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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.
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“O bonito céu de alguém, de 
onde vem? É do peito, é cá den-
tro que ele cresce. Não precisa 
ser buscado muito além. É aqui 
dentro de nós que ele floresce... 
O seu bem pode ser cores para al-
guém. Colorir o próprio céu que 
desvanece”. [Gelson da Cruz]

Com este lindo poema “O colo-
rido céu dentro de nós”, de Gelson 
da Cruz, que a nossa querida co-
lega e diretora da Escola do SESI, 
Gardênia Cavalcante, homenageou 
todos os professores e estagiários 
que auxiliam no dia a dia em sala 
de aula, traduzindo nessas estrofes 
seu sentimento de alegria e grati-
dão pelo trabalho diário, esforço, 
dedicação e amor pela profissão e 
missão de educar nossos alunos. 

O poema foi a abertura de uma 
programação especial voltada aos 
mestres do CET/SESI, pelo Dia do 
Professor, comemorado no dia 15 
de outubro. O momento foi dedi-
cado para reconhecer e homena-
gear os profissionais que trabalham 
desde a educação infantil até o 

ensino fundamental, os quais são 
responsáveis pelo desenvolvimen-
to da educação e do conhecimento 
no país, trata-se de uma das mais 
importantes profissões pratica-
das no mundo, afinal, sem ela, a 
transmissão de conhecimentos e 
apreço, destes, pelas pessoas se-
riam praticamente impossíveis.

A programação foi completa, 
com direito a um momento moti-
vacional, realizado pela nossa que-
rida, Super Almecir, na qual iniciou 
sua participação com um vídeo do 
grande poeta nordestino, Bráu-
lio Bessa, que declamou um cor-
del sobre “A Força do Professor”.  
Logo depois, a Super falou sobre 
a importância da construção do 
conhecimento, do processo ensi-
no-aprendizagem, os desafios de 
cada professor como educadores 
e formadores de grandes profis-
sionais, e a preparação das crian-
ças para o mundo do trabalho. 

Como forma de agradecimento 
e reconhecimento pelo importan-
te papel de cada um dos docentes, 

foram entregues lembrancinhas a 
cada um pelo seu dia. O final não 
podia ser melhor, com dose a mais 
de animação, os mestres registra-
ram em selfies, em storys, status e 
redes sociais, toda gratidão e emo-
ção vivida naquela noite. E o brinde? 
Ahhh eles aproveitaram um delicio-
so coffee break e brindaram a vida.

A professora Eline Silva, ficou 
bastante honrada com a homena-
gem. “Esse dia para mim foi de ex-
trema significância, pois me senti 
tão acolhida, mais que o normal. 
Ouvir aquelas palavras da nossa 
Super me deixou motivada, com 
pensamento reflexivo e vontade de 
querer inovar, pois mudar é preciso. 
É bem verdade que, durante o nosso 
dia a dia, somos tomados pela fra-
queza e pelo cansaço...Mas aquela 
noite foi especial, foi uma dose de 
motivação, e aplicada por uma líder 
tão eficaz como a dona Almecir ... 
Reconheço e agradeço de coração 
o esforço que a equipe gestora fez 
para nos proporcionar esse mo-
mento tão lindo” [Eline Silva Araújo]

Honra ao Mestre 
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Criado em 2007, o 
Prêmio IEL de Estágio 
incentiva as empresas 
a buscarem excelência 
em seus programas 
de estágio, fato que 
permitiu que Roraima 
estivesse ativamente 
participando do Prê-
mio em cada edição. 

E, neste ano de 
2018, temos muito a 
comemorar. Roraima esteve 
nos três pódios na premiação 
nacional do Prêmio IEL de Es-
tágio, que aconteceu no dia 12 
de setembro, em Goiânia, com 
representantes e concorren-

tes das 27 capitais do Brasil. 
O nosso SESI conquistou o 

3º lugar na categoria Empresa 
Destaque como Sistema In-
dústria, onde fomos represen-
tados pela nossa colaborado-

ra e responsável 
pelo Programa 
de Estágio no 
SESI, Miriam Bri-
to, encarregada 
de Divisão e De-
senvolvimento 
Humano. Nos-
so parceiro SE-
BRAE/RR, ficou 
em 1º lugar na 
Categoria Em-

presa Destaque como Mé-
dia Empresa e a Start Scho-
ol em 1º lugar na Categoria 
Empresa Destaque como 
Micro e Pequena Empresa. 

