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Ação Global leva serviços gratuitos a
moradores da Região Noroeste

18 de maio de 2013 foi um dia especial para os moradores do Jardim
Curitiba I, Região Noroeste de Goiânia. O setor recebeu a Ação Global,
tradicional programa do Sesi e da Rede Globo, que em apenas um
sábado realizou mais de 32 mil atendimentos gratuitos à população.
O evento foi prestigiado pelo prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, a
primeira dama Tereza Beiler, o presidente da Agecom, Igor Montenegro,
representando o governador Marconi Perillo, e o presidente da Fieg,
Pedro Alves de Oliveira (foto ao alto).

Leia mais na página 2 e 3
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Mulheres são tema da 20ª
edição da Ação Global
“Vim com minha mãe
para fazer Carteira de
Trabalho e Título de Eleitor.
Agora posso procurar meu
primeiro emprego.”
Lorena Marry, de 18 anos

O

Jardim Curitiba I, Região Noroeste de Goiânia, foi palco no sábado da Ação Global Mulher, tema
desta edição do tradicional programa do
Sesi e da Rede Globo, incrementado com
serviços específicos para o sexo feminino. Mais de 32 mil atendimentos gratuitos foram realizados durante todo o dia,
na forma de aproximadamente 50 ações
comunitárias, de resgate da cidadania
nas áreas de saúde, justiça, lazer, educa-

ção e qualificação profissional.
Em meio aos serviços costumeiramente oferecidos, o portfólio incluiu
oficinas de artesanato, maquiagem, doações de enxovais e até minicursos de
inclusão digital.
Ponto alto das edições anteriores, o Casamento Comunitário desta vez recebeu
inscrições para a solenidade, que foi realizada no dia 15 de junho. Ao todo, 200 casais, muitos deles há tempos morando jun-

tos, se habilitaram para oficializar a união.
É o caso do operador de máquinas
da USE Móveis Fernando Ferreira, de 25
anos, e a dona de casa Fabiana Freire,
de 21, que vivem juntos há quatro anos.
Grávida de quatro meses, Fabiana já começou a sentir a ansiedade comum às
noivas. “Entregamos a documentação e
eu já comecei a sentir um frio na barriga.
Temos que organizar muitas coisas, principalmente o vestido.”

Moradores da região lotam unidade em busca de serviços
Em busca dos diversos serviços oferecidos, moradores da região lotaram as instalações do espaço montado no Colégio
Militar Ayrton Senna e Escola Municipal
Ayrton Senna. Cada um com sua história
e sua necessidade. A costureira Vera Lúcia
Braga, de 41 anos, e a filha Lorena Marry,
de 18 anos, acordaram cedo para aproveitar as ações oferecidas gratuitamente.
Viúva há apenas um mês e, interessada
em aumentar o orçamento da família, ela
resolveu se inscrever no curso de panificação e confeitaria, oferecido pelo Senai.

“Quero aprender uma nova profissão”, disse. A filha da costureira aproveitou para
emitir documentos, como título de eleitor
e carteira de trabalho.
Adão Machado de Faria, de 74 anos,
foi o primeiro a chegar na fila. Acordou
cedo e chegou ao local da Ação Global,
às 5 horas. Morador do Curitiba III, foi em
busca de consulta oftalmológica para ele
e a retirada da 2ª via do RG para a esposa
Ceneli Soares de Faria, de 73 anos. O casal disse que espera ansiosamente pela
realização da ação global.

A auxiliar de produção da JBS, Renata
Nascimento da Silva, de 24 anos, saiu de
casa para conhecer os serviços oferecidos durante a Ação Global e se encantou
pela a oficina de artesanato. Ela aprendeu a fazer flores com palha de milho.
Grávida de 8 meses, a recicladora
Jocineide Jesus Linhares de 29 anos, foi
beneficiada pela doação de enxovais realizada durante o evento. “Vai ser uma
grande ajuda para mim. Ainda mais porque não comprei nada por não ter conseguido descobrir o sexo do bebê.”
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“Acordei cedo para aproveitar os
serviços oferecidos aqui.”
Adão Machado de Faria, de 74 anos

“Entregamos a
documentação e
eu já comecei a
sentir um frio na
barriga. Temos
que organizar
muitas coisas,
principalmente
o vestido.”
Fabiana Freire, de 21
anos, que irá se casar com
Fernando Ferreira,
de 25 anos

“Vai ser uma grande
ajuda para mim. Ainda
mais porque não
comprei nada por não
ter conseguido descobrir
o sexo do bebê.”
Jocineide Jesus Linhares,
de 29 anos

“O que aprendi aqui hoje
poderá complementar minha
renda futuramente.”
Renata Nascimento, de 24 anos
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Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, durante palestra no Teatro Sesi, em Goiânia

