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epois de sediar, em junho, a etapa
nacional dos Jogos do Sesi, Goiânia volta a ser capital do esporte,
com a realização da fase classificatória
regional dessa que é a maior competição
esportiva de trabalhadores do País. De 14
a 18 de novembro, delegações de mais
de 800 atletas, colaboradores de indústrias de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, do Tocantins e Distrito Federal,
mobilizam a capital goiana com a disputa em 15 modalidades.
De Goiás, mais de 200 trabalhadores-atletas de 51 indústrias se classificaram
para a etapa regional dos Jogos do Sesi.
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Eles foram selecionados na fase estadual,
de 6 a 8 de setembro, no Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco. A disputa reuniu
717 atletas de nove municípios. Em pleno feriadão do 7 de Setembro, os competidores não desanimaram e disputaram a
classificação para a fase regional.
Nos três dias de provas, os trabalhadores-atletas demonstraram valores
como superação, espírito de equipe e
motivação. Os Jogos do Sesi visam promover a qualidade de vida do industriário. “Além deles se tornarem profissionais
mais saudáveis, ainda incentivam os filhos, que serão futuros trabalhadores da
indústria, a praticar esporte”, diz a gerente de Lazer do Sesi, Aida Inácio.
Os competidores de Goiânia e do
interior representam as indústrias Brasil
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Foods, Cepalgo, Precon, Sama, Saneago,
Caramuru Alimentos, Mitsubishi, Votorantim Metais, Sama Minerações, Mineração Maracá, Cecrisa, BRF Brasil Foods,
Correios, Goiaspel, Cristal Alimentos,
John Deere, Genix, GVT, Creme Mel, USE
Móveis, Toctao Rossi, Celg, Halex Istar,
Caldas Novas Transmissão, Copebrás,
Orsa Celulose, Gravia, Vitapan, Caoa,
Eletrobrás Furnas, Cargil, Frigorífico JBS,
Consciente Construtora, Hypermarcas,
Alpes Engenharia, Tel Telecomunicações,
Vale Fertilizantes, Geolab, Mineração Catalão, Novafarma, Leinertex, Brainfarma,
Perfinasa, Ferrovia Centro Atlântica, Cecrisa, Central Metalúrgica Catalana, Embratel, MVC, Goiaspel e Unilever.
Leia mais nas páginas 2 e 3
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Amor que nasceu nas pistas

Davi e Kamila, trabalhadores
da Mitsubishi de Catalão, se
conheceram nos Jogos do Sesi

O esporte proporcionou muito mais
que qualidade de vida e vitórias para Kamila Lourenço e Davi Bernardes, trabalhadores da Mitsubishi de Catalão. O destino
dos dois se cruzou na disputa de atletismo dos Jogos Estaduais do Sesi de 2010,
quando se conheceram por causa de uma
circunstância curiosa: Kamila jogava voleibol, mas precisou substituir uma colega
que não pôde disputar a prova de revezamento. Eles se aproximaram, namoraram
e se casaram no início deste ano.
Kamila se apaixonou pelo atletismo e
hoje a modalidade faz parte da vida dos
dois. Eles treinam juntos quatro horas
por dia, de segunda a sexta-feira. Com

apoio de Davi, que já acumulava vitórias nos Jogos do Sesi, Kamila superou
os próprios limites e atualmente é atleta
de destaque na competição. Na etapa estadual deste ano, na 20ª edição, ela conquistou medalha de ouro nos 400 metros
absoluto e de bronze nos 1.500 metros.
Davi foi o primeiro colocado nas provas
de 100 e 200 metros e levou bronze no
revezamento 4x100.
Além da oportunidade de conhecer
pessoas, Kamila ressalta que o esporte
dá disciplina, mais confiança e promove a saúde. “A atividade física te incentiva a querer sempre mais, a superar
seus limites.”

Engenheiros vencem na peteca
Engenheiros da Saneago, Júlio Maria
Reis, de 58 anos, e Silvino Antônio Dias,
de 59, formaram a dupla vitoriosa na peteca nos Jogos Estaduais do Sesi, ao conquistar medalha de ouro na disputa com
cinco outros times.
Júlio diz que se surpreendeu com a
organização dos Jogos do Sesi e justifica
o motivo de ter escolhido a peteca como
esporte: “É barato, não machuca, movimenta muito o corpo e é muito gostoso”,
diz o funcionário da Saneago, que pratica a modalidade há 15 anos. Silvino, que
joga há dez anos, concorda e acrescenta:
“É um esporte que não dá corpo a corpo
e traz muita satisfação em participar.”

