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MISSÃO
Contribuir para a competitividade da indústria promovendo serviços de educação e
qualidade de vida, assegurando a sustentabilidade institucional.
VISÃO 2018
Ser reconhecido pela indústria roraimense como provedor de soluções em educação
e qualidade de vida.
VALORES
Livre Iniciativa, Ética, Transparência, Satisfação dos Clientes, Alta Performance,
Valorização das Pessoas, Responsabilidade Social e Ambiental, Inovação, Atuação
Sistêmica, Representatividade da Indústria, Respeito, Disciplina, Iniciativa, Criatividade e Excelência Operacional.

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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Repensar 2018

Mais de 200 colaboradores do SESI participaram
no sábado dia 15 de dezembro, de mais uma edição do
Repensar (Reavaliando Práticas Encontrando Novas
Soluções e Atitudes Refletindo sobre nossos Trabalhos)
Trata-se de um dos eventos
mais aguardados pelos sesianos, é onde conseguimos reunir grandes números e gente
de peso, e não é exagero, não!
O fato é que neste ano,
em especial, tivemos muitas
emoções, revivemos momentos únicos com pessoas extraordinárias, sorrimos e choramos com nossos amigos pela
presença de cada um, mas
também com a ausência, por
motivo de doença, de uma
das colaboradoras mais alegre, divertida e participativa
a Adalgisa, carinhosamente
chamada de DAL, que sem dúvida, estaria conosco em mais
um Encontro do Repensar.
Bem, o encontro é onde
dedicamos um dia para celebrar os resultados alcança-

dos e repensar o desempenho
institucional o uso dos nossos recursos o ambiente de
trabalho, as pessoas e os desafios que temos pela frente.
A programação iniciou
com os agradecimentos a
cada um dos colaboradores
que se dispuseram a compartilhar mais esta experiência
de integração, conhecimento
e fortalecimento das relações
que se consolidam no SESI.
O momento foi de agradecimentos a Deus pelas vitórias concedidas durante o
ano e no ato de reflexão e de
fé, o nosso colega Wesley da
Diviserg, conduziu uma mensagem inspiradora sobre o
amor ao próximo, o trabalho
em equipe e o ato de servir.
Como de praxe, brindamos
com um café da manhã mais
um ano de vida concedido a
todos os aniversariantes de
janeiro a dezembro. Em seguida nossa Super Almecir,
conduziu a apresentação dos
nossos resultados durante
todo ano e as metas alcança-

das, elencando os 11 objetivos
do nosso Mapa Estratégico.
A Super também compartilhou com todos os colaboradores, o novo Posicionamento Estratégico para o
quadriênio 2019 – 2022, que
já começa a valer a partir
de janeiro do próximo ano.
Na oportunidade Almecir
apresentou as novas mudanças nas Unidades Estratégicas
de Resultados, que ficaram
da seguinte forma: A coordenadora do Lazer, Waldeth
Gondim, passará a ser Gerente Executiva de Promoção da
Saúde e de Saúde e Segurança no Trabalho. A diretora em
exercício da Escola do SESI,
Gardênia Cavalcante, passará
a ser Diretora do Centro de
Centro de Educação do Trabalhador - João de Mendonça
Furtado e Gerente Executiva da Unidade de Educação.
Um grande desafio, mas
com a união, esforço e colaboração de todos, essas mulheres
competentes irão dar conta do
recado. Boa Sorte, meninas!
Informativo Interno do SESI-RR
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Dra Esmerinda recebe homenagem da Super
Almecir e dos colaboradores da Saúde
Realmente 25 anos não são 25 esse momento convidando a Dra

lho prestado ao SESI Roraima.

dias! Parece clichê, mas de fato, para subir ao palco e acompa-

A emoção não parou por aí.

duas décadas e meia, são bons nhar um vídeo com vários mo- Os sesianos da Unidade de Saúanos de muita história vivida,

mentos especiais vividos nesses de, produziram um vídeo com

desde quando o SESI ainda não 25 anos. Muito emocionada, Es- depoimentos pra lá de emociotinha sede própria, nem estrutura

nantes, desde a colaboradora

física moderna, os desafios são

com mais anos de experiência

sinônimos de orgulho e supera-

de trabalho lado a lado com a

ção, pois cada conquista do DR

Dra., até o mais recente cola-

SESI-RR, tem um pouquinho do

borador. Todos foram unânimes

trabalho da nossa colaborado-

em afirmar que Esmerinda não

ra Esmerinda, a querida Esme.

é apenas uma chefe, é também

O Repensar 2018 foi o mo- merinda arrancou de cada cola- como uma mãe e amiga. E o
mento digamos que, perfeito borador lágrimas e sentimentos desejo de todos é que ela seja
para homenageá-la por sua tra- de gratidão, e deixou plantada
jetória de trabalho e, a Super

feliz seguindo seus planos nes-

uma sementinha que nascerá sa nova caminhada da vida.

Almecir, conduziu muito bem como legado por todo traba-
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Reconhecimento aqueles que fazem parte
da história do SESI
Como parte do programa de qualidade de vida do SESI-RR, no Repensar também registramos o reconhecimento e a valorização dos colaboradores que, ano após ano, com competência,
profissionalismo, entusiasmo e paixão, dedicam-se ao desenvolvimento das nossas ações, e por
isso, o SESI prestou mais uma homenagem àqueles que fazem parte da história da organização,
completando significativo tempo de serviço. Ao todo foram entregues 36 medalhas comemorativas
aos colaboradores que completaram 5, 10, 15, 20 e 25 anos de serviço prestados ao nosso SESI.

