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Setor moveleiro

Empresários participam de workshop no
Centro de Formação Profissional do SENAI

Procompi moveleiro debateu a sustentabilidade e o associativismo.

Uma parceria entre a Federação das Indústrias de Roraima – FIER e
o SENAI, no âmbito do Programa de Apoio à Competitividade da
Micro e Pequena Indústria - PROCOMPI, proporcionou a realização de
um workshop abordando o tema Associativismo e Sustentabilidade
Ambiental. Oito empresários do setor moveleiro estiveram presentes
na atividade.
A facilitadora foi a consultora na área de gestão do SENAI, Bruna
Barros. Ela iniciou a ação realizando uma dinâmica com os
participantes sobre quais são os anseios dos empresários com relação
ao mercado atual.
“Procurei passar para eles que é muito mais vantajoso buscar um
grupo e trabalhar em conjunto, porque é aí que as ideias vão surgir e
facilitar os processos de modernização, inovação sempre mesclados
com a sustentabilidade”, frisou.
Os empresários assistiram um vídeo informativo sobre a
constituição de associações e federações e os impactos positivos que

estas entidades causam para cada setor.
“Nós sabemos que a união beneficia a todas as classes. Sabemos
também que muitas vezes é difícil trabalhar em grupo pelas
divergências que surgem e a questão é saber como resolvê-las e
seguir em frente”, completou O industrial João Hortêncio.
O empresário e presidente do Sindicato das Indústrias de
Marcenaria do Estado de Roraima - SINDIMAR, João Tavares,
destacou que o que é preciso mudar é a mentalidade do empresário.
“Os empresários devem pensar em favor do coletivo e se unir para
que exista um grupo de trabalho. Nós precisamos uns dos outros para
crescermos”, finalizou.
Procompi – É uma iniciativa da Confederação Nacional da
Indústria – CNI em parceria com o SEBRAE e a Federação das
Indústrias do Estado de Roraima – FIER. O foco principal é contribuir
com o desenvolvimento empresarial e gerencial das indústrias
moveleiras do Estado de Roraima, tornando-as mais competitivas e
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Colônia de Férias do SESI

Primeira semana foi um sucesso
Inscrições continuam abertas apara a próxima semana

Crianças se divertem na primeira semana da colônia de férias.

A Colônia de Férias do SESI teve início no dia sete de julho. Esse
ano a programação inclui diversas atividades recreativas, entre
elas caça ao tesouro, xadrez humano, circuito com obstáculo,
atividades aquáticas, oficina de dança, oficina de artes com
material reciclável, sessão de cinema e apresentações culturais.
Cerca de cem crianças estão participando das atividades, que
acontecem nos turnos manhã e tarde. Outra novidade é que a
Colônia terá duração de duas semanas de duração, ou seja, os pais
que ainda não inscreveram seus filhos podem procurar a
secretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI,

localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto, e
garantir a participação da criança, na segunda e última semana de
atividades.
De acordo com a Coordenadora Pedagógica do SESI, Marcilene
Mendes, as crianças podem se preparar para mais uma semana
cheia de brincadeiras e diversão. “ Nossa equipe preparou tudo
com muito carinho, as crianças que estiveram conosco nessa
primeira semana se divertiram muito, e na próxima terá muito
mais”, ressaltou.

Crianças se divertem no Festival Junino
do PAF na Vila Olímpica Roberto Marinho

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Muito lazer e diversão para as crianças do PAF na Vila Olímpica.

Em sua quinta edição, o Festival Junino do Programa Atleta do
Futuro Movimentou a Vila Olímpica Roberto Marinho, no último
sábado (5). Cerca de 600 crianças se divertiram em um dia de lazer
e brincadeiras.
O objetivo do festival é promover a integração entre as
crianças, suas famílias e a equipe que atua no programa. A
Prefeitura de Boa Vista foi parceira na realização.
O sábado foi repleto de esporte e brincadeiras, como: futebol
de campo, atividades recreativas na piscina incluindo tobogã,
cama elástica, tênis de mesa, pebolim, futebol de sabão, chute a
gol, além de gincanas e campeonatos de natação e futebol.
Para a coordenadora pedagógica do SESI, Marcilene Mendes,
o festival foi muito produtivo, pais e filhos se divertiram em um
momento de lazer. “É muito bom ver a participação da família
nesse momento de brincadeira onde as crianças aprendem como

lidar com os colegas, fazem novas amizades e dessa forma se
socializam melhor”, finalizou.
PAF - O Programa Atleta do Futuro proporciona a iniciação
esportiva em diversas modalidades. Depois de conhecer e
experimentar cada uma, a criança opta por um esporte
específico. A ideia é fazer com que elas possam escolher o esporte
preferido de acordo com suas habilidades. É voltado para os filhos
dos trabalhadores da indústria, com idades entre 06 e 17 anos,
mas também atende aos alunos da rede municipal de ensino e a
comunidade.
Ainda há vagas disponíveis, tanto na unidade do SESI do bairro
Aeroporto, quanto no Distrito Industrial. Informações sobre
inscrições podem ser obtidas pelos telefones 4009-1844 e 36216200.
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SENAI

Cerca de 300 Aprendizes se preparam
para iniciar atividades na instituição

Início das aulas da Modalidade de Aprendizagem Industrial.

