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Prezados colaboradores,

Quero agradecer a todos pelo empenho e dedicação constatados du-
rante a apuração dos resultados alcançados em 2017.

Mesmo tendo vivido um momento de grandes incertezas no cenário 
Brasil, com o fim da contribuição sindical obrigatória e queda no empre-
go da indústria brasileira, o nosso Estado conseguiu manter o nível de 
desenvolvimento estável em todo o setor produtivo.

O SESI/RR alcançou 98% de seu resultado planejado, o que demons-
tra grande empenho de toda a sua força de trabalho. Quero parabenizar 
a equipe de liderança do Regional, pela forma como conduziram suas 
equipes e agradecer a todas as equipes, pela garra e qualidade demons-
tradas na prestação de serviços.

E é com esse mesmo entusiasmo e energia, que convido a todos para 
iniciarem o novo exercício. Nesses primeiros dois meses, o SESI já reali-
zou diversas atividades em todas as áreas, visando conquistar e manter 
seus clientes.

Da nossa parte, estamos nos empenhando para trazer cada vez mais 
recursos que garantam a melhor infraestrutura possível para a oferta 
de serviços de excelência e promoção de um ambiente seguro e saudável 
para se trabalhar.

Sejam o cartão de visita do SESI, zelem pela instituição, atuem com o 
foco no cliente e promovam soluções para o atendimento as necessida-
des da indústria local.

2018 será mais um ano em que seremos desafiados, razão pela qual, 
as escolhas a serem feitas pelo SESI/RR, precisam ser as mais acertadas. 
É preciso diminuir as despesas fixas, aumentar a mobilidade dos produ-
tos e serviços de modo que se possa atender a 100% do parque industrial 
roraimense.

Capacitar toda a força de trabalho para atender de forma mais efeti-
va aos direcionadores estratégicos, é uma meta institucional que deve 
ser buscada por todos.

Promover a revisão do planejamento estratégico regional para o perí-
odo 2018-2022 será um árduo trabalho que as equipes assumirão e, mais 
uma vez, as escolhas deverão ser bastante acertadas, sempre focadas na 
satisfação dos nossos clientes e no fortalecimento da imagem SESI, ga-
rantindo assim, a nossa perenidade institucional. 

Conto com cada um dos senhores para juntos, otimizarmos recursos, 
superarmos as metas previstas e sermos reconhecidos pela indústria ro-
raimense como provedores de soluções sociais que contribuam para o 
seu desenvolvimento.

Muito obrigado!

Palavra do Diretor

Rivaldo Fernandes Neves
Diretor Regional do SESI/RR



Bem-vindos a 2018!

Prezados colaboradores, os resultados alcançados pelo SESI/RR em 
2017 nos enchem de alegria e contentamento, pois demonstram todo o 
comprometimento e engajamento de nossas equipes em prol de um ob-
jetivo comum:  Contribuir para o desenvolvimento da indústria local e 
fortalecer a imagem do nosso SESI junto aos seus clientes.

Chegamos bem perto do alcance de todas as nossas metas, tanto físi-
cas como financeiras, comprovando a força do trabalho em equipe, da 
cultura organizacional, da liderança e das escolhas acertadas que fize-
mos em nosso planejamento estratégico.

Para 2018, temos novos desafios e novas oportunidades que nos farão 
compreender que juntos somos ainda mais fortes e que a crise que asso-
la o país,  nas áreas econômica, social e política, não nos atingirá porque 
temos constância de propósito e sabemos qual caminho seguir para o 
alcance das nossas metas.

Iniciamos o ano buscando novos clientes, divulgando nossos servi-
ços nos shoppings da cidade, enviando correspondências para institui-
ções, clientes promissores e nos relacionamentos cada vez mais com a 
indústria roraimense.

Nosso diferencial competitivo se baseia nas pessoas que fazem o SESI 
acontecer. Por isso, é muito importante que vocês conheçam profunda-
mente a instituição, os produtos e serviços e busquem oferecer o me-
lhor nos relacionamentos com os clientes, na manutenção dos espaços 
físicos e equipamentos, visando entregar uma experiência de sucesso a 
todos aqueles que escolherem ser nossos clientes.

Que possamos levar para dentro das indústrias essa mesma excelên-
cia na prestação de serviços. Que a ética e a transparência sejam nossos 
balizadores e que entreguemos como resultado exatamente aquilo com 
que nos comprometemos institucionalmente.

