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Ação social do Sesi leva
serviços a bairros de Goiânia e
Região Metropolitana

Morador do Jardim Novo Mundo, Cláudio
Azevedo participou da aula de biscuit

P

rograma comunitário do Sesi, a
Ação Social Regional mobilizou
bairros em Goiânia e na Região
Metropolitana, em março, oferecendo à
população serviços nas áreas de educação e lazer. O evento, realizado em parceria com a TV Anhanguera, paralelamente
ao novo quadro jornalístico “Bairro que
eu tenho, bairro que eu quero”, prestou
mais de 5 mil atendimentos no Jardim
Novo Mundo, em Goiânia, e no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.
Moradora do Jardim Novo Mundo,
Maria de Lourdes Silva, de 63 anos, levou
a filha, Yasmim Neves Silva, de 9, para
participar de atividades de lazer. “Aqui no
nosso setor não tem nenhuma diversão
para a comunidade. Quando tem even-

Maria de Lourdes Silva levou a filha Yasmim
Neves Silva para se divertir nos brinquedos

to assim, temos que aproveitar”, disse a
mãe. Já a artesã Eliene Ferreira de Jesus,
de 28 anos, participou de cursos de colares e biscuit que o Sesi ofereceu durante
a ação. “Vim para participar dos cursos e
aproveitei para aprender o suco da horta. Vou passar a fazer em casa para meus
filhos”, disse.
Além de contar com atividades de
lazer, dos programas Caminhão da Cultura e Cozinha Brasil, os moradores desses setores, dentro da proposta da TV
Anhanguera, aproveitaram a oportunidade para literalmente colocar a “boca
no trombone” e contar tudo o que o bairro tem de bom e de ruim. O programa
será realizado em diferentes setores da
capital, para mostrar o perfil das regiões,

Jacqueline Brandão Campos se inscreveu
no IEL à procura de um emprego

seus pontos positivos e o que deve ser
melhorado.
Oficinas oferecidas aos participantes da ação social atraíram não apenas
mulheres, como ocorre comumente. O
retificador Cláudio Azevedo, de 34 anos,
passou pelo curso de biscuit, achou interessante e colocou a mão na massa.
Morador do Jardim Novo Mundo há seis
anos, Azevedo compareceu para dar sugestões ao quadro da TV Anhanguera e
aproveitou para se distrair com as atrações do Sesi. “Achei engraçadinhas as
peças de biscuit e quero fazer em casa
como passatempo”, afirmou.
Leia mais na página 2
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Vim para participar dos cursos e aproveitei para
aprender a fazer o suco da horta. Vou passar a
fazer em casa para meus filhos”
Eliene Ferreira de Jesus participou de cursos de colares e biscuit que o Sesi ofereceu durante a ação.

Entre as diversas atrações, o programa
Ação Social Regional colocou também
à disposição dos visitantes jogos como
pingue-pongue, pebolim e futebol de
sabão, brincadeiras como cama elástica
e apresentação musical com a dupla Zé
Augusto e Adriano. Também presente
ao evento, o Senai realizou inscrições ao
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). Já o IEL realizou cadastros e encaminhamentos para

estágio e emprego.
Observando a exigência do mercado por qualificação, Jacqueline Brandão
Campos, de 23 anos, se cadastrou no IEL,
de olho em um vaga no mercado de trabalho. Ela contou que está desempregada
há um mês e meio. Nesse período, realizou
cursos de rotinas administrativas e sonha
com um emprego na área. “Já trabalhei
com vendas e atendimentos, mas quero
mesmo trabalhar com números”, diz.

Saúde do homem é foco de novo
programa do Sesi

Equipes de Saúde do Sesi Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Distrito Federal
recebem capacitação para atender indústrias sobre o novo programa do Sesi Nacional

