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Inscrições para o Prêmio CNI de Jornalismo encerram no final de maio
Jornalistas de todo o país têm até o dia 30 de
maio de 2014 para inscrever reportagens no Prêmio
CNI de Jornalismo. Serão aceitos trabalhos publicados
entre 1º de abril de 2013 e 25 de maio de 2014, Dia da
Indústria. As matérias devem abordar desafios e realizações do setor industrial, tendo como base os dez
fatores-chave para o Brasil aumentar a produtividade
e a competitividade, apontados pelo Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022.
Os fatores-chave são: educação, ambiente macroeconômico, eficiência do
Estado, segurança jurídica e burocracia, desenvolvimento de mercados, relações
de trabalho, financiamentot, inovação e produtividade, infraestrutura e tributação.
A jornalista Roraimense Janaína Souza está participando e destacou que
o prêmio é uma oportunidade de os profissionais mostrarem o seu trabalho a
nível nacional. “Já elaborei duas reportagens e estou trabalhando na terceira e
procurei me basear no mapa estratégico da indústria de acordo com os temas
de muita relevância, onde contamos com o apoio de empresários e também do
Sistema Indústria”, completou.
Em sua 3ª edição, o Prêmio CNI de Jornalismo 2014 distribuirá R$ 310 mil

aos vencedores. Serão premiadas com R$ 25 mil as
melhores reportagens de TV, rádio, revista, jornal e
internet (sites e blogs). Os ganhadores nas categorias
regionais (Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste) receberão R$ 15 mil cada um. Há também dois
prêmios especiais, em que os vencedores receberão
R$ 30 mil: Educação e Inovação. Por último, o Grande
Prêmio José Alencar de Jornalismo e mais R$ 50 mil, que serão entregues ao
melhor entre todos os trabalhos inscritos.
Além dos R$ 310 mil em prêmios, os trabalhos vencedores das categorias
especiais Educação e Inovação e do Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo
receberão uma bolsa de estudos para o curso Gestão Estratégica para Dirigentes
Empresariais. O curso é ministrado em Fontainebleau, na França, pela escola de
negócios Insead, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
Cada jornalista poderá inscrever até cinco trabalhos, que concorrerão em
todas as categorias, destaques regionais, prêmios especiais e ao Grande Prêmio.
O anúncio dos finalistas ocorrerá em 2 de julho e a entrega dos prêmios está
prevista para 29 de julho de 2014. O regulamento está disponível no site www.
portaldaindustria.com.br onde também deve ser feita a inscrição.

Reuniões dos Conselhos Temáticos ganham novo
formato em 2014

Os Conselhos Temáticos agregaram às suas reuniões, palestras com temas relevantes para o desenvolvimento do Estado.

As reuniões dos Conselhos Temáticos de Responsabilidade Social e Rela-

realizada no dia 26 de abril no município de Caracaraí, região Sul do Estado.

ções Trabalhistas- CTRSRT, Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infra-

Após o encontro do Conselho, teve início no auditório da FIER, a palestra

estrutura – CTMAR e Micro e Pequena Empresa, Economia e Política Industrial

sobre o e-Social, projeto do Governo Federal que vai unificar o envio de infor-

– COMPI, a partir de agora, possuem um formato diferenciado. Os membros

mações pelo empregador em relação aos seus empregados, e que deve passar

dos Conselhos se reúnem em um primeiro momento na sala de reuniões da

a ser obrigatório a partir de janeiro de 2015.

FIER para debater os assuntos propostos nas suas respectivas agendas e, em

A palestra contou com a presença de empresários, colaboradores do Sis-

um segundo momento, convidados apresentam palestras sobre temas re-

tema Indústria e profissionais convidados que atuam na área de contabilidade.

levantes voltados ao desenvolvimento industrial. As palestras são abertas ao

O palestrante convidado foi o especialista em Direito Tributário e Empresarial,

público.

Armando Jorge, que atua no escritório Gilbraz Bessa & Advogados Associados,

Na tarde do dia 8 de maio, estiveram reunidos, na sala de reuniões da FIER

sediado em Manaus.

os membros do CTMAR, trataram da aprovação da cartilha sobre o Plano de

No dia 15 de maio, reuniram-se os Conselheiros integrantes do Conselho

gerenciamento de Resíduos para o setor de reparação de veículos, apresentada

Temático da Micro e Pequena Empresa, Economia e Política Industrial – COM-

aos conselheiros.

