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Trabalhadores-atletas de Goiás 
fazem bonito nos Jogos do Sesi

Com 24 medalhas de ouro em modalidades espor-
tivas individuais e coletivas, trabalhadores-atle-
tas goianos tiveram bom desempenho na etapa 

regional dos Jogos do Sesi, maior torneio entre colabo-
radores de indústrias do País, realizada em Goiânia, de 
14 a 18 de novembro. Ao todo, 700 competidores de 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Tocantins 
e do Distrito Federal disputaram vagas para a fase na-
cional dos Jogos, marcada para agosto de 2013, no Rio 
de Janeiro. A maioria das provas foi realizada no Clube 
Antônio Ferreira Pacheco, no Setor Santa Genoveva, e 
o atletismo teve como sede o Câmpus 2 da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás. Ave do Cerrado, a ema 
foi eleita mascote da competição.

Leia mais nas páginas 2 e 3
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Campeã na última etapa nacional 
dos Jogos do Sesi, também realizada em 
Goiânia, nas provas de 1.500 e 400 me-
tros rasos na categoria acima de 30 anos, 
Janivan Lima, carteira dos Correios de 
Goiás, repetiu o feito na fase regional e 
comemorou em dose dupla o primeiro 
lugar no pódio do atletismo, com meda-
lhas de ouro em ambas as provas. Ape-
sar de ter treinado bastante, a corredora 
não esperava a vitória. “Estou muito feliz. 
A gente sempre fica com incertezas, pois 
não sabemos como estão as adversárias. 
Agora vou treinar mais e representar ain-
da melhor o Estado de Goiás, na etapa na-
cional, no ano que vem”, ressaltou a atleta. 

No tênis de campo, todos os atletas 

Nos esportes coletivos, os times goia-
nos também garantiram vagas na etapa 
nacional dos Jogos do Sesi. A equipe de 
voleibol feminino da HalexIstar venceu o 
time da Enersul, de Mato Grosso do Sul, 
por 3 sets a 0. No futebol de campo, após 
um jogo sem gols no tempo regulamen-
tar, a empresa Cepalgo, de Aparecida de 
Goiânia, venceu nos pênaltis a Entherm, 
do Distrito Federal, por 8 a 7.

Atletas da Mitsubishi festejaram vi-
tória no futebol sete máster. Os goianos 
empataram o jogo contra a Saneatins, do 
Tocantins, por 2 a 2, mas ganharam nos 
pênaltis por 4 a 0 dos tocantinenses. A 
Mitsubishi foi campeã também no volei-
bol masculino, ao ganhar a final contra a 
Seara, de Mato Grosso do Sul, por 3 sets a 
0. Os atletas da Votorantim, de futsal, le-
varam ouro, após vencer o time da Seara, 
de Mato Grosso do Sul, por 4 a 2. 

Mesmo debaixo de muita chuva, as 
equipes de vôlei de praia masculino con-
seguiram concluir o jogo. Os goianienses 
dos Correios levaram prata na disputa 
com o time da MCR/Vale, de Mato Grosso 
do Sul, que venceu por 2 sets a 0. No fut-

jogaram entre si. Leonardo Alves, da 
Consciente Construtora, foi o vencedor 
na categoria acima de 35 anos mascu-
lino. No absoluto feminino, Laura de 
Freitas, da empresa Caldas Novas Trans-
missão, também conquistou ouro. Ainda 
nessa modalidade, Goiás alcançou três 
medalhas de prata nas categorias abso-
luto masculino, acima de 45 anos mascu-
lino e 35+ feminino, conquistadas pelos 
atletas Márcio Pereira, da Toctao Rossi; 
Josefredo Lima, da Sama, e Gilvania Már-
cia, da Sama, respectivamente.

No xadrez cronometrado (rápido), 
Eduardo Gambale, que representa a em-
presa Eletrobrás Furnas, faturou o primei-
ro lugar na categoria todos contra todos.

sal feminino, as goianas da Brasil Foods 
perderam de 3 a 1 para o time da Seara, 
de Mato Grosso do Sul, levando prata na 
modalidade. 

