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Pontal Engenharia é bi em prêmio Sesi

P

ela segunda vez consecutiva, a Pontal Engenharia
Construções e Incorporações Ltda., de Goiânia, foi
vencedora na fase nacional do Prêmio Sesi Qualidade no Trabalho (PSQT), que reconhece empresas por adotar práticas de gestão voltadas à criação de ambiente de
trabalho saudável e produtivo, valorizando e beneficiando
seus colaboradores. Na entrega da premiação, ontem, em

Brasília, a construtora goiana, que disputou na categoria
Média Empresa, conquistou o primeiro lugar na modalidade
Desenvolvimento Socioambiental e o segundo em Cultura
Organizacional.
Leia mais na página 2

RECONHECIMENTO - Alunos destaques nas modalidades de voleibol, futsal e natação recebem troféus durante a Festa do Atleta, no Teatro Sesi.
Instituição atende anualmente mais de 9 mil pessoas em cursos de formação esportiva no Estado. Página 3.
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Pedro Alves, da Fieg, Solange Queija, do Sesi, Wesley Galvão e Ivo Correa, da Pontal, durante a solenidade de entrega do PSQT, em Brasília

Práticas de gestão da Pontal
Engenharia vencem prêmio nacional
A Pontal já havia participado de
quatro edições anteriores do Prêmio
Sesi Qualidade no Trabalho – em 2004,
2007, 2008 e 2010 –, na categoria Micro
e Pequena Empresa. Em 2010, a empresa
venceu na 14ª edição nacional do PSQT,
na modalidade Ambiente de Trabalho
Seguro e Saudável.
Diretor executivo da Pontal Engenharia, Ivo Correa Faria destacou as conquistas. “Ganhamos no ano de 2010 e
repetimos agora em 2012. Gostaríamos
de agradecer a CNI e a Fieg, através do
Sesi, Senai, IEL e ICQ Brasil, por incentivarem as boas práticas do nosso segmento,
estimulando as inovações do nosso mercado. Meus agradecimentos também
a todos os colaboradores por mais essa
conquista, profissionalismo e pelo empenho nos princípios e projetos implanta-

dos. Sem eles, nada disso seria possível”.
O executivo observou que a Pontal
oferece treinamentos aos trabalhadores e, com o tempo, eles acabam se tornando “um patrimônio da empresa”. Por
meio de diversas práticas, acrescentou,
“buscamos contribuir para a melhoria
da categoria dos nossos trabalhadores, reduzindo o nível de absenteísmo,
agregando valores culturais e sociais ao
nosso colaborador e cremos que essa é a
principal maneira de construir um mundo melhor”, diz.
Sobre a vitória no PSQT, com a prática de gestão Produção Mais Limpa e Sustentável com Resíduo Zero, na modalidade Desenvolvimento Socioambiental,
Correa explicou que, por meio logística
reversa, é possível que a empresa mapeie
todos os processos envolvidos, reduzin-

do assim custos operacionais e principalmente os impactos ao meio ambiente.
“Essa política de reciclagem de resíduos
possibilitou que ganhássemos diversos
prêmios estaduais e nacionais”, acrescentou ele.
Empresa do segmento da construção civil, especializada na edificação
de condomínios verticais, a Pontal Engenharia coloca à disposição de seus
trabalhadores uma série de beneficio,
realiza pesquisas para verificação de
necessidades e interesses em atividades a serem implantadas. Além disso,
desenvolve atividades com as mulheres
dos funcionários e é pioneira na implantação do aproveitamento da água da
chuva nas obras. Com o trabalho educativo na área socioambiental, conseguiu
redução de entulho.

vivasesi

Goiânia

dezembro

2012

Festa do Atleta homenageia
105 esportistas

Paulo Ricardo Belotti, da Tel Telecomunicações, recebe troféu de Júnior Antunes Prudêncio, representante da prefeitura de Bela Vista de Goiás

C

om atendimento a mais de 9 mil
atletas de formação esportiva em
todo o Estado, o Sesi promoveu,
dia 10 dezembro, significativa homenagem a seus alunos. Evento já tradicional
no calendário esportivo, a Festa do Atleta reuniu cerca de 600 pessoas no Teatro
Sesi, no Setor Santa Genoveva. Trata-se
de um reconhecimento ao desenvolvimento dos esportistas e à qualidade
dos programas da instituição, que estimulam e valorizam o esporte em Goiás.
Na ocasião, 105 atletas destaques nas
modalidades de voleibol, futsal e natação foram distinguidos com troféus.

