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categoria III, a temática será: 

“Inovação como fator de 

competitividade na indústria 

de Roraima”.

Serão aceitas no máximo 4 

(quatro) Redações por Escola, 

sendo, 2 (duas) das Categoria 

I e II. Na categoria III, será 

aceito 1 (um)trabalho por 

departamento, centro ou 

Direção de curso. Entre os 

critérios a serem avaliados 

e stã o,  a  o b j e t i v i d a d e ,  

originalidade, criatividade e uso adequado da gramática e 

ortografia.

As instituições de origem dos alunos das Categorias I e II 

receberão um kit esportivo, um kit de jogos lúdicos ou de livros 

no valor de R$ 500,00 para o primeiro colocado de cada 

categoria e de R$ 250,00 para o segundo colocado. Para as 

instituições de ensino superior será oferecido um projetor de 

imagem para o primeiro colocado e um notebook para o 

segundo lugar.

No próximo dia 28 a 

Federação das Indústrias do 

Estado de Roraima – FIER fará 

o lançamento do Prêmio FIER 

de Redação 2014, que tem o 

objetivo de incentivar a 

apresentação de redações e 

trabalhos acadêmicos, os 

quais expressem a importân-

cia 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 nosso Estado. 

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 é participação de alunos de 

qualquer curso regular do Ensino Superior (Categoria III).

As inscrições devem ser feitas no período de 1º de abril 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, no auditório do Centro de Educação João de 

Mendonça Furtado, localizado na AV. Brigadeiro Eduardo 

Gomes, 3786 – Aeroporto, a partir das 19h.

Para os que irão concorrer nas categorias I e II, o tema da 

redação deve ser “Os impactos causados por produtos piratas 

para a indústria e para a sociedade de Roraima”. Para a 

Lançada a segunda edição do
Prêmio FIER de Redação

PREMIAÇÃO 

Categoria I

Categoria II

Categoria III

1º colocado: Tablet com tela de 10”

2º colocado: Tablet com tela de 7”

1º colocado: Tablet com tela de 10”

2º colocado: Netbook

1º colocado: Tablet com tela de 10”

2º colocado: Netbook



Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 209 - 21.03.2014 2

Empresários do setor moveleiro participam do Curso de 
planejamento estratégico

O curso foi realizado no 
período de 17 a 20 de 
março, na sede da FIER e 
contou com a participação 
de 21 empresários do 
setor moveleiro. A ação faz 
parte do Programa de 
Apoio à competitividade 
das Micro e Pequenas 
Indústrias – PROCOMPI, 
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 sustentáveis com alvo 
na inovação do processo produtivo e na sustentabilidade 
empresarial. 

A capacitação teve como objetivo desenvolver conhecimentos 
e ferramentas para subsidiar a implementação do planejamento 
estratégico do empresário. Os participantes puderam entender o 
conceito de estratégia por meio de trechos de filmes, slides e 
atividades em grupos. 

O consultor Emerson Baú, explicou que os conhecimentos 
repassados permitem que os participantes ampliem sua visão 

empresarial. “A ideia do 
curso é fazer com que o 
empresário pense o seu 
negócio da forma mais 
ampliada, deixando de ser 
apenas um operacional e 
olhando o mercado de 
maneira mais estratégica, 
d e s s a  fo r m a  e l e  s e  
posiciona, e passa a 

competir de forma mais eficiente. A ideia é que eles saiam daqui 
olhando o futuro, estabelecendo onde querem chegar e como vão 
fazer para chegar lá”, completou.

O empresário João Tavares, presidente do Sindicato das 
Indústrias de Marcenaria do Estado de Roraima – SINDIMAR, disse 
que o curso despertou sua atenção para os pontos fracos de sua 
empresa. “Parando para analisar, pude perceber que todos os 
setores da empresa podem ser melhorados. Investir em 
qualificação profissional deve sempre ser prioridade, porque é isso 
que vai garantir a satisfação de nossos clientes e o nosso 
crescimento empresarial. Acredito que todos aqui puderam 
identificar essa necessidade”, finalizou

No encerramento do curso, os participantes se confraterniza-
ram e comemoram o Dia do Moveleiro, comemorado no dia 19 de 
março.

