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Curso de planejamento estratégico é ministrado para
empresários do setor gráfico
No período de 24 a 27 de
chegar lá”, completou.
fevereiro, quinze empresários do
O empresário, Manoel Idalino
setor gráfico participaram do
Chaves, proprietário da Gráfica
Curso Prático de Planejamento
Real, afirmou que o curso
Estratégico e Gestão Empresarial,
possibilitou a identificação da
necessidade de melhorias na sua
na sala de treinamento da FIER,
empresa. “Descobri, por exemplo,
ministrado pelo Consultor,
Emerson Baú.
a importância de um
departamento de vendas que até
A capacitação aconteceu no
o momento não tenho e agora já
horário das 18h às 22h e teve
te n h o u m d i re c i o n a m e nto
carga horária de 12h.
estratégico para eliminar os
O objetivo foi aprimorar os
obstá c ul os pa ra o
conhecimentos e apresentar
desenvolvimento da minha
ferramentas que subsidiarão a Empresários gráficos se atualizam quanto ao planejamento estratégico de sua empresa
empresa. Estou satisfeito com o
implementação do planejamento
trabalho da CNI e da FIER”, finalizou.
estratégico nas empresas.
A ação faz parte do Programa de Apoio à competitividade das
Os participantes puderam entender o conceito de estratégia
Micro e Pequenas Indústrias – PROCOMPI. O foco principal é
por meio de trechos de filmes, slides e atividades em que
contribuir com o desenvolvimento empresarial e gerencial das
trouxeram a empresa para dentro da sala de aula. O consultor,
indústrias gráficas do Estado de Roraima, tornando-as mais
Emerson Baú, explicou que o planejamento ganha um espaço
competitivas e sustentáveis com foco na inovação do processo
importante a partir do momento em que o empresário passa a se
produtivo e na sustentabilidade empresarial. O PROCOMPI é uma
reunir com as partes interessadas e fazer com que essas pessoas se
iniciativa da Confederação Nacional da Indústria – CNI em parceria
envolvam e conheçam o projeto. “O curso é focado em estratégias
com o SEBRAE e a Federação das Indústrias do Estado de Roraima –
empresariais, então a ideia é que eles saiam daqui olhando o
FIER.
futuro, estabelecendo onde querem chegar e como vão fazer para
Foto: ASCOM Sistema Indústria

Com alegria, descontração e empolgação, os colaboradores das empresas
Brasmol, Brasferro e
Eletronorte começam a
trabalhar. Estas empresas
aderiram aos Programas SESI
G i n á st i ca n a e m p re s a ,
Circuito do Bem Estar e
Alimentação Saudável, que
visam o bem estar dos Colaboradores da empresa Eletronorte e Brasmolse divertem na ginastica laboral
trabalhadores, valorizando e
melhorando a qualidade de vida e a rotina funcional da empresa.
A Brasmol conta atualmente com 60 funcionários participantes
das aulas, dos 78 que compõem a equipe. A Analista de
Departamento de Pessoal, Lidiane Costa, que trabalha na empresa
há 5 anos disse que é notória a mudança nos colaboradores.
“Estão mais dispostos porque começam o dia fazendo exercícios e
interagindo com todos, ela afirma que é participante assídua das
aulas e sai relaxada, pronta para um dia de trabalho.
O Motorista da empresa Miramark Souza disse que praticar a
Ginástica antes do expediente tornam as pessoas mais alegres no
ambiente do trabalho, além dos benefícios a saúde, como
alongamentos, descontração. “Tem dias que a musica que foi
tocada na aula permanece na mente o dia inteiro, é como uma
terapia coletiva afirmou não falta nas aulas”.
A Profissional de Educação Física do SESI, Maria Valdenira,
afirmou que a Ginástica Laboral é preparação do corpo para o
trabalho e trás diversos benefícios para os funcionários, bem como
a saúde, motivação, relaxamento.
“As dinâmicas das aulas são diversas para atrair cada vez mais
os colaboradores, é feito um cronograma anual, cada mês um
tema relevante à saúde é tratado como por exemplo alimentação
saudável, sedentarismo, tudo estudado de maneira que possa
ajudar o trabalhador ter bem estar e um bom desempenho de

