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Construção valoriza trabalhador

Trabalhadores e familiares participam de atividades em dia
de lazer na Unidade Sesi Senai Aparecida de Goiânia

A

construção civil é um dos setores da indústria
que mais crescem em Goiás. Dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que até março de 2012, mais de 95 mil
trabalhadores atuavam em canteiros de obras e outras
atividades no segmento no Estado. Entre ações sistemáticas destinadas à valorização dessa mão de obra,
Sesi e Sinduscon realizaram, em 18 de agosto, o Dia Nacional da Construção Civil, promovido simultaneamente em todo o País pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC). Na Unidade Integrada Sesi Senai
Aparecida de Goiânia, colaboradores da indústria e
seus familiares participaram de diversas atividades de
promoção da qualidade
de vida e cidadania.
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esse tipo de ação e acabam trabalhando
mais contentes.”
Adão Silva, encanador da Consciente Construtora, foi apenas para ver os
colegas da empresa jogar futebol. “Este
ano minha família não pôde vir, mas fiz
questão de vê-los. Pena que não ganharam”, contou.
Carpinteiro da Construtora Moreira
Ortence, Vilson Nonato Moreira levou a
família para aproveitar as atividades oferecidas no Sesi Senai Aparecida. Enquanto desfrutava o almoço oferecido aos
participantes, ele disse se sentir valorizado e orgulhoso de fazer parte do evento.
“É muito bom e a cada ano está melhor.”
As mulheres também tiveram ações
voltadas especialmente para elas. Um salão de beleza foi improvisado no Sesi Senai Aparecida de Goiânia. Gilda Dias de
Brito, mulher de um trabalhador da Prime, aproveitou para cuidar dos cabelos.
“Além de poder trazer toda a família para
passar o dia aqui, ainda vou sair mais bonita”, comemorou.
Dentro da programação, os participantes assistiram a uma apresentação
realizada pelo grupo de Teatro do Sesi e
a show humorístico da dupla Nilton Pinto e Tom Carvalho.

Show da dupla humorística Nilton Pinto e Tom Carvalho anima o Dia da Construção Civil,
aberto pelo presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, e que teve espaço
destinado às mulheres dos trabalhadores

Durante todo o dia, um sábado, foram registrados 7.328 atendimentos de
diversos tipos, incluindo emissão de documentos, teste de glicemia, aferição de
pressão, escovação orientada, entre outros. Houve ainda atividades esportivas,
como os Jogos da Construção 2012, em
que 24 equipes disputaram partidas de
futebol soçaite masculino. A competição
foi vencida pelo time da Toctao Engenharia, que faturou medalhas, troféu e
um jogo de uniformes.
Participante do Dia Nacional da Cons-

trução Civil há quatro anos, o técnico de
segurança do trabalho da Sousa Andrade Construtora, Noberto de Oliveira, integrou o time da construtora na disputa.
Apesar de não ter vencido a competição,
ele destacou pontos positivos do evento.
“É gratificante poder confraternizar com
colegas de várias empresas”, disse o trabalhador.
Segundo ele, os funcionários retornam ao trabalho mais motivados após o
dia de atividade socioesportiva. “Já notamos que eles se sentem valorizados com

