Fertilizantes,
John Deere, Copebras, Mitsubishi,
Embratel, Halex Istar, Correios,
Saneago, Unilever-Hypermarcas,
Ortobom, Consciente Construtora,
Josefa Confecções, Toctao Rossi, FGR,
Promede, Ericsson Gestão e Serviços,
Eletrobras-Furnas, Cargill (Goiânia,
Itumbiara e Rio Verde), Celg, Caramuru,
Brasil Foods (Perdigão - Itumbiara e
Rio Verde), Brasil Foods (Sadia - Buriti
Alegre), Sama, Votorantim Metais, U.S.E
Mobiliários Corporativos, Nova Rocha
Indústria de Tintas, Brookfield, Vitapan,
La Perolas, Sinalmix e Frigoiás.

Atletas superam obstáculos para competir
Com o objetivo de mostrar que as
dificuldades são apenas obstáculos a
serem vencidos, a equipe de futebol de
salão feminino da Creme Mel Sorvetes
estreou nos Jogos do Sesi nesta edição.
Sem técnico e com apenas um mês de
treinamento, elas chegaram às quartasde-final, na disputa que ocorreu no Sesi
Vila Canaã. O resultado não desanimou
a equipe, formada por meninas com
idade entre 17 e 27 anos. “É uma
experiência muito válida. Estamos aqui
para nos superar”, diz a microbiologista
Jaqueline Vinhoto.
A analista administrativa Sarah
Alice destaca a importância da
prática esportiva para o trabalhador
da indústria. “Por meio do esporte
é possível ter qualidade de vida e

interação entre pessoas de diferentes
empresas e cargos”, ressalta. O futebol
feminino foi disputado por sete equipes
da capital, Aparecida de Goiânia,
Itumbiara, Rio Verde, Alto Horizonte
e Catalão. A equipe da Perdigão venceu
a disputa após derrotar o time da
Caramuru, campeão de 2010

Corrida contra o tempo
O tempo foi o desafio a ser
superado pelo operador de máquina
da Granol Ronis Delfino da Silva para
participar dos Jogos do Sesi. No dia
das provas de atletismo, ele encerrou o
expediente às 6 horas na empresa, em
Anápolis, e precisava estar em Goiânia
antes das 8 horas, horário em que a
competição seria iniciada. A carona

atrasou e ele chegou apenas cinco
minutos antes da largada, com os atletas
já a postos. Ronis improvisou uma
toalha e trocou de roupa ali mesmo, na
frente dos participantes e do público
que compareceu ao Câmpus 2 da
Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC). O esforço valeu a pena e
ele faturou o 1º lugar dos 100 metros.
“Não tive tempo de me aquecer e
acabei sentindo dor na coxa, mas fiquei
muito satisfeito com o resultado.”

Janivan volta às pistas após gestação
Afastada dos Jogos do Sesi desde
2009 por causa de gestação, a carteira
Janivan Lima Silva, de 37 anos, retornou
às pistas na 19ª edição da disputa com
vitória. Ela venceu a prova de atletismo
de 400 e 1.500 metros, além de ficar em
2º lugar no revezamento 4x100 metros.
A atleta goiana, que é destaque em
corridas pelo Brasil e até pelo mundo,
diz que sentiu saudades da competição
no período em que ficou distante. “Foi
emocionante voltar a correr aqui. Sou
apaixonada pelo que faço”, revela. As
medalhas conquistadas por Janivan
foram compartilhadas com o filho,
levado por ela ao pódio.
Durante os intervalos entre as
provas, que foram realizadas no Câmpus
2 da Pontifícia Universidade Católica
de Goiás (PUC-GO), a atleta revezava

descanso, alongamento, aquecimento
e ainda dedicava atenção ao bebê
de 9 meses. Janivan trocou fraldas e
alimentou o filho. A carteira diz que
aprendeu a ter disciplina para aliar a
rotina de atleta, profissional e mãe. “Ser
mãe é uma dádiva, mas também amo
correr. Todos os dias, aproveito quando
ele está dormindo e saio para
treinar”, explica.
Janivan é destaque nas
competições realizadas pelo Sesi
desde 2002 e nem se lembra mais
quantas vezes já subiu ao pódio. Mesmo
assim, ela revelou que não esperava
que se sairia bem nas provas deste ano.
“Achei que não chegaria em primeiro
lugar. Esse ano, têm atletas novas e
sempre acho que os outros corredores
estão mais preparados.”

