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Prezados colaboradores, va-

mos falar sobre RESILIÊNCIA.

 

Esta palavra tem sido muito 

usada durante esse período de 

pandemia, onde tantas perdas 

emocionais e físicas estão sendo 

vivenciadas. A expressão resili-

ência demonstra a capacidade 

de voltarmos ao estado normal 

depois de um choque, uma per-

da ou uma mudança repentina. 

E voltar ao normal, não quer di-

zer voltar ao que era antes, mas 

sim voltar a ter a capacidade de 

se reinventar para seguir em 

frente mais forte, mais maduro 

e mais confiante.

Desejo que nós – SESIANOS, 

sejamos resilientes, que saiba-

mos entender o que tem acon-

tecido em nossas vidas, na so-

ciedade e no mundo. Muitas 

vezes, precisamos começar de 

novo e no lugar de sempre. Que 

o SESI/RR possa ser o nosso re-

começo diário. Que aqui você 

encontre paz, alegria, vontade 

de realizar e que seja o local 

ideal para exercermos o amor 

ao próximo.

Adotar o AMOR como a me-

lhor estratégia faz de nós pesso-

as mais leves, empáticas e capa-

Palavra da SUPER
zes de ir além. Temos desafios 

diários a vencer a partir do mo-

mento em que abrimos os olhos 

pela manhã ao mesmo tempo, 

somos privilegiados pelo mila-

gre da vida que nos é concedido 

diariamente.

O SESI/RR como toda empre-

sa, possui clientes, fornecedo-

res, acionistas, colaboradores e 

a sociedade em geral, os quais 

esperam e monitoram seus re-

sultados. Tem uma prática nor-

teada em um Mapa Estratégico, 

elaborado com a contribuição 

de cada unidade.

Nada parou, tudo mudou, 

mas precisamos seguir em fren-

te. Não como máquinas, softwa-

res ou recursos, mas como GEN-

TE que gosta de GENTE. GENTE 

que sabe ser GENTIL, que aco-

lhe e que também é acolhido.

Estamos investindo em me-

lhorias nos sistemas para ga-

nharmos agilidade, em novos 

equipamentos e nova estrutura, 

enfim, queremos dar condições 

para o melhor desempenho 

possível por meio de nossas 

equipes. 

Mas, o ambiente só será HU-

MANIZADO, se cada um de nós 

fizermos a nossa parte. Sorria 

mais, retribua o olhar, demons-

tre o abraço significativo com 

gestos que mantem o distan-

ciamento, mas aproxima os 

sentimentos. Chore se preciso 

for, mas encontre em seu local 

de trabalho o alívio às suas ten-

sões. Conto com sua Força, Gar-

ra, Paixão e Resiliência.

Este é o SESI que eu acredi-

to e que exercito diariamente. 

E você.... Qual SESI representa 

você?

Juntos podemos: Ser +, Fa-

zer+, SESI+

Abraços e tenham um ótimo 

mês pela frente!!! 
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 Com 89,36% de índi-
ce de participação, o SESI 
e o SENAI Roraima come-
moram o terceiro lugar na 
4ª edição do “Programa 
de Incentivo ao Engaja-
mento e Desenvolvimen-
to” do ano de 2020. Para 
esta edição, o monitora-
mento ocorreu entre os 
meses de janeiro e dezem-
bro de 2020 com o resulta-
do divulgado de maneira 
online no dia 16 de abril.
 Conforme a Unin-
dústria, para realizar a 
mensuração desses ín-
dices de participação de 
cada estado, o programa 
se baseia em três pila-
res: Índice de desempe-
nho dos colaboradores 
nos cursos, entre aprova-

ção, reprovação, evasão 
e não iniciados, índice de 
aproveitamento de vagas 
e participação através do 
número de colaboradores 
contratados (docentes, 
gestores e técnicos) no 
Regional (SESI e SENAI).
 Nos últimos anos 
é possível considerar o 
grande salto de evolução 
na participação de Rorai-
ma no programa.   
 Em 2017, Roraima fi-
cou em 24º atingindo um 
índice total de 43,20%, a 
partir de 2018 o estado 
passou a ocupar as pri-
meiras posições alcan-
çando a 4ª colocação com 
63,25% no índice, em 2019 
a 6ª colocação com 73,43% 
e em 2020 conquistou a 

