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Expediente

POLÍTICA DE QUALIDADE
Promover a melhoria contínua no atendimento às necessidades e expectativas da 
indústria, dos trabalhadores, dependentes e comunidade em geral com foco em 

educação, saúde, lazer e responsabilidade social .

OBJETIVOS:
Conhecer o nível de satisfação dos clientes; conhecer as expectativas manifestadas 
pelos clientes; Avaliar a conformidade; Promover a melhoria contínua dos processos.



Prezados Colaboradores

Nesse terceiro trimestre, entramos na fase de elaboração do pla-
no de ação 2019. Para tanto, precisamos analisar os resultados al-
cançados em 2018, a eficácia do nosso planejamento, a satisfação do 
nosso cliente e a imagem que a sociedade tem do SESI/RR.

Tudo o que fazemos é relevante, é necessário, mas precisa ser 
reconhecido como essencial para indústria e como um serviço que 
aumenta a sua competitividade.

Analisando o nosso portfólio de produtos e serviços de Educação, 
Saúde, Segurança e Promoção da Saúde, precisamos ser criteriosos 
em nossas escolhas, para que o próximo exercício traga a oferta de 
soluções sociais que tanto a indústria roraimense precisa para se de-
senvolver, promovendo ambiente seguro e saudável para seus traba-
lhadores.

Por esta razão, mais do que nunca, devemos ouvir nossos clientes, 
entender suas expectativas, oferecer um atendimento de excelência 
e personalizado para cada tipo de demanda. 

Como mensagens de incentivo à mudança, deixo aqui registrado 
nossas expectativas de ver um SESI cada dia mais ágil, flexível, adap-
tado ao mercado local, trazendo em sua prática institucional, a ino-
vação, o planejamento, o trabalho em equipe e o comprometimento 
para com a sua perenidade institucional.

Cada colaborador é responsável pela manutenção e continuidade 
do SESI em Roraima. Se você, em seu posto de trabalho e área de 
atuação, trabalhar focado em alcançar a satisfação dos clientes que 
utilizam os serviços de Educação, Saúde e Lazer/RR, certamente te-
remos mais pessoas chegando todos os dias a procura de um bom 
atendimento, numa empresa que prima pelo seu ambiente sempre 
limpo, bem cuidado, com colaboradores educados, gentis e compe-
tentes.

Participem do processo de construção do plano de ação nas áreas 
de negócios, para que tenhamos metas desafiadoras, porém alcan-
çáveis.

Contamos com o engajamento de cada um de vocês, para juntos 
conquistarmos novos clientes, fidelizarmos os clientes que já temos,  
gerar receita e continuarmos crescendo a cada ano.

A indústria roraimense precisa se desenvolver e crescer e nós so-
mos o seu braço social. 

Um bom mês para todos, com saúde, educação e lazer!

Palavra do Diretor

Rivaldo Fernandes Neves
Diretor Regional do SESI/RR



Prezados Colaboradores, quantos de vocês conhecem a nossa Plataforma 
de Educação a Distância, chamada Universidade do Sistema Indústria – UNIN-
DÚSTRIA? Quantos já fizeram algum curso nessa plataforma? Gostaram? Essa 
experiência agregou valor à sua prática institucional?

Pois bem, quero convidá-los a participar de um grande movimento na-
cional, que visa estimular 100% dos colaboradores do Sistema Indústria para 
utilizarem essa plataforma, contribuindo assim para o desenvolvimento de 
competências focadas no resultado que precisamos obter em prol da indús-
tria brasileira.

Reproduzo aqui a apresentação dessa maravilhosa ferramenta - Criada em 
2013, a Universidade Corporativa SESI e SENAI - Unindústria é uma Unidade 
destinada ao desenvolvimento das competências dos gestores e docentes das 
Unidades Operacionais do SESI e do SENAI. Seu trabalho ocorre por meio da 
implementação de um conjunto de soluções educacionais, com o propósito 
de contribuir com a otimização da gestão das Unidades Operacionais, a quali-
ficação dos docentes, e o alcance das metas estratégicas do SESI e do SENAI.

Mas ela não atende apenas SESI e SENAI. Temos mais de 100 ofertas de 
cursos para todos os colaboradores do Sistema Indústria – Federações, SESI, 
SENAI e IEL. Temos cursos livres sobre diversos temas e existem conteúdos 
que atendem do PORTEIRO ao PRESIDENTE.

Como todos vocês sabem, eu sou adepta a busca permanente de novos 
conhecimentos, por meio da Educação a Distância, porque usando essa mo-
dalidade de ensino, eu administro o meu tempo, faço meus cursos a noite, nos 
finais de semana, enfim, me programo e consigo extrair dessas ferramentas 
tecnológicas, o conhecimento que preciso para melhorar a minha performan-
ce e, consequentemente, gerar melhores resultados.

Quero estimular todos os nossos colaboradores a estudarem mais, a se 
autodesenvolverem e crescerem pessoal e profissionalmente. Temos uma fer-
ramenta excelente e gratuita para usufruirmos.

Conheçam a Unindustria e seu portfólio de cursos. Vá até o DDH e peça 
para Miriam apresentar-lhes a plataforma ou então peçam aos seus Coorde-
nadores. Escolham os cursos e se inscrevam, mas vejam, é muito importante 
que vocês façam uma inscrição por vez, concluam o curso, emitam o certifica-
do e assim, passem para o próximo curso, para que você não fique sobrecarre-
gado e isso acabe prejudicando o seu desempenho.

Mas, o desafio é o seguinte:
01 - A Unidade que conseguir envolver e comprometer 100% da sua equi-

pe, fazendo com que todos participem de pelo menos um dos cursos da Unin-
dústria, será reconhecida no nosso encontro REPENSAR.

