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Sesi ganha área no Jardim Colorado 

para construir nova unidade

Leia mais na página 2

Em solenidade no Paço Municipal, o prefeito de 
Goiânia, Paulo Garcia, assina termo que autoriza a 
cessão de área de 16 mil metros quadrados para 
construção de nova unidade do Sesi, no Jardim 
Colorado. Obra deverá ficar pronta em 2014

Campanha Doe 

Sangue, Doe Vida
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Alunos da Escola Sesi Campinas, autoridades e diretores do Sistema Fieg participam de solenidade de cessão de área para nova unidade
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O prefeito de Goiânia, Paulo Gar-
cia, assinou, no dia 7 de maio, 
lei que autoriza a cessão ao 

Serviço Social da Indústria (Sesi) de 
uma área de 16 mil metros quadrados, 
no Bairro Colorado, Região Noroeste da 
capital, destinada à construção de uma 
nova unidade Integrada Sesi Senai.

Durante a solenidade, o presidente 
da Federação das Indústrias do Estado 
de Goiás (Fieg), Pedro Alves, previu que 
a nova escola deverá ser inaugurada 
em 2014, no aniversário de Goiânia. Ao 
todo, serão investidos cerca de 16 mi-
lhões em recursos próprios do Sesi e do 
Senai na implantação da nova escola. 
Inicialmente, as instituições, juntas, vão 
oferecer anualmente 2.100 vagas entre 
educação básica e cursos profissionali-
zantes de curto e médio prazo. 

Para o prefeito, a nova unidade será 
fundamental para o desenvolvimen-

to da região onde será instalada, com 
a criação de oportunidades para que 
crianças e adolescentes tenham forma-
ção adequada e possam alcançar seus 
desejos futuros. “A cidade tem de agra-
decer ao Sistema Fieg por mais uma 
unidade como essa. Uma escola que, 
como as outras, terá alta qualidade na 
formação lúdico-pedagógica desses 
meninos e meninas, para que promo-
vamos justiça social. E justiça social só 
se promove dando acesso à educação 
de qualidade a todos e a todas”, afir-
mou Paulo Garcia. 

De alta densidade populacional, a 
Região Noroeste de Goiânia abriga apro-
ximadamente 300 mil habitantes. O 
superintendente do Sesi e diretor re-
gional do Senai, Paulo Vargas, definiu 
a cessão do terreno como uma colabo-
ração extraordinária da Prefeitura de 
Goiânia para o projeto de ampliação de 

oportunidades de qualificação profis-
sional e vagas para a educação básica 
daquela população.

“Para esse pessoal deslocar-se para 
uma unidade nossa em outro setor de 
Goiânia seria desgastante, não pela 
distância mas pela nossa realidade, que 
ainda não temos um transporte coleti-
vo com a performance desejada. Por 
isso, é mais interessante levarmos es-
sas oportunidades para mais próximo 
da população. Pensando em atender 
também o polo do entorno da capital”, 
disse Paulo Vargas.

A assinatura da lei de cessão do ter-
reno foi realizada no auditório do Palá-
cio das Campinas Venerando de Freitas 
Borges (Paço Municipal) e contou com 
presença dos secretários de Educação, 
Neide Aparecida, de Indústria e Comér-
cio, José Geraldo, do vereador Charles 
Bento, entre outras autoridades.

Prefeitura de Goiânia doa área para 
construção de nova unidade do Sesi



José Fábio Bezerra Júnior, operador de máquinas da DPA/Nestlé, faz doação no Sesi 
Campinas, pela primeira vez, incentivado pela filha Amanda, aluna da escola

A campanha Doe Sangue, Doe Vida, 
realizada há 12 anos, mais uma 
vez mobilizou alunos e professo-

res do Sesi Campinas – ao todo cerca de 
2 mil voluntários –, em coleta que refor-
çou o estoque do Hemocentro de Goiás 
(Hemogo), parceiro da iniciativa. Além de 
doadores fiéis, o movimento levou à uni-
dade do Sistema Fieg, ponto de coleta, 
muitas pessoas interessadas em partici-
par pela primeira vez. “A conscientização 
sobre a importância de se doar sangue 
deveria começar nas salas de aula para 
que as crianças sejam futuros doadores”, 
disse Katiúscia Christiane Freitas, chefe 
da divisão de coleta do Hemogo. 

