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Palavra da SUPER
CHEGADAS E PARTIDAS
Prezados colaboradores
O ano de 2019 trouxe para nós SESIANOS, sentimentos vinculados a dor, a perda e a um vazio que somente
uma partida emocional nos proporciona.
Há muito tempo não tínhamos notícias de falecimento de colaboradores e, só nesse final de 2018 e
primeiro trimestre de 2019, perdemos duas grandes
amigas de trabalho e para muitos, amigas de vida –
Adalgisa e Mara!
Posso imaginar o que as famílias estão passando e
sentindo, uma vez que não as tem mais presentes em
seu convívio diário. Ambas eram pilares de sustentação
para seus genitores e àqueles que surgiram a partir delas.
Muitos não entendem porque a vida é assim, mas
aqui, gostaria de chamar a atenção para um fluxo contínuo que experimentamos ao longo da nossa existência,
que é chamado de Chegadas e Partidas.
Vou restringir a nossa conversa ao ambiente laboral.
Diariamente recebemos novos colaboradores e também nos despedimos daqueles que por vontade própria ou decisão gerencial, nos deixam, ou seja, partem em busca de um novo desafio.
Aos que chegam, damos as boas-vindas, procuramos inseri-los em nossa cultura organizacional e buscamos promover um ambiente seguro e saudável para se trabalhar. Aos que partem, desejamos sucesso,
vida longa e um lugarzinho para o SESI em sua lembrança, na história e bagagem profissional que os mesmos constroem em sua trajetória.
Mas... A partida por motivo eterno, essa nos faz sentir um vazio e nos leva a uma profunda reflexão
sobre como estamos nos tratando. É dever da empresa cuidar do ambiente laboral, não permitindo atividades econômicas que agridam ao meio ambiente, zelar pelo exercício funcional de suas equipes promovendo condições adequadas para a saúde e segurança no local de trabalho.
A outra metade da nossa vida, aquela em família e na sociedade, está sob nossa total responsabilidade. Cabe a nós entendermos os sinais que o organismo nos dá: uma dor constante, uma preocupação
diária, um sofrimento, uma angústia, uma perda de sono, dificuldades financeiras, problemas emocionais
em relação a perdas, ganhos, tristezas e decepções, TUDO ISSO, nos faz morrer um pouquinho a cada dia.
Fomos surpreendidos com duas significativas perdas em nosso SESI, mas tenho certeza que os sintomas estavam ali, porém, nossas amigas não viram ou não puderam dar a atenção devida em detrimento
de outros. Não foi o SESI quem as levou; foi a soma de todos os papeis que as mesmas exerciam (filha,
mãe, avó, esposa, mulher, amiga, trabalhadora) que, de repente, pesaram mais sobre suas estruturas
físicas e emocionais, que as mesmas não suportaram.
Que a partida de nossas amigas Adalgisa e Mara, sirva para nós como um símbolo para a necessidade
de um novo recomeço, um alerta para a busca de uma vida melhor, mais saudável, mais leve, mais feliz e

