
Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas

Informativo interno da
Federação das Indústrias
do Estado de Roraima

Nº 160 - 27.03.2013

Membros de Conselhos Temáticos se reúnem 
para traçar planos de ação para 2013

Os membros dos Conse-
lhos Temáticos de Responsa-
bilidade Social e Relações 
Trabalhistas (CTRSRT) e da 
Micro e Pequena Empresa, 
Economia e Política Industrial 
(COMPI) se reuniram na última 
terça-feira (26), na sede da 
FIER para sua primeira reunião 
ordinária de 2013. 

Entre os itens em pauta, os destaques foram a apresentação 
dos planos de ação dos conselhos para este ano, além da 
recondução dos presidentes Marcelo Bussachi (COMPI) e 
Rosinete Damasceno (CTRSRT) até 2014.

O trabalho do CTRSRT será centrado no levantamento de 
informações sobre o ambiente de trabalho, os efeitos da prática 
de Responsabilidade Social Empresarial no desempenho das 
indústrias e os reflexos no seu dia a dia. 

O Monitoramento da 
aplicação de políticas públicas 
que promovam o desenvol-
vimento industrial e tecno-
lógico também será um dos 
pontos-chave do trabalho 
desenvolvido pelo COMPI em 
2013. 

Para atingir esses e outros 
objetivos, os membros dos 

conselhos foram unânimes em afirmar que é primordial a 
parceria com outras instituições, ampliando os laços entre 
instituições e empresas, que se traduzam em ações positivas para 
a indústria e a sociedade.

O próximo encontro dos Conselhos está previsto para o dia 14 
de maio.

Teve inicio na última segunda-feira (25), no laboratório de 
informática do Centro de Educação do Trabalhador – CET/SESI 
Roraima, a Capacitação de Iniciação a Educação Tecnológica e 
Robótica – LEGO Education.

A ação tem como objetivo capacitar 19 professores para atuar 
diante de soluções de aprendizagem através da Metodologia 
LEGO Education, com base nos quatro pilares da Educação, 
visando prepará-los para integrar a metodologia de Educação 
tecnológica ao conteúdo programático.

“Isso permite que os professores tenham instrumentos para 
atuar como mediadores do processo de aprendizagem e 
desenvolvimento de competências dentro dessa metodologia 
diferenciada, enfatizou a diretora do CET, Ellen Cavalcante.

A capacitação contou com a presença do consultor pedagógico 
Alex Villalobos, formado pela UNIESP, Consultor  Projetos de 
Educação Tecnológica e Robótica na ZOOM - Education for Life, 
Professor de Educação Tecnológica e Robótica na Escola Isaac 

Newton, em Vila Matilde – SP e foi encerrada na quarta-feira (27). 

SESI realiza Capacitação de iniciação a Educação
Tecnológica e Robótica
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Equipe preta vence a gincana cultural do 
Dia da Família na Escola

Alunos, professores, pais e colaboradores participaram dia 23 
de março do Dia da Família na Escola, no  Centro de Educação do 
Trabalhador CET-SESI/RR. A programação teve início às 8h com 
uma sessão de ginástica laboral e aquecimento das equipes, 
distintas pelas cores azul, preta e vermelha seguida pelo grito de 

guerra de cada equipe.
O Dia da Família na Escola foi instituído pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) e foi realizado em sua segunda edição 
na Escola do SESI. A diretora da unidade Ellen Cavalcante frisou 
que esse dia só vem reafirmar o fato de que “a família deve ser 
constituída de laços de fraternidade e parceria com a escola”.

Com muita animação as três equipes desempenharam as 
provas da gincana. A primeira prova foi a apresentação cultural, 
onde cada equipe apresentava música, poesia ou dança com um 
convidado especial. Em seguida, as próprias equipes se 
apresentaram com uma dança coreografada.

