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Momento Beleza do Servidor
encerra a Semana de Valorização
da Uespi
A instrutora do Senac, Professora Maria José Pereira, trouxe 11
alunas do curso básico de corte e escova e disse que estava muito
feliz por participar da programação.
A Semana de Valorização dos Servidores da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) em
alusão ao Dia do Servidor Público encerrou suas atividades. O último dia foi marcado com o
momento “Beleza do servidor da Uespi”, uma parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), onde foram oferecidos servicos de corte e escova de
cabelo, além de sorteio de vale brindes para manicure, pedicure e depilação oferecido pelo
Instituto Embelleze de Teresina.
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A instrutora do Senac, Professora Maria José Pereira, trouxe 11 alunas do curso básico de
corte e escova e disse que estava muito feliz por participar da programação. “A Uespi é uma
instituição de muito valor para o Estado e parabenizo a iniciativa do setor responsável por
comemorarem a data do Dia do Servidor e proporcionar serviços de beleza para aos
funcionários, uma área que todos gostam”, declara.
Maria das Graças Mesquita, servidora da Pró-Reitoria de Graduação e Ensino, que aproveitou
o momento de corte de cabelo destaca que a Semana foi de grande incentivo para realizar
as atividades proporcionadas. Antonio Luis, do DCAD, ressalta a importância do momento.
“Foi muito bom ter participado, muito importante essa valorização e que na próxima vez outros
também possam participar”.
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Yara Barroso, assistente social da Uespi, conta que está feliz com o resultado da Semana e
como foi recebida pelo público. “Foram criadas e supridas todas as expectativas e tivemos
ótima aceitação, participação e mobilização por parte dos funcionários. Agradecemos a todos
que contribuíram para que a Semana fosse um sucesso”, finaliza.
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