Vamos conferir o que os nossos medalhistas acharam da homenagem?
“ Sou muito grata a Deus pela oportunidade que ele me deu de eu completar 15 anos no SESI. O
tempo passou tão rápido, mas nunca esqueci de quando eu entrei nesta instituição. Sabia que aqui eu
teria a liberdade de me expressar, de executar minhas atividades com dedicação com pontualidade,
ética e transparência, proatividade e ousadia. E sou muito grata pela nossa superintende Almecir e pela
minha coordenadora Dra. Esmerinda, as quais deram a mim oportunidades de crescimento e aos meus
filhos o estágio. Trabalhar no SESI tem sido uma bênção e, por isso manifesto minha alegria e gratidão
por essa medalha de reconhecimento. Essa medalha pertence não só a mim, mas a minha família e
minha equipe da Saúde”. [Elianete - 15 anos]
“Me senti muito honrada de fazer parte dessa família Sesiana. O sentimento é de felicidade e
eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho” [Claudene – 10 anos]

“Emocionante e gratificante! É a comprovação que valeu a pena toda dedicação para
somar esforços em função de um desejo em comum: fazer com que o Sesi seja reconhecido
pela indústria roraimense. #eufaçopartedessahistória” [Monalisa – 5 anos]

Saiba quais colaboradores receberam medalhas de reconhecimento
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Sesianos aceitam Desafio Unindústria
e são reconhecidos
Como forma de estimular nossos colaboradores a se inscreverem e
concluírem cursos na Plataforma Unindústria SESI e SENAI, no mês de outubro, a Super Almecir lançou um grande
desafio. Nós publicamos no informativo
Boa Notícias e também mobilizamos a
todos por meio de cartazes, e-mails, telas nos computadores e, entre outros.
E como prometido, a Super fez o reconhecimento aos que conseguiram concluir e comprovaram a certificação, conforme as regras do desafio, que foram:
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•
01 - A Unidade que conseguir envolver e comprometer 100% da sua equipe, fazendo com que todos participem de
pelo menos um dos cursos da Unindústria, será reconhecida hoje no 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 reconhecimento e um vale-compra da Livraria Nobel.

Desafio Repensar
Colaboradores inovam em suas apresentações e
emocionam a todos com declamações poéticas
Ao longo dos anos do
Repensar, a Super nos desafiou a apresentar uma música de diferentes maneiras em
que pudéssemos usar nossa
criatividade. Esse ano, o desafio foi um pouco diferente, ao
invés de música a Super designou para cada área fazer uma
apresentação sobre um poema com um tema específico.
A unidade de Educação foi desafiada com um
poema sobre Respeito a Diversidade, que foi escrito pela
Professora Érika Ferreira e
apresentado em forma de jogral pela colaboradora Gardênia e interpretação em libras pela professora Yolanda.
A Unidade de Saúde conseguiu cumprir seu desafio sobre Amizade. As colaborado-

ras Muriel e Elianete foram
as responsáveis por escrever

cada verso do poema o qual
foi declamado pelo colega
Deyrmysson em nome de
toda equipe, e como forma de
homenagear a Dra. Esmerinda pela amizade construída.
A Unidade de Lazer recebeu o desafio do poema sobre Alegria de Viver. A equipe não pensou duas vezes em
escolher um lindo poema que
traduzisse esse sentimento.
Pensando nisso a colaboradora Kenya declamou um Cordel
sobre a Vida, do poeta Bráulio
Bessa. Ao final todos dançaram ao som da música “O que
é o que é” de Gonzaguinha.
Em seguida foi a vez
da Diretoria Financeira –
DFIN apresentar seu poema sobre Otimismo e Fé, o
qual foi escrito pelo colaborador Agberthon e declamado pelos colegas Wesley,

Cacilda e Daniel, uma linda apresentação com direito a balões e fundo musical.
E por último foi a vez
da Diretoria Administrativa apresentar seu poema sobre o Amor, a colaboradora
Débora, declamou o poema
“Acredito no Amor”, escrito pela nossa colega Nayara.
Ao final, todos cantaram a
música Paz, do Grupo Roupa Nova, e homenagearam a colaborada Adalgisa.
Encerramos o nosso
Repensar 2018 com a sensação
de dever cumprido. E num só
coro todos cantaram a canção
Então é Natal. Já no espírito
natalino abraços, sorrisos e
despedidas. Ahhh! E com direito a um panetone e sorteio
de brindes que foram patrocinados pela Almecir, Lanna,
Gleice, Wal, Esme, Gardenia,
Miriam, Marcelo e Maclison.
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Unidade de Lazer recebeu o desafio do poema
sobre Alegria de Viver

A Diretoria Administrativa apresentou seu
poema sobre o Amor

DFIN apresentou seu poema sobre Otimismo e Fé

A Educação foi desafiada com um poema
sobre Respeito a Diversidade

A Saúde conseguiu cumprir seu desafio sobre Amizade
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