D

iante da constatação de que 70%
da força produtiva das indústrias
é masculina e de que eles ainda
são maioria na resistência relacionada
à busca de serviços de saúde, o Sesi desenvolverá em todo o País uma série de
ações educativas nas empresas voltadas
à saúde do homem. Equipes do Sesi no
Centro-Oeste foram as primeiras a serem

capacitadas para o programa, que será
lançado oficialmente no dia 28 de abril.
A ação conta com o apoio técnico
do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e Estudos Contemporâneos da Subjetividade (Ecos). No início de
março, a gerente de Segurança e Saúde
no Trabalho do Sesi Nacional, Sylvia Regina Trindade Yano, esteve em Goiânia,

onde se reuniu com as equipes do Sesi
de Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Distrito Federal para discutir estratégias destinadas a colaborar no
atendimento das indústrias, que vai tratar sobre as questões que afetam a saúde
do homem, principalmente no que diz
respeito a hábitos de vida mais saudáveis, drogas, planejamento familiar, paternidade, violência e prevenção das DST
e HIV/aids.
“Com esse projeto, o trabalhador da
indústria vai despertar para a necessidade de cuidar melhor da saúde dele, o
que vai refletir diretamente no seu trabalho e no relacionamento familiar”, frisou
Sylvia. Em Goiás, toda a equipe do Sesi
está empenhada no projeto, segundo o
gerente de Saúde, Marco Antônio Naves.
A intenção é sensibilizar os empresários
para que participem dessa ação. “Um
trabalhador saudável é também um trabalhador mais produtivo, com melhor
desempenho no trabalho”, observou.
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Eurípedes Rodrigues da Silva aprende a
ler e escrever aos 68 anos

Sesi resgata
direito de ler e
escrever
Cássia Martins Costa levou a filha para ser matriculada no Programa Atleta do Futuro. Cristina
Romano Costa é uma dos 200 alunos que serão atendidos no Jardim do Cerrado 7

Brookfield adere ao
Programa Atleta do Futuro

E

m ação de responsabilidade social,
a Brookfield Incorporações, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), levou para o setor Jardim do
Cerrado 7, em Goiânia, o Programa Atleta
do Futuro (PAF), desenvolvido pela instituição. Cerca de 200 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos, vão fazer iniciação
esportiva em diversas modalidades no
âmbito do projeto. As matrículas foram
realizadas no dia 18 de março, durante
Ação Social Regional no setor, região de
atuação da construtora.
Cristina Romano Costa, de 12 anos,
agora é uma das mais de 13 mil alunos
matriculados no programa do Sesi em
Goiás. Acompanhada da mãe, a manicure Cássia Martins Costa, de 42 anos,
Cristina fez sua inscrição para treinar futsal. “As crianças daqui precisam de mais
ocupações”, disse Cássia, demonstrando
preocupação também com a segurança
no local. “Nossos filhos são obrigados a
passar muito tempo dentro de casa por

conta de indivíduos que aparecem oferecendo coisas erradas para elas”, completou. Mãe e filha aproveitaram o evento
para participar das muitas atividades
oferecidas – uma desfrutando de massagem no Espaço Zen e a outra brincando
no futebol de sabão, respectivamente.
A Ação Social Regional, coordenada pelo Sesi Jardim Planalto, colocou
à disposição dos visitantes torneios de
futsal e voleibol, brincadeiras como
cama elástica e futebol de sabão, além
de palestra do programa Como Administrar Melhor seu Dinheiro. O evento
contou ainda com os programas do Sesi
Espaço Zen e Cozinha Brasil. Na área de
serviços de saúde da instituição, os participantes puderam realizar avaliação
de bioimpedância, que faz uma análise
geral de indicadores do corpo, como circunferência abdominal, massa muscular
e gordura corporal. Com o resultado, a
equipe do Sesi deu dicas do que pode
ser feito para melhorar a saúde.

Aos 68 anos, Eurípedes Rodrigues da Silva passa horas e horas
mergulhado em livros e cadernos,
motivado pelo sonho de aprender
a ler e escrever, condição indispensável para concretização de diversos
planos, o principal dele conseguir tirar a carteira de motorista.
Ele é um dos 23 alunos da turma
de alfabetização da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) em Turvânia,
uma ação móvel do Sesi Vila Canaã,
de Goiânia, em parceria com a prefeitura municipal. A turma, iniciada
neste semestre, é formada por cidadãos com idade entre 32 e 70 anos.
Aposentado, ele realiza alguns
trabalhos nas fazendas da região
durante o dia, sempre de olho no
relógio e no compromisso com os
estudos. “Eu já aviso: só posso ficar
até 17 horas, porque às 18h30 tenho
que ir para aula”, conta, orgulhoso
de voltar a aprender novamente,
depois de anos longe da escola.
Os filhos e a mulher de Eurípedes
o incentivam a estudar. “Eles ficam
felizes por eu estar buscando a realização de um sonho”, diz. Mas mesmo
alcançando a meta de conquistar a
carteira de motorista, ele deixa claro
que, enquanto tiver escola, vai continuar estudando. “Não quero parar
mais”, afirma o aposentado.
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Unidade vai receber quase R$ 2 milhões em investimentos para melhor atender seus visitantes