Janivan, o filho e a medalha na
volta aos Jogos do Sesi
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Jogos do Sesi

Esporte incentiva qualidade de vida
A prática de atividades físicas,
aliada ao abandono do cigarro e
de bebidas alcoólicas, rendeu bons
resultados ao líder de produção da
Mitsubishi Rodrigo Carlos. Em um
ano, ele perdeu sete quilos e afirma
ter ganhando mais qualidade de
vida. “Quando comecei a praticar
exercícios, vi que fumar e beber
atrapalhava meu desenvolvimento no
esporte e no trabalho”, explica.
Rodrigo Carlos faz parte do
Projeto Viva Saúde, desenvolvido na
Mitsubishi há três anos. Mais de 300
funcionários da indústria de Catalão
abandonaram os maus hábitos por

meio do programa. No ano passado,
na 18ª edição dos Jogos do Sesi,
o líder de produção tentava parar
de fumar. Um ano depois, na 19ª
edição, realizada em setembro, ele
comemorava. “No início foi muito
difícil, senti muita dor de cabeça, mas
a prática de atividade física me deu
forças para continuar”, revela.
O projeto realizado na Mitsubishi
para promover a qualidade de vida
dos 1.800 colaboradores, aliado ao
incentivo ao esporte, tem gerado bons
frutos nas competições esportivas.
Nesta última edição dos Jogos do
Sesi, na classificação geral, os atletas

da indústria subiram ao pódio dez
vezes. A equipe de vôlei masculino,
que Rodrigo integra, foi a vencedora.
Na mesma disputa, o time de futebol
sete máster, atual campeão da fase
nacional, conquistou o tricampeonato.
O analista de logística e membro
da comissão esportiva da Mitsubishi,
Francisco Carlos Moreira, reforça que,
com o incentivo da indústria à pratica
de atividades físicas, o número de
faltas na indústria zerou. “Notamos
que os colaboradores trabalham
motivados e dispostos. Além disso,
temos tido grande destaque nas
competições que participamos.”

Classificados miram Jogos Nacionais
A 19ª edição dos Jogos do Sesi foi
marcada por grande expectativa, já que
a fase nacional terá Goiânia como sede,
de 5 a 8 de junho do ano que vem. A
maioria das provas será realizada no
Clube Antônio Ferreira Pacheco, que
passa por ampla reestruturação para
receber 1.078 atletas, além de equipes
técnicas e integrantes da comissão

organizadora. Os investimentos para
receber a disputa ultrapassam R$ 10
milhões. Os atletas goianos ainda
terão de passar pela fase regional,
em Cuiabá, mas a possibilidade de
jogar em casa, ser prestigiado pelos
familiares e não precisar viajar está
sendo comemorada pelos vencedores
da fase estadual.

“

Tentarei daqui para frente fazer
um trabalho específico para ser
classificado para a etapa nacional.
Competir em Goiânia terá um gosto
especial para todos nós.”
Ronis Delfino da Silva,
operador de máquinas da Granol

Natação masculina
• 1º lugar – FGR
• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Caramuru
Natação feminina
• 1º lugar – Caramuru
• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Promed
Xadrez pensando
• 1º lugar – Eduardo de Aquino Gambale
– Eletrobras -Furnas
• 2º lugar – Geovânio Peres –
Mitsubishi
• 3º lugar – Flávio Henrique da Silva Neiva
– Saneago
Xadrez rápido
• 1º lugar – Eduardo de Aquino Gambale
– Eletrobras - Furnas
• 2º lugar – Geovânio Peres – Mitsubishi
• 3º lugar – Márcio Barreto Vieira –
Gravia
Dominó
• 1º lugar – Eber da Silva Pereira –
Mineração Maracá
• 2º lugar – Celso Alves – Correios
• 3º lugar – Eldson Souza – Mineração
Maracá
Dama
• 1º lugar – Marcos Gonçalves –
Brasil Foods (Perdigão - Rio Verde)
• 2º lugar – Marcelo Nunes Rodrigues –
Cargill
• 3º lugar – Rafael Oliveira Lima –
Correios
Tênis de mesa masculino
• 1º lugar – Antônio Araújo Barbosa
Júnior – FGR
• 2º lugar – Douglas Ribeiro de Oliveira –
Cargill
• 3º lugar – Paulo Henrique Alves da
Cunha – Correios
Tênis de mesa feminino
• 1º lugar – Helenice Bragança – Mabel
• 2º lugar – Hellen Paula Gomes Souza –
U.S.E Mobiliário Corporativo

• 3º lugar – Marileide Braga da Silva –
Correios

• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Mabel

Truco
• 1º lugar – Juliano de Melo Souto e
Daiton Fernando da Silva – Caramuru
• 2º lugar – Wellington Pereira Mendonça
e Eliton Luiz de Lima – Caramuru
• 3º lugar – Rômulo Félix Ferreira e
Glaycon Félix Ferreira – John Deere