Você, o seu uniforme, crachá e os veículos do SESI, fazem a nossa 
imagem externamente, portanto, cuide com carinho da sua imagem 
pessoal e profissional para refletir aos outros seus valores, cultura e 
competência.

Desejo a todos vocês um ano cheio de alegrias, saúde, paz, sabedoria, 
disposição para o trabalho e a busca incessante pela sua qualidade de 
vida. Seja FELIZ!

E...Vamos em frente!

Almecir de Freitas Câmara
Superintedente do SESI/RR

Palavra da SUPER
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#ApaixonadosPorEducação

O retorno dos Professores do 
CET foi marcado por capacitações 
que ocorreram durante uma sema-
na. No primeiro dia foram recebidos 
pela equipe de gestores com um café 
da manhã de boas-vindas e partici-
param do Nivelamento Institucional, 
que tem o objetivo de apresentar aos 
novos colaboradores as práticas, nor-
mas e procedimentos institucionais, e 
também integrá-los na organização. 

A programação foi desenvolvida 
com a intenção de agregar conhe-
cimento para os professores. Foram 
realizadas palestras, oficinas e nive-
lamentos, tudo para garantir um re-
torno às aulas, para os alunos vetera-
nos ou início, para os novatos, leve e 
acolhedor.

Esse ano a gestão da escola con-
vidou colaboradores para ministra-
rem cursos de assuntos sobre os 
quais detinham conhecimento apro-
fundado. O resultado foi positivo. A 
vice-diretora, Gardênia Cavalcante, 
parabenizou os professores que acei-
taram o desafio de serem instrutores 
para os demais colegas. “Parabéns 

pelo belíssimo trabalho realizado na 
formação de nossos colaboradores. 
Obrigada por aceitarem nosso con-
vite. Recebi muitos elogios sobre os 
cursos que ministraram”.

  A nova colaboradora Verô-
nica Rodrigues conta que foi gratifi-
cante participar dessa etapa para a 
preparação do ano letivo. “Foi mara-
vilhosa a maneira como fui recebida 
pela equipe do SESI, pois são pesso-
as preparadas e que nos dão muito 
apoio, tivemos uma semana de capa-
citação, abordando diversos assun-
tos como trabalhar com turmas de 
maternal, educação infantil e crian-
ças especiais. Foi gratificante, então 
nossa expectativa está muito grande 
para o desenvolvimento das ativida-
des”.

A professora Kelly Patrícia, falou 
sobre a programação e do que espe-
ra para 2018. “Fomos recebidos com 
muito carinho por todos da equipe, 
nos preparamos durante uma se-
mana com capacitações que envol-
veram educação infantil e o ensino 
fundamental 1 e 2. Achei maravilho 

participar das capacitações, nos reu-
nimos para o planejamento da 1ª se-
mana e para receber os alunos com 
toda alegria e satisfação, para que 
tenhamos um ano letivo abençoado 
e com metas cumpridas”. 

A colaboradora Neila Paulo agra-
deceu a oportunidade de qualifi-
cação. “Agradecemos a gestão e 
coordenação pelo incentivo e inves-
timentos para conosco. Conhecimen-
to adquirido com atenção, carinho e 
respeito e, que levaremos para o res-
to de nossas vidas”. 

O professor Dawis John elogiou 
os temas abordados. “As capacita-
ções foram muito boas, bem dinâmi-
cas e os temas foram muito provei-
tosos. Especialmente o curso sobre 
acolhimento de alunos especiais e 
também o de práticas de oralidade e 
leitura”. 

Falando em acolhimento, além 
da semana de estudos a equipe or-
namentou a escola no domingo e 
cada professor preparou lembranças 
variadas para serem entregues aos 
seus alunos no primeiro dia de aula. 

Fique agora com os cliques da programação de cursos:
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Confira as capacitações realizadas pela equipe do CET:

 1- Nivelamento Institucional - 
(17e 18/01/2018)

N º de participantes: 8 
Objetivo: Apresentar aos novos 

colaboradores as práticas, normas 
e procedimentos institucionais, bem 
como, integrá-los na organização. 

2- Palestra sobre Dengue, Zika 
e Chicungunya - (19/01/2018)

N º de participantes: 80 
Objetivo: Conscientizar os cola-

boradores sobre a importância de 
determinados cuidados para evitar 
as doenças epidemiológicas.