Programa Atleta do Futuro 
Inscrições Abertas

O Programa Atleta do Futuro - PAF está com inscrições 
abertas, para dependentes dos trabalhadores industriais e a 
comunidade em geral. As atividades serão desenvolvidas na Vila 
Olímpica Roberto Marinho e as inscrições devem ser feitas no 
local. As atividades terão início no dia 31 desse mês, no horário de 
08h às 12h e das 14h às 18h. Para efetuar as inscrições basta que os 
pais ou responsáveis, apresentem sua documentação pessoal e do 
aluno.

O PAF possibilita, de forma gratuita, o acesso à iniciação e 
aperfeiçoamento em diferentes modalidades esportivas, com 
orientação de professores e acadêmicos de educação física, que 
fazem o acompanhamento dos alunos, com foco no 

desenvolvimento físico, pessoal e social de crianças e 
adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, estimulando entre 
eles, a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis. 

Os instrutores trabalham temas como ética, superação, 
respeito, saúde e autoestima, por meio do projeto SESI Valores do 
Esporte.

O Programa é desenvolvido pelo SESI, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de  Boa Vista - PMBV, por meio da Fundação 
de Educação, Turismo, Esporte e Cultura - FETEC, e tem o apoio das 
empresas industriais: GREEN MÁQUINAS; SABÃO GLÓRIA; ARROZ 
ITIKAWA e NORTH COUNTRY. O PAF tem capacidade para atender 4 
mil alunos.

Programa Atleta do Futuro - Crianças e adolescentes são atendidas de forma gratuita 

Foto: ASCOM SESI 

Curso de Planejamento faz parte do plano de ação do PROCOMPI Moveleiro

Foto: Curso de planejamento estratégico 

Venha
aprender
com a
gente! CCEL - Centro de Cultura Esporte e Lazer

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3086 - Aeroporto
Fone: 4009-1844
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saúde.
Por quê vacinar na adolescên-

cia? - É importante que os pais 
autorizem ou levem suas filhas 
para receber a vacina contra o 
HPV, pois  um estudo encomen-
dado pelo Ministério da Saúde, 
comparou mulheres vacinadas 
que nunca haviam sido expostas 
ao vírus com às mulheres vacina-
das já expostas. Os resultados 
mostraram que a vacina tem 
eficácia muito maior nas meninas 
que ainda não foram expostas ao 

vírus, ou seja, que ainda não iniciaram sua vida sexual. Por isso, 
para vacinar, a menina não precisa estar com vida sexual ativa, pelo 
contrário, quanto antes vacinar mais fácil de proteger. 

HPV – O HPV é um vírus que se instala na pele ou em mucosas, 
pode ficar no organismo durante anos de maneira adormecida, e 
pode evoluir para cânceres como o do colo de útero. A transmissão 
ocorre por contato direto com a pele ou mucosa infectada, não 
necessariamente por relações sexuais. Também pode se 
transmitido de mãe para filho durante o parto.

O Centro de Educação do 
Trabalhador do SESI - João de 
Mendonça Furtado aderiu à 
campanha de vacinação contra o 
HPV, lançada este mês, pelo 
Ministério da Saúde - MS, em 
todo o Brasil. O público alvo são 
meninas de 11 a 13 anos de 
idade. Durante a manhã desta 
sexta-feira (21) uma equipe da 
Secretaria Municipal de Saúde 
esteve no CET, e 62 meninas, que 
estavam devidamente autoriza-
das pelos pais ou responsáveis, 
receberam a primeira dose da vacina. 

Uma das estratégias do MS foi levar a vacinação para as escolas, 
locais onde se encontra a maior parte do público da vacina. 
“Fomos procurados pela Secretaria Municipal de Saúde e achamos 
de extrema importância a participação na campanha, uma vez que 
o foco é a prevenção de uma doença tão grave”, destacou a 
Diretora do CET, Ellen Cavalcante. 