PI, na sala de reuniões da FIER. Logo após a reunião, conselheiros e público em

Em seguida, no auditório, três convidados, da Eletrobrás Distribuição, Ele-

geral participaram da Palestra sobre as ações do Fórum Estadual das Micro e

trobrás/Eletronorte e Companhia Energética de Roraima – CERR, realizaram

Pequenas Indústrias de Roraima. A apresentação foi feita pelo diretor da In-

apresentações sobre o setor energético de Roraima.

dústria, Comércio e Serviços Secretaria de Estado do Planejamento e Desen-

No dia 13 de maio, os membros do CTRSRT estiveram reunidos para a
análise da visita que conselheiros e convidados fizeram na Ação Global 2014,

volvimento – SEPLAN Derval Furtado e pela Assessora de Políticas Públicas do
SEBRAE-RR Núbia Ribeiro.
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Indústria da Construção Civil investe na qualidade de
vida no trabalho
rios, porque quebra os paradigmas
A CMT Engenharia aderiu aos
do trabalhador da construção civil.
programas SESI Ginástica na Em“A ginástica Laboral é preparação
presa e Sesi Anti- Stress, por entendo corpo para o trabalho e traz dider que o trabalhador mais motiversos benefícios para os funcionávado e que percebe o interesse em
rios, bem como a saúde, motivação
promover um ambiente favorável à
e o relaxamento”, finalizou.
socialização e ao bem estar, trabaAspectos positivos
lha mais e melhor. A empresa conA prática de exercícios regulata atualmente com 1.200 trabalhares no ambiente de trabalho auxilia
dores e a meta é atender a todos.
no combate ao desgaste emocioO Superintendente da Obra,
nal e melhora o relacionamento
Manoel Felix, disse que oferecer
Foto: ASCOM Sistema Indústria
aos trabalhadores a ginástica la- Colaboradores da empresa CMT melhoram seu desempenho no trabalho com a prática da ginástica laboral interpessoal dos trabalhadores. A
ginástica laboral consiste em uma
boral e a massagem relaxante é e da massagem anti-stress
importante porque diminui o stress e melhora o desempenho nas série de exercícios desenvolvidos, geralmente no meio da jornada de
funções dos trabalhadores. ”Tudo que for benéfico e que traga qua- trabalho, com o objetivo de quebrar a rotina de movimentos repetitilidade de vida melhorando o desempenho do trabalhador dentro da vos e auxiliar na prevenção de lesões.
Além da CMT Engenharia, outras empresas já oferecem os prograempresa estaremos oferecendo para eles”, completou.
O Coordenador Administrativo da Obra Elizaldo Silva disse que os mas do SESI para seus colaboradores entre elas: Eletrobrás Distribuiresultados desse projeto dentro da empresa estão sendo satisfató- ção, Brasferro e Brasmol.
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Professores do SESI participam de homenagem ao dia
das mães
No dia 9 de maio, os professores do
Projeto Arte Jovem, foram convidados
para participar de uma programação
em homenagem ao dia das mães, realizada no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Os professores
interpretaram a canção “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto
Carlos, com flauta doce, flauta transversa e violão, emocionando as mães
da unidade.

Pacientes da unidade hospitalar se emocionam com a canção “Como é grande o meu amor por você”

