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APRESENTAÇÃO

A

importância do planejamento nas realizações geram resultados satisfatórios
quanto às expectativas e metas da instituição, o que são de suma importância para

que as ações sejam ordenadas de forma articulada, afim de contribuir para a qualidade
da prestação de serviços do Sesc neste regional. Portanto, a forma de planejar traduzido
neste Programa de Trabalho 2017 consiste em uma importante ferramenta de gestão e
administração, que está relacionado com a preparação, organização e estruturação do
objetivo final.
Como em todos os anos anteriores, buscamos desenvolver nossas equipes de forma
perspicaz para que sempre possamos realizar um atendimento satisfatório à sociedade
roraimense, sem equívoco, como condição indispensável que se quer alcançar,
enriquecer a existência de todos e de cada trabalhador do comércio de bens, serviços
e turismo, estreitar a convivência; estimular, promover e disseminar a cultura; a saúde; a
educação; o lazer e o esporte, e estabelecer programas sociais que possam ir ao encontro
da pessoa humana para liberar seus potenciais e poder criar e interagir no seu meio.
Para o ano de 2017, a concretização da nova sede administrativa para nossos colaboradores
e mesmo para atender a clientela, um espaço visionário e aconchegante, proporcionando
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melhor qualidade de vida no trabalho e na sociedade. Os programas Educação, Saúde,
Cultura, Lazer, Assistência e a forma da nova Gestão do regional, são peças de um
quebra-cabeças que, ao se encaixarem, compõem um dos maiores provedores de
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cidadania e de responsabilidade social. Mantendo o Sesc em Roraima como constante
protagonista desses segmentos, a entidade exerce o papel de disponibilizar serviços que
garantam direitos básicos ao cidadão.
Mantendo sempre o foco no cumprimento de nossa Missão, apresentamos este Programa
de Trabalho da Administração Regional do Sesc em Roraima para 2017, elaborado em
conformidades com as Normas e Regulamentos da Instituição, alinhados ao plano
estratégico e às Diretrizes Quinquenais 2016 – 2020, trabalhando com foco em seus
princípios e valores para a obtenção do sucesso, demonstrando sua responsabilidade
social, caráter positivo e aperfeiçoamento institucional, propondo realizar serviços
com qualidade e excelência, atendendo prioritariamente às necessidades da clientela
preferencial. As ações delineadas para o exercício ensejam, também, investimentos em
instalações, espaços, equipamentos, reformas, adequações, revitalizações e manutenções
preventivas e corretivas para as realizações de nossas atividades e projetos.

Para 2017, estão previstos 11.550 matrículas entre novas habilitações e revalidações,
além da produção de serviços na ordem de 3.381.511, nas diversas áreas de Educação,
Saúde, Cultura, Lazer e Assistência, direcionados aos nossos clientes e estendidos à
comunidade. Neste exercício, também passa a vigorar a Resolução Sesc Nº 1.303/2015
que aprova o Referencial Programático, que visa conceituar e subdividir a programação
recursos orçamentários projetados para efetivar a ação programática do Regional para
o exercício de 2017 contemplam R$24.080.735,00 (vinte e quatro milhões, oitenta mil,
setecentos e trinta e cinco reais).
Face às dificuldades que se vislumbram para atingir nossas metas e obter os
resultados almejados, contamos sempre com o apoio do Departamento Nacional e
do Conselho Regional, bem como dos colaboradores do Sesc em todos os níveis, no
qual comprometimento e qualidade são características marcantes de suas atuações e
desempenhos. Nosso compromisso é prosseguir evoluindo, acrescendo melhorias nos
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do Sesc, além de definir critérios e processos de mensuração e registro da produção. Os

níveis de qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo,
e de seus dependentes, oportunizando um crescimento digno e melhores condições de
vida à nossa clientela.
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FUNDAMENTAÇÃO DE TOMADA DE DECISÃO
Diagnóstico - Matriz SWOT
Diante dos resultados obtidos por meio do diagnóstico dos ambientes externo
e interno, o Departamento Regional do Sesc em Roraima atualiza a sua Matriz
SWOT, evidenciando aspectos relevantes para o contexto do exercício do
Programa de Trabalho 2017.

FORÇAS
Identidade Sesc
Infraestrutura das Unidades Operacionais
Estrutura tecnológica
Equipe multidisciplinar
Diversidade de serviços
Capilaridade itinerância das ações
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Política de Cargos e Salários
Integração das áreas
Burocracia nos processos
Sistematização dos processos
Comunicação interna
Rotatividade de pessoal

OPORTUNIDADES

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO

Serviços públicos deficitários
Expansão do comércio
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FRAQUEZAS

Avanço tecnológico
Parcerias público x privada
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Diminuição da receita compulsória
Criação de novos “S”
Carga tributária
Falta de segurança e deficiência nos transportes públicos
Crise política e econômica
Sistema de fornecimento da energia elétrica

AMEAÇAS

MANUTENÇÃO E SOBREVIVÊNCIA

REFERENCIAIS ESTRATÉGICOS
Base Estratégica da Administração Regional do Sesc em Roraima
MISSÃO
Atender nossos clientes com excelência
proporcionando-lhes qualidade de
vida e valorização da sua cidadania.

7

VISÃO
Ser a melhor instituição
na promoção da qualidade de vida.

Potencializar as ações de
sustentabilidade na
programação

VALORES
Compromisso Social, Ética,
Integração, Parcerias,
Qualidade de Vida, Transparência

6

Aprimorar os
processos internos na
busca da melhoria
contínua da gestão

14

5
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4 RELACIONAMENTO

Garantir a fidelização dos
nossos clientes

3 SATISFAÇÃO

Ampliar o nível de
efetividade do Sesc na
prestação de serviços à
sociedade

2

REDE DE
Contribuir de forma RELACIONAMENTOS
integrativa e ativa para a
discussão de políticas
públicas nas áreas de
atuação institucional

1

DIVULGAÇÃO
Potencializar o INSTITUCIONAL
reconhecimento do Sesc
na sociedade

Aperfeiçoar o
processo de
comunicação
interna

PROCE
INTERN
CLIENTES

AFIRMAÇÃO
INSTITUCIONAL

MAPA ESTRATÉGICO 2016 - 2020
Administração Regional do Sesc em Roraima
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SUSTENTABILIDADE

9

PROCESSOS
E GESTÃO

INFRAESTRUTURA
Qualificar, manter ou ampliar a E TECNOLOGIA
infraestrutura física e tecnológica
com foco no tripé da
sustentabilidade (econômico,
ecológico e social)

COMUNICAÇÃO
ORGANIZACIONAL
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8

APRENDIZADO E
Promover a aprendizagem DESENVOLVIMENTO
organizacional e o pleno ORGANIZACIONAL
potencial das pessoas

ESSOS
NOS
APRENDIZADO E
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

12

11

EQUILÍBRIO
Apliar o equilíbrio FINANCEIRO
financeiro para garantia
de investimentos

10

FINANCEIRA

Implantar a
gestão de custos

PLANEJAMENTO
Promover a E GESTÃO
assertividade no ORÇAMENTÁRIA
planejamento
orçamentário

DIRETRIZES PARA O QUINQUÊNIO 2016 - 2020
Crescimento
Equilibrado

Foco na Clientela
Preferencial

Protagonismo do Sesc
na Ação Finalística

Ênfase nos Processos de
Gestão e Planejamento

Valorização das Pessoas e Compromisso
com o Desenvolvimento Profissional

Qualificar e Fortalecer as Ações de
Afirmação Institucional e de Comunicação

Desenvolvimento de Valores e
Elevação da Qualidade de Vida

Responsabilidade
Socioambiental

Aperfeiçoar as Ações
de Turismo Social

Ampliação dos Serviços
por Meio de Tecnologia

ESPAÇOS DE ATUAÇÃO
As unidades do Sesc em Roraima destacam-se pela infraestrutura de qualidade,
conforto, comodidade e funcionalidade. São espaços para as realizações das ações
programáticas da instituição, convivência, encontros e participações. Buscamos atender
às expectativas, tendo em vista a fidelização da clientela preferencial, bem como os
usuários, proporcionando com excelência nossas ações. As práticas da revitalização das
áreas de convivência e equipamentos são continuamente repensadas.

Endereço: Rua Araújo Filho, nº 947 – Centro
CEP: 69301 – 090 – Boa Vista – Roraima
Telefones: (95) 3624 – 9850/ 3624 – 9855
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br

Características do espaço:
Prédio da nova Sede Administrativa em construção, com previsão de conclusão em julho de 2017.
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SESC CENTRO ADMINISTRAÇÃO

A unidade oferecerá além dos serviços administrativos as atividades de Nutrição, Saúde Bucal,
Central de Atendimento, Biblioteca, Espaço de Convenções e Auditório. Funcionando
provisoriamente no Centro de Atividades, até a conclusão da obra.
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SESC ORLA
Endereço: Rua Floriano Peixoto, nº 269 – Centro
CEP: 69301 – 320 – Boa Vista – Roraima
Telefones: (95) 3621 – 3923/ 3621 – 3924
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br

Características do espaço:
Prédio eventualmente alugado pela proximidade com a clientela preferencial,
localizado no Centro comercial da cidade de Boa Vista, com acesso fácil e bem visto a todos.

Horário de Atendimento:
Restaurante de segunda a sexta feira – 11:30h às 13:30h.
Biblioteca Centro de segunda a sexta feira – 08h às 18h.

SESC ODONTOLOGIA FIXA
Endereço: Av Major Willians, nº 2.084- Centro
CEP: 69301 - 110 – Boa Vista – Roraima
Telefones: (95) 3621 – 3940
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br

Características do espaço:
Prédio eventualmente cedido em parceria com o Senac Roraima, oferece instalações modernas
e de qualidade para a clientela comerciária.

Horário de Atendimento:
Odontologia Fixa de segunda a sexta feira – 07:00h às 19:0h

ESPAÇOS DE ATUAÇÃO
SESC CENTRO DE ATIVIDADES "DR. ANTONIO OLIVEIRA SANTOS"
Rua Airton Senna, s/n – Campolândia
CEP: 69373 – 000 – Rorainopólis – Roraima
Telefones: (95) 3624-9850/ 3624-9855
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br

Características do espaço:
Complexo Educacional – Escola do Sesc é compreendida de Educação Infantil, Educação
Fundamental e Ensino Médio Integral, com projetos de Ciências e Ecologia, Área de Educação
Especial, Brinquedoteca, Biblioteca e Parque de diversões para crianças.
Complexo Esportivo – Ginásio para prática de esportes em geral, Piscinas Adulta e Infantil para
atividades relacionadas à água, Academia com aparelhos modernos e avaliação, Campo de futebol
Society, Parque aquático, Sala de recreação com xadrez e jogos em geral.
Complexo Cultural – Teatro, Cinema, Galeria, Banco de textos, oficinas de orquestra, Salão de
danças, oficina de Coral.
Complexo de Saúde – Restaurante para os comerciários da área, Atendimento de Enfermagem e
Prevenção a Saúde.

Horário de Atendimento:
Complexo de Educação de segunda a sexta feira – 07:30h às 18h
Biblioteca Mecejana de segunda a sexta feira – 08h às 18:30h
Restaurante Mecejana de segunda a sexta feira – 11:30h às 13:30h
Academia de Segunda a sexta-feira – 05h as 21:30h e Sábado – 07h as 12h
Atividades Esportivas Sistemáticas Segunda a sexta-feira – 14h as 23h
Central de Atendimento de segunda a sexta feira – 8h às 18h

18
SESC LER IRACEMA
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Rua Princesa Isabel, s/n – Centro
CEP: 69348 – 000 – Iracema – Roraima
Telefones: (95) 3543 – 1197
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br

Características do espaço:
Complexo Educacional Sesc Ler com PHE e PSL, Quadra esportiva e Biblioteca.

Horário de Atendimento:
Complexo de Educação de Segunda a Sexta-feira – 08h às 22h
Biblioteca de Segunda a Sexta-feira – 08h às 22h.

SESC LER RORAINÓPOLIS
Rua Ayrton Sena, S/N - Campolândia
CEP: 69373-000 - Rorainópolis - Roraima
Telefones: (95) 3238 - 1343
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br

Características do espaço:
Complexo Educacional Sesc Ler com PHE e PSL, Quadra esportiva e Biblioteca.

Horário de Atendimento:
Complexo de Educação de Segunda a Sexta-feira – 08h às 22h
Biblioteca de Segunda a Sexta-feira – 08h às 22h.

ESPAÇOS DE ATUAÇÃO
SESC LER SÃO JOÃO DA BALIZA
Endereço: Rua Airton Senna, S/N – Campolândia
CEP: 69373 – 000 – Rorainopólis – Roraima
Telefones: (95) 3238 – 1305
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br

Complexo Educacional Sesc Ler com PHE e EJA, Quadra Esportiva e Biblioteca.

Horário de Atendimento:
Complexo de Educação de Segunda a Sexta-feira – 08h às 22h
Biblioteca de Segunda a Sexta-feira – 08h às 22h.

HOTEL SESC TEPEQUÉM
Endereço: Gleba Tepequém, S/N – Tepequém
CEP: 69343 – 000 – Amajari – Roraima
Telefones: (95) 3593 – 1171
E-mail: gabdiretor@sescrr.com.br
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Características do espaço:

Características do espaço:
O Projeto do Hotel conta com 24 quartos, tem capacidade para 72 leitos,
restaurante, piscina, fonte, tirolesa e arvorismo.

Horário de Atendimento:
A Unidade encontra-se em construção, com previsão para funcionamento no segundo semestre do exercício de 2015.
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PERFIL CLIENTE SESC
O público alvo do Sesc são trabalhadores do comércio de bens, serviços
e turismo e seus dependentes, trabalhadores que atualmente encontramse desempregados, mas que exerceram, no período retroativo de um ano
atividades em empresas comerciais, conforme normas institucionais e critérios
definidos.
O levantamento de dados, a partir das informações cadastrais registradas no
ato de matrícula entre o período de janeiro a julho de 2016 apontou o seguinte
perfil socioeconômico da clientela:

84%

Dos habilitados são beneficiários
(comerciários e dependentes)

73%

Dos comerciários e dependentes tem
faixa etária entre 25 e menos de 40 anos

54%
53%
44%
20

17%

Dos usuários matriculados percebem menos de
dois salários mínimos (entre os que possuem remuneração)
Dos dependentes são menores de 18 anos

Dos comerciários e dependentes matriculados percebem menos de
dois salários mínimos (entre os que possuem remuneração)

Dos comerciários e dependentes matriculados
possuem ensino superior completo
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Fonte: Sistema de Dados Estatísticos (SDE) referente ao período de Janeiro a julho 2016.

DETALHAMENTO DO PERFIL DOS CLIENTES SESC
Dos 7.133 habilitados, 5.978 são beneficiários (comerciários e dependentes).
CARACTERÍSTICAS DOS COMERCIÁRIOS
Dos habilitados 43% são comerciários.
Dos comerciários habilitados 46% são do sexo masculino.
Dos comerciários habilitados 54% são do sexo feminino.
Dos comerciários 91% percebem menos de 3 salários mínimos.
Destes a maior concentração (79%) percebem de 1 a menos de 2 salários mínimos.
Dos comerciários habilitados 61% são solteiros e 36% casados.
Dos comerciários 60% têm ensino médio completo, e 23% têm ensino superior completo.
Dos comerciários 57% têm faixa etária entre 25 e menos de 40 anos, e 19% têm entre 18 e menos de 25 anos.

CARACTERÍSTICAS DOS DEPENDENTES DE COMERCIÁRIOS
50% dos dependentes são do sexo feminino.
Dos habilitados 40% são dependentes.
75% não possuem remuneração.
67% são solteiros (aqui inclusa as crianças) 31% são casados.
Entre a faixa etáriade 0 a menos de 12 anos são 34%, e 19% os dependentes que possuem entre 12 a menos de 18 anos.
30% possuem o ensino fundamental incompleto, enquanto 26% concluíram o ensino médio
e 12% completaram o ensino superior.