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Empresas Industriais aderem à prática da
Ginástica Laboral

suas atribuições”, finalizou.
Na empresa Eletronorte, 15 colaboradores participam do
programa. Nos dias em que é realizado, são feitas caminhadas,
ginástica laboral, além de massagem relaxante e dicas de
alimentação saudável. Uma equipe do SESI composta por
Profissional de Educação Física, nutricionista e Fisioterapeuta faz o
acompanhamento da evolução dos trabalhadores.
O técnico industrial, Miguel do Rosário, de 39 anos, sete deles
na empresa frisou que gosta muito da programação na empresa
pela integração e melhoria da qualidade de vida. “As dores
musculares são comuns no dia-a-dia e a massagem relaxante ajuda
a aliviar, assim como a ginástica e as caminhadas que buscam
socializar os colegas, pois devido aos horários e volume de
trabalho as vezes nem se vêem. Posso dizer que melhorei muito a
minha qualidade de vida após o início dos programas aqui na
empresa”, finalizou.
Ginástica Laboral
A prática de exercícios regulares no ambiente de trabalho
auxilia no combate ao desgaste emocional e melhoram o
relacionamento interpessoal dos trabalhadores. A ginástica
laboral consiste em uma série de exercícios, desenvolvidos
geralmente no meio da jornada de trabalho, com o objetivo de
quebrar a rotina de movimentos repetitivos e auxiliar na
prevenção de lesões.
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Trabalhadores da Indústria tem momentos de
lazer no intervalo do almoço
De segunda a sexta-feira, o
SESI oferece no Centro de
Atividades do Trabalhador
(CAT) Waldir Peccini, localizado
no Distrito Industrial, uma
programação permanente
para os trabalhadores da
i n d ú s t r i a . A q u e l e s q u e Espaço oferece oportunidade de descanso, descontração e fortalecimento das relações interpessoais.
almoçam nas empresas ou no
fácil perceber nos trabalhadores a expectativa para esse
restaurante da unidade (com preços diferenciados e acessíveis)
momento, “sempre comentam que não vêem a hora de chegar
podem usar o intervalo para descansar, descontrair e fortalecer as
aqui, para relaxar depois de uma manhã de trabalho intenso”,
relações interpessoais.
afirmou.
Tudo isso é possível porque o SESI mantém uma sala multiuso
O operador de máquinas da Brasferro, Elielton Vieira, disse que
com vídeo game, sinuca, totó, tênis de mesa, jogos de tabuleiro e
já está freqüentando o espaço a aproximadamente um ano e ele
um espaço com poltronas para descanso.
pratica todas as modalidades que são oferecidas. Suas preferidas
De acordo o profissional de educação física da entidade,
são tênis de mesa e jogo de xadrez. “Sinto-me à vontade aqui. Tem
Clidenor França, essas atividades começaram no segundo
um sofá confortável e vídeo game para descontração, fico ansioso
semestre de 2012, logo após a inauguração do CAT. “O SESI criou
pelo momento do almoço, por que depois tem um lazer muito
este espaço para aqueles industriários que moram distante do
atrativo e relaxante que nos ajuda a volta ao trabalho com mais
Distrito, tornando inviável ou cansativo ir almoçar em casa para
entusiasmo e motivação.”
depois retornar ao trabalho no turno da tarde. Acreditamos que,
Os Trabalhadores da Indústria podem ficar atentos para a
com essas atividades, contribuímos para que os trabalhadores
realização do I Torneio de Sinuca que será realizado em breve e
descansem, descontraiam e voltem ao trabalho mais motivados”.
divulgado no local.
Robertson Oliveira, estagiário de Educação Física, disse que é
Foto: ASCOM Sistema Indústria

Escola do SESI promove Baile de Fantasia 2014
O evento já faz parte do
repassado aos alunos, com isso
calendário da escola e este ano
eles puderam conhecer a história
contou com a presença de
do carnaval. Foi trabalhada a
princesas, super-heróis, palhaprodução de textos e o desenvolços, passistas e muitos outros
vimento de habilidades manuais
personagens que não podem
e artísticas com a confecção de
faltar nas festas de carnaval. Os
máscaras, fantasias e a decoração
alunos do maternal ao 5º ano , Baile de Fantasias 2014 - Alunos se divertiram na follia da paz e da alegria
da festa” destacou.
nesta quinta-feira (27), se
Houve uma atenção especial
divertiram ao som das marchinhas de carnaval.
com a escolha do repertório. “Nós preferimos apresentar para as
A coordenadora pedagógica, Wilma de Oliveira, explicou que o
crianças as músicas tradicionais, em função da sua importância
projeto trabalhado com as crianças desde o início do ano letivo
cultural, criando a oportunidade de conhecer as marchinhas que
tem o objetivo de fazer com que os alunos reconheçam a festa
não são mais tão ouvidas nas festas como o samba e o frevo, estilos
folclórica “carnaval”, como uma manifestação da cultura brasileira.
com os quais eles já estão mais familiarizados”, finalizou.
“Os professores inseriram o tema no conteúdo didático
Foto: ASCOM Sistema Indústria

