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Teuto alerta
colaboradores sobre
riscos no trânsito

U

ma das maiores indústrias do setor farmacêutico, o Laboratório Teuto desenvolve de
forma pioneira projeto de conscientização
no trânsito, escolhido em 2011 no âmbito do Edital
Senai Sesi de Inovação, iniciativa das instituições
para promover a inovação tecnológica e social nas
indústrias. O Programa de Prevenção de Acidentes
com Motocicletas nas Indústrias (PPAMI) visa reduzir o índice de acidentes de trajeto com os trabalhadores da empresa que utilizam esses veículos
como meio de transporte.
O complexo farmacêutico, instalado no Distrito
Agroindustrial de Anápolis, aproveitou a Semana
Nacional de Trânsito 2012, em setembro, para mobilizar seus mais de 2 mil colaboradores. Blitz com
distribuição de material educativo, camarim divertido e teatro foram algumas das ações realizadas.

Leia mais nas páginas 2 e 3

Equipe de teatro da Arte e Eventos Produções
apresenta peça educativa sobre o tema
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Funcionários elogiam iniciativa
do Laboratório Teuto
cipalmente dos motoristas mais jovens.
“É importante que a empresa tenha essa
iniciativa de conscientização. Benefícios
como esse nos deixam mais motivados e
com vontade de crescer ainda mais dentro da indústria”, ressalta.
Assim como Franklyn, a colaboradora
do Teuto Amanda Pereira de Abreu, de
26 anos, abandonou a moto e passou a ir
trabalhar de ônibus. Mesmo nunca tendo sofrido acidente no caminho de casa
para o trabalho e vice-versa, ela afirma
ter ficado com medo dos riscos, depois
de tomar conhecimento dos altos números de desastres envolvendo os veículos
de duas rodas. “A maioria dos motoristas
de carros não respeita as motocicletas, o
que faz os acidentes aumentarem mais
ainda”, diz ela. Amanda elogiou a indústria e o Sesi pela iniciativa de levar ações
como o PPAMI para conscientizar, de forma descontraída, os condutores a serem
mais prudentes no trânsito.

Colaboradora do Teuto, Amanda Pereira troca
moto por ônibus como meio de transporte

O Programa de Prevenção de Acidentes com Motocicletas nas Indústrias,
do Teuto, ocorre em meio à realidade
assustadora exibida por dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)
que mostram que cerca de 35 mil pessoas morrem por ano vítimas da violência
no trânsito no Brasil. Preocupado com
os índices e após sofrer um acidente de
trajeto grave com moto, o mecânico industrial do Teuto Humberto Franklyn Dutra, de 31 anos, deixou de lado as duas
rodas e passou a ir trabalhar de carro. Ele
conta que o acidente ocorreu há pouco
mais de um ano, quando ia atravessar
uma esquina e a condutora de um outro
veículo avançou o sinal vermelho. “Quase
perdi minha perna e passei por oito cirurgias”, diz ele. Franklin acredita que falta
mais cautela na hora de conduzir, prin-

Pioneirismo
Um dos diretores da empresa, Italo
Melo, ressalta que o laboratório é pioneiro no Programa de Prevenção de
Acidentes com Motocicletas nas Indústrias. “Acho que é legal ser o primeiro,
mas é uma pena que as outras empresas
também não tenham começado antes.
Então, a mensagem que eu tenho pra
passar é que se trata de um trabalho nobre, desenvolvido não só para melhorar
a produtividade e o desempenho da
empresa, mas para salvar vidas e com a
preocupação na saúde de seu colaborador. Espero que o Teuto sirva de exemplo
para outras indústrias”, comenta.
Italo se mostra feliz com os resultados do programa e afirma que a indústria acredita no capital humano e procura sempre criar ações internas junto com
entidades parceiras, como o Sesi, em
benefício dos colaboradores. “A filosofia
da empresa é essa: a gente não vende
medicamento. Vende saúde, bem-estar e