Na disputa pelo terceiro lugar, a Sa-
neago, de Goiânia, venceu a Brasal, do 
Distrito Federal, por 9 a 2, no futebol sete 
máster. No futsal masculino, a Brasil Foo-

ds/Perdigão, de Rio Verde, venceu nos 
pênaltis a matogrossense Brasil Foods/
Sadia, por 2 a 0. A goiana Caramuru tam-
bém alcançou o bronze na disputa con-
tra a Brasil Foods (MT) no futsal masculi-
no, por 4 a 0. O trabalhador da Mitsubishi 
Giovânio Peres também ficou em tercei-
ro lugar no xadrez pensado.

Janivan Lima, de novo ouro em dose dupla 

Esportes coletivos garantem vaga na final

Janivan vence em duas provas do atletismo em 
Goiânia: expectativa de ouro na etapa nacional

Equipe de vôlei da HalexIstar comemora vaga na etapa nacional dos Jogos do Sesi
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Determinação, trabalho em equipe, 
dedicação, respeito e companheirismo 
são valores que estiveram presentes du-
rante esses dias de disputa da fase regio-
nal dos Jogos do Sesi. Para a gerente de 
Lazer do Sesi Goiás e coordenadora geral 
do evento, Aida Inácio, além de motivar a 
prática esportiva, a promoção tem como 
propósito despertar o espírito de coleti-
vidade, cooperação e maior interesse por 
ações socioeducativas. “Todos contribuí-
ram para que o evento fosse um sucesso. 
Em todos os jogos, em todos os lugares 
eu encontrei gente feliz”, disse a gerente.

A atleta tocantinense Danúbia Carva-
lho, de 30 anos, é um exemplo de que o 
esporte colabora tanto para a saúde físi-
ca quanto mental. Ela trabalha na Leiner-
tex, do Tocantins, há três anos e há dois 
começou a praticar esportes. “O esporte 
nos deixa mais saudável. Eu durmo e me 
alimento melhor, além de me sentir mais 
concentrada no trabalho”, disse Danúbia, 
que já emagreceu cinco quilos e está 

FUTEBOL DE CAMPO
Cepalgo, de Aparecida de Goiânia
  
FUTEBOL SETE MÁSTER 
Mitsubishi, de Catalão 

FUTSAL MASCULINO
Votorantim, de Niquelândia

VOLEIBOL MASCULINO
Mitsubishi, de Catalão

VOLEIBOL FEMININO
HalexIstar, de Goiânia

TÊNIS DE CAMPO MASCULINO 35+
Leonardo Alves Martins – Consciente 
Construtora, de Goiânia

TÊNIS DE CAMPO FEMININO ABSOLUTO
Laura de Freitas Severino – Caldas Novas 
Transmissão, de Goiânia

XADREZ CRONOMETRADO (RÁPIDO)
Eduardo Aquino Gambale – Eletrobrás 
Furnas, de Goiânia

superando expectativas na modalidade 
que pratica atualmente, o atletismo.

Além das competições esportivas, 
o Sesi Goiás ofereceu aos participantes 
um espaço de convivência com diversos 
atrativos. Massagem, reflexologia, espa-
ço da beleza, lan house, camarim diver-
tido, jogos e lanches leves, como água 
de côco, salada de frutas, picolé e pipoca, 
eram algumas das opções do local. 

Os Jogos do Sesi constituem o maior 
torneio entre trabalhadores do País e 
mobiliza mais de 2 milhões de pessoas 
em disputa das fases municipais, esta-
duais e regionais até a etapa nacional. 
Os trabalhadores disputam em dez mo-
dalidades esportivas: futebol de campo, 
futebol sete máster, futsal, natação, volei-
bol, vôlei de praia, tênis de campo e de 
mesa, atletismo e xadrez.