Júlio e Silvino, da Saneago:
dupla vitoriosa na peteca
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Confira o resultado:
Natação masculina
• 1º lugar – Caramuru
• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Correios
• Natação feminina
• 1º lugar – Correios

Sinuca
• 1º lugar – Gecimar de Souza – Sama
• 2º lugar – João Batista Marques –
Votorantim Metais
• 3º lugar – Jeancarlo Duarte – John
Deere

Xadrez pensado
• 1º lugar – Giovânio Peres – Mitsubishi

Peteca
• 1º lugar – Saneago
• 2º lugar – Copebrás
• 3º lugar – Frigorífico JBS

Xadrez rápido
• 1º lugar – Eduardo de Aquino
Gambale – Eletrobrás Furnas
• 2º lugar – Robson Iwamoto Ribeiro –
Caoa
• 3º lugar – Divino Aparecido Dionísio
Gomes – Vitapan
Dominó
• 1º lugar – James Freitas da Silva – Cargil
• 2º lugar – Zigomar Ferreira –
Caramuru
• 3º lugar – Eber da Silva – Mineração
Maracá
Dama
• 1º lugar – Ordiley Lima – Caramuru
• 2º lugar – Hidel Brando – Brasil Foods
• 3º lugar – Rogério da Silva – Correios
Tênis de mesa masculino
• 1º lugar – Paulo Henrique Alves
Cunha – Correios
• 2º lugar – Fernando Ferreira da Silva –
Mitsubishi
• 3º lugar – Douglas Ribeiro de Oliveira
– Cargil
Tênis de mesa feminino
• 1º lugar – Helen Paula Gomes Souza
Truco
• 1º lugar – Caramuru
• 2º lugar – Saneago
• 3º lugar – Unilever

Atletismo feminino
• 1º lugar – Correios
• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Genix
• Atletismo masculino
• 1º lugar – Mitsubishi
• 2º lugar – Correios
• 3º lugar – Caramuru
Voleibol de praia feminino
• 1º lugar – Halex Istar
• 2º lugar – Mitsubishi
Voleibol de praia masculino
• 1º lugar – Mitsubishi
• 2º lugar – Anglo American
• 3º lugar – Correios
Voleibol masculino
• 1º lugar – Mitsubishi
• 2º lugar – John Deere
• 3º lugar – Gravia
Voleibol feminino
• 1º lugar – Halex Istar
• 2º lugar – Mitsubishi
• 3º lugar – Gravia
Futsal feminino
• 1º lugar – Caramuru
• 2º lugar – Brasil Foods
• 3º lugar – USE Móveis

Futsal masculino
• 1º lugar – Brasil Foods
• 2º lugar – Votorantim
• 3º lugar – Genix
Futebol
• 1º lugar – Caramuru
• 2º lugar – Cepalgo
• 3º lugar – Brasil Foods
Futebol sete máster
• 1º lugar – Mitsubishi
• 2º lugar – Saneago
• 3º lugar – Brasil Foods
Tênis de campo absoluto masculino
• 1º lugar – Márcio Pereira de Melo –
Toctao Rossi
• 2º lugar – Marcos Elias Martins –
Mitsubishi
• 3º lugar – Gerley Costa Lemos – Celg
Distribuidora
Tênis de campo 35 acima masculino
• 1º lugar – Leonardo Alves –
Consciente Construtora
• 2º lugar – Alessandro Borges – Sama
• 3º lugar – Joy Ribeiro – Leinertex
Tênis de campo 45 acima masculino
• 1º lugar – Josefredo Lira – Sama
• 2º lugar – Lourinaldo Cordeiro de
Moura – Sama
• 3º lugar – Luciano Costa Viana Junior
– Correios
Tênis de campo absoluto feminino
• 1º lugar – Laura de Freitas Severino –
Caldas Novas Transmissão
• 2º lugar – Maria José de Oliveira –
Sama
Tênis de campo 35 acima feminino
• 1º lugar – Gilvânia Márcia – Sama
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Sesi lança projeto para atender
jovens vítimas de exploração sexual

Meneguelli, do Sesi Nacional, lança em
Goiânia o projeto ViraVida: política pública