Sesi Catalão passa por revitalização
para melhor atender usuários

P

erto de completar 22 anos de
existência, o Sesi Catalão passa
por ampla reforma para melhor
atender seu público-alvo, que inclui indústrias de 18 municípios da Região Sudeste do Estado. A revitalização, que vai
absorver investimento de quase R$ 2
milhões, abrange melhorias em toda a
estrutura, o que levará à interdição de
alguns espaços do centro de lazer até
o término das obras, programado para
agosto deste ano.
O projeto para a reforma da unidade
prevê para as instalações esportivas: implantação de exaustores para melhoria na
ventilação do ginásio de esportes; substituição de pisos e implantação de trados
para escoamento da água em volta das

piscinas semiolímpica e infantil; retirada
de grama natural e implantação de grama
sintética e melhoria do alambrado de um
dos campos soçaite; implantação de moderno sistema de iluminação e revitalização de grama dos demais campos soçaite.
Cara nova
Além da melhoria na parte esportiva,
a unidade vai implantar uma academia.
O salão de festas e o parquinho ganharão cara nova em 2012. Para o salão, está
prevista a substituição do piso de cerâmica por granitina e retirada da parede
de ardósia do salão de festa e do salão de
jogos. O espaço ganhará também sanitários para portadores de necessidades especiais. Já no parquinho, os brinquedos

de ferragens darão espaço para novos
brinquedos de madeira em eucalipto.
“Após os transtornos da reforma, a
instituição oferecerá aos trabalhadores
da região uma unidade de lazer ainda
mais moderna e com melhor estrutura”,
afirma a supervisora de serviços e programa do Sesi Catalão, Elcimara Rabelo
de Oliveira. Ela acredita que as melhorias
podem colaborar para o aumento de fluxo de frequentadores. Além de Catalão,
entre as cidades atendidas pela unidade
estão Anhanguera, Caldas Novas, Campo
Alegre de Goiás, Corumbaíba, Cristalina,
Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri,
Marzagão, Nova Aurora, Orizona, Ouvidor, Pires do Rio, Rio Quente, Três Ranchos e Urutaí.
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A cultura vai às indústrias

A assistente administrativa da
Brookfield, Mayra Martins participou
pela segunda vez da atividade

Caminhada
ecológica
Atores em apresentação de uma das peças oferecidas pelo projeto
Cultura nas Indústrias: Do arco da veia

E

m parceria com o Sesi, empresas
goianas levam ao local de trabalho
peças teatrais voltadas para informação e conscientização de seus colaboradores em diversos assuntos. Em 2011, o
projeto Cultura nas Indústrias já atendeu
mais de 12 mil trabalhadores de 45 empresas em Goiás. Espetáculos de caráter
educativo, preventivo ou artístico variam
de acordo com o objetivo planejado pela
área de recursos humanos de cada empresa. Além disso, os colaboradores podem contar com um almoço musical com
Adriano Couto e repertório MPB.
A indústria alimentícia Cicopal, de
Senador Canedo, recorreu aos serviços
da equipe do Sesi para sensibilizar seus
funcionários sobre a importância da utilização de equipamentos de segurança
no local de trabalho, durante a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (Sipat). “A peça teatral prende
mais a atenção dos colaboradores e, de
uma maneira descontraída, eles acabam
aprendendo mais”, afirma Andréia Lemes
de Lima, gerente de RH da empresa.
A indústria que se interessar em levar
cultura a seus colaboradores deve entrar
em contato com ocoordenador do projeto, Marcelo Ortega, pelos telefones: (62)
3269-0803 e (62) 8405-4325.

Cerca de 100 colaboradores da Cicopal
assistiram à apresentação na empresa

Confira algumas das peças da
Cia. de Teatro Carlos Moreira, com
texto de Mauri de Castro, levadas à
indústria:
• Era só o que faltava - a saga de um
pacato cidadão nas mãos de dois
marqueteiros que tem o objetivo
de transformá-lo em um político.
• Do arco da veia - Uma comédia
sobre a língua portuguesa e a
cultura popular brasileira.
• Velório à brasileira – No velório de
um funcionário de repartição pública, descobre-se que o falecido
acaba de ganhar na loteria.