Confira os vencedores goianos que estão classificados para a etapa nacional

Trabalhadores apontam melhorias

NATAÇÃO 50M LIVRE FEMININO 16+
Mariana Oliveira – Correios

NATAÇÃO 50M BORBOLETA FEMININO 16+
Mariana Oliveira – Correios 

NATAÇÃO 50M BORBOLETA MASCULINO 30+
Paulo Ricardo Belotti – Teltelecomunicações

NATAÇÃO 200M LIVRE MASCULINO 40+
Antônio Rodrigues – Embratel 

NATAÇÃO 50M PEITO FEMININO 40+
Juscileia dos Reis – Correios

NATAÇÃO 50M COSTAS MASCULINO 30+
Paulo Ricardo Belotti Teltelecomunicações

ATLETISMO ARREMESSO DE PESO 
MASCULINO
Lucas Ferreira da Costa – Ferrovia Centro 
Atlantica

ATLETISMO SALTO EM ALTURA MASCULINO
Lucas Ferreira da Costa – Ferrovia Centro 
Atlântica

ATLETISMO 100M RASOS MASCULINO
Davi Bernardes da Silva – Mitsubishi

ATLETISMO 200M RASOS MASCULINO
Davi Bernardes da Silva – Mitsubishi

ATLETISMO 400M RASOS FEMININO
Kamila Lourenço – Mitsubishi

ATLETISMO SALTO EM DISTÂNCIA FEMININO
Edvani Vanessa Gonçalves – Sama

ATLETISMO 1.500M RASOS FEMININO
Janivan Lima da Silva – Correios

ATLETISMO 400M RASOS FEMININO
Janivan Lima da Silva – Correios

ATLETISMO 800M RASOS MASCULINO
Uander Marcos de Paula e Silva – Correios 

ATLETISMO SALTO EM DISTÂNCIA FEMININO
Omirce Alves de Brito – Genix 

Atleta Danúbia Carvalho no Camarim Divertido, atividade de lazer nos Jogos do Sesi
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Cada vez mais cresce a importância 

do esporte como ferramenta de inclusão 
social. Vários projetos sociais mostram 
que a atividade física tem fator de moti-
vação extremamente positivo. Os efeitos 
são sentidos no dia a dia, com crianças e 
adolescentes mais concentrados nas au-
las, disciplinados e, principalmente, fora 
dos riscos das ruas e da internet.

 Visando incentivar a prática de 
esportes e a adoção de hábitos de 
vida saudáveis, o Sesi Goiás, em par-
ceria com a Rede Globo/TV Anhan-
guera, realizou durante todo o dia 10 
de novembro, no Sesi Clube Antônio 
Ferreira Pacheco, mais uma edição do 
Esporte Cidadania.

Crianças, adolescentes, pais e fa-
miliares puderam participar de diver-
sas atividades. Além de competições 
e apresentações com atletas de alto 
nível em esportes, os participantes 
foram atendidos com atividades edu-
cativas, ações em saúde e apresenta-
ções culturais.

A comerciante Joelma Almeida 
aproveitou o dia para ver a filha, Júlia 

Joelma Almeida acompanha a filha, Júlia, que pratica vôlei; Lívia Alves Lobo fica encantada com o Clube Sesi Ferreira Pacheco

Almeida Polesello, de 10 anos, jogar 
voleibol. A mãe relata os benefícios 
que o esporte trouxe para a vida da 
criança. “Ela interage mais com as pes-
soas, não fica tanto em computador, se 
alimenta melhor e ainda traz medalhas 
de ouro pra gente”, conta. 

Júlia e seu time de voleibol se 
apresentaram durante a manhã do 
Esporte Cidadania para que os parti-
cipantes pudessem assistir. Ela tam-
bém pratica natação. “Muitas pessoas 
não têm oportunidade de ter acesso a 
essas coisas no dia a dia delas e esse 
evento de hoje proporciona isso”, dis-
se a atleta mirim. 

Atividades com participação livre 
como toboágua, parque infantil, fu-
tebol soçaite, sinuca, biribol, basque-
tebol aquático, truco, peteca, dança 
de salão e caminhada fizeram parte 
da programação do evento. Lívia Al-
ves Lobo, de 17 anos, visitou o Clube 
Sesi pela primeira vez, para participar 
do evento. “Aqui é muito bom e muito 
perto da minha casa. Quero vir aqui 
sempre”, afirmou.

Os benefícios que o esporte traz
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