Um dos homenageados, Paulo Ricardo Waetge Belotti, de 38 anos, pratica
natação no Sesi desde 7 anos. A atividade já lhe rendeu 346 medalhas em
competições. Só na Festa do Atleta, ele
já soma seis troféus em sua prateleira.
“Isso é o reconhecimento do trabalho
bem feito, do desenvolvimento no esporte e esse evento é uma motivação
que ganhamos do Sesi para continuar
com a prática esportiva”, diz.
Paulo Ricardo é coordenador na Tel
Telecomunicações há um ano e meio
e foi classificado para a etapa nacional
dos Jogos do Sesi, em agosto de 2013,

no Rio de Janeiro, onde representará a
empresa. “Gosto de participar das competições e espero trazer mais uma medalha nesta disputa”, afirma.
Técnico da Embratel, onde trabalha
há 30 anos, Antônio Afonso Rodrigues,
de 54 anos, pratica natação e corrida.
Igualmente reconhecido pelo Sesi com
mais um troféu, o atleta já coleciona
cerca de 500 medalhas, quase todas
conquistadas na natação. “Além de melhorias na saúde, a prática esportiva me
rende novas amizades e isso é uma coisa muito boa para a minha qualidade de
vida”, conta.
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Atleta vence corrida para
homenagear pai morto em acidente
onde o trabalhador-atleta embarcou
logo após a prova para participar do velório. O segundo lugar ficou com Elison
Ferreira, da Master Semijoias, e o terceiro
com Guilherme de Freitas, da Provérbio
Indústria e Comércio de Confecções.
Chuva
Realizada pela primeira vez em Anápolis, a Corrida Sesi Trabalhador 2012
reuniu cerca de 600 participantes, em
pleno domingo, e que não desanimaram
nem com a forte chuva. O evento busca
incentivar a prática esportiva visando à
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria, seus dependentes
e da comunidade em geral. Os vencedo-

res receberam total de R$ 30 mil em dinheiro e kits esportivos.
Já consagrada na competição, a trabalhadora-atleta dos Correios Janivan
Lima foi vencedora pela quinta vez, com
o primeiro lugar nos 10 km. “Gosto muito
de participar da corrida do trabalhador.
Correr para mim sempre é um prazer”. Na
prova de 5 km, Márcia Regina Rodrigues
(Correios) ficou em primeiro lugar, seguida por Samanta Alves Miranda (Correios)
e Aline Silva Guimarães (Use Móveis).
Nos 10 km, o primeiro lugar ficou
com Carlindo Santana (Pão China), o segundo com Genilson Júnio (Gráfica Andora) e o terceiro com Heliel Ronny Lima
(Brasil Pet).

Confira o resultado geral

Fernando Nunes César, da Perdigão de Rio
Verde, exibe prêmio na Corrida Sesi

A Corrida Sesi Trabalhador 2012 representou para o trabalhador-atleta Fernando Nunes César, de 20 anos, muito
mais do que esforço físico, determinação
e busca de melhoria da qualidade de
vida. Às vésperas da prova, realizada dia
2 de dezembro, em Anápolis, o auxiliar de
produção da Perdigão de Rio Verde recebeu a notícia de que o pai, seu incentivador da prática de esportes, havia morrido
em um acidente. Apesar do momento
de dor, ele resolveu participar da disputa
para prestar-lhe homenagem e faturou o
primeiro lugar da prova de 5 km, na categoria Trabalhador da Indústria.
Ao cruzar a linha de chegada, Fernando Nunes não conteve as lágrimas.
“Essa prova ficará marcada para sempre
na minha vida. Ele merecia essa vitória.”
O pai do rapaz morava no Tocantins, para