Empresários e trabalhadores de
indústrias de Goiânia e Região Metropolitana participaram, no dia 10
de março, da 2ª Caminhada Ecológica, no âmbito do Programa Ginástica na Empresa. O evento, realizado
no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, é desenvolvido
pelo Sesi Jardim Planalto, de Goiânia, desde o ano passado.
Mayra Martins, de 30 anos, participou da atividade pela segunda
vez. Assistente administrativa na
Brookfield Incorporações, ela conta
não ter muito contato com a natureza no dia a dia e que a caminhada
do Sesi é quase uma terapia. “Faz
bem para a alma, para o espírito, a
gente descarrega as energias e melhora o desempenho”, afirma.
Os participantes percorreram
cinco quilômetros com travessias
inusitadas e muita adrenalina. Ao
final, todos desfrutaram de um café
da manhã oferecido pelo Sesi. O
objetivo da atividade, segundo o
coordenador de esporte e lazer da
unidade, Francione Cardoso, é incentivar os industriários e a comunidade à pratica de exercícios físicos
junto à natureza, apreciando e respeitando o meio ambiente.
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Programação de abril do Teatro Sesi
MARIA EUGÊNIA
Maria.com
Data: 3 de abril (Terça no Teatro)
Horário: 20 horas
Entrada franca

MIMICANDO
Miquéias Paz
Data: 15 de abril (Domingo)
Horário: 20 horas
Classificação etária: Livre

ORQUESTRA SINFÔNICA DE GOIÂNIA
Regência Joaquim Jayme
Dia: 10 de abril (Terça no Teatro)
Horário: 20 horas
Entrada franca

ORQUESTRA DOS VIOLEIROS DE GOIÁS
Maestro Geraldo Pereira
Dia: 17 de abril (Terça no Teatro)
Horário: 20 horas
Entrada franca
Classificação etária: 10 anos

ITAMARA KOORAX E MARCEL POWELL
Encontro de Cordas – Dedilhadas e Vocais
Dia: 12 de abril (Quinta)
Horário: 21 horas
Classificação etária: 12 anos
PÉTALAS
Cia. de Dança Hérika Crosara
Data: 14 de abril (Sábado)
Horário: 20 horas.
Classificação etária: livre

ORQUESTRA MUSICÂMARA
Maestro Joaquim Jayme
Dia: 19 de abril (Quinta)
Horário: 20 horas
Entrada franca
Classificação etária: 10 anos
POR QUÁ?
GRUPO EXPERIMENTAL DE DANÇA
Chá do Fígado, Baço e Memória

Caminhada da Mulher movimenta
Parque Campininha das Flores

Akie Irene Sano Alves, de 63 anos: “Andei,
corri, brinquei e voltei a ser criança”

A 4ª Caminhada da Mulher, promovida pelo Sesi Campinas, movimentou
o Parque Campininha das Flores, em
Goiânia, no dia 10 de março. O percurso terminou na unidade do Sesi, onde

trabalhadores da indústrias e comunidade participaram de uma aula de hidroginástica.
Aluna do Programa Adulto em Exercício no Sesi Campinas há 15 anos, Akie
Irene Sano Alves, de 63 anos, participou
pela primeira vez da caminhada. Mesmo
com o esforço para completar o percurso, Irene diz que a diversão disfarçou o
cansaço. “Andei, corri, brinquei e voltei a
ser criança durante os exercícios”, afirma.
Segundo o professor de Educação
Física Túlio Carneiro de Melo, idealizador
do projeto, o objetivo da atividade é trazer familiares e amigos dos alunos da Escola Sesi para a unidade e incentivá-los à
prática de atividades oferecidas, além de
propiciar momentos de lazer e descontração, assim como incentivar hábitos de
vida saudável para os participantes.

Dia: 21 de abril (Sábado)
Horário: 21 horas
Classificação etária: livre
DE MALAS PRONTAS
Cia. Pé de Vento Teatro
Dia: 22 de abril (Domingo)
Horário: 20 horas
Classificação etária: 12 anos
PÁDUA
Música aos Vivos
Dia: 24 de abril (Terça no Teatro)
Horário: 20 horas
Entrada franca
Classificação etária: 10 anos

Local: Av. João Leite, nº 1.013, Setor
Santa Genoveva, ao lado do
Sesi Ferreira Pacheco
www.teatrosesi.com.br
Informações: 3269-0800/4002-6213
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