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Ação Global atende mais de 22 mil
pessoas em um só dia

P

ela segunda vez em Anápolis, a Ação Global mobilizou a cidade e região, com oferta
gratuita à população de mais de 50 tipos
de serviços comunitários nas áreas de saúde,
justiça, educação e lazer, na Escola Municipal
Ayrton Senna, no Setor Filostro Machado. Realizado simultaneamente em todo o País, em um
sábado (5 de maio), o evento superou, em Goiás,
as expectativas dos organizadores ao beneficiar
22.667 mil pessoas, com prestação de mais de 55
mil atendimentos.
Em sua 19ª edição, o tradicional programa do
Sesi, em parceria com a TV Anhanguera/Rede Globo, por meio da TV Tocantins, contou com apoio
da prefeitura de Anápolis e do governo de Goiás.

Como cuidar dos dentes
Estudante, Isabela Maria de Oliveira Santos, de
11 anos, buscou informações sobre saúde bucal durante a Ação Global. Ela acompanhou a palestra de
prevenção odontológica e garante que, a partir de
agora, vai escovar melhor os dentes. “Eu não sabia
que o fio dental tirava outras coisas além dos restos
de comida, agora aprendi a usar direito”, disse
ela. A garota estava acompanhada da madrasta, Michele Lima Guedes, de 26 anos, que foi
tirar nova identidade.

Leia mais na página 2
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Participação de celebridade
Realizada há 17 anos nos Estados e no Distrito Federal, a Ação Global mobiliza parceria de diversas instituições, emissoras afiliadas à Rede
Globo e voluntários, entre eles atores de TV. Em Goiás, Érico Brás, que
interpreta Jurandir, de Tapas e Beijos, marcou presença. “Todo tipo de
ação que reconhece a cidadania do povo brasileiro eu acho de extrema importância. E eu como artista, acho que minha contribuição é estar presente. Parabenizo a Rede Globo, que é a empresa que trabalho
e estou representando, e o Sesi por essa parceria, por estarem fazendo
isso juntos e espalhando para o Brasil inteiro essa atitude e esse reconhecimento da cidadania. Isso serve de exemplo também para outras
empresas”, disse ele.

Um lar para os animais abandonados
Animais de estimação também tiveram espaço na Escola Municipal Ayrton
Senna, onde o Conselho Regional de Medicina de Goiás (CRMV-GO) disponibilizou
cães e gatos abandonados para adoção, além de oferecer vacinações e orientações
para a população cuidar melhor deles. Maycon Douglas Pereira dos Santos, de 11
anos, foi com a tia, Jânia Aparecida de Jesus, de 27 anos, até o local escolher um
filhote. “Ainda não tinha cachorro e quero cuidar desse”, afirmou Douglas, apoiado
pela tia: “É bom ensinar a fazer o bem desde pequeno. Já tenho três cachorros e
todos foram adotados”, disse ela.

Motorista busca qualificação de
olho em renda extra
Na expectativa da aposentadoria, Adelino Alves da Paz, de 58 anos, aproveitou o
Ação Global em Anápolis para se inscrever
em um dos cursos do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai Goiás), outra instituição parceira do mutirão da cidadania. Ele pretende começar uma carreira
de pintor em Anápolis. “Sou motorista e
vou me aposentar logo, então já estou procurando algo para me proporcionar uma
renda extra”, explicou.

Doação de mudas
A atendente Kelly Denise Farias, de 32 anos, e o marido Celso
Gomes, de 49, beneficiados recentemente com uma casa pela
prefeitura de Anápolis, foram em
busca de algumas mudas de plantas que estavam sendo doadas no
local. “Ganhamos um flamboyant
e duas ameixeiras, assim teremos
sombras e frutas”, afirmou ela.

Documentação à vista
A diarista Maria Luiza de
Jesus, de 66 anos, perdeu a
identidade há um ano e já enfrentava problemas para realizar pequenas coisas, como
fazer compras. Ela aproveitou a
oportunidade, assim como fizeram os mais de 7 mil atendidos
pelo programa do Sesi na área
de cidadania, para providenciar
gratuitamente o documento.
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Hora de brincar
Acompanhado da mãe, Keverle Lucas de Paula Moreira, de 10 anos, uniu o útil
ao agradável, ao participar das atividades recreativas oferecidas, cortar o cabelo e,
ainda, aprender um pouco mais sobre o trânsito, em uma ação da CMTT, por meio da
prefeitura de Anápolis. “Foi legal saber como eu tenho que andar na rua, na faixa de
pedestre e de bicicleta”, disse ele.

