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Trabalhador da indústria encontra 
lazer e descanso no Sesi Aruanã
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O investimento no bem-estar do trabalhador da 
indústria tem sido uma das formas usadas pelos 
empresários para reter mão de obra qualificada 

e fazer com que o funcionário trabalhe mais motivado. 
Com opções de descanso, convivência e contato com a 
natureza, o Sesi Aruanã recebe excursões de indústrias 
de todo o Estado e se torna um aliado na melhoria da 
qualidade de vida do industriário. Localizada no coração 
do Brasil, às margens do Rio Araguaia, a unidade está a 
310 km de Goiânia e possui 66 apartamentos, amplos, 
confortáveis e bem arejados, com total de 232 leitos, dis-
postos em sete blocos térreos na estrutura do hotel.

Unidade do Sesi Aruanã, localizada às margens do Rio Araguaia, é uma 
oportunidade de lazer, descanso e contato com a natureza. Leia mais nas páginas 2 e 3
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Em maio deste ano, a Confecção Do 
Re Mi realizou, pelo 6º ano consecutivo, 
uma excursão ao Sesi Aruanã. Durante 
um final de semana, cerca de 100 colabo-
radores da indústria de roupas de Trinda-
de ficaram hospedados na unidade. Uma 
série de atividades foi programada para 
que eles pudessem aproveitar ao máximo 
as instalações do complexo turístico. 

O gerente de Recursos Humanos (RH) 
da indústria de roupas, Eder Elias Santos, 
explica que a empresa tomou a iniciati-
va de levar os funcionários ao Sesi Aru-
anã para que eles pudessem descansar 
e conviver com os colegas de trabalho. 
“Notamos que, quando retornam ao tra-
balho, estão mais motivados”, ressalta. O 

gerente de RH diz que a inicia-
tiva faz com que os co-

laboradores 

sintam-se valorizados.
A valorização por parte do emprega-

dor é notada pelo costureiro Welinton 
Pereira de Oliveira. Ele participa da excur-
são há quatro anos e afirma que quando 
volta desenvolve melhor suas funções na 
empresa. “Eu me sinto valorizado”, frisa o 
funcionário.

A excursão ao Sesi Aruanã, realizada no 
primeiro semestre do ano, é o evento mais 
esperado pelos colaboradores da Do Re 
Mi, afirma a costureira Marli Aparecida de 
Sousa. “Passamos o ano contando os dias 
para que chegue logo a data de irmos”, diz.

A encarregada de acabamento Elei-
diane Gusmão destaca a oportunidade de 
conviver com os amigos. “É um momento 
de confraternização entre os colegas de 
trabalho e nossos familiares”, afirma a in-
dustriária, que todo o ano leva os filhos. 
Para ela, a visita ao Sesi Aruanã é diversão 

garantida. “Eles amam e querem sempre 
voltar”, acrescenta.

Mudança na rotina
“A rotina faz com que você conviva 

com uma pessoa diariamente, sem tem-
po de conhecê-la”, constata a auxiliar de 
supervisão da Do Re Mi, Paula Alvarenga 
da Silva. Para ela, a excursão que a em-
presa realiza é uma ótima oportunidade 
para quebrar essa rotina. “Relaxamos e 
convivemos com nossos colegas de uma 
forma diferenciada.”

O gerente do Sesi Aruanã, Hamilton 
da Mota Corrêa, afirma que a unidade 
oferece preços diferenciados aos traba-
lhadores da indústria justamente para 
que eles possam ter oportunidade de 
confraternizar com os colegas de traba-
lho. Além de uma completa estrutura, a 
unidade oferece ônibus para transportar 

os membros da excursão e prepara 
atividades recreativas durante a 

estadia dos participantes.