Promoção reúne autoridades
e empresários
O Dia Nacional da Construção Civil
foi prestigiado por presidentes de sindicatos, representantes da prefeitura
de Aparecida de Goiânia, das instituições que compõem o Sistema Fieg e
empresários. O presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira, ressaltou que não
existe crescimento econômico sem
desenvolvimento social. “Neste dia, demonstramos que o trabalhador precisa
ser valorizado”, disse.
A valorização da mão de obra do
trabalhador da construção também
foi ressaltada pelo presidente do Sinduscon-GO, Justo Cordeiro. Para ele, o
evento também é uma oportunidade
de integração dos trabalhadores de várias empresas.
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Canja do Festival Sesi Canta Cerrado
O Festival Sesi Canta Cerrado tem
nova data. Anteriormente previsto para
agosto, o evento promovido pelo Sesi
Goiás, em parceria com a TV Anhanguera e Rádio Daqui, com o co-patrocínio da
Caixa Econômica Federal, será realizado
de 9 a 11 de novembro, no Teatro Sesi.
As inscrições estão abertas e podem
ser feitas até o dia 19 de outubro, na categoria Composição Inédita, no site www.
sesigo.org.br/cantacerrado. Comunidade
e trabalhadores da indústria podem participar com canções de todos os gêneros
e estilos da música popular brasileira. O
candidato deverá postar seu vídeo no
Youtube e, posteriormente, anexar o link
do vídeo no site do Sesi. A ficha deverá
ter todos os campos preenchidos. A inscrição é gratuita.
Criado em 1981, como Festival Sesi
de Violeiros e MPB, exclusivo à participa-

ção de trabalhadores da indústria, o concurso foi transformado em Festival Sesi
Música em 2009, abrindo espaço à participação de compositores e intérpretes de
todos os gêneros musicais.
Com formato diferenciado e novo título, o Festival Sesi Canta Cerrado foi todo
renovado. A partir desta edição, as inscrições devem ser feitas on-line, a parceria
com a TV Anhanguera e o jornal Daqui incrementa a divulgação, a categoria composição valoriza a pesquisa e a criação, e
a comunidade também poderá concorrer.
Uma comissão julgadora de alto nível
fará a seleção. Para a semifinal, serão escolhidas 30 composições: 20 da comunidade e 10 de trabalhadores da indústria.
Na final, entrarão 12 canções, sendo 4
compositores da indústria e 8 da comunidade. Os três primeiros colocados ganharão prêmios em dinheiro e troféus. O

primeiro colocado receberá R$ 3 mil, o
segundo, R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil.
As 12 músicas finalistas serão gravadas
em CD.
Votos
Além da inscrição on-line, o internauta poderá votar na música de sua
preferência. As mais votadas ganharão
um ponto na fase final, que será somado
à nota atribuída pela comissão julgadora. A nota final não poderá ultrapassar o
total de 10 pontos. Um troféu especial
está reservado para a música mais votada na internet.
O Festival Sesi Canta Cerrado visa
promover o intercâmbio e a troca de experiência entre músicos, compositores,
intérpretes e poetas, valorizar a produção musical e cultural do Estado de Goiás
e descobrir novos talentos.

Alunos premiados
no Sesi Campinas

Clube Antônio Ferreira Pacheco, sede da maioria das provas dos Jogos do Sesi

Jogos estaduais do Sesi
Em pleno feriadão da Semana da Pátria, cerca de 800 trabalhadores-atletas de empresas goianas disputaram em Goiânia, de 6 a 9 de
setembro, a etapa estadual dos Jogos do Sesi, primeira etapa classificatória desse que é um dos maiores torneios para funcionários de
indústrias em todo o País. A competição abrange as modalidades de futebol, futsal, futebol sete máster, tênis de mesa, tênis de campo, xadrez,
natação, atletismo, voleibol, vôlei de areia, truco, sinuca, dama, peteca e
dominó. Os vencedores se classificaram para a etapa regional dos Jogos,
que também será disputada na capital goiana, de 14 a 18 de novembro.

Participantes do programa Miniempresa
2012 - Junior Achievement, 18 alunos da 2ª
série do ensino médio da Escola Sesi Campinas foram premiados, no dia 15 de agosto,
com o troféu de Melhor Relatório Final na
atividade empreendedora. O prêmio avaliou
critérios como criatividade, organização dos
dados da empresa, planejamento, empreendedorismo, estruturação da redação e das
ideias presente no relatório dos alunos. A miniempresa fundada e gerida pelos alunos foi
a S.A. Versatiles Chaveiros.
O aluno Misael Matheus Oliveira de Moraes, do Sesi Campinas, foi o único estudante do
Estado de Goiás entre os medalhistas de ouro
na 14ª Olimpíada Brasileira de Informática, na
modalidade Programação Júnior. Como prêmio, Misael foi convidado para fazer o curso
na Unicamp com tudo pago.
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Colaboradores da Granol são beneficiados com biblioteca