O2 – O Colaborador que conseguir participar e apresentar os certificados 
de 05 cursos da Unindústria, terá seu brinde de final de ano GARANTIDO, sem 
precisar participar do sorteio e um certificado de participação;

03 – O Colaborador que conseguir participar e apresentar os certificados 
de 06 cursos ou mais, além do brinde, receberá um certificado de reconheci-
mento e um vale-compra da Livraria Nobel.

Então, estamos juntos? Posso contar com vocês? Do Porteiro ao Presiden-
te! Junte-se a nós.

Todos os certificados deverão ser encaminhados para o DDH, para o con-
trole e elaboração da planilha, ok?

 Abraços e até breve!

Almecir de Freitas Câmara
Superintedente do SESI/RR

Palavra da SUPER
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O dia 07 de agosto foi 
especial aqui no SESI. Todas 
as áreas receberam a visita 
da Super Almecir e um pre-
sente recheado de emoção, 
carinho e muitas histórias de 
conquistas e realizações, a 
nossa Publicação de 30 anos 
do SESI em Roraima: “Eles 
Contam Nossa História”. 

No decorrer da ma-

téria veremos muitos depoi-
mentos de colaboradores 
agradecidos pelo reconheci-
mento e por receberem a sua 
publicação, como falado em 
um deles, “um exemplar só 

meu”. Vejam quem está SU-
PER agradecida de poder ter 
participado desse momento:

“O SESI é uma empresa 
de marca nacional, que ga-
nha vida e credibilidade, por 
meio das pessoas que nela 
trabalham. É privada, sem 
fins lucrativos e seus cola-

boradores, dirigentes, 
conselheiros, clientes, 

Um dia de emoção e reconhecimento

fornecedores e socieda-
de, juntos, formam seu 
grupo de sustentação 
institucional. Tive a honra e o 
privilégio de entregar, pesso-
almente, a publicação come-
morativa aos 30 anos do SESI 
em Roraima, a quase 100% 
dos colaboradores, o que me 
encheu de alegria, por poder 
compartilhar a satisfação, 
orgulho e o sentimento de 
pertencimento a uma em-
presa que tem como valo-
res institucionais, a ética, a 

transparência, a valorização 
das pessoas e tantos outros”.

E continua... “Foi gratifi-
cante receber abraços, de-
monstrações de carinho, po-
der posar para uma foto no 
meio de tanta gente bonita e 
feliz por fazerem parte dessa 
empresa de sucesso. Obri-
gada equipe, por me pro-
porcionarem momentos de 
tanta emoção. A nossa tra-

jetória de vida, permeia 
a história desse SESI, 
empresa tão boa para 

se trabalhar. Que venham 
novos desafios, estamos 
prontos para recebê-los”.

Que lindo não é mesmo?! 
Essa foi a nossa Super, Al-
mecir Câmara, que, cada 
vez mais, nos surpreende 
com tanta gentileza, hu-
mildade, sensibilidade e, 
claro, sua marca registra-
da, liderança pelo exemplo.
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“Excelente, fantástico e inspirador, pois percebe-se a felicida-
de no rosto de cada um que ali está, pois temos a convicção de 
que as pessoas que deram suas contribuições para esta publica-
ção, está com muito orgulho e sabedora, o SESI inspira a busca 
do conhecimento. Posso dizer que, ao receber a publicação, foi 
satisfatório e vi como uma forma de reconhecimento do SESI 
para com o colaborador, em compartilhar conhecimento insti-
tucional. Parabéns!! Tudo lindo!”. [Marinete Souza de Almeida]

“Estava de férias no dia da entrega, mas ao saber que todos 
os colaboradores receberam a sua publicação, fiquei muito feliz 
porque é mais uma de prova que a instituição se preocupa com 
seus colaboradores. Folheando e lendo algumas histórias, vi que 
o SESI foi e é muito importante na vida dos colaboradores, pois 
vi nas histórias as transformações, os aprendizados e os desejos 
que cada um traz em relação a instituição, até mesmo aqueles 
colaboradores que não fazem mais parte do quadro efetivo. Sinto-
-me privilegiada em trabalhar em um local assim e principalmen-
te, por ver meu trabalho reconhecido. [Pâmela Padilha Saldanha]

“Eu achei uma excelente ideia, conseguir colocar no papel a 
história do SESI, foi muito importante. Eu também fiquei mui-
to emocionada e muito grata pela oportunidade de fazer parte 
dessa história, falando um pouquinho do trabalho que realizo 
e saber que contribuí com a instituição. Acredito que, todos os 
colaboradores gostaram de ter recebido o livro. Já folheei o li-
vro todo, mas li alguns depoimentos emocionantes dos ex-co-
laboradores, também compartilhei com outras pessoas, como 
minha sogra, Terezinha Almeida, que também fez parte dessa 
história, ela lembrou das ações que participou quando traba-
lhou na instituição, se encontrou em várias fotos. Isso é muito 
legal.  Me senti reconhecida, adorei”. [Miriam Brito Penhaloza]

“O livro está sensacional! Fiquei muito feliz em rece-
ber um exemplar e, por ter, de alguma forma, contribuí-
do com um pouquinho dessa história de muitas experiên-
cias, aprendizados e conquistas!”. [Rívia Ramos Cunha Peres]

“Boa iniciativa por parte da instituição. Ação motivadora e 
merecedora de elogios. Parabéns!”. [Agnaldo Teixeira]

“Super amei receber um exemplar só meu, meus familiares 
só puderam tocar nele quando eu terminei de olhar por com-
pleto (risos). Agradeço por terem lembrado e honrado cada 
colaborador, pois sabemos da importância que cada um tem 
no desenvolvimento e crescimento do SESI/RR como um 
todo. É um show à parte fazer parte dos 30 anos do SESI/RR, 
foi e está sendo muito gratificante. A cada ano que passa é no-
tória a minha evolução quanto aos desafios realizados, e saber 
que atuo em uma empresa de qualidade é um grande sonho, 
pois fui estagiária e voltei como professora. Obrigada ao Sesi 
por me permitir mostrar o meu trabalho”. [Gabriela Phulmati]