com mais cuidado para com a saúde física, mental e emocional.
A campanha ABRIL VERDE, nos traz esse alerta.
O SESI criou um pacote de desconto como benefício mais que especial para seus colaboradores e familiares, para que todos possam criar hábitos mais saudáveis em suas vidas. Façam uso de tudo o que
temos nas áreas de Saúde e Promoção da Saúde. Criem suas agendas pessoais de cuidado, checkup e
atenção para consigo.
Desejo, de coração que todos sejam felizes, saudáveis e bem-sucedidos em sua jornada aqui na Terra.
Quero concluir esta reflexão, primeiramente com uma frase de um grande líder espiritual e pacifista
indiano - Mahatma Ghandi
E por fim, não querendo pregar uma religião, quero deixar a última reflexão desse teto, a qual foi lida
anteriormente em uma postagem na internet e que nos lembra que...
“O amor de Deus por cada um de nós é imensurável. Ele nos conhece como ninguém e tem grandes
planos para as nossas vidas. Sabendo isso, devemos nos amar e cuidar de nós próprios da melhor maneira possível.
A vida é uma dádiva, um dom de Deus para nós. Devemos ser gratos por isso todos os dias e ter cuidados na área da saúde, higiene e bem-estar. No entanto, o nosso maior cuidado deve ser em relação ao
nosso coração e caráter, porque Deus vê e sonda o nosso coração e pensamentos. O amor próprio não é
uma desculpa para você se achar melhor do que os outros. Nós somos chamados a amar o nosso próximo
como a nós mesmos. ”
E a palavra de DEUS, registrada na Bíblia Sagrada ratifica esse nosso desejo de agradecer pela vida que
temos:
“Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas! Digo isso
com convicção. ” Salmos 139:14
AMÉM!
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Colaboradores participam de ações de
conscientização sobre Saúde e Segurança no Trabalho
O que é o que é? Um ponto verde iluminado,
localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes?
Para quem pensou: É o SESI. Acertou, brincadeiras à parte, mas de fato o pontinho verde nada mais
é do que o nosso prédio administrativo iluminado com a
cor da Campanha Abril Verde: Todos juntos pela saúde
e segurança no trabalho”. A ação foi para lembrarmos
da importância do que a data remete que
são as Vítimas de Acidentes e Doenças
no Trabalho, comemorado mundialmente
no dia 28 de abril.
E durante o mês de abril, recebemos uma carta muito especial, da nossa
Super Almecir, falando da importância
do Abril Verde e da adesão do SESI ao
movimento com o intuito de que nós tenhamos cada vez mais um ambiente de
trabalho saudável e, por isso, listou diversas ações e
implementações já concretizadas pelo nosso regional
que visam garantir mais saúde e mais segurança para

realizarmos nossas atividades diárias.
Internamente algumas ações também foram realizadas entre nós colaboradores. Como a
Avaliação da Saúde e Segurança em Trabalhadores
da Indústria – ASSTI, realizada pela equipe de técnicos SST com a finalidade de ter um diagnóstico
do ambiente de trabalho. A Mesa Saudável recheada de frutas como maçã, banana,
mamão, abacaxi, além dos sucos
naturais feito da casca de abacaxi e
com várias dicas e informações nutricionais.
Encerrando a programação tivemos
uma palestra importante sobre Ergonomia, conduzida pela profissional
de Educação Física e Ergonomista,
Evangelina Santos. Parabéns a todos
que participaram e a equipe de Desenvolvimento
Humano da Gerência Administrativa por sempre
promover ações que valorizam os sesianos.

Confira nosso registro da programação ABRIL VERDE
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Desafio Unindústria 2018

