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Música e dança abrem 60 anos do Sesi

Concerto de Renato Borghetti, gaiteiro gaúcho de renome internacional, e da Orquestra Jovem de Goiás abre programação festiva do aniversário
do Sesi, que terá ainda espetáculo da Quasar Cia. de Dança. Pioneiro, curso de costura em 1950 (no alto, à direita) precede inauguração da
instituição, cuja primeira sede funcionou na Avenida Anhanguera e Rua 24, no Setor Central de Goiânia

T

erceira instituição do Sistema Indústria implantada em
Goiás, o Sesi completa 60 anos de atuação no Estado,
voltada para promoção da qualidade de vida do trabalhador, com foco de forma integrada em educação, saúde e lazer, e estímulo à gestão socialmente responsável do
setor produtivo. No ano passado, também atingiram essa
mesma marca o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Federação das Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg). A rigor, a história dessas instituições teve início no fim
da década de 40, precedendo a inauguração oficial, como

marco do pioneirismo dos movimentos voltados ao desenvolvimento do incipiente processo de industrialização em
Goiás. Ao lado do Senai, em Anápolis, e da Fieg, que nasceram um pouco antes, o Serviço Social da Indústria deu seus
primeiros passos em Goiânia e foi inaugurado no dia 28 de
fevereiro de 1953.
Leia mais nas páginas 2, 3 e 4
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Educação para o lar, assistência médica, odontológica, recreação e esportes
constituíam as primeiras ações, pilares do
amplo leque de serviços hoje oferecidos
aos trabalhadores, seus dependentes e à
comunidade, destinados a promover o
crescimento socioeconômico.
As comemorações dos 60 anos serão abertas oficialmente no dia 26 de
fevereiro, no Teatro Sesi, no Setor Santa
Genoveva, com um concerto de Renato
Borghetti, gaiteiro gaúcho de renome
internacional, e da Orquestra Jovem de
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Goiás, com entrada franca.
Movimento de âmbito nacional que
visa inspirar novas lideranças empresariais para a sustentabilidade, a Plataforma
Liderança Sustentável abre em Goiânia
série de encontros regionais, dentro das
comemorações do aniversário do Sesi,
parceiro da iniciativa. O evento será realizado dia 27 de fevereiro, na Casa da Indústria, com presença do presidente da
Fieg, Pedro Alves de Oliveira, diretores,
presidentes de sindicatos, do consultor Ricardo Voltolini e da presidente da Divisão
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de Bebidas PepsiCo Brasil, Andrea Alvares.
No dia anterior, no mesmo local, será
inaugurada a exposição fotográfica itinerante Sesi 60 anos, que ao longo de 2013
será levada para eventos realizados em
algumas das 21 unidades que o Sesi mantém atualmente no Estado. Sob o título
Você Faz Parte Dessa História, será lançado
também um site comemorativo. A partir
do dia 28, estará disponível o endereço
www.sesigo.org.br, no qual colaboradores
do Sesi poderão compartilhar suas vivências por meio de relatos e fotografias.

Momento histórico: no final da década de 60, José Encione de Araújo, Gilson Alves de Sousa, José de Almeida, Antônio Ferreira Pacheco,
governador José Ludovico de Almeida e Benedito Albuquerque visitam local onde seria construído o Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco

Aniversário mobiliza o Sistema Fieg

Alunos em sala de aula do Sesi Campinas, inaugurada na década de 60. No quadro, professora escreve versos
da música A Praça, sucesso da época da Jovem Guarda