Dos habilitados 16% são usuários

PREVISÃO DOS MENSURADORES DA PRODUÇÃO PARA 2017

Os mensuradores de produção evidenciados a seguir estão respaldados
no Referencial Programático do Sesc, nas Diretrizes Gerais de Ação, nas
Diretrizes para o Quinquênio e nas políticas de ação do Sesc em Roraima,
evidenciadas no Plano Estratégico 2016-2020, e são o resultado da otimização
e ampliação de serviços, o que reflete o empenho e o comprometimento das
equipes técnicas das unidades executivas, que em um processo integrativo e
participativo, abrem espaços em todas as atividades para incluir ou melhorar
nossas programações e eventos, atendendo às demandas e expectativas do
público do Sesc.
Para a definição da proposta de mensuradores também foram avaliados
outros aspectos, tais como: a capacidade instalada para a oferta dos serviços,
a procura pelos serviços ofertados, sistema de dados estatísticos, critérios
e parâmetros definidos para as atividades durante o exercício de 2016.
As previsões de metas dos mensuradores de clientes (beneficiário e não
beneficiários) e de produção para 2017, estão descritas nas tabelas a seguir.
Ressaltamos que, no total geral de clientes, o quantitativo refere-se ao
universo de pessoas que serão favorecidas por qualquer realização dos
serviços disponíveis na instituição, independentemente das atividades que
requerem inscrições, uma vez que existem realizações de atividades abertas
à comunidade, as quais não exigem inscrição para a participação.
A seguir, apresentam-se tabelas detalhadas com os vários mensuradores que
comporão o Sistema de Gestão da Produção.
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As metas propostas para o exercício de 2017 são resultados de programações
elaboradas pela equipe técnica de cada unidade executiva, embasadas pelas
normativas e regimento da instituição. As avaliações e acompanhamentos
regulares durante o exercício de 2016, envolvendo diretamente Direção
Regional, gerentes, coordenadores de núcleos, supervisores técnicos
responsáveis por atividades e técnicos da Assessoria de Planejamento
e Orçamento, possibilitaram a formação de metas e estratégias para o
desenvolvimento das atividades.
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PREVISÃO INSCRIÇÕES (CLIENTES)

PROGRAMA SAÚDE

PROGRAMA EDUCAÇÃO

ATIVIDADES

PROGRAMA CULTURA
PROGRAMA LAZER

TOTAL

258

18

276

Educação Fundamental

993

87

1.080

Educação Médio

222

19

241

Educação Complementar

69

188

257

Educação de Jovens e Adultos

0

263

263

Educação em Ciências
e Humanidades

4.022

2.905

6.927

Total do Programa Educação

5.564

3.480

9.044

ATIVIDADES

BENEFICIÁRIOS

NÃO BENEFICIÁRIOS

TOTAL

Nutrição

180.962

14.928

195.890

Saúde Bucal

4.560

2.808

7.368

Educação em Saúde

370

0

370

Cuidado Terapêutico

13.870

0

13.870

Total do Programa Saúde

199.762

17.736

217.498

BENEFICIÁRIOS

NÃO BENEFICIÁRIOS

TOTAL

Artes Cênicas

173

166

339

Artes Visuais

0

0

0

Audiovisual

0

0

0

Música

113

121

234

Biblioteca

1.360

1.591

2.951

Literatura

300

300

600

Total do Programa Cultura

1.946

2.178

4.124

ATIVIDADES

PROGRAMA ASSISTÊNCIA
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NÃO BENEFICIÁRIOS

Educação Infantil

ATIVIDADES
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BENEFICIÁRIOS

BENEFICIÁRIOS

NÃO BENEFICIÁRIOS

Desenvolvimento
Físico-Esportivo

TOTAL

9.956

3.852

13.808

Recreação

100

100

200

Turismo Social - Emissivo

320

183

503

Turismo Social - Hospedagem

145

197

342

Total do Programa Educação

10.376

4.135

14.511

ATIVIDADES

BENEFICIÁRIOS

NÃO BENEFICIÁRIOS

TOTAL

Trabalho com Grupos

25

174

199

Segurança Alimentar
e Apoio Social

0

0

0

Desenvolvimento Comunitário

0

40

40

Desenvolvimento de
Capacidades

40

960

1.000

Assistência Especializada

115

0

115

Total do Programa Assistência

180

1.174

1.354

Total Geral

217.648

27.529

245.177

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento – Previsão de Produção 2017

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PREVISÕES DE
METAS DE PRODUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PREVISÕES DE
METAS DE PRODUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2017
PROGRAMA EDUCAÇÃO
Metas dos Mensuradores de Produção Anual
REALIZAÇÕES

CLIENTES

TURMAS

FREQUÊNCIA

75

3

13.800

15

201

8

38.800

535

46

581

20

456.000

COM.

DEP.

USU.

Creche

0

72

3

Pré-escola

0

186

Anos iniciais

0

TOTAL

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Anos finais

0

467

32

499

16

453.100

Ensino Médio

Anos letivos

0

222

19

241

8

388.200

Alfabetização

0

0

97

97

3

24.797

Anos iniciais do ens. fund.

0

0

138

138

5

52.435

Anos finais do ens. fund.

0

0

28

28

1

7.422

Ensino médio

0

0

0

0

0

0

Educação de Jovens e Adultos

MODALIDADES

REALIZAÇÕES

CLIENTES
COM.

DEP.

NÚMERO TURMAS FREQUÊNCIA

Oficina

0

19

6

25

Complementação Curricular

Curso

0

50

182

232

REALIZAÇÕES

Debate

CLIENTES
COM.

DEP.

65

130

PÚBLICO

USU. TOTAL

Acompanhamento Pedagógico

MODALIDADES

Atividade
Educação em Ciências eHumanidades
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Atividade
Educação
Complementar

Atividades que se referem ao período de
Ensino Básico

ATIVIDADES

10

1.861
10

NÚMERO

80.090

PÚBLICO

PARTICIPANTES

USU. TOTAL
105

300

Exposição

3

300

214

21.460
700

Ciências
Palestra
Visita mediada

125
0

300

275

700

7

1.000 2.000

3.000

100

200

1

Apresentação
Humanidades

Palestra
Roda de conversa
Debate

Meio Ambiente

0
50

100

50

200

0

250

50

300

10

100

402

125

600

3

600

3

3.000

0

1.500

300

1.830

70

Exposição
Roda de conversa

3.000

300

1.830

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento – Previsão de Produção 2017

Ressaltamos que os critérios e parâmetros adotados para a previsão da produção
nas atividades em 2017, seguem as definições do Referencial Programático do
Sesc aprovado pela Resolução Sesc nº 1.303/2015, e conforme o novo padrão
de acompanhamento de execução das metas físicas, o Sistema de Gestão da
Produção - SGP.

Educação Infantil

Educação Fundamental
O objetivo desta atividade é desenvolver no aluno a capacidade de aprender
e interar-se com a realidade em que se vive, tendo com meio básico o pleno
domínio da leitura, escrita e cálculo; envolvendo as diversas áreas do saber,
reconhecendo a individualidade de cada um, valorizando o trabalho coletivo,
através do processo de socialização, na busca do desenvolvimento de
capacidades, habilidades e aprendizagens necessárias à vida em sociedade ao
restabelecer o equilíbrio entre a formação. Em 2017 foram previstas 36 turmas
entre as realizações anos iniciais e anos finais no horário regular, esperando
alcançar 909.100 frequências..

Ensino Médio
Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental
possibilitando o prosseguimento dos estudos, além da preparação para o
trabalho é o foco geral desta atividade, que em 2017 funcionará com a sua
capacidade instalada em 100% durante todo o exercício. Dentro desses
parâmetros, a atividade pretende atingir um total de 388.200 frequências com
241 clientes divididos em 8 turmas.

Educação de Jovens e Adultos
Esta atividade visa proporcionar um conjunto de ações pedagógicas, que objetiva
promover uma educação, que visa humanizar a construção de conhecimentos
sistematizados, não limitados, restritos ou estáticos, mas sim que ofereça
espaços democráticos, que colaborem para o alcance de um desenvolvimento
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Esta atividade visa atender crianças de até 5 anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. Para 2017, foram previstas 11 turmas com 276 clientes, produzindo
um total de 52.600 frequências e modalidades creche e pré-escola. Ressaltamos
que a atividade funcionará com a sua capacidade instalada em 100% durante
todo o ano.
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social mais amplo e capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com
esse intuito, o regional oferecerá 9 turmas distribuídas em quatro municípios,
tendo como previsão de produção um total de 84.654 frequências, distribuídas
nas realizações alfabetização; anos iniciais; finais do ensino fundamental.

Educação Complementar
No Sesc em Roraima, esta atividade contempla as realizações oficina da
modalidade Acompanhamento Pedagógico com as ações da sala de recursos
multifuncionais e na modalidade Complementação curricular, os cursos
do Programa de Habilidades de Estudos - PHE, essas ações ocorrem nas
Unidades do Sesc Ler, bem como no município de Boa Vista e suas Unidades
Descentralizadas. Para o exercício de 2017, almeja-se atingir um total de 80.090
frequências na complementação curricular e 1.861 frequências nas oficinas da
modalidade acompanhamento pedagógico.

Educação em Ciências e Humanidades
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Atender a comunidade de modo geral, levando conhecimentos científicos
em uma linguagem acessível a todos é a proposta dessa ação. O programa
também realiza atividades e projetos próprio, na realização de eventos e
mostras científicas.Apoiar pedagogicamente todas as etapas de ensino (EI, EF
e EM), como aulas práticas e desenvolvimento de projetos com o auxílio dos
professores de cada etapa.

PROGRAMA SAÚDE

REALIZAÇÕES

CLIENTES
COM.

NÚMERO

USU.

PARTICIPANTES

281.500

Refeições

112.729 69.219 16.415 198.363

REALIZAÇÕES

Clínica ambulatorial
Sessão clínica

PRESENÇAS
NAS CONSULTAS

CLIENTES
COM.

DEP.

USU.

TOTAL

2.283

2.277

2.808

7.368

176

0

0

DEP.

NÚMERO

USU.

TURMAS

FREQUÊNCIA

PÚBLICO

0

0

370

3

370
9.045

26

Clínica ambulatorial

2.230

CLIENTES

REALIZAÇÕES
COM.

Atenção de Enfermagem

PARTICIPANTES

915

Orientação

MODALIDADES

520

TOTAL
5

370

PARTICIPANTES

3.270
176

Campanha
Encontro

NÚMERO

176

CLIENTES
COM.

TRATAMENTOS
CONCLUIDOS

16.409

Palestra

Atividade
Cuidado Terapêutico

PRESENÇAS NAS CONSULTAS

TOTAL

Lanche

REALIZAÇÕES

Atividade
Educação em Saúde

DEP.
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Atividade Saúde Bucal

Atividade Nutrição

Metas dos Mensuradores de Produção Anual

DEP.

4.685 2.650

PRESENÇAS NAS CONSULTAS

PESSOAS ASSISTIDAS

USU. TOTAL

0

7.335

7.335

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento – Previsão de Produção 2017

Nutrição
Considerando todas as variáveis que compõem as realizações desta atividade,
mensurou-se um total de produção equivalente a 479.863 entre refeições e
lanches fornecidos por todas as unidades operacionais deste regional para 2017.
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Saúde Bucal
De acordo com os estudos de capacidade da área, pretende-se atingir na
unidade de odontologia fixa a produção de 5.138 presenças entre consultas
e sessões clínicas, enquanto a unidade Odontosesc prevê 11.791 presenças em
consultas, alcançando um total de 16.929 pessoas presentes em consultas. Com
a inclusão da variável sessão clínica disposta no Referencial Programático do
Sesc, a atividade prevê uma maior eficiência no atendimento preventivo de
seus clientes.

Educação em Saúde
As previsões de produção propostas para a atividade no exercício de 2017
atingem um denominador equivalente a 12.560 presenças, distribuídas em
realizações, como: palestras, encontros, campanhas e orientações. A nova
forma de planejamento para o exercício é voltada às campanhas direcionadas
e ações temáticas.

Cuidado Terapêutico
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O enfoque principal da atividade neste regional é voltado para a realização
Clínica Ambulatorial na modalidade Atenção de Enfermagem, que engloba
Ações de alcance individual, abrangendo cuidados de enfermagem no âmbito
da atenção básica em saúde. Dentro desses parâmetros, estima-se obter um
total de 7.335 pessoas presentes em consultas e campanhas da unidade fixa.

PROGRAMA CULTURA
Metas dos Mensuradores de Produção Anual
REALIZAÇÕES

CLIENTES
COM.

Curso

17

Atividade
Artes Visuais

125

128

PÚBLICO

2.080

270

270

16.720

4

Apresentação
9

REALIZAÇÕES

22

CLIENTES
COM.

DEP.

832

69

NÚMERO

TURMAS

69

7.219

FREQUÊNCIA

PÚBLICO

11

CLIENTES
COM.

DEP.

NÚMERO

2150

TURMAS

FREQUÊNCIA

8
18

95

PÚBLICO

121

234

1.450
14

24.776

CLIENTES
DEP.

NÚMERO

600
TURMAS

FREQUÊNCIA

PÚBLICO

17

Exibição

20

600

60

1

0

300

5

Incentivo Artístico
60

90

COM.

DEP.

REALIZAÇÕES

150

CLIENTES

NÚMERO

540

300
TURMAS

FREQUÊNCIA

1

Oficina

100

200

300

600

5

Palestra

100

200

300

600

5

CLIENTES
COM.

DEP.

60

PÚBLICO

PARTICIPANTES

USU. TOTAL

Apresentação

REALIZAÇÕES

PARTICIPANTES

USU. TOTAL

Debate

ACERVO

20.000
600
600

NÚMERO

FREQUÊNCIA

CLIENTES/PESSOAS PRESENTES

USU. TOTAL

Captação e difusão de livros

394

Consulta

49.425

75.453

Empréstimo

270

570

1.013 1.853

8.035

Oficina

20

500

578

148

Pesquisa documentária

PARTICIPANTES

4

COM.

Oficina

PARTICIPANTES

USU. TOTAL

Apresentação
Curso

38

USU. TOTAL

Exposição de arte

REALIZAÇÕES

Atividade Audiovisual

FREQUÊNCIA

Teatro

Desenvolvimento de
Experimentações

Atividade Literatura

TURMAS

11

Apresentação

REALIZAÇÕES

Atividade Biblioteca

NÚMERO

USU. TOTAL

Dança

Curso

Atividade Música

DEP.

1.098
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Atividade Artes Cênicas

MODALIDADES

240

2.485
1.546
86

29

De acordo com o Referencial Programático do Sesc, as atividades do Programa Cultura
passaram por significativas alterações quanto às definições de suas realizações.
O Programa é composto pelas seguintes atividades:

Artes Cênicas
Esta atividade consiste em ações destinadas à criação, à produção, à difusão, à fruição
e à preservação de expressões cênicas, visando o desenvolvimento de platéias, artistas,
produtores e público em geral, de acordo com estudos da área, este regional pretende
produzir um total equivalente de 26.851 serviços oferecidos em suas realizações, nas
modalidades de Teatro e Dança.

Artes Visuais
O foco desta atividade são ações desenvolvidas por meio de técnicas variadas, entre
elas: pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, instalação, artesanato e multimeios.
O regional almeja alcançar um público aproximado de 2.150 presentes em 11 realizações
“Exposição de arte”, previstas para 2017.

Música
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De acordo com as ações previstas, a atividade pretende alcançar a participação de
26.826 clientes e usuários, entre frequências, participantes e público presente em suas
realizações. Para 2017, estão previstas 14 turmas distribuídas nos cursos de violão, teclado,
coral, orquestra e quarteto, além de 8 apresentações musicais e 4 desenvolvimento de
experimentações.

Audiovisual
Compreende obras que a partir da combinação de imagens e sons, gera significados
por meio da impressão da imagem em movimento, independentemente da tecnologia
utilizada, podendo ser de diversos gêneros e categorias de classificação. Em 2017
pretende-se realizar 17 debates, 20 exibições além de 1 incentivo artístico, esperando
alcançar total de 1.560 presentes entre participantes e público.

Literatura
Esta atividade tem seu enfoque voltado para a realização da Feira de Livros, que em
2017 pretende alcançar um público de 20.000 presentes em suas diversas apresentações,
além de 1.200 frequências entre oficinas e palestras.

Biblioteca
Conforme as variáveis dispostas no Referencial Programático do Sesc e de acordo com
as ações realizadas por este regional, a atividade elaborou suas metas de produção
equivalente a 79.964 frequências e pessoas presentes nos diversos serviços oferecidos,
como: empréstimos, consultas, captação e difusão de livros e pesquisa documentária.

PROGRAMA LAZER
Metas dos Mensuradores de Produção Anual

MODALIDADES

REALIZAÇÕES

CLIENTES
COM.

Avaliação

Atividade
Desenvolvimento Físico-Esportivo

Avaliação

195

183

63

441

Reavaliação

45

45

45

135

Apresentação
esportiva*

0

120

80

200

Aula especial
Eventos
Físico- Esportivo

Exercícios Físicos
Sistemáticos

Formação
Esportiva

FREQUÊNCIA

PÚBLICO

PLATÉIA

PARTICIPANTES

400

8

340

Competição

4.950 1.650

2.550

9.150

9

Oficina

50

60

50

160

2

Palestra

150

150

100

400

5

Treino

0

60

60

120

6

Exercício
físico coletivo

0

88

44

132

Exercício
físico individual

660

530

410

1.600

Esporte coletivo

160

84

64

308

21

12.300

Esporte
individual

174

374

174

722

78

23.350

Esporte radical
e da natureza

0

0

0

0

0

0

Luta

0

144

144

288

18

7.000

Multipráticas
esportivas

0

84

68

152

6

2.860

Colônia de Férias

Atividade
Recreação

TURMAS

10

REALIZAÇÕES

CLIENTES
COM.

DEP.

0

100

14.500
120
300
108
6

4.400
108.000

NÚMERO
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FREQUÊNCIA

PÚBLICO

PARTICIPANTES

USU. TOTAL
100

200

Festa/Festividade

6

4.320

12

7.900
1.260

Jogos de salão
Passeio recreativo

1

800

Recreação esportiva

896

58.500

Reunião dançante

42

5.400

MODALIDADES

Atividade
Turismo Social

NÚMERO

USU. TOTAL

REALIZAÇÕES

CLIENTES

NÚMERO

FREQUÊNCIA

COM.

DEP.

Excursão

178

67

138

383

17

1266

Passeio

58

17

45

120

3

120

Hospedagem

92

53

197

343

DIÁRIAS

USU. TOTAL

Turismo Emissivo

Turismo Receptivo
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Físico- Funcional

DEP.