Futsal feminino
• 1º lugar – Brasil Foods (Perdigão)
• 2º lugar – Caramuru
• 3º lugar – Mitsubishi

Sinuca
• 1º lugar – Edvar José Tristão –
Mitsubishi
• 2º lugar – Weuton Gomes Caiado –
Mineração Maracá
• 3º lugar – Ednaldo da Silva – Sama
Peteca
• 1º lugar – Leonardo Menezes e Ricardo
Sanches – Consciente Construtora
• 2º lugar – Sander Gonçalves e Vinicius
Pinheiro – Votorantim Metais
• 3º lugar – Francisco Chaud e Erli
Marques – Consciente Construtora
Atletismo feminino
• 1º lugar – Mitsubishi
• 2º lugar – Correios
• 3º lugar – Halex Istar
Atletismo masculino
• 1º lugar – Correios
• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Sama
Voleibol de praia feminino
• 1º lugar – Halex Istar
• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Mabel
Voleibol de praia masculino
• 1º lugar – Copebras
• 2º lugar – Votorantim Metais
• 3º lugar – Mineração Maracá
Voleibol masculino
• 1º lugar – Mitsubishi
• 2º lugar – Caoa
Voleibol feminino
• 1º lugar – Halex Istar

Futsal masculino
• 1º lugar – Votorantim Metais
• 2º lugar – Brasil Foods (Perdigão)
• 3º lugar – Copebras
Futebol
• 1º lugar – Brasil Foods
(Perdigão - Rio Verde)
• 2º lugar – Sama
• 3º lugar – Saneago
Futebol sete máster
• 1º lugar – Mitsubishi
• 2º lugar – Caramuru
• 3º lugar – Mineração Maracá
Tênis de campo absoluto masculino
• 1º lugar – Márcio Pereira de Melo –
Toctao Rossi
• 2º lugar – Leonardo Alves –
Consciente Construtora
• 3º lugar – Márcio da Silva –
BrookField Incorporações
Tênis de campo 35 acima masculino
• 1º lugar – Joy Ribeiro Coelho – Nova
Rocha
• 2º lugar – Willian César Tavares Alves –
Eletrobras
• 3º lugar – Alessandro Borges Cunha –
Sama
Tênis de campo 45 acima masculino
• 1º lugar – Josefredo Lira – Sama
• 2º lugar – Luciano Costa Vieira Júnior –
Correios
• 3º lugar – Lourivaldo Cordeiro de Moura
– Sama
Tênis de campo 35 acima feminino
• Gilvânia Márcia – Sama
Tênis de campo 45 acima feminino
• Eunice Moreira – Halex Istar
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Pesquisa Sesi

Goianienses estão entre
as mais bem cuidadas
As goianienses estão entre as
mulheres mais bem cuidadas do Brasil,
segundo pesquisa realizada pelo Sesi.
Elas possuem o menor índice de
sobrepeso do País (34%). O dado faz
parte de levantamento feito em 11
capitais que receberam a Caminhada
Medida Certa, projeto para incentivar
a população a praticar exercícios
físicos e a adotar estilo de vida
saudável. O estudo revela
ainda que os homens que
participaram em Goiânia
possuem baixo índice
de obesidade e estão
no topo do ranking
dos que têm peso
normal.
Gilene Maria
Rodrigues,
manipuladora
da Halex
Istar, é um
exemplo
dos números
apresentados
na pesquisa. Aos
44 anos, ela passou
a participar de provas de
atletismo em Goiás e no País,
incentivada pela filha, que
treinava no Sesi. “Ficava
sentada no Sesi Clube Ferreira
Pacheco vendo minha filha
treinar e resolvi começar a

correr.” Gilene afirma que, além de
ajudar a manter a boa forma, a prática
de atividades físicas colabora para a
melhoria da qualidade de vida. A atleta
participou da 19ª edição dos Jogos do
Sesi, em setembro, e ficou em 2º lugar
na prova de 200 metros. “Me sinto uma
pessoa melhor quando corro”, ressalta.

