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No dia 2 de dezembro, o grupo técnico 
responsável pela elaboração do regulamento do 
Prêmio FIER de Redação, esteve reunido para 
elaborar o regulamento do Prêmio de 2014.

O coordenador do Prêmio, Ivo Galindo, conduziu 
os trabalhos. Estiveram presentes a Diretora do 
Centro de Educação do Trabalhador, Ellen 
Cavalcante, a Coordenadora de Cursos do IEL, Karina 
Almeida e o Gerente de Serviços Técnicos e 
Tecnológicos do SENAI, Tennessee Saraiva.

Sobre o Prêmio Fier de Redação, voltado para 
alunos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e 
ensino médio, do 1º ao 3º ano, de escolas públicas e 
privadas, Ivo Galindo destacou que o regulamento 
permanecerá no mesmo molde do anterior, e que as 
mudanças realizadas, entre elas, o prazo de inscrição, 
serão apenas para melhorar a realização do Prêmio. 

Durante a reunião foi discutido o regulamento do 
Prêmio FIER de Artigo Científico, para alunos das 
universidades públicas e privadas, novidades para o próximo ano. 
“Todos os itens dos regulamentos foram pensados de forma a garantir 
o sucesso dos Prêmios. Nossa expectativa é de que em março de 
2014, eles sejam lançados e que a premiação seja entregue no 
segundo semestre”, destacou Ivo Galindo.

O objetivo geral dos prêmios é incentivar a pesquisa e produção de 
trabalhos que mostrem a indústria do Estado de Roraima e que 

possam contribuir para o desenvolvimento do setor.
“Nós queremos que os estudantes saibam mais sobre a indústria 

roraimense e com isso se tornem disseminadores desse 
conhecimento. E com relação aos artigos científicos, nossa 
expectativa é de que tenhamos trabalhos que possam contribuir para 
a melhoria de processos e produtos nas indústrias”, finalizou Ivo 
Galindo.

Em 2014 FIER realizará prêmios voltados para alunos dos 

ensinos fundamental e médio e de universidades

Encontro Café com a Indústria faz um balanço das 

atividades realizadas durante o ano de 2013
energia instável e após a 

apresentação da Eletrobrás 

em um dos encontros e 

nossas reivindicações,  

fomos atendidos e tivemos 

uma melhoria de 100% na 

energia. Do mesmo modo 

ocorreu com a telefonia, 

onde tivemos a solução do 

problema. O SESI por ser 

uma entidade de renome 

nacional tem um peso 

maior para nos auxiliar na 

s o l u ç ã o  d o s  n o s s o s  

problemas”, finalizou.

Ao final da reunião, a superintendente do SESI Almecir Câmara 

apresentou o balanço das atividades do Centro de Atividades do 

Trabalhador Waldir Peccini no ano de 2013, além da proposta de 

continuidade do encontro no ano de 2014. Falou também sobre a 

parceria da FIER com a Cooperativa UNIRENDA para o projeto 

USIRENDA, o qual prevê a instalação de uma usina de reciclagem de 

plástico e pet e recursos para a reforma do galpão onde será instalada 

a usina. Os recursos foram obtidos por meio do Conselho Temático de 

Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura – 

CTMAR.

“Todos temos a responsabilidade de dar o tratamento adequado 

para o lixo, mas para onde mandar? Diante disso e junto com o 

Conselho estamos trabalhando em busca de soluções sustentáveis”, 

concluiu.

A última edição do 

Encontro Empresarial “Café 

c o m  a  I n d ú s t r i a ” ,  

promovido pelo SESI ,  

r e u n i u  e m p r e s á r i o s  

industriais de diversos 

setores na manhã da última 

quarta-feira (4), na sede do 

Centro de Atividades do 

Trabalhador Waldir Peccini, 

no Distrito Industrial.