 3– Palestra sobre LER/DORT - 
(22/01/2018)

N º de participantes: 16 
Objetivo: Palestra para conscien-

tização dos riscos existentes nas 
atividades administrativas em rela-
ção a LER/DORT, como lesões por 
esforços repetitivos e distúrbios os-
teomusculares relacionados ao tra-
balho, para colaboradores que tra-
balham com digitação. 

4 – Palestra sobre o Uso da Voz 
- (22/01/2018) 

N º de participantes: 58 
Objetivo: Conscientizar os cola-

boradores para que conheçam o seu 
instrumento de trabalho, como a voz 
é produzida e os cuidados  necessá-
rios para que possam trabalhar de 

maneira saudável.

5 – Palestra sobre LER e Pos-
tura Inadequada para o Serviço 
Administrativo Levantamen-
to e Transporte de Material - 
(22/01/2018) 

N º de participantes: 7 

Objetivo: Disseminar, mobilizar 

e conscientizar toda a equipe para 

adoção de posturas e movimentos 

corporais adequados para o desen-

volvimento de suas atividades. 

 6 – Palestra sobre Estresse e 
sua Consequência na Qualidade 
de Vida no Ambiente de Traba-
lho - (22/01/2018) 

N º de participantes: 74 

Objetivo: Palestra em atendi-

mento ao PCMSO, para sensibili-

zar a equipe sobre os fatores que 

causam o estresse e influenciam na 

qualidade de vida no ambiente de 

trabalho.

7 – Palestra sobre o Acolhi-
mento dos Alunos com Neces-
sidade Educativas Especiais em 
Sala de Aula - (22/01/2018) 

N º de participantes: 49 
Objetivo: Atender melhor às ne-

cessidades de alunos com deficiên-
cia, assim como estimular sua adap-

tação escolar.

8 – Oficina de Prática da Ora-
lidade, Leitura e Escrita, por 
meio da Inclusão para o Ensino 
Fundamental  I e II (1º ao 9º ano) 
e educação Infantil - (24, 25 e 
26/01/2018) 

N º de participantes: 62 

Objetivo: Compreender a lingua-

gem como instrumento de media-

ção entre o mundo e a consciência 

humana e identificar e construir 

ações do ensino da língua como 

participantes dessa mediação. 

9- Oficina de Acolhimento a 
Aluno com necessidades Educa-
tivas Especiais na Escola - (23 e 
24/01/2018) 

N º de participantes: 30 

Objetivo: Atender melhor às ne-

cessidades de alunos com deficiên-

cia, assim como estimular sua adap-

tação escolar.

 

10- Oficina de Atividades Psi-
comotoras para Educação Infan-
til e 1º ano - (24/01/2018) 

N º de participantes: 17 

Objetivo: Estimular o desenvolvi-

mento e as capacidades psicomo-

toras das crianças em sala de aula.
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No SESI a busca pela excelência 
é permanente! Isso porque nossa 
gestão entende que, para entregar-
mos um serviço de qualidade para 
nossos clientes, precisamos fazer o 
nosso melhor, desde os serviços ge-
rais à diretoria regional. Para isso os 
processos precisam ser executados 
de forma que garantam a eficiência, 
economicidade e a sustentabilidade 
da instituição.

Iniciamos essa prática em 1995, 
quando foi implantado o Programa 
de Gestão pela Qualidade, em 2002 
conquistamos o primeiro selo ISO 
9001 na versão 2000 e o mantivemos 
até maio de 2016, na versão 2008, 
nesse período, com o apoio do De-
partamento Nacional, implantamos, 
em 2010, o Modelo de Excelência da 
Gestão – MEG, com base nos crité-
rios da Fundação Nacional da Qua-
lidade – FNQ.

Hoje temos um Selo próprio o 
“Compromisso SESI com a Qualida-
de”, que foi criado em 2016 com o in-

tuito de manter a qualidade na pres-
tação de nossos serviços e processos.