Goiás passa a integrar mais efetivamente a Rede de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, com o lançamento, no Estado, do Projeto ViraVida,
criado pelo Sesi Nacional para atender
adolescentes e jovens de 16 a 21 anos que
vivem em situação de exploração no País.
A iniciativa inclui ainda situações de tra-

balho doméstico, gravidez precoce e dependência química. O lançamento foi realizado dia 4 de setembro, no Teatro Sesi,
em Goiânia, e contou com a presença do
presidente do Conselho Nacional do Sesi
e idealizador do projeto, Jair Meneguelli.
O ViraVida oferece aos participantes
capacitação profissional, atendimento
médico, odontológico, psicossocial, lazer
e cultura. A previsão é que de as aulas na
capital sejam iniciadas no primeiro semestre de 2013. Os cursos têm duração
média de um ano e contam com respaldo de todo o Sistema S – Senai,   Sesc,
Senac, Sebrae, Sest, Senat, Sescoop. Em
Goiás, a ação também envolve parcerias
do governo do Estado, da Prefeitura, dos
conselhos tutelares e outras entidades.
Atualmente, o projeto está estruturado
em 16 Estados (CE, BA, SE, PE, RN, PA, AL,
MA, PI, PB, DF, RS, PR, RJ, RO e MG) e encontra-se em fase de implementação em
Manaus, Goiânia e São Paulo.
“Estamos caminhando devagar, Esta-

do por Estado, pois esse projeto requer
uma atenção especial. Minha expectativa é de que esse projeto chegue a todos
os Estados e venha a se tornar uma política pública”, disse Meneguelli.
Na avaliação do presidente da Fieg e
diretor regional do Sesi, Pedro Alves de
Oliveira, o projeto iniciado em 2008 é
uma ferramenta eficaz no combate à violência sexual infanto-juvenil. “A exploração sexual existe em todo o Brasil. Dizer
que não tem solução seria cruzar os braços e deixar à deriva um problema que é
de todos. Entendo que devemos unir as
forças das instituições do Sistema S e do
poder público em prol do programa.
O presidente da Fecomércio, José
Evaristo, comunga da mesma opinião.
“O Sistema S passa a compor a rede,
contribuindo na qualificação, fazendo
sua parte, iniciando esse movimento,
mas que amanhã seja uma ação governamental, que o poder público seja sensibilizado”, afirmou.

Inserção no mercado é prioridade
Em quase três anos, mais de 2.200
jovens foram atendidos pelo projeto
ViraVida em todo o País. Ao todo, 1.304
alunos concluíram os cursos e 832 estão
em processo de formação. Dos formandos, 749 estão inseridos no mercado de
trabalho, enquanto o restante participa
de processos de seleção e aperfeiçoamento profissional.
Ao envolver universidades e instituições com expertise no campo de enfrentamento da exploração sexual, o Conselho Nacional do Sesi desenvolveu uma
proposta que vai ao encontro das políticas de proteção e promoção dos direitos
da criança e do adolescente, das políticas
para a juventude e do Plano Nacional
de Enfrentamento da Violência Sexual
Infanto-juvenil, figurando atualmente

como importante parceiro da Rede de
Enfrentamento.
A proposta socioeducativa é coordenada pelos departamentos regionais do
Sesi, que possuem equipe multidisciplinar integrada por psicólogos, pedagogos
e assistentes sociais. Os cursos realizados
pelo Sesi, Senai, Senac, Sesc, Sest, Senat,
Sebrae e Sescoop combinam formação
profissional e educação básica, com
abordagem de temas como cidadania,
saúde, doenças sexualmente transmissíveis, cuidados com o corpo, orçamento
familiar e direitos, dentre outros.
Em parceria com a Rede de Enfrentamento, o projeto garante atendimento
integral aos alunos, incluindo tratamento
médico e odontológico, orientação jurídica, obtenção de documentos pessoais

e atendimento psicossocial – extensivo
às famílias.
Um dos aspectos mais destacados do
ViraVida – o desafio de assegurar a inserção dos alunos concluintes no mercado
de trabalho – levou o Conselho Nacional
do Sesi a realizar grandes esforços de sensibilização e envolvimento do empresariado brasileiro. Para isso, tem contado com
a qualidade do ensino profissionalizante
do Sistema S e do acompanhamento de
egressos dos cursos durante o primeiro
ano de inserção no mercado de trabalho.
Durante a qualificação profissional,
que dura em média um ano, os alunos recebem uma bolsa no valor de R$ 500,00,
dos quais 20% (R$ 100,00) ficam retidos
em uma poupança, resgatável ao final do
processo de formação.
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Sesi Jaiara recebe
Jogos Abertos
da Teuto

Italo Melo, diretor de marketing do Laboratório Teuto, lança os Jogos Abertos da empresa:
incentivo à prática esportiva e à qualidade de vida do trabalhador

Cerca de 250 trabalhadores participaram do início da 2ª edição dos Jogos
Abertos da Teuto, dia 16 de setembro,
no Sesi Jaiara, em Anápolis. Até o dia 4
de novembro, serão disputadas as modalidades de futebol soçaite, futsal, truco, sinuca, pebolim, dominó e tênis de
mesa. Durante a solenidade de abertura,
o diretor de marketing do Laboratório
Teuto, Italo Melo, ressaltou a importância
da prática esportiva, o incentivo e a preocupação da empresa com a qualidade de
vida do trabalhador.