Roraima conquista o terceiro lugar no 

Programa de Incentivo ao Engajamento

e Desenvolvimento de 2020
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sua melhor colocação 
nos últimos quatro anos.  
 Para a coordenado-
ra de pessoas e repre-
sentante do SESI/RR na 
Unindústria, Miriam Brito 
Penhaloza, o engajamen-
to dos colaboradores 
foi essencial para a ob-
tenção desse resultado. 
“Vejo com bons olhos e fi-
camos muito orgulhosos. 
É uma trajetória ascen-
dente e vamos continuar 
fazendo o nosso melhor 
para continuar.   
 Todos ganham com 
esse engajamento e te-
mos assim colaborado-
res mais capacitados e 

prontos para realizar seu 
trabalho”, analisa o re-
sultado a coordenadora.
  Conforme o 
programa, os seis es-
tados com as maiores 
pontuações possuem re-
conhecimento nacional, 
além de receber prêmios. 
Entre esses prêmios es-
tão educação corporati-
vas customizadas para 
o regional, como pales-
tras, cursos para docen-
tes e gestores, sessões 
de coaching para líderes 
e viagens para participa-
ção em etapas presen-
ciais de treinamentos.  
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 A Unindústria é 

uma plataforma digi-

tal da Confederação 

Nacional da Indústria 

(CNI) para qualifica-

ção de colaboradores 

de todas as federa-

ções com cursos em 

diversas áreas. O pro-

pósito é oferecer qua-

lificação de excelência 

para os colaboradores 

do SESI e SENAI dos 

departamentos regio-

nais em todo o Brasil.

 Desta maneira, 

O que é o pro
gra

ma?

desde 2018, o Progra-

ma de Incentivo ao 

Engajamento e Desen-

volvimento é uma pre-

miação sistemática de 

reconhecimento dos 

Estados que mais in-

centivam o desenvolvi-

mento de pessoas por 

meio da participação 

dos colaboradores do 

SESI e do SENAI. En-

tre alguns dos objeti-

vos do programa estão 

a promoção da cultura 

de aprendizagem con-

tínua e do autodesen-

volvimento, redução do 

índice de evasão das 

ações educacionais, 

reconhecimento dos 

Estados e colabora-

dores que participam 

ativamente das ações 

educacionais promo-

vidas, entre outros.

 

Outros resultados:

 Em 2020, o pri-

meiro colocado foi o 

SENAI CETIQT que 

atingiu um índice de 

95,74%, o Tocantins fi-

cou em segundo com 

89, 59%, Rondônia fi-

cou em quarto com 86, 

75% seguido de Acre 

com 82,57% e o Cea-

rá com o sexto maior 

índice com 81,85%.
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SIPAT + DIA MUNDIAL DA SAÚDE

 Realizada no período 
de 12 a 16 de abril, a Semana 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes no Trabalho – SIPAT/
SESI 2021 encerrou com um 
total de 1.506 atendimentos 
realizados. Desta maneira, fo-
ram atendidos 212 colabora-
dores do SESI, FIER e IEL.   
 As ações foram reali-
zadas de maneira on-line e 
presencial na quadra polies-
portiva da Sede do SESI/CAT 
Senador Fernando Bezerra e 
quadra poliesportiva da Esco-
la do SESI/CET João de Men-
donça Furtado.
 A programação foi ini-
ciada com a missa e benção 
pascal realizada pelo Padre 
Vanthuy Neto de maneira on-
line. A semana teve aplicação 
de vacinas pneumocócicas e 
também para difteria, tétano, 
influenza, tríplice viral, he-
patite B e C e febre amarela. 

Além disso, foi realizado o Cir-
cuito de Saúde com aferição 
de pressão, glicemia, orienta-
ções para manter a saúde bu-
cal e identificação do índice 
de massa corporal.
 Para o presidente da 
CIPA, Aníbal Valentino, a ava-
liação do evento é extrema-
mente positiva. “Tendo em 
vista todo o contexto da pan-
demia que dificulta e traz de-
safios para esse tipo de even-
to, nós conseguimos levar 
diversos serviços aos colabo-
radores sem gerar qualquer 
aglomeração e de maneira 
muito organizada”, afirma o 
presidente.
 Durante o evento foi 
realizada uma pesquisa sobre 
saúde e segurança no traba-
lho, além de palestras que tra-
taram de diversos assuntos. 
Entre eles, estiveram em pau-
ta a saúde mental e vida equi-

