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Jogos Nacionais mobilizam Goiânia e 
reinauguram Sesi Ferreira Pacheco

vivasesi

Recém-revitalizado, o Sesi Clube 
Ferreira Pacheco, em Goiânia, foi 
palco, entre os dias 5 e 8 de junho, 

da maior competição esportiva de traba-
lhadores do País, realizada pela primeira 
vez na capital goiana. A 8ª edição dos 
Jogos Nacionais do Sesi reuniu 1.023 
trabalhadores-atletas de 247 indústrias. 
Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas 
foram mobilizadas nas disputas seletivas 
dentro das fábricas, nas fases municipais, 
estaduais e regionais até serem classifi-
cadas para a etapa nacional. 

Em quatro dias de provas, os traba-
lhadores disputaram medalhas de ouro, 
prata e bronze em dez modalidades es-

portivas: futebol de campo, futebol sete 
máster, futsal, natação, voleibol, vôlei de 
praia, tênis de campo e de mesa, atletis-
mo e xadrez. Apenas o atletismo ocorreu 
fora do Ferreira Pacheco – as provas fo-
ram realizadas na pista de atletismo da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC/
GO), Câmpus 2, na Faculdade de Educa-
ção Física, no Jardim Mariliza.

O objetivo da competição é estimular 
atividades esportivas nas empresas, pro-
mover um ambiente de trabalho saudável 
e, dessa forma, aumentar a produtividade. 
Segundo o superintendente do Sesi Goiás, 
Paulo Vargas, os jogos são uma mostra do 
investimento da indústria brasileira na va-

lorização do trabalhador.
Na edição de 2009, realizada em Ma-

naus (AM), participaram 700 trabalhado-
res; em Bento Gonçalves (RS), em 2010, 
foram 1.020 competidores e ano passado, 
na Bahia, os Jogos reuniram 1.087 traba-
lhadores. Em 2013, a sede será o Rio de Ja-
neiro. “A expectativa é de que, no Rio, te-
nhamos uma participação tão expressiva 
quanto a de Goiânia. Queremos levar para 
lá mais de 1,5 mil trabalhadores”, adiantou 
o gerente executivo de Qualidade de Vida 
Sesi Nacional, Fabrizio Machado.

Trabalhadores-atletas de todo o País disputam medalhas nos Jogos Nacionais do Sesi, realizados pela primeira vez em Goiânia

Leia mais nas páginas 2 e 3
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Competição beneficia 
trabalhador e empresa

O espetáculo Imagem e Sonho, do 
Grupo Tholl, de Pelotas (RS) abriu, no dia 
5 de junho, a 8ª edição dos Jogos Nacio-
nais Sesi. A apresentação de dança, tea-
tro e acrobacias circenses emocionou os 
competidores, que lotaram o Teatro Rio 
Vermelho, no Centro de Cultura e Con-
venções de Goiânia. A montagem de 
circo-teatro já alcançou a marca de 1 mi-

•	 1,2 mil passagens aéreas emitidas

•	 70 veículos de apoio

•	 1.296 leitos em 14 hotéis

•	 72 mil copos de água

•	 24 mil refeições

•	 Mais de 600 profissionais 
trabalhando

lhão de espectadores.
Durante a abertura, o presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg) e diretor regional do Sesi, 
Pedro Alves de Oliveira, ressaltou que 
a prática esportiva é importante tanto 
para os trabalhadores quanto para as 
empresas. “Ganham todos. Ganha o tra-
balhador, porque o esporte desenvolve 

a criatividade, o espírito de equipe, a so-
lidariedade, a perseverança e a lideran-
ça, essenciais no trabalho e na vida pes-
soal. E ganha a empresa, pois o retorno 
vem em forma de redução do absente-
ísmo e de aumento da produtividade”, 
destacou Oliveira.

O diretor-superintendente do Sesi 
Nacional, Renato Caporali, disse que os 
Jogos Nacionais também representam 
muito para a instituição. “O grande ob-
jetivo do Sesi é trabalhar pela qualidade 
de vida do colaborador da indústria bra-
sileira e o esporte é inegavelmente uma 
das maneiras mais fecundas de se fazer 
isso”, disse. 