SENAI Roraima faz acompanhamento de Projeto Nacional
de Educação Profissional
Representante do
acompanhados de perto pelo
Departamento Nacional esteve
Técnico, Walberth Rogério de
em Boa Vista, no último dia 25,
Souza Oliveira, Analista de
participando de uma visita para
Desenvolvimento Industrial que
acompanhar o processo de
esteve realizando uma análise de
Implantação do Projeto
todo o processo dessa
“ I t i n e rá r i o s N a c i o n a i s d e
implementação.
Educação Profissional”, no
A Coordenação Pedagógica
departamento Regional de
vem capacitando o corpo
Roraima.
docente com base na
O projeto tem como objetivo Técnicos do SENAI participam de reunião com o Analista de Desenvolvimento Industrial,
metodologia por competência
produzir perfis e desenhos Walberth Rogério de Souza Oliveira,
que se vincula diretamente com
curriculares nacionais para os cursos oferecidos pela instituição e
estes itinerários, além da elaboração e atualização dos planos de
favorece ações educacionais alinhadas nacionalmente com as
cursos. De acordo com a Interlocutora do projeto no SENAI
áreas de atuação do SENAI, conforme padrões estabelecidos nas
Roraima, Elza Cavalcante, os Itinerários Formativos Nacionais
diretrizes do Departamento Nacional do SENAI.
favorecerá ações educacionais alinhadas nacionalmente,
Em Roraima, 4 cursos da área de gestão já estão sendo
propiciando uma formação integral aos alunos com padrão de
desenvolvidos em consonância com os Itinerários Formativos
qualidade, ou seja, uma qualificação que possibilitará uma maior
Nacionais , são eles, Assistente Administrativo, Contabilidade,
mobilidade aos alunos, uma vez que poderão obter uma mesma
Recursos Humanos e Operador de Telemarketing e foram
formação em qualquer lugar do país.
Foto: ASCOM SENAI
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Corpo docente do SENAI é treinado
para as Olimpíadas do Conhecimento
Visando um melhor resultado
De acordo com o participante,
nas Olimpíadas do
Francisco Maia, foi apresentada a
Conhecimento deste ano, o
otimização predial
coordenador da área de
computacional, atendendo a
eletroeletrônica do SENAI
norma europeia por meio da
Roraima, Francisco Maia de
tecnologia KNX, que permite uma
Oliveira e o instrutor Jackson
eficiente e confortável gestão de
Wildson Caetano dos Santos,
todas as instalações em uma
participaram do Curso de
residência. São funcionalidades
Domótica Avançada, realizado na
simples que podem ser
Escola SENAI Antônio Simões, na
controladas com um simples
cidade de Manaus, no período de
pressionar de um botão como:
19 a 21 de fevereiro.
c o m a n d o e re g u l a ç ã o d a
Além do Departamento
iluminação, persianas
Regional de Roraima
motorizadas, climatização,
Foto: ASCOM SENAI
participaram também
aquecimento, ventilação e ar
representantes do Amazonas, Equipe do SENAI na Capacitação Eurodomótica realizada no Estado do Amazonas
condicionado, além de segurança
Pará, Rondônia e Acre. O treinamento foi ministrado pela empresa
de pessoas e bens por integração de diferentes sensores:
Eurodomótica Tecnologia de Automação KNX.
presença, inundação, fumaça, gás, entre outros.
O encontro foi promovido pela coordenação geral da
A Domótica é uma tecnologia recente que permite a gestão de
Olimpíada do Conhecimento, como uma das metas do projeto Top
todos os recursos habitacionais. Ela permite uma maior qualidade
one, que visa elevar o nível da competição nacional objetivando o
de vida, reduz o trabalho doméstico, aumenta o bem estar e a
Brasil no topo do quadro de medalhas na competição mundial,
segurança, racionaliza o consumo de energia e, além disso, sua
WorldSkills, que acontece em 2015 na cidade de São Paulo.
evolução permite oferecer continuamente novas aplicações.
O curso trata da automatização e o controle aplicados à
Além deste evento, o SENAI DN já realizou Workshops com
residência que se realizam mediante o uso de equipamentos que
especialistas nas ocupações de Tecnologia da Moda e TI. A meta é
dispõem de capacidade de comunicar-se interativamente entre si
realizar encontros com técnicos especialistas em todas as
e com capacidade de seguir as instruções de um programa
ocupações até junho deste ano.
previamente estabelecido pelo usuário da residência.
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