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Prezados Colaboradores

Passados 08 meses do ano 

de 2021, período em que conti-

nuamos enfrentando uma pan-

demia que tem nos desgastado 

física e emocionalmente, vimos 

que é tempo de RECOMEÇAR!

Estamos suplementando 

nossas metas, as quais, em sua 

maioria, tivemos que diminuir 

por conta da impossibilidade de 

realização no primeiro semes-

tre, e por tratar-se de algo que 

o tempo que nos resta neste 

exercício, não torna possível re-

cuperar.

Entraremos no processo de 

planejamento do ano de 2022, 

com novas diretrizes e acordos 

que mais do que nunca, exi-

gem da nossa instituição: com-

petência, habilidade e atitudes 

para sabermos interpretar os 

cenários e estabelecer metas e 

desafios que sejam capazes de 

alavancar a indústria roraimen-

se, considerando a redução de 

recursos que teremos em nosso 

orçamento.

O estado de Roraima está 

sendo avaliado de forma bem 

positiva no tocante as perspec-

tivas de desenvolvimento eco-

nômico. Muitos investimentos 

estão sendo feitos no setor in-

Palavra da SUPER

dustrial e no agronegócio.

Estamos com indicadores po-

sitivos também nas avaliações 

nacionais e internacionais, no 

tocante a geração de emprego 

e renda, por sermos um Estado 

promotor de ambiente favorá-

vel aos negócios.

E o nosso Sistema FIER, o 

que tem feito e o que vai fazer 

para apoiar as indústrias nesse 

crescimento, tornando-as cada 

vez mais produtivas e competi-

tivas?!

Cada casa tem o seu portfólio 

de serviços e precisamos reali-

zar a famosa análise da matriz 

FOFA - Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças. Forças e 

Fraquezas significa lançarmos 

um olhar para dentro e identifi-

carmos o que temos de bom e o 

que está frágil em nosso desem-

penho. Oportunidades e Amea-

ças significa olharmos para fora 

e identificarmos o que este ce-

nário de crescimento econômi-

co nos traz de oportunidades 

e o que pode representar uma 

ameaça se não estivermos pre-

parados para o mesmo.

Precisamos ser proativos, 

criativos, inovadores, focarmos 

na solução, estudarmos as cau-

sas dos nossos resultados ne-

gativos e mitigarmos os riscos 

vinculados aos nossos negócios.

Também devemos nos enxer-

gar como um sistema econômi-

co único: FIER/SESI/SENAI/IEL. 

Uma casa ajudando a outra a 

crescer, uma equipe contribuin-

do com o fortalecimento da ou-

tra equipe. 

Devemos colocar em prática 

nossos slogans: Pelo Futuro da 

Indústria (FIER e IEL), Pelo Futu-

ro do trabalho (SESI e SENAI).

Vamos juntos buscar o me-

lhor desempenho possível ainda 

nesse exercício, e um planeja-

mento participativo para 2022? 

Conto com as contribuições.

Abraços em todos.
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DIA DO 
ESTAGIÁRIO 

Solenidade celebra aniversário do SESI 
com benção e apresentações culturais

 No último dia 14 de 
agosto, o SESI-RR co-
memorou mais de três 
décadas de serviços 
prestados nos campos 
da Educação, Seguran-
ça e Saúde do Trabalho 
e Promoção da Saúde. E 
como essa data não po-
deria passar em branco, 
os instituição preparou 
uma celebração com 
entregas de cupcakes 
para os colaborado-
res, painel pfotos, histó-
rias e agradecimentos.
 Uma dessas histó-
rias é a da assistente de 
aluno, Núbia Maria que 
chegou para trabalhar 
no SESI em 2008. “É um 
grande prazer e alegria 
estar contribuindo. O 

SESI é muito importante 
para a comunidade e só 
sinto orgulho de ser se-
siana. Aqui sempre ve-
mos bom trabalho, dedi-
cação e carinho”, afirma.
 Há 23 anos como 
sesiano, o comprador 
Clemilton da Cunha é só 
gratidão por sua trajetó-
ria dentro da instituição. 
“Aqui tive muitas oportu-
nidades na vida pessoal 
e profissional. Só grati-
dão por tudo que o SESI 
proporcionou a minha 
vida. Parabéns por esse 
belo trabalho e não é à 
toa que ele é reconhe-
cido regionalmente e 
nacionalmente”, revela. 
 Do Sesi Distrito, a 
agente de gestão opera-