Paraninfo dos Jogos Nacionais 2012, 
o técnico da equipe de vôlei do Sesi de 
São Paulo e ex-jogador Giovane Gávio 
afirmou que a instituição desempenha 
um importante papel na vida das pesso-
as. “O exemplo pelo esporte é, sem dú-
vida, uma ferramenta importantíssima 
para a sociedade brasileira, e eu acho 
que o Sesi tem um grande poder nas 
mãos, porque é uma instituição prepara-
da para oferecer esporte de qualidade”, 
declarou. Para Giovane, não importa o 
grau de profissionalização do atleta, mas 
a garra que ele coloca durante a prática 
do esporte. “A final dos jogos esportivos 
da sua cidade, a final dos Jogos do Sesi 
e a final das Olimpíadas são todas iguais, 
porque, quando a gente está dentro da 
quadra, tentando fazer o nosso melhor, 
somos verdadeiros”, completou.

Jogos Nacionais 
do Sesi em 
números

Espetáculo circense Imagem e Sonho, do grupo gaúcho Tholl, abre Jogos do Sesi em Goiânia
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Reforma beneficia cerca 
de 100 mil pessoas

Atletas goianos conquistam seis medalhas

A reestruturação do Clube Antônio 
Ferreira Pacheco beneficiou diretamente 
os trabalhadores da indústria em Goiâ-
nia, que já somam perto de 100 mil pes-
soas, segundo dados de 2010 da Rais (Re-

Os atletas goianos conquistaram seis 
medalhas nos Jogos Nacionais do Sesi, 
sendo duas de ouro, três de prata e uma 
de bronze. Goiás foi representado na 
competição por 59 atletas. A corredora 
Janivan Lima, carteira do Correios, subiu 
ao ponto mais alto do pódio pela primeira 
vez na disputa, em dose dupla. Ela venceu 
as provas de 400 e 1.500 metros rasos, na 
categoria acima de 30 anos, do atletismo. 

Para Janivan, as vitórias tiveram gos-
to especial, já que é a primeira vez que 
os Jogos Nacionais do Sesi são realizados 
em Goiânia. “Dessa vez, minha família 
pode assistir a prova. É muito bom tê-los 
por perto, mas é uma responsabilidade 
bem maior vencer em casa”, disse.

Antes da prova de 400 metros, Janivan 
estava ansiosa e aflita, pois, segundo admi-
tiu, não estava preparada suficientemente 
para a disputa. “Estou treinando apenas 
uma hora por dia. Além de trabalhar, sou 

mãe de um bebê, dona de casa e esposa.” 
O medo da carteira, no entanto, não se re-
fletiu na pista. Ela completou a prova com 
folga na frente da segunda colocada.

Ainda no atletismo, Warley Otavio Al-
ves, da Nova Farma, conquistou medalha 
de prata no salto em distância. No voleibol 
feminino, as goianas da HalexIstar perde-
ram por pouco o último set e deixaram de 
conquistar a medalha de ouro, que ficou 
com as pernambucanas da Madeireira Ana 
Ferragens, por 3 sets a 2. No xadrez pensa-
do, Eduardo Gambale, da empresa Furnas, 
ficou com a prata. 

Foram os atletas de natação da Mitsu-
bishi, de Catalão, que levaram bronze no 
revezamento 4 x 50 metros livre masculino 
juvenil. A equipe, formada por Amarildo 
Borges, Lindolfo Batista Neto, Rafael Cos-
ta e Jeferson Reis, ficou atrás apenas da 
Volkswagen/SP e Renault/PR, que conquis-
taram o 1º e 2º lugar, respectivamente.

lação Anual de Informações Sociais). A 
maior reforma desde sua construção, em 
1968, foi apresentada no dia 2 de junho 
para cerca de 900 industriários. O evento 
contou com a presença de representan-
tes das entidades que compõem o Siste-
ma Fieg e de presidentes de sindicatos.