“Estou feliz pelo registro e relembrei o SESI passado nas pá-
ginas com fotos e depoimentos fantásticos. História de muito 
amor, carinho, simplicidade, ética, transparência e o reconheci-
mento do legado da instituição escrito em cada folha do livro, 
do que era e continua sendo. A felicidade veio em dose dupla, 
eu, enquanto colaboradora e minha filha, enquanto cliente da 
educação. Parabenizo o trabalho de todos, assim como a inicia-
tiva e forma de entrega do livro o que deu valor maior. Para-
béns ao diretor Rivaldo Neves pelo apoio para realização deste 
e Super Almecir por realizar este sonho de ter a história do SESI 
RR na eternidade dos nossos corações. Obrigada e Deus conti-
nue a abençoar esta instituição. [Maria Esmerinda Lunieri Dias]

“Achei ótimo que todos, da manutenção a alta direção, re-
ceberam o livro e a carta. Isso mostra respeito e a importância 
que cada colaborador tem para a Instituição. Gostei que a Super 
explicou e entregou em mãos o livro e a carta para cada um. Eu 
folheei todo o livro e li algumas partes, vi todas as fotos (anti-
gas e atuais), vi também o crescimento que o SESI teve, tanto 
na parte de pessoal, como predial, aliás, o prédio da escola foi 
o que fiquei mais surpreso, gostei de ter visto fotos dos eventos 
que ajudei a organizar e que participei, gostei da caixa em MDF 
e os detalhes que ela trazia. Uma iniciativa maravilhosa, meu li-
vro com a caixa fica em minha mesa, todos que veem e que não 
são da instituição querem olhar, perguntam: O que é essa caixa 
de madeira? Posso ver? Os alunos então: Tio o que é essa cai-
xa de madeira na sua mesa? Posso pegar? O senhor me dá uma 
dessa? Quando algum cliente fica a espera da Gardênia para um 
atendimento, eu ofereço o livro para folhearem, assim enquanto 
esperam conhecem um pouco do nosso SESI”. [Gilberto Araújo]

“Foi emocionante esse momento, me vieram várias recorda-
ções e a sensação de fazer parte dessa história é gratificante. Quan-
do recebi o livro de 30 anos da história do SESI Roraima, meu cora-
ção encheu de orgulho e gratidão por fazer parte dessa empresa em 
meu Estado, que, a cada dia nos ensina a melhorar e motiva a conti-
nuar superando todos os desafios. Os sentimentos são vários, mas 
agradeço todos os dias a Deus por me permitir viver esses momentos 
lindos e ao SESI por contribuir com o desenvolvimento das nossas in-
dústrias e de seus colaboradores”. [Gardênia Cavalcante Figueira]
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Durante toda a semana, do dia 06 ao dia 10, foram feitas entregas para di-
versos públicos como autoridades, imprensa, parceiros, fornecedores, outros 
regionais e os personagens que nos ajudaram a contar essa história, tivemos 
uma movimentação nas redes sociais e separamos algumas que fizemos os 
prints para compartilhar com vocês.
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Qualidade de Vida

Sesianos vencem o cansaço e o calor na 
XVIII Corrida Internacional 9 de Julho

A corrida de rua é um dos 
esportes que mais conquistam 
adeptos no mundo. Promove 
a qualidade do sono, diminui 
a ansiedade e proporciona 
longevidade, por melhorar o 
sistema cardiovascular, a ab-
sorção de oxigênio e reduzir 
a pressão arterial. É uma ati-
vidade que traz diversos be-
nefícios para o corpo e para 
a mente. 

Nossos atletas corredores 
sesianos que o digam! Motiva-
dos, com espírito de equipe e, 
cada vez mais, adeptos a este 
estilo de vida, sempre topam 
correr na tradicional Corrida 
Internacional 9 de Julho, em 
comemoração ao aniversário 
do município de Boa Vista. Foi 

em ritmo de empolgação, ale-
gria e superação pessoal, que 
os sesianos mandaram ver 
durante todo o percurso da 
corrida, com largada na Ave-
nida Capitão Ene Garcez, na 
Praça das Águas e chegada na 
Praça Velia Coutinho. Ao todo 
participaram 58 colaborado-
res do SESI, sendo 10 inscri-
tos no percurso de 10 km e 
48 em 5km. 

Com o sentimento de muito 
orgulho, o SESI/RR, parabe-
niza todos que participaram 
da Corrida, independemente 
da classificação, porque no fi-
nal de tudo, o que importa é o 
espírito de equipe, a torcida 
organizada, o ombro amigo, 
o companheirismo, a espera 

pelo colega para que, juntos, 
abraçados ou de mãos dadas, 
chegassem vitoriosos. 

Para quem não pôde parti-
cipar dessa edição da corri-
da, a dica é, PLANEJAMEN-
TO, para que o próximo ano, 
tenhamos uma equipe ainda 
maior e com mais envolvimen-
to. Até lá!

E, para quem está curioso 
em saber quais foram os ven-
cedores da equipe do SESI, 
na Corrida 9 de Julho, confi-
ra abaixo a classificação:

1º Lugar – Dr.Lúcio (SAÚDE)

2° Lugar - Alberson (DFIN)

3° Lugar – Eliane (DADM)

Saiba quais são os 
benefícios da corrida 
para a saúde, a mente 

e o corpo

• Reduz níveis de colesterol: ajuda a manter as artérias lim-
pas diminuindo o colesterol ruim (LDL) e elevando o bom (HDL);

• Previne a osteoporose: essa atividade desenvolve a forma-
ção da massa óssea, prevenindo lesões e osteoporose.

