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Com o tema “Qualidade de Vida”, a ação Global realizada pelo SESI 
e Rede Globo, no sábado dia 30 de maio, no município de Alto Alegre, 
foi um sucesso! A cidade que tem aproximadamente 16 mil habitantes, 
(IBGE/2014), teve um número significativo de moradores beneficiados 
com os serviços de saúde, educação, cidadania, voluntariado e recrea-
ção. Foram atendidas 2.956 pessoas que usufruíram de 8.868 atendi-
mentos.

Durante todo o dia a população teve acesso a voltadas ao tema 
com consultas em clínica médica, oftalmologia, cardiologia (com ele-
trocardiograma), urologia, ginecologia (com ultrassom), exame clínico 
das mamas, preventivo do câncer de colo de útero, prevenção ao cân-
cer de próstata, atendimento odontológico, aplicação de flúor, vacinas, 
orientações nutricionais, degustações do programa SESI Cozinha Brasil, 
massagem anti-stress, atividades recreativas e culturais.  Nas ações de 
cidadania, o corte de cabelo, emissão de carteira de estudante, CPF, car-
teira de identidade, carteira de trabalho, orientações jurídicas, estavam 
entre os serviços mais procurados. 

O evento recebeu pessoas de localizadas próximas ao município, 
como a vila do Taiano, Paredão, Samaúma, Maloca da Barata entre ou-
tros.   Diferentes personagens com suas histórias marcaram o dia do 
mutirão de cidadania. 

A estudante Daniele Silva Lima, 32 anos, moradora do Paredão, que 
fica aproximadamente 50 km de Alto Alegre, aproveitou a oportunidade 
e levou seus dois filhos, Mônica Silva Mota, 7 anos, que tem problemas 
de memória recente e, Mateus Silva Mota, 6 anos, que faz tratamento de 
um tumor para fazerem consultas de olftomologia e neurologia e novos 
exames. 

“Fiquei muito feliz quando soube que seria realizada essa Ação. 
Sempre esperamos um dia em ser contemplados com os serviços. É 
uma oportunidade que nós e outras pessoas que moram muito mais 

longe precisamos para ser consultados. Temos dificuldade para viajar 
para cidade em busca de tratamento e consultas, e quando temos isso 
aqui no interior, a gente tem que aproveitar”, afirmou Daniele.

Os irmãos indígenas Nelson Willians, 34, e Junior Willians, 27, apro-
veitaram também o evento para tirar pela primeira vez a Carteira de 
Identidade, eles nasceram na Maloca da Barata, localizada a 92.4 km de 
Alto Alegre. Desde então nunca haviam conseguido tirar o documento. 

De acordo com Nelson e Junior, devido às poucas condições e a vida 
na comunidade onde as características e os costumes indígenas são co-
muns, não tiveram tanta preocupação para solicitar o documento. “A 
gente sempre trabalhou na maloca, e não tem tempo para viajar para 
a cidade, mas a gente sabe que é importante ter o RG, por isso viemos 
aqui na Ação Global aproveitar para tirar”, afirmou Nelson.

O Conselho Temático de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas da 
FIER visitou a Ação Global 2015. A visita iniciou no Centro de Saúde Ana Pereira, 
onde puderam acompanhar os serviços de saúde preventiva, clínicas médicas e 
odontologia, depois foram para a Praça Gonçalves Dias, na qual estavam aconte-
cendo as atividades culturais, recreativas, esportivas e a degustação do Cozinha 
Brasil. 

Perto dali, o próximo ponto foi a Escola Estadual Sadoc Pereira, lugar onde 
estavam concentrados a maioria dos atendimentos com especialidades médicas, 
serviços de cidadania, beleza, palestras e oficinas. A visita encerrou no Centro de 
Saúde João Mariano Costa, onde estavam sendo realizados atendimentos odon-
tológicos e vacinas.

A presidente do CTRSRT, Izabel Itikawa, avaliou que um evento com o porte 
da Ação Global é de suma importância para a sociedade. “É a primeira vez que 
participo de perto e me emocionei com a alegria das pessoas em estar sendo 
ajudadas de forma carinhosa por todos os voluntários. Vejo que é um trabalho 
em conjunto e que contagia todo mundo, porque você percebe todos felizes e de 
coração aberto para ajudar o próximo”, afirmou.

