
Goiânia sedia, de 5 a 8 de 
junho, a 8ª edição dos Jogos 
Nacionais do Sesi, que reúne 
cerca de mil trabalhadores de 
247 empresas brasileiras. A 
competição, no Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, no Setor 
Santa Genoveva, é o maior 
torneio entre trabalhadores 

Jogos Nacionais do Sesi
realizado no País. Nos quatro 
dias de provas, os competi-
dores disputarão medalhas 
de ouro, prata e bronze em 
dez modalidades esportivas: 
futebol, futebol sete-máster, 
futsal, natação, voleibol, vôlei 
de praia, tênis de campo e de 
mesa, atletismo e xadrez.

Um grande show de dança, 
teatro e acrobacias circenses 
abrirá a 8ª edição dos Jogos 
Nacionais do Sesi, dia 5 de ju-
nho, às 19 horas, no Centro 

Os trabalhadores que fre-
quentam o Clube Sesi Antônio 
Ferreira Pacheco, em Goiânia, 
ganharão, em junho, um moder-
no complexo de esporte e lazer. 
Com investimentos superiores a 
R$ 12 milhões, o Sesi remodelou 

Espetáculo circense

Ferreira Pacheco reformado

de Cultura e Convenções de 
Goiânia. O Grupo Tholl, de 
Pelotas (RS), apresenta o espe-
táculo Imagem e Sonho, com 
entrada franca.

a estrutura para melhorar e am-
pliar as atividades oferecidas 
pelo clube a mais de 40 mil pes-
soas ao mês. O novo complexo 
será apresentado neste sábado, 
dia 2 de junho, com visita de 
600 trabalhadores.

• Missão italiana – A Fieg, 
seu Conselho de Comércio 
Exterior e o Centro Internacional 
de Negócios recebem hoje, na 
Casa da Indústria, a partir das 
9h30, missa empresarial italiana 
das regiões de Veneto e Toscana. 
O grupo cumprirá até dia 8 de ju-
nho extensa programação.
• Qualificação – Em meio à 
crescente demanda por mão de 
obra, o Senai Goiás lança hoje, 
na Escola Vila Canaã, projeto 
de investimento de R$ 85 mi-
lhões, até 2014, na expansão 
de sua rede de ensino, que já 
oferece cerca de 400 tipos de 
cursos. Com o Programa Senai 
de Apoio à Competitividade da 
Indústria Brasileira, a meta da 

Agenda de eventos

instituição é atingir, em dois 
anos, 200 mil matrículas anu-
ais, quase o dobro de 2010 
(113.516) e 61,9% superior a 
2011 (123.511 matrículas).
• Rescisão contratual – O 
Sindquímica, a Caixa Econômica 
e o Ministério do Trabalho e 
Emprego promovem,  dia 5, no 
Palácio da Indústria, palestra 
sobre a Portaria 2.685/2011, 
do MTE, que instituiu o novo 
modelo do Termo de Rescisão 
do Contrato de Trabalho (TRCT). 
• Classificação fiscal – 
Terminam dia 4 as inscrições 
ao curso Classificação Fiscal de 
Mercadorias, previsto para o dia 
12, numa promoção da Fieg, 
com apoio da Apex Brasil.