Acessibilidade ao
alcance de todos
A anapolina Fátima Siqueira, de 54 anos, visitou a
Ação Global para tentar conseguir uma cadeira de rodas
para a filha, Cristina Siqueira,
de 23 anos, que é deficiente
mental e sofreu em novembro do ano passado um começo de AVC. Depois disso,
muito fraca, Cristina não
conseguiu mais andar. Fátima foi uma das 100 pessoas
beneficiadas pelo programa
de doação da Organização
das Voluntárias de Goiás
(OVG). Ela também recebeu
uma cadeira higiênica. Ambos equipamentos foram
considerados importantes
pela mulher, que mora com
três filhos e o marido, atualmente desempregado. “Sobrevivo com o salário que
consigo conquistar com reciclagem”, afirmou.

Benefícios garantidos
Há 20 anos, Paulino Gomes da Silva, de 48 anos, sente dificuldades para se locomover. Com a ajuda da irmã, Santina Gomes da Silva, de 46, ele foi à Ação Global e ganhou
uma cadeira de rodas. No local ainda cortou o cabelo, benefício realizado também durante o evento. Eles saíram satisfeitos do local. “Fomos chegando e fomos atendidos.
Fiquei feliz!”, disse ela.

Realizando sonhos
Um dos 200 casais que participaram da
união civil comunitária na Ação Global, Seila Moreira Costa, de 32 anos, e David Sebastião Pacheco, de 29, oficializaram a relação
de 11 anos. “Queremos fazer a vontade de
Deus e essa ação gratuita foi muito bem
vinda”, disse Seila.Já o casal Francisca Lima,
de 40 anos, e o pintor Edevaldo Nardes
Cortes, de 43 (foto), vive juntos há mais de
duas décadas e tem três filhos. “Queremos
regularizar nossa situação como marido e
mulher perante a lei e perante Deus”, disse
ele. Sandra Valéria da Fonseca, de 40 anos,
e Nilson Silva Domingues, de 62, se conheceram há um ano e meio, se apaixonaram e
resolveram se unir. Domingues já foi casado
e tem três filhos. Já para Valéria é o primeiro
matrimônio. “Eu não pensava mais em me
casar. Mas o amor chegou, bateu na porta e
me conquistou”, explicou Valéria.

Oportunidade de emprego
A professora Eliane Pereira da Silva,
de 30 anos, procurou o estande do IEL,
presente no evento recebendo currículos. Desempregada há dois meses, após
ter trabalhado como auxiliar de produção e com vendas, ela manifestou esperança. “A maioria das empresas exige
profissionais com experiência. Espero
conseguir uma vaga em uma das áreas
em que já atuei na prática, pois como
professora sei que está mais difícil.”
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Nathalya Toaliari
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Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco: ícone do atendimento prestado pelo Sistena Fieg ao trabalhador ganha revitalização

Clube Sesi Ferreira
Pacheco revitalizado

U

m dos símbolos maiores do
atendimento prestado pelo
Sistema Fieg ao trabalhador da
indústria em Goiás, o Clube Antônio
Ferreira Pacheco, no Setor Santa Genoveva, passou por ampla reforma, a
maior desde sua construção, no final
da década de 60. A revitalização, que
absorveu investimento superior a R$
12 milhões, com apoio do Departamento Nacional do Sesi, melhorou o
atendimento aos usuários do tradicional complexo de lazer e entretenimento. As melhorias serão apresentadas
no dia 2 de junho, data que antecede
o maior evento esportivo da indústria
brasileira: a oitava edição dos Jogos do
Sesi, etapa nacional, que terá Goiânia
como sede.
A reforma das instalações esportivas
do Clube Ferreira Pacheco inclui novas