cional, Rosimeyre Maia, 
conta que sua história 
começou em 1998 como 
auxiliar de serviços ge-
rais e destaca o orgulho 
em ser sesiana. “Passei 
por várias funções e fa-
zer parte dessa família 
me enche de orgulho. É 
sem dúvida uma trajetó-
ria de sucesso”, afirma.
 Ainda em comemo-
ração à data, o SESI-RR 
realizou uma solenidade 
que contou com agrade-
cimentos, emoção, ben-
ção do pastor Alexandre 
Gusmão e apresenta-
ções culturais do coral 
Arte Jovem + e do cola-
borador Cláudio Lísias 
e sua família. O even-
to ocorreu no dia 13 de 
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agosto no auditório da 
Escola do SESI e alguns 
colaboradores estive-
ram presentes e os de-
mais  puderam assistir 
a solenidade de maneira 
on-line com transmis-
são ao vivo pelo link ou 
nos seguintes locais de 
transmissão: na sede foi 
na recepção da saúde, 
sala de treinamento e 
auditório e no CET no la-
boratório de tecnologia.

 “Legado, Excelên-
cia, Cuidado”, convi-
dados falam sobre sua 
relação com o SESI-RR.

 O pastor Alexan-
dre Gusmão destacou a 
forma humanizada com 
que o SESI-RR trabalha 
com as pessoas. “Tenho 
certeza que Deus é um 
convidado diário dentro 
dessa instituição e que 
esse trabalho irá conti-
nuar por muito tempo. 
Existirão grandes desa-
fios impostos ao SESI e 
por isso mesmo o traba-
lho deve ser traçado com 
vistas ao futuro e sempre 
ao lado de Deus”, afirma.
 O secretário da 

zer que sinto orgulho de 
fazer parte desta equipe 
que coloca seus clientes 
em primeiro lugar”, reve-
la a presidente da FIER.

 Com 26 anos de 
história no SESI-RR, a 
superintendente Alme-
cir de Freitas Câmara, 
comemora o relaciona-
mento pessoal e pro-
fissional que construiu 
ao longo desses anos 
e exalta o legado que a 
instituição tem deixa-
do. “Tenho uma verda-
deira história de amor e 
dedicação com o SESI. 
Sou grata pelo privilé-
gio de conduzir por tan-
tos anos uma casa tão 
importante como essa, 
pelo carinho e respeito 
que recebo diariamente 
da minha equipe, pela 
forma como nossos par-
ceiros se relacionam co-
nosco, pela credibilida-
de e apoio que nossos 
conselheiros depositam 
em nós. Temos muitos 
motivos para sorrir, ce-
lebrar e agradecer”, de-
clara a superintendente.

SEPLAN-RR (Secreta-
ria de Estado de Plane-
jamento e Desenvolvi-
mento), Emerson Baú, 
analisa a importância do 
SESI para o Estado no 
cuidado que possui com 
as pessoas. “Eu não te-
nho medo de falar que o 
SESI é a instituição mais 
humanizada que conhe-
ço em todo o Estado. 
As pessoas, seja cola-
borador ou cliente, são 
valorizadas e o governo 
de Roraima no que for 
possível está à disposi-
ção como parceiro. Pa-
rabenizo em especial 
aos colaboradores que 
fazem essa instituição 
trabalhar com excelên-
cia”, analisa Emerson.

 A presidente da 
FIER e diretora regional 
do SESI-RR, Izabel Itika-
wa, revisitou a trajetória 
institucional do SESI-
-RR. “Se tornou uma re-
ferência de modelo de 
gestão ética, compe-
tente e profissional que 
gera uma prestação de 
serviço com muita exce-
lência. Parabéns a todos 
que fazem parte dessa 
história. Quero aqui di-
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Dia do Homem Dia do Homem 
	 Em	homenagem	ao	
dia	do	Homem,	o	Serviço	
Social	da	Indústria	–	SESI,	
realizou	no	dia	15	de	julho	
uma	programação	para	os	
colaboradores	 e	 estagiá-
rios	da	instituição.	A	ação	
que	 ocorreu	 na	 área	 de	
convivência	 e	 no	 Hall	 da	
Escola,	 contou	 com	 lan-
ches,	entrega	de	lembran-
cinhas	 e	 música.	 Os	 co-
laboradores	 se	 reuniram	
para	 tirar	 fotos	e	celebrar	
seu	dia	especial.