Obesidade

O ranking também revela que o
índice de obesidade dos goianienses foi
de 16%, contra 20% da média nacional.
A mesma taxa foi registrada entre as
mulheres da capital. Os dados foram
coletados nos finais de semana em que
a caminhada foi realizada, durante todo
o mês de julho, num percurso de quatro
quilômetros, nas cidades do Rio de
Janeiro, Belém, Florianópolis, Goiânia,
Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte,
Recife, Vitória, São Paulo e Brasília. O
projeto teve a parceria da Rede Globo.
Mais de 53 mil pessoas participaram
das caminhadas, das quais 10 mil
mulheres e 3.700 homens fizeram
avaliação física, realizada por 330
técnicos de saúde do Sesi. Eles mediram
o Índice de Massa Corporal (IMC),
que indica a existência de sobrepeso
e de grau de obesidade de acordo
com a altura e o peso da pessoa, e a
circunferência abdominal, um dos
indicadores de risco cardíaco.
No Brasil, o balanço das avaliações

Sesi Lazer Ativo
Telefone: (62) 3219-1313

Manipulador
a da Halex Is
tar Gilene Mar
Rodrigues fa
ia
tura o 2º luga
r nos 200 m
etros

mostra que 18% dos homens estavam
com a circunferência abdominal acima
do recomendado, que é de no máximo
102 centímetros. Entre as mulheres, o
resultado foi pior: 42% delas estavam
além da medida feminina recomendada,
de 88 centímetros.
O levantamento do Sesi detalha
que, entre os homens, o maior índice de
circunferência abdominal está no Rio de
Janeiro, atingindo 23% dos participantes
da caminhada que se submeteram à
avaliação. Entre as mulheres, o maior
contingente foi verificado no Recife
(54%), que também registrou o maior
grau de obesidade entre os homens,
afetando 26% deles, junto com o Rio.
O gerente de Cultura, Esporte
e Lazer do Sesi Nacional, Eloir
Simm, afirma que o brasileiro está

sedentário. “Um dos grandes problemas
da sociedade hoje é sobrepeso e
sedentarismo, resultado de alimentação
não adequada, da qual estão excluídas
frutas e verduras, e de menos
atividade física. Tudo isso é gerado
pelo conforto que as tecnologias
nos oferecem, como o elevador
e o automóvel. É preciso haver
a compensação e
o mais fácil para
obtê-la é incluir
a caminhada
no dia a dia”,
completa
Simm.
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Integração

Gerente de suprimentos da Brookfield, Marco Aurélio, conta com a presença da família durante competição, no Sesi Jardim Planalto

Lazer no trabalho eleva produtividade
Para elevar níveis de satisfação e
saúde de seus colaboradores, indústrias
goianas investem na qualidade de vida
no ambiente de trabalho, com bons
resultados nas relações interpessoais e,
consequentemente, na produtividade.
Integrar os diversos setores da empresa,
por meio de atividades recreativas, é
uma das estratégias. Exemplo dessa
ação, a Brookfield Incorporações
realizou, em parceria com o Sesi, no
mês de agosto, um torneio de futsal,
com um total de 120 funcionários,
divididos em dez equipes.
Além dos colaboradores, a
competição mobilizou familiares. Jeide
Cristiane Rudferi de Brito, mulher
do gerente de Suprimentos, Marco

Aurélio Tavares de Oliveira, de 33 anos,
fez questão de levar as filhas Maria
Eduarda, de 9, e Ana Victória, de 7,
para acompanhar de perto os jogos do
pai. Mesmo com a vitória da equipe
adversária, torcida não faltou ao time
do Escritório da Brookfield, do qual o
gerente faz parte. Eles perderam a final
contra o time da obra Vivaz, em uma
disputa acirrada, por 6 x 5.

Integração

Além do momento de lazer, que
proporciona diversão para a família
toda, Jeide fala da importância do
evento para o marido, que passa a
conhecer melhor os colegas de trabalho.
“O escritório é meio isolado das obras

e essa atividade ajuda na interação
das pessoas”, diz ela. Professora de
educação física, Jeide afirma que
esse tipo de atividade incentiva os
colaboradores a praticar esportes e se
manter em forma. “Deveriam promover
mais eventos assim.”
Já o time do engenheiro Leonardo
Ferreira, de 31 anos, mesmo eliminado
da competição, não deixou de prestigiar
os colegas na final. Segundo ele, é
muito importante saber quais são
os profissionais que trabalham em
determinado departamento. “Sem
contar que o clima na obra melhora
bastante, fica mais descontraído, com
novos assuntos a serem tratados”,
ressalta. Ferreira conta que seu time já

Programa SESI Ginástica na Empresa
Telefone: (62) 3219-1409

está disposto a treinar para próximas
disputas. “Ficamos animados com
a competição interna e vamos dar
continuidade ao esporte”, afirma.

