
SESI BETIM
Clube do Trabalhador Francisco Netto Motta



REDE CLUBES – SESI BETIM

FUNCIONAMENTO: Quarta a sexta: 9:00 às 21:00

Sábado, domingo e feriado: 8:00 às 17:00

*Estrutura de lazer e parque aquático com 5 piscinas recreativas e toboagua;

*Espaço para churrasco com estrutura completa;

*Playground;

*Quadras de Vôlei, Peteca, Tênis, Futsal e Basquete;

* Campo de futebol, Campo Society, Ginásio Poliesportivo;

*Saunas, vestiários e guarda volumes;

*Restaurante e Lanchonete.



ESPAÇOS DE LAZER E ESPORTE



INSTALAÇÕES DE HOSPEDAGEM

*Apartamentos individuais até quíntuplos;

*Chalés completos para até 7 pessoas;

- Estrutura com piscinas, área para 

churrasco e café da manhã



CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL 

*Auditório para 350 pessoas com 

sonorização e ar condicionado;

*Equipamentos de audiovisual;

* 03 salas com para até 150 

pessoas;

*Salas de apoio e espaço para 

confraternizações.



ESCOLA DE ESPORTES

* Futebol de campo;

* Natação

* Taekwondo;

* Voleibol.



ATIVIDADE FÍSICA

* Academia

* Circuito fitness

* Hidroginástica



COLÔNIA DE FÉRIAS

*Realizada em 2 temporadas

- Janeiro e Julho

- Duração de 5 dias;

- horário e 9 às 17h;

* Muita diversão, brincadeiras, 

esportes, acampamento;

- Kit com 2 camisas;

- Alimentação Completa;

* Caso necessário, 

disponibilizaremos transporte para 

traslado da criança



ESTRUTURAS DE LAZER

* Atividades recreativas para o 

funcionário e familiares;

- Realizamos intervenções 

na empresa ou externo;

- Dia da criança

* Estrutura com brinquedos 

infláveis, Touro mecânico, cama 

elástica, recreadores, oficinas de 

pintura facial, balões, oficinas 

recreativas, artes e reciclagem



GESTÃO DE EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS

*Organização de todos os tipos de 

Confraternizações:

- Festas junina, dia das crianças, 

festa da família, natal, encerramentos;

*Torneios esportivos de todas as 

modalidades, gincanas, circuitos esportivos 

internos, Clínicas esportivas;



BLITZ E ASSESSORIAS ESPORTIVAS 

* Atividades Físicas de curta duração, 

Intervenções Esportivas e recreativas na 

empresa;

- Sipats; Circuitos, mini torneios, etc...

* Auxiliamos a indústria no planejamento e na 

formação de grupos de industriários para 

prática de atividades físicas;

- Grupo de corrida de rua; 

acompanhamento fitness; grupos focais 

(gestantes, obesos e outros); e equipes 

esportivas;



JOGOS SESI / CIRCUITO SESI DE TENIS

*A Olimpíadas do trabalhador da Indústria;

- Competição esportiva dividida em fases 

locais, regionais e estadual na qual industriários e 

empresários disputam diversas modalidades 

representando a sua empresa.

- Oferecemos: Futsal, Futebol Master, Futebol 

livre, Basquete, Voleibol, Vôlei de Praia, Peteca, Tênis 

de mesa, Natação, Atletismo e Xadrez – Masculino e 

Feminino;

-Outras modalidades Extras: Truco, Damas, 

Queimada, Cabo de Guerra, Sinuca, etc.

- Circuito de tênis de campo integrado aos Jogos SESI 

e realizado em 10 etapas regionais, classificando os 

campeões.



Contatos:

Fernando Barbosa de Almeida | Agente de Relações com Mercado

Comercial

Sistema FIEMG

Tel: (31) 3286-9924 | Cel. (31) 9 9205-0648

fbalmeida@fiemg.com.br | www.fiemg.com.br

mailto:fbalmeida@fiemg.com.br
http://www.fiemg.com.br/