Fórum defende maior investimento
em educação básica e qualificação

P

romovido pelo Sesi, dentro das
comemorações de seus 60 anos
em Goiás, o Fórum Educação e Trabalho: Competitividade e Empreendedorismo na Indústria Goiana ampliou o
debate sobre o déficit de mão de obra no
mercado de trabalho, considerado um
dos principais gargalos para a expansão
da indústria em todo o País.
O evento, realizado no Teatro Sesi,
com apoio do Senai, trouxe a Goiânia especialistas no assunto, como o professor
e consultor José Pastore; diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi;
mestre em educação, psicólogo e escritor, Marcos Meier; e o escritor, ilusionista,
humorista e especialista em motivações
de equipes, vendas e liderança, Eduardo Peres. Em palestras, eles defenderam
maiores investimentos em educação e
qualificação profissional.
Professor da Universidade de São
Paulo (USP), pesquisador e especialista
em relações do trabalho, Pastore considerou a escassez de mão de obra no Brasil problema quase crônico, ao citar a falta de profissionais qualificados em vários
setores da economia. “As empresas não
podem contar com a qualificação que
elas precisam e são obrigadas a contratar
pessoas sem qualificação com salários

“Não basta ser adestrado
nos dias de hoje, precisa ser
educado e bem educado.”

José Pastore, professor da Universidade
de São Paulo (USP)
mais altos e isso afeta a produtividade
da indústria e também o emprego futuro
dos trabalhadores”, afirmou.
José Pastore elogiou o trabalho do
Sesi no campo da formação de pessoas,
tanto na área educacional, quanto no
aspecto de cidadania. Ele ressaltou a importância dos serviços oferecidos pela
instituição à população para a democracia e para o desenvolvimento social,
como também para a melhoria da produtividade e eficiência das empresas,
da economia brasileira e dos trabalhadores. “Vim aqui saudar os 60 anos da
instituição em Goiás, cumprimentando
por esse trabalho tão importante que o
Sesi faz”, acrescentou.
Rafael Lucchesi abordou a importân-

cia da criação de uma agenda de educação profissional para o Brasil. “Ela é importante para a produtividade da indústria,
mas também para criar oportunidade
para os jovens no Brasil”, disse. Segundo
ele, o País possui hoje um pequeno contingente de jovens que fazem a educação
profissional junto com a educação regular,
a exemplo do ensino articulado oferecido
pelo Sesi e Senai, que é de apenas 6,6%
na faixa etária de 15 a 19 anos. “Na Alemanha, esse número é de 53%”, comparou.
Ao defender maior atenção para a
educação no País, ele citou dados de que
apenas 25% dos empregadores investem
em talentos e têm bons resultados, contra 35% que só tomam iniciativas diante
da necessidade e 40% que ficam de mãos
atadas por falta de recursos.
Lucchesi lembrou que a tradição
educacional no Brasil é um modelo academicista, marcado por distanciamento
da escola das necessidades do mundo
do trabalho. Para ele, o que deve ser feito é a ampliação de esforços que já existem em programas como o Pronatec, do
governo federal, que estimulam a educação profissional. “O Senai está fazendo sua parte, duplicando o número de
matrícula entre 2012 e 2014, chegando
a ter 4 milhões de matrículas ao ano no
País”, afirmou.
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Sesi e Sama comemoram parceria de mais de duas décadas
Em meio às comemorações dos 60
anos do Sesi em Goiás, a Unidade Integrada Sesi Senai Sama, instalada dentro
da mineradora de amianto, em Minaçu,
realizou no dia 4 de junho evento para
lembrar o marco e festejou também os
mais de 21 anos de parceria com a indústria. “Foi uma das melhores contratações que fiz na minha vida profissional”,
disse o diretor geral da empresa, Rubens
Rela Filho, sobre a colaboração mantida
para prestação de diversos serviços do
portfólio do Sesi. “Nosso trabalho aqui é
muito polêmico e parte dos colaboradores da Sama está aqui por essa qualidade de vida no trabalho”, revelou ele, um
dos quatro homenageados da noite.
Rela atribuiu à instituição da indústria parte do reconhecimento público
que a Sama possui hoje de instituições
especializadas em avaliar a qualidade
de vida no trabalho na mineradora. Segundo ele, a equipe que sempre esteve

Homenageados exibem placas comemorativas ao lado do gerente da unidade, Josué Teixeira

na empresa incentivando a prática de
esporte, de vida saudável e a conscientização sobre alimentação chama a atenção de profissionais que chegam ali para
trabalhar. “Isso ajuda a fixar a mão de
obra e é engraçado, pois o Sesi ajuda a
gente a ter qualidade de vida e nós ainda ganhamos os prêmios do Sesi com
o trabalho que o Sesi faz”, comentou o
diretor, sobre as vitórias conquistadas

Dia da beleza no ViraVida

Participantes do evento se beneficiaram com cortes de cabelo e outros tratamentos capilares

