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vivasesi
Trabalhadores goianos mostram

força nos Jogos do Sesi em Brasília

Leia mais nas páginas 2 e 3

Com 48 medalhas – 24 de ouro, 13 de prata e 11 de bron-
ze –, em modalidades esportivas individuais e coletivas, 
trabalhadores-atletas goianos tiveram bom desempe-

nho na etapa regional dos Jogos do Sesi, maior torneio entre 
colaboradores de indústrias do País, realizada em Brasília, de 
13 a 17 de novembro. Ao todo, 900 competidores de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Tocantins e Distrito Fede-
ral disputaram vagas para a fase nacional dos Jogos, marcada 
para 2014, em Belém.

Eles cantaram e 
encantaram a plateia
Com apresentações de alto nível, que empolgaram a plateia, a etapa final do 
Festival Sesi de Música revelou talentos em indústrias.   Página 8 
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Qualidade de vida para o trabalhador, 
produtividade na indústria

Goleadas garantem vitória e despertam 
expectativa para a final

Benefícios proporcionados pela prá-
tica de esportes à qualidade de vida e o 
retorno representado por maior produti-
vidade no trabalho têm levado cada vez 
mais indústrias a incentivar a participação 
de seus colaboradores nos Jogos do Sesi. 

O time de futsal masculino da Voto-
rantim Metais, de Niquelândia, mostrou 
campanha impecável desde a abertura 
nos Jogos Regionais do Sesi, quando 
venceu a equipe Metrô, do Distrito Fe-
deral, por 4 a 0. No segundo dia de ativi-
dades, o time foi mais uma vez vitorioso, 
aplicando goleada ainda maior, por 12 a 
2 sobre o JBS de Mato Grosso do Sul. De-
pois da fase classificatória, a equipe Vo-
torantim atropelou o Caltins, do Tocan-
tins, por 6 a 0, e garantiu vaga na final do 
futsal masculino, sagrando-se o grande 
campeão ao derrotar o Cemat, de Mato 
Grosso, por 7 a 4. 

Com três classificações consecutivas 
para a etapa nacional dos Jogos do Sesi, 
a equipe da Votorantim Metais de futsal 
masculino vive agora a expectativa de 
quebrar o tabu de nunca ter conquistado 
o título nacional na modalidade. De acor-
do com o técnico, Douglas Alves, o time 
vem trabalhando forte desde o início do 
ano visando à competição nacional e es-
pera trazer o ouro de lá em 2014. “Fomos 
merecedores, jogamos melhor o campe-
onato todo, o time foi guerreiro, é muito 
bom voltar para Goiás com o título. Ago-
ra vamos tentar uma boa colocação no 
nacional”, afirma. 

No futebol sete máster, o time da Mit-
subishi, de Catalão, também trouxe ouro 
para Goiás, ao derrotar, nos pênaltis, a 

Na etapa regional, em Brasília, a de-
legação de Goiás, formada por 140 tra-
balhadores, reuniu representantes das 
empresas Sama, Mitsubishi, Votorantim 
Metais, HalexIstar, JBS, Mineração Cata-
lão, Eletrobras Furnas, Consciente Cons-

Caesb, do Distrito Federal, por 4 a 3, de-
pois de empate por 2 a 2 no tempo nor-
mal. Já no xadrez pensado, Eduardo de 
Aquino Gambale, da Eletrobras Furnas, 
foi o grande campeão. 

No voleibol feminino, a equipe da 
HalexIstar, de Goiânia, ganhou na final 
da Adar, de Mato Grosso, por 3 sets a 0. 
No masculino, o time da Mitsubishi, de 
Catalão, venceu a JBS, de Mato Gros-
so, de 3 a 1. No tênis de campo (femi-
nino, categoria B, acima de 35 anos), a 
medalhista de ouro foi Cristiane Alves, 
da empresa John Deere, de Catalão. Já 
empresa Caldas Novas Transmissão, de 
Goiânia, ficou no lugar mais alto do pó-
dio na categoria A (Absoluto Feminino), 

trutora, Caldas Novas Transmissão, John 
Deere, Cargill, USE Móveis, Saneago, Vale 
Fertilizantes, Colatex, Anglo American, 
Correios, Master SemiJóias, Caramuru, 
Unilever, Alpes Engenharia, Brian Farma, 
Oi S/A e Muralha Marmoraria.

com a atleta Laura de Freitas. 
Na natação, Goiás conquistou oito 

medalhas de ouro. Rodrigo Rodrigues 
Toledo, da Ferroarte Estruturas Metálicas, 
venceu as provas dos 50 metros livres 
e de 50 metros peito, na categoria 16+. 
Trabalhadora dos Correios, Juscelia de 
Miranda dos Reis foi vitoriosa nas provas 
50 metros peito e 50 metros costa, na ca-
tegoria 40+. 