1) Percurso de 5km – Feminino –
Comunidade
• 3º lugar – Antônia Barroso
• 2º lugar – Fernanda Caetano
• 1º lugar – Rosimeire de Oliveira
2) Percurso de 5km – Masculino –
Comunidade
• 3º lugar – Elias Gonzaga da Silva
• 2º lugar – Luciano Alves
• 1º lugar – Kelvyn Mendes Martins
3) Percurso de 5km – Feminino –
Trabalhadores da Indústria
• 3º lugar – Aline Silva Guimarães       
(Use Móveis)
• 2º lugar – Samanta Alves Miranda
(Correios)
• 1º lugar – Márcia Regina Rodrigues
(Correios)
4)Percurso de 5km – Masculino –
Trabalhadores da Indústria
• 3º lugar – Guilherme de Freitas
(Provérbio Indústria e Comércio
de Confecções)
• 2º lugar – Elison Ferreira (Master
Semijoias)

• 1º lugar – Fernando Nunes César
(Perdigão)
5) Percurso de 10km – Feminino –
Trabalhadores da Indústria
• 1º lugar – Janivan Lima (Correios)
6) Percurso de 10km – Masculino –
Trabalhadores da Indústria
• 3º lugar – Heliel Ronny Lima (Brasil
Pet)
• 2º lugar – Genilson Júnio                   
(Gráfica Andora)
• 1º lugar – Carlindo Santana               
(Pão China)
7) Percurso de 10km – Feminino –
Comunidade
• 3º lugar – Rosângela Gomes
• 2º lugar – Rosilene Alves
• 1º lugar – Vanda Carneiro
8) Percurso de 10km – Masculino –
Comunidade
• 3º lugar – Marcelo Luiz dos Santos
• 2º lugar – Francisco Ivan
• 1º lugar – Antônio Ribeiro
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Famílias Industriárias Unidas

Participantes do projeto Famílias Industriárias Unidas
assistem a palestra na indústria Alplastic

A indústria Alplastic realizou no
dia 14 de dezembro o último encontro do Famílias Industriárias Unidas
(FIU), projeto de inovação apoiado
pelo Sesi voltado a desenvolver habilidades no contexto familiar que
configurem como elementos de prevenção ao abuso de drogas. Os 32
colaboradores participantes tiveram
acesso a cursos e palestras sobre diversos temas envolvendo o assunto.
“Presume-se que a família pode de-

senvolver hábitos de vida saudável
que se propagem nos demais contextos sociais, principalmente no trabalho. Desse modo, o programa tem
como princípio a solidificação da vivência familiar e o desenvolvimento
de tais habilidades para a vida”, afirma Cleonice Maria da Silva, coordenadora de projetos de inovação do
Sesi Goiás.
O curso foi composto por duas
etapas. Na primeira, foram abordados temas sobre habilidades para a
vida, como “Eu posso entender minha família”, “Eu dialogo com minha
família”, “Resgatando meu passado
repensando o presente”, “NÃO!!!! Eu
sou legal sem drogas”. Já a segunda
etapa consistiu em preparar os formados no projeto FIU a serem multiplicadores na comunidade, na escola
e na empresa. Nessa fase, ocorreram
eventos de disseminação do projeto.
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Alunos da EJA da indústria Carta Fabril, em Anápolis, durante solenidade de formatura no Sesi
Jaiara: investimento na melhoria da escolaridade de colaboradores

Ensinando para transformar
Com as novas exigências do mercado e a dificuldade de se encontrar profissionais
qualificados, indústrias goianas investem na melhoria da escolaridade de seus colaboradores, fator importante para a capacitação de mão de obra, instalando salas de aula
no próprio local de trabalho. É o caso da Carta Fabril, que formou, no dia 16 de dezembro, turma de 25 alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Serviço Social da
Indústria (Sesi). Eles concluíram o ensino médio e receberam os diplomas do diretor
industrial da empresa, Victor Coutinho. O objetivo da indústria é dar continuidade ao
programa e firmar mais parcerias com o Sesi para que os mais de 440 colaboradores
da Carta Fabril, em Anápolis, sejam beneficiados com mais ações em educação, saúde,
cultura e lazer. Durante a solenidade, Coutinho distribuiu a todos os formandos um
vale-compras no valor de 150 reais e sorteou três computadores para a turma.
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