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5ª Semana Nacional da Conciliação
Trabalhista será realizada de 27 a 31 de maio

A edição deste ano terá o slogan “Menos Conflitos. Mais Soluções: com a 
conciliação o saldo é sempre positivo”.

 Promovida pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com os 
Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Bra-
sil, a edição de 2019 da Semana Nacional da 
Conciliação Trabalhista terá o slogan “Menos 
Conflitos. Mais Soluções: com a conciliação o 
saldo é sempre positivo”. Esta é a quinta edição 
do evento, que será realizado entre 27 e 31 de 
maio.
 A Semana Nacional da Conciliação Tra-
balhista tem o objetivo de proporcionar, por 
meio de solução amigável, maior celeridade ao 
encerramento de conflitos trabalhistas. Duran-
te o evento, a Justiça do Trabalho soma esfor-
ços para ampliar o número de audiências entre 
empregadores e empregados, buscando alcan-
çar o maior número possível de acordos.
 O Coordenador da Comissão Nacional 
de Promoção à Conciliação da Justiça do Tra-
balho e vice-presidente do CSJT e do Tribunal 
Superior do Trabalho, ministro Renato de La-
cerda Paiva, destaca as vantagens da concilia-
ção. “A Justiça do Trabalho sempre teve em sua 
essência, desde a CLT de 1943, essa natureza 
mediadora. A solução amigável dos conflitos 
trabalhistas é a forma mais rápida, vantajosa e 

moderna para a solução dos litígios”, acredita.
 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER, apoia a “Semana Nacional da 
Conciliação” por entender que a iniciativa é de 
grande importância e uma oportunidade para 
as empresas industriais que, por ventura, te-
nham alguma demanda na justiça do trabalho, 
possam aproveitar para eliminar litígios e en-
contrar soluções práticas para essas situações. 

Conflitos + Soluções
 A temática da campanha deste ano con-
ta com numerais e símbolos de operações ma-
temáticas que visam mostrar, de forma obje-
tiva, os resultados positivos que a Semana da 
Conciliação Trabalhista tem alcançado desde 
2015.
 Somente nas quatro primeiras edições, 
foram contabilizados mais de 700 mil atendi-
mentos, cerca de 102 mil acordos consolidados 
e uma movimentação de recursos superior a R$ 
2 bilhões. Assim, como o próprio slogan desta-
ca, “com a conciliação o saldo é sempre positi-
vo”.
 Para participar, os interessados devem 
entrar em contato com o TRT de origem.
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Mês da Indústria

SESI Roraima proporciona manhã de lazer 
para os Industriários e seus dependentes

 Em comemoração do Dia da Indústria 2019, 
o SESI Roraima irá realizar, no sábado dia 25 de 
maio, uma manhã inteira de atividades para o tra-
balhador da indústria roraimense e seus depen-
dentes das 8h às 12h00, um momento de integra-
ção e socialização entre trabalhadores e familiares. 
A programação Unidade do SESI fica localizada na 
Avenida das Indústrias, S/N, Distrito Industrial. 
 O evento tem o objetivo de valorizar e ho-
menagear os industriários, por meio das empresas 
localizadas no Distrito Industrial de Boa Vista e ad-
jacências, proporcionando atividades que promo-
vam qualidade de vida, educação e entretenimen-
to.
 Haverá torneio de Futebol Society onde po-
derão participar times mistos ou por empresa.  As 
inscrições deverão ser feitas previamente e, para 
garantir uma ótima partida, o SESI disponibilizará 
o campo para treino. 
  Os industriários e suas famílias poderão 

participar do Circuito Saúde com a realização da 
avaliação física com a bioimpedância, aferição de 
pressão e consulta com a nutricionista ou médico; 
Consultas com clínico geral; Odontologia com con-
sultas de limpeza, aplicação de flúor e emissão de 
voucher com prazo para do procedimento poste-
riormente no SESI.
 Outras atividades serão realizadas simul-
taneamente como a do Programa Cozinha Brasil 
com palestra sobre Alimentação Saudável e apro-
veitamento integral dos alimentos e degustação, 
além da Oficina de Robótica e apresentação das 
equipes de Robótica da Escola do SESI. 
 A diversão continuará com diversas recre-
ações e atividades livres: com sessão de cinema e 
lanche (pipoca e suco), pula-pula, jogos de mesa, 
pebolim, sinuca mini oficina de pesquisas escola-
res no computador; contação de histórias (consul-
ta ao acervo).
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Família na Escola