O 60º aniversário do Sesi mobiliza
todo o Sistema Fieg, integrado ainda por
Fieg, Senai, IEL e ICQ Brasil, em função
da estratégica integração de serviços
prestados pelas instituições no atendimento a indústrias e a trabalhadores,
com resultados altamente significativos.
Atualmente o Sesi mantém rede de unidades estruturadas nos principais polos
de desenvolvimento de Goiás e planeja a

construção de mais uma escola em Goiânia (veja correlata).
Após a instalação do pioneiro Centro
Social Goiânia, na década de 50, onde
hoje funciona a Casa da Indústria, na
Vila Nova, o Sesi começou a atuar em
Ipameri, Santo Antônio e Catalão, possibilitando à população acesso a clubes,
atividades recreativas/comemorativas e
exposições. Concurso de Robustez, Festi-

vidades como Dia da Criança e das Mães,
Desfile da Primavera, Concurso de Rainha, Clube de Noivas e de Mães, Cursos
do Aprendizado Doméstico e Grupos de
Futebol foram algumas ações marcantes
nos anos 50. No final da década, foi elaborado o plano nacional para construção
de Centros de Atividades (CATs). Nessa
década, Gilson Alves de Sousa era o superintendente do Sesi em Goiás.

Na década seguinte, mesmo que de
forma ainda tímida, a industrialização
goiana se desenvolvia e o Sesi precisava acompanhar essa expansão. Assim,
iniciou-se em Anápolis o ensino primário, com classes do pré ao 4º ano e com
o supletivo. Como ampliação de sua
atuação, o Sesi chega às rádios da época com o programa Voz do Sesi e, logo
depois, instala cursos de alfabetização
de adulto, de enfermagem caseira, arte
culinária, bordado à máquina, flores,
manicure, pintura em tecidos, corte e
costura e exposição. Continuando seu
plano de expansão, o Sesi Goiás constrói
o Clube Antônio Ferreira Pacheco, ícone
do atendimento prestado à indústria e
seus colaboradores, e o CAT João Poppini
Mascarenhas (CAT Campinas). Gustavo
Labossièrre Jordão assumiu a superintendência do Sesi nessa década.
Nos anos 70, nasce em Goiânia o CAT
Mozart Soares Filho (Sesi Vila Canaã) e
Anápolis, polo industrial em franca expansão, recebe as unidades CAT Branca
de Lima Porto (Sesi Jaiara) e CAT Gilson
Alves de Sousa (Sesi Jundiaí). Dentro do
processo de descentralização industrial,
e visando oferecer mais uma opção de
lazer ao trabalhador da indústria e seus
familiares, o Sesi construiu uma unidade
em Aruanã, às margens do Rio Araguaia,
a Unidade Operacional de Lazer Olavo
Costa Campos. Em 1971, foi registrado o primeiro atendimento móvel de

odontologia em uma empresa, marco
de uma tendência que se fortaleceria
(atendimento móvel) nas décadas seguintes. Outras atividades que marcaram a década: início do atendimento
odontológico e vacinação para alunos
nas escolas da entidade, Teatro Operário e Encontro Estadual de Jovens, além
dos eventos tradicionais.
Na década de 80, mantendo a estratégia de expansão, o Sesi instala duas
novas unidades em Goiânia: o CAT Gustavo Labossière Jordão (Sesi Planalto) e
sua nova sede administrativa, o Edifício
Albano Franco, que mais tarde ganha a
denominação de Casa da Indústria. A instituição incrementa ação junto aos trabalhadores da indústria e seus familiares,
com o Programa de Educação em Saúde
Alimentar, com cultivo de hortas caseiras
e comunitárias. Mozart Soares Filho passou a ser superintendente nessa época.
Na década de 90, em Aparecida de
Goiânia, é instalado o CAT Prof. Venerando de Freitas Borges, que mais tarde se
tornaria a primeira Unidade Integrada
Sesi Senai no Estado. Outro polo industrial forte, Catalão também recebe uma
unidade do Sesi, o CAT Ovídio Inácio
Carneiro. Em seguida, foi a vez do potencial da indústria de Itumbiara ser reconhecido, com a chegada do CAT Waldyr
O’Dwyer (Sesi Itumbiara).
Nos últimos anos, o Sesi tem passado por mudanças significativas em sua