	 O	colaborador	Ma-
teus	 Freire	 conta	 que	 foi	
muito	gratificante	ser	lem-
brado	 dentro	 da	 institui-
ção,	“A	cada	ano	que	pas-
sa	 o	 SESI	 evolui	 em	 suas	
homenagens,		e	torna	cada	
vez	mais	especiais	as	datas	
comemorativas.	 Gratidão	
ao	SESI	e	a	equipe	respon-
sável	 pela	 lembrança	 do	
Dia	 do	 Homem”	 comen-
tou.
	 Para	o	colaborador	
Guilherme,	fazer	parte	de	

uma	 instituição	que	valo-
riza	o	colaborador,	lhe	en-
che	de	orgulho	 “Me	 senti	
valorizado	 como	 homem	
ao	 receber	 a	 homenagem	
do	SESI,	que	sempre	mos-
trou	preocupação	em	fazer	
com	que	todos	os	empre-
gados	se	sintam	bem	den-
tro	da	organização.	Posso	
dizer	 que	 sinto	 cada	 vez	
mais	orgulho	de	fazer	par-
te	 do	 SESI/RR”,	 finalizou.
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DIA dos PAIS
 Ser pai ter o poder 

de confortar com o olhar e 

abraçar com palavras. E para 

homenagear essa figura tão 

significativa em nossas vi-

das o SESI por meio do PSQV 

preparou uma programação 

especial para os papais se-

sianos. A ação ocorreu no 

dia 06 de agosto e contou a 

entrega de uma linda lem-

brança, que era uma caixa de 

chocolate BIS e um marcador 

de página com uma frase 

em homenagem ao seu dia. 

 Dois lugares foram 

lindamente decorados para 

receber os papais sesianos, 

os colaboradores da SEDE 

puderam receber suas lem-

branças e tirar fotos na área 

de convivência, já os pais 

 O colaborador 
Denison fala que é 

 O Professor da 
escola, Ernandes diz 
que ficou honrado 
com a homenagem, 

do CET e do DISTRITO se 

encontraram no Hall da 

escola para comemorar 

esse dia. E como os SESI 

sempre lembra com ca-

rinho de todos os cola-

borares, aqueles que se 

encontram afastados por 

algum motivo também re-

ceberam a lembrança em 

forma de homenagem.

“Foi tudo muito sig-
nificativo e especial 
o que o SESI prepa-
rou para todos nós, 
pois todas as ações 
são pensadas com 
muito carinho e isso 
é perceptivo, e sem-
pre faz a diferen-
ça na nossa vida”. 

 Seu Sebas-
tião que está afasta-
do ficou  emociona-

do por ser lembrado 
pela instituição, “ fi-
quei muito feliz com 
a homenagem  e por 
lebrarem de mim, 
mesmo afasta-
do, que essa ação 
possa se repetir 
por muitos anos”.

muito bom ser lem-
brado “ O SESI é a 
nossa segunda casa 
e ao receber essa 
bela homenagem 
me senti lisonjeado 
e importante, quero 
desejar a todos os 

papais sesianos toda 
felicidade do mundo. 
Fiquei muito gra-
to com tudo, até na 
lembrança acerta-
ram em cheio, gostei 
muito”, comentou.
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Sesianas recebem rosas em
 comemoração ao Dia das Mães
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 Na edição deste mês va-
mos conhecer melhor a nos-
sa colega Maria do Livra-
mento, ela é colaboradora da 
instituição e acompanhou o cres-
cimento do SESI desde o início.
 Natural de Urbano San-
tos/MA, Maria veio para Boa Vis-
ta em 28 de junho de 1980. Ela tem 
a família bem grande com quatro 
filhos e dois netos que ela fala se-
rem muito lindos e nós acredita-
mos. Para Maria a família é sua 
base,  “Depois de Deus em mi-
nha vida a minha família é a base, 
o alicerce e estrutura que tenho”.
 Nas suas horas livres ela 
gosta de fazer caminhada ao ar 
livre segundo ela a deixa mais 
tranquila, “eu relaxo, tiro o 
estresse e melhora minha qua-
lidade de vida”, também gosta 
de ler um bom livro e ir à igreja. 
Perguntamos a ela qual seu pra-
to de comida preferido, e ela res-

Conheça Melhor 

pondeu que não tem um específi-
co, que gosta de tudo um pouco.
 Maria é técnica de enfer-
magem e exerce o cargo de As-
sistente técnico no laboratório 
do SESI, ela conta que começou 
a trabalhar na instituição no dia 
1° de agosto de 1987 como auxi-
liar de serviço médicos, de lá pra 
cá, passou por várias funções, 
“Durante todos esses anos pas-
sei em vários setores da saúde 
dando minha contribuição, essa 
instituição é em parte a minha 
segunda casa e amo trabalhar 
aqui e gosto muito do que faço”. 
 