SESI Roraima conquista o 4º lugar e fica
entre os TOP 10 em três categorias
Nosso engajamento e participação no Desafio Unindústria 2018 classificou o Sistema Indústria (FIER, SESI, SENAI,
IEL) entre os finalistas do Programa de Incentivo ao Engajamento e Desenvolvimento, promovido pelo Departamento
Nacional.
Anualmente, a Unindústria faz o reconhecimento dos
Estados que possuíram os melhores índices de desempenho
nas ações de Educação Corporativa. Além disto, reconhecem
os colaboradores na categoria TOP 10, ou seja, colaboradores
de todo o Brasil, com os melhores índices individuais de participação.
E olha que máximo, tivemos três sesianos classificados
entre os TOP 10 de todo o Brasil, em três categorias específicas. Orgulhosamente parabenizamos a Waldeth Gondim, gerente executiva de Promoção da Saúde e Saúde e Segurança
no Trabalho, classificada na categoria Gestor, que concluiu
23 cursos; a colaboradora Rívia Ramos da GEAD, que foi excelente no desempenho e realizou 38 cursos da categoria como
Técnico e a professora Analize Zanon da Educação do SESI,
que finalizou os 34 cursos da sua categoria de Docente. Ao
todo, nossos colegas sesianos realizaram 95 cursos.
O resultado final aconteceu no dia 12 de abril, por meio
de uma transmissão online e para nossa alegria ficamos em 4º
lugar, uma ótima classificação e passamos a frente de muitos
regionais e federações.
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“Foi de grande valia minha participação nos cursos da Unind
ústria, agregou muito
valor e conhecimento para minha vida pessoal, intelectual
e profissional, só não
sabia da dimensão que seria a minha participação em todos
eles (risos), na questão de nível Nacional. A ideia era concluir todos os cursos
que estavam disponíveis em meu perfil, e graças a Deus conclui os 38. Ah, e quan
to ao papel da nossa Superintendente em incentivar aos colaboradores e geren
tes a participarem
dos cursos, me diz ai em que mesmo ela não incentiva aqui
nesse SESI? (risos),
temos uma excelente incentivadora, ajudadora e um exem
plo de profissional,
aquela que em meio a tantos afazeres, te responde um e-ma
il na velocidade
da luz (risos), quer exemplo melhor??? Ela é mesmo uma
referência no
SESI, um dia quem sabe eu chego nesse nível. Minha meta
para esse ano
é a mesma do ano passado, concluir todos os cursos dispo
níveis em meu
perfil. Gratidão é o que tenho pelas oportunidades que me
é dada no SESI
diariamente”! [Ramos Cunha Peres - GEAD/SESI]
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sempre sou dedicada em tudo que me prop
do nosso SESI para que fizéssemos os
da Unindústria, assim como os incentivos
horia do nosso desempenho, proncursos para nossa formação contínua e mel
tei da metodologia oferecida pelo
tamente comecei a realizar os cursos e gos
só não fiz mais porque os outros eram
portal. Quando percebi já havia feito 34 e
vam disponíveis para os docentes. O
da área da saúde e segurança, e não esta
para mim. A divulgação do desafio
incentivo da direção foi algo determinante
nciais para ampliar minha motivapromovido pela SUPER, também foram esse
preocupação que o gestor apresenta
ção. Acho muito interessante e válida essa
nho, e a mobilização da equipe é algo
para colaborador sobre o nosso desempe
quanto está preocupada e engajada
que transforma a realidade, isso mostra o
ionários. Atualmente fiz 29 cursos e
na qualificação profissional de seus func
nos qualificarmos, agradeço a oporcontinuarei fazendo, pois nunca é demais
nce dos objetivos do nosso SESI”.
tunidade de poder contribuir para o alca
[Analize Zanon – Professora]
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Conheça Melhor
Uma Bioquímica sem Fronteira
Imaginem Boa Vista, há 27 anos atrás, cidade pacata, pouca infraestrutura, sem grandes construções, poucos carros e avenidas largas, mas cheia de gente nova advinda de várias partes do Brasil, de países fronteiriços e
latinos.
Era uma época tranquila, boa de se viver, mas foi
nessa época que houve uma grande preocupação com relação às doenças tropicais como
febre amarela, sarampo, malária, hanseníase e etc. E o que isso tem a ver com o Boas
Notícias? Vocês devem estar se perguntando!
Então, tem tudo a ver com a história de uma
pessoa muito especial, que veio para Roraima
com uma missão incrível e hoje é uma das colaboradoras mais antigas, ela não só mudou sua história
de vida, como também ajudou a implantar o Laboratório do SESI, essa pessoa é Patrícia Rumalda Perez Castillo, bioquímica do SESI.
O ano era 1992, e por meio de um convite de uma ONG
chamada Médicos Sem Fronteiras, a jovem Patrícia Rumalda
recém-formada em bioquímica pela Universidade de Colômbia, veio a primeira vez para o Brasil para realizar
um projeto com os índios Yanomamis e Macuxis sobre Diagnóstico de Doenças Tropicais.
“Estava com medo, confesso! Não queria vir para o Brasil, mas uma de trabalho sem eu saber, fez minha inscrição, participei da seleção e logo depois fui chamada pela ONG para vir atuar no Brasil, então fui deslocada
para a Amazônia. Foi um grande desafio, chorei quase todos os dias nos primeiros meses, com saudade da
minha família”, contou.
Mas o tempo foi passando e Patrícia conheceu pessoas importantes que a convidaram para trabalhar no Hospital Geral de Roraima, na época do governo de Otomar Pinto. Foram bons anos de mais estudo, pesquisa e
projetos o que trouxe uma vasto currículo e experiência na área de bioquímica.
E como consequência de todo esse caminho percorrido com esforço e dedicação, em 1998 Patrícia recebeu o
convite para trabalha no SESI Roraima, com sua experiência e carreira profissional foi desafiada a realizar um
projeto para montar o laboratório de Análises Clínicas do SESI. Nossa! Que desafio.
Os anos continuaram passando, tudo foi melhorado, o laboratório foi automatizado e, ano a após ano, tem
sido reconhecido como modelo de excelência na prestação do serviço o que permitiu receber certificações
pelo Programa Nacional de Controle da Qualidade (PNCQ), com certificado, Prata, Ouro e recentemente Platina, por estar a 15 anos mantendo excelente desempenho.
As grandes realizações profissionais e pessoais complementam sua vida. Casada com o
brasileiro Rainério Santana de Oliveira, há 15 anos e sem filhos, Rumalda é uma pessoa
que externa alegria e sorrisos, faz questão de participar de tudo e aproveitar ao máximo o bom da vida, seja curtindo suas férias e revendo sua família colombiana, indo
ao shopping, ou a algum restaurante saborear na companhia
do amado esposo, um peixe à delícia, afinal é o seu prato
preferido.
Suas 24 horas são muito bem administradas, dá tempo para tudo e ainda relaxar. Pela manhã dedica-se ao
nosso importante Laboratório, à tarde cumpre sua rotina como servidora municipal, sendo responsável pelo
Programa de Diagnóstico de Tuberculose do município, aos finais de semana participa de cultos, reuniões
e eventos da igreja e uma vez por mês participa de aula
presencial do curso de Pós-Graduação, sempre que tem
festinha seja de criança ou roda de conversa de amigos,
ela se faz presente. O que não falta é alegria e disposição.
Informativo Interno do SESI-RR
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Confira um resumo dos melhores
momentos da Dra. Patrícia
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NOSSA VOZ