• Melhora o condicionamento físico, sistema cardiovascular e 
circulação: por ser uma atividade aeróbica intensa, a corrida de rua 
promove condicionamento. Além disso, o coração trabalha com um 
esforço dobrado, passando a bombear mais sangue, que corre com 
mais pressão, oxigena melhor as células e elimina toxinas, evitando 
riscos de doenças cardíacas;

• Melhora o sistema respiratório:  proporciona maior oxige-
nação ao pulmão, que acaba eliminando impurezas como poeiras e 
muco. Também, dilata os brônquios e previne algumas inflamações 
nas vias aéreas, como a bronquite;

• Emagrece: por ser uma atividade intensa, promove uma alta 
queima calórica e ajuda na manutenção do peso. Além disso, ocorre 
uma aceleração no metabolismo, ou seja, você continua emagrecen-
do mesmo sem fazer o exercício;

• Fortalece músculos e melhora a postura: esse esporte for-
talece diversos músculos do corpo, como abdômen, glúteos, e, prin-
cipalmente, as coxas e panturrilhas.

• Fonte: http://www.decathlon.com.br/corrida-de-rua
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Dr. Lúcio Átila Ferreira Pereira, fez o percurso de 10 km em 
00:59:31 (cinquenta e nove minutos e trinta e um segundos)

Acompanhe os depoimentos dos nossos atletas sobre a 
corrida e como ela é essencial em suas vidas. Saiba Mais.

“Há dez anos, a corrida tem se tornando parte essencial da mi-
nha vida, pois faço o máximo para que, pelo menos, eu consiga cor-
rer 7 km, quatro a cinco vezes por semana. Para mim, isso é muito 
importante, pois se trata de uma satisfação pessoal, além de romper 
nossos limites, entra em questão a nossa saúde e bem-estar no nos-
so dia a dia e nosso ambiente de trabalho. O SESI tem incentivado 
muito, nós colaboradores em relação à prática de atividade física e, 
sobretudo, à qualidade de vida. Posso dizer que, durante esses anos 
a Instituição, sempre nos motivou e deu condições para participar-
mos, e um exemplo recente disso, foi quando ano passado, consegui 
competir na corrida de São Silvestre, em São Paulo, graças ao apoio 
e ajuda do SESI, sem contar na 9 de Julho, que esse apoio tem sido 
contínuo. Sobre o resultado do primeiro lugar na Corrida, foi uma 
supressa e alegria, me sinto cada vez mais, motivado e com o desejo 
de querer mais, que venham mais resultados e incentivos.

“Eu pratico a corrida de rua desde 2015, desde então, incenti-
vo minha família e amigos a praticarem também. Meu motivo de 
correr, inicialmente, foi para manter a boa forma e o bom condicio-
namento físico. Hoje, a corrida é essencial, pois correndo me sinto 
bem fisicamente e mentalmente, leve, e esqueço até dos problemas, 
é praticamente uma diversão. A cada corrida é uma superação.  Par-
ticipei duas vezes da Corrida 9 de Julho, sendo esta, uma surpresa 
o 2º lugar, pois estava correndo apenas por diversão, sem nenhuma 
pretensão em resultados. Isso foi possível, graças ao SESI, por in-
centivar os colaboradores a participarem, e isso é muito importan-
te, pois pensa no bem-estar e na qualidade de vida de todos”.

Alberson Tenório Coutrim, fez o percurso de 10 km em 
01:00: 10 (uma hora e 10 segundos)

“Me apaixonei pela corrida em 2016, quando a incluí na minha 
rotina de exercícios, apesar de praticar esportes, desde dos meus 
12 anos de idade. A corrida para mim, deixou de ser apenas um es-
porte, passou a ser um estilo de vida, que não pode faltar na minha 
semana, porque tudo em você melhora, o humor, a aparência física, 
o sono, a autoestima, o bem-estar...A corrida é minha meditação, 
percepção do meu corpo e, principalmente, dos meus limites, por-
que correr foi um desafio! Achava que nunca ia conseguir correr 
1km e, hoje, participo de quase todas as corridas de 5km. Depois 
que você descobre que pode, que consegue, basta querer, correr se 
torna um prazer e, o melhor de tudo, é que isso faz bem para o seu 
corpo e sua alma”. 

Eliane concluiu o percurso de 5 km em 00:33:09 (trinta e três 
minutos e nove segundos)
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Confira as fotos dos nossos corredores
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 Não é The Voice Brasil, muito menos SuperEstar, nem tão pouco 
Ídolos Brasil. Somos o Coral do SESI. Isso mesmo, produção! Quem sabe 
o primeiro “Coral Corporativo” de Roraima a se apresentar em grandes 
shows e eventos. Para quem acha que o SESI não pode se superar, eis mais 
um importante trabalho de valorização do colaborador, com incentivo ao 
canto.
 E, claro que, esse grande passo, foi dado pela nossa Super Almecir, 
que atendendo à pedidos, autorizou a criação de um Coral composto por 
colaboradores, e incumbiu nosso amigo sesiano e professor de música, 
Cláudio Lísias, da Unidade do Lazer, para ser nosso regente e professor de 
canto. Ele, não pensou duas vezes, prontamente aceitou o desafio. 
 O primeiro encontro foi realizado, no dia 9 de agosto, no mini au-
ditório do SESI. Tivemos colaboradores das unidades de Educação, Lazer, 
Saúde, Gabinete, DFIN e DADM.  Não foram audições às cegas, nem sele-
tivas, mas deu muito frio na barriga e, inclusive, nervosismo e timidez na 
hora de soltar a voz. 
 O legal de tudo isso, é que estavam todos envolvidos e motivados, 
sem contar nosso regente, Cláudio, que numa empolgação só, fez arranjos, 
compôs umas estrofes e ainda desafiou o grupo a aprender em 20 minutos, 
uma música, mais ou menos assim: “Vem, vem cantar amigo. Vem, vem 
sorrir comigo. Vem, vem sentir no coração, vem soltar seu vozerão, vem 
viver essa emoção...”  Foi um tremendo desafio, mas muito prazeroso, o 
grupo saiu pelos corredores e áreas do prédio administrativo, levando a 
canção e surpreendendo a todos. Foi #show. 
 Mas, você deve estar se perguntando: Como que aconteceu isso? De 
quem partiu essa ideia? 
 Bem, nas próximas linhas deste texto, a Super Almecir, conta como 
surgiu a ideia e, então, partiu para o ponta pé inicial. Confira na carta con-
vite direcionada a nós colaboradores.

