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APRESENTAÇÃO
O Índice de Confiança do Empresário Industrial 
– ICEI é um indicador de propagação que varia 
de 0 a 100. Acima de 50 pontos indica que o em-
presário está confiante e que essa confiança está 
bem disseminada. É um questionário que acom-
panha as Pesquisas da Sondagem Industrial e da 

A tendência de queda no otimismo, observada 
desde agosto de 2019, apresentou crescimento 
nos dados de janeiro de 2020. O ICEI de Roraima 
alcançou 54,7 pontos, valor 3,3 pontos acima do 
registrado em dezembro de 2019. 
Durante o ano de 2019 o empresário industrial 
roraimense mostrou-se confiante quanto à eco-
nomia. Mesmo que no mês de maio do ano pas-
sado a pontuação tenha ficado abaixo da linha 
divisória de 50 pontos, tirando a média do ano 
anterior, este empresário demonstrou, no geral, 
uma confiança que apresentou 59,72 pontos.

Sondagem da Indústria da Construção, que con-
tem seis perguntas que abordam as perspectivas 
e o sentimento atual do empresário quanto ao 
quadro da economia no país, no estado e na sua 
empresa.

Referente ao ICEI Nacional, o mesmo alcançou 
65,3 pontos em janeiro, demonstrando assim 
uma tendência de aumento no otimismo, que é 
observada desde o mês de junho de 2019. Desta-
ca-se que a percepção do empresário roraimen-
se está acompanhando a tendência nacional, no 
que se refere a este crescimento.
Quando o nível de confiança está elevado, há um 
impulso na produção e no investimento, especial-
mente quando baseada não apenas em expecta-
tivas, mas também em percepções de melhora 
dos negócios.

Índice de confiança do empresário industrial de Roraima
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Escola do SESI leva duas equipes para o Torneio 
de Robótica FIRST LEGO League

A temporada 2019/2020 do maior torneio de Ro-
bótica está a todo vapor e já começaram as seletivas 
para etapa regional.

As equipes de Robótica -  Macunaíma e Win Time 
da Escola do SESI, participam nos dias 7 e 8 de feve-
reiro, do Torneio SESI de Robótica FIRST Lego League 
(FLL), etapa regional, no SESI Clube do Trabalhador 
na cidade de Manaus-AM. A delegação roraimense 
foi composta por dezesseis pessoas, entre alunos e 
mentores que competirão com 29 equipes da região 
norte. 

O tema desta temporada é “City Shaper”, que 
quer dizer, Cidades Inteligentes, propondo aos estu-
dantes pensar soluções que ajudem a construir cida-
des cada vez melhores. Durante a competição, por 
meio de missões, serão avaliados: Design do Robô, 
Desafio do Robô, Core Values (valores da equipe) e 
Projeto de Inovação.

A Escola do SESI por meio do Programa Conecta 
de Educação Tecnológica , cujo objetivo é incenti-
var os alunos por meio da robótica, a criar soluções 
para problemas existentes na sociedade, realizou di-
versos treinos, pesquisas e estudos durante o ano 
de 2019 para que as equipes de Robótica se prepa-
rassem para este importante Torneio Regional First 
Lego League. Chegou a hora dos alunos apresenta-
rem seus projetos de inovação e compartilhar suas 
ideias com as demais equipes.

Para a etapa regional serão apresentados dois 
projetos:  O primeiro - Active Traffic (Tráfego Ativo), 
idealizado pela Macunaima, cujo objetivo é utilizar 
câmera inteligente que possibilite a identificação da 
quantidade de carros parados nas vias públicas, afim 
de criar rotas alternativas e diminuir o tempo de es-
pera dos motoristas.

O segundo projeto, Papel Semente: Juntando-se 

ao Futuro, desenvolvido pela Win Time, visa reuti-
lizar os vários tipos de papeis impressos usados em 
propagandas, por exemplo, e outros que são des-
cartados pela população. A proposta é a criação de 
um Projeto de Lei que delibere sobre a reutilização 
de papéis comuns impressos, em produção de pa-
pel reciclável, evitando que sejam descartados de 
forma errada, o que causa transtorno e prejudica o 
meio ambiente. Em sua composição serão utilizadas 
sementes de frutas e legumes, dando novo aspecto 
e transformando-o em produto biodegradável, uma 
vez que esse papel poderá ser plantado e cultivado.