SESI Roraima se classifica em 3º lugar na 
etapa nacional do Prêmio IEL de Estágio 2018

“A ansiedade e o nervosismo 
foram inevitáveis. Acaba que nós 
ficamos tensos e querendo saber 
logo o resultado, e quando o SESI 
Roraima foi anunciado, nossa, foi 
verdadeiramente espetacular. Fi-
quei muito emocionada e mui-
to orgulhosa de ver o nosso SESI 
sendo premiado em 3º lugar, na 
categoria Empresa Destaque Sis-
tema Indústria nacionalmente, 

principalmente, porque foi a pri-
meira vez que chagamos a etapa 
nacional. Passa uma história na 
cabeça, uma mistura de sentimen-
tos que me fez sentir agraciada 
pelo nosso trabalho do dia a dia, 
e pensar o quanto que nós con-
tribuímos para ver o nosso SESI/
RR crescer. Foi muito gratificante”, 
[Miriam Brito Penhaloza, encarre-
gada de divisão do DDH/SESI/RR].

Com a execução do Programa de 
Estágio, o Estado de Roraima vem 
ganhando destaque em cenário 
nacional, desde 2011, com o Sesi/
RR na Categoria Sistema Indústria, 
em que a ex-estagiária do Lazer, 
Thamara Souza, foi a vencedora. 

Também tivemos ótimas clas-
sificações na etapa Regional, em 
2017 a estagiária da Unidade de 
Educação do SESI, Karen Cristina 
Mesquita Rodrigues, conquistou o 
1º Lugar como Estagiário Destaque. 
E neste ano, tivemos outra estagi-
ária da Educação, a estudante de 
Pedagogia, Emily Oliveira da Silva, 
que conquistou o 2º lugar na ca-

tegoria Estagiário Destaque 2018.
O Prêmio IEL de Estágio foi cria-

do com a finalidade de incentivar 
as empresas a buscarem excelên-
cia em seus programas de estágio. 
O modelo de reconhecimento foi 
elaborado em consonância com as 
práticas e procedimentos descritos 
no Manual de Operações de Está-
gio IEL. A ação parte do entendi-
mento de que, preparar estudantes 
de maneira complementar ao en-
sino, é uma forma altamente eficaz 
de atrair e reter bons profissionais 
em uma fase prematura, além de 
ter também uma amplitude social.
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SESI GO LAB

Colaborares do SESI são capacitados para 
solucionar os desafios da indústria 

 Os colaboradores das Unida-
des de Saúde, Lazer, Educação, Direto-
ria Administrativa (DADM), Relações 
com Mercado, Gabinete e o núcleo de 
Saúde e Segurança no Trabalho, parti-
ciparam nos dias 26, 27 e 28 de setem-
bro, de um treinamento para solucionar 
desafios de indústrias por meio da me-
todologia Design Sprint com represen-
tante do SESI Go Lab, Leonardo Velozo. 
 A Metodologia Design Sprint, 
criada no Google para trabalhar com 
projetos de inovação nos seus negó-
cios e que está ganhando o meio cor-
porativo. O método foi criado pelo 
designer Jake Knapp no período em 
que ele trabalhava no Google, com 
foco em desenvolver e testar ideias em 
apenas cinco dias. O objetivo principal 
do Design Sprint do Google é ado-
tar um processo que atualmente leva 
meses e torná-lo enxuto e eficiente.