O atleta Paulo Ricardo Waetege Be-
lotti, da Oi, festejou igualmente vitória 
dupla na natação, com primeiro lugar 
na prova dos 50 metros borboleta e 200 
metros livres, na categoria 30+. Mariana 
Ferreira de Oliveira e Silas Macedo de 
França, ambos dos Correios, foram cam-
peões, respectivamente, nos 50 metros 
borboleta, na categoria 16+, e nos 50 
metros livre, categoria 30+. 

No atletismo, mais conquistas duplas: 
Paulo André Silva de Paulo, da Vale Fer-
tilizantes, levou ouro nos 100 e nos 200 
metros rasos. Lucas Gabriel Marques, da 
Mitsubishi, não deu chance para nin-
guém nos 800 metros rasos e no salto em 
distância. Janivan Lima da Silva, dos Cor-
reios, dominou as provas dos 1.500 e 400 
metros rasos. Edvani Vanessa Gonçalves, 
da Sama, foi absoluto nos 200 metros 
rasos e no salto em distância. Já Uander 
Marcos de Paula e Silva, dos Correios, 
venceu a prova dos 3.000 metros rasos.

Time da Mitsubishi, de Cataläo, levou ouro 
para casa no futebol sete máster
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O que faz de você um campeão?
Além do apoio que as empresas 

oferecem para a participação nos 
Jogos do Sesi, com etapas munici-
pais, estaduais e nacional, envol-
vendo trabalhadores de todo o País, 
outros fatores foram fundamentais, 
segundo os próprios atletas goia-
nos, para que voltassem para casa 
com medalhas de ouro:

Uander Marcos de Paula e Silva, 
carteiro e corredor dos Correios

Paula Ribeiro Barbosa, assistente 
financeira e ponteira do time de 

voleibol da HalexIstar

“A vontade de mostrar ao 
Brasil que o esporte merece 

mais investimentos”

“Espírito de equipe, 
determinação e 
perseverança”

Júlio Cesar Castro Teixeira, 
tapeceiro e meio de campo do time 
de futebol sete máster da Mitsubishi

“Superação e união entre 
os colegas, pois sem eles 

não seria possível”

Silas Macedo França, carteiro e 
nadador dos Correios

“Vontade de ganhar”

Edvani Vanessa Gonçalves da Costa, 
operadora industrial e velocista da 

Sama Minerações

“Deus, que nos proporciona novas 
oportunidades todos os dias, a 

empresa que me apoia e a vontade 
de enfrentar novos desafios e de ter 

uma vida mais saudável”

Cristiane Alves Marquez, 
operadora de máquina e tenista 

da John Deere

“Disciplina, otimismo e 
não desistir do que quer”

Janes Félix Vieira, operador e ala do 
time de futsal da Votorantim Metais

“Dedicação aos treinos e a 
busca pelo título nacional 

dos Jogos do Sesi”
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A 9ª edição do programa Esporte 
Cidadania, que contabilizou mais 
de 10 mil atendimentos no Sesi 

Jaiara, em Anápolis, focou a qualidade de 
vida, visando proporcionar aos partici-
pantes, principalmente às crianças, uma 
visão do esporte como hábito. Destinada 
a promover inclusão e integração social, 
a iniciativa foi realizada simultaneamen-
te em todo o País.

O evento, em parceria com a Rede 
Globo/TV Anhanguera, foi aberto à co-
munidade, que pôde participar de ativi-
dades recreativas em piscinas, futebol, 
futsal, voleibol, circuito de bingo, dan-
ça, oficinas de karatê, judô e tae kwon 
do. Houve ainda minicursos de gesso e 
biscuit, realizados por meio da unidade 
móvel da Educação Continuada; corte 
de cabelo, orientação sobre alimentação 

saudável, prestada no caminhão do Pro-
grama Cozinha Brasil, bem como pales-
tras de higiene bucal com distribuição de 
kits odontológicos.

Além de esportes, os participantes 
foram atendidos com diversas ativida-
des. Um passeio ciclístico voltado ao 
público entre 12 e 18 anos e o sorteio de 
uma bicicleta motorizada mobilizaram 
os participantes do Esporte Cidadania.