A partir dele foi necessário rede-
senhar o processo de auditoria inter-
na para que a força de trabalho não 
perca o foco e honre o compromis-
so do selo, esse ano foi implantado 
o “Comitê Permanente de Auditoria 
Interna de Processos – AIP do SESI/
RR”, um grupo formado pelos cola-
boradores do SESI, que tem o obje-
tivo de promover o desenvolvimento 
conceitual dos auditores internos do 
SESI/RR, capacitando-os para inter-
pretação e entendimento dos requi-
sitos das Normas ISO 9001:2015 e 
NBR 19011, de forma clara e obje-
tiva, contribuindo para uma melhor 
execução do processo de Auditoria 
Interna.

A metodologia de trabalho do 
Comitê será da seguinte forma: O 
grupo irá se reunir seis vezes durante 
o ano para estudar os requisitos da 
norma, sendo que, em um mês fa-
rão o estudo e, no mês seguinte, irão 

auditar com base no item estudado. 
As áreas serão estipuladas ao final de 
cada reunião e também serão infor-
madas por meio do Cronograma de 
Auditores e do Plano de Auditoria 
ISSO 9001-2015, que serão fixados 
nos murais, enviados por e-mail e 
publicado aqui no Boas.

Com isso espera-se incentivar 
a prática da Gestão da Qualidade; 
manter o foco no cliente e agir de 
acordo com os requisitos legais do 
cliente; monitorar os resultados es-
tratégicos e operacionais, promo-
vendo análise crítica dos mesmos e 
primar pela conformidade do Siste-
ma de Gestão da Qualidade.

Esse ano, fazem parte do Comi-
tê, 14 membros: Agberthon Santos 
de Sousa, Aníbal Valentino O. dos 
Santos, Cacilda Brilhante Sales, Dai-
se Angélica Rodrigues Padilha, Dé-
bora Arraes Andrade Gruber, Edna 
Ferreira de Souza Viana, Gardênia 
Cavalcante Figueira, Jersiane Ortis 
Silva, Miriam Brito Penhaloza, 

Que o SESI criou um Comitê Permanente de 
Auditoria Interna de Processos?

Você sabia?

Informativo Interno do SESI-RR10
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Monalisa Floretino Pereira, Naya-
ra Kristina Pereira Bezerra Ribeiro, 
Pascoal Magalhães Duarte e Regina 
Coelle Oliveira Moraes, Solange Le-
onarda Sousa da Silveira.

A primeira reunião de 2018 ocor-
reu no dia 23 de fevereiro e foi mi-
nistrada pela Superintendente do 
SESI, Almecir Câmara. Na ocasião 
foram abordados os requisitos: 01 – 
Generalidades; 02 – Referência Nor-
mativa, 03 – Termos e Definições, 
estas são uma espécie de introdução 

à norma, serve para contextualizar o 
que vem a seguir e; 04 – Contexto da 
Organização, que trata do bom pla-
nejamento estratégico e a gestão da 
qualidade. 

Como citado na Norma ISO 
9001:2015, “uma empresa só con-
seguirá implementar um sistema de 
gestão eficaz se ela conhecer pro-
fundamente as questões internas e 
externas que interferem o seu ramo 
de atuação, se entender quais são as 

partes interessadas que compõem o 
negócio, qual é a sua abrangência de 
atuação e como os processos se rela-
cionam”.

De acordo com o cronograma de 
atividades a segunda reunião está 
prevista para acontecer dia 06 de 
abril, das 8h às 12h, na sala de trei-
namento, abordará o Requisito 05 – 
Responsabilidade da Direção e terá 
como facilitadora a nossa Super, Al-
mecir Câmara.

Veja a programação de Auditoria Interna de Processos para o mês de março:



Espaço de convivência

A ideia de ter o espaço de convi-
vência surgiu em uma pesquisa de 
clima organizacional, na qual foi vista 
a vontade dos colaboradores de ter 
um espaço exclusivo para seu perí-
odo de intervalo, onde pudessem re-
alizar suas refeições e também des-
cansar.

Como o SESI visa contribuir para 
a promoção da qualidade de vida no 
local de trabalho, por meio de um 
ambiente seguro e saudável, depois 
que essa demanda foi identificada, a 
gestão buscou recursos financeiros 
para a construção e estruturação do 
espaço. 

A inauguração do “Espaço SESI 
de Convivência” aconteceu no dia 10 
de dezembro de 2016, no Repensar. 
“Dirigentes e Colaboradores tiveram 
a satisfação de poder inaugurar uma 
área de convivência linda, bem mon-
tada, confortável e que contribui para 
o alcance da satisfação do seu clien-
te interno. Desejamos que a força de 
trabalho continue usufruindo desse 

investimento planejado e executado 
com o objetivo de tornar o expedien-
te de trabalho, no SESI, mais leve e 
prazeroso”, declarou Almecir Câmara, 
Superintendente do SESI.