 No SESI 
Go Lab, o Design 
Sprint foi adap-
tado para acon-
tecer em apenas 
três dias. Aqui os 
sesianos partici-
pantes debruça-
ram-se sobre um 
desafio na área de 
Saúde e Segurança 
vivido, hoje, pela 
empresa Cerâ-
mica Novo Paraíso. Os participantes 
foram desafiados a criar um protóti-
po e solucionar os principais gargalos. 
 O método propõe que, 
durante aquele período, os parti-
cipantes fiquem totalmente imer-
sos no problema, com o objetivo 
de entender, idear, decidir, detalhar 
e prototipar uma solução para ele. 

 A ação faz parte da estraté-
gia do Departamento Nacional do 
SESI de levar inteligência para o cen-
tro de seus serviços. Ao final, as in-
dústrias participantes do SESI Go 
Lab podem aprimorar os protótipos 
criados e submetê-los ao Edital de 
Inovação para a Indústria para ten-
tar financiar a sua implementação.

Confira o depoimento da colaboradora Ingrid Rosas sobre sua experiência com o método Design Sprint

 “O Design Sprint é uma me-
todologia mais intensa e extensa, já 
havia estudado há algum tempo na 
faculdade, mas nunca colocado em 
prática. O mais perto que estudei foi 
a metodologia Design Thinking, o 
que me ajudou a ter um norte nessa 
nova metodologia apresentada no 
SESI durante o curso, o que facilitou 
na prática, pois ambas se tornaram 
complementares para mim, uma es-
pécie de alinhamento. A metodologia 

Design Sprint propõe realizar todas as 
etapas em cinco dias, no nosso caso, 
realizamos esse processo em três dias, 
foi um tremendo desafio, mas reple-
to de aprendizado, uma questão de 
submersão mesmo, muito proveitoso. 
 A nossa capacitação aconte-
ceu em duas etapas. A primeira foi em 
Brasília com uma equipe pré-monta-
da do SESI/RR, essa equipe atuou com 
essa metodologia dentro da indústria 
Cerâmica Novo Paraíso, por meio de 
etapas e diagnósticos. Como temos 
essa proximidade maior com nosso 
cliente e uma percepção maior dos 
problemas que ele enfrenta, conse-
guimos abarcar isso da melhor forma 
e delinearmos as suas problemáticas. 
Na segunda etapa, após realizarmos o 
Sprint, fizemos uma série de resoluções 

que foram divididas nas partes orga-
nizacional,  financeira e operacional. 
 Com isso, conseguimos de-
senvolver metodologias de soluções 
em que elas foram apresentadas ao 
nosso cliente, o empresário e proprie-
tário da Cerâmica novo Paraíso, An-
dré Felício, o qual definiu, dentre elas, 
qual a melhor lhe atendia. Assim, apli-
camos as soluções e outros programas 
já existentes no mercado, buscamos 
parcerias com o SENAI e SEBRAE. A 
partir daí, nossa equipe conseguiu de-
senvolver duas propostas, uma sobre 
eficiência energética que consiste em 
diminuição de carga elétrica, a outra, 
produzir carrinhos para suporte na 
área operacional”. [Ingrid Rosas – En-
genheira de Segurança no Trabalho]
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 Estamos em um mun-
do corporativo onde não po-
demos perder tempo, porque 
tempo é dinheiro. Pensando 
nisso, o Google desenvol-

 Conheça o método de criação usado pelo Google. Um processo de design 
em 5 fases, 5 dias, que seja rápido o suficiente e que possua ideias promissoras.

veu uma metodologia para 
tornar o processo de design 
ágil e informativo, e tam-
bém para ajudar suas star-
tups a passar rapidamente 

de um problema a outro, de 
um protótipo para feedba-
ck, e isso tudo em cinco dias.
As cinco fases do de-
sign do Google Sprint: 

 Resumidamente, os 
5 passos da metodologia do 
Google Design Sprint são:

1. Segunda-feira: 
   Definir metas, alvos e apren-
der sobre usuários em poten-
cial.

2. Terça-feira: 
   Esboçar desenhos, ideias e 
inspirações na tentativa de en-
contrar a solução.
3. Quarta-feira: 
    Envolver a escolha de um es-
boço vencedor e transformá-lo 
em um storyboard.