Antes do dia D da ação, 26 de abril, 
os estudantes realizaram pesquisas para 
elaborar folders, panfletos e cartazes de 

divulgação para garantir o êxito 
das ações desenvolvidas. Tam-
bém percorrem empresas em busca 
de patrocínio. O dinheiro arrecadado foi 
destinado à aquisição de brindes sortea-
dos entre os participantes. Na edição an-
terior da campanha, os estudantes com-
praram dez macas para atendimento aos 
doadores. Apresentações culturais e de 
dança movimentam o dia da ação.

O operador de máquinas da DPA/
Nestlé José Fábio Bezerra Júnior, de 47 
anos, foi doar por incentivo da filha, 
Amanda Pereira Bezerra, de 15 anos, 
aluna do Sesi Campinas. “Eu sempre 
ajudava na campanha de outras formas 
e estimulava as pessoas a doarem, mas 
esse ano resolvi também ser doador”, 
disse ele.
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Doe Sangue, Doe Vida 
mobiliza alunos
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Sérgio Rones e Francielio Souza reúnem a família para um churrasco no Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, que ficou lotado no dia 1º de maio

Palestrante Marcelo Torres com sua banda de 
jazz durante apresentação no Teatro Sesi

O Festival do Trabalhador – A Indús-
tria em Ritmo de Festa lotou as unidades 
do Sesi de Goiânia e do interior de Goi-
ás, na comemoração do Dia do Trabalho. 
Somente no Sesi Clube Antônio Ferreira 
Pacheco, em Goiânia, passaram cerca de 
6 mil pessoas nos dias 1º e 5 de maio. 
Este ano, como muitas empresas não 
suspenderam as atividades no feriado, 
o evento foi realizado em dose dupla. 
As atrações incluíram torneio de pes-
ca e jogos de mesa, festival de música, 

O que têm em comum a rotina de 
uma empresa e a apresentação de uma 
banda de jazz? A curiosa relação foi mos-
trada em palco pelo dublê de administra-
dor de empresas e músico de formação 
erudita especializado em jazz Marcelo 
Torres, que ministrou em Goiânia a pa-
lestra-show Gestão Empresarial no Ritmo 
do Jazz, dia 24 de abril.

Com bagagem musical de ter toca-
do várias vezes em New Orleans (EUA), 
o berço do jazz, Marcelo Torres fez, du-

videoquê, show sertanejo, atividades 
recreativas e sorteio de brindes, como 
dois tablets e cinco bicicletas. 

Entre o os trabalhadores da indústria 
que aproveitaram o feriado no Sesi Clu-
be Antônio Ferreira Pacheco, o soldador 
da Cielt Metalúrgica Francielio Souza 
Ferreira reuniu a família e os amigos 
para um churrasco no clube. Segundo 
Francielio, o dia de lazer serviu como 
oportunidade de recarregar as ener-
gias para retornar à rotina de trabalho. 

rante a apresentação no Teatro Sesi, um 
paralelo entre situações do cotidiano da 
gestão corporativa e a performance de 
uma banda de jazz. Ele abordou o traba-
lho em equipe, a liderança, a criativida-
de e as mudanças necessárias exigidas 
para ambas as situações. Toda a expla-
nação foi realizada por meio de execu-
ções musicais. Parte das comemorações 
dos 60 anos do Sesi Goiás, o evento teve 
como ingresso um quilo de alimento 
não-perecível.

“A gente volta com mais disposição”, 
disse. Sérgio Rones Camargo, soldador 
da Meta Hospitalar, estava no grupo de 
Francielio e também aprovou a progra-
mação. “Trouxe minha família e todos 
estão adorando o dia.”

Nilton César Tavares, trabalhador da 
Celg, ganhou uma bicicleta no sorteio 
realizado no Dia do Trabalho. “Minha es-
posa disse que eu iria ganhar, mas não 
acreditei. Nunca tinha sido sorteado na 
vida”, disse.             