Esporte Cidadania realizou mais de 
10 mil atendimentos em Anápolis

População recebe diversos serviços

Um dia diferente com a família
Acompanhada do marido, Raimundo Nona-

to, e da filha, Eloíza Christine, Zeli de Melo, de 
45 anos, visitou o Sesi Jaiara para ter um dia di-
ferente com a família. Eles se beneficiaram com 
o corte de cabelo, massagem, limpeza de pele, 
depilação e adquiriram algumas mudas para 
plantar em casa. Moradora da Vila Jaiara desde 
pequena, Zeli destaca a importância do evento 
para o bairro. “É tudo maravilhoso, bem orga-
nizado e coloca os jovens para exercitar, cons-
cientiza sobre os cuidados com a saúde e isso é 
importante”, ressalta.

Dupla de atletas
Os gêmeos Raphael e Diogo Silva de Souza, de 10 anos, saíram do bairro onde moram, 

Aldeia dos Sonhos, para participar da corrida no asfalto, esporte que praticam na escola onde 
estudam. “Viemos com uma turma da escola e estamos gostando muito das outras atividades 
que a gente pode participar”, afirma Diogo, sobre as atividades recreativas.

Oportunidade de lazer
Laira Larissa de Almeida Lisboa, de 15 anos, mora na Vila Jaiara e foi ao evento pela pri-

meira vez. Apesar de ter sido uma das participantes do passeio ciclístico, ela não se inscreveu 
para o sorteio da bicicleta motorizada. “Aqui a gente quase não tem opção de lazer e hoje eu 
vim mais pela diversão e companhia dos amigos”, ressalta.

Goiânia      novembro     2013
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Sorte grande
Estudante do 9º ano, Welton Esteves de Campos Júnior, de 14 anos, foi ao evento exclu-

sivamente para participar do passeio ciclístico e concorrer ao sorteio de uma bicicleta moto-
rizada. Além de se exercitar e passar um tempo com amigos, o garoto tirou a sorte grande e 
faturou o prêmio. “Fiquei muito feliz, pois é uma bicicleta cara e muito legal”, diz.

Usando a criatividade
Giselle Stephanie da Costa Silva, de 12 anos, foi ao Esporte Cidadania participar da cor-

rida, mas aproveitou o resto do tempo para conhecer a unidade móvel da Educação Conti-
nuada – programa do Sesi que oferece cursos artesanais. “Além de correr, estou aprendendo 
coisas novas, como esse chaveiro que fiz e posso passar a fazer em casa agora”, planeja.

Entrando no clima
Dar apoio aos professores e organizadores do evento era a intenção do aluno da Educação 

de Jovens e Adultos do Sesi Jaiara, Phaulo Henrique Francisco Lima, de 21 anos, ao visitar o 
Esporte Cidadania. No entanto, no local, Henrique se contagiou com a alegria dos visitantes e 
resolveu participar de algumas atividades. Chegou até a pintar o cabelo. “Estou revendo os pro-
fessores, amigos e estou achando bem animado essa ação de lazer promovida pelo Sesi”, fala.

Conhecendo novas técnicas
O motorista Marcelo Ferreira da Silva, de 31 anos, levou os alunos do Projeto Crescer, de 

Goiânia, para participar do Esporte Cidadania. Enquanto esperava, resolveu arriscar na técni-
ca de depilação com cera e arrancar os cabelos do peito. “Apesar da dor, gostei da novidade e 
cortei o cabelo também”, ressalta.

Como cuidar dos dentes
Débora Cardoso Benevides, de 14 anos, optou por buscar informações sobre saúde du-

rante o evento. Ela veio de Goiânia com a turma do colégio onde estuda para prestigiar o Es-
porte Cidadania e foi direto aprender como cuidar dos dentes corretamente. “Essas ações são 
interessantes, pois às vezes são coisas simples que a gente esquece como se faz da forma cer-
ta, mas o evento também é muito importante para incentivar a prática do esporte”, acredita.

Diversão não programada
O vigilante Manoel Aparecido de Freitas, de 41 anos, morador do Bairro Bandeirantes, 

conta que estava passando pela porta do Sesi Jaiara e, movido pela curiosidade, entrou para 
ver sobre de que se tratava o evento. “Acabei conhecendo esses rapazes (Gabriel Silvino, John 
Cleiton e Henrique Soares) e fiquei para me divertir um pouco”, afirma. 

Goiânia      novembro     2013
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A turma do Ebep (Educação Básica 
articulada à Educação Profissio-
nal), formada por alunos do Sesi 

e do Senai Catalão, foi a grande vence-
dora da 4ª edição dos Jogos Internos 
das Escolas Sesi (JIES), pela primeira vez 
voltados para o ensino médio. A equipe 
alcançou 128 pontos, contra 121 regis-
trados no 2º lugar pela Unidade Integra-
da Sesi Senai Aparecida de Goiânia. Já 
os alunos do Sesi Jundiaí/Fatec Roberto 
Mange ficaram em 3º lugar no ranking, 
com 120 pontos, seguido por Sesi Senai 
Rio Verde, com 116.