A segunda etapa da vacinação deverá ser realizada em 
setembro nos postos de saúde e a última dose será ministrada 
cinco anos após a primeira aplicação, também nos postos de 

Alunas do CET recebem vacina contra o HPV

Vacina contra o HPV - público alvo são as meninas com idade entre 11 e 13 anos

Foto:  ASCOM/SESI

- Adequação da demanda contratada;
- Assessoria e Consultoria para alteração de demanda 

contratada;
Eficiência energética

- Revisão energética (Diagnóstico de eficiência energética)
- Diagnóstico de eficiência energética em: ar comprimido, 

ilumina-ção, instalações elétricas, motores elétricos e Sistema de 
HVAC

- Diagnóstico de qualidade de energia
- Análise de viabilidade técnica e econômica em projetos de EE 

&ER
- Diagnóstico e avaliação do consumo de insumos energéticos 

(Óleo, Gás, Eletricidade etc.)
- Estudos termográficos de eficiência
- Diagnósticos de processos 
- Assessoria e consultoria em fontes alternativas de energia
- Estudo de cogeração de energia

Norma ABNT NBR ISSO 50.001:2011
- Interpretação da norma ABNT NBR ISO 50.001:2011
- Diagnóstico do sistema de gestão de energia
- Consultoria para implementar sistemas de energia
Consulte a Gerência de Serviços Técnicos e Tecnológicos – GSTT 

do SENAI Roraima e agende uma visita, por meio do (95) 2121-
5092 e 2121-5098.

O desenvolvimento dos países está diretamente ligado à 
eficiente utilização dos recursos naturais para uso energético. O 
consumo racional e estruturado é meta constante das empresas 
que buscam o crescimento de forma sustentável. Partindo desse 
princípio, no último dia 18 o SENAI Roraima, por meio da Gerência 
de Serviços Técnicos e Tecnológicos – GSTT reuniu representantes 
do Conselho, empresários e estudantes para assistirem uma 
palestra sobre Eficiência Energética.

Com o tema “Soluções em Energia Elétrica para Melhor 
Produtividade e Competitividade”, a palestra foi ministrada pelo 
senhor Paulo Magalhães Duarte Sobrinho que é Engenheiro 
Elétrico, Eletrônico e de Telecomunicações. Pós-graduado em 
Análise de Sistemas e MBA em Gestão de Negócios. Atuou no 
Brasil, Estados Unidos e França em empresas como: Light Telecom, 
AES Communications e EDF – Électricité de France

O evento aconteceu no auditório do SENAI e teve o objetivo de 
mostrar, como reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental do 
processo produtivo das empresas e com a ajuda do SENAI Roraima 
as empresas poderão ajustar a condição de seus equipamentos e a 
eficiência energética de seus processos, proporcionando maior 
rendimento dos sistemas elétricos e diminuição mensal dos custos 
de energia elétrica.

Para o gerente de STT do SENAI, Tennessee Saraiva, a eficiência 
energética não é só uma questão de reduzir e poupar, mas de 
ganhar, pois melhoram os processos empresariais e garantem uma 
maior performance com o uso de novas alternativas. Essa ação 
representa um grande fator na política de produção, além de 
poupar o meio ambiente.

ENTENDA COMO FUNCIONA:

O SENAI Roraima, por meio da Gerência de Serviços Técnicos e 
Tecnológicos - GSTT, promove consultorias e soluções em eficiên-
cia energética, visando reduzir os custos e diminuir o impacto 
ambiental do processo produtivo. 

Dessa forma, promove a competitividade e a produtividade da 
indústria realizando os serviços de:
Gerenciamento de custos de energia elétrica

- Análise tarifária;
- Correção do fator de potência;

Evento de Eficiência Energética reúne empresários da
Indústria de Roraima 

Com o SENAI as soluções certas se encaixam às suas necessidades

Com a ajuda do SENAI Roraima as empresas poderão ajustar a condição de seus equipamentos e a eficiência energética de
seus processos.

Foto:  ASCOM/SENAI



educação, pela rede estadual, pelas 
instituições do Sistema Se por escolas 
privadas – 26 mil são do SENAI nas 27 
unidades da federação. É mais que o 
dobro do ofertado na primeira edição 
em 2013 (11 mil). Os estudantes que 
obtiverem notas para as vagas nas 
escolas do SENAI terão isenção das 
taxas de matrícula e mensalidade.