1902

Desenvolvimento Físico Esportivo
Esta atividade passará por inovações em 2017, reestruturando a forma de
disponibilidade dos serviços oferecidos em diversas modalidades. Em
decorrência dessas modificações, que visam maior a qualidade na prestação
dos serviços, a estimativa de frequências nas modalidades de exercício físico
sistemático e formação esportiva, platéia em competições e participantes em
aulas especiais no ano, equivale a um total de 210.238.

Recreação
As realizações desta atividade abrangem as Unidades Operacionais dos
municípios de Boa Vista, Rorainópolis, São João da Baliza e Iracema. Para
o exercício de 2017, a meta de produção corresponde a 84.180, e deste total,
4.320 correspondem à frequência da realização colônia de férias e o restantes
equivale à participantes nas demais realizações voltadas, não só para a clientela
preferencial, como também para a comunidade em geral.

Turismo Social
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A atividade envolve as ações da modalidade Turismo Emissivo com as
realizações Excursões e Passeios e a modalidade Hospedagem, que desenvolve
suas ações na Unidade Sesc Tepequém. Para 2017 pretende-se obter 1.266
presenças por dia em 17 excursões programadas e 120 pessoas em 3 passeios
programados para o exercício, enquanto a modalidade hospedagem estima
alcançar um total de 1.902 diárias.

PROGRAMA ASSISTÊNCIA
Metas dos Mensuradores de Produção Anual
Grupos Sociais

MODALIDADES

CLIENTES
DEP.

Idosos

1

2

117

120

1

Intergeracionais

1

18

20

39

1

Voluntários

1

2

37

40

1

CLIENTES

Atividade
Trabalho Social com Grupos

COM.

NÚMERO

FREQUÊNCIA

PÚBLICO

PARTICIPANTES

19

315

Campanha

7

400

Consulta social

84

270

Curso

10

20

169

199

Encontro

6

23

180

209

5

Oficina

4

7

205

216

7

Palestra

11

15

367

392

13

7

6.815

416
570

Reunião

19

870

Visita domiciliar, inst. e com.

16

125

CLIENTES
COM.

DEP.

NÚMERO

TURMAS

FREQUÊNCIA

PÚBLICO

Campanha

12

Curso

0

0

42

1.050
2

42

Oficina

30

2

Palestra

60

4

840
240
60

VARIÁVEIS

Distribuição de gêneros alimentícios

514.000

Doadores

21

Pessoas cadastradas (associações)

124

Distribuição (Unid.)

0

Beneficiados

0

Produtos de
higiene pessoal

Distribuição (Unid.)

0

Beneficiados

0

Produtos de
limpeza

Distribuição (Unid.)

0

Beneficiados

0

Distribuição (Unid.)

100

Beneficiados

100

Outros

REALIZAÇÕES

QUANTIDADE

Distribuição (Kg)

Vestuário

Distribuição de produtos diversos

CLIENTES

NÚMERO

COM.

DEP.

Encontro

0

0

135

135

3

Oficina

0

0

25

25

1

TURMAS

FREQUÊNCIA

PÚBLICO

PARTICIPANTES

USU. TOTAL
135
200
634

Orientação
Palestra

PARTICIPANTES

USU. TOTAL

REALIZAÇÕES

Atividade Segurança Alimentar
e Apoio Social / Modalidade Redes

TURMAS

USU. TOTAL

Ação de voluntariado

REALIZAÇÕES

Atividade
Desenvolvimento
Comunitário

DEP.

USU. TOTAL

0

0

150

150

10

150
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REALIZAÇÕES

Atividade Segurança
Alimentar e Apoio Social
Modalidade Desenvolvimento
de Capacidades

NÚMERO

COM.
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Trabalho Social com Grupos
Em 2017, esta atividade dará início aos trabalhos com novos grupos, além do
grupo da terceira idade está prevista a formação de grupos intergeracionais e
grupo de voluntários, contabilizando um total de 199 clientes - beneficiários e
não beneficiários, divididos nestes grupos e os serviços ofertados pretendem
alcançar a meta de produção de 10.077 presenças entre frequências, público e
participantes, que farão parte das realizações da atividade.

Desenvolvimento Comunitário
As metas de produção previstas para esta atividade no regional envolvem
realizações como: palestras, oficinas, campanhas e cursos, espera-se atingir um
total de 2.828 entre frequências, participantes e público presente durante o ano.

Segurança Alimentar e Apoio Social
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Esta atividade promove suas realizações através do projeto Mesa Brasil, e consiste
em ações sistemáticas e eventuais de mobilização de recursos e competências
que operam no combate à fome e ao desperdício, bem como apoio social para
redução de vulnerabilidades. Para 2017, estima-se a participação de 21 doadores,
513.000 kg de alimentos distribuídos e 131 entidades cadastradas, além de 160
produtos diversos distribuídos a outros beneficiários.

Desenvolvimento de Capacidades
Esta atividade tem por finalidade ações educativas voltadas para troca de
experiências e construção de conhecimentos relacionados aos determinantes
da segurança alimentar e nutricional. Desta forma, foi programado para o
exercício um total de 16 encontros, 8 oficinas e orientações, somando 660
participantes.

PROJETOS ESTRATÉGICOS
E INICIATIVAS PARA 2017

PROJETOS ESTRATÉGICOS E INICIATIVAS PARA 2017
Com o intuito de trazer uniformidade nas ações, conhecimento, simplificação,
agilidade e, sobretudo, transparência nos serviços prestados, os Projetos
Estratégicos das áreas meio e finalísticas, assim como as diversas iniciativas,
alinhadas aos Objetivos e Estratégias do Plano Estratégico 2016 – 2020, têm
como proposta fundamental efetivar melhorias nos processos organizacionais
e sistemas operacionais da entidade. Buscando garantir, não apenas os meios
necessários ao desenvolvimento de ações e realizações nas diversas áreas do
regional, mas também os resultados diretos para a mensuração dos objetivos
por meio da concretização dos indicadores e metas estratégicas, e com isso, a
efetivação da missão e visão institucional.

PROJETOS ESTRATÉGICOS 2017
Apresentamos abaixo a continuidade dos projetos iniciados em 2016.

Título: Gestão Boa à Vista
Objetivo
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Busca da excelência por meio de boas práticas de gestão, de alcance de
resultados, de transparência na utilização de recursos para o cumprimento
da missão institucional.

Principais Iniciativas para a concretização:
Aquisição de Solução de TI, na modalidade software, como serviço com
ações desenvolvidas sobre 3 pilares:

Inteligência Estratégica:
Fornecimento de dados estratégicos para tomadas decisão e gestão à vista,
com base no monitoramento da produção em tempo real;

Integração de Serviços e Matrículas:
Integração dos atendimentos dos Programas do Sesc em uma base única
de dados, criando um prontuário eletrônico para cada família, permitindo
o monitoramento de cada serviço prestado, a análise estratégica do público
prioritário e o replanejamento das ações, se necessário;

Relacionamento:
Estabelece um canal de comunicação direta com a clientela atendida,
monitorado e gerenciado para maior conhecimento do nosso público, suas
necessidades e avaliações de nossos serviços.

Áreas Responsáveis:
Direção, Assessoria de Planejamento e Orçamento e NTI.

Áreas parceiras: GEAF, GEREC, GELAS e ASCOM.
Espaços de Realizações: Todas as Unidades Operacionais.
Perspectivas: Efetividade Estratégica e Afirmação institucional.

Objetivo:
Valorização do Capital Humano da Instituição, tendo esta premissa para a
excelência no alcance dos objetivos institucionais.

Principais Iniciativas para a concretização:
Elaboração do Plano de Formação Continuada para cada colaborador,
respeitando sua individualidade e despertando o sentimento de pertencimento
para a conquista do cumprimento da missão institucional, que serão realizados
internamente, destinados a todos os colaboradores do DR, realizados pela
Rede de Desenvolvimento Técnico - RDT, do Regional.

Áreas Responsáveis: NGP
Áreas parceiras: DR, GEAF, GEREC, GELAS e ASCOM.
Espaços de Realizações: NDT
Perspectivas:
Empoderamento da Missão Institucional pela Equipe e Afirmação
institucional.

Título: De Olho no Orçamento
Objetivo:
Empoderar os gestores, em seus diversos níveis, da responsabilidade no
acompanhamento do orçamento de sua área, primando pela transparência,
economicidade e efetividade das ações.

Principais Iniciativas para a concretização:
Elaboração de um Programa sistêmico de acompanhamento Orçamentário;
Formação continuada dos Gestores;
Painel de Gestão à vista dos resultados.

Áreas Responsáveis: Assessoria de Planejamento e Orçamento.

PROGRAMA DE TRABALHO SESC | 2017

Título: Sou + Sesc
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Áreas parceiras: DR, GEAF, GEREC , GELAS e RDT.
Espaços de Realizações: Sede Administrativa
Perspectivas: Efetividade Orçamentária

Título: Estância Ecológica do Sesc Tepequém - Online
Objetivo:
Informatizar a Estância, possibilitando o cadastro dos hóspedes, reserva de
apartamento e registro de vendas, gerando um banco de dados confiável para
melhor gestão do empreendimento.

Principais Iniciativas para a concretização:
Elaboração do projeto de aquisição de servidores de dados, de nobreaks de alta
potência, estruturação da rede lógica de dados; Formação dos funcionários e
gestores.

Áreas Responsáveis: NTI, GELAS e ASCOM.
Áreas parceiras: NGP e Direção Regional.
Espaços de Realizações: Estância Ecológica do Sesc Tepequém e Sede
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Administrativa.

Perspectivas: Gestão Eficaz, Aumento da Competitividade e Afirmação
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institucional.

Título: Ensino Médio Sesc/Senac
Objetivo:
Ofertar uma educação de qualidade aos dependentes dos comerciários e
usuários com opção da certificação profissionalizante, concomitante a da
educação básica.

Principais Iniciativas para a concretização:
Elaboração Projeto Educação Básica e Ensino Profissionalizante, em parceria
com o Senac RR; Elaboração da Matriz Curricular do Ensino Médio Sesc/
Senac para atender as disciplinas profissionalizantes;

Áreas Responsáveis: GEREC e DR
Áreas parceiras: GEAF
Espaços de Realizações: Centro de Atividades Dr. Antônio Oliveira Santos.
Perspectivas: Afirmação institucional.

Título: Alfabetização Empreendedora
Objetivo:
Fomentar os Arranjos Produtivos Locais nos municípios onde estão instaladas
as Unidades do Sesc Ler e salas descentralizadas da EJA, como forma de
incremento na geração de renda complementar às famílias beneficiadas pelo
Programa.

Principais Iniciativas para a concretização:
Estabelecimento de Parcerias locais;
Formação Continuada dos Gestores e equipe docente.

Áreas Responsáveis: GEREC
Áreas parceiras: RDT, GEAF e Direção.
Espaços de Realizações: Unidades Operacionais.
Perspectivas: Consolidação da Marca Sesc.
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Definição Estratégica das APLs;

Título: Virtualização dos Servidores de Redes e Dados.
Objetivo:
Implantação de um ‘Data Center’ eficaz, permitindo que os servidores X86
executem vários sistemas operacionais e aplicativos simultaneamente,
potencializando o gerenciamento dos servidores virtuais, diminuição da
infraestrutura e aumento da confiabilidade, agilidade e disponibilidade.

Principais Iniciativas para a concretização:
Estruturação do espaço físico para instalação do ‘Data Center’;
Aquisição de servidores de dados, software de virtualização e gestão;
Formação continuada dos técnicos.

Áreas Responsáveis: NTI.
Áreas parceiras: GEAF, Assessoria de Planejamento e Orçamento e Direção.
Espaços de Realizações: Sede Administrativa.
Perspectivas: Afirmação institucional.
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INICIATIVAS
Presidência e Direção Regional
• Implementação da Gestão pela Sustentabilidade;
• Incrementação do Portal de Transparência;
• Aprimoramento do mapa e fluxo de processos, com vistas a uma gestão
participativa, eficaz e alinhada aos princípios da Instituição.

Assessoria de Planejamento e Orçamento
• Realização de estudos e pesquisas para subsidiar o processo de tomada de
decisão da Administração Regional;
• Otimização do conjunto de instrumentos administrativos com todas as
atividades inerentes à rede de processos, de forma a assegurar melhoria
no desempenho dos fluxos de trabalho e alinhamento dos principais
processos à estratégia da entidade;
• Monitoramento do cumprimento das metas e verbas orçamentárias.

Assessoria de Comunicação
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• Implantação da Política de Comunicação Organizacional com o intuito de
dar unicidade e fortalecimento da identidade visual da marca Sesc;
• Elaboração da Campanha Institucional 2016 (material de promoção
institucional, plano de mídia e valorização e reafirmação da identidade
visual) para todas as unidades do Regional, incluindo as novas unidades do
Restaurante do Comerciário e Hotel Estância Ecológica Sesc Tepequém;
• Zelar pela marca Sesc, assegurando o fortalecimento da mesma em todas
as formas de mídia;
• Zelar pela identidade visual da marca Sesc em todas nas ações de
comunicação interna e externa;
• Ampliação do relacionamento com a comunidade por meio de diversas
formas de mídias e redes sociais, zelando sempre pela marca Sesc;

Núcleo de Gestão de Pessoas:
• Estruturação do Plano de Cargos e Salários;
• Implementação do Projeto de Ambientação destinado aos novos funcionários,
com o escopo de apresentar a instituição e área laborativa designada;
• Implantação do Fórum de Estagiários e Menores Aprendizes, com o objetivo
de divulgar as práticas e atividades desenvolvidas, relacionadas à pesquisa e
produção de conhecimento;
• Implantação de Programas de qualidade de vida aos funcionários, permitindo
que os mesmos tenham melhores condições de trabalho e valorização de
saúde.

Núcleo de Tecnologia da Informação
• Adoção de soluções com o uso de tecnologias mais avançadas;
• Desenvolvimento e aprimoramento das competências técnicas e
organizacionais por meio da capacitação da equipe técnica de TI nas
ferramentas de gerenciamento de banco de dados;
• Continuidade da elaboração do Plano de Investimento para sustentação da
execução do Plano Estratégico de TI.
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• Estruturação do Programa de Formação Continuada dos funcionários;
visando o aumento da qualificação da mão de obra e consequentemente, a
excelência na prestação de serviços à comunidade;
• Implantação do Projeto Formadores Talentos da Casa, aproveitando o
potencial de funcionários e multiplicando o conhecimento. Este Projeto
tem como objetivos principais estimular a troca de saberes e a integração
entre as áreas;
• Realização do Encontro de Gestores: propiciar momentos de análise,
reflexão e alinhamento das ações estratégicas com grupo gestor;
• Realização do Programa APOEMA com ações voltadas para os assistentes
administrativos, fortalecendo a autoestima e sentimento de pertencimento;
• Fomentar ações de Segurança do Trabalho com objetivo de qualificar e
sanar dúvidas sobre o tema por meio de palestras e formações para os
colaboradores da Instituição.
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EDUCAÇÃO
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PROGRAMAS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS
PROGRAMA EDUCAÇÃO

O Sesc em Roraima atua como uma entidade de prestação de serviços de
caráter socioeducativo, cujo desempenho visa contribuir para a melhoria das
condições de vida da sua clientela, preferencialmente a classe comerciária e
seus dependentes, facilitando os meios para seu desenvolvimento educacional
e aprimoramento cultural e profissional.
Para o ciclo de 2016 a 2020, o Sesc tem como objetivo a realização de um
Programa de Educação que ofereça ao aluno, através da educação de
excelência, meios para um adequado desenvolvimento educacional, formando
e preparando pessoas com conhecimento e capacidade de se destacar na
sociedade e de transformação do meio em que vive.
Importante ressaltar a estrutura física escolar já existente em Roraima, bem
como o apoio contínuo do Departamento Nacional, que viabiliza o Programa
apresentado e a consolidação do Sesc como referência de ensino no Brasil.

Centro de Educação Sesc
O Complexo Educacional – Escola do Sesc oferece um completo ciclo de
segmentos:

EDUCAÇÃO INFANTIL
Como base de toda Educação, no Sesc a Educação Infantil é um espaço
privilegiado de aprendizagem e desenvolvimento, organizado e mediado
por profissionais especializados no desenvolvimento das crianças pequenas.
Atendendo na faixa etária de 3 a 5 anos, focando nos aspectos afetivo, cognitivo
e social, na perspectiva sociointeracionista. Os trabalhos são desenvolvidos
a partir das seguintes orientações didáticas: projetos baseados na matriz
curricular ou os inusitados (que nascem da curiosidade da criança), sequência
de atividades e atividades permanentes. Traz como nova estratégia pedagógica
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Sabemos que a educação compõe um dos pilares importantes no processo de
crescimento econômico, produtividade, inovação, saída da situação de pobreza,
bem como para o processo democrático e de exercício da cidadania do País.
Diante dessa conjuntura, é notório que o processo educativo tem contribuições
fundamentais para vida em sociedade, fortalecendo valores para a formação
de cidadãos críticos e responsáveis pelo desenvolvimento de uma sociedade
justa, ampliando as oportunidades de desenvolvimento de crianças, jovens e
adultos por meio da Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio e
Educação Complementar e Educação de Jovens e Adultos.
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as Salas Temáticas, que viabilizam ao educando transitar do modelo habitual
para o ambientado, ampliando os métodos e utilização de outros recursos
didáticos que permitam uma aprendizagem significativa, proporcionando ao
aluno a possibilidade de construir novos olhares de conceitos já existentes,
de forma a envolver professores, alunos e familiares. Uma convicção básica
que orienta atualmente o trabalho na Educação Infantil é a de que frequentar a
escola desde cedo contribui para igualdade de oportunidades.