coberturas, substituição de pisos, ampliação de arquibancadas, instalação de
iluminação, sonorização e painel eletrônico, construção de sanitários e vestiários, além de uma nova quadra de areia.
A quadra de tênis ganhou novo piso,
mais adequado para a atividade e com as
respectivas marcações.
“A revitalização do clube oferecerá
aos trabalhadores goianos uma unidade de lazer ainda mais moderna e com
melhor estrutura”, afirma o superintendente do Sesi Goiás, Paulo Vargas.
Ele destaca que as melhorias, além de
atender aos jogos, deixam legado para
os colaboradores das indústrias, colaborando assim para o aumento de fluxo de
frequentadores da unidade, que atualmente soma cerca de 40 mil visitantes
por mês, entre alunos, atletas e usuários
das áreas de lazer.

Jogos
Nacionais
Revitalizado, o Clube Antônio
Ferreira Pacheco será palco principal das provas dos Jogos do Sesi,
de 4 a 9 de junho. Cerca de 1.100
trabalhadores-atletas das regiões
Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e
Centro-Oeste do País participam da
competição, que movimenta a capital durante seis dias.
Com abertura oficial, no dia 5
de junho, no Centro de Cultura e
Convenções de Goiânia, os Jogos
do Sesi 2012 movimentam, além do
Clube Ferreira Pacheco, a pista de
atletismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC Goiás), no Jardim
Mariliza. Entre jogos e provas, estão futebol, futsal, natação, tênis de
campo e de mesa, voleibol, vôlei de
praia e xadrez.
Paralelamente às competições,
várias atividades foram programadas para atender aos participantes,
como espaço do atleta; exposição
de animais do Cerrado; concurso
fotográfico, com premiação de um
tablet; cidade cenográfica da primeira capital de Goiás, happy hour,
entre outras.
Trabalhadores-atletas participantes dos
Jogos do Sesi: competição reúne 1.100
colaboradores da indústria do País
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Sesi implanta academia na Sama

Diretores da Sama e do Sesi durante a inauguração da academia na mineradora

D

iante da constatação de que
atividade física é aliada da qualidade de vida do trabalhador,
o Sesi Goiás inova e investe para que
cada vez mais colaboradores da indústria tenham acesso a benefícios dessa
prática de forma sistemática e deixem
o sedentarismo de lado. Em parceria
com a Sama Mineração, a instituição implantou uma academia de ginástica na

área da mineradora, dentro da Vila Residencial, em Minaçu, no Norte goiano. O
espaço beneficia aproximadamente 1,2
mil colaboradores e seus dependentes.
A inauguração, no dia 10 de maio, reuniu diretores e funcionários da empresa
e do Sesi.
A academia possui 50 equipamentos, entre ergometria e musculação,
divididos em três ambientes – sala de

A academia instalada aqui
na Vila Residencial nos
oferece a possibilidade de
termos acesso a um espaço
moderno para praticar
atividades físicas sem que
tenhamos que sair daqui.
Eu e minha família vamos
usufruir muito.”
Com a academia poderei
fortalecer meu corpo e
melhorar meu desempenho
no tênis, modalidade que
pratico de três a quatro vezes
por semana.”
Alessandro Borges Cunha, chefe de
expedição e atleta de tênis da Sama nos
Jogos do Sesi

Josefredo de Andrade, coordenador
financeiro da Sama

ginástica, ergometria e musculação –,
além de dois vestiários (com chuveiros e
armários privativos com chaves). Todos
os serviços serão oferecidos gratuitamente, em três períodos.
O superintendente do Sesi Goiás,
Paulo Vargas, disse que a implantação da
academia é demonstração da confiança
da Sama nos serviços oferecidos pelo Senai, IEL, ICQ Brasil e Sesi, instituições do
Sistema Fieg. “É uma honra fazermos parte desse projeto”, afirmou, acrescentando
que os investimentos que a mineradora
faz em qualidade de vida dos colaboradores se igualam aos de grandes empresas do Brasil e, com isso, atraem e mantêm mão de obra qualificada.
A retenção de recursos humanos
pela empresa foi ressaltada também
pelo diretor geral da Sama, Rubens Rela
Filho. “Minaçu é uma cidade pequena e,
por isso, temos de investir na qualidade de vida dos nossos colaboradores. A
parceria que desenvolvemos com o Sesi
assegura esse direito”, afirmou.

