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Lançamento do Premio FIER de Redação

Nesta sexta-feira, 28 de março, a Federação das Indústrias do
Estado de Roraima – FIER, lançou o Prêmio FIER de Redação 2014,
que tem o objetivo de incentivar a apresentação de redações e
trabalhos acadêmicos os quais expressem a importância que a
indústria local proporciona à sociedade roraimense, considerando
os seus distintos aspectos, características de interação com os
diferentes setores, instituições, bem como os impactos e a
contribuição para o desenvolvimento econômico e social do
Estado.
A solenidade foi realizada na sede da FIER e contou com a
presença de diretores e conselheiros da FIER, empresários
industriais, diretores e representantes de escolas, faculdades e
universidades, dos vencedores de 2013.
O Prêmio é voltado para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino
Fundamental Regular (Categoria I); alunos de 1º a 3º ano do Ensino
Médio Regular e do Ensino Técnico (Categoria II) e a novidade

dessa segunda edição e participação de alunos de qualquer curso
regular do Ensino Superior (Categoria III).
As inscrições devem ser feitas no período de 1º a 30 de
junho e serão considerados inscritos os trabalhos formalmente
encaminhados à Comissão Organizadora do Prêmio FIER de
Redação, no endereço Av. Benjamin Constant, 876 – Centro, por
meio de ofício assinado pela Direção da Escola, Reitoria da
Universidade/Faculdade, ou pelos chefes de departamentos,
centros ou Direção de cursos das instituições de ensino. As
redações serão protocoladas no ato da entrega, juntamente com a
ficha de inscrição, termo de cessão de uso de imagem e de
divulgação do conteúdo das Redações e autorização do
responsável para que os alunos participem de todas as etapas do
Prêmio. A solenidade de premiação será realizada no dia 14 de
outubro.

FIER realizou Curso sobre questões Trabalhistas
A Federação das
Indústrias do Estado de
Roraima (FIER), em parceria
com a Confederação
Nacional das Indústrias
(CNI), por meio do Programa
de Desenvolvimento
Associativo - PDA, realizou
no último dia 25, em sua sala
de reuniões, o Curso Como
Evitar Problemas
Trabalhistas. Com o objetivo
de caracterizar o conjunto de
regras que regem a relação
empresa industrial trabalhador, em quatro
m o m e n t o s : a d m i s s ã o , Curso faz parte do Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA
vigência da relação
empregatícia, rescisão do contrato e gestão de conflitos
trabalhistas, chamando a atenção para o impacto da legislação
trabalhista sobre a competitividade da Indústria.
A palestrante Maria Inês Diniz de Medeiros, mostrou como as
rotinas trabalhistas devem ser seguidas na gestão dos recursos
humanos de uma empresa, desde o momento da admissão até a
dispensa. “Eles foram advertidos sobre cuidados a serem
adotados em todas as etapas do contrato de trabalho e sobre as
consequências de sua não observação”. A palestrante destacou
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ainda quanto os procedimentos a serem adotados no caso de
ações judiciais ajuizadas por trabalhadores. O intuito é estimular o
envolvimento do empresário, por meio do Sistema de
Representação da Indústria, para buscar a modernização da
legislação trabalhista frisou.
O curso contou com 29 participantes, entre empresários do
setor industrial, gestores de recursos humanos e outros
profissionais de empresas industriais. A capacitação teve duração
de 8 horas.
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SESI forma sua equipe de brigadistas

Foto: Curso de planejamento estratégico

Colaboradores aprenderam conhecimentos básicos sobre prevenção, isolamento e extinção de princípios de incêndio e técnicas de primeiros socorros.