O colaborador Aníbal conta que 
era grande a concentração de cola-
boradores na hora do almoço na can-
tina, pois muitos não tinham como ir 
para casa e voltar, esse espaço foi de 
grande ajuda, foi uma proposta ino-
vadora, pois nem todas as empresas 
aqui em Roraima têm esse cuidado 
com o seu funcionário.  

“Eu achei essa ideia maravilhosa, 
foi diretamente voltada para uma 
necessidade identificada aqui na 
instituição e que está sendo suprida, 
conseguimos perceber que aquele 
ambiente, além de ser para se ali-
mentar e permanecer de forma mais 
confortável, também acabou sendo 
um ambiente de integração. Eu me 
sinto muito satisfeito e só tenho a 
agradecer e parabenizar o SESI por 
ser uma empresa que se preocupa 

O sonho de todo Colaborador

com a qualidade de vida dos traba-
lhadores”, declarou.

“A área de convivência trouxe 
para nós muita comodidade, pois há 
muitos anos pensávamos em ter um 
espaço onde pudéssemos tanto fa-
zer nossas refeições, como também 
descasar. Quando me via almoçando 
ali na cantina, eu sempre sonhava 
com o espaço que temos hoje, quan-
do começaram a construir fiquei mui-
to feliz, pois era um sonho que estava 
sendo realizado, hoje tenho conforto, 
acesso à copa, área de lazer e de des-
canso, onde tiramos um cochilo. Isso 
é tudo que um colaborador deseja na 
empresa em que trabalha. Eu só te-
nho a agradecer”. (Elianete - Saúde).

“Eu, há muito tempo, espera esse 
espaço e acho maravilho, é ventilado, 
nós ficamos a vontade e, além disso, 
tem a sala de repouso, onde a gen-
te fica até o horário do nosso retor-
no ao trabalho, isso é muito bom. Eu 
me sinto muito bem, sempre esperei 
por isso e um dia aconteceu”. (Ercília 
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- Saúde).
 “Achei a implantação da área 

de convivência brilhante, pois só o 
fato de você não precisar ir para casa 
no horário do trânsito intenso, sem 
precisar enfrentar o sol e ter um local 
de descanso no seu trabalho é mara-
vilhoso, me sinto muito bem em usar 
esse espaço, pois é um momento em 
que nos reunimos para almoçar e in-
teragir com os demais colegas”. (Ana 
Célia - Relcom).

 “A implantação da área de 
convivência foi uma das melhores 
coisas que já aconteceu, porque mui-
tos funcionários ficavam aqui para al-
moçar, as vezes até para economizar 
gasolina ou porque não dava tempo 
de ir na sua casa. Então ter um es-
paço como esse é muito gratificante, 
pois podemos almoçar, usar todos os 
eletrodomésticos que estão a nossa 

disposição, podemos descansar e 
conviver com todos os outros cole-
gas, me sinto grata por ter um local 
assim, onde me sinto bem e posso 
seguir o turno da tarde mais descan-
sada”. (Eliane - Divimap) 

“É uma iniciativa muito boa, pois 
antes de ter essa área de convivência 
almoçávamos debaixo das árvores 
perto da cantina, com o espaço ficou 
muito melhor, particularmente, me 
sinto muito bem, como se estivesse 
em casa, onde tenho tudo que preci-
so e onde posso descansar depois do 
almoço, foi maravilhosa essa iniciati-
va que o SESI teve”. (Maria - Saúde)

 Para que o clima continue 
leve e que o sentimento de satisfa-
ção permaneça durante 2018, como 
vimos nos depoimentos acima, vale 
lembrar que precisamos manter nos-
so “Pacto da Boa Convivência”, deve-

mos utilizar os espaços de refeição, 
lazer e descanso com zelo, mantê-los 
limpos e organizados. Cada um des-
ses ambientes têm uma finalidade de 
utilização, na cozinha podemos pre-
parar nossas refeições e almoçar, na 
companhia dos colegas; na sala de 
jogos, além de jogar, podemos inte-
ragir uns com os outros, conversar, 
aproveitar para se atualizar nas notí-
cias da internet, assistir vídeos, ouvir 
músicas, enfim, esse é o espaço da 
descontração e entretenimento, a 
área/varanda também pode ser uma 
boa opção para essas atividades; já 
no dormitório a palavra de ordem é 
SILÊNCIO!, Esse é o lugar para repou-
sar, seja com um cochilo ou só deitar 
para esticar a coluna e desacelerar 
um pouco a mente. Pacto relembra-
do, desejamos ótimos intervalos para 
todos em 2018!
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Conheça Melhor