Festival do Trabalhador lota unidades do Sesi

Palestra compara gestão empresarial 
com apresentação de banda de jazz



Escritor Fernando Carraro conversa com Sônia Regina Pazotto, 
participante de curso, durante encontro na Biblioteca da OVG

Aluno da Escola Sesi Vila Canaã, Gabriel Craveira de Oliveira exibe livro 
de Carraro: interesse em ler outros livros do autor

Presidente da Fieg, Pedro Alves, e superintendente do Sesi e diretor regional do Senai, Paulo 
Vargas (centro), recebem título de cidadania Anapolina durante evento no Sesi Jundiaí
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As Escolas Sesi de Goiânia e Anápolis 
realizaram, de 17 a 19 de abril, o evento 
Encontro com o Autor, destinado à troca 
de experiências entre alunos e o escritor 
Fernando Carraro, criador de várias obras 
adotadas pela instituição de ensino. Um 
dos mais importantes escritores brasi-
leiros da atualidade, o autor também se 
dedica ao ramo das palestras. Escreve 
livros e visita escolas, interagindo com 
seus leitores. 

Segundo a coordenadora técnica da 
Gerência de Educação Básica do Sesi Goi-
ás, Liliane da Silva Aleixo, a aproximação, 

Em meio às comemorações dos 60 
anos do Sesi em Goiás, a Câmara de 
Anápolis realizou sessão solene es-
pecial na unidade Jundiaí (CAT Gilson 
Alves de Souza, uma das pioneiras da 
instituição, dia 12 de abril. Na ocasião, 
concedeu títulos de cidadania ao pre-
sidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg) e também dire-
tor regional do Sesi, Pedro Alves de Oli-
veira, e ao diretor regional do Senai e 
superintendente do Sesi, Paulo Vargas. 
De iniciativa do presidente do Legis-
lativo, Luiz Lacerda, a homenagem foi 
aprovada por unanimidade.

além de possibilitar debate rico, amplia 
horizonte para crianças e adolescentes, 
com a percepção de reduzida distância 
da realidade de ambas as partes.

Aluno do 3º ano do ensino fundamen-
tal do Sesi Vila Canaã, Gabriel Craveira de 
Oliveira, de 8 anos, achou divertido en-
contrar o autor de O Catador de Papel, um 
dos livros que mais gostou de ler. “Gostei 
de ver ele pessoalmente, da palestra e 
agora quero ler os outros livros”, disse.

Outras 40 pessoas inseridas no pro-
jeto de leitura Solidariedade e Cidadania 
para 2013, da Biblioteca Indústria do Co-

nhecimento, no Setor Leste Ferroviário, 
também tiveram o privilégio de contato 
com o autor. Sônia Regina Pazotto, de 59 
anos, faz curso de informática no local e 
aproveita para ler as obras que a biblio-
teca oferece. “Achei bastante produti-
vo, pois abriu mais minha mente para a 
leitura e ouvir alguém com um grau de 
experiência maior traz mais visão des-
se mundo para nós”, comentou. Regina 
aproveitou parar tirar dúvidas com Fer-
nando Carraro sobre a profissão para re-
passar ao neto de 10 anos, Lucas Pazotto 
de Lima Paz, que sonha ser escritor.

Sesi coloca alunos frente a frente com escritor

Anápolis festeja 60 anos do Sesi e homenageia diretores
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Cerca de 450 alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da Escola Sesi Jaia-
ra, em Anápolis, participaram do Projeto 
Brasileja, no dia 30 de abril. Com idade 
entre 18 a 60 anos, os estudantes prota-
gonizaram peças teatrais e musicais com 
abordagem de temas de resgate da cul-
tura brasileira. O evento, aberto ao públi-
co, lotou o Teatro Municipal da cidade.

O casal Sebastião Rodrigues Chavei-
ro, de 48 anos, e Egivane Gomes de Jesus 
Chaveiro, de 40 anos, voltou para a sala 
de aula há dois anos. Para ela, finalizar os 

estudos no ensino médio é o passaporte 
para melhorar de emprego. Já Sebastião, 
motorista de um supermercado, encara a 
EJA como ponte para o curso técnico que 
pretende fazer na profissão, possibilida-
de de ajudar as filhas a se formar, além 
de melhora na autoestima. Na apresen-
tação, o casal participou da dança de for-
ró. “Nunca tinha vindo ao teatro e achei 
tudo maravilhoso. Pretendemos voltar 
mais vezes”, disse ele.