Em toda a sua estrutura física, seja na Sede, no CAT Distrito ou
no CET, o SESI possui uma estrutura completa de equipamentos de
combate a incêndio. Desde iluminação e saídas de emergência a
extintores e abrigos contra incêndio.
Mas para que todos esses equipamentos sejam usados da
maneira correta, em uma situação de necessidade, é preciso que
se tenham pessoas capacitadas. Por isso, visando à segurança dos
colaboradores e clientes, e o cumprimento das legislações, o SESI
proporcionou a 61 colaboradores de todos os setores, da Sede,
CAT Distrito e CET, o Curso de Brigadista Profissional, ministrado
pelo Coronel de Reserva e Instrutor Credenciado Arnobio Bessa,
no período de 24 a 28 de março.
O Curso de Brigadista tem o objetivo de capacitar o colaborador
para desempenhar as competências relativas ao trabalho de
segurança privada, na área de prevenção de incêndios e pânico.
Teve carga de 20 horas, sendo 4h de aula teórica e 16h de prática.
Os participantes aprenderam os conhecimentos básicos sobre
prevenção, isolamento e extinção de princípios de incêndio,
abandono de local com sinistro, além de técnicas de primeiros
socorros. Todos receberam certificado homologado pelo Corpo de

Bombeiros Militar de Roraima.
De acordo com o Cel. Arnobio a responsabilidade do Brigadista
vai muito além de proteger o patrimônio da entidade. “A vida é o
maior patrimônio a ser protegido por eles. Uma vez Brigadista, o
colaborador terá função primordial em uma situação de risco,
tanto dentro como fora do local de trabalho. Esse é um
investimento que o SESI faz não só para a pessoa enquanto
colaborador, mas como cidadão. Eles poderão auxiliar o trabalho
dos Bombeiros, antecipando ações de prevenção e evitando
grandes tragédias”, destacou.
Raimundo Cristiano, um dos participantes, disse se sentir
privilegiado em participar do curso e que agora sabe da
responsabilidade que carrega. “Aprendi a importância de ser um
Brigadista e me sinto feliz por saber que em uma situação de risco,
terei condições de auxiliar no socorro e salvamento, dentro ou fora
do SESI. A metodologia usada para repassar os conhecimentos fez
com que eu pudesse realmente aprender os procedimentos. Eu
sinto que a minha responsabilidade não se limita somente aqui
dentro, mas lá fora também”, finalizou.