O secretário municipal 

d e  g e s t ã o  a m b i e n t a l  

Aldemar Marinho de Brito 

foi convidado para fazer 

uma apresentação sobre a coleta de lixo no distrito industrial. Na 

ocasião, os empresários tiraram dúvidas sobre coleta seletiva, 

licenciamento ambiental, acondicionamento de resíduos nas 

empresas, além de saneamento básico e fiscalização ambiental.

O secretário falou sobre a reativação da Cooperativa Unirenda e 

orientou os empresários de como proceder caso possuam coleta 

seletiva em suas indústrias, além da construção de um novo aterro 

sanitário.

O empresário Francisco Bonfim, proprietário da Cerâmica 

Orinoco, sugeriu a criação de um departamento para atender apenas 

as empresas industriais no que diz respeito a licenciamento, emissão 

de documentos entre outros assuntos referentes as empresas.

Ele destacou a importância do Café com a Indústria: “O encontro 

tem nos dado muitos retornos positivos com relação aos problemas 

que foram apresentados. Nós tínhamos muitos prejuízos com a 

Grupo Técnico discute regulamento do Prêmio Fier de Redação e Prêmio Fier de Artigo Científico

Foto: ASCOM Sistema Indústria

No último Café com a Indústrias, SESI apresentou balanço das ações realizadas ao longo deste ano

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Alunos do CET emocionam o Público durante 

Cantata Natalina
“Quando eu pensei em uma escola 

pra minha filha, eu busquei uma 

que tivesse uma metodologia 

assim. Com eventos e ações que 

proporcionassem a ela, não só o 

aprendizado para a sala de aula. Ao 

final desse ano letivo eu estou 

muito satisfeita com o trabalho que 

foi desenvolvido pela escola”, 

declarou.

Ao longo de 2013 foram 

desenvolvidas atividades que propiciaram momentos de 

interação e expressão de valores através da musicalização, o que 

enriqueceu o processo interdisciplinar das crianças.

Considerando a música um elo 

entre a leitura e a escrita, as turmas 

do maternal e 1º e 2º período e 

Educação Infantil se uniram para 

realizar a Cantata de Natal 2013 do 

Centro de Educação do Trabalhador 

João de Mendonça Furtado.

Foram apresentadas 4 canções 

natal inas,  em três idiomas,  

português, inglês e espanhol. Na 

plateia estavam os pais e convida-

dos, que ficaram encantados com a apresentação dos pequenos.

Josilene Ribeiro Marques, mãe de uma das alunas do CET, ficou 

emocionada com a apresentação e disse que esse tipo de evento 

ajuda tanto no desenvolvimento escolar, como social dos alunos.        

SESI realiza formatura dos alunos do 2º período

Evento temático marca o fim do ano letivo dos estudantes

Duas turmas, totalizando 49 alunos, 

participam da formatura. Eles apresenta-

rão duas encenações teatrais com temas 

voltados à leitura e cidadania: a primeira 

com “Você faz parte dessa história”, escrita 

pela professora da turma Rosa Maria Cruz 

da Silva e a segunda com “Chapeuzinho 

Amarelo”, uma adaptação da obra de Chico 

Buarque.

A diretora do Centro de Educação do 

SESI, Ellen Cavalcante, considera o momento muito especial na 

vida desses pequenos alunos. “Nós trabalhamos o tema ao longo 

do ano em diversos eventos e com certeza, os frutos desse 

trabalho refletirão em cidadãos mais conscientes do seu papel no 

futuro”, concluiu.

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR 

realiza nesta sexta-feira (06), a partir das 

18h30, a formatura dos alunos do 2º 

período do Centro de Educação do 

Trabalhador João de Mendonça Furtado. O 

evento temático que acontece no auditório 

do CET/SESI, marca a diplomação dos 

pequenos formandos e o fim do ano letivo 

de 2013.