librada com a psicopedagoga 
Jussara Barbosa, questões de 
pedagogia com o tema ensi-
no híbrido na prática (meto-
dologia que combina apren-
dizado online com o offline) 
com a pedagoga Angelita 
Schimitz, a coleta seletiva 
como responsabilidade social 
no descarte de resíduos sóli-
dos com o gestor ambiental 
Tércio Ueslei e a implantação 
de uma cultura de seguran-
ça no trabalho com Marcelo 
Chaves.
 “Nós conseguimos le-
var temas importantes atra-
vés de palestras em uma 
grande parceria com o SE-
NAI. Passando por saúde, 
meio ambiente, pedagogia 
são todos temas que a CIPA 
tem que estar atenta para 
produzir o melhor serviço 
para todos os colaboradores. 
Creio assim que foram temas 

SIPAT SESI 2021 realiza mais de mil 
atendimentos em cinco dias

Figura 1: Evento proporcionou vacinação, palestras, lanche
 saudável, além de outros serviços de saúde
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de grande relevância”, afirma 
ainda Aníbal.
 Para o encerramento 
foi realizado um culto Ecumê-
nico com o Pastor Ewerton 
Daniel da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. Todas as ações 
foram realizadas em parceria 
com representantes da CIPA 
da FIER, SENAI e IEL, coorde-
nação municipal de imuniza-
ção CMI/SESI e CETERR, equi-
pe do DDH e ASCOM do SESI.  
 Também foram parcei-
ros a equipe do Núcleo de 
Saúde e Segurança no Traba-
lho do SESI, a Diocese de Ro-
raima e Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, além da Funda-
ção Bradesco e Universidade 
Estadual de Roraima (UERR).  
 “Nós temos que agra-
decer o engajamento de to-
das as instituições parceiras, 
pois alguns serviços só conse-
guimos completar de maneira 
devida com essas parcerias. 

Um exemplo foi a aplicação 
das vacinas, pois embora a 
equipe fosse nossa todas as 
doses, exceto da H1N1, foram 
trazidas pelos parceiros. Nos-
so objetivo é sempre garantir 
o bem-estar e a segurança do 
colaborador no ambiente de 
trabalho e com essa união a 
gente consegue atender toda 
essa demanda”, avalia ainda 
o presidente da CIPA. 
 Para os colaboradores 
que participaram das ativida-
des, a avaliação também é ex-
celente. “Acho essas ativida-
des muito interessantes e vim 
participar. Só vejo como algo 
positivo. Também gostei bas-
tante da organização já que 
nesse momento de pandemia 
a gente precisa ter um cuida-
do maior para não aglomerar 
as pessoas”, afirma o profes-
sor da Escola do Sesi, Dawis 
Jonh.
 O auxiliar de limpeza, 

Antônio Nascimento, tam-
bém destaca a organização 
como ponto mais positivo.  
 “Percebi palestras para 
quem busca algum conhe-
cimento e vi a realização de 
vários serviços de saúde com 
vacinas, medição de pressão 
arterial e outros. Esses peque-
nos gestos fazem a gente se 
lembrar sempre de cuidar da 
saúde. A gente acaba esque-
cendo na rotina diária do nos-
so cotidiano”, avalia Antônio.
 Já o assistente admi-
nistrativo, Frederico Moreira 
Batista, observa como impor-
tante as atividades que lidem 
e abordem a questão da saú-
de dos colaboradores. “Saúde 
é fundamental. Ficar de olho 
nessas questões ainda mais 
que no setor de trabalho ter 
um colaborador que não está 
bem de saúde prejudica ao 
próprio e até mesmo a empre-
sa”, afirma. 

foto 2 e 3: Circuito da Saúde proporcionou serviços de aferição de pressão, glicemia, entre outros.
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Lanche saudável em comemoração ao 
Dia Mundial da Saúde 