qualidade de vida a todos os públicos de
interesse com os quais a gente lida. Tanto nossos clientes, fornecedores e, principalmente, nossos colaboradores”, afirma.
Além do projeto de conscientização, o
diretor conta que o laboratório possui vários programas que englobam qualidade
de vida, capacitação, desenvolvimento de
pessoas e saúde bucal. “O Sesi vem, cria
ações interativas e lúdicas, realizando de
forma criativa essas atividades. Fizemos
também em um centro educacional com
crianças e agora estamos fazendo na empresa. As pessoas têm interagido e participado e espero que tenham absorvido
também o conteúdo. As pesquisas indicam que grandes parcelas dos acidentes
têm participação do caminho do colaborador de casa para o trabalho. Ações como
essa minimizam isso, mudam a produtividade da empresa, é bom para as duas partes”, afirma Italo.
Italo explica que no Brasil, atualmente, existe disputa muito grande por
mão de obra qualificada e a filosofia da
empresa é sempre acreditar em seu colaborador, buscando treinamento, programas de qualidade de vida e bom plano
de carreira. “Acredito então que o Teuto é
uma opção dentro do Estado muito forte
para quem quer iniciar uma carreira de
sucesso e trabalhar em uma empresa de
destaque internacional”, acrescenta.

Diretor do Teuto, Italo Melo: ação pioneira na
prevenção de acidentes com motocicleta
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Psicóloga e consultora do projeto, Bruna Tomazetti, e a analista de projetos do Sesi Goiás, Cleonice Maria da Silva, no Camarim Divertido

Falta conscientização no trânsito
A psicóloga Bruna Tomazetti, consultora do projeto, acredita que os acidentes ocorrem muito mais por um processo
comportamental do que por qualquer
tipo de questão técnica e lembra que
a mudança de comportamento passa
pela conscientização. Bruna cita que,
atualmente, no Brasil, em média 400 mil
pessoas são acidentadas anualmente no
trânsito, o que pode ser comparado, em
termos de mortes, a um Boeing caindo a

cada dois dias. Isso sem contar a quantidade de mão de obra desativada devido
às sequelas que o trânsito provoca.
“Esses índices me levam a crer que a
falta de conscientização é muito prejudicial”, diz a psicóloga, ao lamentar que
essa realidade persiste, a despeito de
existir um departamento governamental, o Denatran, que possui verba para
trabalhar a parte do comportamento
humano vinculado ao trânsito. “Mas a

gente vê que é muito incipiente, esse
trabalho realizado é bastante curto. Por
isso fico muito feliz e é um sonho participar do PPAMI, iniciado pelo Teuto,
com o objetivo de prevenção. Tem sido
um trabalho bonito, pois percebemos
que está acontecendo um processo
de conscientização aqui dentro. Acho
muito importante levar isso para outras
indústrias. O projeto PPAMI preserva vidas”, comenta.

Passeio ciclístico do Teuto
Mais de mil trabalhadores participaram da 10ª edição do Passeio Ciclístico
Teuto, em parceria com as unidades do
Sesi Jaiara e Jundiaí, em Anápolis, no
dia 21 de outubro. Os inscritos saíram
da Praça 31 de Julho, conhecida como
Praça da Câmara, passando por diversas
vias e avenidas de Anápolis e finalizando o percurso na unidade do Sesi Jaiara.
O evento contou com apoio do Corpo
de Bombeiros e CMTT. Os ciclistas foram

acompanhados por dois trios elétricos,
uma equipe de orientadores do Sesi e
voluntários. Após o passeio, foi montado o Espaço Zen para atendimento aos
participantes. A empresa Teuto ofereceu buffet e houve sorteio de brindes,
incluindo uma motocicleta. Estiveram
presentes na ação a gerente do Sesi
Jaiara, Nara Núbia, o Diretor do Teuto,
Italo Melo, e o gerente de Recursos Humanos, Marco Aurélio Cardoso.

Colaboradores do Teuto lotaram ruas de
Anápolis em evento apoiado pelo Sesi
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Jogos Internos das Escolas Sesi
incentivam a solidariedade
“Eu era mais gordinha e não tinha muita disposição. Consegui emagrecer 10
quilos jogando vôlei e hoje me alimento
melhor, além de passar mais tempo com
meus amigos”, afirma.
Já o aluno do Sesi Jaiara Rugielle
Xavier de Almeida, de 15 anos, sempre
gostou de praticar esportes. Na escola,
ele participa da turma de futsal, judô e
vôlei e diz ter ficado bastante conhecido na região onde mora pela habilidade
com a bola. “Todos os lugares que frequento o pessoal da cidade me vê e diz:
esse é o garoto que joga no Sesi Jaiara”,
conta, orgulhoso.