Relaxamos e convivemos com nossos 
colegas de uma forma diferenciada.”
Paula Alvarenga da Silva, auxiliar de supervisão da Do Re Mi

Eder Elias Santos,
gerente de Recursos Humanos 

da Do Re Mi

Welinton Pereira de Oliveira,
costureiro da Do Re Mi

Eleidiane Gusmão,
encarregada de acabamento

da Do Re Mi

Marli Aparecida de Sousa,
costureira da Do Re Mi
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Completa estrutura para receber o 
trabalhador da indústria e seus familiares

O Sesi Aruanã se destaca como um 
dos melhores complexos hoteleiros da 
região. O trabalhador da indústria, seus 
dependentes e a comunidade podem 
desfrutar de uma completa estrutura 
aquática, com três piscinas – uma reser-
vada para crianças, uma recreativa e ou-
tra com toboágua. A unidade também 
oferece área de camping, com capacida-
de para 100 pessoas e estrutura necessá-
ria para uma boa diversão. 

A unidade conta com um auditório 
de eventos, totalmente reestruturado e 
climatizado, com capacidade para 150 
pessoas. O ambiente possui moderna 
instalação, com equipamentos de áudio 
e vídeo. Um local ideal para a realização 
de palestras, seminários, treinamentos, 

cursos e congressos, com apoio de refei-
ções e coffee-break.

O Sesi Aruanã coloca à disposição 
de seus hóspedes um serviço tercei-
rizado de passeio de barcos, com 45 
minutos de duração, mostrando as be-
lezas do Araguaia. O Sesi proporciona 
ainda, para aqueles que apreciam a 
pesca, serviço terceirizado com guias 
especializados, conhecidos como pi-
rangueiros. O serviço é completo e 
inclui desde aluguel de barcos, tralhas 
de pesca e pilotos das embarcações.  

O Sesi Aruanã também disponibili-
za divertidos passeios de banana boat 
pelo Rio Araguaia, com capacidade má-
xima para oito pessoas e idade acima de 
12 anos.

O site do Sesi Aruanã está de cara nova. 
No endereço www.sesiaruana.com.br os usuários podem conhecer a 

estrutura da unidade por meio de fotos e vídeos. Acesse!
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Sesi Aruanã oferece um completo serviço hoteleiro aos seus visitantes. A unidade possui bar, 
restaurante, parque aquático e uma série de atividades para o trabalhador da indústria, 

seus dependentes e a comunidade



O Serviço Social da Indústria (Sesi) 
ganhou o prêmio Top Seven Marca Brasil 
na categoria Melhor Marca de Ginástica 
Laboral por ser a mais lembrada, pelo 
sétimo ano consecutivo, por gestores de 
recursos humanos de empresas. É o se-
gundo prêmio semelhante da instituição 
em um mês, depois do Top of Mind na 
área de segurança e saúde no trabalho 
(SST), na categoria Prestador de Serviços 
em SST, da revista Proteção.

A premiação de agora foi promovida 
pela revista Cipa, publicação nacional 
também especializada em Segurança e 

Durante o mês de julho, mais de 1.230 
crianças com idade entre 4 e 13 anos des-
frutaram das diversas recreações ofereci-
das pelo programa Colônia de Férias In-
fantil, realizado nas unidades do Sesi em 
Goiânia e no interior. Foram dias de mui-
ta diversão para os participantes, que se 
esforçaram durante o semestre escolar e 
tiveram o merecido descanso. 

Jogos dirigidos, atividades aquáticas, 
esportivas, recreativas e culturais, ginca-
nas e cinema preencheram as tardes da 
garotada. Depois de gastar muita ener-
gia nas piscinas ou nas quadras, a tur-
minha fazia a festa na hora do lanche. O 

Saúde no Trabalho (SST). O Prêmio Mar-
ca Brasil está na 13ª edição. A cerimônia 
de entrega ocorreu no dia 18 de julho, 
em São Paulo.

O gerente de Estilo de Vida Saudável 
do Sesi, Antonio Eduardo Muzzi, destaca 
que a instituição é a única premiada pelo 
sétimo ano seguido no Prêmio Marca 
Brasil. Para ele, é um reconhecimento da 
qualidade do serviço prestada pelo SESI 
e sinaliza uma fidelização dos clientes.