Em resumo, esses papeis se decompõem em 24 
horas e, ao serem lançados em solo fértil, germina-
rão e darão frutos, flores, se transformando até em 
grandes árvores, melhorando significativamente o 
nosso meio ambiente.

De acordo com a organização do FLL, a ideia é ex-
plorar a inteligência, expertise e criatividade dos es-
tudantes para desenvolverem um projeto que ajude 
a construir cidades inteligentes, cada vez melhores 
para as próximas gerações. Por meio de uma com-
petição saudável, os times precisam praticar o Core 
Values, valores que norteiam a FLL.

 O Torneio SESI de Robótica FLL desafia crianças 
e adolescentes de 9 a 16 anos a encararem proble-
mas da sociedade moderna, trabalhando em times 
de dois a dez integrantes e inspirando-se em valores 
como respeito, ganho mútuo e competição amigá-
vel.

As equipes que tiverem melhor desempenho nas 
avaliações da etapa regional norte do Torneio SESI de 
Robótica FLL da temporada City Shaper 2019/2020, 
irão para etapa nacional da competição que aconte-
cerá no período de 06 a 08 de março de 2020, em 
São Paulo (SP).

As equipes Macunaima e Win Time apresentarão dois projetos durante a competição 
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Alunos da Escola do SESI desenvolve projeto sobre papel 
biodegradável e apresentam ao vereador Renato Queiroz

Na manhã da terça-feira (04) de fevereiro, os alunos 
integrantes da equipe de Robótica Win Time do SESI, 
acompanhados da professora e mentora Eulina de Frei-
tas, visitaram o Vereador Renato Queiroz, onde apresen-
taram um brilhante trabalho desenvolvido por eles sobre 
o Papel Semente: Juntando-se ao futuro.

O vereador Renato Queiroz, parabenizou os alunos 
pela iniciativa e desenvolvimento de todo o trabalho de 
pesquisa. Firmou compromisso e apoio ao projeto, rati-
ficando a importância dessa inciativa para a sociedade.

“Eu fico extremamente feliz e orgulhoso de ver esses 
alunos com ideias maravilhosas, que podem ser implan-

tadas em nossa cidade e mudar o nosso futuro com a 
utilização do papel semente. Hoje, ficou mais que com-
provado o quanto esses adolescentes são o nosso futuro 
e, estes em especial, deram uma aula para nós e já se 
demonstram preocupados com as futuras gerações.  Fi-
camos agradecidos pelos mesmos terem escolhido esse 
gabinete para apresentação da proposta e eu como re-
presentante do povo, irei intermediar esse processo jun-
to ao poder legislativo.  Me coloco totalmente a disposi-
ção para o que for necessário e estrei de portas abertas 
para receber essas e outras ideais”, afirmou. 

Vereador Renato Queiroz se parabenizou os alunos e se colocou à disposição (foto: Terra Forte)

Alunos defenderam a proposta de se criar um PL que regule a substituição do papel comum por Papel Semente (foto: Terra Forte)
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Escola do SESI inicia ano letivo com mais de 900 alunos matriculados

O início do ano letivo na Escola do SESI (Centro de Edu-
cação do Trabalhador João de Mendonça Furtado) iniciou 
na segunda-feira, 03. Ao todo, mais de 900 vagas foram 
preenchidas e divididas nas modalidades -  Educação in-
fantil (maternal), Educação Fundamental I e II, Novo En-
sino Médio e a EJA (Educação de Jovens e Adultos). As 
vagas foram destinadas para as categorias de clientes 
- dependentes de industriários, conveniados e comuni-
dade geral. 

As expectativas do retorno às aulas não acontecem 
apenas do lado dos pais e alunos. Os profissionais da 
educação do SESI Roraima, com uma motivação ímpar, 
também se preparam para retornar à sala de aula mais 
capacitados e qualificados. 

Na última semana de janeiro, a equipe da educação 
passou por uma intensa programação que tinha como 
objetivo capacitar os profissionais com oficinas e pales-
tras, tais como Estatuto da Criança e Adolescente na Es-
cola (ECA), Educação Inclusiva, Curso de primeiros socor-
ros, papel do colaborador no ambiente Escolar, formação 
do novo ensino médio e entre outras. 