Alguns “cliques” sobre a vida de 
Israel Narot

Amante da fotografia, pai e es-
poso dedicado. Esse é Israel Narot 
Ribeiro Rosas, assistente adminis-
trativo na Saúde. Fora do trabalho, 
seu hobby é a fotografia, que se 
tornou uma segunda fonte de ren-
da. Como fotógrafo busca, por meio 
de suas lentes, capturar e registrar 
momentos felizes de seus clientes.

Casado há dois anos com Bianca 

Saraiva e pai de Gustavo Henrique, 
de 08 anos, nosso colega confessa 
que já está encomendando mais um 
menino ou menina para aumentar a 
família. E como já dizia o Luan San-
tana... “Eu, você, dois filhos e um ca-
chorro...” Na casa do Israel tem a pet, 
chamego de todos, a cadelinha Luna. 

Em uma breve conversa Israel re-
vela seu amor pela família. “Estou sem-
pre muito ocupado, mas o tempinho 
que tenho livre aproveito ao lado da 
minha esposa e meu filho”, disse Narot.

A paixão pela fotografia surgiu 
há 8 anos, inicialmente por sim-
ples curiosidade e pelo gosto dos 
resultados ao ver outros ensaios. 
“No começo busquei estudar so-
bre edição de imagem e outros re-
cursos fotográficos. Atualmente já 
domino e faço coberturas de even-
tos, casamentos e, principalmente, 

ensaios de gestantes”, comentou.
Para ele a fotografia é algo de 

grande valor sentimental, é como 
reviver o momento. “O fato de po-
der entregar o registro de um 
momento importante da vida de 
alguém é o que me faz sentir reali-
zado como ser humano”, explica.

Nesse trabalho, que desempe-
nha com amor, sua companheira 
de vida é também quem o auxilia. 
“Minha esposa é maquiadora e ca-
belereira, a presença dela é funda-
mental para os ensaios”, destacou.

Descrito como uma pessoa ca-
seira, Narot conta que, quando não 
está com a lente em mãos, as pro-
gramações que costuma fazer são 
com a família e amigos próximos, 
como assistir filmes em casa e sair 
para jantar, além de jogar vídeo 
game ou jogos online com o filho.



Olá Sesianos.  

Esse ano pedimos o apoio de todos para que possamos ter 
todas as nossas ações registradas. Quando a ASCOM não es-
tiver fazendo a cobertura fotográfica fiquem a vontade para 
tirar fotos de seus celulares e nos encaminhar por e-mail 
ou disponibilizar em nossa pasta temporária, “ASCOM”. 
Esses registros são importantes, pois muitas vezes rendem 
matérias para o FIER Notícias, para o Boas Notícias e, com 
certeza, serão utilizadas nos relatórios de final de ano, e na 
apresentação do Repensar 2018. Podem ser fotos do serviço 
prestado e da equipe em trabalho.

Para que façam uma boa foto colocamos abaixo seis dicas 
bem simples e que fazem toda diferença: 

1 – Se o ambiente estiver escuro, lembre de ligar o flash;
2 – Não tire a foto contraluz (sol, lâmpada, etc), ela ficará 
escura;
3 – Tente enquadrar todos na foto, de forma que não corte as 
cabeças, os pés e sobre um espaço dos dois lados;
4 – Evite dar zoom, pois a foto perde qualidade;
5 – Para que a foto não fique tremida, experimente prender 
a respiração e apoiar os cotovelos nas costelas na hora do 
clique;
6 – Tome cuidado para não tirar uma foto de situação cons-
trangedora, observe tanto o objeto da foto, quanto o cenário.

É isso, vamos aos cliques!?