Muzzi lembrou pesquisa feita pelo 
Sesi, em 2009, mostrando que 34,2% 
das indústrias do país oferecem serviços 

gerente do Clube Sesi Ferreira Pacheco, 
Richardson Marques Ferreira, considera 
a atividade uma ocupação prazerosa do 
tempo livre, que resulta em verdadeira 
festa para a criança, enriquecimento para 

de ginástica laboral. Dessas empresas, 
57,6% contratam o Sesi.

Além do reconhecimento na moda-
lidade de serviços de ginástica laboral, 
o Sesi conquistou, pela primeira vez, no 
Prêmio Marca Brasil, premiação na cate-
goria Melhor Marca de Serviços para Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes 
no Trabalho (Sipat).

No Prêmio Marca Brasil 2012, foram 
agraciadas 168 marcas em 228 catego-
rias. Participaram da edição 679 marcas 
de 14 setores dos segmentos industriais, 
de serviços e agrícola.

a inteligência e alargamento do campo 
de amizade.

Para os pais, o programa foi uma boa 
opção, ao proporcionar-lhes a tranquili-
dade de poder realizar seus compromis-
sos sem maiores preocupações com os 
filhos. João Paulo, de 6 anos, foi um dos 
participantes da Colônia de Férias e diz 
ter se divertido muito. Ele está passando 
as férias na casa dos avós, João Batista 
Mendes e Maria do Socorro Aguiar, que 
são comerciantes e trabalham o dia todo. 
Para que as férias do neto não ficassem 
entediantes, eles optaram por inscrever 
João Paulo no evento. “Ele ganhou até 
apelido de ‘mágico’ dos coleguinhas, pois 
subiu no palco para brincar com o artista 
que se apresentou”, conta o avô. 
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Atividade desenvolvida pelo Sesi recebe o prêmio Top Seven Marca Brasil na categoria Melhor Marca de Ginástica Laboral

Ginástica Laboral do Sesi é reconhecida nacionalmente
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Férias no Sesi

João Paulo participou de brincadeira no 
palco da Colônia de Férias do Clube Sesi



Pelo segundo ano consecutivo, o Sesi 
recebeu o primeiro lugar do prêmio Top 
of Mind de Proteção da Revista Proteção, 
na categoria   Entidades Prestadoras de 
Serviços em Segurança e Saúde no Tra-
balho. Neste ano, 1.219 profissionais es-
colheram as melhores marcas do País.

O Prêmio Top Of Mind de Proteção, 
na sua 17ª edição, é a mais importante e 
cobiçada premiação junto às empresas e 
entidades do setor de proteção ao traba-
lho. A pesquisa realizada junto aos profis-
sionais do setor de Segurança e Saúde no 

Trabalho destaca a evolução do trabalho 
de marketing das entidades e empresas 
que atuam no mercado brasileiro, servin-
do de balizamento para as ações imple-
mentadas em todo o país.

Todos os detalhes da pesquisa serão 
divulgados no Super Guia de Proteção 
2012, que circulará no início de julho e 
estará disponível na ocasião de entrega 
da premiação. A cerimônia de premia-
ção aconteceu dia 3 de julho, no Centro 
de Convenções do Expo Center Norte, 
em São Paulo.
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Sesi recebe prêmio por qualidade em 
segurança e saúde no trabalho
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O Sistema Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg), por meio das 
instituições Sesi, Senai, IEL e ICQ Brasil, 
promoveu a Campanha Doe Agasalhos: 
Nada Melhor para Acabar com o Frio do 
que o Calor Humano, uma das ações so-
ciais previstas no projeto Sistema Fieg 
de Mãos Dadas com a Solidariedade. O 
movimento chegou a arrecadar 18.429 
vestimentas, que foram doadas para as-
sociações cadastradas no Comitê de En-
tidades no Combate à Fome e Pela Vida 
em Goiás (Coep). Os participantes da 

campanha concorreram a brindes. Três 
alunos do Sesi Goiás ganharam uma via-
gem à Colônia de Férias do Sesi Aruanã.