A revitalização custou mais de R$ 12 
milhões e contou com apoio financei-
ro da Direção Nacional do Sesi. “Vamos 
ampliar o número de frequentadores e 
incentivar a participação dos trabalhado-
res da indústria”, diz o superintendente 
do Sesi de Goiás, Paulo Vargas.

Com área física de mais de 135 mil 
metros quadrados, o complexo esporti-
vo e de lazer ganhou novas coberturas e 
modernos vestiários. Foram trocados os 
pisos das quadras, a instalação de ilumi-

nação e de som e os painéis eletrônicos.   
O local ganhou quatro quadras polies-
portivas, três campos de futebol soçaite e 
um de grama, duas quadras para vôlei de 
praia e três piscinas: uma olímpica, outra 
semiolímpica e de saltos ornamentais. O 
clube abriga ainda um centro de eventos 
com 2 mil metros quadrados, com área 
de alimentação e espaço para receber 1,5 
mil pessoas, um ginásio e um alojamento 
com  capacidade para 244 pessoas. 

Outras novidades são o campo de 
paintball, três campos de futebol com 
grama sintética e arquibancada coberta 
no campo de futebol para abrigar 1,5 mil 
pessoas. A reforma incluiu a troca do piso 
das quatro quadras poliesportivas para 
jogos de basquete, handebol, futsal e vô-
lei. O novo piso é semelhante ao usado 
na Liga Nacional de Voleibol.

A modernização contemplou ainda a 
reestruturação das duas quadras de tênis 
de campo, que receberam piso de lisonda, 
um composto de base asfáltica e revesti-
mento acrílico de alta durabilidade para 
proporcionar quadras mais rápidas.

Carteira Janivan Lima, medalha de ouro 
em dose dupla no atletismo: 

esforço compensado

Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, sede 
dos Jogos Nacionais: revitalização



Pelo 11º ano consecutivo, alunos e 
professores do Sesi Campinas deram de-
monstração de solidariedade e respon-
sabilidade social, ao realizar, dia 15 de 
junho, a tradicional campanha Doe San-
gue, Doe Vida, destinada à coleta para 
o Banco de Sangue do Hospital Araújo 
Jorge, em Goiânia. A iniciativa mobilizou 
mais de 2 mil pessoas, incluindo fami-
liares da comunidade escolar. Principal 
parceria da unidade de saúde, referência 
em tratamento de câncer, a campanha 
contabilizou cerca de 600 bolsas, marca 
semelhante à do ano passado, 20 vezes 
superior às 30 doações voluntárias rece-
bidas pelo banco diariamente.

No dia da campanha, o Sesi Campi-
nas ficou pequeno, literalmente, diante 
da movimentação de doadores que pro-
curaram a unidade. Sorteio de brindes 
e apresentações culturais marcaram a 
programação paralela. Para o êxito das 

atividades, os estudantes realizaram 
previamente pesquisas para elaborar fol-
ders, panfletos e cartazes de divulgação. 
Também percorrem empresas em busca 
de patrocínio. Este ano, com o dinheiro 
arrecadado, foram adquiridas dez macas 
para utilização na campanha.

Primeira vez 
Grande parte dos participantes da 

ação é formada por jovens e adultos que 
nunca doaram sangue e acabam sendo 
mobilizados. É o caso da técnica em edi-
ficações da empresa Tecnocad, Maria Isa-
bel Barbosa, de 48 anos. Ela foi convenci-
da pelo filho, que estuda na unidade. “Se 
não fosse ele eu não estaria aqui. Amei 
essa iniciativa”, disse. 

Cassildo Lemos de Sousa, de 55 anos, 
também foi sensibilizado pelo filho Jú-
lio Geraldo de Sousa, de 17. “Para mim, 
ser um doador significa colaborar com 

uma vida, que talvez esteja chegando 
ao fim e pode ser salva com esse gesto 
simples”, explicou o motorista, enquanto 
tinha o sangue coletado ao lado do filho 
adolescente, que doou pela primeira 
vez, mediante autorização do pai. Ele foi 
beneficiado pela ampliação da faixa etá-
ria autorizada em 2011 pelo Ministério 
da Saúde. O jovem, que sempre teve o 
exemplo do pai em casa, saiu do ponto 
de coleta se sentindo gratificado. “É mui-
to bom poder ajudar e não precisar espe-
rar completar 18 anos para isso.” 