Benefícios

Além da divulgação em todos
os canteiros de obras da Brookfield,
convidando os trabalhadores não
participantes do torneio para
prestigiar suas respectivas equipes,
também foi realizada a confecção de
carteirinhas sociais do Sesi para todos
os interessados. Os mais de 300 novos
associados poderão desfrutar das
áreas de lazer, academias e diversos
serviços da instituição. Empresas que

Mesmo depois de ter o time desclassificado, o
engenheiro Leonardo (centro) fez questão de
prestigiar os colegas

queiram realizar atividades esportivas
podem procurar qualquer unidade do
Sesi para a realização de parcerias.
De acordo com o professor
de educação física do Sesi Planalto
Francione Cardoso, o diferencial dessa
atividade é que o dia da final dos jogos
foi apelidado de Dia de Clube, onde os
competidores realizam a disputa dos
jogos, as famílias dos trabalhadores
marcam presença e todos participam
de um almoço de confraternização,
sorteio de brindes e atividades
recreativas direcionadas aos filhos dos
colaboradores. As mulheres podem
ainda participar de curso de educação
continuada para formação de renda.

Valorizando o trabalhador
A SuperBolla é outro exemplo
de empresa que se preocupa com a
qualidade de vida do trabalhador da
indústria. Prova disso foi o campeonato
de futsal realizado para seus cerca de
160 trabalhadores, no mês de julho.
O coordenador de Planejamento e
Controle de Produção, Marcos Bento
Camargo, de 33 anos, destaca o interesse
da empresa em se preocupar com a vida
pessoal dos funcionários e, ao mesmo
tempo, proporcionar ambiente agradável,
proporcionando a oportunidade da
prática esportiva e de interação.
“Sempre que posso, pratico
esportes e também faço natação no
Sesi”, diz, acrescentando se sentir
mais motivado no local de trabalho.
“A gente percebe que a empresa não
está simplesmente contratando minha
mão de obra, mas sim, participando da
minha vida”, observa.
O coordenador destaca também a
importância da presença dos diretores
da empresa, que sempre participam
das atividades extras. “Percebemos
uma segurança em colocar na prática
a experiência de vida no dia a dia de
trabalho”, diz ele.

Descontração

“

Vi que a empresa não se
preocupa só em produzir,
se preocupa com a gente”
Lorrayne Rodrigues da Silva,
auxiliar de qualidade da SuperBolla

Já a auxiliar de qualidade da empresa
Lorrayne Rodrigues da Silva, de 21
anos, afirma nunca ter trabalhado em
um lugar que proporcionasse esse
tipo de atividade. Ela conta que teve
contato com todos os colegas, os quais
não tem oportunidade de conhecer
melhor durante o dia de trabalho, e
que todo mundo se divertiu. “Levei
meu esposo e tivemos um momento de
integração. Pra mim foi uma novidade
imensa, pois vi que a empresa não se
preocupa só em produzir, se preocupa
com a gente”, ressalta. Ela reforça que,
com essas atividades, o ambiente de
trabalho se torna descontraído. “A gente
conversa, interage com os colegas e não
tem pressão. Assim produzimos muito
mais”, garante.
Na Centroalcool S/A, em Inhumas,
também foi realizado um torneio
de futebol com os trabalhadores da
indústria, entre os dias 31 de agosto e 18
de setembro. O evento teve participação
de 16 equipes e 320 colaboradores, que
preferiram realizar os jogos em suas
próprias dependências, com suporte
técnico do Sesi Planalto, de Goiânia.
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Cidadania

Ação Social Pró-Emprego realiza
mais de 6 mil atendimentos

Instrutor do Senai faz demonstração de equipamento didático ao prefeito Maguito Vilela (centro)

em parceria com a TV
Em sua 1ª edição, o
Anhanguera e contou com
Programa Ação Social
apoio do Sindicato da
Pró-Emprego do Sesi
Indústria da Construção de
Goiás contabilizou mais
Goiás (Sinduscon), Serviço
de 6 mil atendimentos em
Nacional de Aprendizagem
Aparecida de Goiânia,
Industrial (Senai), Serviço
onde mobilizou cerca de
Nacional de Emprego
2 mil pessoas interessadas
(Sine), governo de Goiás e
em diversos serviços
prefeitura de Aparecida de
oferecidos gratuitamente.
Goiânia.
Destinado a contribuir para
O coordenador de
a captação e qualificação
Atividades Fins do Sesi,
de mão de obra para a
Nilton Antônio Faleiro,
indústria da construção
ressalta que, nesta ação,
e outros segmentos, com
há uma união entre o
vistas a suprir a oferta
Crianças aprendem a fazer doces com nutricionista do Cozinha Brasil,
atendimento de caráter social
de empregos, o evento
durante o evento em Aparecida de Goiânia
e a qualificação profissional.
cadastrou mais de 300
cursos de qualificação profissional e
“Juntamos esforços do Sesi para preparar
currículos. A ação também beneficiou
orientações do Cozinha Brasil.
o trabalhador para ter sua cidadania com
a comunidade com doação de cadeiras
O evento, realizado no dia 27 de
a parte documental, e do Senai, que irá
de rodas e enxovais para gestantes,
agosto na Escola Municipal Monteiro
contribuir com cursos gratuitos.
emissão de carteira de trabalho, CPF,
Lobato, foi promovido pelo Sesi,
Marlene Cândida, de 46 anos, foi
identidade, título de eleitor, além de