Ação social chega a Pontalina
A Ação Social, programa desenvolvido pelo Sesi, levou diversos benefícios a
moradores de Pontalina, no Sul Goiano, dia 15 de setembro. A população teve
acesso a serviços na unidade móvel do Programa Cozinha Brasil, participou de
oficinas da Educação Continuada, como customização de roupas e artesanatos
feitos com palha de milho, e pôde realizar exame de acuidade visual. Uma parceria com o Sindicato das Costureiras garantiu a realização de palestras, orientações jurídicas, doações de enxovais e corte de cabelo.

Triathlon Sesi

PRIMAVERA - Aluna do Sesi Jundiaí, de Anápolis, Shayenne Candatten, de 16 anos, foi
eleita a rainha da 41ª edição dos Jogos da Primavera, evento promovido pela Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer. Ela é estudante do Ebep – Ensino Médio Articulado à
Educação Profissional SESI/SENAI – e foi coroada durante solenidade realizada no dia
14 de setembro, no Teatro Municipal de Anápolis.

O 2º Triathlon Sesi, aberto à participação de trabalhadores da indústria,
alunos das modalidades esportivas e
comunidade em geral, mobilizou o Sesi
Planalto, em Goiânia, no dia 30 de setembro. Ao todo, os participantes fizeram
três quilômetros de corrida, dez minutos
de natação e dez minutos de bicicleta.
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Orquestra de Violeiros de Goiás fará apresentação especial de música caipira no aniversário do Teatro Sesi

Teatro Sesi, 2 anos:
sucesso de público e crítica
No mês de seu aniversário, o Teatro
Sesi, no Setor Santa Genoveva, só tem o
que comemorar. Em dois anos de funcionamento, o espaço tornou-se referência
em Goiânia pela excelência de seus espetáculos, oferecidos a trabalhadores da
indústria, comunidade e artistas. É notória a aceitação de suas produções, direcionadas a públicos de todas as idades e
classes sociais.
Pelo palco do Teatro Sesi, nesses dois
anos, passaram as mais importantes orquestras de Goiás, renomados artistas da
música clássica nacional e internacional,
cantores populares, grupos de teatro e
dança e muitas outras manifestações
artísticas. Artistas de todos os segmentos reconhecem o valor e a qualidade
do trabalho desenvolvido pelo teatro,
indicando o espaço aos mais exigentes
produtores e diretores do País. “O grande diferencial do Teatro Sesi em relação
aos demais espaços culturais de Goiânia é ser democrático. Além de cumprir
sua função de proporcionar cultura aos
trabalhadores da indústria, ele é muito
receptivo com os artistas locais, oferecendo estrutura humana e técnica e uma
logística excelente para nós fazedores de
arte”, afirma o diretor Danilo Alencar, do
Grupo Arte & Fatos da PUC Goiás.
Milhares de pessoas prestigiam a
extensa e diversificada programação do

Teatro Sesi: peças, shows, concertos, recitais, musicais e outras atrações que ficam
em cartaz praticamente todos os dias.
Um dos mais bem equipados de Goiás,
o teatro investe na formação de plateia,
com projetos específicos, como o Terça
no Teatro, aberto a produções bem elaboradas e que visa incentivar a apreciação e o apuro do gosto musical e teatral
dos industriários.
Preços populares
Ingressos a preços acessíveis e produções com entrada franca possibilitam
a pessoas de todos os níveis sociais ter
acesso aos bens da indústria cultural
proporcionada pelo Teatro Sesi. “Além
de ter a competência de apresentar uma
programação de qualidade, o Teatro
Sesi oferece espetáculos a preços populares ou gratuitos, incentiva a formação
de plateia e difunde a cultura. O teatro
conquistou o espectador”, sublinha o
pesquisador e diretor da Biblioteca de
Artes Cênicas Carmelinda Guimarães,
Gilson P. Borges.
A programação em outubro está recheada de ótimas produções, entre elas
o Festival Internacional de Artes Cênicas
Goiânia em Cena, shows do violeiro Marcus Biancardini e da cantora Débora di
Sá, concertos da Orquestras Sinfônica de
Goiânia e Filarmônica de Goiás, teatro in-

fantil O Casamento da Dona Baratinha e
lançamento do DVD de Tom Chris. Para
marcar a importante data do teatro, a
Orquestra de Violeiros de Goiás, sob a
regência do maestro Geraldo Pereira,
faz apresentação especial, desfiando
um impecável repertório da genuína
música caipira.
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