A disputa mobilizou cerca de 400 alu-
nos de nove unidades de ensino de Goiâ-
nia, Anápolis, Niquelândia, Aparecida de 
Goiânia, Rio Verde, Catalão e Itumbiara, 

A professora Angela Buta, geren-
te de Educação Básica do Sesi Goiás, 
afirma que essa atividade tem como 
objetivo promover, por meio da prática 
esportiva, o intercâmbio social, educa-
cional e cultural entre os alunos do Sis-
tema Sesi de Educação Goiás, além de 
fomentar a adoção de hábitos de vida 
mais saudáveis.

Para o coordenador do JIES, Valciano 

de 6 a 8 de novembro, no Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, em várias modalidades 
esportivas. Antes mesmo do início das 
competições, as escolas participaram de 
uma disputa beneficente para arreca-
dação de leite para doação, chegando a 
2.400 litros. A turma que mais arrecadou 
foi o Ebep da Unidade Integrada Sesi 
Senai Aparecida de Goiânia, com 870 
caixas. Em campo, valores estimulados 
pela prática esportiva, como espírito de 
equipe, motivação, respeito, comprome-
timento e união. 

Foi com esse espírito que Jaqueline 
Martins Silva, de 15 anos, decidiu par-
ticipar do evento. Terceira colocada na 
disputa na modalidade de queimada, a 
aluna do 1º ano do curso de alimentos 

Lisboa Cartaxo, o que mobilizou todo 
o evento foi a temática escolhida para 
o mesmo – Eu Sou, Porque Nós somos. 
“Essa ideia possibilitou de forma prática, 
que as escolas trabalhassem os inúme-
ros valores disseminados pelo JIES antes, 
durante e irão continuar trabalhando 
após a competição, dessa forma, avalio 
positivamente a participação de todas as 
delegações, que imbuídos dos valores,  

do Ebep das unidades Sesi e Senai Vila 
Canaã não desanimou e foi torcer pelos 
times das outras escolas. “A gente joga 
pela gente, mas a vitória é de todos. 
Gosto de me divertir e estar com meus 
amigos e é isso que importa”, destaca. 
Jaqueline, que participa do JIES pela ter-
ceira vez, acrescenta que o importante é 
a união adquirida durante a competição 
por alunos e professores.

Estreante nos jogos, Raul Wagner 
Gonçalves da Costa, de 17 anos, aluno 
do 3º ano do curso de eletromecânica do 
Ebep de Itumbiara, ressalta igualmente o 
desenvolvimento do trabalho em equi-
pe. Atleta do time de voleibol, esporte 
que pratica há três anos no Sesi Itumbia-
ra, ele conquistou medalha de prata.

apresentaram uma conduta exemplar e 
fizeram bonito nos jogos”, ressalta.

Atividade integrada das gerências de 
Educação e Lazer do Sesi, os Jogos Inter-
nos envolveram cerca de 40 colaborado-
res e absorveram investimento de cerca 
de R$ 60 mil, valor que proporcionou aos 
alunos, durante a competição, refeições 
de qualidade, transporte seguro e unifor-
mes, além da inclusão e socialização.

Catalão vence Jogos Internos do Sesi

Intercâmbio e hábitos saudáveis

Participantes do evento, Jaqueline Martins, da equipe da Vila Canaã, e Raul Wagner, de Itumbiara: importância do trabalho conjunto
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Com amplo e diversificado portfó-
lio de serviços destinados a pro-
mover a melhoria da qualidade 

de vida do trabalhador da indústria, Sesi 
e Senai são sistematicamente lembrados 
por seus clientes, seja por quem fez um 
curso profissionalizante, ou voltou ao 
banco da escola por meio da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), ou mantém 
rotina de atividade física com a ginás-
tica na empresa. Reflexo da qualidade 
das ações desenvolvidas, as instituições 
foram eleitas este ano como melhores 
marcas em ginástica na empresa e edu-
cação profissional, respectivamente, no 
prêmio Marca Brasil, da Revista Cipa, e 

no Pop List, do jornal O Popular.
Em recente evento de confraterniza-

ção dos Sindicatos filiados à Federação 
dos Trabalhadores na Indústria nos Esta-
dos de Goiás, Tocantins e Distrito Federal, 
Sesi e Senai foram destacados por parti-
cipantes ouvidos pela Viva Sesi. Confira 
as opiniões: 

Quem faz Sesi e Senai não esquece

Benildo Cândido, operador de processos da Vale Fertilizantes, de Catalão

Anatal Soares Vaz, operador de máquinas pesadas da 
Mineração Maracá, de Alto Horizonte

Leidiane Arantes, analista da Hering, de Anápolis

Leonardo Borges, operador da Anglo American, de Catalão

Wellinton Machado, encarregado de serviços da Goyazes, de Goianira

“A ginástica na empresa ajuda a gente a sentir menos
dores durante o dia a dia. E com a atividade física, trabalho mais 

disposto e menos estressado.”