4. Quinta-feira: 
    Hora de prototipar a idea 
escolhida.
5. Sexta-feira: 
  Testar o protótipo com os 
clientes e analisar se a ideia 
teve sucesso.

Fonte:www.des1gnon.com
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Estagiários em foco
 O SESI Roraima possui 
uma média de 50 estagiários, 
que contribuem no desenvol-
vimento das atividades de vá-
rias áreas da instituição. Eles 
também estão 
aqui para 
aprender com 
cada um de 
nós,  sobre 
suas futuras 
p r o f i s s õ e s , 
como funcio-
na o mundo 
corporativo, 
códigos de 
conduta, etc. 
Na instituição todos temos o 
dever de ensinar, mas uma 
pessoa específica faz esse 

acompanhamento mais de 
perto, o Supervisor. E, para 
fazer um bom trabalho, ser 
um bom orientador desse futu-
ro profissional, é preciso estar 

preparado e sempre se atuali-
zando, por isso, oito supervi-
sores de estágio do SESI par-

ticiparam de um treinamento 
realizado pelo IEL, no mês de 
setembro, com o tema “Resul-
tado não é mágica. É inovação! 
Durante a manhã de capaci-

tação apren-
deram sobre 
perfis com-
portamentais, 
sobre o seu 
papel enquan-
to supervisor, 
os anseios do 
estagiário e 
sobre qual a 
melhor for-
ma de admi-

nistrar essa relação, que deve 
ser de confiança e respeito.

Participar desse treinamento é um processo de aprendizado que marca a vida profissio-nal, é um momento que reflete a política da empresa em relação à prática de estágio e es-tabelece o papel do estagiário na estrutura de organização, orientando a execução, o acom-panhamento e a avaliação no plano de estágio. Dessa forma, a nossa instituição visa agregar valor ao aprendizado do estagiário. [Tábita]

O tipo de informação transmitida 

no treinamento foi bem explicativa 

quanto a forma que devemos proce-

der na condução de nossas ativida-
des com os estagiários. [Alexandre]
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O treinamento foi bastante proveitoso, refor-

çou minha visão de como deve ser essa relação 

com os estagiários e aprendi bastante com os 

perfis comportamentais que nos foram apre-

sentados, pois nas situações cotidianas, agora 

fica mais fácil saber como agir em determi-

nadas situações e, isso, se aplica em todas as 

relações profissionais e, inclusive, no âmbito 

pessoal. É mais fácil você saber como deve agir, 

se entende como a pessoas pensa. [Nayara]

O treinamento me surpreendeu. Nele pudemos 

entender como “funciona” o perfil psicológico de 

cada estagiário. Isso facilita sermos mais eficien-

tes no diálogo do dia a dia de trabalho. Outra fase 

interessante durante o evento, foi o envolvimento 

de todos presentes, montando equipes e buscan-

do soluções para o relacionamento entre empre-

sa, estagiário e supervisores de estágio. Enfim, 

um evento diferente e muito produtivo. [Marden]

Foi de fato um grande e importante evento, no qual tive a oportunidade de compreender 

melhor a grande importância que é repassar conhecimento, olhando por esse lado temos 

duas vertentes: Uma delas é que poderei ter muito mais apoio se tratando do auxílio nos 

processos, não terei um simples arquivador de papel, e isso só acontece quando me disponho 

a repassar conhecimento. A outra vertente é que ser estagiário, significa aprimoramento 

profissional e o aprendizado que esses jovens estão tendo aqui, irá levá-los a lugares mais 

altos, pois conhecimento nunca é demais. Isso acaba elevando a autoestima do estagiário, 

fazendo-o se sentir importante, necessário e útil. Sabemos que a juventude de hoje é curiosa 

e busca por mais conhecimento e inovações, e posso dar isso a eles tratando-os dessa for-

ma. Com isso, todos ganhamos, pois na medida em que ensinamos acabamos aprendendo, 

justamente por essa troca de informações e esforço em aprender e a ensinar. [Agberthon]

Tirinhas do Armandinho
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E os meses de outubro e 
novembro foram marcados 
pela Campanha de preven-
ção do câncer de mama e de 
próstata, a programação que 
tomou conta do SESI, trou-
xe como tema: “Todos Jun-
tos Apoiamos Esta Causa”. 