O SENAI receberá 300 novos aprendizes distribuídos nos
cursos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo na
Construção Civil, Auxiliar de Edificações, Auxiliar Técnico
Eletrônico, Costureiro Industrial, Eletricista Industrial, Mecânico
de Manutenção de Automóvel, Operador de Microcomputador e
Padeiro e Confeiteiro. As aulas iniciam no dia 14 de julho, nos
turnos matutino e vespertino.
No primeiro dia, os novos alunos vivenciarão momentos de
sensibilização, cidadania, apresentação da Direção do Centro de
Formação Profissional, normas e procedimentos, corpo docente
e equipe técnico pedagógica, além de apresentação das
Olimpíadas do Conhecimento, competição nacional de educação
profissional, promovida a cada dois anos pelo SENAI.

Os alunos da Aprendizagem poderão ter a oportunidade de
estagiar em empresas parceiras como Caer, Arroz Prato Chic,
Arroz Faccio, Boa Vista Eco Hotel, Castelão, Cerr, Couros Boa Vista,
Eletrobrás, Fit Florestal, Gessoraima, Lirauto, Coca Cola – Grupo
Simões, Mavo Construções, Norteletro, Oi/Telemar, Posto Jumbo,
Renovo Engenharia, Saci, Salomão Veículos e SESI.
Os cursos têm carga horária que variam de 400 a 800 horas e
são destinados a jovens entre 14 e 23 anos aprovados no último
Processo Seletivo do SENAI, realizado em maio.
Para atender a finalidade da modalidade Aprendizagem
Industrial, o SENAI forma gratuitamente aprendizes com objetivo
na capacitação profissional para a indústria local.

SENAI Roraima obtém êxito na auditoria de
manutenção do sistema de Gestão de Qualidade
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Roraima
passou nesta última semana por uma auditoria de manutenção
do sistema de gestão nas diretrizes da NBR ISO 9001:2008.
A certificação é uma avaliação de um determinado processo,
sistema ou produto que confere um certificado ISO à Instituições
que atendem requisitos de qualidade previamente estabelecidos.
A recomendação foi feita pelo auditor da Fundação Vanzolini,
Ricardo Magalhães e tem validade até 2016.
O SENAI/RR está certificado na norma ISO 9001 desde 2004 e
em julho do ano passado passou por mais um ciclo de renovação
de sua certificação que ocorre a cada três anos. Isso demonstra o
comprometido que a instituição tem com seus clientes,
prestando serviço com qualidade e bom atendimento aos seus
clientes.
O Sistema de Gestão do SENAI tem como escopo os serviços de
educação profissional oferecidos. A manutenção da certificação
faz do Senai Roraima uma das únicas instituições de educação
profissional do Estado a alcançá-la.
Segundo a responsável pelo Escritório da Qualidade do SENAI
Roraima, Wilcigeny Freire a conquista desse reconhecimento se
deve ao comprometimento de todos os colaboradores e

Auditoria de Manutenção.

demonstra também o grande nível de qualidade nos serviços
prestados ao Estado.
A certificação ISO 9001 é uma importante ferramenta de
gestão que contribui para a melhoria contínua de todos os
processos do SENAI Roraima.
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Instituto Euvaldo Lodi

IEL promove curso para exame de
certificação profissional da ANBIMA
Já estão abertas as inscrições do Curso Preparatório para o
Exame de Certificação profissional da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA CPA10 -. O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, será o realizador da
capacitação.
A CPA-10 se destina a certificar Profissionais das Instituições
Participantes que desempenham atividades de comercialização e
distribuição de produtos de investimento diretamente junto ao
público investidor, inclusive em agências bancárias ou
Plataformas de Atendimento.

Tem como público alvo funcionários de instituições bancárias
no Estado de Roraima como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, HSBC,
Santander, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia.
As matrículas seguem abertas até o dia 1º de agosto com vagas
limitadas. A carga horária é de 40 horas e o cursos acontecerá a
partir do dia 4/8 na sede do IEL no horário de 18h30 às 22h.
Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone
3621 3571 ou se dirigir à sede do Instituto localizada na Avenida
Capitão Julio Bezerra, nº 363 Centro, de 8h às 12h e das 14h às
20h.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353 Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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