Escola do SESI realizou uma programação 
especial em homenagem às mães

 O Família na Escola, realizado no último sá-
bado, 11 de maio, trouxe às famílias e às mães, em 
especial, uma experiência divertidíssima e cheia 
de emoções sentida durante toda a programação, 
que levou a manhã inteira, repleta de atividades 
realizada pelos alunos, professores e gestores da 
Escola.  
 O objetivo foi aproximar ainda mais a famí-
lia do ambiente escolar, potencializar uma relação 
interpessoal, e garantir um processo de aprendiza-
gem, socialização, conhecimento da cultura, e dos 
valores familiares e educacionais, promovendo a 
interação e fortalecimento dos laços familiares no 
ambiente escolar, visando reforçar a importância 
da participação dos pais na formação dos alunos. 
 O primeiro momento, os convidados parti-
ciparam de algumas atividades na quadra de es-
portes, como ginástica laboral e muita dança, o 
momento foi de alegria e interação entre todos, 
em seguida, aconteceram as apresentações dos 
alunos em homenagem a cada mãe, na sequência 
foram realizadas as oficinas com cunho diferencia-
do voltado para reflexão e práticas de ações que 
envolvem as atitudes que expressam sentimentos. 
 Ao todo foram realizadas 20 oficinas, con-
duzidas pelos alunos e professores, entre os te-
mas trabalhados estiveram, solidariedade, cuida-

do, gratidão, empatia, amor, amizade, respeito e 
entre outras.  

Viviane Almeida da Silva, mãe do aluno Miguel Sil-
va, do 2º Ano, ficou encantada com a proposta das 
oficinas temática de resgatar valores e sentimen-
tos bons e aproximar às famílias na vida escolar e 
no dia a dia dos alunos. “Eu achei a programação 
maravilhosa e acredito que conseguiu buscar den-
tro de cada um de nós, lembranças boas e sen-
timentos que, às vezes, esquecemos de demons-
trar, a oficina sobre Recordação que participei, 
foi emocionante, ela fazia a gente recordar vários 
momentos importantes da minha vida com minha 
mãe e eu me tornando mãe. Essa oficina mexeu 
muito comigo e eu saí de lá com outro pensamen-
to”, revelou. 
 De acordo com a diretora da Escola Gardê-
nia Cavalcante, “esse ano a ideia foi fazer um res-
gate sobre os valores éticos e morais e fazer uma 
programação diferenciada por meio das oficinas, 
cuja a proposta foi fazer com que as famílias brin-
cassem, internalizassem a importância de cada 
momento lado a lado dos filhos, tanto no convívio 
escolar quanto familiar. Foi gratificante ver o sorri-
so, a alegria a emoção desses participantes duran-
te as oficinas”, declarou. 

Alunos da Educação Infantil durante apresentação Pais e filhos aproveitram cada oficina 
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SENAI/RR oferece Oficinas gratuitas para 
moradores do Bairro Bela Vista

Neste mês de maio o SENAI Roraima, em parceria 
com a Embrapa está oferecendo 06 Oficinas gra-
tuitas com temáticas voltadas a Robótica, Panifi-
cação, Informática, Elétrica, Educação Ambiental e 
Financeira.
As ações estão sendo realizadas no Lar Fabiano de 
Cristo – Unidade Casa de Timóteo, localizado no 
Bairro Bela Vista. Esse trabalho faz parte do Proje-
to Circuito SENAI, Indústria e Sociedade - SIS, reali-
zado pelo Departamento Nacional, que tem como 
objetivo integrar a instituição com uma indústria 
parceira para benefício da comunidade.
O foco é promover novos espaços de diálogo entre 
a educação profissional, a indústria e a comunida-
de e  criar oportunidades de aprendizagens signi-
ficativas, de modo que docentes e discentes mobi-
lizem competências desenvolvidas em diferentes 
áreas de atuação do SENAI.
Para essa ação acontecer, foi realizado um estudo 

de campo para identificar quais eram as principais 
necessidades dos moradores daquela região, as-
sim foram elaboradas oficinas que estão ajudan-
do os moradores a desenvolverem atividades com 
foco na geração de renda. 09 instrutores, 01 assis-
tente administrativo e 05 alunos do SENAI Rorai-
ma estão participando da ação, juntamente com 
01 pesquisadora da Embrapa. 
Para o Mobilizador da Equipe em Roraima, ins-
trutor Tércio Ueslei, essa atividade tem muito a 
acrescentar na vida dessas pessoas, “por meio 
do trabalho de campo observamos que a comu-
nidade local tem várias demandas e, com a ajuda 
de parceiros como a Embrapa e o Lar Fabiano de 
Cristo, estamos dispostos a ajudá-los”, afirmou o 
instrutor. 
As famílias que estão sendo beneficiadas são as 
que fazem parte das ações desenvolvidas pelo Lar 
Fabiano de Cristo. 
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