Ensino Fundamental
O Centro de Educação Sesc visa o desenvolvimento integral do ser humano
a serviço do bem comum, com excelência acadêmica e formação humana.
Tem como objetivo fundamental desenvolver no aluno a capacidade de
interagir com a realidade em que vive, identificando seus aspectos positivos e
negativos, tornando-se capaz de criticá-la e transformá-la de forma coerente e
organizada. Reforçando as relações sócio-afetivas, proporcionando assim, um
ambiente e condições favoráveis de aprendizagens significativas.
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A jornada escolar contempla também o período integral, de forma optativa a
família, para as séries do 8º e 9º ano, expandindo o currículo escolar, norteando
o aluno para as noções empreendedoras no mercado de trabalho, na sua
formação ética e cidadã, aprofundando a didática adquirida para o ingresso
no Ensino Médio. Certo de que a escola é um local em que o indivíduo cresce
intelectualmente e experimenta o convívio em sociedade, tendo como
continuidade a consolidação de conhecimentos básicos e a preparação
científica aliadas à capacidade de utilizar as diferentes tecnologias, priorizando o
desenvolvimento da capacidade de pesquisa, de análise crítica, do aprendizado,
criação, formulação e interpretação por meio de projetos que despertem,
incentivem e promovam a leitura no âmbito escolar, onde o aluno possa adquirir
o hábito e o prazer pela leitura, destacando sua importância como instrumento
indispensável, uma vez que muitas propriedades estão relacionadas a ela de
muitas formas, ou seja, todo indivíduo se sente verdadeiramente inserido na
sociedade quando se apropria não só da leitura de livros, revistas, jornais, mas
quando consegue correlacionar essa leitura no meio em que está inserido.

Ensino Médio
Esta etapa da educação tem como premissa ampliar a visão dos jovens para o
mundo do trabalho e sua inserção neste mercado tão competitivo. Com isso, o
Sesc em Roraima busca constantemente inovações com o intuito de possibilitar
novas experiências, novas vivências e consequentemente mais possibilidades
de escolhas e preparo para vida adulta que se inicia. Além do trabalho na
educação integral. Preparar nossos alunos para o pleno desenvolvimento

Educação de Jovens e Adultos – EJA
Respaldada pela Proposta Pedagógica do Sesc Roraima e na Classificação
Funcional Programática do Sesc, tem por objetivo integrar os jovens e adultos
que não completaram os anos da Educação Básica em idade apropriada por
qualquer motivo (entre os quais é frequente a menção da necessidade de trabalho
e participação na renda familiar desde a infância). A modalidade ofertada no
Regional compreende as realizações de alfabetização, 1º e 2º segmento do
Ensino Fundamental, permitindo a formação na dimensão individual e coletiva,
de um indivíduo crítico e feliz com responsabilidade para contribuir com a
transformação do meio em que vive, a partir do conhecimento e da prática de
vida. Prepara o aluno para o mercado de trabalho com formação ética e cidadã
é premissa do trabalho na EJA.

Educação Complementar
Compreende as ações desenvolvidas nas modalidades Acompanhamento
Pedagógico, com a sala de Recursos Multifuncionais - AEE e Complementação
Curricular, com o Programa de Habilidades de Estudos - PHE.

Sala de Recursos Multifuncionais – AEE
Tem como objetivo desenvolver diferentes atividades, analisando as limitações
dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, proporcionando ao mesmo um desenvolvimento
pedagógico planejado conforme o contexto vivenciado em sua realidade de
sala de aula, possui mobiliário e materiais pedagógicos adaptados, recursos
de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento dos alunos.
Também oferece suporte pedagógico em diferentes áreas, em contra turno,
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de suas potencialidades, contribuir para o desenvolvimento da sociedade,
através da busca contínua da excelência no ensino, onde os professores terão
alta qualidade pedagógica e experiência docente, que favorecerão o aumento
nos índices dos processos seletivos (Enem, PSS, Vestibulares entre outros), que
ocorrem na última etapa da Educação Básica para acesso as Universidades,
aprofundando e consolidando os conhecimentos adquiridos, possibilitando
o prosseguimento dos estudos, a preparação para o trabalho e a cidadania,
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual. A jornada
escolar em tempo integral amplia o currículo escolar, permitindo a formação na
dimensão profissional e coletiva, de um indivíduo com responsabilidade para
contribuir com a transformação do meio em que vive, a partir do conhecimento
e da prática de vida.

47

preparando-os para desenvolver mais autonomia, sendo pessoas atuantes e
participativas no mundo em que vivemos. A Sala de Recursos Multifuncionais
não supre a necessidade de um atendimento especializado, cabendo à família
proporcionar aos mesmos.

O AEE atenderá três dimensões
Atendimento individual ao aluno: o professor da Sala de Recurso favorece a
atividade cognitiva em todas as áreas do conhecimento; Trabalho com os
professores da classe regular: desenvolver ações metodológicas de adaptação
curricular, envolvendo atividades diversificadas e avaliação diferenciada;
Trabalho colaborativo com a família: possibilitar o envolvimento e participação
desta no processo educacional do aluno.

Programa de Habilidade de Estudos - PHE
A retomada deste Programa visa propiciar ao aluno múltiplas possibilidades
de aquisição de conhecimento e visão de mundo, em uma perspectiva cidadã.
Os alunos serão contemplados em horário extraturno da educação formal.
Priorizaremos o atendimento a crianças no 2° ao 5° ano do Ensino Fundamental.
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Educação em Ciências e Humanidades
Em Roraima, esta atividade tem sua ações voltadas para as modalidades
Ciências,com o projeto Sala de Ciências e Meio Ambiente, através das
realizações da Semana do Meio Ambiente e Casa Ecológica.

Projeto Sesc Ciências
O Projeto Sesc Ciências teve origem na década de 1980 e tem como objetivo
tornar acessíveis os conteúdos de Ciência e Tecnologia, desconstruindo a ideia
do conhecimento científico como produção alheia à realidade dos indivíduos.
Seu desenvolvimento com base no uso de vídeos científicos e mostras em
todo o Brasil consolidaram-no como uma iniciativa nacional na divulgação
e popularização e possibilidades de desafios que norteiam a divulgação
científica. A Sala de Ciências funciona como um módulo de experimentações,
onde o conhecimento é construído a partir da descoberta, da curiosidade e do
fazer científico, através de visitas orientadas, oficinas, cursos e seminários que
estimulam a transformação do olhar e da percepção humana dos fenômenos
que nos cercam. A importância da sala de ciências para o Centro de Educação
é o de possibilidades e desafios rumos à divulgação científica.

A Sala de Ciência tem como função básica tornar a Ciência e a Tecnologia
acessíveis à população, comunicando seus conhecimentos e avanços de modo
agradável e simples.Podem assim, levar a Ciência e a Tecnologia àqueles
que não tiveram acesso a elas em sua escolarização, como também podem
complementar as aprendizagens anteriores daqueles que tiveram iniciação
cintífica na escola. Todo Indivíduo pertencente à sociedade atual deve
incorporar também no seu patrimônio cultural às questões relacionadas a
Ciência e a Tecnologia.

Busca a conscientização de valores que conduzam à convivência harmoniosa
com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, auxiliando o
aluno a analisar criticamente o princípio antropocêntrico, que tem levado à
destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias espécies.

Casa Ecológica
Consiste na construção de maquete em tamanho real de uma casa ecológica,
contendo sistema de captação de energia solar, sistema de captação e reuso
de água, coleta seletiva de lixo, compostagem e sistema de refrigeração de
ambiente através do plantio de grama no telhado, como forma de iniciação
científica e desenvolvimento de projeto de sustentabilidade.

PROJETOS INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDOS INTERDISCIPLINARMENTE
Programa de Integração - PI
Proporcionar integração entre os estudantes do Centro de Educação Sesc e
a Comunidade Indígena visitas in loco, favorecendo troca de experiências,
formando novos saberes e ações que possam contribuir para fortalecer a
Responsabilidade Social, Cultural, Político e Socioambiental, pautados nos
valores morais e éticos

Família na Escola
Estreitar os laços entre família e escola por meio de atividades de interação e
um maior convívio entre pais e filhos nas atividades proporcionadas no dia da
família na escola.
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Semana do Meio Ambiente
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Feira Cientifica e Cultural
Socializar o conhecimento científico e cultural produzido na sala de aula com
a comunidade, suscitando debates, reflexões e curiosidades, despertando o
interesse por novas fontes de pesquisa e iniciativas próprias para enfrentar os
problemas cotidianos e promover mudanças de comportamento na sociedade.

ETRA
“O reflexo da Cultura” - Analisando a transformação da sociedade nos últimos
anos, percebemos a necessidade de envolver as famílias em atividades lúdicas,
artísticas e culturais, estreitando o laço família/escola, assim como, buscar
um maior relacionamento com seus filhos no ambiente escolar e no que é
produzido por eles, sob diversas linguagens, onde o objetivo é despertar o
interesse artístico dos alunos por meio das várias linguagens artísticas, através
de apresentações musicais, danças, poemas, teatro, corais, apresentações
musicais e exposições, sendo orientadas pelos professores de cada etapa e
apresentadas pelos próprios alunos.

Fazendo Acontecer Como Deve Ser
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Promover a interação das famílias, colaboradores e comunidade escolar,
ressaltando a importância da “Inclusão” em uma relação de igualdade e direito
para todos.

Ciclos de Palestras
Promover o desenvolvimento de habilidades sociais e contribuir para a redução
do risco social por compreender que o adolescente/jovem está no contexto atual,
diante de situações que exigem orientações para a formação de valores que
os conduzam ao usufruto dos seus direitos, proteção e deveres, condição para
o exercício da sua cidadania com engajamento e responsabilidade social. As
palestras serão de interesse da comunidade escolar, de cunho social, científico,
formativo e cultural, realizadas no decorrer do ano letivo, aprendizagem e a auto
aprendizagem do aluno voltado a sua preferência vocacional ou a descoberta
dela;

Momento Cívico:
Enfatizar uma reflexão em torno das atitudes, normas e valores, princípios esses
que integram e movem a conduta, orientam a vida e formam a personalidade
através da ética, da cidadania e principalmente o respeito ao “Eu”, o “Outro” e
ao “Espaço” em que vivemos, resgatando seus valores e virtudes para tornar-se
um cidadão capaz de conviver harmonicamente com as diferenças.

Projeto de Leitura
A ação visa promover a leitura em todos os segmentos da escola, incentivar
e facilitar o acesso aqueles que têm ou gostariam de desenvolver o hábito da
leitura, incentivar e instigar àqueles que não o têm a criá-lo; apreciar a leitura;
conhecer diversos gêneros literários e textuais; proporcionando assim o
desenvolvimento das competências, habilidades e criatividade.

PROJETOS DESENVOLVIDOS POR SEGMENTOS

A inclusão da tecnologia no cotidiano da Educação Infantil - Saber explorar
as potencialidades da informação, utilizando ambientes que enfatizem a
aprendizagem, ou seja, aprender com o apoio do computador.

Nana Sesc
Tem como objetivo confraternizar/socializar as crianças que estão encerrando
a Educação Infantil em uma noite denominada “Noite do Soninho”. Esse evento
acontece nas dependências do Cento de Atividades, utilizando as salas de
aula da Educação Infantil, brinquedoteca, pátio coberto e teatro. As parcerias
acontecem com a área da cultura, nutrição e os pais das crianças.

Encanta Sesc
Contribuir para o desenvolvimento da expressão oral, trabalhando
sistematicamente com os aspectos relevantes da linguagem, tais como: ritmo,
melodia e a escrita (letra da música previamente memorizada). Esse projeto é
realizado em parceria com os professores de sala de aula no apoio ao professor
de música, que juntos, planejam dinâmicas e apresentações musicais.

Semana da Criança
Promover uma semana com atividades lúdicas extraclasse para os alunos a fim
de proporcionar maior interação entre os atores discente e docente, visando
dar a criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas.

Folclore
(Desvendando os mistérios e as tradições de um povo) - Ter conhecimento do
folclore brasileiro aprendendo suas lendas e cantigas, identificando as tradições,
características e valores do nosso povo.
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Baú Histórias
Incorporar no cotidiano a leitura de histórias, dando oportunidade para as
crianças a lerem, ouvirem e recontarem segundo suas hipóteses. Esse projeto é
realizado em parceria com a família, mediadora desse processo. São utilizados
espaços da biblioteca para realizar hora do conto e as salas de aula durante as
rodas de leituras e conversas.

ENSINO FUNDAMENTAL I
Arte do Caburaí ao Chuí
Desenvolver a capacidade de compreender a arte, identificando os aspectos
socioculturais retratados por meio de releituras das obras de artistas regionais
e nacionais, valorizando a arte como documento histórico e cultural.

JinSesquinho
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Desenvolver a integração entre família, escola, alunos e entre pais/filhos além
de possibilitar o gosto pela prática esportiva. Tem como objetivo reconhecer
a escola como um espaço privilegiado para as diferentes manifestações da
expressividade artística do aluno, nas áreas da música, poesia, produção de
vídeos, stop motion, mímicas - Faces, como também, de interação social,
produção e circulação do conhecimento;

Semana da Criança
Promover uma semana com atividades lúdicas extraclasse para os alunos a fim
de proporcionar maior interação entre os alunos e entre alunos e professores,
visando dar a criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas.

Aqui se Lê de Tudo
Despertar, incentivar e promover a leitura no âmbito escolar, onde o aluno
possa adquirir o hábito e o prazer pela leitura.

ENSINO FUNDAMENTAL II
GEOARTHI

Semeia
Despertar o olhar crítico dos alunos sobre seu ambiente de convivência,
sensibilizando para a utilização consciente dos recursos naturais, favorecendo
a reflexão do ser humano como responsável pelo planeta, e, assim, possibilitar
a formação ética do cidadão com atitudes e práticas reconhecidas como
sustentáveis.

JINSESC
Jogos Internos do Sesc) trabalha com os alunos, pais, professores e gestores
da importância dos eventos esportivos na escola, despertando o interesse
pela prática desportiva, fazendo com que venham a interagir de maneira
saudável com a sociedade. Estimular também nos alunos o espírito de equipe,
cooperação mútua e a união para vencer desafios, proporcionando o contato
com diferentes turmas.

ENCENA
Visa estimular a leitura coletiva, análise literária, pensamento organizacional,
onde os alunos são levados a dramatizar o livro escolhido por eles, tendo
assim que conhecer diversos autores para produzir e encenar seus próprios
roteiros com base na literatura selecionada por eles mesmos, finalizando com
as apresentações para estudantes de outras etapas de ensino, que por sua
vez, são estimulados a terem um olhar crítico e pontuarem a realização da
dramatização realizada.
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Desenvolver aulas por meio da interdisciplinaridade, envolvendo as disciplinas
de Artes, Geografia e História, com alunos do 9º ano do Centro de Educação
Sesc-RR, como forma de ampliar e/ou estabelecer o conhecimento prévio
do educando à respeito da cidade de Boa Vista-RR e, assim, incentivar a
pesquisa por artistas locais, conhecendo aspectos de suas vidas e algumas de
suas produções artísticas; O projeto também busca ampliar a percepção do
espaço geográfico do educando através da observação do centro histórico,
monumentos, arquiteturas, cultura e costumes diversos em nossa capital,
possibilitando a construção de cidadãos participantes da história de Boa Vista,
a fim de conhecê-la com maior propriedade por meio das linguagens artísticas:
(arte visual, música, dança e teatro).
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Júri Simulado
Além de aprimorar o aprendizado e proporcionar a integração entre
alunos, o projeto associa a teoria com a prática, permitindo ao educando o
desenvolvimento de habilidades fundamentais para um cidadão ativo na
sociedade. Em prática, o Júri Simulado, na disciplina de Geografia, com a
temática “O capitalismo em discussão”, tem como objetivo promover um
debate e confrontar as ideologias e pré-conceitos dos alunos, ampliar suas
competências e habilidades no âmbito da argumentação, oralidade, persuasão,
organização de ideias e respeito à opinião do outro, desenvolvendo assim o
senso crítico e o exercício da cidadania.

Gincana do Estudante
Promover uma semana com atividades lúdicas extraclasse para os alunos a fim
de proporcionar maior interação entre os alunos, e entre alunos e professores,
visando dar a criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas.

Livro da Família
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Estreitar os laços entre família e escola por meio de atividades de interação e
um maior convívio entre pais e filhos nas atividades proporcionadas no dia da
família na escola.

ENSINO MÉDIO
Intercâmbio Cultural/Saída Pedagógica
Oportunizar ao estudante do Ensino Médio Integral vivenciar, conhecer a
diversidade étnica, valores, costumes e praticar a integração cultural bem como
exercitar a cidadania através de momentos de contato e convivência realizada
nas ocasiões das aulas passeio, além conhecer aspectos marcantes da cultura
fronteiriça do Estado de Roraima;

Anjos da Infância
Oportunizar ao aluno do Ensino Médio Integral desenvolver habilidades
sociais através de contatos e situações que possibilitem gerar impacto para
planejamento de estratégias à prática da solidariedade e da ação social;

Horta Orgânica
Projeto interdisciplinar que acontece na fronteira Brasil /Venezuela.