Mulheres Sesianas são lembradas,
homenageadas e reconhecidas
O que dizer e o que expressar? Muitas são
as histórias de inúmeras mulheres que têm em
suas mãos as responsabilidades de ser mãe, esposa, filha, líder, pastora, doutora e entre muitas outras funções que são carregadas dia a dia e
que fazem delas, um ser especial e não frágil.
Afinal, hoje, vivencia-se uma nova era de
mulheres que continuam com suas atribuições e
que expressam a força e a luta delas por uma sociedade mais justa, por direitos iguais, por liberdade de expressão, pela luta e defesa de igualdade de gêneros e empoderamento feminino.
Com essa perspectiva e olhar atento ao
que representa o dia 8 de março, comemorado o
Dia Internacional da Mulher, o nosso SESI Roraima por meio do Programa de Qualidade de Vida
(PSQV), realizou uma programação especial em
alusão a data.

Durante a semana elas receberam uma
lembrancinha especial e participaram de uma palestra realizada pela equipe do Centro Humanitário de Apoio à Mulher (CHAME), sobre violência
doméstica, feminicídio e empoderamento feminino. Com o tema Minha Voz, nossas queridas
sesianas Rosimar, Larissa, Rosimeiry, Ana Célia,
Kennya e a superintendente Almecir, representantes de cada área (Educação, Promoção da Saúde, Diretoria Financeira, Diretoria Administrativa,
SESI Distrito e Superintendência) deram seus depoimentos em vídeo sobre a importância desse
dia.
Para os que queiram relembrar como foi
essa programação e assistir aos vídeos, é só acessar nosso site (www.sesiroraima.com) e conferir
a página “Espaço Sesiano”, têm muita coisa legal.