ATENÇÃO!
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Super Dica
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Lasanha de Abóbora

Modo de Preparo:

Corte a abóbora em rodelas finas. Afervente a abóbora cortada e a cebola com sal até ficarem macias. 
escorra e reserve. Para fazer o molho branco, derreta em uma panela, a margarina, acrescente a farinha 
de trigo, e doure. Separe uma xicara de leite para disolver a farinha de trigo já torrada e acrescente o 
restante do leite, mexendo sempre para não empelotar. Verifique o sal. Reserve. Cozinhe a massa para 
lasanha. Reserve. Monte o prato iniciando pelo molho branco, depois coloque a massa para lasanha,  a 

abóbora, o molho branco e a mussarela. Gratine e sirva quente.

 Dica: A Abóbora pode ser substituida por outros legumes, como berinjela, abobrinha e etc.
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ANIVERSARIANTES DE CASA – JANEIRO

Setor
SUPERINTENDENCIA
CET
CET
DFIN/DIVISERGE
LAZER
CET
CET
CET
SAÚDE
LAZER
DISTRITO/EDUCAÇÃO
SAÚDE
DFIN/DIVISERGE
SAÚDE
CET
CET
CET
SAÚDE
CET
CET
CET
CET
CET
DISTRITO

Anos de 
casa
     23 Anos
     1 Ano
     1 Ano
     10 Anos
     3 Anos
     2 Anos
     1 Ano
     1 Ano
     6 Ano
     3 anos
     1 Ano
     6 Anos
     4 Ano
     30Anos
     1 Ano
     10 Anos
     2 Anos
     6 Ano
     10 Anos
     2 Anos
     2 Anos
     2 Anos
     1 ano
      5 anos

Admissão
17/01/1995
23/01/2017
24/01/2017
07/01/2008
02/01/2014
22/01/2016
23/01/2017
05/01/2017
16/01/2012
08/01/2015
10/01/2017
16/01/2012
13/01/2014
01/01/1987
24/01/2017
07/01/2008
22/01/2016
16/01/2012
21/01/2008
22/01/2016
25/01/2016
22/01/2016
24/01/2017
17/01/2013

Colaborador
ALMECIR DE FREITAS CÂMARA
AGNALDO TEIXEIRA DE CARVALHO
AGZARA SANTOS DE SOUSA
CLAUDENE CARVALHO DE PAULA
ERIKA PAULA CORREA DE ALENCAR
FABIANA VASCONCELOS PINHEIRO
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES COSTA
GARDENIA MADSEN PACHECO BIAZATTE
GUSTAVO MELO FERNANDES
ISMAEL TRES
JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA
LUCIO ATILA FERREIRA PEREIRA
MARA RUBIA DA SILVA
MARIA DO LIVRAMENTRO DUTRA MIRANDA
NILZA CRISTINA DA SILVA
NUBIA MARIA MORAIS AMORIM
PAMELA PADILHA SALDANHA
RODRIGO BORGES LIMA
SERGIO MACIEL BARBOSA
SUSIANNY OLIVEIRA RIBEIRO
TATIANE DE SOUZA MADURO
VANIA DE SOUZA SANTOS MONTEIRO
VERA REGINA DA SILVA
VERONICA PATRICIA DA PAIXAO RODRIGUES
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ANIVERSARIANTES DE 
CASA – FEVEREIRO

CET
DISTRITO
CET
LAZER
CET
CET
CET
SAÚDE
CET
CET
LAZER
GAB/SESI
DFIN
LAZER
CET
SAÚDE
GABINETE
DISTRITO
SAÚDE
DADM/DDH
LAZER

     5 Anos
     1 Ano
     4 Anos
     3 Anos
     2 Anos
     9 Anos
     9 Anos
     1 Ano
     2 Ano
     5 anos
     9 Anos
     2 Anos
     1 Ano
     5 Anos
     8 Anos

     25 Anos
     3 Anos
     1 Ano
     3 Anos
     5 Anos
     6 Anos

01/02/2013
03/02/2017
21/02/2014
02/02/2015
25/02/2016
16/02/2009
16/02/2009
01/02/2017
26/02/2016
19/02/2013
09/02/2009
18/02/2016
08/02/2017
14/02/2013
02/02/2010
08/02/1993
10/02/2015
03/02/2017
23/02/2015
01/02/2013
03/02/2012