Aluno de voleibol do programa Sesi 
Atleta do Futuro na unidade de Itum-
biara, Derickson Siqueira da Silva, de 18 
anos, se destacou na modalidade e está 
jogando desde agosto de 2011na equi-
pe mineira Esporte Conceição, categoria 
juvenil, na cidade de Conceição do Mato 
Dentro, próximo a Belo Horizonte. Além 
dos 2 metros de altura que detém, o es-
forço e a garra são outras qualidades que 
orgulham os pais de Derickson, Adilson 
Tavares Siqueira e Janieira Paiva da Silva.

Revista de divulgação do Sesi Goiás, 
publicação da Assessoria de Comunicação 

Institucional do Sistema Fieg

Av. Araguaia, nº 1.544, Edifício Albano 
Franco, Casa da Indústria

Vila Nova - Goiânia-GO - CEP 74645-070
Fone: (62) 3219-1300 / Fax: (62) 3223-9913

www.sesigo.org.br
e-mail: ascom@sistemafieg.org.br

Assessor de Comunicação Institucional do 
Sistema Fieg: Geraldo Neto

Edição: Dehovan Lima 
Reportagens: Daniela Ribeiro e Edilaine Pazini

Projeto Gráfico e Diagramação: 
Thatyane Mendonça

Fotos: Silvio Simões, Sérgio Araújo
e Alex Malheiros 

Tiragem: 7 mil exemplares
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Movimento contra o frio

Aluno destaque no Sesi Itumbiara

O Sinduscon-GO, com apoio do 
Sesi Goiás, realiza no dia 18 de agos-
to, das 8 às 14 horas, na Unidade In-
tegrada Sesi Senai Aparecida de Goi-
ânia, a 6ª Edição do Dia Nacional da 
Construção Social. A diversão fica por 
conta da dupla Nilton Pinto & Tom 
Carvalho, que apresentam um show 
humorístico às 10h30 no local. Podem 
participar do almoço os trabalhado-
res da construção e seus familiares. 
Os interessados devem solicitar ao 
departamento de recursos humanos 
da sua empresa os tíquetes. Durante 
o evento, o Instituto de Hematologia 
de Goiânia fará a coleta de sangue da-
queles que se dispuserem a doar. Os 
50 primeiros doadores receberão uma 
cesta básica. Mais informações pelos 
telefones: (62) 3095-5158 / 3095-5155.

Dia Nacional 
da Construção 

Social 2012

Derickson Siqueira da Silva se destacou no 
voleibol do Sesi e segue carreira

 Foram entregues mais de 18 mil agasalhos a 
entidades ligadas ao Coep 
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FONTS: DIN

ORGULHO ONTEM,
HOJE E SEMPRE.

É ASSIM QUE
COMEMORAMOS OS

30 ANOS DA CODEMIN.

RUY DE ARAUJO FERREIRA
Anglo American, Brasil

A ANGLO AMERICAN CRESCEU

JUNTO COM NIQUELÂNDIA, EM 

GOIÁS. PESSOAS COMO O RUY,

QUE ESTÁ CONOSCO DESDE O

INÍCIO E QUE TEM UM FILHO QUE 

TAMBÉM TRABALHA NA ANGLO 

AMERICAN, SABEM QUE UMA 

EMPRESA DE MINERAÇÃO PODE 

LEVAR BENEFÍCIOS A TODA UMA 

COMUNIDADE. 

TEMOS ORGULHO DO QUE 

CONQUISTAMOS JUNTOS E 

GOSTARÍAMOS DE AGRADECER A 

TODOS OS QUE NOS AJUDARAM 

NESSA TRAJETÓRIA.

ESTAMOS PRONTOS PARA 

CONSTRUIR EM PARCERIA UM 

FUTURO AINDA MELHOR.
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