
Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas

Informativo interno da
Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima

Nº 389- 03.05.2019

Mês da Indústria
FIER, SESI, SENAI e IEL têm programação 

voltada para empresas e trabalhadores

Para as entidades que compõem o Sistema 
Indústria em Roraima, maio é um mês espe-
cial, dedicado a destacar a importância das 
empresas que atuam no beneficiamento, na 
extração e na transformação de matérias pri-
mas, gerando alto valor agregado aos produ-
tos, incorporando novas tecnologias aos seus 
processos, investindo na qualidade dos seus 
produtos, proporcionando o sustento de mi-
lhares de famílias e contribuindo para o de-
senvolvimento do nosso Estado. 

São mais de 500 empresas industriais em 
plena operação, atuando em 20 diferentes 
segmentos, superando dificuldades de infra-
estrutura, alta regulação, custos elevados dos 
insumos, mas sempre persistindo em produ-
zir e crescer.

É por isso que, durante todo este mês, a 
FIER, SESI,SENAI e IEL darão destaque aos ser-
viços voltados para empresas e trabalhadores 
industriais, além de ações comunitárias que 
atendem os dependentes dos industriários na 
capital e no interior.

Haverá cursos gratuitos, oficinas, campa-
nha de vacinação, desconto em graduação 
e pós-graduação à distância e muitas outras 
ações. Quem quiser saber mais detalhes só 

precisa acompanhar as páginas da FIER  no 
fecebook e no instragram a partir do dia 6 de 
maio. 

É lá também que serão divulgadas informa-
ções atualizadas sobre as nossas indústrias, o 
que produzem, quantos empregos geram e 
qual a sua contribuição na economia do Esta-
do, mas enquanto isso, aqui vão alguns dados 
importantes:

Em Roraima as indústrias são responsáveis 
por 10 % do PIB e a construção tem 65,5% 
de participação na atividade industrial. Já as 
indústrias de alimentos, bebidas, madeira, 
minerais não metálicos compõem 27,7%da 
produção industrial local. Você já observou 
quantos produtos fabricados em Roraima 
você já encontra com facilidade nos super-
mercados e lojas locais? Se sim, ótimo! Con-
suma e divulgue a produção destas empresas. 
Mas, se você ainda não percebeu, olhe com 
mais calma a partir de agora e se permita co-
nhecer, provar e atestar a qualidade do que é 
100% produzido em Roraima.

Apóie e valorize quem trabalha para Rorai-
ma crescer! Dê preferência para a Indústria 
Roraimense!

O Sistema Indústria realizará a programação a aprtir do dia 6 de maio 
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SESI realiza diversas atividades em prol da 
Saúde e Qualidade de Vida dos 

trabalhadores

 A Gerência Executiva do SESI de Promoção da 
Saúde, em parceria com a empresa Roraima Energia, re-
alizaram a Semana da Saúde do Trabalhador 2019 com 
uma programação diversificada e com a participação 
ativa dos trabalhadores e seus empregadores. O tema 
dessa ação foi “Você com mais energia e qualidade de 
vida”, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, co-
memorado no dia 07 de abril. 
 A semana voltada para a saúde do trabalhador 
aconteceu de 08 a 12 de abril, e teve como objetivo con-
tribuir para adoção de hábitos de vida mais saudáveis, 
realizando ações que se revertam em benefícios à saúde 
dos colaboradores, para que assim possam ter melhor 
qualidade de vida dentro e fora da empresa.
 No decorrer da programação foram realizadas 
ações como o Circuito Saúde, com a aplicação de 305 
doses de vacinas contra o vírus da gripe H1N1; análise da 
composição corporal do trabalhador com acompanha-
mento da nutricionista do SESI, resultando em 38 avalia-
ções de Bioimpedâncias; aferição de pressão, glicemia, 
aplicação de flúor, Blitz educativa, Ginástica laboral.