Para a cozinheira Maria Vânia, de 41 
anos, a volta à sala de aula vai facilitar o 

ingresso na faculdade de Gastronomia, 
que tanto sonha. “Esse espaço em que 
fiquei parada era uma lacuna na minha 
vida. Quero melhorar minha situação fi-
nanceira, pois já trabalho por amor.” So-
bre o evento, Vânia contou que, ao par-
ticipar, lembrou-se de uma peça teatral 
da qual participou quando fez a 8ª série, 
há 22 anos. “Fiz uma vovó, na época, e 
nunca me esqueci. Hoje vou fazer a Car-
men Miranda e acho a responsabilidade 
muito grande. Gosto muito disso e acho 
a iniciativa maravilhosa”, afirmou.

Projeto Brasileja leva cultura para rotina de estudantes

Estão abertas inscrições para a Colônia de Férias 
do Sesi nas unidades em Goiânia e no interior

Uma opção diferente e divertida para as crianças 
no mês de julho é a Colônia de Férias do Sesi. Jogos 
dirigidos, atividades esportivas, recreativas e cultu-
rais, gincanas e cinema fazem parte da programa-
ção da colônia, que oferece muita alegria, diversão 
e a possibilidade de fazer novas amizades. As inscri-
ções estão abertas, a faixa etária é de 5 a 14 anos e 
os preços variam de acordo com cada unidade. Filho 
de trabalhador da indústria tem preço diferenciado. 
Interessados bastam procurar o Clube Sesi mais pró-
ximo de casa.

Sesi oferece colônia de 
férias em julho

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesi Jaiara participam de apresentações e visitam teatro pela primeira vez. Maria Vânia (à 
esquerda) representou a atriz e cantora Carmen Miranda, enquanto o casal Sebastião e Egivane participaram da dança de forró
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Cumprindo a missão de promover 
a qualidade de vida do trabalhador da 
indústria, o Sesi Goiás inaugura mais 
uma academia de ginástica. Cerca de 
3 mil trabalhadores da indústria serão 
beneficiados com o novo espaço, que 
é fruto de uma parceria com o Sindica-
to dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação e Indústrias de Carnes e 
Derivados de Rio Verde – (STIARV). Com 
33 equipamentos, entre ergonometria, 
musculação e acessórios, a academia foi 
instalada na sede do sindicato, que atua 
há 24 anos, nos municípios de Rio Ver-
de, Santa Helena, Acreúna, Quirinópolis, 
Montividiu e Maurilândia.

A inauguração oficial foi realizada no 
dia 3 de maio e contou com a presença de 
trabalhadores da indústria e empresários. 
Gerente da Brasil Foods (BRF) de Rio Ver-
de, Evandro Hister ficou impressionado 
com a estrutura da academia. “Com certe-
za essa é uma das academias mais moder-

nas da região”, disse. Evandro reconhece a 
importância da atividade física para os in-
dustriários. “Com uma vida mais saudável, 
eles terão mais disposição para dar mais 
de si em sua função na empresa.”

Técnico em mecânica da BRF Ales-
sandro Reis Dornelas ficou animado ao 

conhecer a nova academia. Para ele, que 
já estava praticando atividade física em 
outro estabelecimento, o esporte melho-
ra até o seu humor. “Depois que comecei 
a me movimentar, eu sou outra pessoa 
em todos os aspectos. Agora vou come-
çar a fazer aqui.”

Sesi inaugura academia em Rio Verde

De 15 a 18 de abril foi realizada a primeira etapa do processo de inserção dos jo-
vens que irão participar do Projeto ViraVida. A equipe organizadora recebeu 75 crian-
ças e adolescentes, que foram avaliados por meio de dinâmicas em grupo, redações 
e entrevistas individuais. Desse total, 50 delas serão selecionadas para formarem a 
primeira turma da iniciativa.

Nasce primeira turma do
Projeto Vira Vida em Goiás
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Crianças candidatas às primeiras vagas do Projeto Vira Vida, em Goiás, participam de avaliação 
no Clube Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia

Alessandro Reis Dornelas, da BRF, testa novas instalações da academia inaugurada em Rio 
Verde: parceria para promover qualidade de vida dos trabalhadores
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Saúde no corpo,
controle na mente
 e orgulho no peito.

A equipe de caratê do SESI Jaiara levou 61 medalhas no 
Campenato Regional de Karate Interestilos, realizado pela 

primeira vez  em Anápolis. Entre os 350 competidores de 
Tocantins, Goiás, Brasília, Mato Grosso e Rondônia, os 30 atle-

tas do SESI Jaiara puderam mostrar sua força e disciplina, 
fundamentos de sucesso em qualquer desa�o da vida. 

Parabéns!