As audições para o Coral Canta 
SESI já começaram. 

E você, vai ficar de fora?
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Confiram o que nossos colegas estão achando 
dos ensaios do Coral

 “Desde o repensar 2017, 
quando a ideia começou a ser cogi-
tada, fiquei muito entusiasmada para 
ver acontecer e participar. Sempre 
gostei muito e me sinto muito bem 
ouvindo uma boa música, na verdade 
sei apreciar todas, acho que existe o 
momento apropriado para cada uma, 
é bem verdade que essas escrachadas 
não fazem muito meu gosto. Enfim, 
para mim esse momento será uma 
terapia, a hora de desacelerar e recar-
regar as energias, porque de uma coi-
sa eu tenho certeza, quem canta seus 
males espanta. Vejo também como 
uma ação de extremo comprometi-
mento da Super, que cumpriu com o 
que prometeu e nos liberou essa uma 
hora para os ensaios semanais e de ca-
rinho, em nos proporcionar algo tão 
bom para a nossa saúde mental e físi-
ca. Estou amando tudo isso”. [Nayara-
Bezerra - ASCOM]

 “É gratificante participar desse 
Coral, além de ser uma descoberta dos  
talentos que existem dentro de nós, é um 
momento que a gente se diverte e apren-
de ao mesmo tempo, como por exemplo, 
a usar a voz, o diafragma, a respiração e, 
paralelo a isso, a gente aprende a lidar 
com esse momento diferenciado da nos-
sa rotina de trabalho.  E para mim que 
gosto de cantar, na maioria das vezes, 
no banheiro e em outros momentos na 
igreja, esses ensaios estão sendo ótimos”. 
[Ana Maria – Diviserg]

“O SESI sempre sai na frente, com essas estraté-
gias de aproximar os colaboradores, seja da Sede, 
a Escola ou do Distrito. Eu entendo que isso é uma 
maneira de integrar todos nós, e fortificar os laços. 
Para mim, Rosa Maria, a ideia do Coral do SESI, é 
um incentivo, porque gosto muito de cantar, pois 
quando canto, eu me realizo, me sinto leve e reno-
vada, e como diz o ditado: Quem canta seus males 
espanta”, quando eu começo com esse exercício, eu 
busco forças e energias positivas e, por isso, eu dou 
parabéns ao SESI, por essa inciativa, por trazer os 
colaboradores e, juntos, formarmos uma sinergia, 
porque juntos somos mais fortes e fazemos o me-
lhor” [Rosa Maria – Educação]

 “Participar do Coral do SESI, está sendo 
uma experiência nova, e um prazer enorme. O legal 
disso é que a gente canta, e ainda faz novas ami-
zades. Sempre gostei de cantar, principalmente, no 
chuveiro [risos], e quem nunca? Espero continuar 
participando dos ensaios e já estou pensando como 
será nossas apresentações, porque estamos aqui 
também para isso”. [Maria de Nazaré – Educação]

 “O início do Coral do SESI, para mim está sen-
do uma novidade e muito gratificante, ainda mais, por 
estar lado a lado do Cláudio, que foi meu professor na 
época do Arte Jovem. O gosto pela música veio desde 
quando eu era criança. Hoje continuo desenvolvendo 
esse talento na igreja, com regência de coral e partici-
pando de banda”.  [Agberthon– [DFIN/Contabilidade]

#TBTArteJovem2
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 Na edição anterior do 
Boas Notícias SESI, fizemos 
um resgate histórico da im-
plantação do Projeto SESI 
Arte Jovem, com a palavra 
da coordenadora da Unidade 
de Lazer, Waldeth Gondim, 
além de relembrar em fotos, 
alguns momentos marcantes 
das atividades realizadas com 
meninas e meninos do Projeto.
 Hoje, vamos co-
nhecer os relatos de nos-
sos amigos sesianos, de 
como este Projeto mudou 
suas vidas e de seus filhos.

 Confira os depoimentos.

 “Coloquei o Rafael com 
seis anos, este é segundo ano 
dele no projeto Arte Jovem.  
Ele iniciou bem tímido, fez 
alguns dias e depois ficou au-
sente por uns dois meses. 
Sentia a necessidade de ter 

mais coleguinhas junto com ele 
no Projeto.  Depois de muita 
conversa consegui convencê-lo 
a retornar, foi quando se en-
cantou e hoje não falta um 
dia se quer. Com o projeto 
ele se tornou mais desinibido, 
perdeu a vergonha em falar 
em público, ficou mais extro-
vertido. Adora quando tem 
as apresentações, a tocar um 
instrumento e sua primeira 
noite do pijama foi histórica, 
pois dormir fora de casa sem 
os pais e com muita diversão 
foi para ele um sonho”. [Lana 
Marques, mãe do aluno Rafael]

 “Busquei o Arte Jo-
vem como um projeto alter-
nativo onde o Frankarlos Filho 
pudesse interagir com outras 
crianças, que não fosse só na 
Escola, pois a professora re-
clamava que o mesmo só que-
ria brincar e pouco estudar. 