Simulados
Visa a preparação do aluno para o Exame Nacional do Ensino Médio,
colocando-o em contato com a forma de apresentação das questões da prova,
e estimulando o raciocínio direcionado.

Esta realização tem por finalidade preparar o aluno para as próximas etapas
da vida adulta, com aulas no turno da noite voltadas para a preparação de
vestibulares e Exame Nacional do Ensino Médio.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Café Literário
Incentivar e promover a leitura literária no ambiente escolar, visando à
formação de leitores autônomos e com senso crítico.

Mostra Pedagógica
Promover a integração da comunidade escolar com enfoque nos projetos
interdisciplinares desenvolvidos em sala de aula ao longo do ano letivo,
proporcionando a oportunidade de exposição da criatividade, habilidades,
imaginação, investigação e a valorização da atitude científica e tecnológica.

Arraial do Sesc Ler
Busca resgatar aspectos culturais das festas juninas através da pesquisa,
fomentar a sustentabilidade e promover o lazer, integrando a comunidade
escolar culminando o projeto pedagógico de estudo das festas tradicionais.

Sesc Comunidade
Evento que leva atendimentos da educação, cultura, saúde, esporte e lazer aos
alunos, suas famílias e comunidade.
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Maratona do Conhecimento
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Sexta Cultural
Projeto que visa valorizar os talentos dos alunos, resgatar a cultura local e
promover momentos de lazer e cultura.

Leitura na Praça
Despertar o interesse pela leitura de forma prazerosa, facilitando o acesso
à diferentes títulos literários além de favorecer a troca de experiências de
leitura como fonte de informação, entretenimento e ampliação de novos
conhecimentos.
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SAÚDE
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PROGRAMAS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS
PROGRAMA SAÚDE

Neste sentido, o Sesc em Roraima reafirma seu compromisso social,
contribuindo para uma sociedade mais justa, na qual desempenha um papel
importante na busca de qualidade de vida dos comerciários e usuários que
procuram os serviços oferecidos, através de ações contempladas na sua
programação das atividades de Nutrição, Assistência Odontológica, Educação
em Saúde e Assistência Médica.
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As realizações desenvolvidas nesta atividade pelo regional são prioritariamente
de caráter educativo, voltadas à promoção da saúde e prevenção de
doenças. Elemento positivo para aproveitamento da vida e necessário para o
desenvolvimento social, as ações desse programa foram elaborados através de
avaliações que buscam o incentivo à manutenção e ao controle da saúde.

NUTRIÇÃO
A busca por uma alimentação saudável e equiparada é uma das funções do
Departamento Regional do Sesc em Roraima na atividade de Saúde, oferecendo
aos nossos comerciários uma melhor qualidade de vida. Ações desenvolvidas
como preparação e distribuição de lanches e refeições são coordenadas e
acompanhadas por nutricionistas do Sesc, sempre observando as boas práticas
de higiene e manipulação dos alimentos, contribuindo para a promoção e
proteção nutricional. No que se refere à preocupação com o meio ambiente,
realizamos o controle de desperdício de alimentos, coleta seletiva e separação
de lixos.
Os serviços ofertados de lanches e refeições possuem um cardápio elaborado
de forma a oferecer uma alimentação equilibrada nutricionalmente e focando
sempre à eliminação de hábitos não recomendáveis, a exemplo do consumo
excessivo de refrigerantes. Todo o cardápio é pensado de acordo com o
princípio de que o alimento somado a outros hábitos é o responsável pela
saúde, proporcionando assim aos nossos clientes a oportunidade de desfrutar
de uma variedade de refeições servidas nos restaurantes, buscando sempre
aliar nutrição e gastronomia.
Destacamos também a estrutura e instalações de nossos restaurantes, um local
amplo e acessível aos comerciários, para que os mesmos possam desfrutar
com mais comodidade, dignidade e qualidade dos nossos serviços prestados.
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SERVIÇOS SISTEMÁTICOS
Lanches
Lanches compreendem a produção e distribuição de pequenas refeições para a
Educação Infantil, PHE, SESC Ler,

Refeições
Com cardápios variados e balanceados, são oferecidos desjejuns e almoços
através de uma infraestrutura de dois restaurantes próprios – Sesc Orla e
Sesc - Dr. Oliveira Santos, oferecendo aos trabalhadores do comércio, preços
acessíveis, refeição a quilo (Self Service).

SAÚDE BUCAL
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A atividade Saúde Bucal tem por finalidade contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da clientela preferencial. As ações de promoção e recuperação
da Saúde Bucal e prevenção de doenças, no âmbito da atenção básica, evitam
atendimentos de maior complexidade e maior custo financeiro. As sessões
clínicas possibilitam cuidar da Saúde Bucal com o paciente e não cuidar para
o paciente. As ações terapêuticas em espaços não-clínicas vão intervir na fase
inicial da doença cárie em outros espaços que não seja a cadeira odontológica.
O atendimento é realizado em 03 turnos, sendo que em cada turno é realizado
08 consultas, totalizando 24 consultas diárias. Após o término do tratamento, o
paciente retorna sistematicamente para controle de sua saúde bucal.

CLÍNICA FIXA
As ações de promoção e recuperação da Saúde Bucal e prevenção de doença
englobam clínica ambulatorial e sessão clínica. A clínica ambulatorial é definida
pelo tratamento em Saúde Bucal realizado no consultório. Abrangem as ações
de exame, reexame, reavaliação, tratamento, urgência, tratamentos iniciados
e concluídos, procedimentos complementares e os procedimentos realizados
nas consultas (dentística, cirurgia, periodontia, preventiva, endodontia e
outros procedimentos). A sessão clínica é caracterizada por ações de alcance
coletivo por meio de contato entre profissionais, cliente e instituições, incluído
a realização de procedimentos técnicos e recursos terapêuticos em escolas
ou empresas, dentro dos serviços de Saúde do SESC ou em outros espaços de
atuação institucional, realizado pelo odontólogo. Os procedimentos realizados
nas sessões clínicas serão: boas-vindas, deplacagem, aplicação tópica de
flúor, tratamento restaurador atraumático, levantamento de necessidades e

outros procedimentos na clínica ambulatorial ou na sessão clínica. Podem ser
realizados vários procedimentos em uma mesma consulta, cada consulta terá
duração de 30 minutos (podendo ser duplicada).

UNIDADE MÓVEL - ODONTOSESC

Dessa forma, o projeto tem como finalidade, a promoção da cidadania e saúde,
por meio de procedimentos clínicos odontológicos e preventivos, além de
realizar ações educativas, assume a proposta de atender a população menos
favorecida com ajuda de parcerias. Os atendimentos são realizados de forma
gratuita em bairros periféricos de Boa Vista ou em municípios do Estado de
Roraima, através de parcerias com as Prefeituras Municipais e Governo do
estado de Roraima.
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Ciente de que existe uma demanda reprimida de pessoas residentes em locais
distantes do centro urbano e em municípios com dificuldade de acesso ao
serviço de Saúde Bucal, o projeto ODONTOSESC se torna uma alternativa
de qualidade para que possa atender a essa parcela da comunidade, vindo
reafirmar assim o compromisso do Sesc com a comunidade, promovendo saúde
e qualidade de vida, não somente aos beneficiários do Sesc, mas a comunidade
como um todo.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE
A atividade tem como finalidade levar aos clientes internos e externos o
alcance da qualidade de vida e saúde contribuindo para um desenvolvimento
econômico e social. Consiste em propor ações sistemáticas de programas de
saúde, de caráter educacional, reforçando práticas da saúde, através de trabalhos
com grupos, realizados em empresas, escolas e em comunidades. As práticas de
educação em saúde estão inseridas em um processo amplo de mudança social,
levando promoção e prevenção através de ações coletivas que levam a uma
situação de reflexão social e individual para comunidade, através de projetos
e ações desenvolvidas para atender nossa clientela que está inserida em um
processo amplo de mudança de qualidade de vida sobre a atual concepção de
saúde um completo bem-estar biopsicossocial.

CUIDADO TERAPÊUTICO
Essa atividade tem suas realizações voltadas para a prestação de serviços de
Cuidado Terapêutico através de: convênios médicos, exames laboratoriais, e
exame de imagem, com preço mais acessível à classe comerciária de melhorar
e a qualidade de vida das pessoas.

O Núcleo de Saúde realiza cuidados de enfermagem aos clientes internos e
externos em parceria (quando solicitado) tais como: Encaminhamento médico;
Verificação de pressão arterial; Vacina em parceria com a Secretaria do
Município; Verificação de glicemia capilar; Triagem oftalmológica (Projeto Ver
Aprender); Teste rápido de HIV/Aids, Sífilis, Hepatite B e C acompanhamento da
realização dos exames adimissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança
de função, demissionais, orientações sobre melhoria da qualidade de vida e
prevenção de doenças para comerciários, dependentes e comunidade em geral.
As ações destinadas ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças,
através da modalidade de clínica médica geral, compreende as realizações de
consulta médica e consulta de enfermagem. A atividade é desenvolvida em
empresas, clínicas e laboratórios conveniados.

PROGRAMA DE TRABALHO SESC | 2017

62

CULTURA
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PROGRAMAS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS
PROGRAMA CULTURA

O Referencial Programático do Sesc reestruturou as definições de algumas
atividades desse programa. A partir de 2017, as realizações serão divididas entre
as atividades Artes Cênicas, Artes Visuais, Música, Audiovisual, Biblioteca e
Literatura.
Para a execução do Programa Cultura, o Sesc em Roraima dispõe do Espaço
Cultural Amazonas Brasil, onde se encontra o Teatro Jaber Xaud com
capacidade para 215 lugares, CineSESC Abrahim Jorge Fraxe com capacidade
para 100 lugares e Galeria Franco Melchiori com capacidade para atender 60
visitantes. São oferecidos ainda cursos livres de Música, Canto, Dança e Teatro.

BIBLIOTECA
As Bibliotecas do Sesc em Roraima são amplamente utilizadas pelo público
comerciário, consta com um acervo plural de altíssimo nível, transitando nos
mais diversos gêneros literários. São duas bibliotecas em Boa Vista e mais três
no interior do Estado, localizadas nos municípios de Iracema, Rorainópolis e
São João da Baliza. Soma-se a essa estrutura o BiblioSESC, um caminhão
dotado de todo preparo para atender às comunidades e instituições que não
dispõem de biblioteca. Existem ainda as Bibliotecas Ambulantes, que atendem
as escolas e instituições de ensino que não possuem biblioteca ou acervo
literário.
As realizações desta atividade são destinadas à utilização de livros,
documentos congêneres, periódicos, assim como discos, filmes, dispositivos,
internet, propiciando a consulta, o estudo e a pesquisa. Neste sentido, o Sesc
em Roraima atua satisfatoriamente ao fazer o agenciamento entre o público
e leitura, por meio de suas bibliotecas implantadas em quatro Municípios do
Estado de Roraima, totalizando cinco bibliotecas fixas, uma Unidade Móvel
do BiblioSesc, e uma caixinha móvel. Juntas, somam um acervo superior a
48.591 itens.
.
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Cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo
ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade. Também podemos
nos referir mais especificamente ao conhecimento, às ideias e crenças, assim
como às maneiras como eles existem na vida social.
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EVENTOS DE INCENTIVO À LEITURA
Contando um Conto
O projeto consiste em trabalhar em parceria com algumas faculdades com os
alunos de ensino superior na área de Pedagogia. Os alunos vem à biblioteca
uma vez por mês contar histórias para os alunos do Sesc.

Semana Nacional do Livro Infantil e da Biblioteca
A ação tem o objetivo de fomentar e incentivar a leitura, além de ampliar o
horizonte literário e cultural dos alunos do Centro de Educação Sesc e demais
escolas da rede pública, assim como levar essa atividade a ser desenvolvida nas
bibliotecas do Sesc Ler: São João da Baliza, Rorainópolis e Iracema;

Biblioteca Ambulante

PROGRAMA DE TRABALHO SESC | 2017

66

Levar livros infantis e juvenis a alunos de escolas públicas e/ou creches, ou
outras Instituições compatíveis e necessitados de sala de leitura, através das
Caixas Bibliotecas, no intuito de fomentar o incentivo a leitura e formação de
cidadãos conscientes e antenados com os conceitos atuais do processo ensino
aprendizagem. Cada caixa contém 200 livros, sendo que serão repostos sempre
que solicitados ou a cada semestre;

Leitura na Praça
Despertar o interesse pela leitura de forma prazerosa, facilitando o acesso a
diferentes títulos literários, além de favorecer a troca de experiências de leitura,
valorizando a leitura como fonte de informação, entretenimento e ampliação
de novos conhecimentos.

Sexta Cultural
Ocorrerá na última sexta de cada mês. Serão convidados artistas,
preferencialmente que estejam iniciando a carreira, afim de proporcionar
apresentações musicais, exposições de obras de artes ou artesanais e novos
escritores para seções de autógrafos. Oportunizando assim o incentivo a novos
artistas e levando à comunidade novas opções de entretenimento.

ARTES CÊNICAS

Em 2017, estão previstas nove turmas na modalidade dança entre balé clássico,
balé moderno e dança de salão; duas turmas na modalidade teatro, além da
continuidade aos eventos Dramaturgia Leituras em Cena e Palco Giratório.

Dramaturgia Leituras em Cena
Busca revelar novos caminhos para os estudos teatrais, partindo do dissecar
de textos que marcaram época ou que hoje despontam como referência. No
segundo momento, será realizada a dramatização do texto pelos participantes.

Palco Giratório
Com objetivo de descentralizar as apresentações teatrais e de dança dos
grandes centros brasileiros, o projeto permite que a população tenha acesso
a produções de qualidade de forma gratuita ou com preços simbólicos em
alguns Estados.

Recital SESC
Fechamento anual das atividades formativas, uma apresentação que visa
a culminância do que foi desenvolvido nos cursos no decorrer do exercício,
promovendo a interação.

ARTES VISUAIS
O segmento justifica-se por oferecer conteúdos como os relacionados ao
desenvolvimento de habilidades para o ato de criar e outros, capacitando os
clientes ou especialistas para qualificação da fruição ou desenvolvimento, com
predominância de representações visuais, as ações contemplam um amplo
espectro entre técnicas artísticas que transitam da vertente popular à produção
contemporânea.
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Esta atividade abrange as modalidades de Dança, Teatro e Circo. As realizações
desta área são consideradas pelo Sesc de alta relevância e expressividade para
a elevação dos indivíduos aos patamares superiores da condição humana.
Portanto, este regional possui o estímulo à produção e difusão artístico
cultural como uma de suas prioridades. Com um trabalho já sedimentado
na modalidade Dança ao longo dos últimos anos, recentemente implantou
um sistemático apoio na formação básica na modalidade Teatro, que já vem
apresentando resultados. A modalidade Circo ainda não é trabalhada por não
existir no mercado local profissionais com formação técnica.
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Para o exercício de 2017, estão previstas exposições de artistas locais, exposição
da escola Sesc, além das realizações do evento Amazônia das Artes que conta
com diversas exposições.

Arte Sesc
Estímulo e difusão das artes plásticas com enfoque na arte contemporânea, o
projeto é realizado através de exposições anuais, que ficam a disposição do
público durante 30 dias.

AUDIOVISUAL
Dar acesso e conhecimento ao público a títulos e obras cinematográficas já
reconhecidas e a novas produções, difundindo e estimulando o hábito de ver
cinema, resultando na formação de plateia.
A linguagem Audiovisual tem como finalidade estimular a produção artística
local entre profissionais da área e a formação de jovens interessados na
linguagem. Atender alunos da Escola Sesc tanto como platéia ou produtores
iniciante e difundir a modalidade como forma de lazer, cultura e pensamento
crítico a partir das obras selecionadas do acervo Cine Sesc.
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CineSesc
Oferecer à comunidade o acesso à arte cinematográfica não comerciável.
O cinema, enquanto linguagem artística, busca formar plateia crítica e
conhecedora das obras de relevância na história mundial do cinema.

Mostra de Curtas
Estimular e difundir a produção audiovisual roraimense, divulgar o cinema
nacional e traçar paralelos com produções realizadas em outros estados, além
de trazer ao público discussões sobre o formato.

Mostra Sesc de Cinema
Mostra de produções nacionais que são exibidas para a comunidade em geral,
proporcionando a interação e difundindo o objetivo da atividade Audiovisual.

Núcleo de Cinema
Proporciona a produção local de curtas pelos próprios alunos e comunidade
com oficinas ministrada por profissionais qualificados.

MÚSICA

Mostra Canta Roraima
A criação e difusão da diversidade musical na qual se busca a sonoridade
característica do estado de Roraima. A mostra incentiva a pesquisa musical
local e possibilita a troca de experiências técnicas e do conhecimento musical,
através da integração entre compositores, instrumentistas e intérpretes do
cenário musical do estado de Roraima.