ALEXSSON PEREIRA LUCENA
CLEDEMILTON ARAUJO DA CUNHA
CLEYCIANE DA SILVA SILVEIRA
DAUTON PEREIRA DA SILVA
DIEGO JOSE SILVA CRUZ RODRIGUES
ELIZETE ALVES DE HOLANDA
IRACEMA TELES DE MORAES
JOSE LEONCIO BATISTA
JUSCELINO ARAUJO DE SOUSA
KELLY NAYANNE MONTEIRO SANTOS
LUCIMAR DE SOUZA SANTOS
MACLISON LEANDRO CARVALHO DAS CHAGAS
MARCELO VALLE RATH
MARCIO ALVES DE LIMA
MARIA CECILIA DA SILVA
MARIA ESMERINDA LUNIÉRE DIAS
MARINETE SOUZA DE ALMEIDA
MONICA MARIA DE ALBUQUERQUE
ROSANA CAMELO DE SOUSA
SAMARA REGINA PEREIRA RIBEIRO
VANESSIA PEREIRA NORONHA

02/01 - POLYANA REGO CARDOSO AMORIM- CET

02/01 - JULIANA LOPES DA COSTA SOUSA - DISTRITO

CONTRATADOS EM JANEIRO

Sejam bem vindas!

Colaborador Admissão
Anos de 

casa
Setor
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ANIVERSARIANTES DE CASA 
MARÇO

DADM/DDH
CET
LAZER
DFIN/DIVISERGE
SAÚDE
CET
CET
CET
DADM
SAÚDE
CET
CET
DADM/ASCOM
CET
SAÚDE
LAZER
DADM/DDH
LAZER
SAÚDE
SAÚDE
DADM
DADM
DFIN/DIVISERGE
SAÚDE

21 Anos
1 Ano
1 Ano

15 Anos
25 anos
3 anos
1 ano
1 ano

17 anos
3 anos
6 anos
1 ano
3 anos
2 anos

13 anos
6 anos
1 ano
1 ano
6 anos
5 anos
1 ano
3 anos

15 anos
3 anos

07/03/1997
07/03/2016
01/03/2016
03/03/2003
01/03/1993
20/03/2015
17/03/2017
10/03/2017
01/03/2001
19/03/2015
01/03/2012
09/03/2017
23/03/2015
07/03/2016
21/03/2005
12/03/2012
09/03/2017
17/03/2017
01/03/2012
07/03/2013
10/03/2017
19/03/2015
03/03/2003
09/03/2015

ADALGISA MARIA DA SILVA FERREIRA
ADELINA DE SOUZA SANTOS
ANTONIO PEREIRA LIMA FILHO
CARLOS FRAZÃO LIMA
ERCÍLIA SEBASTIANA COSTA
FLAVIA TEIXEIRA DE SOUZA
FRANCINALVA LEMOS FERREIRA
GABRIELLA RIBEIRO MIRANDA
GLEICE CRISTINA MELO OLIVEIRA E LOPES
INGRID SKARLETY ROSAS SOUZA
IOLANDA VIANA DA SILVA
JOELSON NEVES DE MATOS
JOSIELE DE OLIVEIRA LIMA
MARIA ELIZANGELA FIGUEIREDO TORRES
MARIA SANDRA DE SOUZA MOREIRA
MAYARA PAULA DA SILVA FREITAS
MIRIAN PATRICIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
MOZART MENDONÇA DOS SANTOS
NAYANDRA VASCONCELOS BRITO
RITA ALMEIDA SANTOS
RIVIA RAMOS CUNHA PERES
RONALDO ACACIO VASCONCELOS MEIRA
SEBASTIÃO DIAS BARROZO
SHIRLEY DOS SANTOS FERREIRA

Colaborador Admissão Anos de 
casa

Setor

02/02 - ERNANDES MAIA - CET

02/02 - ISADORA KAROLINE COSTA PEREIRA - Saúde

15/02 - ALBERSON TENORIO C. DA SILVA -  DFIN/DIVISERGE

15/02 - CLEYCE NELIAN DOS SANTOS NOGUEIRA - CET

15/02 - JARDEL SOUSA LEITE - CET

15/02 - JESSICA BARBOSA BATISTA - DISTRITO

15/02 - ROMULO AUGUSTO FERREIRA DA COSTA - CET

16/02 - ANA LUCIA DIAS GRIMOUTH - Saúde

CONTRATADOS EM FEVEREIRO