Alunos do Sesi Jaiara se divertem na torcida pela escola durante as competições

M

ais de 1.250 litros de óleo e leite
foram arrecadados durante a 3ª
Edição dos Jogos Internos das
Escolas Sesi, cujo tema este ano foi a solidariedade. Os mantimentos recolhidos
durante as inscrições dos alunos atletas
foram doados para entidades beneficentes. Cerca de mil crianças e adolescentes
participaram das competições, realizadas de 19 a 21 de setembro no Clube Sesi
Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia.
Os alunos das escolas Sesi de Campinas, Vila Canaã e Jardim Planalto, de
Goiânia, e Sesi Jaiara e Jundiaí, de Anápolis, concorreram nas modalidades futsal masculino e feminino, voleibol misto,
tênis de mesa masculino e feminino,
xadrez masculino e feminino, queimada

feminino e dominó misto.
A melhor classificada foi a Escola Sesi
Canaã, com 178 pontos, seguida por Escola Sesi Jaiara, com 134 pontos, e Escola
Sesi Planalto (122). Resultado à parte, a
gerente de Educação Básica do Sesi Goiás, Ângela Buta, destaca que o objetivo
maior do evento é incentivar os alunos a
possíveis mudanças de hábitos e valores
por meio da prática esportiva, além de
promover o intercâmbio entre eles e estimular o surgimento de novos talentos.
Stephany Viana Pereira, de 14 anos, é
prova de que a prática esportiva garante
não só a alegria dos troféus, mas também melhor qualidade de vida. Ela conta
que começou a praticar esportes após se
matricular no Sesi Canaã, há quatro anos.

Aluna do Sesi Canaã Stephany Viana Pereira:
melhoria com a prática de esportes
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Diversão no Sesi
Niquelândia

Trabalhadores da indústria Anglo American e seus dependentes na Unidade Integrada Sesi
Senai Niquelândia: dia de recreação leva famílias ao clube

A Anglo American, em parceria com
a Unidade Integrada Sesi Senai Niquelândia, realizou em 3 de novembro dia
de recreação para mais de 700 trabalhadores da indústria e seus dependentes.
Entre as atividades, os participantes se
divertiram, no clube do Sesi, com brinquedos infláveis, palhaços de perna de
pau, aulão de hidroginástica, futebol
de campo, entrega de brinquedos para
crianças. Teve, ainda, picolé, pipoca e
lanche para todos.

Unidade recebeu investimentos e passou por
melhorias para melhor atender usuários

Kennedy Rodrigues Leonel, operador de máquina da Cargil, aproveita o Dia da Criança
para levar toda a família ao Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco

Famílias prestigiam
Dia da Criança no Sesi
O operador de máquinas da Cargil Kennedy Rodrigues Leonel aproveitou
a folga do Dia da Criança para levar a família ao Sesi Clube Antônio Ferreira
Pacheco. Durante todo o dia 12 de outubro, foram realizadas atividades recreativas, oficinas, sorteio de brindes e torneios. A data também foi marcada
por shows da dupla Patati Patatá Cover e Galinha Pintadinha Cover. O filho do
operador, Lucas, de 9 anos, ficou encantado com a apresentação da patinação
artística, realizada pela professora Simone de Santana e suas alunas. “Nunca
tinha visto esse tipo de coisa”, disse o menino. A esposa de Kennedy, Fabiana
da Silva Leonel, aprovou a programação preparada para as crianças. “Eles adoraram todas as atividades.”

Sesi Barro Alto
de cara nova
Após um ano de portas fechadas, o
Clube Sesi de Barro Alto foi reinaugurado no dia 11 de outubro. O espaço recebeu investimento em torno de R$ 100
mil, que garantiu a reforma de piscinas,
cercas, alambrados, jardinagem, recuperação do campo de futebol soçaite, instalação de novas duchas e reparo no salão
de jogos. O clube ganhou também nova
pintura. A expectativa do diretor da unidade, Washington Luis Chaves, é de que
o número de visitantes aumente em 20%
após as melhorias. Antes da paralisação,
o espaço recebia cerca de 250 visitantes
por mês.
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Alunos do Ebep
são premiados
em olimpíada

Dupla José Carvalho e Divino Franco ficam entre os melhors da indústria
goiana em 2012 com a música Valores do Coração