gestão, modernizando-se e adaptando-se para atender uma indústria cada vez
mais exigente, diversificada e cada vez
mais espalhada geograficamente. Em
2004, com a integração das áreas meio
do Sistema Fieg, o Sesi se aproximou ainda mais do Senai, fortalecendo a atuação
conjunta das unidades. Isso possibilitou
a ampliação do Sesi para municípios-polos de desenvolvimento econômico,
com a instalação de unidades e núcleos
integrados com o Senai: Minaçu e Niquelândia, no Norte goiano; Rio Verde, Quirinópolis e Mineiros, no Sudoeste; Barro
Alto, no Centro Goiano; Formosa, no Entorno do Distrito Federal; Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.
No início dos anos 2000, o empresário
José Alves Fernandes Filho assumiu a superintendência do Sesi. A partir de 2004,
ele foi substituído por Paulo Vargas, acumulando a função de Diretor Regional
do Senai. Nos últimos anos, o Sesi tem
firmado importantes parcerias com sindicatos, órgãos públicos e empresas para
ampliar seus atendimentos. A entidade
tem priorizado sua atenção no trabalhador da indústria nas áreas de educação,
saúde, lazer e responsabilidade social. Investimento estratégico, nasce, em 2010,
o Teatro Sesi, em Goiânia, que em pouco
tempo se consolidou e hoje movimenta a cena artístico-cultural da capital,
como vitrine das atividades culturais do
Sistema Fieg.
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Investir para melhorar atendimento

Profissional do Sesi atende trabalhadora da
indústria: serviço será ampliado em 2013

No ano em que comemora seis décadas, o Sesi Goiás irá investir R$ 17 milhões
de recursos próprios e provenientes de
auxílios, valor que representa 11% do
orçamento previsto para 2013, de olho
na melhoria do atendimento à indústria

e seus colaboradores. “O Sesi está focado
na competitividade da indústria. Para ser
mais competitiva, ela precisa ter pessoas
mais qualificadas no ponto de vista técnico e social”, resume o superintendente
do Sesi em Goiás, Paulo Vargas.
Os recursos serão direcionados para
ampliação, adequação, reforma de unidades e construção de novas instalações.
A instituição pretende lançar ainda este
ano a pedra fundamental de uma escola de referência, que será construída no
Jardim Colorado, Região Noroeste de
Goiânia. A unidade terá capacidade para
atender 700 alunos na Educação Básica,
do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental
e Ensino Médio Articulado com a Educação Profissional (Ebep), tendo por finalidade o desenvolvimento pleno do
educando, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o
trabalho, serviço que será desenvolvido
em parceria com o Senai.
“Os empresários estão se sensibilizando da importância de investir em
seus colaboradores e estamos nos preparando para atender cada vez melhor o
trabalhador e acompanhar o desenvolvimento industrial do Estado”, reforça Paulo
Vargas. Na última década, o Sesi realizou

mais de 300 mil matrículas na educação
infantil, fundamental, Ebep, ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e
Educação Continuada. Para acompanhar
o ritmo acelerado de crescimento da indústria, a instituição está modernizando
suas escolas, a exemplo das unidades do
Jardim Planalto, Vila Canaã, em Goiânia,
e Jaiara, em Anápolis, que serão reformadas em 2013, para oferecer formação de
qualidade para maior número de trabalhadores e seus dependentes.
Na área de saúde e segurança do trabalho, o Sesi Goiás acumula, nos últimos
14 anos, mais de 1,7 milhão de consultas
ocupacionais, de medicina assistencial
e odontológicas. Diante da realidade de
que o trabalhador saudável desenvolve melhor suas funções na indústria, a
instituição está investindo para oferecer
serviços de qualidade e acessíveis ao
industriário. A Unidade Integrada Sesi
Senai Aparecida de Goiânia ganhará, até
o final deste ano, um pavimento de 1,2
mil metros quadrados destinados a atendimentos de engenharia e segurança no
trabalho, odontologia, medicina ocupacional e exames complementares. O Sesi
Jundiaí, em Anápolis, também passa por
reforma e ganhará 19 novas salas.