Ação Global ultrapassa meta de 
atendimentos em 2015

O evento reuniu 2.956 pessoas e consolidou 8.868 mil atendimentos na 22ª 
edição do evento no município de Alto Alegre

Ação Global recebeu moradores de vários interiores e vicinais
Imagem: ASCOM/SESI

Superintendente do SESI acompanhada dos Coselheiros
Imagem: ASCOM/SESI

Irmãos Nelson e Junior da Maloca da Barata tiraram RG pela primeira vez
Imagem: ASCOM/SESI

Ação Global recebeu moradores de vários interiores e vicinais
Imagem: ASCOM/SESI
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Ação Global 2015 
 Serviços em destaque durante o evento 

Atendimento Odontdológico

Oftalmologia

Exame clínico das mamas

Corte de cabelo

Aula de jiu jitisu

Cardiologia - exame com eletrocardiograma

Ginecologia - exame de ultrassom

Preventivo do câncer de colo de útero

Emissão de carteira identidade

Fotos 3x4
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Faturamento cai 6,4% e cresce a 
ociosidade na indústria, informa CNI

Indicadores Industriais mostram que horas trabalhadas na produção diminuíram 0,7% em abril

frente a março. Com o cenário adverso, o emprego recuou 1% e a massa de salários encolheu 1,7%

Depois das duas altas consecutivas em fevereiro e março, 
o faturamento da indústria brasileira caiu 6,4% em abril na 
comparação com o mês anterior, na série livre de influências 
sazonais. No mesmo período, as horas trabalhadas na pro-
dução recuaram 0,7%. Foi a terceira queda consecutiva do 
indicador, o que reforça a contração da atividade industrial. 
As informações são da pesquisa Indicadores Industriais, di-
vulgada nesta terça-feira, 2 de junho, pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI).

A utilização da capacidade instalada recuou 0,2 ponto 
percentual em relação a março, na série livre de influências 
sazonais, e ficou em 80,6% em abril. Na comparação com 
abril do ano passado, a queda foi de 0,4 ponto percentual. 

“Essas informações sugerem forte ociosidade no parque fa-
bril”, afirma a pesquisa.

Diante desse cenário, as indústrias aceleraram o ritmo 
de demissões. O indicador de emprego caiu 1% em abril 
frente a março na série com ajuste sazonal e alcançou o pior 
resultado registrado desde janeiro de 2009. Na comparação 
de janeiro a abril deste ano com igual período do ano pas-
sado, o emprego na indústria acumula uma queda de 4,1%.

Com isso, a massa real de salários recuou 1,7% e o ren-
dimento médio real do trabalhador diminuiu 0,7% em abril 
frente a março, na série dessazonalizada.  Na comparação 
entre janeiro e abril deste ano com o mesmo período de 
2014, a massa real de salários caiu 4,2%. 

Imagem: Google imagens

O coordenador da Ação Global, Aníbal Valentino avaliou o evento 
positivamente, segundo o coordenador a expectativa em relação aos 
atendimentos foi alcançada. “Temos certeza que conseguimos alcan-
çar o nosso objetivo de levar mais qualidade de vida para os morado-
res de Alto Alegre. Pudemos perceber nas pessoas a satisfação após a 
cada atendimento e a alegria das crianças com as atividades de lazer. O 
empenho dos voluntários e apoio dos parceiros foi fundamental para o 
sucesso da 22ª edição”, declarou.

A superintendente do SESI, Almecir Câmara, destacou o diferencial 
deste mutirão de cidadania. “A Ação Global se constitui num momento 
de doação do que melhor podemos e sabemos fazer em prol de quem 
precisa. Não doamos dinheiro e nem bens, mas sim, o nosso conhe-
cimento e a possibilidade de resolver os problemas das pessoas, de 
promover o seu bem estar, contribuir para a melhoria da sua saúde e 
abrir oportunidades para que possam viver com mais qualidade de vida. 
É isso que nos motiva a trabalhar voluntariamente nesta realização”, 
afirmou.

Este ano a Ação Global contou com 250 voluntários e teve o apoio 
29 instituições parceiras: Defensoria Pública do Estado, Base Aérea de 
Boa Vista, Instituto de Identificação de Roraima, Superintendência Re-
gional do Trabalho, Liga Roraimense de Combate ao Câncer, Previdên-
cia Social, Correios, Associação dos Moradores do Bairro Asa Branca, 
Prefeitura Municipal de Alto Alegre, 2º Pelotão da PM de Alto Alegre, 
Hospital Epitácio de Andrade Lucena, Cetran de Alto Alegre, Fórum Ot-
tomar de Souza Pinto – Comarca de Alto Alegre, Escola Estadual Desem-
bargador Sadoc Pereira, Centro de Saúde Ana Pereira, Centro de Saúde 
João Mariano Costa, Escolinha Vovó Adelaide, ODM Brasil, UP Essência, 
FIER, SENAC, SANAR, SAMU, SESAU, IEL, CAER, ASSOER,  CERR, INFORR.