Novo Ensino Médio na escola do SESI
Em 2019, o SESI Educação foi pioneiro na implantação 

do novo modelo de Ensino Médio. Na escola do SESI, tal 
implantação possibilitou à adolescentes e jovens, a opor-
tunidade de crescimento no estudo técnico e profissio-
nal, preparando-os para o mundo do trabalho.  Tal passo 
foi importante para fortalecer a referência de uma oferta 
de ensino de qualidade. 

Tecnologia e Robótica
Os alunos da Escola Sesi têm um ensino diferenciado 

que introduz os estudantes ao mundo da tecnologia e ro-
bótica em suas atividades educacionais desde 2007. Tal 
aprendizado possibilita um desenvolvimento e aptidão 

para um futuro promissor. Exemplo disso, é a participa-
ção de equipes de Robótica da Escola Sesi em campeo-
natos regionais e nacionais nos últimos anos. Em 2019 as 
equipes de Robótica Lego Slayers e Team Girls da Escola 
do SESI, venceram as categorias de nível 1 e 2 na etapa 
regional da Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR, e par-
ticiparam na etapa nacional da competição no estado do 
Rio Grande do Sul, no qual, a equipe Lego Slayers, rece-
beu a premiação de Responsabilidade Social e Divulgação 
Científica (Premiação Extra), sendo novidade da OBR para 
a competição. 

 SESI e a Educação de Jovens e Adultos – EJA
Retornar a sala de aula é sempre o melhor caminho 

para quem busca por boa qualificação educacional. Este é 
o sonho de muitos brasileiros, sobretudo, daqueles que, 
por questões sociais e econômicas, tiveram que abando-
nar os estudos para trabalhar e ajudar a família. No ano 
passado a Escola do SESI formou mais de 80 alunos entre 
jovens e adultos, trabalhadores industriais e comunida-
de em geral. Foram duas lindas cerimônias de colação de 
grau que contou com a participação da superintende do 
SESI, e empresários industriais que apadrinharam a nova 
EJA.

Mais de 900 alunos iniciaram o ano letivo
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Exposição dos projetos do Programa Bolsa de 
Inovação Tecnológica – BITERR, Será realizado 

dia 13 de fevereiro.

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR e 
o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de Roraima – SEBRAE/RR, irão realizar em parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial de Roraima – SENAI/RR, no dia 13 de feve-
reiro, o Encontro Científico do Programa Bolsa de 
Inovação Tecnológica de Roraima – BITERR - 10ª 
Edição. 

O Programa Bolsa de Inovação Tecnológica (BI-
TERR) vem ao longo desses 10 anos aproximando 
cada vez mais o meio acadêmico da iniciativa pri-
vada, de forma a integrar conhecimento e práti-
ca, ou seja, a ciência e tecnologia, num ambiente 
inovador, capaz de promover a cultura empreen-
dedora, melhorias nos produtos, processos ou 
serviços das empresas locais. Assim, oportuniza 
ao aluno identificar problemas e fazer proposições 
concretas no sentido de tornar as empresas mais 
eficientes, inovadoras e consequentemente mais 
produtivas e competitivas. 

No encontro, serão realizadas as apresentações 

dos resultados dos projetos e exposição do produ-
to final, onde irão participar 18 bolsistas, sendo, 
14 da Universidade Federal Roraima - UFRR, 01 da 
Faculdade Roraimense de Ensino Superior - FARES, 
01 do Centro Universitário Estácio Atual - IFRR, 
01 do Centro Estadual de Educação Profissional – 
CEEP e 01 da Universidade Estadual de Roraima.

O Encontro Científico tem o propósito de reunir 
os acadêmicos para trocas e transmissão de infor-
mações de interesse comum. Para a vida do aca-
dêmico, as atividades e experiências vivenciadas 
fora da sala de aula trazem inúmeros benefícios, 
como maior segurança, autoestima, valores altru-
ísticos e reconhecimento através da divulgação 
pública do seu trabalho.

O evento acontecerá no SEBRAE, localizado na 
Rua Gov. Aquilino Mota Duarte, 1771 - S. Francis-
co, no horário de 09h às 12h e das 14h às 17h e 
será aberto a comunidade em geral. Mais informa-
ções pelos telefones 3623-2446 ou 98112-2075.
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Relação dos projetos que serão apresentados no dia do Encontro Científico
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