Operador Valterson Marques de Jesus escolhe
livro no Espaço do Conhecimento Granol

Cerca de 600 funcionários da Granol
Indústria, Comércio e Exportação S.A.,
em Anápolis, foram beneficiados com a
implantação de uma biblioteca do Sesi,
inaugurada no dia 10 de agosto, nas

dependências da empresa. Denominado Espaço do Conhecimento Granol, o
projeto oferece aos colaboradores da
indústria centros multimeios, contendo
biblioteca, gibiteca e dez computadores
com acesso gratuito à internet, onde os
usuários têm oportunidade de inclusão
digital e de obter informações diversas.
Na unidade, os trabalhadores podem
utilizar o centro multimídia, com acesso à
informação por meio de mídia impressa
(acervo bibliográfico e não-bibliográfico), eletrônica (internet e livros eletrônicos) e eventos culturais para absorção de
conhecimento. O Sesi colaborou com um
acervo bibliográfico, com 200 livros e dez
computadores para o local. Já a Granol
assumirá as despesas operacionais advindas do funcionamento da biblioteca,
como salário de colaborador, água, luz,
telefone, entre outras. A intenção é aumentar o acervo bibliográfico e implantar a DVDteca e CDteca.
O operador Valterson Marques de Jesus, de 23 anos, é um dos beneficiados
com o Espaço do Conhecimento Granol.
Ele contou que o hábito da leitura já faz
parte de sua vida, por meio de revistas e
jornais. “Agora com essa biblioteca pretendo ler mais livros”, disse. Há quatro
anos na indústria, Marques destacou o
esforço da empresa em proporcionar

Alunos ganham poupança de R$ 1 mil
Vinte e seis alunos das unidades Sesi
Campinas, Canaã, Planalto, de Goiânia;
Jaiara e Jundiaí, de Anápolis, foram contemplados pela promoção Prêmio Poupança Aluno, uma das ações previstas
no Pacto pela Educação, do governo do
Estado, destinada a motivar estudantes
da rede pública de ensino a estudar e
permanecer na escola até a conclusão
da educação básica. Eles estão entre os
4 mil selecionados em avaliação da Secretaria Estadual de Educação e receberam R$ 1 mil cada um. O movimento da
conta-poupança é de responsabilidade

da família, em conjunto com o aluno,
ficando a critério dos mesmos a destinação desse recurso.
A solenidade de premiação foi realizada no dia 10 de agosto, no Ginásio Rio
Vermelho, em Goiânia. Participaram da
entrega o governador Marconi Perillo e
o secretário da Educação, Thiago Peixoto. Todos os alunos selecionados participaram, em novembro do ano passado,
da Prova Goiás, realizada pela Secretaria
da Educação. A premiação é cumulativa
e não exclui os participantes selecionados anteriormente.

qualidade de vida aos colaboradores.
“Temos também outros ambientes importantes para nós, funcionários. Um
deles é o quiosque, que auxilia no entretenimento nos intervalos do trabalho”, afirmou.
Durante a inauguração do espaço, o
gerente administrativo da Granol em Anápolis, Osmar Albertini, ressaltou a importância da leitura no cotidiano das pessoas,
para que “se tornem melhores pais, filhos,
amigos, profissionais e cidadãos.”
Albertini lembrou que, por maior
contato que o homem possa ter com as
tecnologias, existe uma que é comum de
se ver esquecida nas prateleiras de casas
e escritórios: o livro. “E é a partir desse
simples instrumento que podemos complementar nosso conhecimento”, disse o
gerente. Ele aproveitou para motivar os
colaboradores presentes para que sejam
incentivadores do espaço ali ofertado.
“Ainda é um espaço tímido, mas vamos
nos empenhar para aumentar os títulos
que estão aqui hoje”, frisou.
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