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DESCRIÇÃO
No dia 25 de maio de 2015 foi realizado um evento em comemoração ao “Dia da Indústria 2015” com parceria do SENAI –
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SIVEPAR – Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná, FIEP –
Federação das Indústrias do Paraná, SESI – Serviço Social da Indústria (Paraná), Colégio SESI, Sinditêxtil - Sindicato das Indústrias
de Fiação e Tecelagem de Londrina, Sindimetal Londrina, Sindpanp, Sirval, Sinfor, Sinduscon e Sinplas.
Público alvo: Estudantes do Colégio SESI, Industriais.
Convida especial representando a Indústria: Industrial associada ao SIVEPAR – Paraná, Silvana Consalter da Indústria Pouca
Idade e Milk & Co.

DIA DA INDÚSTRIA
O Dia da Indústria é comemorado no dia 25 de maio. A indústria é um espaço de produção, entre os setores da economia, representa o
setor secundário e existem vários tipos de indústrias, como indústria manufatora e indústrias de base.

DIVULGAÇÃO

O evento foi divulgada através do Facebook do www.facebook.com/Sivepar-Paraná :
Link: http://zip.net/bnrD62



E-mail MKT e via contato telefônico com as indústrias associadas do SIVEPAR.
No site da Coordenadoria da FIEP de Londrina:

Link: http://zip.net/bgrDYW

CONVITE
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ALUNOS DO COLÉGIO SESI
24 alunos, do ensino fundamental, com idade entre nove e dez anos participam de uma ação na sede da coordenadoria da FIEP
Londrina, em comemoração ao Aniversário da Indústria, que é no dia 25 de maio. Eles transformarão o "lixo" de diversos
segmentos da indústria-panificação, têxtil, reparação, metal mecânico, vestuário - em algum objeto que possa ser utilizado.

Os alunos se dividiram é executaram cada etapa da produção simulando uma linha de produção, como e realizado na indústria.

PRODUTO DESENVOLVIDO PELOS ALUNOS

Fantoches confeccionados

Ao final do tempo destinado para a produção, expomos os fantoches,
porta fantoches e porta canetas confeccionados por eles.

ENTREVISTANDO O INDUSTRIAL
Contamos com a participação da proprietária da
Indústria de Confecções Milk & Co/Pouca Idade,
especializada em roupas de bebês e crianças. A Sra.
Silvana Consalter foi entrevistada pelas crianças e
contou um pouco de sua história.

Silvana disse às crianças que começou como elas, fazendo roupas de bonecas e
adereços e que desde pequena adora cortar, costurar, pintar. E que cresceu com a
vontade de aperfeiçoar cada vez mais esta paixão. Contou-nos como funciona a sua
produção e como conseguiu tornar a sua marca conhecida no mercado. No final,
Silvana disse ser uma mulher empreendedora e que se eles tiverem um sonho como
ela teve não devem desistir dele, ser persistentes, se aperfeiçoarem e estudarem
bastante. As crianças entregaram a ela um livro de histórias, porta fantoche e
fantoches para que ela coloque em um cantinho para as crianças em sua loja de
indústria. E para encerrar o nosso dia de comemoração, cortamos um bolo pelo
aniversário da indústria, com direito a “parabéns a você”.
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AGRADECIMENTO
“Todas as obras e produtos da Natureza servem de materiais para o trabalho e indústria dos
homens, que os alteram, decompõem, combinam, modificam, e os transformam em objetos
necessários, úteis e agradáveis à sua existência neste mundo.”
Marquês de Maricá – Marques de Maricá

Alexandre Graciano de Oliveira
Presidente do SIVEPAR

Realização:
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