Fizemos uma análise em casa 
e percebemos que ele tinha a 
Escola como único momento 
com amiguinhos, então pensa-
mos em aliar o útil ao agra-
dável: Oferecer a ele um local 
onde pudesse brincar, se socia-
lizar e aprender outras ativi-
dadesque não fosse na escola.
 Estamos encontrando 
um excelente resultado, pois 
ele é apaixonado pelo projeto, 
já sabe falar de música, fez 
novas amizades e melhorou 
bastante na escola. O proje-
to se tornou a nossa “car-
ta na manga” no processo 
de educação, se não estudar 
ou ficar desobediente, ele vai 
sair do projeto, e aí tudo se 
ajeita rapidamente [risos].
 Ele está no projeto há 
uns 3 meses e já participou 
do Recital se apresentando 
no Coral, que foi lindo e que 
nos surpreendeu pois ele se 

#TBTArteJovem2
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esforçou muito para apren-
der as músicas Tempo Mo-
derno, Meu erro... (tive que 
baixar no celular e ele ouvia 
quase 24h rsrs) e passou a 
gostar muito de Lulu San-
tos e Paralamas do Sucesso.
 Enfim, estamos anali-
sando a possibilidade de co-
locarmos ele em outra turma 
nos outros dias também, pois 
agora quer aprender violão. Es-
pero que em breve tenhamos 

um músico em casa. Parabéns 
ao Projeto!” [Gleice Melo, 
mãe do aluno Frankarlos Filho]

 “O Projeto Arte jo-
vem, é um projeto que traz 
a oportunidade as crianças e 
adolescentes a descobrirem e 
desenvolver suas habilidades 
musicais, a se tornarem de-
sinibidas, articuladas, cidadãos 
de bem, e trazendo como boa 
prática o bom convívio na so-

ciedade. Entendo que o pro-
jeto tem feito sim um lindo 
trabalho até mais que isso, 
além de ter despertado o in-
teresse no meu filho em to-
car um instrumento no caso 
a bateria, me sinto feliz por 
vê-lo entusiasmado em apren-
der cada vez”.  [Agberthon 
Sousa ex-aluno do Projeto 
e pai do aluno Carlos Cauã]
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 Esse ano o Dia Nacional 
da Construção Social – DNCS 
propôs colocar em discussão 
um olhar mais atento e cari-
nhoso dos trabalhadores da in-
dústria da construção para os 
seus filhos. E porque não de 
nós, sesianos, para os nossos 
filhos e, melhor, reverberar o 
tema para toda a sociedade?!

Dê um bom exemplo|Dedique 
mais tempo às crianças | Participe 
dos estudos dos seus filhos | Evite 
discussões na frente das crianças
 Foram essas mensagens 
que cada um de vocês, que se 
dispuseram a estarem às 7h da 
manhã no SESI, ajudaram a re-
percutir para cada pessoa e fa-
mília que participou da ação no 

Atendimentos: 2.534
Pessoas Atendidas: 845
Serviços de Cidadania diversos: 110
Serviços de Qualidade de vida: 387

Serviços de Educação: 242
Serviços de Saúde: 1.453
Outros serviços: 128

 O coordenador da ação, 
Aníbal Valentino, reconhece 
a importância do voluntaria-
do e deixou uma mensagem. 

dia 18 de agosto, no papel de vo-
luntários estão contribuindo di-
retamente para a transformação 
social que nosso país necessita.
 Nosso obrigada pela dis-
ponibilidade em ajudar ao pró-
ximo, cada trabalho foi essencial 
para alcançarmos o sucesso des-
se ano, mais uma vez as metas fo-
ram superadas. Dá uma olhada: 

 “Quero agradecer,   imensamente, o emprenho de cada 
voluntário que não mediu e sforços para fazer o evento acon-
tecer com sucesso. Percebi que, tanto os voluntários vetera-
nos, quanto os novatos, fizeram um trabalho com excelência, 
sempre procurando, da melhor forma possível, ser um solu-
cionador, ajudando os trabalhadores da construção civil jun-
to com seus familiares nos atendimentos. Parabéns a todos”.

DNCS 2018
Voluntários da transformação
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 Confira a participação de nossos voluntrios 
no DNCS 2017
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Eleições CIPA – Você Viu?

A CIPA gestão 2018/2019 
está eleita

 Designados pela instituição

Presidente
Monalisa Pereira 

Titular
Rosana Camelo

Suplente
Rívia Ramos Cunha Peres  

Suplente
Marinete Souza de Almeida  

 Eleitos pelos colaboradores

Titular
Wildson Oliveira Munis - 1º lugar, com 31 votos

 
Titular
Wesley dos Santos Maciel - 2º lugar, com 25 votos

Suplente
Rosimar Barrozo Braga Penha - 3º lugar, com 11 votos
 

Suplente
Daniel Jason Santo Rodrigues - 4º lugar, com 10 votos  

Cipeiros da SEDE

 Designados pela instituição

Titular
Julliane Teixeira Cabral 

Suplente
Kelly Patrícia Simões Azevedo 

Cipeiros do CET 

 Designados pela instituição

Titular
Cleyciane da Silva Silveira, em 1º lugar - 27 votos

Suplente
Diego José Silva Cruz Rodrigues, em 2º lugar - 26 
votos

Cipeira do Distrito

Rosimeyre da Silva Maia

 No dia 14 de agosto,  aconteceram as eleições para definir os novos membros 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do SESI, gestão 2018/2019, na sede e 
no CET. Foram contabilizados 77 votos na sede, o que corresponde a 54% dos funcio-
nários efetivos e 65 votos no CET,  que corresponde a 60% dos funcionários efetivos.

Esses serão os responsáveis pela prevenção de acidentes e doenças decor-
rentes do trabalho, de modo a tornar compatível, permanentemente, o tra-
balho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.
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 Os membros que fizeram parte da gestão 2017/2018, Lucas Gomes da Cruz, Ana Pau-

la Coelho Lacerda, Mozart Mendonça dos Santos, Nayara Kristina Pereira Bezerra Ribeiro, 

Alex Brito de Souza, Rívia Ramos Cunha Peres, Maykell Costa de Souza, Rosa Maria Cruz da 

Silva, Pâmela Padilha Saldanha, José Carlos Vieira, Rosimeyre da Silva Maia, Ronaldo Acá-

cio e Verônica Cruz, realizaram importantes eventos e ações visando a saúde e a segurança dos 

colaboradores do SESI. Conheça esse trabalho, fruto de muita dedicação e força de vontade.