Núcleo de Responsabilidade Social
Telefone: (62) 3219-1391

Adriana Nogueira da Costa, André Bueno da Silva e Marciene Pereira de Souza foram alguns dos contemplados com serviços na Ação Social

uma das pessoas beneficiadas pela
Organização das Voluntárias de Goiás
(OVG), presente no evento, com uma
cadeira de rodas para o filho Gilmar
Rodrigo, de 27 anos. Segundo ela, o
rapaz começou sofrer problema de
atrofia na coluna ainda com 17 anos.
Marlene conta que, com a preocupação
de um dia não poder mais se locomover
sem ajuda de outras pessoas, o filho
chegou a desenvolver problemas
mentais, o que exigiu que ela largasse
o trabalho de doméstica e cabeleireira
para cuidar dele em tempo integral. Por
Rodrigo apresentar dificuldades para
andar, Marlene se dirigiu à Ação Social e
foi contemplada com a cadeira de rodas.
A cabelereira Marciene Pereira
de Souza, de 36 anos, também
conseguiu uma cadeira de rodas
para o filho Reidnner Lucas, de
15, que já não anda há três anos.
A cadeira que ele possuía estava
quebrada e, em uma queda, Lucas
acabou fraturando a perna. “Já

não dava para utilizá-la mais”, diz
Marciene, ao ressaltar a dificuldade
de uma mãe que possui filho
com deficiência física. Ela conta
ter sido aprovada no concurso da
prefeitura de Aparecida de Goiânia,
mas ainda não sabe como vai
administrar, ao mesmo tempo, o
trabalho e os cuidados com o filho.

Em busca de trabalho

André Bueno da Silva, de 21
anos, aproveitou a oportunidade para
cadastrar seu currículo em um banco
criado pela Ação Social Pró-Emprego.
Ele mora com um amigo em Aparecida
e está à procura de emprego. Oriundo
de Araguatins, no Tocantins, seu
objetivo é se tornar um mestre de
obras. Primeiro, Bueno foi morar no
Pará, onde serviu no Exército. “Lá
eu fiz um curso de armador e gostei
da profissão”, afirma. No evento do
Sesi, além do cadastro para emprego,
ele participou do curso de auxiliar de

obras civis.
Já Adriana Nogueira da Costa,
de 34 anos, foi até o local para
conseguir um CPF, que ainda
não possuía, situação que lhe
acarretava muitas dificuldades.
“Quando fiz 29 anos precisei do
CPF para colocar meu filho em
uma empresa de jovem aprendiz.
Tirei o número, mas não cheguei a
pegar o documento”, diz. Ela cita
também a dificuldade em comprar
produtos no crediário. “Sempre
comprei no nome de outras
pessoas”, afirma.
Enquanto Adriana cuidava de
retirar seu documento, duas de suas
filhas, Juliana, de 6 anos, e Jéssica, de 9,
aproveitaram o tempo para se divertir
nos brinquedos instalados no local e
para aprender a fazer doces com os
profissionais do Cozinha Brasil. As
primas Istefani da Costa Monteiro, de
11 anos, e Camila da Costa Monteiro, de
10, também acompanharam o curso.
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Interiorização

Sesi amplia atendimento
odontológico no Norte de goiás

Psicóloga da Votorantim, Lígia Azevedo, afirma
que o Sesi oferece serviço de qualidade, com
equipamentos novos, aliado a um baixo custo

O Sesi amplia o serviço
odontológico no Norte de Goiás,
reforçando o atendimento a indústrias
e trabalhadores da região. Com atuação
em Niquelândia há mais de 15 anos
– antes, portanto, da instalação da
Unidade Integrada Sesi Senai, em 2006

–, a instituição inaugurou a expansão
de um consultório para assistir os
colaboradores da Votorantim Metais e
Anglo American. Diariamente, ali são
atendidas 60 pessoas, um aumento de
30% em relação ao período anterior à
ampliação. Com serviço de qualidade
e oferecido a baixo custo aos
trabalhadores da indústria, o Sesi
já atuou este ano em cerca de 40
empresas, prestando mais de 50 mil
atendimentos.
Para a psicóloga da Votorantim
Metais, Lígia Azevedo, o preço é a
maior vantagem da parceria realizada
com a instituição. “O Sesi consegue
oferecer um serviço de qualidade,
com equipamentos novos, aliado
a um baixo custo”, disse,
após ser atendida no
novo consultório,
instalado na Unidade
Integrada Sesi
Senai Niquelândia.
Como
profissional
de Recursos
Humanos, ela
considera
que

a odontologia na empresa é uma
forma de valorizar o funcionário.
“Se disponibilizamos esse benefício
e outra indústria não, com certeza o