Assistente social do Banco de San-
gue do Hospital Araújo Jorge, Celma 
Martins da Cunha destacou a importân-
cia da ação do Sesi, enfatizando que os 
pacientes dependentes de procedimen-
tos como hemodiálise “precisam mais 
de sangue do que de água”. A unidade, 
segundo Celma, tem recebido também 
muitas doações de plaquetas. 

vivasesi

Doadores durante coleta no Sesi Campinas: tradicional campanha Doe Sangue, Doe Vida mobiliza alunos, professores e a comunidade 

Campanha de alunos do Sesi 
Campinas faz 11 anos com sucesso

Goiânia      junho     2012
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Cerca de 50 colaboradores da indús-
tria de roupas M. Pollo receberam, no dia 
18 de maio, certificados de conclusão do 
Projeto Cozinha Brasil, desenvolvido pelo 
Sesi. O curso, ministrado pela nutricionis-
ta da Unidade Integrada Sesi Senai Apa-
recida de Goiânia, Larissa Nepomuceno 
Pinto, ensina a preparar alimentos de for-
ma inteligente e a elaborar um cardápio 
variado, nutritivo e de baixo custo.  

Uma das participantes, a modelista 
Lucimar Nair Marques achou interes-
sante a forma de aproveitar melhor os 
alimentos e gostou das dicas de alimen-
tação mais saudável. “Vou tentar dimi-
nuir a quantidade de óleo na comida e 

A aluna Rafaela Stefhany Damas 
da Silva, do 3º ano do Ensino Fun-
damental da Escola Sesi Votorantim 
Metais, de Niquelândia, foi premiada 
em 3º lugar no Concurso Nacional da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad). Stefhany, que con-
correu com mais de 5 mil estudantes 
da Região Centro-Oeste, produziu 
um cartaz  com o tema Prevenção ao 
Uso de Drogas: Compromisso de To-
dos e levou como prêmio a quantia 
de R$ 1 mil.

Todos os meses um grupo de estudantes da Escola Sesi Sama vai ao Lar dos Idosos 
da Cidade de Minaçu realizar trabalho voluntário. Em uma dessas visitas, no dia 25 de 
maio, alunos do 6º ano se depararam com um homem que havia fraturado a perna e 
chorava por não encontrar posição confortável no leito. Coincidência ou não, a presença 
e a atitude dos visitantes trouxeram alívio ao paciente, como relata a diretora da Escola 
Sesi Sama, Raqueline da Silva Dias Ferreira. “Não era um choro de dor, mas de angústia 
e desconforto. Um dos alunos começou a acariciar seus braços enquanto outro aluno 
tocava uma música em seu violão para que todos ouvissem. O choro e tristeza foram in-
terrompidos pela música. A enfermeira do abrigo que estava ao lado não sorriu, mas sua 
expressão se transformou. A relação foi estabelecida entre o voluntário, ainda criança, o 
senhor idoso e a enfermeira.” 

fazer os sucos mais variados, utilizando 
verduras”, disse. 

O curso também contou com pre-
sença de homens, interessados em 
adquirir conhecimentos na cozinha. O 
auxiliar de produção Hellion Nil Bar-
bosa Freire, mesmo cumprindo carga 
horária no período noturno, fez ques-
tão de participar das aulas na empresa, 
durante o dia. Apesar de se intitular “um 
apaixonado por cozinha”, Nil conta que 
desconhecia algumas combinações e o 
poder de nutrição de alguns alimentos e 
gorduras. “Gostei de aprender e vou uti-
lizar todas as dicas em casa, já que casei 
recentemente”, afirma.