Sonora Brasil
O objetivo do Sonora Brasil é a promoção de programações identificadas com
o desenvolvimento da música no Brasil, projetando no tempo a produção
nacional escrita e de tradição oral, atuando no âmbito da formação de ouvintes
com programações inéditas, regulares e sistemáticas, elaboradas especialmente
para o projeto, difundindo a produção ampla e diversificada da totalidade dos
Estados.

LITERATURA
A linguagem literária vem se destacando como instrumento de aculturamento
social. No ano de 2015, foi incluído no Projeto Sesc Amazônia das Artes a
contação de histórias, como linguagem a ser trabalhada, considerada um
instrumento poderoso no incentivo à leitura. A quantidade de títulos lançado
no Estado de Roraima vem se ampliando todos os anos.

Feira de Livros
Divulgar e difundir a produção literária roraimense e incentivar o mercado
editorial local, como também, fortalecer o Estado perante o cenário literário
nacional, promovendo o hábito da leitura, como um dos mais saudáveis hábitos
de enriquecimento intelectual, visando à expansão da indústria do livro em
Roraima.
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O seguimento Música, coordenado pelo Núcleo de Cultura, tem por finalidade
o desenvolvimento das ações musicais, bem como desenvolver projetos que
incentivem a produção e difusão de obras musicais, apoiando a cultura local,
dando visibilidade a trabalhos de pesquisa pouco difundidos pelas mídias.
Além de consolidar o desenvolvimento de atividades de ensino da música,
contribuindo para o fortalecimento da atividade musical no Estado de Roraima,
dando visibilidade às ações desenvolvidas pelo SESC e possibilitando o
acesso de comerciários e comunidade à programas de intercâmbio cultural. A
previsão é que sejam ofertadas 14 turmas nos cursos de música em 2017, entre
as modalidades de violão, teclado, orquestra, coral e quarteto.
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EVENTOS DE INCENTIVO À CULTURA
Sesc Amazônia das Artes
Viabilizar a circulação e o intercâmbio de produtos artísticos entre os estados
pertencentes à Amazônia Legal.

Sesc Movimento Interior
O Projeto Sesc Movimento Interior tem por objetivo a difusão e democratização
de artes integradas no interior de Roraima. Desta forma, descentralizando as
atividades artísticas e garantindo o acesso às múltiplas linguagens culturais em
lugares desassistidos ou com ausência de programação dessa natureza.

Aldeia Cruviana
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Realizar espetáculos, oficinas, exibições de cinemas, exposições, shows
musicais, saraus, debates e palestras; envolver o estado (capital e interior) em um
ambiente de debate, intercâmbio e aprimoramento cultural; provocar o debate
sobre o movimento cultural no âmbito local, regional e nacional; fomentar a
criação, o aprimoramento e a sustentação de um público com capacidade
crítica; proporcionar a comunidade e artistas o acesso a diferentes conceitos
e técnicas promovendo a disseminação do conhecimento sobre as inúmeras
vertentes artísticas; Criar um espaço de exposição do produto artístico, visando
consolidar o processo de construção de políticas culturais de incentivo e de
meios para o escoamento da produção cultural local.

Recital
Proporcionar aos participantes das atividades desenvolvidas na modalidade
cursos a apresentação dos conhecimentos adquiridos ao longo do ano. O
espetáculo artístico é preparado durante as aulas, ganha forma e é exibida
ao público presente, encerrando assim o ciclo do aprendizado de todas as
atividades.

LAZER
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PROGRAMAS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS
PROGRAMA LAZER

A sistematização dessa prática através de profissionais competentes oportuniza
aos praticantes, de forma direta, momentos de descontração e bem-estar, e
esses momentos, conseguintemente, resultam em melhor qualidade de vida
aos envolvidos nessa prática. Por ser um exercício democrático, mostra-se
acessível a todos, independentemente da classe social ou faixa etária.
O Sesc em Roraima oferece sempre opções de qualidade para aproveitamento
do tempo livre, seja para o descanso, seja para o entretenimento, por meio das
atividades Desenvolvimento Físico-Esportivo, Recreação e Turismo Social.
Os Programas de atividades físicas ou orientação e opções de lazer têm sido
recomendados nas empresas públicas e privadas como meios de minimizar
custos de saúde oriundos de doenças do trabalho.
Nossas ações estão voltadas ao exercício de atividades com características para
o prazer, espontaneidade, desafio, interação pessoal e aventura, pois o tempo de
lazer é aquele no qual se busca vivenciar experiências escolhidas livremente e
que tragam satisfação. O lazer de qualidade e a prática saudável de exercícios
físicos esportivos promovem a melhoria da qualidade de vida.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO-ESPORTIVO
Para 2017, o DFE implantará uma nova metodologia para as todas as suas
atividades, enfatizando a qualidade dos serviços ofertados e mostrando um
diferencial no atendimento aos seus clientes. Na Academia será adotado um
novo conceito metodológico, a GMF (Ginástica Multifuncional), onde além da
musculação, o aluno poderá participar de outras atividades de acordo com a
programação pré-estabelecida, seguindo as orientações dos profissionais para
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De acordo com o livro Brasil: uma visão geográfica e ambiental do início do
século XXI, lançando pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
em 2016, a expectativa de vida dos brasileiros aumetou em mais de 40 anos em 11
décadas. Essa realidade está aliada com a busca de alternativas para a melhoria
da sua qualidade de vida em qualquer faixa etária. Com base nesse processo
de transformação da população, a Gerência de Esporte e Lazer proporciona
e estimula a prática de atividades físicas e esportivas, nas suas mais variadas
formas, abordando e oferecendo inúmeras alternativas à clientela beneficiária,
buscando assim, aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos.
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atender suas necessidades. E buscando atender as orientações do Referencial
Programático do SESC, nas demais atividades ofertadas na programação do DFE,
também será incluído realizações de palestras, apresentações esportivas, aulas
especiais e oficinas, agregando valor aos processos de ensino-aprendizagem.

EVENTOS SISTEMÁTICOS
As atividades esportivas no regional são concebidas com base em valores
como companheirismo, a cooperação, a superação, o autocontrole e o respeito
e observância às regras, além do incentivo à prática regular e permanente de
atividades físicas, visando a potencializarão e à preservação das capacidades
física, funcional e psicossocial do indivíduo na perspectiva do bem-estar e da
qualidade de vida.

Natação Contra o Cronômetro
Possibilita ao aluno medir o seu próprio desenvolvimento através do tempo de
prova, não competindo contra outros alunos, apenas contra sua própria marca
de tempo.
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Paracopa SESC
Evento esportivo que tem o objetivo de estimular o atendimento ao segmento
das PcDs, utilizando o esporte e atividade física como meio de inclusão,
socialização e integração, além de fomentar a prática paradesportiva,
capacitando os recursos humanos do Sesc para o desenvolvimento desse
trabalho.

Grupo SESC de Corrida
O Grupo de Corrida tem como objetivo estimular a prática da corrida em
grupo para os servidores, comerciários, dependentes e a comunidade em geral,
promovendo mudanças comportamentais em prol de uma melhor qualidade de
vida e bem estar.

CIRCUITO DE CORRIDAS SESC
Circuito de corridas de 5km, que visam incentivar a prática de atividade física,
promovendo a prática de corrida de rua como um hábito saudável que deve ser
incorporado ao cotidiano dos comerciários, dependentes e na comunidade em
geral.

Jogos dos Comerciários
Incentivar a prática de diversas modalidades esportivas visando à integração
e o lazer dos comerciários e despertando a consciência e a importância das
atividades físicas e esportivas no dia a dia para o bem-estar;

JINSESC

Torneio Sesc de Escolinhas Esportivas
Vivência esportiva de caráter competitivo para os alunos de todas as escolinhas
esportivas do SESC, com a integração com outros clubes e instituições, além de
prospectar novos alunos para o Sesc e fortalecer nossas atividades esportivas.
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Jogos Internos do Sesc - Tem o objetivo de estimular e motivar os alunos da
Escola do Sesc a participarem de atividades esportivas coletivas e individuais
como, handebol, futebol, basquete, voleibol, natação, judô, xadrez, tênis de mesa,
entre outros.

RECREAÇÃO
O lazer é um direito social, por essa razão, o SESC ressalta sempre a
importância da inserção do lúdico como elemento essencial no cotidiano da
clientela beneficiária, reiterando que o Lazer é um fator espontâneo que o ser
humano exercita através de realizações prazerosas e praticadas no seu tempo
disponível, proporcionando descanso físico e mental, além de divertimento e
inclusão social. Dessa forma, a atividade tem por objetivo promover uma maior
integração entre a classe comerciária e a comunidade em geral; Proporcionar
o divertimento e o desenvolvimento da personalidade e da sociabilidade da
clientela, oportunizando melhoria na qualidade de vida e no bem-estar como
um todo; Despertar na clientela beneficiária a importância do relacionamento
social, através dos eventos recreativos.

Eventos Sistemáticos
Privilegiando a participação e o convívio social, diversos eventos e realizações
promovem as práticas lúdicas e informais e as vivências recreativas com o
desenvolvimento cotidiano de atividades que são desenvolvidas continuamente
em três municípios além da capital.
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Carnaval Infantil
Realizado anualmente para a diversão das crianças da comunidade em geral;

Arraial do Sesc
Voltada para o resgate das tradições e cultura popular, com apresentações de
quadrilhas, comidas e bebidas típicas entre outras realizações;

Brincando nas Férias
Promover ações que possam oportunizar aos participantes usufruir, de
forma consciente e inconsciente, de ofertas de lazer que agreguem valores
considerados positivos ao desenvolvimento pessoal, resgatando a cultura
lúdica popular pela vivência de jogos e brincadeiras tradicionais, estimulando
as crianças a manter uma interação efetiva em torno de práticas recreativas
saudáveis, orientadas ao processo de desenvolvimento da cidadania.

CicloSesc
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Evento ciclístico que visa motivar as famílias dos comerciários e a comunidade
em geral, em mudar comportamentos que promovam melhorias na qualidade
de vida e bem-estar. Conhecer melhor a cidade/ Dia Mundial sem carro!

Baile Sesc da 3ª Idade
Confraternização voltada aos integrantes do Grupo Luz da Vida, esse evento
busca a valorização e o desenvolvimento da qualidade de vida para essa faixa
etária através da dança e música.

Festa do Comerciário
Confraternização voltada à clientela preferencial da instituição.

Seresta
Uma atividade de lazer diferenciada por relembrar a antiga tradição de cantoria
popular. O evento proporciona momentos de recreação para toda comunidade,
além de alta qualidade no atendimento, som e cardápio.

TURISMO SOCIAL
O Turismo Social busca o equilíbrio da relação entre homem e meio ambiente,
respeitando os aspectos culturais e sociais inerentes ao turismo.Proporcionam,
ainda, momentos de reflexão, entretenimento, recreação e desenvolvimento
físico, oferecendo ao individuo bem-estar e qualidade de vida em momentos de
lazer, estimulando os conhecimentos históricos, culturais e sociais dos pontos
turísticos, através das modalidades de turismo receptivo e hospedagem..

Na modalidade Hospedagem o Regional conta com uma estrutura privilegiada
do Hotel Sesc do Tepequém, situado no município do Amajari, a unidade
dispões de uma infraestrutura completa e moderna e instalações confortáveis
durante a hospedagem, possui belezas raras em âmbito de flora e fauna, o hotel
disponibilizará 24 quartos, com capacidade para 72 leitos, além de restaurante,
piscina, fonte, tirolesa e arvorismo. Nossos beneficiários poderão realizar
passeios em trilhas, passeio nas cachoeiras, amplo campo de futebol estão
entre outras atrações oferecidas pela população daquela vila.
No Sesc em Roraima, o turismo social tem como escopo, educar através do
turismo com roteiros culturais, valorizando o patrimônio da cidade, resgatando
a história e a compreensão da realidade contemporânea.
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No que se refere ao Turismo Emissivo, as ações têm por definição a mobilização,
articulação e coordenação de diversos serviços que integram a excursão/
passeio durante todo o ciclo do roteiro turístico.Na parte operacional é uma
composição de diferentes serviços, tais como: guias de turismo, transportes,
hospedagem, alimentação, lazer e serviços complementares.O setor responsável
pela operação deve planejar seu desenvolvimento com base na metodologia
acima citada, cuidando e acompanhando a entrega dos serviços com qualidade
em todos os pontos e com os clientes. As Excursões contarão com roteiros
regionais, valorizando as manifestações culturais de Roraima, incluindo os
seguintes destinos: El Pauji 1a e 2a temporada, Presidente Figueiredo, Esquenta
Monte Roraima, Fazenda Castanhal e o Monte Roraima.
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ASSISTÊNCIA
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PROGRAMAS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS
PROGRAMA ASSISTÊNCIA

TRABALHO COM GRUPOS
As realizações desta atividade consistem em ações socioeducativas de formação
e desenvolvimento de grupos, destinadas a promover a participação social e
o exercício da cidadania através das modalidades de trabalhos sociais com
grupos. Em 2017, estão previstas a formação de três grupos: o grupo de idosos,
um intergeracional e um grupo de voluntários, com realizações de reuniões
para formação de grupos, reuniões de continuidade, oficinas ocupacionais,
palestras, dinâmicas de integração, seminários e visitas institucionais. Os
grupos de convivência, através do desenvolvimento de atividades sistemáticas
pautadas na metodologia de grupo, visam estimular a participação social do
indivíduo, colocando-o em contato com um maior número de pessoas da
sua idade e de outras gerações. Deste modo, procuram favorecer o acesso
ao conhecimento das grandes questões da atualidade, aumentando o nível
de informação e, conseguintemente, a formulação de novas expectativas e
vivências. As atividades desenvolvidas pelo Sesc consideram os interesses
do grupo, o reconhecimento de seus direitos quanto cidadãos estimulando
a reflexão sobre suas possibilidades da construção de novos papéis sociais
e políticos. O objetivo principal do trabalho social com idosos é oferecer
atividades que promovam o envelhecimento ativo em todas as suas dimensões.
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O Sesc em Roraima sempre teve um papel social relevante no Estado. Desde sua
implantação, sempre procurou através do Programa Assistência, desenvolver
projetos que tenham como foco as pessoas idosas e a população mais
carente, com o objetivo de incentivar a participação e integração comunitária,
buscando contribuir para uma melhor qualidade de vida da comunidade. Nesse
contexto, o programa Assistência visa contribuir para melhoria da qualidade
de vida, fornecendo subsídios ao enriquecimento sociocultural e educativo da
comunidade, com ações sistemáticas como palestras, seminários, vivências,
exposições e exibição de vídeos. As atividades são realizadas também em
parcerias com o Centro de Educação Sesc-RR, que possibilita aos alunos a
interação com as comunidades dos diversos municípios do interior.

81

PROGRAMAÇÃO SISTEMÁTICA
Escola Aberta Terceira Idade
O objetivo é colocá-los em contato com um maior número de pessoas da
sua idade e, favorecer o conhecimento das grandes questões da atualidade,
aumentando o nível de informação e, consequentemente, a formulação de
novas expectativas vivenciais.

Fórum de Debates sobre Envelhecimento
Fomenta debates com acadêmicos, profissionais e técnicos de instituições que
atuam com pessoas idosas no estado e Roraima.

Arte na Praça
Momento destinado para o empreendedorismo social e valorização da pessoa
idosa, onde são expostos e comercializados os produtos da oficina de artes do
Trabalho Social com Idosos e de parceiros, incluindo também a apresentações
culturais deste grupo.

82

PROGRAMA DE TRABALHO SESC | 2017

Intercâmbio Cultural
Esta ação visa levar toda produção realizada no Trabalho Social com
Idosos, para outros grupos de outros municípios, proporcionando a troca de
experiências.

Sesc Voluntários do Bem
Busca capacitar voluntários para a busca ativa de necessidades e demandas da
comunidade em grupos específicos.

Mostra Cultural do Trabalho Social com Idosos
Apresentação cultural de culminância da participação do grupo de idosos
em diversas atividades, cursos e oficinas, proporcionando a interação com a
comunidade e familiares.

DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Esta atividade tem por objetivo desenvolver ações voltadas a comunidade que
estão em situação de vulnerabilidade social, de acordo com sua necessidade,
promovendo o desenvolvimento econômico, cultural e social das comunidades,
incentivando a participação e a integração comunitária, melhorando, assim,
a qualidade de vida da população, além de fortalecer sua auto-estima. Esse
processo ocorre através da ofertas de campanhas, cursos, encontros, oficinas,
palestras e reuniões.

Projeto desenvolvido nas empresas, levando palestras e orientações diretamente
à comunidade comerciária, criando assim multiplicadores.

Horta na Creche
Tem por objetivo desenvolver nas crianças a consciência do meio ambiente e
da importância da alimentação saudável e orgânica.

Palestra ECA
Oferece esclarecimento dos direitos e deveres das crianças e adolescente para
a comunidade e instituições de apoio a esse grupo de vulnerabilidade social.