Para informações mais detalhadas e fotos acesse o nosso site: 
(www.sesirr.org.br).

Superintendente do SESI acompanhada dos Coselheiros
Imagem: ASCOM/SESI

Após o final da Ação, foram registrados os 
seguintes resultados:

Total de pessoas atendidas: 
Total de atendimentos: 
Atendimentos na área de Saúde:
Atendimentos na área de Cidadania:
Atendimentos na área de Esporte, Lazer e Cultura:
Atendimento em serviços educacionais:
Orientações nutricionais:
Outros serviços: 

2.956
8.868
1.629
1.900
3.275
962
423
679
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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER, representada pela conselheira Iracema do Valle e a 
Líder de Projetos da entidade, Solange Minotto, titular e 
vice, respectivamente, junto ao Conselho de Consumido-
res da Eletrobrás Distribuição Roraima, participaram na 
segunda-feira, 01 de junho, de uma visita técnica na ter-
melétrica de Monte Cristo.

O objetivo foi conhecer a estrutura da maior usina ter-
melétrica de Roraima, considerada a mais moderna do 
Brasil. A proposta é que em breve esta e mais duas usinas 
termelétricas possam entrar em operação, uma de 20MW 

FIER e membros do Conselho de 
Consumidores visitam termelétricae 

Monte Cristo

localizada no Distrito Industrial, em Boa Vista, outra em 
novo Paraiso com capacidade de 12MW no município de 
Caracaraí e a que foi visitada, no Monte Cristo, com 97 
MW.

Esta semana a Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL aprovou a emissão da sua outorga, juntamente com 
a das outras duas usinas menores, de 20MW e 12MW.  A 
empresa já fez os testes operacionais dessas usinas, e es-
tão aguardando a licença de operação que será concedida 
pela FEMARH até 10 de junho de 2015, para então efetivar 
o funcionamento.

Imagem: ASCOM/FIER

Conselho de consumidores durante visita na Termelétrica no Monte Cristo

Conselho de consumidores durante visita na Termelétrica no Monte Cristo

Imagem: ASCOM/FIER

Conselho de consumidores durante visita na Termelétrica no Monte Cristo
Imagem: ASCOM/FIER
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SENAI realiza mais de 2.700 
inscrições para o seletivo de 

Aprendizagem Industrial

SENAI Roraima realiza avaliação do SAEP

Encerrou-se no último dia 29 as inscrições para o pro-
cesso seletivo da Aprendizagem Industrial do SENAI/RR. 
Foram oferecidas 235 vagas para o segundo semestre de 
2015, distribuídos em 11 cursos, conforme abaixo. 

Para medir o índice de compreensão e aprendizagem 
dos estudantes do curso de Técnico em Segurança do Tra-
balho, na modalidade de Habilitação Técnica, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial - SENAI-RR irá participar 
da Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, com 
o objetivo de construir um diagnóstico do perfil do aluno e 
analisar a efetividade do processo de ensino e aprendiza-
gem e suas relações com fatores externos. 

A avaliação consiste em um conjunto de medidas com 
finalidade de apresentar informações que permitam a apli-
cação de novas propostas e concepções pedagógicas, bem 
como a melhorias das existentes. Em um contexto onde a 
Educação Profissional e Tecnológica não está sendo conce-
bido com enfoque apenas nas demandas do mercado de 
trabalho, mas sim como importante estratégia para que os 
cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas 
e tecnológicas da sociedade, a avaliação e, consequente-
mente, seus resultados se tornam importantes fontes de 
conhecimento para a comunidade escolar. As informações 
sobre os fatores sociais, as estrutura física, metodologia 
e recursos didáticos são significativos para a construção 
do conhecimento dos estudantes, para que sua formação 
possa constituir um diferencial em suas vidas.

O diferencial metodológico do SAEP, ao avaliar os es-
tudantes, é o uso da Teoria de Resposta ao Item (TRI), 
considerada como teoria moderna de avaliação, utilizada 
nas avaliações praticadas pelo MEC e na maioria das ava-
liações praticadas pelos países desenvolvidos. A utilização 
da TRI permite a construção de uma escala de proficiência, 
um excelente instrumento pedagógico, que auxilia os do-
centes quanto ao uso dos resultados e verifica a coerência 
da formação profissional do egresso com os perfis e dese-
nhos curriculares planejados nas concepções dos cursos. 

Estão concorrendo às vagas 2.739 candidatos inscritos 
no processo seletivo. As provas serão aplicadas em data e 
local a ser definido, com questões em Língua Portuguesa 
e Matemática.

O Departamento Nacional tem investido na continuidade 
do monitoramento de sua rede de ensino.