 Decorado com as co-
res azul e rosa o SESI pre-
parou uma programação 
recheada de novidades 
para todos colaborado-
res. Para isso,  foram feitos 
cartazes, cartilhas, layouts 
para telas dos computa-
dores, contendo toda pro-
gramação dos dois me-
ses alusivos à campanha.

  Em todas as unida-
des do SESI tiveram ações 
referentes a campanha.  Na 
programação, contamos 
com maquiagem e limpeza 
de pele; exames clínicos das 
mamas e de PSA (próstata); 
sorteios de atividades do 
CCEL; entrega de voucher 
para todas as mulheres do 

SESI, com direito a três ses-
sões de depilação no Espa-
ço Laser, parceiro do SESI. 
Além disso, tivemos uma 
blitz de saúde que aconte-
ceu nos corredores e mini 
auditório do SESI com o 
nosso colega e enfermei-
ro do SESI, José Leôncio 
que esteve acompanhado 
da colega Jersiane. Houve 
entrega de cartilha expli-
cativa referentes ao cân-
cer de mama e de próstata.   

 “A programação foi 
ótima, pois é uma campanha 
que conscientiza a todos, 
principalmente nós mulhe-
res para cuidarmos mais de 
nossa saúde, pois com a cor-
reria do dia a dia acabamos 
deixando de lado. Além dis-
so nos proporcionou um dia 
de beleza com as maquia-
gens da Mary Kay e deixou, 
nós sesianas, ainda mais bo-
nitas”. [Verônica - Distrito] 

   “Eu gostei muito da 
ação, achei uma propos-

ta inovadora pois além de 
nos conscientizar e nos aju-
dar a cuidar da saúde que é 
muito importante, tivemos 
dias de palestras, exames, 
cuidado com a pele e, isso, 
nos motivou no trabalho 
do dia a dia”. Carina- CET.

“A programação foi de 
grande importância para 
todos nós colaboradores, 
pois pelo fato de passarmos 
muito tempo aqui no traba-
lho, às vezes, nos esquece-
mos da saúde essa ação nos 
ajuda a pensar a respeito 
disso. O SESI  está de para-
béns, por todos os anos se 
preocupar em realizar essas 
ações de prevenção  de do-
enças e de cuidados com 
a saúde, pois é uma forma 
de dizer que a empresa se 
preocupa também com seu 
colaborador“. [Agberthon] 

Outubro Rosa e Novembro Azul
Todos juntos apoiamos 

esta causa
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CIPA SESI lança cartilha de SST

 A CIPA do SESI, ges-
tão 2017/2018, lançou uma 
cartilha de consulta rápida a 
respeito de Segurança e Saú-
de no Trabalho. Com a publi-
cação todos os colaboradores 
terão acesso a dicas básicas 
para trabalharem reduzindo 
o máximo de riscos possíveis.
 Os tópicos aborda-
dos são: Responsabilidades e 
importância da CIPA; assim 
como doenças relacionadas e 
a prevenção nas áreas admi-
nistrativas, saúde, educação, 
manutenção predial, jardina-
gem e função de motorista. A 
cartilha trata ainda sobre os 
cuidados no serviço de manu-

tenção, limpeza e conservação 
de equipamentos de trabalho, 
coletivos e individuais e, fina-
liza com um resumo de fixa-
ção dos principais cuidados 
para garantir a integridade 
física de cada colaborador.
 A cartilha tem o objeti-
vo de promover a cultura de 
prevenção em saúde, higiene 
e segurança no trabalho, con-
siderando o grande núme-
ro de trabalhadores que vêm 
sendo vitimados por aciden-
tes de trabalho e doenças ocu-
pacionais, bem como os altos 
custos sociais e econômicos 
decorrentes desses eventos.
 A publicação foi entre-

gue a todos os colaboradores, 
uma parte via mala direta e 32 
foram impressas para aqueles 
que não utilizam computado-
res em seus postos de trabalho.
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Conheça Melhor 

