
Consolidado como marca 
da responsabilidade social, ao 
promover de forma integrada 
serviços de educação, saúde e se-
gurança no trabalho, lazer e cida-
dania, com qualidade reconheci-
da pelo trabalhador da indústria, 
seus dependentes e pela comuni-
dade, o Sesi Goiás completa hoje 

Um hot site dos 60 anos foi 
criado para mostrar, com diver-
sas fotos, alguns momentos das 
seis décadas. Há também um 
espaço para que os colabora-
dores e ex-funcionários postem 
fotos, vídeos ou relatos, deno-
minado Você Faz Parte Desta 

No ano em que comemora 
seis décadas, o Sesi, instituição do 
Sistema Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás, espera in-
vestir R$ 17 milhões de recursos 
próprios e provenientes de auxí-
lios, valor que representa 11% do 
orçamento previsto para 2013, 

O Teatro Sesi preparou pro-
gramação especial para come-
morar os 60 anos. No dia 1º de 
março, será apresentada uma 
das melhores peças de 2011, O 
Pai Eterno, que conquistou os 
prêmios Shell e APTR de melhor 
espetáculo e ator. A peça enfoca 
a relação entre um jovem pai e 

Sesi Goiás comemora 60 anos

A história, na internet 

Investimentos e qualidade de vida

Teatro e dança

60 anos. Abertas na terça-feira, 
no Teatro Sesi, com um concer-
to do gaiteiro gaúcho Renato 
Borghetti (foto), artista de reno-
me internacional, e da Orquestra 
Jovem de Goiás, as comemora-
ções do aniversário prosseguem 
durante o ano nas 21 unidades 
espalhadas pelo Estado.

História. O site comemorativo já 
está no ar e pode ser acessado 
em www.sesigo.org.br. Também 
foi montada exposição fotográ-
fica itinerante Sesi 60 anos que, 
ao longo de 2013, será levada 
para eventos realizados em 
todo o Estado.

em ampliação, adequação, refor-
ma de unidades e construção de 
novas instalações. A instituição 
pretende lançar este ano a pe-
dra fundamental de uma escola 
de referência, que será constru-
ída no Jardim Colorado, Região 
Noroeste de Goiânia. 

seu filho com síndrome de Down. 
No sábado e domingo, a Cia. de 
Dança Quasar se apresenta com 
o espetáculo No Singular. Na 
segunda-feira e terça-feira (4 e 
5), alunos do Sesi e de escolas 
públicas poderão participar de 
uma apresentação gratuita da 
Cia. de Dança Quasar.