 Comemorado no dia 
07 de abril, o dia Mundial 
da Saúde também foi lem-
brado. Em alusão ao even-
to foram oferecidos para os 
colaboradores do SESI um 
lanche saudável com barra 
de cereal, banana e suco, 
além da mesa do conhe-
cimento com perguntas e 
respostas sobre saúde e 
segurança no ambiente de 
trabalho.
 O lanche saudável 
foi realizado pelo DDH por 
meio do Programa de Qua-

lidade de Vida (PSQV) e 
atendeu ao todo 137 cola-
boradores. Importante des-
tacar que o Dia Mundial da 
Saúde é uma data lembra-
da com o intuito de cons-
cientizar sobre a importân-
cia de manter tanto o corpo 
como a mente saudáveis. O 
objetivo central é dar holo-
fote sobre os problemas de 
saúde que atingem a popu-
lação mundial fazendo um 
alerta sobre riscos e ensi-
nando sobre possíveis ma-
neiras de prevenção.

 Uma curiosidade é 
que essa comemoração 
coincide com a data da 
criação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
em 1948, sendo que em 
cada ano o tema relaciona-
do a saúde abordado ao re-
dor do mundo é diferente.  
Neste ano de 2021 com 
toda a situação da pande-
mia de Covid-19, o assun-
to pauta-se na construção 
de um mundo mais justo e 
saudável. 

Informativo Interno do SESI-RR10



Sesianas recebem rosas em
 comemoração ao Dia das Mães

 Um dia de muitos sor-

risos e homenagens. Foi 

assim que no dia 07 de maio, 

as colaboradoras do SESI par-

ticiparam de uma comemora-

ção especial em um momento 

para lembrar o significado 

e importância das mamães. 

 Desta maneira, todas 

foram recebidas em um espa-

ço especialmente decorado 

com balões e um lanche espe-

cial. Além disso, como presen-

te as colaboradoras recebe-

ram lindas e delicadas rosas. 

 A homenagem foi re-

alizada na Escola do Sesi e 

a ação de entrega da lem-

brança comemorativa se es-

tendeu as casas das Sesia-

nas que por algum motivo 

estão afastadas do trabalho. 

 Monalisa Florentino 

que foi uma das colaborado-

ras que recebeu a lembrança 

em casa fala que essa ação 

do SESI demonstra muito ca-

rinho e afeto para as traba-

lhadoras da instituição, ela 

elogiou a rosa que recebeu 

e destacou, “ Quem não ama 

receber flores?! Eu adoro.

“Me senti muito feliz por 

ser lembrada mesmo não 

estando presente, esse ano 

em especial, jamais sairá da 

minha memória o dia das 

mães de 2021”, comentou.

 Como não podería-

mos deixar de registrar esse 

momento, aproveitamos o 

espaço para parabenizar 

a todas as mães Sesianas. 

Agora confira algumas fo-

tos dessa comemoração: 
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 A data come-
morativa do Dia das 
Mães surgiu nos 
Estados Unidos no 
século XX, primei-
ramente em home-
nagem a mãe de 
Anna Jarvis, uma 
ativista social nor-
te-americana.   
Ela conseguiu um 
memorial que ho-
menageava sua mãe 
em maio de 1908 

que acabou por se 
tornar no primeiro 
Dia das Mães. Logo 
após e com esforço 
de muito trabalho, a 
homenagem se con-
verteu em uma data 
comemorativa per-
manente dos EUA 
e mundialmente. 
 No Brasil, essa 
data comemorati-
va foi oficializada 
durante a década 

de 1930 pelo então 
presidente Getú-
lio Vargas.  Assim 
por meio do decre-
to nº 21.366 de 5 
de maio de 1932 
ficou determinado 
o segundo domin-
go de maio como 
favorável para co-
memorar os “senti-
mentos e virtudes” 
do amor materno.

Você Sabia?
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Workshop traz novidade e 
prepara sesianos para 
transformação digital  

 Realizado na ma-
nhã do dia 30 de junho, 
o Workshop de Trans-
formação Digital reuniu 
os colaboradores para 
as novidades que irão 
colocar o SESI cada vez 
mais no caminho digi-
tal. O evento ocorreu 
de maneira simultânea 
em quatro lugares dife-
rentes recebendo pre-

sencialmente sesianos 
na Sala de Treinamento, 
no Teatro, no auditório 
do SESI e também no 
auditório da Escola do 
SESI. Além disso, alguns 
colaboradores tiveram a 
oportunidade de partici-
par de maneira on-line.
 Após as palavras 
da Superintendente do 
SESI/RR, Almecir de Frei-