SEGURANÇA ALIMENTAR E APOIO SOCIAL
Com base no princípio do desenvolvimento humano que permeia o trabalho
do SESC, as ações previstas neste projeto visam atender a população que
encontra-se em situação de vulnerabilidade social através de doações de
alimentos, sempre fomentando o conhecimento da população atendida no
âmbito da segurança alimentar e nutricional, com ênfase na alimentação
adequada e saudável, preservando os hábitos alimentares regional, valorizando
o conhecimento e as experiências da comunidade com iniciativas promotoras
da cidadania. Visando assim, diminuir a situação de insegurança alimentar
em nosso Estado, agregando valor nutricional às refeições que são servidas
ao público beneficiado pelo Programa, não permitindo que alimentos ainda
próprios para o consumo humano tenham como destino o lixo, além de
promover ações educativas na área de segurança alimentar e assistência social.
Esta atividade tem sua atuação através do projeto Mesa Brasil, onde são
desenvolvidas as ações nas modalidades Redes e Desenvolvimento de
Capacidades.
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Alimentando Conhecimentos
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Redes
São ações interdependentes para ordenação de rede intersetorial, visando
arrecadação e distribuição de gêneros alimentícios e outros produtos,
destinados a populações/indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Desenvolvimento de Capacidades
São ações educativas voltadas para troca de experiências e construção de
conhecimentos relacionados aos determinantes da segurança alimentar e
nutricional, contribuindo para o fornecimento de alimentação adequada, a
redução do desperdício.

PROGRAMAÇÃO PROPOSTA PELA ATIVIDADE
Dia Nacional da Coleta
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Conscientizar da importância do exercício da solidariedade e da cidadania, no
trabalho voluntário, no qual cada um disponibilizará parte de seu dia para buscar
junto aos clientes dos supermercados locais, doações de alimentos básicos que
serão repassados às famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e social.
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Dia Mundial da Alimentação
Tem como objetivo principal, conscientizar a população acerca de temas
relacionados à nutrição e alimentação mundial, destacando a luta para
erradicação da fome e da pobreza. O Dia da Alimentação foi criado com o intuito
de desenvolver uma reflexão sobre a importância da segurança alimentar para
garantir uma alimentação adequada para todos e o combate à fome, indicando as
ações necessárias para que uma alimentação saudável seja acessível para todos.

Oficina Aproveitamento Integral de Alimentos
Ensinar como evitar o desperdício de alimentos e promover a educação alimentar
com impactos para saúde e valorização da renda por meio do aproveitamento
total de alimentos, tais como: talos, folhas, cascas, sobras e sementes.

Avaliação Nutricional Infantil
Analisar o estado nutricional, por meio da avaliação antropométrica de crianças
de 2 a 5 anos das creches e comparar a frequência de desvios nutricionais de

acordo com diferentes critérios diagnósticos. Aferindo-se peso, estatura e avaliar
estado nutricional das crianças pelos índices peso por idade, estatura por idade e
índice de massa corporal por idade.

Campanha de arrecadação de Brinquedos

Assistência Especializada
Consiste em ações destinadas a prestar serviços técnicos e auxílios indiretos,
individualizados; Por meio do Fundo de Atendimento ao Comerciário – Funac,
destinado aos comerciários e dependentes a realizar financiamento sem juros
dos serviços de turismo e tratamentos odontológicos. A opção adotada pelo
cliente em financiar os serviços, tem sido a utilização do cartão de crédito,
considerando a praticidade que este oferece.
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Esta campanha objetiva a participação dos comerciários, servidores, empresas
públicas, privadas e entidades sociais para a distribuição de brinquedos para
crianças de creches e instituições carentes cadastradas
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ADMINISTRAÇÃO
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PROGRAMAS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS
PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO
MATRÍCULAS

Previsão de Matrículas

ÍNDICE DE REVALIDAÇÃO
DE MATRÍCULAS

(CONFORME INDICADORES
ESTRATÉGICOS)

ADMINISTRAÇÃO

As previsões de habilitações são consequências das programações propostas para o
ano de 2017, as quais estão alinhadas às variáveis e definições dispostas no Referencial
Estratégico do Sesc. Para 2017, o total de matrículas por categoria prevê 100% do esperado
para 2016 com uma leve variação na categoria dependentes. As metas apresentadas
estão alinhadas aos objetivos do Plano Estratégico e articuladas às programações
finalísticas propostas pelas unidades executivas.
CATEGORIA DO CLIENTE

PREVISÃO 2016

Comerciário

4.500

4.500

0

100%

Dependente

4.500

4.550

50

101%

Usuário

2.500

2.500

0

100%

TOTAL

11.500

11.550

50

100%

ESPECIFICAÇÕES

PREVISÃO 2017

DIFERENÇA

PREVISÃO HABILITAÇÕES

%

VARIAÇÃO

Novas

3.550

31%

Revalidadas

8.000

69%

TOTAL

11.550

100%

HABILITAÇÕES NOVAS
Comerciário

Dependente

Total

Usuário

1.300

1.300

2.600

950

Comerciário

Dependente

Total

Usuário

3.200

3.250

6.450

Total Geral
3.550

HABILITAÇÕES REVALIDADAS

1.550

Total Geral
8.000
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A matricula é um sistema institucional de identificação e credenciamento do
público do Sesc para usufruir dos serviços oferecidos pelo Regional, através de suas
Unidades,isso por 12 meses consecutivos. O processo de revalidação dessas matrículas
ocorre a cada 12 meses, conforme normas do Regional. É importante ressaltar que o
número total de matriculas previstas não inclui o universo de pessoas que serão
beneficiadas, uma vez que há realizações abertas a comunidade, as quais não exigem
matrículas para a participação de tais. O público alvo do Sesc é prioritariamente os
trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo assim como seus dependentes,
sem distinção aos que atualmente encontram-se desempregados, mas que exerceram,
no período retroativo de um ano, atividades em empresas comerciais, conforme normas
institucionais e critérios definidos. A partir do cadastro de matrículas dos comerciários
e seus dependentes.

89

GESTÃO DE PESSOAS
O Sesc em Roraima reconhece como seu maior patrimônio as pessoas que
compõem a instituição. Por isso, esforços não são medidos para qualificar cada
vez mais seus funcionários, bem como zelar pela qualidade de vida dos mesmos.

Recrutamento e Seleção
A instituição utiliza estrutura própria para realizar os processos seletivos,
com ampla divulgação por meio da página oficial da entidade na Internet,
cartaz, jornal entre outros, visando à atração e captação de profissionais com
habilidades e competências para preencher as exigências e necessidades da
Instituição.

Contratação e Remuneração de Pessoas
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Com a finalidade de selecionar, gerir e nortear os colaboradores na direção
dos objetivos e metas da empresa, o regional de Roraima preza sempre pela
harmonia entre os gestores da empresa em conjunto com o setor de recursos
humanos, para haver a definição de um desempenho que possa combinar as
necessidades individuais das pessoas com as da organização.
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Perfil dos Servidores
Conforme o levantamento realizado com data base de 31 de junho de 2016, o
Quadro de Pessoal do Sesc em Roraima conta com 506 servidores, que podem
ser divididos em dois grupos: 425 são efetivos e 3 contratados por prazo
determinado, inclusos neste último grupo os 14 contemplados no Programa
Jovem Aprendiz. Somam-se a estes dois grupos os estagiários, atendidos pelo
Programa Especial de Bolsa de Estágio, sendo 60 custeadas pelo DN e 4 pelo
Regional.
Ao se confrontar a força de trabalho do Regional do exercício de 2016 ao
mesmo período de 2015, como especificado na primeira tabela, observa-se
que a variação no quantitativo de servidores efetivos em relação ao total do
quadro de pessoal, excetuando-se os estagiários, variou em 3%. Já o número
de contratados por prazo determinado apresenta um decréscimo de 3 pontos
percentuais.

FORÇA DE TRABALHO

Especificações

%

31.06.16

%

Variação

94%

425

96%

3%

Contratados (Prazo Determinado)

14

3%

3

1%

-3%

Jovem aprendiz

13

3%

14

3%

0%

Subtotal

422

100%

442

100%

0%

Estagiários DN

49

92%

60

94%

1%

Estagiários DR

4

8%

4

6%

-1%

Subtotal

53

100%

64

100%

0%

Total

475

100%

506

100%

0%

31.06.15

%

Administração

107

27%

31.06.16
69

16%

%

Variação
-11%

Previdência

7

2%

7

2%

0%

Educação

172

44%

222

52%

9%

Saúde

15

4%

17

4%

0%

Cultura

24

6%

24

6%

0%

Lazer

32

8%

40

9%

1%

Assistência

38

10%

46

11%

1%

Total

395

100%

425

100%

0%

A análise por programa, de acordo com a segunda tabela, aponta acréscimos
para os programas educação, lazer e assistência em contrapartida uma
diminuição no programa administração, representando um crescimento de
12% em relação ao mesmo período de 2015. Esses resultados são reflexos dos
esforços para a qualidade dos serviços para a clientela preferencial.
Sobre o perfil socioeconômico, os servidores que compõem o quadro de
efetivos do Regional apresentam o seguinte perfil: 275 são do gênero feminino,
e 38% do gênero masculino. Na divisão social do trabalho, o gênero feminino é
preponderante em Roraima, representam 62% do quadro geral.
No que tange os dados de faixa etária: 62% possuem entre 25 e 40 anos o que
representa um aumento de 4% dessa faixa etária em relação ao exercício
anterior. Em relação ao estado civil, são casados 38% e solteiros 58%. Há
proximidade em termos de escolaridade, em que os servidores efetivos que
têm ensino superior completo totalizam 36% e os de ensino médio completo,
32% conforme tabelas a seguir.
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395

Especificações Quadro Efetivo

FORÇA DE TRABALHO
POR PROGRAMA

31.06.15

Quadro Efetivo

91

Gênero
(Quadro
Efetivo)

Especificações

Idade
(Quadro Efetivo)
Estado Civil
(Quadro Efetivo)
Escolaridade
(Quadro Efetivo)

%

Variação

297

63%

261

61%

-1%

178

37%

164

39%

1%

Total

475

100%

425

100%

0%

31.06.15

%

De 18 a 25 anos

35

9%

29

7%

-2%

Acima de 25 a 40 anos

230

58%

269

63%

5%

Acima de 40 a 55 anos

111

28%

107

25%

-3%

Acima de 55 anos

19

5%

20

5%

0%

Total

395

100%

425

100%

0%

31.06.16

%

31.06.16

%

Variação

31.06.15

%

Solteiro

213

54%

242

57%

3%

Casado

164

42%

168

40%

-2%

Separado Judicialmente

10

3%

1

0%

-2%

Divorciado

2

1%

9

2%

2%

Viúvo

4

1%

4

1%

0%

Outros

2

1%

1

0%

0%

Total

395

100%

425

100%

0%

Especificações Quadro Efetivo

31.06.16

%

Variação

31.06.15

%

Ensino Fundamental Incompleto

18

5%

9

2%

0%

Ensino Fundamental Completo

8

2%

16

4%

0%

Ensino Médio Incompleto

14

4%

13

3%

1%

Ensino Médio Completo

144

36%

137

32%

0%

Educação Superior Incompleta

45

11%

41

10%

-1%

Educação Superior Completa

137

35%

161

38%

1%

Variação

Pós-Graduação

29

7%

47

11%

0%

Mestrado

0

0%

1

0,2%

0%

Total

395

100%

425

100%

0%

Especificações Quadro Efetivo

Junho.2015
Q.E.

FORÇA DE TRABALHO - POR UNIDADE EXECUTIVA

31.06.16

Masculino

Especificações Quadro Efetivo
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%

Feminino

Especificações

92

31.06.15

P.D.

Junho.2016
TOTAL

Q.E.

Total

P.D.

Sesc Administração

75

1

76

70

0

0

Sesc Antônio Oliveira Santos

243

13

256

254

2

256

Estância Ecológica Tepequém

9

0

9

9

0

9

Sesc Iracema

9

0

9

8

1

9

Sesc Rorainópolis

12

0

12

17

0

17

Sesc São João da Baliza

11

0

11

14

0

14

Sesc Pintolandia

3

0

3

6

0

6

Sesc Restaurante do Comerciário

25

0

25

24

0

24

OdontoSesc

6

0

6

9

0

9

BiblioSesc

2

0

2

2

0

2

Unidade Móvel de Lazer

0

0

0

0

0

0

Unidade Móvel Saúde da Mulher

0

0

0

0

0

0

Odontologia

0

0

0

7

0

7

MesaBrasil

0

0

0

5

0

5

Total

395

100%

409

435

3

428

SUSTENTABILIDADE
Com base no compromisso que as instituições vêm adquirindo a respeito
das questões socioambientais, torna-se fundamental a implementação de
ações que induzam a mudança de pensamentos, paradigmas, posturas e
procedimentos internos, preconizados pelo desenvolvimento economicamente
viável, socialmente justo e ecologicamente correto.

A Sustentabilidade dentro de um ambiente de trabalho representa um conjunto
de ações que determinado local opta, visando o respeito ao meio ambiente e
o desenvolvimento sustentável da sociedade. Para se conquistar o título de
instituição sustentável ambientalmente e socialmente, é necessária a adoção
de atitudes éticas, práticas que visem seu crescimento econômico de maneira
que não agrida o meio ambiente.
O Sesc em Roraima dará continuidade em 2017 ao Programa ECOS de forma
ativa e contundente, pois tem como base estratégica para sua gestão no
quinquênio 2016- 2020, os princípios latentes do referido Programa.
Terá como base um conjunto de ações planejadas e checadas continuamente por
todos os gestores e colaboradores para a mitigação dos impactos relacionados
às atividades da instituição que possam representar riscos ao meio ambiente
ou à sociedade.
Dessa forma, além da disseminação da gestão sustentável, desenvolveremos
os seguintes Projetos:
- Oficinas de reciclagem do Óleo dos restaurantes do Regional;
- Compostagem com os resíduos de alimentos dos restaurantes;
- Oficina de Reaproveitamento Integral dos Alimentos;
- Horta de temperos no Sesc Orla, espaço nutrisesc e Tepequém;
- Campanha para o uso correto da água;
- Campanha para o uso correto de energia.
Além das ações da instituição, daremos continuidade à formação anual
do grupo Gestor do Programa ECOS, que ficará incumbido de elaborar uma
material de fácil entendimento e visibilidade dos resultados alcançados pelo
Sesc como fonte disseminadora da cultura da sustentabilidade corporativa. Este
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Foi para iniciar esse processo de mudança que, em 2010, surgiu o Ecos – Programa
de Sustentabilidade CNC-Sesc-Senac. O programa, direcionado ao público
interno das três instituições, consiste em um conjunto de ações planejadas
e checadas continuamente, para a mitigação dos impactos relacionados às
atividades das instituições, que possam representar riscos ao meio ambiente
ou à sociedade.
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material será disponibilizado à comunidade e principalmente aos empresários
do setor do comércio e serviço como contribuição e ampliação no efetivo
cumprimento de nossa missão, além da busca contínua por parcerias com
a prefeitura e cooperativas de catadores de lixo para o descarte correto dos
resíduos sólidos.

QUADRO DE MEDIDAS
Analisando a realidade do regional, seus aspectos de programação e
sustentabilidade dos seus projetos, o Quadro de Medidas deriva de uma
apreciação global e cautelosa, feita por todas as áreas, apreciando a finalidade
social do Sesc, a necessidade dos clientes, o estado e o emprego dos espaços
físicos, equipamentos, mobiliários, materiais de consumo diário, adequação e
desenvolvimento do quadro de pessoal, adaptação e revitalização dos espaços
físicos e serviços especializados oferecidos.
A seguir, apresentam-se os quadros referentes às Reformas e Obras das
instalações físicas. Os quadros referentes às contratações de serviços; Compras
de equipamentos e de materiais de consumo; Serviços informatizados, bem
como as demandas na área de Comunicação, não serão detalhados neste
documento pelo volume de informações que trazem.
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Todavia, constam detalhadamente, assim como os demais, as despesas relativas
a estas demandas constam no Orçamento – Programa do Regional, sendo
flexíveis, estes quadros podem sofrer alterações que a prática requerer.

Contratação de Pessoal
O Sesc em Roraima utiliza estrutura própria para realizar os processos seletivos,
com ampla divulgação por meio da página oficial da Entidade na Internet,
cartaz, jornal, agência do trabalhador e consulta aos arquivos de cadastros,
visando à atração e captação de profissionais com habilidades e competências
para preencher as exigências e necessidades da Instituição.

Capacitação de Pessoal
O compromisso com a qualidade dos serviços que o Sesc presta aos seus
clientes exige uma equipe multidisciplinar permanentemente formada.
Buscando meios para atualizar conhecimentos, desenvolver competências,
identificar habilidades e potencializar iniciativas de criatividade, vários
treinamentos, orientações específicas, encontros e intercâmbios, serão
promovidos continuamente para os nossos colaboradores.