Veja abaixo frases destaques de seus depoimentos

“Sejamos fortes na defesa da mulher, da família, do nosso país e do
nosso SESI”

Informativo Interno do SESI-RR
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“Sou mulher e me sinto guerreira, trabalhadora e feliz”

“O Dia Internacional da Mulher é uma
data para lembrarmos daquelas que um
dia lutaram pelos seus direitos e reafirmar nosso desejo diante da sociedade”

“Somos guerreiras, disciplinadas, determinadas, mas ainda temos muitas conquistas pela frente”

“Parabéns a todas as mulheres sesianas
pelas vitórias, conquistas e valorização”

“Mulher de garra, mãe forte e amorosa.
Parabéns a todas as mulheres e em especial a mulher Sesiana”
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Confira em nossos registros como foi o dia 8 de março
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Brigadistas
Nos meses de março e abril aconteceu o curso de atualização e formação das três turmas de Brigadistas do
SESI, a primeira foi de 6 a 8 de março, a segunda de 16 e 23 de março e a terceira foram nos dias 12 e 13 de abril. Ao
todo forma 60 colaboradores, sendo 17 da escola, 4 do distrito e 39 da sede. Descubra abaixo qual a função dessa
turma.
Algumas atividades atribuídas são as que os membros dos cursos desse ano puderam realizar na aula prática, que foi a evacuação de todos
que estavam no prédio da escola,
colaboradores e alunos e, a simulação de um princípio de incêndio com
vítimas.
Os brigadistas são os responsáveis por garantir a integridade física dos colaboradores, assim
como a integridade patrimonial da
instituição. Essas pessoas possuem
treinamento para combate a princípio de incêndio e primeiros socorros,
em conformidade com a NBR 14276,
contudo, apesar de obter os conhecimentos para agir na situação de
emergência, o principal objetivo da
equipe é atuar na prevenção, ter o
olhar atento para reportar situações de risco, diminuindo, dessa forma, as chances de acontecer o sinistro.
A Brigada de Incêndio no local de trabalho é de grande importância, tanto para o SESI, quanto para os colaboradores, pois além de ser uma medida prevista na lei trabalhista (NR-23) a qual o empregador deve adequar-se,
garante um ambiente seguro e oferece condições ideais de trabalho, o que permite que todos possam executar
suas funções sem preocupações e com segurança, dando maior tranquilidade no dia a dia profissional.

Confira abaixo o que os participantes acharam do curso:
“O curso foi muito bom, já estou participando pela terceira vez e posso dizer que a cada ano está melhor. Um
ponto que achei muito bom foi termos dois instrutores,
pois todos pudemos ter uma participação melhor na parte prática”. [Eliene – Saúde]

“Esse ano tivemos um diferencial no final do curso com
a simulação do princípio de incêndio e isso exemplificou
melhor a teoria que vimos nos primeiros dias. Esse é um
curso muito importante”. [Aníbal – Lazer]

“O treinamento proporcionou conhecimento não só para
a nossa atividade profissional, mas para o dia a dia. Desenvolvi um olhar mais crítico depois dele. Destaco também a abordagem do instrutor, que atendeu satisfatoriamente minhas expectativas”. [Raphael – DFIN]
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“Treinamento excelente, acredito que a simulação que
fizemos esse ano fez toda a diferença para a nossa formação”. [Wesley – DIVSERGE]

“O curso foi ótimo. Foi a primeira vez que fiz e adorei, ele
é muito útil para a vida como um todo”. [ Cacilda – DFIN]

“Esse curso é de suma importância para a vida, pois no
nosso dia a dia passamos por situações de risco e inesperadas, precisamos saber como agir. Outro ponto positivo é fato de ter um especialista, uma fonte confiável
nos repassando informações corretas e desmitificando
algumas práticas que passam de geração para geração”.
[ Júlio – DADM]