tas Câmara, o evento 
contou com uma pa-
lestra ministrada pelo 
Consultor Técnico de 
Negócios do SENAI-PR, 
Ademir Morgenstern 
Padilha que abordou 
o tema da transforma-
ção digital e de como 
as ferramentas digitais 
podem ser utilizadas 
como um facilitador 
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para o colaborador. “A 
transformação digital 
veio para ficar, mas é 
necessário que exista 
também uma mudan-
ça de cultura dentro da 
organização para que 
sejam assimiladas essas 
novidades. É um proces-
so que não tem volta já 
que é uma necessidade 
dos clientes que esteja 
tudo conectado. Ela só 
traz pontos positivos, 
além do resultado ser 
bastante gratificante. 
Significa fazer com que 
as ferramentas nos aju-
dem ao invés de ficar-
mos escravos do compu-
tador”, explica Ademir.
 Na ocasião a su-
perintendente Almecir, 
destacou a importância 
do SESI seguir os rumos 
do mundo globalizado 
e entrar de vez na cul-
tura digital. “A gente 
começa a ver esse novo 
cenário no SESI e quero 
agradecer a todos que 
participaram desse pro-
cesso que estamos vi-
vendo. Contamos com 
cada um para fazer um 
SESI maior e melhor e os 
resultados são frutos do 

esforço individual e cole-
tivo. O SESI Mais Digital 
é uma grande mudança 
e muitas novidades es-
tão por vir. É um somen-
te um pontapé inicial 
para entrarmos nessa 
cultura digital”, reve-
la a superintendente.
 O assistente admi-
nistrativo da Escola do 
SESI, Louis Phillipe, des-
taca como fundamen-
tal essa integração ao 
mundo digital. “Nossa 
vida está mais e mais 
conectada à internet. 
Utilizamos ferramentas 
no celular e computa-
dor tanto para o traba-
lho quanto para o lazer.  
 O SESI dar esse 
passo é importante e 
necessário para cada vez 
mais prestar um serviço 
de qualidade”, avalia.
Analisando todo o 
workshop, a estagiária 
do setor de supervisão 
da Escola do SESI, Lu-
ciane dos Santos Alves, 
observa esse momento 
como uma evolução. “É 
um desafio para nosso 
trabalho. Eu achei fan-
tástico, pois também é 
uma aposta que o SESI 

faz para os colaborado-
res e tenho certeza que 
vai ajudar em nosso co-
tidiano corporativo e 
facilitar esse trabalho.  
 Como foi dito, a 
gente precisa usar es-
sas ferramentas a nos-
sa disposição para nos 
ajudar e não ficar refém 
delas”, revela Luciane.
Já o professor Clidenor 
França analisa essa ini-
ciativa como necessá-
ria no convívio com um 
mundo mais informa-
tizado. “A internet está 
nas nossas vidas e pre-
cisamos ficar conecta-
dos. Já é uma exigência 
que estejamos mexendo 
com essas ferramentas. 
Como professor preci-
so sempre estar aten-
to as novidades para 
acompanhar o ritmo de 
uma sala de aula com 
alunos de uma geração 
mais jovem”, afirma. 
Ao fim do evento, to-
dos os sesianos rece-
beram como brinde 
chaveiros referentes ao 
SESI Mais Digital que 
possuía um QR Code 
que ao ser usado le-
vava direto a intranet.
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INTRASESI: A intranet do SESI

Ainda durante o evento foi lançada a intranet do SESI, uma nova ferramen-

ta que facilitará a comunicação interna. Nomeada de Intrasesi ela já vem 

disponibilizando notícias, informações de aniversariantes do mês, portfó-

lio de serviços e servirá cada vez mais como uma ferramenta de integração.

A intranet pode ser acessada por meio do e-mail de cada colaborador atra-

vés do endereço www.sesirr.org.br/mundosesi. Por meio deste link o se-

siano encontrará o portal principal que contém os aplicativos que podem 

ser usados como ferramentas de trabalho, além da aba referente a intranet.
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 Com um cotidiano intenso com trabalho, filhos e muitas outras responsabilidades 

é natural que seja bastante difícil manter uma alimentação saudável. Entendendo que 

é sempre necessário cuidar da saúde, esta edição do Boas Notícias separou 8 dicas im-

portantes para que você mantenha uma alimentação saudável:

 1. Alimente-se devagar

 Alimentar-se rápido demais nos deixa a sensação de peso, 

de sono, e faz com que comamos mais do que o necessário tam-

bém. Para evitar isso, desligue aparelhos durante as refeições, 

pois estes podem disparar a ansiedade e fazer você comer depres-

sa. E sempre que possível, almoce na companhia de alguém, para 

que possam conversar e saborear a comida, fazendo sua refeição 

mais agradável.