Logo após houve a prova de soletração, na qual as crianças e os 
pais participaram. Provas como arremesso na cesta de olhos 
vendados, corrida com ovo na colher também fizeram parte da 
programação. A equipe preta foi a campeã e recebeu as 
medalhas, que marcou o encerramento da ação.
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Capacitação em Responsabilidade Social busca informar empresários e 
sindicalizados do Sistema Indústria sobre condições de trabalho 

sustentáveis

Aconteceu na última terça-feira (26), no 
auditório do Centro de Educação do 
Trabalhador do SESI a Capacitação em 
Responsabilidade Social do Projeto 
“Condições de trabalho sustentáveis para o 
melhor desempenho das Micro e Pequenas 
Empresas”. O projeto tem o apoio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Participaram da palestra, ministrada 
pe lo  consul tor  Weber  Negre i ros ,  
empresários dos setores de confecção e 
reparação de veículos, bem como os 
presidentes dos sindicatos de Confecções 
(SINDICONF) Rosinete Baldi e de Reparação 
de veículos (SINDIREPA) João da Silva.

Rosinete destacou que palestras como 
essa são de grande valia e é muito 
importante que todos os sindicatos se unam e participem 
ativamente. 

“Nós empresários industriais de Roraima devemos nos 
orgulhar de sermos o único Estado da Região Norte a participar 

deste projeto. Somos pessoas diferentes e 
com pensamentos e ideias diferentes, 
porém com vontade de fazer com que o 
setor de confecções, que tem crescido nos 
últimos anos e gerado renda e empregos, se 
desenvolva cada vez mais,” concluiu 
Rosinete.

O coordenador da Unidade de 
Responsabilidade Social do SESI, Jefferson 
Haron explicou que foram mobilizadas em 
torno de 45 empresas dos dois setores para 
esta capacitação. A próxima etapa será 
voltada para o setor madeireiro e será 
realizada no município de Rorainópolis.

“Este é o pontapé inicial em 2013 para 
posteriormente passarmos a fase do 
nivelamento e programar as ações do 

programa. Até junho deverão ocorrer outras capacitações, e a 
partir daí serão extraídos os resultados que deverão ser avaliados 
e aplicados a outros setores da indústria”, finalizou.

SENAI Roraima realiza 1ª Páscoa Solidária e beneficia crianças
de Abrigo Infantil e Hospital da Criança

A Páscoa é uma das mais 
celebradas Festas Cristãs, e 
como tradição, as pessoas 
trocam chocolates entre si 
para demonstrar afeto mú-
tuo. Infelizmente, muitas 
crianças não têm essa opor-
tunidade e não podem parti-
lhar da mesma felicidade. 
Pensando nisso, o SENAI 
Roraima organizou a campa-
nha PÁSCOA SOLIDÁRIA.

34 crianças de 0 a 12 anos do Abrigo Infantil Pedra Pintada 
foram beneficiadas com 46 brinquedos e 40 ovos de chocolate. 
No Hospital Infantil Santo Antônio, a equipe do SENAI distribuiu 
mais de 45 ovos, que resultou na alegria da criançada e seus 
familiares.

Os brinquedos foram doados pelos colaboradores e os ovos 

IEL disponibiliza vaga de emprego

O Instituto Euvaldo Lodi está disponibilizado uma vaga para a 
contratação de office boy. Os requisitos necessários são 
transporte próprio, carteira de habilitação categoria AB, 
dinamismo, pró-atividade, iniciativa e capacidade de 
comunicação.

O salário inicial será no valor de R$ 678,00 mais ajuda de custo 
com combustível, sendo R$ 150,00 para moto e R$ 200,00 para 
carro. Entre as atividades a serem desempenhadas estão a de 
serviços cartorários, cobrança de clientes e entrega de 
orçamentos.

Os interessados devem encaminhar currículo para o email 
estagioiel@ielrr.org.br, identificando no campo assunto a palavra 
“office boy”, até o dia 4 de abril. O candidato deverá destacar a 
vaga pretendida no currículo.

foram produzidos na Área de 
Alimentos da Instituição, por 
meio da Oficina de Ovos de 
Chocolate. As doações foram 
recebidas durante todo o mês 
de março.

A Páscoa Solidária SENAI é 
uma das ações elaborada e 
executada pelo Comitê de 
Responsabilidade Social que 
t e m  c o m o  o b j e t i v o  a  
disseminação da cultura de 

estimular e sensibilizar os colaboradores ao equilíbrio 
socioambiental. 

A entrega dos brinquedos e chocolates foram realizadas na 
última terça-feira (26.03) pelos colaboradores do SENAI Roraima. 
Aproximadamente  100 crianças, somando os dois locais, foram 
beneficiadas com esta ação.
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