Agora fique com os cliques dos nossos brigadistas

Informativo Interno do SESI-RR
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Despachos Administrativos
No primeiro despacho administrativo das unidades
e áreas com a SUPER desse ano, a pauta foi o novo Posicionamento Estratégico do SESI/RR para o período 2019-2022,
incluindo o seu desdobramento por meio de Planos de Ação,
indicadores e metas.
A Super explicou de uma forma bem didática e detalhada o passo a passo para a construção da estratégia regional,
incluindo as ferramentas utilizadas, a metodologia, quais informações foram utilizadas para a definição, as cores escolhidas, o
formato do mapa e as formas que o compõe.
O processo de revisão e construção do Mapa Estratégico do SESI/RR teve início em setembro/2018 até dezembro
de 2018. A equipe foi composta pelo Comitê de Planejamento e Gestão Estratégica, onde se tem representantes de todas
as unidades e setores, além de Coordenadores e Gestores. Por
esta razão, pode-se dizer que o planejamento foi feito por todos
os colaboradores do SESI/RR, já que os membros do Comitê
representam a voz e a opinião de cada unidade no processo de
gestão.
Após essa introdução a Super apresentou o nosso
novo Mapa Estratégico, na edição passada fizemos uma matéria completa, consulte no nosso site para relembrar se ainda
não viu para conhecer. Foram pontuadas todas as informações
existentes e exemplificadas de modo que todos pudessem entender e se enxergar enquanto contribuinte para o alcance do
que ali estava escrito.
Logo em seguida foi explicada a maneira como podemos fazer a apresentação do Mapa Estratégico, tanto para o
público interno quanto para o externo, segue abaixo para relembramos:
Para o ambiente Interno – nossa força de trabalho,
a leitura é feita de baixo para cima (o Aprendizado e Crescimento irão impulsionar o desenvolvimento dos processos internos, que estarão focados no atendimento as expectativas
dos clientes, gerando sustentabilidade financeira, política e
institucional, cumprindo assim a sua missão e alcançado a
visão de futuro);
Para o ambiente Externo– Cliente, Fornecedores,
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Sociedade, Acionistas, a leitura é feita de cima para baixo
(a visão de futuro é o farol que nos orienta para o cumprimento de nossa missão, o que uma vez alcançada, gera
sustentabilidade financeira, política e institucional, ao entregar para o cliente o atendimento as suas necessidades,
aprimorando os processos internos por meio do aprendizado e crescimento).
A Superintendente ratificou para os colaboradores,
a importância dos valores institucionais que servem de base
para todo o desempenho institucional. Chamou a atenção
para os cinco primeiros valores, os quais são prioritários para
um bom relacionamento com as partes interessadas: Ética,
Transparência, Satisfação dos Clientes, Alta performance e
Valorização das Pessoas.
Finalizada a apresentação da estratégia do SESI/RR
para o período 2019 – 2022, a Superintendente iniciou um
diálogo com os colaboradores sobre a importância do papel de cada um para o alcance do reconhecimento do SESI,
como provedor de soluções para o aumento da produtividade
e competitividade da indústria, ratificando que o foco do SESI
é o CLIENTE!
A segunda parte da pauta foi composta por informações relacionadas à execução da estratégia, com uma explicação de onde se origina cada meta que devemos alcançar
e sempre reforçando que nossas atividades devem, cada vez
mais, estar relacionada a cada item apresentado durante a
reunião, porque assim estaremos caminhando para realizar o
que idealizamos.
A Super encerrou o encontro com uma frase de um
arquiteto e escritor estadunidense que mantinha como conceito central de suas obras, que todo projeto deve ser individual e de acordo com a sua localidade e finalidade. É dessa
forma que os clientes do SESI devem ser tratados: individualmente, como um projeto singular que possui necessidades
únicas e o SESI, como provedor de soluções, por meio de seus
colaboradores fará a entrega personalizada de seus produtos
e serviços.