 A trajetória da nossa co-
lega aqui na instituição é bem 
grande, tanto que ela comemora 
aniversário de casa junto com o 
aniversário do SESI, que este mês 
de agosto completou 34 anos de 
atuação aqui em Roraima. Ela 
iniciou como atendente de cirur-
gião dentista, depois foi atenden-

te de médico clínico geral e apoio 
à coordenação, auxiliando o gine-
cologista, saúde ocupacional, pre-
venção do câncer de útero (pre-
ventivo coleta). Atualmente atua 
no laboratório de análises clínicas.
 

 Maria descreve seu amor 
pelo trabalho a onde consegue 
se realizar profissionalmente e 
expressa esse sentimento ao di-
zer que “trabalhar no SESI é 
uma honra, um privilégio que 
muitos desejam, mas ainda não 
conseguiram e Deus me deu esta 
benção”.  Ao ser questionada 
sobre as lembranças que guar-
da desse tempo de SESI, falou 

Juntos  há 

34 anos...
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sobre o desafio de ter organi-
zado, junto com outra colega, 
toda a parte referente à Saúde 
da primeira Ação Global, reali-
zada pela instituição, em 1995. 
 Maria relatou que, com as 
experiências que teve nos cargos 
em que trabalhou teve a opor-
tunidade de aprender muitas 
coisas, o que agregou conheci-
mento para sua vida profissio-
nal e está sempre pronta para 
colaborar onde for necessário. 
Completou que a principal con-
quista alcançada foi se formar 
em técnica em enfermagem. 
 “O SESI é uma institui-
ção que tem compromisso e se-
riedade nos serviços que oferece, 
tudo para manter um atendi-
mento de qualidade, em todas as 
áreas, para seus clientes. Desejo 
que, daqui em diante, mesmo em 
tempos de crise, possamos focar 
no objetivo do cliente, construin-
do um SESI melhor a cada dia 
para o industriário e para a co-
munidade em geral”, concluiu.
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 Olá Sesianos!  
 O novo espaço do SESI para 
mentes criativas!
Agora temos à disposição um lugar 
pensado para estimular o surgimen-
to de ideias criativas e inovadoras 
que possam fazer a diferença na 
vida dos colaboradores, do SESI e 
dos nossos clientes.  
 
 Apresentamos a todos o “Es-
paço da Inovação” que faz parte do 
Programa Inova Colaborador.  Fica 
no piso superior do prédio admi-
nistrativo e já está disponível para 
uso.  
Faça uma visita e não fique somen-
te no campo das ideias, coloque em 
prática, risque, rabisque e apresen-
te projetos inovadores!!!

Quem pode usar?
Equipes sesianas.

Horário:
Aberto e acessível

a todos os sesianos de
8h às 12h e 14h às 18h, por meio de 

agendamento pelo link abaixo.
Local:

Piso superior do
prédio administrativo.

Esse é o link: https://sesiedurr-my.share-
point.com/:x:/g/personal/gead_sesirr_org_
br/EXqol7WYPTpNhAYgG9rMy6UBSlwPn2-

-GlnJIX57CI4jo8g?e=K2puNz

Você pode copiar e colar no seu navegador,  para 
marcar o dia e horário desejado, inserir os nomes 

dos demais participantes e ficará a critério 
inserir o nome da atividade a ser realizada.
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 O SESI-RR está migrando sua caixa de 
e-mails do antigo provedor @cni para o novo 
provedor que é o @sesirr. Por isso, o colabora-
dor dever realizar individualmente a migração 
de seu e-mail antigo para o novo já que o e-mail 

@cni será encerrado permanentemente.
 Pensando nisso vamos trazer logo abaixo 
um passo a passo que pode lhe ajudar. Basta 
seguir as dicas para realizar o encaminhamen-
to automático de e-mail do antigo provedor (@

cni) para o novo (@sesirr).
 É importante lembrar que os e-mails re-
cebidos serão encaminhados após a configura-
ção, e-mails anteriores continuarão na caixa de 
entrada do provedor antigo até que a equipe de 
TI realize a migração completa da caixa. Em 
caso de dúvida ou dificuldade técnica não pre-
vista neste passo, você pode entrar em contato 
com a equipe de TI (1818) ou o Apoio da GEAD 

(1817).

