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Foi um dia diferente. Casa-
mentos, brincadeiras, premia-
ções e as novas tecnologias 
foram os atrativos do Dia Na-
cional da Construção Social, 
promovido em parceria com 
o Sesi pelo Sinduscon-AL, 
Ademi-AL e Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Construção 
(CBIC). 

O evento, realizado na Vila 
Olímpica do Sesi, na Cambo-
na, reuniu cerca de 1,5 mil 
trabalhadores e seus familia-
res. No total, foram realizadas 
3.078 ações. Foi a esquete 
teatral do Sesi que mostrou 
as mudanças no mercado de 
trabalho, ressaltando a impor-
tância da tecnologia. No Dia, 
foram oferecidos serviços de 
atendimento médico, exames, 
vacinas, atendimento psicoló-
gico e de nutrição, bem como 
oficinas de reciclagem, corte 
de cabelo, massagem e ou-
tras ações. 

O casal Wagner José e 
Maciene Severo agradeceu a 
possibilidade de formalizar a 
união junto à família que vem 
construindo. “Estávamos nos 
programando, pensando em 
casar e, graças a Deus, con-
seguimos participar desse 
evento. O dinheiro é pouco, 
mas essa é a nossa oportu-
nidade de sermos ainda mais 
felizes”, disse ele. 

A assessora de Marketing 
do Sistema Fiea, Ana Paula 
Fonseca, explicou o novo for-
mato do evento.  “Uma for-
ma que a gente encontrou de 
atingir o trabalhador foi mos-
trando, através de uma forma 
lúdica, por meio do teatro, o 

que está acontecendo nessa 
mudança, nessa tecnologia 
que eles vão encontrar no dia 
a dia”, contou. 

Também foram distribuí-
dos lanches e houve sorteio 
de brindes. Além disso, fo-
ram oferecidas serviços de 
atendimento médico, exames, 
vacinas, atendimento psicoló-
gico e de nutrição, oficinas de 

reciclagem, cortes de cabelo, 
massagem, entre outros. O 
público também interagiu com 
a Robótica do Sesi, com o 
projeto de realidade virtual da 
Prefeitura de Maceió e com o 
projeto Geração de Renda, da 
construtora Telesil. 

Trabalhador da construção 
civil, Ariel Tenório garantiu 
que, se puder, vai ao evento 

em todos os anos. “Digo isso 
porque é sempre bom, um dia 
pra sair da rotina, para trazer 
os filhos, a esposa... Essa é 
a segunda vez que eu venho. 
Meu filho veio, brincou bas-
tante, se divertiu e ganhei um 
kit de jantar pra alegrar mais 
a cozinha quando chegar em 
casa. Todos os anos se tiver 
eu venho participar”, revelou.
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Dia da Construção Social atende 
a mais de 1,5 mil trabalhadores

Casamento coletivo foi o ponto alto do Dia da Construção Social

Equipe do Sesi Alagoas marcou presença no evento