 No Conheça Melhor des-
sa edição, vamos conhecer uma 
pessoa muito alegre que conta-
gia por onde passa. Já sabem 
quem é? Não!?! Então lá vai 
outra dica, ela vive falando... 
meu cônjuge isso, meu cônjuge 
aquilo. E agora descobriram? 
 Para quem disse Mari-
nete, acertou . Casada há 
19 anos com o então cônjuge 
Dário Lima, ela conta que gos-
ta de passar seus dias de folga 
na casa pais no interior, tomar 
banho no rio ou ficar em casa 
cuidando de suas plantinhas. 
Nas suas programações sempre 
estão presentes o seu cônju-
ge, é claro, rsrs, mas também, 
suas irmãs e seu irmão (sete 
ao todo) quando o passeio é 
na casa de seus pais. Marinete 
conta que  acha maravilhoso 
quando eles se reúnem, pois 
sempre colocam a conversa em 
dia e matam a saudade. Segun-
do Marinete, mesmo todos ten-
do a personalidade diferente, 
todos se completam .“ Uma é 
mandona, outra extrovertida, 
outra mais séria, outra mais 
zangada, outra inteligente e 

por aí vai, então todas se com-
pletam, pois somos uma fa-
mília bem unida”, comentou.                                                                                                                                       
  Sobre a carreira pro-
fissional, nossa colega conta 
que já passou por alguns lu-
gares de trabalho até chegar 
no SESI, ela já foi assistente 
de aluno, auxiliar admirativo 
e alfabetizadora para a Divi-
são de Educação de Jovens 
e Adultos – DIEJA. “Posso 
resumir toda experiência em 
aprendizado único, pois gosta-
va de todo meu coração, traba-
lhar com as crianças, que por 
sinal, bastante humildes, mas 
que tinham um sentimento de 
carinho e verdade. Isso foi o 
que transmiti a elas”. Foram 
nove meses na DIEJA, quando 
terminou seu contrato de tra-
balho foi chamada para traba-
lhar no SESI.  “Escolher esta 
insitiuição para trabalhar foi 
minha melhor minha escolha, 
quatro anos se passaram e até 
hoje, estou aqui”, declarou. 
 Sobre os dotes culiná-
rios, Mari conta que não leva 
muito jeito para ser master-
chef, mas às vezes se arrisca 

preparar alguns pratos espe-
ciais como vatapá e estrogo-
nofe, mas confessa que sua 
comida preferida é peixe. 
 Quando questionada 
sobre alguns momentos engra-
çados que já passou na vida, 
ela lembra um, em especial. 
Revelou que sempre gostou de 
passear e brincar em parques, 
quando tinha por volta de 18 
anos, em um de seus passeios 
em parquinhos, andou em uma 
roda gigante e quando estava 
lá no alto, faltou energia. Nos-
sa que medo!!! Ela conta que 
ficou um pouco assustada, mas 
logo começaram a acalmar as 
pessoas a sua volta, “O susto 
foi grande, chorava demais, 
mas pediram para nos acal-
mar, e ficamos quietos, graças 
a Deus, a energia não demorou 
a voltar e fiquei mais tranqui-
la”. Que bom que tudo deu cer-
to heim!!! Marinete disse que 
não ficou traumatizada com 
a situação e sempre que tem 
oportunidade gosta de brin-
car em parques, uma mulher 
de coragem essa Marinete viu.