Sesi Saúde e Segurança no Trabalho
Telefone: (62) 3219-1335

colaborador opta por ficar conosco.
É uma forma de retermos o quadro”,
acrescentou Lígia, funcionária da
Votorantim há sete meses.
Segundo a psicóloga, a parceria
com o Sesi foi um pedido de grande
parte dos 1 mil colaboradores da
unidade instalada em Niquelândia.
“Eles se sentem mais felizes com essa
possibilidade e confiam no trabalho
realizado pelos profissionais da
instituição”, observou.
Usuária há vários anos dos serviços
de odontologia oferecidos pelo Sesi em
Niquelândia, Divani Monteiro da Silva
Faria disse ter ficado satisfeita com a

ampliação. “É a primeira vez que trago
minhas filhas para ser atendidas aqui e
gostei bastante do resultado”, afirma
Divani, mulher do técnico de operações
da Votorantim Ediomar Nunes de
Faria. Para Divani, o benefício garante
que ela e toda a família mantenham em
dia a saúde bucal.

Qualidade de vida

Para o gerente de Desenvolvimento
Humano e Organizacional da
Votorantim Metais em Niquelândia,
José Chaves, o bem-estar do
colaborador depende da saúde e
qualidade de vida. “Não interessa

o investimento que fazemos, o que
importa é a satisfação e o sorriso dos
nossos funcionários.” Ele próprio, já
atendido no consultório do Sesi, aprova
a qualidade do tratamento. “Os serviços
são tão bons que já existia fila de espera.
Agora, com a expansão, vamos ter
como atender toda a demanda.”
O gerente de Recursos Humanos
da Anglo American, Divani Sousa
reforçou que a parceria com o Sesi é de
fundamental importância para elevar
a qualidade de vida dos trabalhadores
e seus dependentes. “Com a saúde
bucal em dia, eles desenvolvem suas
atividades mais contentes”, disse.

Mudança no comportamento
O Diagnóstico de Saúde e Estilo de
Vida, divulgado pelo Sesi em 2010,
aponta que 59,5% dos trabalhadores
da indústria de Goiás necessitam
de tratamento odontológico de
baixa complexidade. O estudo
mostra menor proporção no
número atendimentos de alta
complexidade, realidade
observada pelo odontólogo
Helder Aires Camapum.
Atuando há 18 anos
em Niquelândia,
o profissional
percebe que
os pacientes
estão mais
conscientes da
importância
da saúde
bucal. “Antes
fazíamos cinco
extrações por dia,
hoje praticamente não
fazemos. As pessoas fazem a prevenção
corretamente e não necessitam
de serviços complicados. O Sesi
contribuiu para essa realidade em

Inauguração da expansão do consultório odontológico: parceria Sesi,
Votorantim Metais e Anglo American

nossa cidade e em todo o Estado.”
Helder Aires também observa
diminuição considerável de emissão
de atestados. “O número de faltas
nas indústrias caiu bastante. Agora
os industriários nos procuram apenas
para realizar serviços pequenos.” O

odontólogo ressalta a importância
de fazer um trabalho de prevenção
com os filhos dos industriários. “As
crianças, além de crescerem cientes
de que é importante ter um sorriso
bem cuidado, ainda alertam os pais
para isso.”

e

19

vivasesi
GOIÂNIA, AGOSTO/SETEMBRO 2011

Teatro Sesi
Daniel Calvet
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Quasar Jovem estreia seu novo espetáculo, Pomar & Por Si Mesmo: dança movimenta Teato Sesi em outubro

Música, dança e teatro no palco
Cinco grandes espetáculos de
música estão programados para
outubro no Teatro Sesi do Centro
Cultural Paulo Afonso Ferreira. O
primeiro será no dia 4, às 20 horas,
da Orquestra Sinfônica de Goiânia,
sob a regência do maestro Joaquim
Jayme. O segundo, no dia 11, às
20 horas, com o violeiro Marcus
Biancardini.
As duas apresentações,
com entrada franca, fazem parte do
projeto Terça no Teatro, que visa à
formação de plateia, especialmente
de trabalhadores da indústria.
Composições de nomes
consagrados da música clássica
integram o repertório da tradicional

orquestra, que na temporada 2011 já
fez cinco concertos no Teatro Sesi,
conquistando numeroso público.
Um dos convidados para a
inauguração do teatro em outubro de
2010, o violeiro Marcus Biancardini
retorna ao palco para uma apresentação
solo. O repertório do artista contempla
canções de diversos países, passando
pela autêntica música caipira, a guarânia
paraguaia, até os clássicos universais.
Formado por oito jovens e
talentosos músicos capixabas, o
Brasilidade Geral incluiu Goiânia em
sua turnê. No dia 13, às 21 horas,
o grupo vai exibir seu virtuosismo
no Teatro Sesi, executando ritmos
brasileiros como samba, maracatu,

xaxado, bossa-nova no trombone,
trompete e sax com arranjos ousados.