Vou incentivar meu marido a
praticar atividade física todos
os dias antes do trabalho. Eu,
como não preciso trabalhar
fora, com certeza irei usufruir
bastante desse espaço, que
só aumenta a qualidade de
vida que temos aqui.”
Nilva de Paula Caixeta, mulher de Jarbas
Ferreira Caixeta, analista de
materiais da Sama
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Almir Nascimento, da Engil, e Cássia Maria, da HalexIstar: famílias reunidas no Ferreira Pacheco

Trabalhadores da indústria
comemoram 1º de Maio no clube
O Sesi Goiás comemorou o Dia do
Trabalho com extensa e diversificada
programação nas unidades da capital
e do interior do Estado. No tradicional
Clube Antônio Ferreira Pacheco, no Setor
Santa Genoveva, em Goiânia, cerca de
4.300 pessoas, das quais mais da metade
formada por colaboradores da indústria,
participaram da promoção Festival do
Trabalhador, que marcou o 1º de maio.
As atrações incluíram show sertanejo e
popular, torneio de pesca, feira do Cerrado, desfile moda praia, sorteios de brindes, além de atividades recreativas nas
churrasqueiras.
O evento começou às 8 horas e muitos
chegaram bem cedo para aproveitar mais

o dia de lazer. Foi o caso do mestre de
obras da Engil Engenharia Almir do Nascimento Brito, que antes mesmo do início
das atividades, às 7 horas, já estava no
Ferreira Pacheco. “Cheguei bem cedo com
minha família para garantir a churrasqueira e colocar as carnes para assar”, contou.
No Ferreira Pacheco, foram sorteadas
três TVs de 42 polegadas, três bicicletas e
quatro camisas oficiais dos times goianos
de futebol. Cássia Maria da Silva, auxiliar
de produção da HalexIstar Indústria Farmacêutica, ganhou uma TV 42 polegadas, eletrodoméstico que ainda não possuía em casa. “É a primeira vez que venho
no evento e já fui sorteada. Estou muito
feliz”, afirmou ela.

Prêmio de qualidade no trabalho
recebe inscrições
As inscrições ao Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho (PSQT) estão abertas e
se encerram no dia 20 de julho, pelo site
www.sesi.org.br/psqt. Destinada a valorizar as boas práticas de responsabilidade
social empresarial, a iniciativa chega este
ano à sua 15ª edição. Podem participar
indústrias de qualquer porte ou segmento que sejam contribuintes do Sistema
Indústria ou optantes do Simples.
Os participantes têm até o dia 31
de julho para apresentar a descrição de
Boas Práticas Empresariais, que abrangem seis categorias: Cultura Organizacional, Gestão de Pessoas, Ambiente de
Trabalho Seguro e Saudável, Educação e

Desenvolvimento, Desenvolvimento Socioambiental e Inovação. As práticas têm
de estar em execução há pelo menos seis
meses, contados da data de inscrição.
As vencedoras na etapa nacional
em cada modalidade ganham certificados de socialmente responsáveis, contribuem na elaboração de um livro de
referência no assunto e participam de
seminários de divulgação das melhores
práticas pelo País. Em Goiás, as empresas
socialmente responsáveis que desejam
participar podem procurar mais informações com a coordenadora estadual
do PSQT, Solange Queija, pelo telefone
(62) 3219-1307.

Sesi vacina
mais de 52 mil
trabalhadores
em Goiás
Mais de 52 mil trabalhadores da
indústria de Goiás foram vacinados
contra a gripe (comum e influenza
H1N1) este ano pelo Sesi Goiás, no
âmbito do atendimento prestado na
área de saúde. Profissionais da instituição do Sistema Fieg percorreram
193 indústrias do Estado para imunizar os colaboradores. A campanha
tem como foco os principais polos
industriais goianos, como Itumbiara, Anápolis, Niquelândia e Catalão,
onde o Sesi mantém unidades operacionais. Os funcionários são imunizados a uma taxa de 10 reais por
colaborador, repassada às empresas.
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