 Além do Circuito Saúde, o SESI realizou um tor-
neio onde os trabalhadores tiveram a oportunidade de 
disputar diferentes modalidades esportivas, com a fi-
nalidade reunir por meio do esporte, empresários e in-
dustriários, estimulando à prática esportiva na empresa, 
promovendo o intercâmbio sociocultural e divulgando 
amplamente o SESI à comunidade.
 Entre as atividades destacaram-se o Futebol So-
ciety, que contou com sete equipes com dez participan-
tes; Vôlei de quadra misto com quatro equipes e quatro 
participantes; dominó de dupla; tênis de mesa masculi-
no e tênis de mesa feminino. Todas as modalidades com 
premiações em troféus e medalhas.
 Para a profissional de Educação Física do SESI, 
Mônica Roque, da gerência de Promoção da Saúde, “o 
SESI realiza a gestão e operação desses eventos visando 
cooperar com as indústrias que realizam ações voltadas 
à melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores. 
E com isso fortalece a imagem institucional frente a seus 
funcionários em relação ao comprometimento com a 
responsabilidade social”, destacou.

A programação foi em alusão ao Dia Mundial da Saúde
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Programação do Dia das Mães acontecerá 
durante o Família na Escola

 O primeiro Família na Escola deste ano do 
Centro de Educação do Trabalhador João de Mendon-
ça Furtado CET/SESI, acontecerá no próximo dia 11 de 
maio, das 09 às 1130, no sábado que antecede a data 
comemorativa no Brasil, que é sempre todo 2º domin-
go do mês de maio. A proposta é proporcionar às famí-
lias dos alunos do maternal ao 9° ano uma manhã re-
pleta de atividades, em homenagem ao Dia das Mães.
 De acordo com coordenação da Escola o objeti-
vo é aproximar ainda mais a família do ambiente escolar, 
potencializar uma relação interpessoal, e garantir um 
processo de aprendizagem, socialização, conhecimen-
to da cultura, e dos valores familiares e educacionais.
 O objetivo é promover a interação e fortaleci-
mento dos laços familiares no ambiente escolar, visando 
reforçar a importância da participação dos pais na for-
mação dos alunos. As experiências cotidianas no am-
biente escolar demonstram que ainda é preciso investir 
na interação entre família e escola. Dada a importância 
dessas duas instituições fundamentais na formação inte-
gral dos alunos, a Escola propõe resgatae essa parceria .  
 De acordo com a coordenação pedagógica, a 
escola do SESI busca firmar parceria essencial na cons-
trução social a criança colaborando para o crescimen-

to nos aspectos intelectual, cultural cognitivo e crítico, 
visando ampliar ainda mais a participação dos pais no 
âmbito escolar. Portanto, o projeto Família na Esco-
la do SESI, visa contribuir para que o envolvimento en-
tre a comunidade escolar aconteça com uma educação 
partilhada que constrói o caráter do cidadão conscien-
te em nossa sociedade. Nesse sentido, a família pas-
sa a participar da escola, com pequenas intervenções 
no processo educacional da criança, gerando gran-
des mudanças no seu comportamento e aprendizado.
 Durante a programação, no primeiro momento 
as famílias irão participar de algumas atividades na qua-
dra de esportes, como ginástica laboral, onde terão um 
momento de alegria e interação entre todos, em segui-
da, serão realizadas as oficinas com cunho diferenciado 
voltado para reflexão e práticas que envolvem as atitu-
des que expressam sentimentos. Ao todo serão realiza-
das 20 oficinas, as quais serão conduzidas pelos alunos 
e professores, entre os temas trabalhados estão, soli-
dariedade, cuidado, gratidão, empatia, amor, amizade, 
respeito e entre outras.  A proposta é bem interessante 
e vem com o diferencial de aplicar todas essas temáti-
cas, na vida escolar e dia a dia dos alunos e suas famílias. 

Mãe e filha durante o evento de 2018 Neste ano a programação contará com 20 oficinas 



4Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 389 - 03.05.2019

Confira um resumo da Semana da Saúde do Trabalhador
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