“O Sesi foi minha base. Tudo que
eu soube de vôlei aprendi aqui.
Também fiz amizades que vou
levar para a vida inteira.”
Carlos Henrique da Silva, 21 anos,
ex-aluno do Sesi Esporte, jogador do time de
voleibol Alfa/Monte Cristo

“O Sesi foi essencial para a minha
conquista e desenvolvimento
como pessoa e cidadão de bem.”
Cristiano Francisco de Azevedo Júnior,
17 anos, ex aluno do Sesi Campinas,
contemplado com uma bolsa de estudos para
o curso de Engenharia na Universidade de
Salamanca, na Espanha, por meio da avaliação
das notas do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) dos alunos de todo o Brasil que
pleiteiam bolsas do ProUni

Confira mais informações nos sites: www.sesigo.org.br e www.teatrosesi.com.br

“O ensino aqui é um dos melhores
e a mensalidade cabe no
orçamento da minha família.”
Camila de Souza Gomes, 17 anos,
aluna do 3º ano do Ensino Médio

“Essa escola parece que é
mágica. A gente aprende a ler no
primeiro dia de aula!”
Geovana Kiury Ribeiro Miranda,
6 anos, 3º ano do Ensino Fundamental
de Tempo Integral
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“Foi no Sesi que me apaixonei
por futebol e quero continuar
treinando para me tornar um
grande jogador.”

“O Sesi me ajudou como atleta e
pessoa. Foi aqui que aprendi sobre
valores, respeito e disciplina.”
Legran Sizervincio Machado, 25 anos, exaluno do Sesi Esporte, jogador do time de
voleibol Alfa/Monte Cristo

Gustavo Guimarães, 15 anos,
aluno do Sesi Esporte

“A estrutura física do Sesi, o
ensino e todo o corpo docente são
superiores aos das demais escolas.
Além disso, a mensalidade aqui é
bem mais em conta.”

“O Sesi tem uma das melhores
infraestruturas oferecidas hoje
pelas escolas de Goiânia, além de
um nome bastante respeitado.”
Rony Nogueira Silvério Teles, 17 anos,
aluno do 3º ano do Ensino Médio

Jordana Vieira de Souza, 16 anos,
aluna do 3º ano do Ensino Médio

“Gosto do Sesi porque aqui tenho
muitos amigos, tem piscina e o
lanche é muito gostoso!”
Ketyla dos Santos Reis, 7 anos,
aluna do 3º ano do Ensino Fundamental de
Tempo Integral

“Estou muito feliz aqui no Sesi,
jogando futebol, pois, além
de ter feito muitos amigos,
minha saúde e alimentação
melhoraram bastante.”
Thalita Pereira de Miranda, 12 anos,
aluna Sesi Esporte
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Reforma da sede do Seconci melhora atendimento
“Aqui eu consigo uma base
para um futuro melhor, com
qualificação profissional.”
Thaynara Alves Cordeiro, 17 anos, aluna do 3º
ano do Ebep de Impressão Gráfica

Apresentação da reforma da sede do Seconci reúne diretores da instituição, do Sistema Fieg, Sesi, empresários e o trabalhador da construção
Daniel Gonçalves (à direita, ao lado da placa), representando a categoria: mais conforto para os colaboradores da indústria

“Gosto bastante de estudar aqui,
pois já posso focar na minha
carreira profissional!”
Vanessa Silva, 15 anos, 2º ano do Ebep de
Manutenção Automotiva

“Foi no Sesi que eu conheci o
esporte que vai virar meu
ganha-pão.”
Victor Peixoto Peres, 24 anos, ex-aluno do
Sesi Esporte, jogador do time de voleibol Alfa/
Monte Cristo

O Serviço Social da Construção Civil
do Estado de Goiás (Seconci-GO) inaugurou, no dia 18 de fevereiro, a ampliação e
reforma da sede da instituição, no Jardim
América, em Goiânia. A antiga estrutura
foi quase quadruplicada, em investimentos da ordem de R$ 4 milhões, bancados
por empresas do setor da construção,
parceiros e entidades.
O presidente da entidade, Moacyr
Moreira, ressaltou a importância de o
empresariado reconhecer seu papel na
sociedade em relação à responsabilidade social: “Tenho muito orgulho de fazer