“O SENAI Roraima mudou a cara da minha
empresa”!
Por meio da vertente de Serviços Técnicos e
Tecnológicos, o SENAI Roraima tem atendido
diversas empresas em Boa Vista.
Recentemente a Loja Baratão dos Acessórios
recebeu os serviços de Relatório e
Licenciamento Ambiental Simplificado,
Desenvolvimento de Marketing, Inspeção de
Compressor, Constituição de Documentação,
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
Sensibilização e Implantação do Programa 5s.
Atualmente, com os serviços recebidos, a
empresa, que está há 13 anos no mercado
roraimense, encontra-se regularizada no que
tange a parte documental, cumprindo suas
responsabilidades no âmbito de riscos
ambientais e também com a conscientização
dos colaboradores com o descarte de resíduos
poluentes.
Segundo o empresário Manoel Afonso de
Oliveira Neto o retorno já é perceptível pelos
clientes, “O SENAI já conhece o caminho e por isso não precisei
correr atrás de nada, além de possuir uma equipe com
conhecimento técnico para atender qualquer tipo de empresa”.
O serviço que o proprietário mais destaca é a ação do 5s, que
consiste na implantação dos sensos de Utilização, Organização,
Limpeza, Saúde e Autodisciplina (seiri, seiton, seiso, siketsu e
shitsuke), de acordo com o empresário a loja mudou pra melhor,
“temos aprendido diariamente, recomendo que todas as
empresas possam usufruir desses serviços, pois dá uma maior
noção de organização e limpeza no ambiente” destacou.
A implantação do 5S é feita por uma equipe que objetiva
sensibilizar os empresários em suas visitas, apresentando
mudanças estratégicas, proporcionando benefícios ao
empresário, colaboradores e clientes, detectando através das
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análises as melhorias que podem ser implementadas e a melhor
forma de inseri-las nos procedimentos das empresas como
processos construtivos e eficientes.
Outro trabalho em destaque realizado no Baratão dos
Acessórios foi o processo de licenciamento ambiental, pois todo e
qualquer empreendimento ou atividade que possa ser
potencialmente poluidora, geradora de resíduos sólidos e líquidos
ou provocar danos ao meio ambiente é obrigada por lei, a ter sua
licença de operação para o empreendimento.
Os empresários interessados em conhecer os serviços
oferecidos pelo SENAI Roraima devem consultar a Gerência de
Serviços Técnicos e Tecnológicos – GSTT e agendar uma visita por
meio do (95) 2121-5092 e 2121-5098.
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Banco de profissional do Programa Emprega Indústria
já está disponível
O Programa Emprega Indústria é um projeto desenvolvido
entre SENAI e IEL com objetivo de facilitar o ingresso no mercado
de trabalho dos egressos formados pelo SENAI.
Por meio dos sites www.rr.senai.br e www.ielrr.org.br os
industriários interessados podem se cadastrar e ter acesso a um
banco de dados com diversos currículos cadastrados. Trata-se de
uma ferramenta online que também está à disposição dos
empresários e sindicatos que buscam por profissionais
qualificados.
Tudo é oferecido gratuitamente e irá oportunizar que
concluintes de todas as áreas do SENAI tenham uma chance de
entrar no mercado de trabalho. Essa é mais uma iniciativa do
SENAI em busca do desenvolvimento da indústria roraimense.
Após a realização do cadastro online da empresa o SENAI vai
continuar essa parceria, pois precisa de retorno para saber quem
sua empresa contratou por intermédio do banco de profissionais.
O objetivo é mensurar os seus resultados e verificar oportunidades
de melhorias em todos os sentidos. , das opções encontradas
nesta ferramenta, também são importantes.
SENAI Roraima possui cursos nas áreas de áreas de metal
mecânica, automotiva, alimentos, gestão, informática, madeira
mobiliário, construção civil, eletroeletrônica, refrigeração,
confecção do vestuário, telecomunicação e segurança no
trabalho.

VAGAS DE ESTÁGIO
O Instituto Elvaldo Lodi está com vagas de estágio abertas, para alunos do Ensino Médio, Técnico e Superior, confira:
Ensino Médio - a partir do 3º ano.
Horários: 08h ás 12h (3 vagas);
08h às 13h (1 vaga);
14h às 18h (1 vaga);
14h às 19h (1 vaga).

Eletrônica - a partir do 1º Semestre.
Horários: 08h às 12h;
14h às 18h.
Técnico Subsequente em Edificações
Horários: 08h às 12h (1 vaga).

A partir do 1º Semestre.

Pedagogia - a partir do 4º Semestre.
Horários: 07h às 13h ( 1 vaga);
14h às 18h (seg a sex), e aos sábados de 08h às 12h.

Engenharia Civil - A partir do 4º Semestre.
Horários: 08h às 12h (1 vaga).

Técnico em Administração ou Secretariado - a partir do 3º Semestre.
Horários: 18h às 22h ( seg a sex) e aos sábados de 08h às 12h.

Administração - 4º ao 5º Semestre.
Horários: Manhã ou Tarde (1 vaga).

Técnico em Mecânica de Automóveis - a partir do 1º Semestre.
Horários: 08h às 12h.

Ciências Contábeis - 3º ao 5º Semestre.
Horários: Manhã ou Tarde (1 vaga).

Turismo - a partir do 1º Semestre.
Horários: 08h às 13h.

Economia - 4º ao 5º Semestre.
Horários: Manhã ou Tarde (1 vaga).

Observação: Alunos interessados enviar currículo para o e-mail: curriculo@ielrr.org.br
Assunto do e-mail: nome do curso_estágio - Telefone para contato: 3621-3573

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro
(95) 3621-3571 / 8112-1952(vivo)

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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