Whorkshop de Gestão Financeira
e Orçamentária

A equipe DFIN realizou um Whorkshop de Gestão Financeira e Orçamentária no dia 29 de março, com o objetivo de que todos
os participantes pudessem compreender melhor a rotina, processos e fluxos financeiros para, dessa forma entenderem os
motivos de precisarem fazer certos procedimentos, conforme instruções dadas pelo setor financeiro.
Participaram do whorkshop 14 colaboradores do SESI, que passaram a entender melhor as seguintes rotinas: Gestão financeira e orçamentária; Cronograma mensal de fechamentos; Calendário de pagamentos e Processo de custos e resultados.
Para cada tópico foram passados exemplos, conceitos, as orientações pertinentes e modelos de documentos para facilitar
os processos.
Agora é só colocarem em prática os conhecimentos obtidos!
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ERGONOMIA
Olá Sesiano, vamos cuidar da nossa saúde no ambiente de
trabalho?
O tema dessa edição é o cuidado com ergonomia, você
sabe de onde vem essa palavra? Ela deriva do grego Ergon [trabalho] e nomos [normas, regras, leis]. (https://www.
ergonomianotrabalho.com.br/ergonomia.html)
Você sabia que passar horas e horas executando as mesmas tarefas, trabalhando com a repetição de movimentos,
realizando esforço físico, ou ainda passando grande parte
do dia sentado em frente ao computador, é a realidade de
grande parte dos trabalhadores?!
Essas tarefas, mesmo diferentes, cobram esforços do nosso corpo e mente, por isso o cuidado com a ergonomia no
trabalho é importante para a nossa qualidade de vida.
Trabalho Repetitivo: provocam LER (Lesões por Esforço
Repetitivo) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho).
E como agir preventivamente?
Dê importância às pausas regulares, faça exercícios de
alongamentos, organize seu local de trabalho a fim de proporcionar uma boa postura;
Movimentação manual de cargas: nossa equipe de manutenção, que deixa nossa estrutura e nossos eventos, organizados de forma impecável para nossos clientes. Vocês
sabem da importância do cuidado na hora de levantar ou
deslocar uma carga? Vocês estão fazendo da forma correta?
Vamos lembrar os cuidados??
Mantenham-se próximo a carga; flexionem as pernas;
mantenham as costas retas; agachem para realizar o levantamento da carga utilizando a força das pernas, não
com as costas; não torça o corpo com cargas; não se “estiquem” para alcançar cargas; evitem levantar cargas desde
o chão e para alturas acima do ombro; organizem o armazenamento para facilitar o manuseio; reduzam a distância
de carregamento manual; separem a carga, se possível,
em porções menores e o principal: não esqueçam de usar
seus equipamentos de segurança!
Serviço de limpeza e conservação: Ao realizar a limpeza predial não esquecer que o tamanho da vassoura, do
rodo ou outro utensílio deve ser proporcional à estatura da
pessoa que irá utilizá-lo. Se necessário, para pessoas mais
altas adaptar um prolongador nos cabos para evitar a flexão da coluna. E lembrar de sempre agachar flexionando
os joelhos e não a coluna.
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Uso excessivo da voz: os professores SESIANOS têm
o uso da voz para transmitir conhecimentos aos nossos
alunos, por isso professor, vamos lembrar alguns cuidados
básicos??
Tenha uma alimentação saudável – invista na maça ela
tem ação adstringente, ou seja, “limpa” a garganta, trazendo alívio e bem-estar;
Tome bastante água em temperatura ambiente;
Boceje! O lema é relaxar. Aproveite ao acordar para bocejar e espreguiçar, ações que podem diminuir a tensão da
região do pescoço e dos ombros.
Evite cigarro, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas
e de café, beba bastante água.
Você sabia que o SESI se preocupa com você e com a
sua qualidade de vida, e oferece:
1.
Ginástica laboral e massagem;
2.
Está investindo em mobiliário e equipamentos
novos bem como na aquisição de kits ergonômicos e
renovação de Equipamentos de Proteção Individual –
EPI;
3.
Intervalos para descanso;
4.
Identifica e trata de forma preventiva os riscos ergonômicos previstos no PPRA, com palestras
preventivas e possui o Programa de Saúde da Vocal
junto aos professores?
Cuide do seu local de trabalho, cuide da sua saúde!!
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