Alimentação saudável e econômica

Aluna de 
Niquelândia é 

premiada 

Projeto Gentileza Gera Gentileza leva 
conforto a doentes

Lucimar Marques, participante de curso do 
Cozinha Brasil: menos óleo na comida

Rafaela, aluna do Sesi, fica em 3º lugar em
concurso nacional sobre uso de drogas

Trabalhadores participam de caminhada e 
corrida integrada Unilever/Cargill

Cerca de mil trabalhadores e fami-
liares participaram da 1ª Caminhada e 
Corrida Integrada Unilever/Cargill, reali-
zada em parceria com o Sesi, no dia 17 
de junho. Os colaboradores da indústria 
também tiveram acesso ao caminhão da 
cultura, espaço zen e diversas atividades 
recreativas oferecidas pela instituição.

1ª Caminhada e 
Corrida Integrada 

Unilever/Cargill



Alunas do Sesi Campinas, as 
gêmeas Isadora  e Isabela Barbo-
sa Marques Silva participam da 
Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentá-
vel, a Rio+20, encerrada dia 22 de 
junho. Elas são engajadas em mo-
vimentos ambientais e atividades 
ligadas a Educação Ambiental. O 
pai é membro da União Estadual 
por Moradia Popular do Estado de 
Goiás (UEMP-GO), no qual as ado-
lescentes são militantes. 

A Rio+20, denominação alusiva 
aos 20 anos de realização da Rio-
92, deverá contribuir para definir a 
agenda do desenvolvimento sus-
tentável para as próximas décadas.

Alunos do caratê do Sesi Jaiara, de Anápolis, mais uma vez tiveram bom desem-
penho em uma grande disputa da modalidade. Eles conquistaram 32 medalhas na 
31ª Copa Sesc de Goiás, realizada em Goiânia, no dia 17 de junho. Os estudantes 
competiram com 700 atletas de cinco Estados e faturaram 16 medalhas de ouro, oito 
de prata e oito de bronze.

A parceria entre Sesi e Jalles Macha-
do, em Goianésia, resultou na formatura 
de mais 47 alunos da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA). Desde 2004, o pro-
jeto já atendeu 365 pessoas, sendo 70% 
trabalhadores da indústria, no municí-
pio, situado no Vale do São Patrício, na 
Região Centro Goiano. Os formandos re-
ceberam diplomas em uma solenidade 
realizada no dia 20 de junho e que con-
tou com a presença de representantes 
do Sesi, Senai e do diretor-presidente da 
Jalles Machado, Otávio Lage de Siquei-
ra Filho. “O funcionário fica mais quali-
ficado, consegue cargos e salários mais 
altos. Além disso, a empresa também 
ganha com produtos melhores, custos 
mais baratos e perdas menores”, disse o 
diretor-presidente.

Revista de divulgação do Sesi Goiás, 
publicação da Assessoria de Comunicação 
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Alunas do Sesi 
na Rio+20

Caratecas fazem bonito na Copa Sesc

Parceria entre Sesi e Jalles Machado 
forma 47 alunos da EJA em Goianésia

Goiânia      junho     2012

O Sesi Niquelândia promove grande  torneio de triatlo no dia 28 de julho, às 9 
horas. A prova será realizada nas dependências do clube. A categoria é mista e os 
participantes irão percorrer 2 quilômetros de esteira, 5 quilômetros de bicicleta e 
100 metros de natação. Vence quem completar o ciclo em menor tempo. Inscrições 
com o professor Diego, na academia Sesi.

O aluno do Sesi Campinas Misael Matheus Oliveira de Moraes sagrou-se cam-
peão na 14ª Olimpíada Brasileira de Informática. Ele foi o único estudante do Esta-
do de Goiás a receber medalha de ouro em sua Modalidade – Programação Júnior. 
Como prêmio, recebeu convite para fazer o curso na Unicamp, bancado pela pró-
pria universidade. 

Torneio de triatlo em Niquelândia

Aluno do Sesi é ouro em informática

Concluinte  Levy Ivo Pereira, de 40 anos, 
comemora diploma  da EJA