Comer,  brincar  e  amar
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Bolo Nutritivo 

Bata no liquidificador os ovos, a beterraba, a cenoura, as laranjas sem 
casca e sem semente e o oléo. Adicione a esses ingredientes líquidos 
o açúcar peneirado. Acrescente a farinha e o fermento peneirado e 
misture bem. Despeje em uma assadeira untada e enfarinhada. Leve 

para assar em forno médio preaquecido.

Dica: Fonte de vitaminas do complexo B, vitamina A e alguns minerais 
como potássio, fósforo, magnésio entre outros. Se desejar, ultilize os 

legumes e uma das laranjas com casca. 
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SAÚDE
DFIN
DIVISERGE
DIVISERGE
DIVISERGE
CET
CET
CET
LAZER
DISTRITO
LAZER
DIVISERGE
CET
DFIN
CET

14 Anos
4  Anos
1 Ano
26 Anos
5 Anos
1 Ano
5 Anos
5 Anos
9 Anos
19 Anos
5 Anos
3 Anos
19 Anos
7 Anos
3 Anos 

13/10/2004
16/10/2014
01/10/1996
01/10/1992
01/10/2013
09/10/2017
02/10/2013
02/10/2013
13/10/2009
01/10/1998
14/10/2013
13/10/2014
01/10/1998
13/10/2011
13/10/2015

ANA CRISTINA DA SILVA QUEIROZ
ANA PAULA COELHO LACERDA
ANTONIO VALMIR ALVES DA SILVA
HUMBERTO VIEIRA DA SILVA
JOSUE DOS SANTOS SILVA
JUCILENE VIEIRA DE SOUZA
KELLY ANNE ROSAS DA COSTA
LUANA FLAVIA RODRIGUES
LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CHAVES
MARIA JOSE CARNEIRO
PATRICIA EDUARDO PATRICIO DA SILVA
ROSIMAR BARROZO BRAGA PENHA
ROSIMEYRE MAIA SILVA
SOLANGE LEONARDA SOUSA DA SILVEIRA
TANIA RODRIGUES SANTANA

Colaborador Admissão Anos de 
casa

Setor

ANIVERSARIANTES DE 
CASA – OUTUBRO

DEYRMYSSON DA SILVA SANTOS
    

03/09/2018 SAÚDE

CONTRATADOS EM SETEMBRO
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Colaborador Admissão Anos de 
casa

Setor

LAZER
SAÚDE
LAZER
LAZER
CET
DADM
CET
DADM
LAZER
CET
LAZER
SAÚDE
SAÚDE
CET
DFIN
DIVISERG

3 Anos
6 Anos
1 Ano
8 Anos
6 Anos
4 Anos
22 Anos
1 Ano
1 Ano
3 Anos
4 Anos
7 Anos
7 Anos
4 Anos
15 Anos
11 Anos 

06/11/2015
03/11/2011
07/11/2017
05/11/2010
05/11/2012
03/11/2014
11/11/1996
22/11/2017
07/11/2017
03/11/2015
10/11/2014
07/11/2011
03/11/2011
03/11/2014
04/11/2003
06/11/2006

ALBERTO SILVA CAVALCANTE
CELSO MENEZES CHAGAS
CHARLISON XAVIER DE SOUZA
DENISON DA SILVA SIQUEIRA
DENNIS RODRIGUES PADILHA
ELIANE MARCOS DA SILVA
EUNICE LIMA DA SILVA
EVENNY KEZIA SARAIVA FERREIRA
HEMILE RAYELE PINHO SILVA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE MAILSON MACIEL DOS SANTOS
KELLY SALDANHA PEREIRA
MARCOS TAYSON CHAMY DE OLIVEIRA
PALOMA AGUIAR DA SILVA
REGINA COELLE OLIVEIRA MORAES
SANDRA MARIA CRUZ SCHARFF

ANIVERSARIANTES DE CASA 
NOVEMBRO

CARINA DEIZE LIMA NEVES
SILNETE DA SILVA GOMES
TASSIO DE ANDRADE SENDIN
    

01/10/2018
15/10/2018
15/10/2018

CET
LAZER
SAÚDE

CONTRATADOS EM OUTUBRO
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