 2. Beba, no mínimo, 2 litros de água por dia

Precisamos de água, pois nosso sangue é composto por 90% 

dela, e nosso corpo pode variar entre 50% e 75%, então cada 

vez que perdemos líquido (suor, etc), é preciso repor. Além do 

mais, a água faz uma limpeza em todo nosso organismo, hidrata 

nossa pele, e é por ela que vitaminas e minerais chegam nas 

células de todo nosso corpo.

SAUDÁVEL 
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 3. Reduza os níveis de açúcar

 O açúcar refinado é um composto que vem da 
cana-de-açúcar, porém, toda a parte boa dele foi 
retirada, sobrando apenas as calorias. Reduzir sig-
nifica deixar de ingerir uma quantidade de calo-
rias desnecessárias para nosso organismo. Procure 
também substituir a versão refinada pelo mascavo, 
por exemplo, que não passou pelo processo de refi-
namento, e ainda mantém os valores nutricionais.

4. Dê preferência para alimentos integrais

 Prefira as opções integrais do macarrão, ar-
roz, pão, etc, que ainda preservam os nutrientes 
naturais. E fique atento para não ser enganado, 
pois o único tipo de farinha na lista de ingredientes 
do produto deve ser “Farinha de Trigo Integral”. Se 
tiver outro tipo de farinha de trigo, o produto não é 
100% integral.

5. Inclua alimentos orgânicos em sua alimentação

 Estes são preferidos, pois são produzidos sem 
utilização de agrotóxicos e conservantes, que são 
substâncias maléficas para o nosso organismo. Caso 
não seja possível encontrar nestas versões, sempre 
ao escolher frutas, verduras e legumes, pense em 
como você as encontraria se estivesse pegando di-
reto do pé. Se oferecerem a você um tomate muito 
vermelho, muito redondo, de casca lisa e brilhante, 
fique esperto!
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6. Aposte em lanches saudáveis

 Quando saímos de casa as tentações come-
çam a aparecer, já que é muito mais fácil encon-
trar um lanche industrializado do que algo sau-
dável. Por isso, prepare lanches saudáveis que 
você possa levar com você, por exemplo um mix 
de castanhas, que são facilmente transportadas 
em saquinhos, ou um sanduíche integral, frutas, 
entre outros, evitando de comer besteiras por aí.

7. Consuma frutas todos os dias

 As frutas são excelentes alimentos, pois são 
ricas em fibras, vitaminas, minerais, e atuam sem-
pre de forma benéfica em nosso organismo. Con-
suma, no mínimo, 3 porções por dia, e sempre que 
possível variando as frutas. Assim você poderá des-
frutar de todos os benefícios que elas apresentam.

8. Faça de 4 a 6 refeições por dia

 Assim, você evita ter picos de fome durante 
o dia, o que te faria ter vontade de comer mais do 
que o necessário na próxima refeição. Fazendo des-
ta forma, seu organismo estará sempre bem nutri-
do, e você comerá somente o necessário. Lembre-se 
que, quanto mais refeições você fizer ao dia, menor 
será cada porção.

Fonte:https://www.drogarialiviero.com.br/blog/dicas-para-uma-alimentacao-saudavel/ 

Informativo Interno do SESI-RR20



 O Conheça Melhor des-
sa edição irá nos revelar um 
pouco mais sobre a vida de 
mais um colega do SESI-RR. 
Então, vamos saber mais so-
bre o professor de Educação 
Física, Isaac Teixeira da Sil-
va que trabalha como Técni-
co de Atividades Esportivas.
  Nosso colega tem 36 
anos, é natural de Manaus. 
Isaac conta que chegou em 
Boa Vista em janeiro de 1995 
e após retornar para Manaus 
em 2002 voltou a Roraima em 
2007 para cursar Educação 
Física no Instituto Federal de 
Roraima (IFRR). “Meus pais 
já moravam em Boa Vista e 
quando passei no curso acabei 
ficando de vez”, complementa. 
 Filho de Amarildo Ro-
cha e Maria Zulene, Isaac é 
casado com Klycia Alcânta-
ra há nove anos e como fruto 
dessa relação se tornou pai de 
duas meninas: Júlia que está 
com seis anos e Camila mais 
nova que só tem dois aninhos.