 O SENAI tem avançado na sua concepção de educação, 
promovendo uma formação profissional na qual o estu-
dante é capaz de compreender a relação entre a produção 
e o meio social, além de ser autônomo e crítico em seu 
trabalho.

           O conhecimento dos resultados das ações de-
senvolvidas no processo de aprendizagem servem para 
auxiliar na implementação de medidas mais específicas, 
voltadas para o aprimoramento do trabalho pedagógico e 
da gestão realizada pela instituição.

De acordo com a interlocutora do SAEP, Jacqueline 
Vieira, os docentes também irão participar dessa avaliação 
de desempenho, segundo ela os resultados possibilitará a 
oportunidade de elevar o nível de qualidade dos cursos 
oferecidos, rever procedimentos e formar profissionais 
ainda mais competentes e preparados para os diversos 
desafios do mercado de trabalho.
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Desafio SENAI Projetos Integradores

A essência dos Projetos Integradores consiste em criar soluções 
para os problemas propostos de forma inovadora através da interação 
entre alunos de diferentes cursos técnicos que dividem experiências e 
somam conhecimentos. No SENAI Roraima 48 alunos dos cursos Técni-
cos de Segurança no Trabalho e Manutenção e Suporte em Informática 
estão engajados nessa disputa nacional. 

Os participantes representam Roraima no programa e precisam 
criar soluções para a indústria dentro dos seguintes temas: transforma-
ção de resíduos industriais, utilização de energia renovável, melhorias 
na mobilidade urbana e utilização da água. Ao final da etapa regional, 
os alunos poderão representar seus estados na competição nacional. 
Segue quadro demonstrativo com os temas e as ideias dos alunos do 
SENAI Roraima.

O Projeto Integrador é uma das estratégias de aprendizagem desa-
fiadoras propostas pela Metodologia SENAI de Educação Profissional. 
O Desafio preconiza uma prática docente aderente ao modelo pedagó-
gico que está comprometido com o desenvolvimento das competên-
cias profissionais requeridas pelo mundo do trabalho, além de permitir 
aos alunos, no processo de formação profissional, mobilizarem os seus 
conhecimentos na geração de novas ideias, exercitando importantes 
capacidades para o seu desempenho profissional, como pensamento 
criativo, a autonomia e a pró atividade.

Para o interlocutor do projeto no SENAI/RR, Robério Uchôa, é hora 
de ousar, de fazer diferente, “nossos alunos vão aproveitar muito essa 
oportunidade, a de colocar suas ideias em prática, e assim imprimir na 
realidade as suas próprias marcas, com autonomia, iniciativa, pro ativi-
dade, sendo capazes de solucionar problemas, alcançar a metacogni-
ção, realizar auto avaliação e, por consequência, conduzir sua autofor-
mação e aperfeiçoamento. Essa é mais uma iniciativa do SENAI voltada 
para transformar a educação do país”, colocou ele.

SENAI Roraima participa do Desafio 
SENAI de Projetos Integradores

Imagem: ASCOM/SENAI

IEL Roraima disponibiliza vagas 
para Pós-Graduação

O Instituto Euvaldo Lodi- IEL em parceria com o Centro 
Universitário a Distância Barão de Mauá está com as inscrições 
abertas para novas turmas dos cursos de Pós – Graduação: Es-
pecialização em Educação e MBA Executivo. Agora com novas 
modalidades de estudo e novos cursos sendo lançados. 

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade 
de horário para quem não possui disponibilidade para realizar 
cursos presenciais. Desse modo, essas pessoas podem se man-
ter atualizadas perante o mercado de trabalho por meio de um 
material elaborado por professores qualificados, que utilizam 
da mais moderna tecnologia à disposição do Ensino a Distân-
cia, sem depender da sala de aula presencial.

O Centro Universitário Barão de Mauá está credenciado 

pelo MEC para oferta de cursos à distância pela Portaria n.º 
122 de 22/01/2008, publicada no Diário Oficial da União de 
23/01/2008.

Os interessados em participar deverão fazer suas inscrições 
no IEL/RR, localizado na Avenida Capitão Júlio bezerra, 363 – 
Centro. Para tanto será necessário que no ato da matrícula o 
candidato leve as cópias dos documentos de Carteira de iden-
tidade – RG; CPF; certidão de nascimento ou casamento; com-
provante de residência recente em nome do aluno e diploma 
ou comprovante de conclusão de curso de graduação (cópia 
autenticada em cartório).

Para maiores informações ligue: (95) 3624-7320 / (95) 
8112-1953(vivo) ou acesse o site (www.baraoead.com.br).
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Inscrições até
30 de junho!

Categorias:
Empresa, Estagiário
e Instituição de ensino