parte do projeto do Seconci, que é uma
realidade graças à visão empreendedora de muitos parceiros”. O presidente
destacou ainda a parceria com o Serviço
Social da Indústria (Sesi). “Sem o Sesi, dificilmente estaríamos aqui onde nós chegamos”, afirmou Moreira.
O Seconci atua há 22 anos em Goiás, realizando gratuitamente atividades
de promoção da qualidade de vida do
trabalhador, por meio de programas de
saúde extensivos a seus dependentes.
A estrutura é voltada ao atendimento
ambulatorial nas especialidades de car-

diologia, pediatria, oftalmologia e clínico
geral, além de incluir serviços odontológicos. Na parceria, o Sesi Goiás participa
com equipamentos, profissionais da área
odontológica, oftalmológica e na realização de exames de análises clínicas,
disponibilizando 10 consultórios odontológicos completos, 2 odontólogos, 1
técnico de higiene dental, 1 auxiliar de
saúde bucal, 4 unidades móveis odontológicas, 1 consultório de oftalmologia, 1
médico oftalmologista, com descontos
de 40% nos valores dos exames de análises clínicas.

Sesi Folia atrai mais de 7 mil
trabalhadores da indústria
Confete, serpentina, máscaras, fantasias, marchinhas e muita alegria marcaram o Sesi Folia 2013, o tradicional carnaval dos
colaboradores da indústria, realizado de 9 a 12 de fevereiro, no
Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia. Atividades
esportivas e hidrorecreativas, apresentação musical, desfile de
fantasias infantis, aulão com grupo de axé, oficinas infantis e
brinquedos infláveis fizeram parte da programação do evento,
que reuniu mais de 7 mil pessoas nos quatro dias de festa.

Crianças se divertem no Sesi Clube Ferreira Pacheco durante desfile
de fantasias coordenado por animador da instituição

vivasesi

Goiânia

fevereiro

vivasesi

2013

Sesi Catalão inaugura revitalização

Goiânia

A exemplo do Clube Antônio Ferreira
Pacheco, em Goiânia, o Sesi Catalão, no
Sudeste goiano, passou por ampla revitalização, em investimento de quase R$
2 milhões, para melhor atender trabalhadores de indústrias da região, abrangendo raio de 18 municípios.
A unidade, que completou 22 anos
em agosto, passa a oferecer completa
estrutura de lazer e esporte aos industriários no município, a 249 km de Goiânia.
Entre as novidades, destaca-se uma academia de ginástica com 40 equipamentos de última geração. O salão de festas
recebeu cara nova com a substituição do
piso de cerâmica por granitina e a retira-

da da parede de ardósia que dividia o
espaço com o salão de jogos.
Reestruturação
A reestruturação contempla também a implantação de exaustores para
melhoria na ventilação do ginásio de
esportes; substituição de pisos e implantação de trados para escoamento
da água em volta das piscinas semiolímpica e infantil; retirada de grama natural e implantação de grama sintética
e melhoria do alambrado de um dos
campos soçaite e implantação de moderno sistema de iluminação e revitalização de grama dos demais campos.

A solenidade de inauguração da
reforma contou com presença do presidente da Fieg e diretor regional do
Sesi, Pedro Alves de Oliveira, do superintendente do Sesi em Goiás, Paulo
Vargas, e de representantes do Sistema
Fieg. Responsável pela doação do terreno em que a unidade foi construída,
o exprefeito de Catalão Haley Margon
Vaz destacou que o Sesi desenvolve um
papel importante no complemento da
vida social do trabalhador da indústria
e seus dependentes. “Com o espaço
disponível aqui é possível formar grandes atletas”, disse. O evento foi realizado no dia 21 de dezembro.