 Isaac trabalha no SESI/
RR no setor de Promoção da 
Saúde desde 15 de outubro 
de 2012 e no intuito de buscar 
sempre uma atualização profis-
sional, nosso colega também é 
especialista em Educação Física 
Escolar pelo Instituto Federal de 
Roraima (IFRR) no ano de 2019.
 O colaborador revela sua 
paixão pela atividade física não 
apenas no âmbito profissio-
nal, além de se mostrar uma 
pessoa que valoriza a família 
e sua fé. “Pratico atividade fí-
sica como a corrida. Também 
gosto bastante de passear com 
a família e vou bastante na 
casa dos meus pais, praças e 
parque Anauá e gosto bastan-
te de sair para comer alguma 
pizza. Aos finais de semana 
sempre estamos na Igreja Ba-
tista Nova Vida com toda a fa-
mília”, revela o colaborador.
 Entre suas comidas pre-
diletas estão o bom e velho 
churrasco, além da pizza e do 
sorvete. Como um homem ati-

vo, entre os esportes que mais 
gosta estão a corrida de 5 km e 
a natação. “São as modalidades 
esportivas que mais gosto de 
praticar e observar, sem som-
bra de dúvidas”, comenta ainda. 
 Com a vida profissional 
e pessoal, nosso colega de-
talha um dia bastante corrido 
intercalando com dois empre-
gos, mas segundo ele “sempre 
interagindo e atendendo com 
zelo e amor os nossos amigos 
clientes dentro da profissão 
que escolhi para a vida”. Den-
tro dessa rotina que começa às 
7h30 da manhã inclui as aulas 

Conheça Melhor 
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de educação física, de hidro-
ginástica e natação, mas tam-
bém reserva um momento es-
pecífico para estudar algumas 
vezes durante a madrugada. 
 Para Isaac, um de seus 
aspectos mais positivos se 
encontra no modo como es-
colhe viver a vida e enfrentar 
os problemas que aparecem. 
“Sou um servo de Deus, de 
bom coração, de bem com a 
vida, sempre positivo nas mi-
nhas colocações e por mais 
sério que seja o assunto, bus-
co lidar com as adversidades 
e achar pelo menos um moti-
vo para tornar aquela situação 
em uma ocasião boa”, afirma.
 A positividade e alegria, 
sem dúvida, são algumas das 
características mais fortes da 

personalidade do nossso co-
laborador que aparece princi-
palmente em situações engra-
çadas como relata a seguir. 
“Por conhecer muita gente, às 
vezes encontramos alguém nas 
ruas de Boa Vista e as pes-
soas falam comigo e eu res-
pondo. Só que depois fico me 
perguntando quem era aque-
la pessoa mesmo. Mas tudo 
bem, pois pelo menos respon-
di com alegria e entusiasmo 
mesmo sem saber quem era”, 
afirma o professor aos risos. 
 Para finalizar esta edi-
ção do “Conheça Melhor”, o 
colaborador não esconde sua 
paixão pela profissão que es-
colheu. “Me sinto realizado 
com essa profissão e devo 
muito à Educação Física. As 

conquistas que tenho hoje fo-
ram alcançadas com muito 
trabalho, dedicação e amor 
pelo que faço”, analisa Isaac.
O professor ainda deixa uma 
mensagem final para todos 
nesses momentos difíceis em 
que as pessoas, além dos pro-
blemas corriqueiros, ainda tem 
que enfrentar uma complicada 
pandemia. “Estamos em tem-
pos de distanciamento, mas 
mesmo assim temos a capa-
cidade de mudar nossos con-
ceitos, buscar novos objetivos 
e manter a saúde em dia. Por 
isso, foque em seus objetivos 
que você vai conseguir o seu 
melhor resultado. Nunca de-
sista deles, pois mesmo ensi-
nando, estamos sempre apren-
dendo”, finaliza o professor.
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