Festival Canta Cerrado premia
composições goianas inéditas
Composições inéditas de autoria de candidatos da indústria e da comunidade
conquistaram as três primeiras colocações no Festival Sesi Canta Cerrado. O resultado foi anunciado dia 11 de novembro. A competição reuniu 28 concorrentes, selecionados entre dezenas de inscritos. Os três vencedores da categoria Indústria foram as
músicas Valores do Coração, da dupla José Carvalho e Divino Franco (Goiânia), Nego
Dagua, de Caíque Borges (Itumbiara) e Dia Após Dia, de Leandro Henrique (Catalão).
Na categoria Comunidade, os vencedores foram Peregrinação, de Rodrigo Caverna,
do grupo Passarinhos do Cerrado, Canarinho do Cerrado, de Paula de Paula, e A Dança da
Canção Incerta, de Diego de Moraes e Kleuber Garcês, todos de Goiânia. Cantor e compositor, Jennegs Porto, de Aparecida, ficou com o prêmio de revelação. A dupla José
Carvalho e Divino Franco conquistou também o prêmio de música mais votada na web.
Músicos, compositores e intérpretes de dez cidades de Goiás participaram do Festival Sesi Canta Cerrado. Comandado por Marcelo Ortega, o evento contou com a participação de candidatos de Goiânia, Itumbiara, Minaçu, Anápolis, Pirenópolis, Senador
Canedo, Caldas Novas, Trindade Goianira e Aparecida.
A comissão julgadora, formada pela coordenadora de Cultura da UFG, Flávia Cruvinel, o compositor, produtor musical e violonista, Ney Couteiro, maestro Cláudio Antunes, o produtor cultural Marcelo Carneiro e o apresentador do Programa Frutos da
Terra, da TV Anhanguera, Hamilton Carneiro, premiou 6 composições entre as 28 selecionadas. O primeiro lugar de cada categoria ganhou R$ 3 mil, o segundo, R$ 2 mil e o
terceiro, R$ 1 mil, mais troféus e participação no CD do festival, que tem parceria da TV
Anhanguera e Rádio Daqui, com copatrocínio da Caixa Econômica Federal.

Passeio ciclístico da Votorantim
Um passeio ciclístico, realizado pela Votorantim Metais em parceria com a Unidade Integrada Sesi Senai, reuniu, em Niquelândia, mais de mil trabalhadores e seus
dependentes, no dia 23 de setembro. O percurso seguiu pelo anel viário da cidade,
com largada no parque agropecuário e chegada no Sesi Clube Niquelândia, onde os
participantes foram recebidos para um dia de atividades de lazer, incluindo massagem expressa e sorteio de brindes.

Alunos do Ensino Médio Articulado (Ebep) do Sesi/Senai de Anápolis foram premiados na Olimpíada Nacional em História do Brasil,
realizada pela Unicamp. Ana Luísa
Trautenmiller, Marina Borsato e
Jhemerson Brenner conquistaram
medalha de bronze na competição,
que reuniu 1,2 mil estudantes e professores de todo o País. Já Isabelle
de Souza, Ivana Oliveira e Amanda
Cardoso receberam menção honrosa. A fase final do evento foi realizada no dia 21 de outubro, em
Campinas, São Paulo. Ao todo, foram inscritas 60 mil equipes, ficando apenas 300 para a grande final.
Os estudantes premiados frequentam o curso de Química do Ensino
Médio Articulado das unidades Sesi
Jundiaí e Senai Roberto Mange.

vivasesi
Revista de divulgação do Sesi Goiás,
publicação da Assessoria de Comunicação
Institucional do Sistema Fieg
Av. Araguaia, nº 1.544, Edifício Albano
Franco, Casa da Indústria
Vila Nova - Goiânia-GO - CEP 74645-070
Fone: (62) 3219-1300 / Fax: (62) 3223-9913
www.sesigo.org.br
e-mail: ascom@sistemafieg.org.br
Assessor de Comunicação Institucional do
Sistema Fieg: Geraldo Neto
Edição: Dehovan Lima
Reportagens: Daniela Ribeiro, Edilaine Pazini
e Valbene Bezerra
Projeto Gráfico e Diagramação:
Thatyane Mendonça
Fotos: Silvio Simões, Sérgio Araújo
e Alex Malheiros
Tiragem: 7 mil exemplares