  Outubro Rosa: Realização de 

Exame Clínico da Mama e orientações com a 

Liga Roraimense de Combate ao Câncer. A 

ação teve o objetivo de conscientizar os colabo-

radores sobre a prevenção do câncer de mama 

e a importância de ir ao médico regulamente.

 Novembro Azul: Palestra com Urologis-

ta sobre a Saúde do Homem. A ação teve o obje-

tivo de conscientizar os colaboradores a respeito 

de doenças masculinas, com ênfase na prevenção 

e no diagnóstico precoce do câncer de próstata 

e da importância de ir ao médico regularmente.

 Dia Mundial da Diabetes: Palestra so-

bre como prevenir e controlar a doença. O 

objetivo foi conscientizar sobre a importân-

cia da prevenção e educação em diabetes.

 Dezembro Vermelho: Realização de Tes-

tagem Rápida de HIV e ISTs em parceria com a 

Unidade de Saúde do SESI. O intuito foi conscien-

tizar quanto as medidas de prevenção da AIDS e 

as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

 Dia Mundial de Combate a LER - Lesões 

por Esforços Repetitivos e DORT - Distúrbio Os-

teomuscular Relacionado ao Trabalho: Palestra 

com o objetivo de conscientizar os colaborado-

res quanto ao combate e prevenção, bem como 

a importância dos alongamentos em pequenas 

pausas, de postura correta, incluindo a adequa-

ção do seu posto de trabalho de acordo com 

as características físicas e com sua atividade.

 Criação do mascote da CIPA.

 Aplicação do questionário de Se-

gurança e Saúde no Trabalho nos Seto-

res da Instituição, para identificar riscos 

no processo de trabalho dos colaboradores.

 Realização da Semana Interna de 

Prevenção de Acidente de Trabalho 2018 

– SIPAT, com o tema “Maio Amarelo: A se-

gurança é essencial para a vida”, envol-

vendo colaboradores e público externo.

 Elaboração e execução do proces-

so eleitoral para a gestão de 2018/2019.

 Palestra sobre o Trabalho em Equi-

pe e sua importância para a manuten-

ção da Cultura da Prevenção no SESI/

RR, voltada para cipeiros e brigadistas.

 Um ponto a ser ressaltado na SIPAT 2018 

foi o lançamento da primeira edição da Carti-

lha de Segurança e Saúde no Trabalho do SESI.

Para todas as ações a equipe realizou a mobi-

lização dos trabalhadores por meio de Wall-

papers Digitais (Tela de computador), carta-

zes com as programações e, em alguns casos, 

até decoração temática a instituição ganhou, 

como o Outubro Rosa e o Novembro Azul 

em que o SESI se vestiu de Rosa e Azul.

Parabéns à equipe que passou e bom trabalho para a nova gestão.

Balanço sobre a gestão anterior
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Comitê de Ética
 A ética é o segmento da 
filosofia que se dedica à análise 
das razões que ocasionam, alte-
ram ou orientam a maneira de 
agir do ser humano, geralmen-
te tendo em conta seus valores 
morais. Mais generalizadamen-
te conhecemos a ética como a 
forma como agimos em diver-
sas situações, mesmo quando 
não estamos sendo observados.
 Esse é um valor primor-
dial para que exista credibilida-
de, seja no âmbito pessoal ou 
profissional. É essencial para 

orientar as relações corporativas 
e o Sistema Indústria acredita 
nisso, por isso, em 19.06.2012, 
laçou o Código de Ética do 
Sistema FIER, um documen-
to elaborado com a participa-
ção de representantes da FIER, 
SESI, SENAI e IEL e que reúne 
os princípios e as condutas que 
norteiam a instituição e tem 
como base o Código de Ética 
da CNI. Além disso, a iniciativa 
visa atender o Mapa Estratégi-
co do Sistema FIER 2016-2020.
 Para garantir que o có-

digo seja aplicado e respeita-
do existe o Comitê de Ética do 
Sistema FIER, que teve novos 
membros nomeados, pela presi-
dência da FIER, para o período 
de 20 de junho de 2018 a 20 de 
junho de 2019. Os critérios para 
a composição foram: um mem-
bro da Assessoria Jurídica; um 
membro da Diretoria FIER; um 
membro da Diretoria Executiva 
do Sistema FIER; um colabora-
dor da FIER; um colaborador 
do SESI; um colaborador do SE-
NAI e um colaborador do IEL.

Conheça os novos membros:

Maclison Leandro Carvalho das Chagas, 
assessor jurídico

Marcello Lopes Bussachi, membro da Dire-
toria FIER

Almecir de Freitas Câmara, membro da Di-
retoria Executiva do Sistema FIER

  Os princípios gerais do 
código regem que todas as prá-
ticas do Sistema Indústria – RR 
devem pautar-se pelos princí-
pios éticos e pelo cumprimen-
to das normas legais e diretri-
zes organizacionais, tais como 
Atuação do Sistema FIER; Re-
lacionamentos institucionais e 
ações de representação e de 
influência; Trabalho infantil e 
forçado (análogo ao trabalho 
escravo); Respeito à diversida-
de; Assédio e abuso de poder 

internamente; Conflito de In-
teresses e Segurança e Saúde.
Saiba quais são as competências 
do Comitê:
 
	 •Propor	 atualização	
periódica do Código de Éti-
ca, esclarecer dúvidas de in-
terpretação e avaliar o rela-
cionamento entre as partes;
	 •Adotar	 ou	 recomendar	
medidas disciplinares, de cará-
ter educativo, sem prejuízo da 
aplicação de medidas adminis-

trativas e/ou judiciais, quando 
se tratar de infrações contratuais 
e/ou legais em caso de descum-
primento dos princípios éticos 
ou compromissos de conduta 
expressos neste código de ética;
	 •Apurar	 todas	 as	 comu-
nicações sobre condutas que 
configurem desrespeito ao Có-
digo, considerando a nature-
za e gravidade do fato poderá 
manter sigilo a informação e a 
identidade do comunicante.