INVESTIMENTOS – OBRAS E REFORMAS E EQUIPAMENTOS

OBRAS - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS

DESCRIÇÃO

INICIADAS EM 2016

INÍCIO EM 2017

Construção de redes externas Sesc Tepequem

X

CAT - Reforma e ampliação do Centro de Atividades com a construção
de 17 salas de aula medindo 60m2 cada, para atender a escola de tempo
integral Ensino Fundamental II e Ensino Médio, bem como, salas ambientes
aderentes ao projeto pedagógico Sesc, cobertura do pátio externo da Escola
(30 x 50 mt = 1.500 m2), com passarela em policarbonato

X

CAT - Reforma interna (forro, troca de carpete, etc) e externa
(revestimento da parede e telhado) do Teatro e Cinema 1.500 m2,
incluindo poltronas

X

CAT - Reforma e ampliação do Centro de
Atividades com a construção de 2 (duas)
quadras poliesportivas com uma única cobertura (1.500 m2),
alambrado e iluminação

X

CAT - Reforma e ampliação do Centro de Atividades com a construção
de cobertura do Deck da Piscina 12x15 mt = 180m2

X

Reforma e ampliação do Centro Educacional Rorainopólis com adaptação
para transformá-lo num Centro de Atividades com mais 4 salas de aula,
piscina 12,5x25mt, com vestiário, reforma do telhado

X

Reforma e ampliação do Centro Educacional de Iracema com o objetivo
de transformar a unidade em um centro de inovação e sustentabilidade

X

Reforma da área de lazer do Sesc Orla

X

Elaboração de projeto de ambientação da Sede Administrativa

X

Finalização do 1o pavimento do prédio da
Sede Administrativa (cinema/salão de R$ 6.000.000,00 evento)

X

Tepequém - Reforma e ampliação com a Construção de piscina adulto
e infantil, salão de jogos, área de lazer, churrasqueira, reforma de campo
de futebol, construção de vestiário, reforma da recepção,
reforma do Arvorismo, Tirolesa e Paisagismo

X

Tepequem - Construção do bloco 3, com
suites masters e salão com o total de 300 m2

X

Tepequem - Construção Alojamento de funcionários, Almoxarifado,
oficina e garagem, com total de 500m2

X
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Os investimentos sugeridos para construções, ampliações, adequações,
revitalização de espaços físicos e para aquisição de equipamentos, refletem
dos resultados, análises e diagnósticos sobre as atividades, com prioridades
para a otimização dos espaços físicos já existentes, as demandas dos clientes,
possibilidades e potencialidades do Regional. As especificações nos quadros
abaixo se referem a futuras ampliações e reformas nas unidades operacionais
do Regional, onde sempre contamos com o apoio do Departamento Nacional do
Sesc, conforme segue:
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FINANÇAS E ORÇAMENTO
A atual situação econômica do Brasil vem causando muita preocupação à
toda parcela da população que depende do seu próprio trabalho para garantir
sustento. Sejam empregados ou empresários, estão todos preocupados
com os rumos que nossa economia vem tomando nos últimos tempos. Essa
preocupação com a atual situação econômica do Brasil vem fazendo com
que empresários adiem investimentos e novos empreendedores aguardem
momentos menos incertos para iniciar seus projetos.
Independentemente da natureza das organizações – com ou sem fins lucrativos,
a gestão dos recursos financeiros e orçamentários é de suma importância para
a sua sustentabilidade, além de indicar a capacidade destas organizações de
superar as crises e se manterem em equilíbrio, frente às variações constantes
da economia, que ultimamente se torna cada dia mais instável.
Desse modo, a gestão financeira e orçamentária eficaz precisa estar amparada
e norteada por um planejamento de suas disponibilidades, que envolve,
entre outros aspectos, os gastos, os investimentos, custos, despesas, perdas e
desperdícios. Para isso, o gestor necessita de instrumentos confiáveis para que
possa tomar decisões certas e oportunas.
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Sob esta ótica, o Sesc em Roraima, com um planejamento orçamentário
alinhado às suas políticas, estratégias e ações programáticas propostas para
2017, adota medidas e alternativas com vistas a uma gestão eficaz dos seus
recursos financeiros e orçamentários, através de modernização tecnológica,
tipo BI - Business Intelligence ou Inteligência de Negócios, que é um conjunto
de técnicas e ferramentas que auxiliam na transformação de dados brutos
em informações significativas e úteis a fim de analisar o negócio, o que nos
ajudará a identificar, desenvolver e até mesmo criar uma nova oportunidade
de negócios, implementando uma estratégia efetiva baseada nos dados,
promovendo maior aproveitamento de recursos e estabilidade a longo prazo,
alcançando a reserva financeira que desejamos.

Finanças
Para 2017, o Sesc em Roraima dará continuidade às ações de aperfeiçoamento,
principalmente no que tange aos seus instrumentos de planejamento, execução,
acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua gestão, conforme
evidenciado abaixo:
- Investimentos em capacitações/treinamentos com a finalidade de aperfeiçoar
os métodos e técnicas de trabalho;
- Busca contínua da criatividade e inovação em todas as ações, como fatores
essenciais para o desenvolvimento da programação, com a inclusão de novos

eventos e projetos e a retirada da programação de serviços, eventos e projetos
com baixa demanda;
- Investimentos em recursos tecnológicos, com a finalidade de aprimorar a
qualidade de dados e de informações, promover a segurança e confiabilidade
da informação e agilidade nos processos, entre outros aspectos;

Orçamento

Das receitas correntes, a contribuição compulsória totaliza R$ 4.052.377,00, que
corresponde a 17%. As receitas patrimoniais perfaz o valor de R$ 288.973,00. A
receita operacional é a segunda maior fonte de receita do Regional, composta
por receitas geradas pelas diversas atividades que serão realizadas nos
programas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, totalizando R$
7.938.185,00, com 33%. As transferências correntes, no valor de R$ 11.801.200, é a
maior receita do Regional que correspondem a 49% do total das receitas.

FONTES DE RECEITAS

Em relação às despesas, o valor global é de R$24.080.735,00, sendo que
R$22.080.735,00, referem-se às despesas correntes, com 92% e R$2.000.000,00
as despesas de capital, com 8%.
RECEITAS
Contribuições

4.052.377,00

18%

Patrimoniais

288.973,00

1%

Serviços

7.938.185,00

31%

Transferências Correntes

11.801.200,00

50%

Total

24.080.735,00

100%

ESPECIFICAÇÕES

DESPESAS POR RUBRICA

%

R$

%

R$

Vencimentos e Vantagens Fixas

10.559.573,00

44%

Obrigações Patronais

3.379.063,00

14%

Outras Despesas Variáveis

268.997,00

1%

Contribuições Regulamentares

119.140,00

0%

Material de Consumo

3.248.122,00

13%

Outros Serviços de 3os – Pessoa Física

528.028,00

2%

Outros Serviços de 3os – Pessoa Jurídica

3.977.812,00

17%

Total das Despesas Correntes

22.080.735,00

92%

Obras e Instalações

1.300.000,00

5%

Equipamentos e Material Permanente

700.000,00

3%

Total das Despesas de Capital

2.000.000,00

8%

TOTAL GERAL

24.080.735,00

100%
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Para o desenvolvimento do Programa de Trabalho para exercício de 2017,
a administração de Roraima aperfeiçoou seus processos financeiros e
orçamentários, e sem comprometer as expectativas de seus objetivos,
programações e metas, contará com o montante de investimentos na ordem
de R$ 24.080.735,00.
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PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG)

APLICAÇÃO DA RECEITA
COMPULSÓRIA LÍQUIDA - PCG

ESPECIFICAÇÕES

80% - Receita Compulsória

4.052.377

4.052.377

(-) Comissão do INSS – 2,0%

81.048

81.048

(-) Comissão à Fecomércio – 3,0%

119.140

119.140

Receita Compulsória Líquida

3.852.189

3.852.189

Valor destinado ao PCG – 33,33%

1.283.935

1.283.935

Recursos Aplicados no Programa PCG

1.283.935

7.689.652

Recursos Aplicados na gratuidade

641.967

984.854

PREVISÃO DE METAS, ATENDIMENTOS E RECURSOS
APLICADOS NA GRATUIDADE (QUADRO A)

ATIVIDADES
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MODALIDADE

Educação Infantil (1.1)

PREVISÃO DE INSCRITOS PREVISÃO FREQUÊNCIA
NA GRATUIDADE
NOS CURSOS

VALORES
PREVISTOS (R$)

1

800

14.272,00

ANOS INICIAIS (1.2.0.1)

31

24.800

180.296,00

ANOS FINAIS (1.2.0.2)

34

27.200

197.744,00

ANOS LETIVOS

13

10.400

114.088,00

ALFABETIZAÇÃO

40

10.167

68.526,00

ANOS INICIAIS
DO ENS.FUND.

57

21.498

144.897,00

ANOS FINAIS
DO ENS. FUND.

11

3.043

20.510,00

ACOMP.
PEDAGÓGICO

OFICINA

2

20

87,00

COMP.
CURRICUL AR

CURSO

95

56.063

244.435,00

284

153.991

984.854,00

Ensino Médio (1.3)

Educação de Jovens e Adultos (1.4)

Educação Complementar (1.5)

REALIZAÇÃO

PRÉ-ESCOLA (1.1.0.2)

Ensino Fundamental (1.2)

Total
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VALORES PREVISTOS
RESULTANTES DO ORÇAMENTO (R$)

VALORES PREVISTOS
CONFORME DECRETO - LEI (R$)

PREVISÃO DE METAS DE ATENDIMENTOS E RECURSOS
APLICADOS EM EDUCAÇÃO E AÇÕES EDUCATIVAS (QUADRO B)
ATIVIDADES

MODALIDADE

75

13.800

PRÉ-ESCOLA (1.1.0.2)

243

45.164

ANOS INICIAIS (1.2.0.1)

581

456.000

1.976.423,00

ANOS FINAIS (1.2.0.2)

499

453.100

1.118.859,00

ANOS LETIVOS

241

388.200

1.446.395,00

ALFABETIZAÇÃO

238

62.442

ANOS INICIAIS
DO ENS.FUND.

291

97.085

ANOS FINAIS
DO ENS. FUND.

56

14.844

ACOMP.
PEDAGÓGICO

OFICINA (1.5.1.2)

25

1.861

COMP.
CURRICUL AR

CURSO (1.5.1.1)

445

139.192

DEBATE (1.7.1.2)

300

300

EXPOSIÇÃO (1.7.1.3)

-

21.460

PALESTRA (1.7.1.5)

700

700

VISITA MEDIADA
(1.7.1.7)

3.000

3.000

PALESTRA (1.7.2.6)

200

200

RODA DE CONVERSA
(1.7.2.7)

300

300

DEBATE (1.7.3.2)

600

600

EXPOSIÇÃO
(1.7.3.3)

-

3.000

1.830

1.830

2.619

1.703.078

Ensino Fundamental (1.2)

EDUCAÇÃO

Educação de Jovens e Adultos (1.4)

CIÊNCIAS (1.7.1)

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS
E HUMANIDADE (1.7)
HUMANIDADE
(1.7.2)

MEIO AMBIENTE
(1.7.3)

Total

SAÚDE

Educação em Saúde

REALIZAÇÃO

CULTURA

Artes Cênicas (3.1)

Música (3.3)

Biblioteca (3.6)

Total

MODALIDADE

-

915

ENCONTRO (2.3.0.3)

370

370

ORIENTAÇÃO (2.3.0.6)

-

9.045

PALESTRA (2.3.0.7)

-

2.230

370

12.560

REALIZAÇÃO

13.000,00

99

6.111.664,00

PREVISÃO DO No PREVISÃO DE FREQUÊNCIAS/
VALORES
DE INSCRIÇÕES CLIENTES/ PÚBLICO/ PARTICIPANTES PREVISTOS (R$)

CAMPANHA (2.3.0.1

Total

ATIVIDADES

338.290,00

557.708,00

RODA DE CONVERSA
(1.7.3.6)

MODALIDADE

660.989,00
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Ensino Médio (1.3)

ATIVIDADES

PREVISÃO DO No PREVISÃO DE FREQUÊNCIAS/
VALORES
DE INSCRIÇÕES CLIENTES/ PÚBLICO/ PARTICIPANTES PREVISTOS (R$)

CRECHE (1.1.0.1)

Educação Infantil (1.1)

Educação Complementar (1.5)

REALIZAÇÃO

35.304,00

35.304,00

PREVISÃO DO No PREVISÃO DE FREQUÊNCIAS/
VALORES
DE INSCRIÇÕES CLIENTES/ PÚBLICO/ PARTICIPANTES PREVISTOS (R$)

DANÇA (3.1.2)

CURSO (3.1.2.2)

270

16.720

80.388,00

TEATRO (3.1.3)

CURSO (3.1.3.2)

69

7.219

54.351,00

CURSO (3.3.0.2)

234

24.776

178.693,00

CONSUL T A (3.6.0.2)

-

75.453

EMPRÉSTIMO (3.6.0.3)

1.853

2.485

OFICINA (3.6.0.4)

1.098

1.546

3.524

128.199

336.375,00

649.807,00

LAZER

ATIVIDADES

Desenvolviment o Físico Esportivo
(4.1)

Turismo Social (4.3)

MODALIDADE

REALIZAÇÃO
ESPORTE COLETIVO
(4.1.4.1)

308

12.300

110.111,00

ESPORTE INDIVIDUAL
(4.1.4.2)

722

23.350

261.528,00

288

7.000

46.979,00

MULTIPRÁTICAS
ESPORTIV AS (4.1.4.5)

152

2.860

35.000,00

EXCURSÃO (4.3.1.1)

383

1.266

PASSEIO (4.3.1.2)

120

120

1.973

46.896

FORMAÇÃO
LUTA (4.1.4.1)
ESPORTIV A (4.1.4)

TURISMO
EMISSIVO (4.3.1)

Total

ATIVIDADES

ASSITÊNCIA

Desenvolviment o Comunitário (5.1)
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100

Trabalho com Grupos

MODALIDADE

PREVISÃO DO No PREVISÃO DE FREQUÊNCIAS/
VALORES
DE INSCRIÇÕES CLIENTES/ PÚBLICO/ PARTICIPANTES PREVISTOS (R$)

REALIZAÇÃO

734.270,00

PREVISÃO DO No PREVISÃO DE FREQUÊNCIAS/
VALORES
DE INSCRIÇÕES CLIENTES/ PÚBLICO/ PARTICIPANTES PREVISTOS (R$)

CAMPANHA (5.1.0.1)

-

1.400

CURSO (5.1.0.2).2)

20

220

OFICINA (5.1.0.4)

20

220

PALESTRA (5.1.0.5)

-

1.028

REUNIÃO (5.1.0.6)

-

160

CAMPANHA (5.3.0.2)

-

400

CURSO (5.3.0.4)

199

6.815

ENCONTRO (5.3.0.5)

209

296

OFICINA (5.3.0.6)

216

416

PALESTRA (5.3.0.7)

392

570

REUNIÃO (5.3.0.8)

-

870

1.056

12.395

Total

280.652,00

18.000,00

140.607,00

158.607,00

TOTAL GERAL DO COMPROMETIMENTO - AÇÕES EDUCATIVAS NO REGIONAL - TOTAL DO QUADRO B
TODAS AS ATIVIDADES

TOTAL

NÚMERO DE INSCRIÇÕES

PREVISÃO DE FREQUÊNCIAS/
CLIENTES/ PÚBLICO/ PARTICIPANTES

VALORES
PREVISTOS (R$)

9.542

1.903.128

7.689.652,00

Modalidade: Educação Infantil
Realizações
Custo unitário médio da atividade
(custo de referência)
Educação Infantil (A)

Pré -escola

Creche

Frequência (B)

Custo da Realização (A x B)

800

R$ 14.272,00

R$ 17,84

Frequência (C )

Custo da Realização (A x C)

Realizações
Custo unitário médio da atividade
(custo de referência)
Educação Fundamental (A)

Anos iniciais
Frequência (B)

CÁLCULO DA META ORÇAMENTÁRIA DO PCG

R$ 7,27

Anos Finais

Custo da Realização (A x B)

24.800

Frequência (C )

R$ 180.296,00

Custo da Realização (A x C)

27.200

R$ 197.744,00

Modalidade: Ensino Médio
Realizações
Custo unitário médio da atividade
(custo de referência)
Ensino Médio (A)

Anos Letivos
Frequência (B)

R$ 10,97

Progressão Parcial

Custo da Realização (A x B)

10.400

Frequência (C )
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Modalidade: Educação Fundamental

Custo da Realização (A x C)

R$ 114.088,00

101
Modalidade: Educação de Jovens e Adultos
Realizações
Custo unitário médio da atividade
(custo de referência)
Educação de Jovens e Adultos (A)

R$ 6,74

Alfabetização
Frequência (B)

10.167

Custo da
Realização (A x B)
R$ 68.525,58

Anos iniciais do Ens. Fund.

Anos finais do Ens. Fund.

Frequência (C)

Custo da
Realização (A x C)

Frequência (D)

Custo da
Realização (A x D)

21.498

R$ 144.896,52

3.043

R$ 20.509,82

Modalidade: Acompanhamento pedagógico - Sala de Recursos Multifuncionais
Realizações
Custo unitário médio da atividade
(custo de referência)
Educação Complementar(A)

Cursos
Frequência (B)

Custo da
Realização (A x B)

Oficinas
Frequência (C)

Custo da
Realização (A x C)

20

R$ 4,36

Palestras
Frequência (D)

Custo da
Realização (A x D)

R$ 87,20

Modalidade: Complementação Curricular - PHE
Realizações
Custo unitário médio da atividade
(custo de referência)
Educação Complementar(A)

R$ 4,36

Cursos
Frequência (B)

56.063

Custo da
Realização (A x B)
R$ 244.434,68

Oficinas
Frequência (C)

Palestras
Custo da
Realização (A x C)

Frequência (D)

Custo da
Realização (A x D)

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

Tipografia.

Corpo de Texto
Didactic 10pt
Títulos
Kelson Sans Bold 12pt
Subtítulos
Kelson Sans Regular 11pt

Papel.

Miolo
2
Couche Fosco 120g/m
Capa
2
Couche, Laminado Fosco 300g/m