Veja quais são os passos para encaminhamen-
to automático para novo e-mail: 

Como migrar sua caixa de 
e-mails do provedor @cni

para o @sesirr?
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 Focando na te-
mática da saúde, 
os sesianos partici-
param de duas pa-
lestras que aborda-
ram as lesões por 
esforço repetitivo 
(LER) ou distúr-
bios osteomuscu-
lares relacionado 
ao trabalho (DORT) 
e também sobre 
primeiros socor-
ros. As duas fo-
ram realizadas no 
auditório da Es-
cola do SESI/RR.
 Na manhã e 
tarde do dia 18 de 

junho, a palestra 
sobre LER/DORT 
ministrada pela fi-
sioterapeuta Luna 
Pereira abordou as 
doenças que mais 
afetam os colabo-
radores e são li-
gadas ao esforço 
e repetição de ati-
vidades relaciona-
das ao trabalho. 
“São dicas de pre-
venção. Este é um 
assunto impor-
tante para o tra-
balhador, pois as 
vezes ele não tem 
conhecimento de 

que determinada 
postura ou hábito 
vai ser prejudicial. 
Então é mais para 
relembrar como 
ele pode melho-
rar a qualidade de 
vida dele tanto la-
boral e consequen-
temente fora do 
trabalho”, afirma. 

 O auxiliar de 
limpeza, Antônio 
Nascimento, abor-
da a conscienti-
zação sobre essas 
doenças e postu-

Sesianos participam de palestra sobre 
doenças por esforço repetitivo e

 primeiros socorros

Palestrante Luna Pereira
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ras corretas. “No 
nosso dia a dia fa-
zemos posturas 
repetitivas e não 
nos damos conta. 
Então, sempre é 
bom saber a pos-
tura correta ainda 
mais para quem 
adota trabalhos 
mais físicos como 
o meu. Creio que 
todos os colabo-
radores gostam 
dessa pausa para 
levar algum apren-
dizado para gente 
individualmente e 
depois para nossa 
família, amigos e 
conhecidos. Acho 
sempre válido”, 
avalia também.  
 

 Já na manhã e 

tarde do dia 04 de 
agosto, foi a vez de 
59 colaboradores 
participarem da 
palestra que abor-
dou o tema dos pri-
meiros socorros.
 M i n i s t r a d a 
pelo colaborador 
Ronaldo Acácio, 
a palestra passou 
por vários assun-
tos sobre a temá-
tica, além de como 
o colaborador pode 
ser útil em um mo-
mento de necessi-
dade. “Um socor-
rista deve saber 
como proceder. 
É preciso ser cal-
mo, autoconfiante 
e saber as suas li-
mitações”, afirma. 
 O professor da 
Escola do Sesi, Da-
wis Jonh observa 
essa pausa muito 
bem-vinda para o 
colaborador pen-
sar, principalmen-
te, na sua saúde. 
“As palestras são 

fundamentais. É 
sempre necessário 
e importante esse 
tipo de conheci-
mento, pois auxilia 
no dia a dia. O tra-
balho ocupa uma 
boa quantidade de 
horas nas nossas 
vidas e temos que 
passar esse perío-
do da maneira mais 
saudável possível”, 
explica Dawis. 
 O colaborador 
da GFIN, Frede-
rico Moreira Ba-
tista, destaca o 
aprendizado pes-
soal como o ponto 
mais importante. 
“Foi ótimo. Vejo 
essa consciên-
cia e saúde como 
fundamental”, re-
vela Frederico.
 

Palestrante Ronaldo Acácio.
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ESTAGIÁRIOS RECEBEM MIMOS 
E PALESTRA MOTIVACIONAL EM 
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 C o n s i d e r a d o 
uma ótima porta de 
entrada para o mer-
cado de trabalho, o 
estágio é uma im-
portante etapa para 
muitos estudantes 
que estão na acade-
mia.Sendo assim, 
no dia 18 de agos-
to foi comemorado 
o Dia do Estagiário. 
 A ação ocorreu 
na manhã do dia 21 
de agosto na área de 
convivência do SESI,  

onde os estagiários 
receberam um coffee 
break, e lembranci-
nhas do IEL e SESI. 
Por fim, foi reservado 
um momento com a 
palestra motivacio-
nal ministrada pela 
psicóloga Violeta.
 Para Dayana 
Souler, o estágio é 
muito importante. 
“Tem me proporcio-
nado um bom desen-
volvimento profis-
sional devido a troca 

de experiências”. So-
bre o evento, Dayana 
destaca a humaniza-
ção que acaba sendo 
promovida para os 
estagiários. “Percebi 
o acolhimento que a 
instituição tem para 
conosco visando 
não apenas essa tro-
ca de experiências, 
mas a humaniza-
ção e integralização 
no corpo de cola-
boradores”, revela.
 Já a estagiária 
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Louis Nasar da Es-
cola do SESI, afir-
ma que esse tipo de 
evento mostra o re-
conhecimento do 

SESI para com seu 
trabalho. “Foi mui-
to bom. Me senti 
bem e reconhecida 
pelo meu trabalho, 

acredito que reco-
nhecimento é a me-
lhor forma de grati-
dão”, destaca Louis.
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