“Já fiz ginástica na empresa e alguns cursos no Senai.
São serviços que melhoram a vida da gente no dia a dia.” 

“Por meio do Sesi, fiz Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
e ginástica na empresa. São ações que melhoram nossa 

vida e nosso trabalho.” 

“Com os cursos que eu fiz no Senai, consegui mudar de cargo 
dentro da empresa e aumentar a minha renda.”

“Cresci na minha profissão e mudei de função depois que fiz 
um curso no Senai. Pretendo fazer vários ainda.” 

Goiânia      novembro     2013
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Festival Sesi de Música
revela talentos na indústria 

Com apresentações que empolga-
ram a plateia, a etapa final do Fes-
tival Sesi de Música foi concorrida 

e de alto nível, mobilizando trabalhado-
res da indústria e da comunidade, can-
didatos de 25 cidades de Goiás. Os pre-
miados, escolhidos por uma comissão 
julgadora experiente, foram definidos no 
dia 10 de novembro, no Teatro Sesi, com 
uma diferença mínima de votos.

Amanhã Talvez, música de Leandro 
Henrique, da Anglo American Mineração 
(Catalão), interpretada pelo autor, ven-
ceu a categoria Composição – Trabalha-
dor da Indústria. Premiado em edições 
anteriores, Leandro terá sua música re-
gistrada no CD do festival, assim como 
Caíque Borges, da empresa Eletrobras 
Furnas S/A (Itumbiara), segundo coloca-
do com a composição Som do Mato. Caí-
que é veterano de festivais do Sesi. Além 
de compositor inspirado, ele é também 
escultor premiado no concurso Arte Cria-
tividade. Parceiros de longa data, José 
Carvalho e Divino Franco, servidores da 
Aquarela Indústria de Roupas Ltda., con-

quistaram o terceiro lugar com a moda 
de viola Relato de um Matuto.

Um dos mais aplaudidos da noite, o 
violeiro Alex Terra foi considerado o me-
lhor intérprete, na categoria Interpretação 
- Trabalhador da Indústria, com a música 
Comitiva Esperança, de Almir Sater. Servi-
dor da Global Village Telecom (GVT), Alex 
Terra ficou também com o Troféu Inter-
nauta, já que seu nome foi o mais votado 
na internet. Pela irreverência e origina-
lidade, o trabalhador Expedito Rozeno, 
da Consciente Construtora, arrebatou a 
segunda colocação com a música Eu Bebo 
e Choro Por Você, de Léo Magalhães. Con-
corrente pela segunda vez, Bianca Cardo-
so, da Precon Goiás Industrial (Anápolis) 
ficou com o terceiro lugar.

Comunidade
Os trabalhadores da indústria mos-

traram sintonia com os diferentes gê-
neros musicais, disputando os prêmios 
igualmente com os candidatos da comu-
nidade. A concorrência entusiasmou o 
público, que vibrou a cada apresentação 

de seus candidatos.
Na categoria Composição – Comuni-

dade, a música Dia Bonito, de Diego de 
Moraes, interpretada pelo cantor Fernan-
do Simplista, obteve o primeiro lugar. O 
júri premiou também as composições 
Ame, de Kleuber Garcêz, defendida pelo 
grupo Mina d`Água, com o segundo lu-
gar, e Dinheiro, de Pedro Freitas, intérpre-
te da própria música, com o terceiro.

Realização tradicional do para traba-
lhadores da indústria, o Festival Sesi de 
Música 2013 foi aberto à participação da 
comunidade. Este ano, mais de 100 can-
didatos de Goiânia, Itumbiara, Anápolis, 
Catalão, Senador Canedo, Caldas Novas, 
Trindade, Teresópolis, Aparecida de Goi-
ânia e outras cidades concorreram às 
premiações nas categorias Composição 
e Interpretação. Leandro Henrique, Alex Terra, Martinez Chiovato e Expedito Rozeno, composições e 

interpretações premiadas no Festival Sesi de Música

Fotos: Josemar Callefi
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