Este ano, o tema escolhido para ser 

trabalhado junto aos alunos foi “Diversidade cultural: da vida para 

escola da escola para vida valorizando a busca pelo respeito e 

cidadania”, trabalhado durante todo o ano, na qual diversas ações 

e eventos foram realizados com objetivo de conscientizar as 

crianças sobre a importância da leitura para se tornar um cidadão 

consciente.

Colaboradores do SENAI Roraima realizam 

Caminhada Saudável
No dia 30 de novembro, na Praça Velia 

Coutinho, colaboradores do SENAI Roraima 

se encontraram para a realização de uma 

caminhada pelo Complexo Esportivo Ayrton 

Senna. Essa atividade complementa uma 

série de atividades voltadas à área da saúde 

que é disponibi l izada a todos os 

funcionários da Instituição.

A Caminhada Saudável é organizada em 

parceria com o SESI e junto com a Ginástica 

Laboral e o Circuito Saúde tem como 

objetivo proporcionar aos colaboradores uma melhoria na qualidade 

de vida, além de momentos de integração e descontração.

Para a colaboradora Juliette Amaral, que esta há 03 anos na 

empresa, as atividades proporcionadas pelo SENAI favorecem a 

prática de uma vida saudável “considero que a Ginástica Laboral é 

uma ação importante no ambiente de trabalho e é extremamente 

necessária para melhorar a qualidade de vida, pois combate o 

estresse e o sedentarismo, admiro o desempenho da Instituição para 

tal ato e todos os anos faço questão de 

participar da Caminhada Saudável 

promovida pelo SENAI” finalizou.   

Para Francinaira Paixão a Instituição 

tem uma preocupação com a saúde 

preventiva dos seus colaboradores 

“durante todo o ano desenvolvemos ações 

para melhoria da qualidade de vida do 

colaborador, com reeducação alimentar, 

combate ao sedentarismo e diminuição do 

stress, sabemos que são alternativas que 

podemos estar usando a nossa favor, para estarmos desenvolvendo 

nossas atividades com uma melhor produtividade”, acrescentou.

É importante salientar que os benefícios de uma simples 

caminhada são muito importantes, pois dá mais disposição para 

realizar as tarefas do dia a dia, redução nos níveis de ansiedade e 

controle de estresse, aumento da autoestima e melhora na 

autoimagem. 

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Canções Natalinas marcaram a apresentação dos alunos
Foto: ASCOM Sistema Indústria

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Alunos apresentam encenações teatrais de acordo com tema trabalhado em
ações no decorrer do ano

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Colaboradores se dispõe a adotar um estilo de vida mais saudáveis
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SENAI participa de inauguração da 1ª Casa do Mel

no Estado de Roraima
Boa Vista, que objetivaram orientar o tratamento 

da produção diretamente na Associação.

Para o associado João Almeida Pereira a 

aplicação do curso de Boas Práticas de Fabricação 

– BPF foi essencial, pois possibilitou o manuseio 

co r re to  d o s  p ro d u to s ,  u t i l i za çã o  d e  

equipamentos e higienização do ambiente, para 

uma produção com segurança. “Tenho certeza 

que nossa produção ganhou mais qualidade com 

o curso de BPF, ministrado pelo SENAI Roraima” 

acrescentou.

De acordo com Tennessee Saraiva, Gerente de Serviços Técnicos e 

Tecnológicos da Instituição é gratificante ver o resultado do empenho 

de toda a equipe por meio deste projeto. “ É um projeto pioneiro no 

Estado, sendo que foi pensando como processo de uma forma 

completa”, complementou.

A atividade da apicultura em Roraima vem sendo valorizada, pois 

o mel de abelha é um alimento que possui propriedades benéficas à 

saúde humana e os produtores de Roraima se preparam para 

exportar o produto final.

No último dia 29 a Associação Setentrional 

dos Apicultores – ASA/RR inaugurou a primeira 

Casa do Mel de Roraima, localizada na BR 174, 

Monte Cristo I, o prédio foi reformado e 

a d e q u a d o  p e l o s  p r o d u t o r e s  p a r a  o  

funcionamento da unidade. A solenidade contou 

com a presença de autoridades do Estado, 

apicultores, imprensa e representantes do SENAI 

Roraima. 