Os resultados da primeira chamada 
estão previstos para 25 de março, e a 
segunda chamada para 1º de abril. O 
SENAI é um dos principais parceiros do 
Ministério da Educação na oferta de 

vagas pelo PRONATEC. Em 2013, foram 560 mil matrículas em 
cursos técnicos e de formação inicial e continuada. A previsão é 
que esse mesmo número de vagas seja alcançado ainda no 
primeiro semestre de 2014.

O SENAI Roraima participou ofertando 2 cursos técnicos, 
Segurança no Trabalho e Confeitaria. Todo o controle de matrículas 
ficou a cargo do MEC e a previsão é que as aulas iniciem no mês de 
maio. Atualmente a Instituição está com 04 cursos técnicos em 
andamento, sendo eles Segurança no Trabalho, Eletrotécnica, 
Confeitaria e Manutenção e Suporte em Informática.

Em todo o Brasil, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) vai 
oferecer 26 mil vagas, em cursos 
técnicos dentro da primeira edição de 
2014 do Sistema de Seleção Unificada 
da Educação Profissional e Tecnológica 
(SISUTEC). É essa iniciativa que garante 
a quem já concluiu o ensino médio fazer 
um curso pelo Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(PRONATEC). As inscrições ficaram 
abertas até o dia 21 de março no portal 
do mec. Com duração de 800 a 1,4 mil 
horas/aula (até dois anos), os cursos 
técnicos oferecem conhecimentos teóricos e práticos, e preparam 
para a entrada no mercado de trabalho. Os do SENAI são 
direcionados especificamente para atuação na indústria.

A prioridade na ocupação de vagas será por estudantes que 
tenham cursado o ensino médio completo em escolas da rede 
pública ou, se em instituições privadas, na condição de bolsista 
integral. O aluno também deverá ter se submetido à edição do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) referente ao ano de 2013 
e ter obtido nota acima de zero na prova de redação.

Das 291.338 vagas – oferecidas pelos institutos federais de 

SENAI oferece 26 mil vagas em cursos técnicos dentro do 
SISUTEC

Oportunidades para quem já concluiu o ensino médio

SENAI é um dos principais parceiros do Ministério da Educação na oferta de vagas pelo PRONATEC

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

gab.fierr@sesi.org.br

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro

(95) 3621-3571 / 8112-1952(vivo)

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

O Instituto Elvaldo Lodi está com vagas de estágio abertas, 
para alunos do Ensino Médio, Técnico e Superior, confira:

VAGAS DE ESTÁGIO

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).

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.

Técnico em Administração ou Secretariado - a partir do 3º Semestre.

Horários: 18h às 22h ( seg a sex) e aos sábados de 08h às 12h.

Técnico em Mecânica de Automóveis - a partir do 1º Semestre.

Horários: 08h às 12h.

Turismo - a partir do 1º Semestre.

Horários: 08h às 13h.

Eletrônica - a partir do 1º Semestre.

Horários: 08h às 12h; 

                14h às 18h.

Técnico Subsequente em Edificações    A partir do 1º Semestre.

Horários: 08h às 12h (1 vaga).

Engenharia Civil - A partir do 4º Semestre.

Horários: 08h às 12h (1 vaga).

Administração -  4º ao 5º Semestre.

Horários: Manhã ou Tarde (1 vaga).

Ciências Contábeis - 3º ao 5º Semestre.

Horários: Manhã ou Tarde (1 vaga).

Economia - 4º ao 5º Semestre.

Horários: Manhã ou Tarde (1 vaga).

O IEL está participando da Comissão julgadora do Prêmio 

Prefeito Empreendedor, Projeto do SEBRAE, juntamente com a 

Universidade Federal de Roraima - UFRR. No período de 17 a 21 de 

Março foram realizadas visitas técnicas em 09 municípios do 

Estado de Roraima. Ao todo foram inscritos 11 projetos que serão 

julgados em três categorias diferentes, sendo elas: Novos Projetos, 

Pequenos Negócios no Campo e Implementação da Lei Geral.

A solenidade de premiação acontece no dia 10 de Abril.

Prêmio Prefeito Empreendedor

http://www.fier
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