Semana da diversidade debate preconceito
A Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange, em Anápolis, realiza, entre
19 de fevereiro e 7 de março, a Semana
da Diversidade, no âmbito das várias
ações educativas do Ebep (Ensino Médio Articulado à Educação Profissional),
modalidade de ensino desenvolvida em
Goiás pelo Sesi e pelo Senai. A meta é
promover diálogo sobre questões cotidianas que geram preconceitos, a
exemplo da sexualidade e o feminino

na sociedade, intolerância religiosa,
preconceito linguístico, rejeição da
origem, bullying e cyberbullying, liberdade de expressão, raças, dificuldades
de aprendizagem e orientações legais
acerca de preconceito. O evento contará com a presença de um representante
da OAB- Anápolis.
As atividades serão dinamizadas
pelo corpo docente e pelos demais colaboradores da unidade, que englobam

a coordenação pedagógica e o núcleo
de psicologia, sob organização do professor Deivid Silva, responsável pela
disciplina de Língua Portuguesa na instituição. Segundo a gerente de Educação Básica do Sesi Goiás, Angela Buta,
a semana é direcionada aos alunos da
unidade e extensiva aos pais e responsáveis. “Nosso objetivo é contribuir para
uma formação cidadã a partir de práticas dialéticas”, afirma.
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Samba, suor e saúde no canteiro

Trabalhadores da Toctao e equipe do Sesi
durante aula especial de ginástica laboral

Ex-prefeito de Catalão Haley Margon Vaz (à esquerda da placa), responsável pela doação da área para construção do Sesi, há mais de duas
décadas, participa da inauguração da revitalização do clube, ao lado de diretores do Sistema Fieg

fevereiro

Trabalhadores dos canteiros de
obras da Toctao Engenharia, em Goiânia, participaram de uma ginástica laboral diferente na semana de carnaval.
Conduzida de forma descontraída pela
professora do Sesi Bruna Sungaila e
com temática inspirada na folia, a aula

teve o propósito de motivar os colaboradores da empresa a participar ativamente dos exercícios e da festa. Ao som
de marchinhas e vestidos a caráter,
com perucas e máscaras coloridas, os
colaboradores fizeram alongamentos e
movimentos de dança para estimular a
coordenação motora.
Segundo a educadora física, as temáticas ligadas às datas comemorativas
contribuem para a motivação dos trabalhadores e visam à interação do grupo.
“Nós, do Sesi, resgatamos essas datas que
hoje em dia não são tão lembradas, uma
vez que o nosso dia a dia é tão corrido que
deixamos passá-las despercebidas. Com
isso saímos um pouco da rotina”, explica.
O técnico de segurança do canteiro
de obras do empreendimento Viva Sudoeste, Deyd Carlos, que trabalha com
a conscientização dos trabalhadores
a cerca da importância dos exercícios

como forma de cuidar da saúde, de
modo a se evitar, por exemplo sequelas
oriundas do esforço repetitivo, afirma
que os colaboradores aprovam a ideia
de temáticas diferenciadas. “Além de
beneficiar a saúde eles também se divertiram”, observa.
Lygia Borges, responsável pela área
de recursos humanos da empresa, ressalta a importância dessas atividades
diferenciadas para promover a interação
entre os trabalhadores. “Além de contribuir para a saúde do trabalhador, esses
atrativos promovem a aproximação dos
mesmos e também incentivam aqueles
que têm certa resistência quanto aos benefícios da prática”.
A saúde e segurança do trabalhador
são preocupações da Toctao Engenharia.
Certificada pela norma OHSAS 18001,
que rege o Sistema de Gestão Integrado,
a empresa conta ainda com a certificação de meio ambiente ABNT ISO 14001,
as certificações em qualidade ABNT ISO
9001 e PBQP-H Nível A.

Sesi apresenta ViraVida em congresso sobre drogas
Iniciativa de âmbito nacional do Sesi para atender adolescentes e jovens de 16 a 21 anos que vivem em situação de exploração, de trabalho doméstico, gravidez precoce e dependência química, o Projeto ViraVida foi apresentado aos participantes do 2º
Congresso Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas Educar para uma Vida Saudável, destinado a educadores da rede pública e
particular do Ensino Fundamental. O assunto foi abordado em mesa-redonda pela gerente de Educação Básica do Sesi Goiás, Angela Buta, no dia 23 de fevereiro. Cerca de 40 docentes das Escolas Sesi, entre coordenadores e professores, também participaram
das discussões.
O congresso, realizado pelo Fórum Goiano de Enfrentamento e Prevenção ao Uso do Crack e outras Drogas, ocorreu nos dias
23 e 24 de fevereiro, no Teatro Madre Esperança Garrido. O objetivo é promover a divulgação de conhecimentos objetivos sobre o
relacionamento com crianças e adolescentes, facilitando a relação entre professores e alunos na escola, numa perspectiva ensino-cuidado-proteção.