Alunos do Projeto ViraVida, iniciativa
do Sesi que atende jovens em situação
de vulnerabilidade social, participaram,
em 24 de maio, do Dia da Beleza, promovido pelo Senac (Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial), uma das
entidades parceiras na execução do projeto em Goiás. Palestras sobre postura e

ética profissional fizeram parte do evento, que ainda ofereceu serviços de corte
e escova para os estudantes. Além de
cursos profissionalizantes, o Senac proporciona aos alunos do ViraVida tratamento para elevação da autoestima, autocuidado e mudança de postura para o
mercado de trabalho.

pela Sama no Prêmio Sesi Qualidade no
Trabalho (PSQT).
O gerente de Recursos Humanos da
Sama, Moacyr de Melo Júnior, e os dois
colaboradores mais antigos do Sesi em
Minaçu, Eduardo Augusto Ferreira, coordenador de lazer, e Jairo Carlos Nascente, professor de educação física, foram
acariciados com o reconhecimento pela
dedicação à indústria e a instituição.

Concurso
cultural para
trabalhadores
da construção
No ano em que comemora seis décadas
de atuação em Goiás,
o Sesi lança, em parceria com o Sindicato da Indústria
da Construção no
Estado de Goiás, o
Concurso Cultural de
Fotografia e Redação, voltado para os
trabalhadores do segmento. A promoção visa sensibilizar as pessoas
para a cultura e arte. As inscrições estão abertas até o dia 29 de julho. Somente será aceita uma inscrição por
trabalhador. Confira o regulamento
no site do Sesi (www.sesigo.org.br).
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Carta do leitor

Victor Coutinho é vice presidente de
operações da Carta Goiás, fabricante de
papel higiênico, guardanapos, papel toalha, fraldas e absorventes, em Anápolis.
A Carta Goiás Indústria e Comércio
de Papéis Ltda., com sede em Anápolis-GO, vêm através desta, expressar seu
mais profundo agradecimento ao Sesi/
Senai de Anápolis, mais especificamen-

te a Unidade Sesi Jaiara pelo apoio no
desenvolvimento intelectual, cultural e
profissional de seus colaboradores participantes do programa EJA (Educação de
Jovens e Adultos).
Os programas de ensino administrados pelo Sesi Jaiara têm sido de grande utilidade para nossa empresa e até
a presente data, a Carta Goiás tem um
total de 26 alunos formados no ensino
fundamental, 34 alunos matriculados no
ensino médio, 18 alunos matriculados no
ensino fundamental e, ainda, 12 alunos
iniciaram a alfabetização.
A Carta Goiás gostaria de compartilhar com o Sesi/Senai o quanto essas
ações têm emocionado os colaboradores, o quanto estão orgulhosos e felizes
de poder retomar seus estudos e se desenvolver profissionalmente. É altamente gratificante para todos os gestores da
Carta Goiás ver seus colaboradores motivados a adquirir conhecimento e motivados a aplicar esses conhecimentos no
trabalho e no seu dia a dia.
Uma parte dos primeiros formandos

Votorantim realiza jogos internos
A Unidade Integrada Sesi Senai Niquelândia, no Norte goiano, promoveu
no mês de maio a 2ª edição dos Jogos
Internos da Votorantim Metais. Durante
seis dias de competições, 756 trabalhadores participaram de disputa em14 modalidades: corrida de rua, dama, dominó,
futebol, futebol sete máster, futsal, natação, peteca, sinuca, tênis de mesa, truco,
vôlei de areia, voleibol e xadrez. Além
de incentivar a melhoria da qualidade
de vida, o evento foca o clima organizacional e o desenvolvimento das competências de gestores e colaboradores por
meio da promoção dos valores do esporte, como formação do espírito de equipe,
disciplina, comprometimento, respeito,
união e motivação. Os jogos foram realizados no Clubinho da Vila Macedo e no
Sesi Clube de Niquelândia.

do ensino médio já teve seus esforços
recompensados, recebendo da Carta
Goiás, promoções, classificações e aumentos de renda.
A Carta Goiás tem orgulho de compartilhar essas vitórias com o Sesi/Senai,
especialmente com o Dr. Paulo Vargas,
por sua altíssima competência na gestão
Sesi/Senai de Anápolis e com a Sra. Nara
Núbia, diretora da unidade Sesi Jaiara,
pelo constante esforço em apoiar e incentivar as ações de melhoria em educação continuada, através de workshops,
das turmas de Informática Básica, Excel
Avançado, Treinamento em Liderança,
da formação de treinamentos específicos
para a Carta Goiás e muito mais.
Diante de tantas conquistas, a Carta
Goiás vem reafirmar seu agradecimento
e seu compromisso de continuidade das
ações e de perpetuação dessa forte parceria com o Sesi/Senai, essa importante
instituição que tanto se dedica ao desenvolvimento tecnológico e crescimento
da indústria nacional.
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Durante seis dias de competições,
colaboradores da Votorantim Metais, em
Niquelândia, disputaram 14 modalidades
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