O Estado possui 150 apicultores, distribuídos 

em quatro associações, a Casa atenderá a todos os associados e visa 

contribuir com o fortalecimento da comercialização da produção que 

chega a aproximadamente 200 toneladas mensal.

O trabalho do SENAI, por meio de parceria com o SEBRAE, realizou 

uma capacitação para implantação de Boas Práticas de Fabricação – 

BPF com a metodologia do PAS/MEL, qualificando 14 colaboradores 

da ASA. O objetivo do curso foi a redução dos riscos de contaminação 

do mel, garantindo mais segurança e qualidade na produção. 

Também foram realizadas algumas Clínicas Tecnológicas aos 

apicultores dos municípios de Cantá, Mucajaí, São Luiz do Anauá e 

 “Se você está tendo a oportunidade 

de fazer algum curso na área que 

gosta, faça com o coração, seja 

p a c i e n t e  e  a b s o r v a  t o d o  

conhecimento do seu instrutor. 

Aplique na sua vida, aquilo que 

realmente valeu a pena para colher 

seus frutos.” Esse é o recado de José 

Renan Campelo da Silva, de 27 anos, 

que até abril de 2013 era aluno de Padeiro do SENAI 

Roraima, pelo PRONATEC, e em junho de 2013, passou no 

processo seletivo para Instrutor.

A trajetória de Renan na área de Alimentos começou 

desde a infância, quando via o pai, preparando refeições 

para a família “eu sempre o ajudava, observando as 

quantidades de ingredientes e temperos de cada prato 

com muita curiosidade. De certa forma, ele foi uma grande 

influência e inspiração”.

A oportunidade de fazer o curso surgiu quando, por 

meio do PRONATEC, o SENAI ofertou uma série de cursos 

para pessoas que não tinham condições de pagar por eles. 

“Esse é um programa que veio despertar e realizar o sonho 

de muitas pessoas com baixo poder aquisitivo, pois ofertou 

cursos em atividades que o mercado tem carência, o 

programa alcançou ás áreas rurais e os interiores, hoje a 

educação profissional é uma oportunidade que veio para 

mudar a vida de quem decide ter uma vida melhor.” 

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Casa do mel atenderá aproximadamente 150 apicultores

De aluno a Professor, como o SENAI,

por meio do PRONATEC tem mudado a vida das pessoas

Oportunidade de um futuro melhor é o que o Pronatec proporciona aos alunos

Foto: ASCOM SENAI

Renan correu atrás de seus 

sonhos, se capacitou, lapidou 

técnicas e aumentou ainda mais sua 

intimidade com a cozinha em pouco 

tempo ganhou a oportunidade que 

tanto queria. “Não posso deixar de 

mencionar a qualidade de ensino do 

SENAI, o programa não seria tão 

efetivo se não tivesse instituições 

com qualidade e referência de ensino.”

Entre um prato e outro, Renan não deixa de se 

especializar e buscar novos conhecimentos “a partir do 

momento que você faz algo que ama você busca melhores 

resultados e a qualidade é garantida, pois as pessoas 

reconhecem seu trabalho e o desejam de alguma forma. A 

partir de então você começa a receber elogios, 

encomendas e propostas e isso é um passo para o 

empreendedorismo”.

Conhecimento não ocupa espaço, sempre dá para 

aprender e disseminar mais, com trabalho em equipe e 

buscando soluções criativas para situações desafiadoras.

“A educação do SENAI vai além de transmitir 

conhecimento, ele nos educa para a cidadania. Estou 

realizando o meu sonho e também transformando minha 

vida, quero dizer que não existe limite para se aprender e o 

principal ator desse aprendizado é o instrutor do SENAI, 

que hoje eu faço parte. 



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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