Ouro no Chile
Técnico em Telecomunicações da Embratel, Antônio Afonso Rodrigues (foto)
participou do 8º Campeonato Nacional Masters de Natação do Chile, realizado em
Santiago, de 11 a 13 de janeiro, e trouxe para casa quatro medalhas de ouro, nas categorias 400 metros medley, 200 m borboleta, 100 m peito e 200 m peito. “Para mim foi
muito importante, pois não esperava um resultado deste, com um aproveitamento
razoável, conhecer outro país e fazer novos amigos”, disse o atleta, detentor de aproximadamente 520 medalhas e 15 troféus no esporte.
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Vacina contra gripe imuniza cerca de 60 mil
trabalhadores e seus dependentes

Colaboradora da empresa Geolab, Lissa
Kellen, foi um dos trabalhadores goianos
beneficiados com a vacina

O Sesi Goiás vacinará contra a gripe
cerca de 60 mil pessoas, entre trabalhadores da indústria goiana e seus dependentes. Além da imunização, as empresas
terão orientações sobre a campanha e os
efeitos da vacina. Também receberão um
estudo que avaliará a redução dos casos
de falta ao trabalho por causa de gripe e
se houve diminuição de custos por afastamentos pela doença.
Em 2012, o Sesi Goiás imunizou 51
mil industriários, 9 mil a menos que o
programado para este ano. A campanha
de vacinação na indústria complementa
a que é realizada anualmente pelo governo federal, que imuniza grupos de
maior risco, como crianças de até 2 anos
de idade, gestantes, profissionais de saúde, idosos, índios e doentes crônicos.
Conforme dados da Organização Mun-

Carta do leitor
Mais Legião Urbana!

“Procuro frequentar sempre que possível o teatro do Sesi às terças-feiras. Considero extremamente importante essa
iniciativa cultural do Sesi. Ontem (19/02)
não foi diferente. Cheguei no horário habitual (7:55 hs), esperando encontrar o
teatro como sempre, sem estar lotado.
Qual não foi minha surpresa ao perceber que não havia mais lugar na parte
inferior! Tive que subir, já imaginando
que não teria uma boa visão do palco.
Ledo engano! Tive uma visão excelente

e confortável. A apresentação de Alex
Sanderson e sua banda, homenageando o Legião Urbana, foi maravilhosa.
Uma das melhores apresentações que
vi até o momento no Sesi. Sei que muita gente não pode ver o espetáculo, pois
sabiamente, vocês não permitiram uma
lotação excessiva e que afetasse a segurança. Espero que vocês estejam avaliando uma nova apresentação. Certamente
voltarei. Quero deixar registrada a minha
satisfação com a competência da equipe
do Sesi, que soube agir para que o espetáculo fluísse de maneira adequada,
orientando (sempre educadamente) as
pessoas e evitando tumultos, sempre tão
comuns em situações de grande público.
Que venham mais apresentações como
essa! Parabéns!”
Dimas Vieira da Rocha tem 52 anos e é
técnico de inspeção de equipamentos

dial de Saúde (OMS), anualmente, 60%
de pessoas de 20 a 59 anos contraem a
gripe A (Influenza H1N1) em todo mundo. A gripe comum ataca entre 5% e 15%
da população mundial e provoca 500 mil
mortes por ano.
O ciclo do vírus dura de 7 a 14 dias e a
doença penaliza as empresas com afastamentos de trabalhadores e também com
o chamado presenteísmo, em que o empregado vai ao trabalho, mas não consegue produzir, devido a dores e cansaço
provocados pela gripe.
A vacinação ocorre simultaneamente
em todas as unidades do Sesi no País. Serão imunizados mais de 900 mil trabalhadores de cerca de 6 mil empresas e sindicatos industriais do Brasil. A vacinação,
que começa em março e vai até junho,
abrange as regiões Sul e Sudeste.
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