Carnaval

Marchinhas de carnaval e sambas
da nata de compositores como
Noel Rosa, Zé Kéti, Ataulfo Alves,
Herivelto Martins, Ary Barroso e
muitos outros compõem o musical É
Com Esse Que Eu Vou, que estará em
cartaz nos dias 19 e 20, às 21 horas,
dentro da programação do Festival
Internacional de Artes Cênicas
Goiânia em Cena, da Secretaria
Municipal de Cultura.
Criado pelos pesquisadores de
MPB Rosa Maria Araújo e Sérgio
Cabral, o musical é uma continuação

www.teatrosesi.com.br
www.twitter.com/TeatroSesi_go
www.arteganhavida.blogspot.com

de Sassaricando, outro grande sucesso
da dupla de encenadores Charles
Möeller e Cláudio Botelho. No
elenco, cantores experientes, como
Soraya Ravenle, Marcos Sacramento,
Mackley Matos, Beatriz Faria, Lilia
Valeska, Pedro Paulo Malta e Alfredo
Del-Pinho.

Dança e teatro

O programa de outubro contempla
também a dança e o teatro. A Quasar
Jovem estreia seu novo espetáculo
Pomar & Por Si Mesmo, nos dias 1º
e 2, e o Nômades Grupo de Dança
reestreia A Última Gota, nos dias 5
e 6. O dia 21 está reservado à Cia.
Raça de Dança, de São Paulo. Um dos
mais importantes grupos de dança da
atualidade, o Raça vai apresentar Cartas

Brasileiras, com coreografia e direção de
Roseli Rodrigues, fundadora do grupo
que morreu em 2010. Cartas de amigos
e familiares são a base do espetáculo.
Com movimentos marcantes, os
bailarinos transformam performances
em poemas e dança contemporânea.
Ser Tão Grande, o espetáculo do
Grupo Arte & Fatos, da Coordenação
de Arte e Cultura da PUC Goiás,
retorna ao Sesi na Terça no Teatro,
com entrada franca. Dirigida por
Danilo Alencar, o texto de Renata
Pallottini, ganhou produção que
remete ao universo sertanejo do autor
de Grande Sertão: Veredas, obra-prima
da literatura brasileira. A cantora Maria
Eugênia fará dois shows nos dias 28 e
29, interpretando o repertório de seu
mais recente CD.

PROGRAMAÇÃO DE
OUTUBRO
1º e 02 – Pomar & Por Si Mesmo,
Quasar Jovem
04 – Orquestra Sinfônica de
Goiânia, maestro Joaquim Jayme
05 e 06 – Nômades Grupo
de Dança
11 - Marcus Biancardini
13 – Grupo Brasilidade Geral (ES)
19 e 20 – É Com Esse Que Eu
Vou (RJ)
21 – Cia. Raça de Dança
25 – Ser Tão Grande, Grupo Arte
& Fatos
28 e 29 – Maria Eugênia

Teatro Sesi ganha piano Steinway
e se prepara para grandes concertos
Quando outubro chegar, o Teatro Sesi do Centro Cultural Paulo
Afonso Ferreira terá em seu palco o piano Steinway, cauda inteira,
modelo D norte-americano, que acabou de adquirir. O concerto
inaugural será no dia 8 de outubro, às 20h30, com o consagrado pianista
Ricardo Castro.
Considerados os melhores do mundo, os pianos da marca criada
em 1853, em Nova York, são os preferidos dos grandes
concertistas, como Miguel Proença, Nelson Freire, Arnaldo
Cohen, Arthur Moreira Lima e muitos outros
que têm carreira internacional. Construído de
forma artesanal, cada peça leva um ano para
ficar pronta. Com o instrumento, o Teatro
Sesi equipara-se às mais requisitadas salas de
concerto do País, podendo receber nomes
importantes da música erudita e popular. A
compra do piano foi feita pela Musical Roriz,
empresa de Goiânia, com intermediação da Gluck
Pianos, de São Paulo.
Piano Steinway, cauda inteira, modelo D, incrementa
Teatro Sesi. Considerados os melhores do mundo, os
pianos da marca criada em 1853, em Nova York, são os
preferidos dos grandes concertistas

