
A Faculdade de Tecnologia 
Senai Ítalo Bologna está com 
inscrições abertas para o cur-
so de marcenaria, destinado 
à qualificação profissional 

Cerca de 50 trabalhadores 
da empresa Mabel já con-
firmaram presença no Sesi 
Quinta Cultural, que será  
realizado hoje, às 20 horas, no 
Auditório João Bennio da Casa 
da Indústria, com a apresen-
tação da peça O Juiz de Paz 
na Roça,  espetáculo da trupe 
Arte e Eventos Produções. Para 

O mês de março marca os 
aniversários de 41 anos do 
Sesi Clube Antônio Ferreira 
Pacheco (dia 23), 49 anos do 
Sesi Goiânia (dia 25) e 26 anos 
do Sesi Jardim Planalto (dia 28). 
Durante todos esses anos, as 
unidades realizaram diversas 
ações nas áreas de lazer, saúde e 

Entre outras vantagens, 
lembra Siqueira, a ferramen-
ta, prevista pela Lei 9.958, 
de 12 de janeiro de 2000, 
permite acelerar a solução 
de conflitos, a um custo 
mais baixo, além de reduzir 
passivos trabalhistas nas 
empresas e otimizar a apli-
cação de recursos públicos. 

Na ausência de uma  
reforma trabalhista que  
reduza custos e estimule a 
geração de empregos, a Fieg 
defende o estímulo a um  
instrumento criado em 2000, 
mas pouco utilizado pela  
indústria no Estado. Trata-se 
das Comissões de Conciliações 

Basta lembrar, afirma ele, 
que tramitam mais de 2 mi-
lhões de processos na Justiça 
trabalhista, a um custo es-
timado em quase R$ 10 mil 
por processo para o Estado – 
demandas de valor médio de 
R$ 3 mil, que poderiam ser 
solucionadas, nas comissões, 
praticamente sem custo.

Prévias (CCP). “É um instru-
mento eficaz, rápido e de 
baixo custo. A negociação 
é um ótimo caminho para  
resolução de conflitos tra-
balhistas”, ressalta o presi-
dente do Conselho Temático de 
Relações do Trabalho da Fieg, 
Orizomar Araújo Siqueira.

de jovens entre 14 a 23 anos. 
A programação é gratuita 
e as vagas são limitadas. 
Informações pelo telefone 
(62) 3226-4500.

Gilce Gontijo, coordenadora da 
Associação dos Funcionários 
das Empresas do Grupo Mabel 
(Afegom), a iniciativa abre 
as portas da cultura para os 
trabalhadores. “Muitos não 
têm condições de ir a teatro 
e o Sesi proporciona isso”,  
ressalta Gilce. Informações 
(62) 3219-1313.

educação para os colaboradores 
das indústrias e toda a comuni-
dade, cumprindo a missão da 
instituição de promover a quali-
dade de vida do trabalhador da 
indústria e seus dependentes, 
além de incentivar a prática da 
gestão socialmente responsável 
nas empresas.
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