Ética é a palavra de ordem.

Hortência dos Reis, colaboradora do 
IEL

Waldeth de Lima Gondim, colaborado-
ra do SESI

Priscila Diane Araújo, colaboradora da 
FIER

Wilcigeny Maitá Freire Coutinho, cola-
boradora do SENAI



Informativo Interno do SESI-RR22

ECO
ENGAJADOS, COMPROMETIDOS E OUSADOS

 Na edição passada nós conhecemos um pouco sobre o traba-
lho externo dos nossos colegas da Saúde. Nessa edição é a vez da Equipe 
da Educação Continuada – ECO, que realiza diversos atendimentos in 
loco. Para essa turma a frase de ordem é se adequar às necessidades 
do cliente, então, se não tem como vir ao SESI ou liberar os trabalhado-
res, a ECO vai até a empresa e garante o treinamento dos industriários.
 Em julho e agosto foram atendidas 29 empre-
sas, em Boa Vista e em Mucajaí, o que resultou 1.279 tra-
balhadores industriais capacitados em Saúde e Seguran-
ça no Trabalho, Promoção da Saúde, Ética e Sustentabilidade 
Socioempresarial e, Competências e habilidades para o trabalho.
 Falamos com dois participantes dos cursos para sa-
ber o que acharam das capacitações e do trabalho desempe-
nhado pela equipe. Olha que legal o feedback que recebemos.
 “O curso teve um imenso valor agregado, o instrutor Ronaldo, 
que ministrou o treinamento, teve imensa preocupação em transmitir 
os mínimos detalhes para o real entendimento dos participantes e isso 
foi muito satisfatório, já que a segurança do trabalho e a ocorrência ou 
não de acidentes, está nos mínimos detalhes. Fica meu agradecimen-
to como representante da empresa e meus parabéns pela turma, que 
participou como um todo, não só pelo treinamento, mas também pela 
estrutura de ensino”. [Luiz Antônio – Representante da Rede Conecta]
 “Trabalho nos Correios  7 anos e desde o início da minha 
carreira aqui, tenho utilizado o SESI como parceiro nas ações de saú-
de e segurança no trabalho na empresa. Com relação ao curso sobre 
Assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, ministrado pelo ins-
trutor Antônio e coordenado pela Daise, foi de extrema importância, 
os colegas gostaram muito, serviu para aumentar a conscientização 
com relação ao que pode e o que não deve ser feito no ambiente de 
trabalho, passamos a adotar algumas posturas das que foram elen-
cadas pelo instrutor. Avalio positivamente essa ação, tanto para a 

área administrativa, quanto para a área operacional, fizemos uma 
programação nas nossas três unidades, onde a maioria dos colabo-
radores são do sexo masculino e adquirir esse conhecimento foi de 
extrema relevância para nós enquanto empresa. Com relação a Equi-
pe da ECO do SESI, é fato que estão sempre prontos a nos atender, 
a qualquer momento eles estão ali, de prontidão nos dando apoio e 
auxilio, nos ajudando, dando o melhor para nos atender de maneira 
satisfatória e com excelência, na verdade essa é uma marca do SESI, 
o atendimento e a atenção às nossas demandas. Essa tem sido uma 
parceria de peso para nós e, para mim, na área de segurança do 
trabalho, para fazer o gerenciamento das nossas ações, auxiliando 
nossos indicadores, nossas obrigatoriedades por conta da legislação. 
Nós não nos cansamos de agradecer ao SESI por esse apoio duran-
te esses anos, na pessoa da Superintendente Almecir Câmara e em 
nome também do nosso Superintendente Estadual, Anderson Araújo 
Lins, faço esse agradecimento. Essa tem sido uma parceria impor-
tante e muito boa para nós crescermos. Nós nos sentimos sesianos 
e o SESI faz parte do nosso corpo de trabalho, porque nós estamos 
trabalhando em conjunto e somos muito gratos por isso. Estamos 
sempre aqui a disposição para auxiliar ações do SESI como um todo”. 
[Gilliard Oliveira – Técnico de Segurança no Trabalho dos Correios]
 A equipe responsável por esse desempenho são os 
nossos colegas Técnicos de Segurança no Trabalho: Ronal-
do Acácio, Cairon Almeida do Nascimento, Janete Oliveira, o 
instrutor de gestão, Antonio de Sousa Marinho, o enfermeiro, 
José Leôncio Batista e a coordenadora da ECO, Daise Padilha.
 E continuam a todo vapor para os meses de se-
tembro, outubro e novembro a ECO já está com mais 24 tur-
mas de cursos com os temas Disciplina, Organização e 
Planejamento; Feedback uma Oportunidade de Crescimento; Rela-
cionamento Interpessoal; Oficina de Atendimento ao Cliente; Inteli-
gência Emocional Potencialize seus Resultados; A Arte de Falar em 
Público; Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes e Autoliderança.

Bom trabalho equipe e parabéns pelos resultados que vêm sendo alcançados.

Curso de CIPA - Redeconecta

Curso de CIPA correios e Eletrobras
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Agora fiquem com alguns registros dos 
cursos nas empresas:



Continue 
     lendo ....

Paizão Sesiano

Colaboradores capacitados e egajados

#ApaixonadosPorEducação #Parte2

Conheça Melhor 

Sí, después de mi consulta médica 
Hola, vamos a ver una película?

Novidade em primeira mão!

Super Dica

Cozinha Brasil

-24

-27

-28

-31

-33

-34

-35

-36

Parte 2