SENAI/RR realiza Assessoria e consultoria em Gestão empresarial
para empresa na área de alimentos e bebidas
Se o problema é a qualidade do
conseguem alcançar qualidade e
produto ou a produtividade da emterem mais sucesso em seus negópresa ou instituição, o SENAI, por
cios. “Treinar funcionários, desde
meio de trabalho de diagnóstico
a equipe dos serviços gerais a alta
e recomendações, pode detectar
gerência, é um passo importante
e corrigir falhas no campo da gespara os empresários e o SENAI/RR
tão, da produção e da execução de
tem ajudado essas empresas na
serviços.
melhoria de seus serviços”, frisou.
Desde abril, toda a equipe de
As atividades de Consultoria
uma empresa na área de alimentos
são voltadas para implantar de
está participando de um treinamaneira eficiente, novos materiais,
mento, executado pela Gerência
equipamentos e produtos. O que o
de Serviços Técnicos e TecnológiSENAI Roraima oferece as empreFoto: ASCOM Sistema Indústria
cos do SENAI Roraima. As Consul- Empresa de bebidas e alimentos utiliza os serviços de consultoria do SENAI para capacitar seus colabora- sas são soluções eficientes com
torias e Assessorias apresentam dores
base em diagnósticos e orientaferramentas que podem ser perções técnicas e tecnológicas, cussonalizadas de acordo com a estrutura específica de cada negócio, tomizadas para cada cliente.
gerando respostas efetivas para toda a organização.
Segundo Socorro Miranda, gerente do restaurante, o trabalho
A Empresa Barril Roraima Bar e Restaurante procurou a Instituição executado pelo SENAI é de grande importância. “Vimos muitas quespara treinamento antes mesmo de ser inaugurada e as ações foram tões que até então desconhecíamos e temos acompanhamento por
divididas em 3 etapas: Treinamento específico para Gestores e Geren- parte da Instituição que tem feito diferença no nosso atendimento,
tes, Oficinas para a alta direção e treinamento para os demais cola- assim, temos colocado em prática o que aprendemos na sala de aula”,
boradores. Entre os mini cursos realizados estão: Fluxo de caixa e RH, completou.
Qualidade 5S, Relacionamento Interpessoal e Atendimento ao Cliente.
Os industriais e empresários interessados em conhecer as linhas
Segundo a técnica do SENAI Roraima que ministrou as capacita- de Serviços Técnicos e Tecnológicos do SENAI/RR podem procurar a
ções, Vanuscléia Silva Santos Rikils, as empresas que buscam asses- gerência de STT da instituição, localizada na Av. dos Imigrantes, 399 –
soria antes de iniciarem um empreendimento saem na frente porque Asa Branca, ou ligar para o telefone 2121 5092 e agendar uma visita.

SENAI/RR realiza intercâmbio técnico do Projeto de Moda
Com o objetivo de promover o desenvolvimento e oferecer condições para elevar a
competitividade das indústrias do segmento
de confecções, o SENAI em parceria com o
SEBRAE está realizado o Projeto Moda. O público alvo do projeto tem como foco as Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte
e Empreendedores Individuais do segmento
da moda (Têxtil & Confecção, Couro & Calçados, Gemas & Joias).
O desenvolvimento de ações criativas
para o fortalecimento da competitividade
industrial acontece em todos os estados da
federação e o objetivo do projeto consiste na conduta de ações que
visam o apoio e a busca de melhores resultados para as empresas.
No SENAI Roraima o evento começa no dia 26 e vai até o dia 30
de maio, e conta com o Lançamento de um caderno de moda, além
de cursos e oficinas, pois o projeto estabelece a capacitação de profis-

sionais no desenvolvimento de modelagem,
desenvolvimento de produto e planejamento
da produção.
Segundo o gestor do projeto, Enos Almeida, as empresas locais precisam dessa
atenção para crescer com conhecimento e
mais qualidade na produção. “O projeto visa
proporcionar crescimento para as indústrias
e incentivo a inovação”, disse.
A técnica do SENAI Roraima Evânia Guimarães de França, participa desde o último
dia 12, do Projeto Moda que está acontecendo em Macapá.
Ela está dividindo experiências técnicas como instrutora das ações
naquele estado contemplando outro aspecto inovador do projeto que
proporciona aos técnicos da instituição intercambiar habilidades e conhecimentos da área nas 27 unidades da federação que compõem o
mapa de capilaridade do projeto.
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Cursos de pós-graduação à Distâncias atendem
mais de 200 alunos em Boa Vista
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, em parceria com a Faculdade Barão de Mauá de
Ribeirão Preto – SP, oferece cursos de Pós-Graduação à distância. São mais de 30 cursos na modalidade EAD, sendo 24 na área
de educação, 07 MBA, 01 na área jurídica e
01 na área de negócios já estão em andamento. Ao todo já são 258 alunos matriculados. Os valores dos cursos são a partir de
R$ 118,00.
A Metodologia de ensino a distância foi
desenvolvida para que diversas pessoas tenham acesso aos cursos pós-graduação do
Centro Universitário Barão de Mauá. Pelo sistema EAD é possível acessar todo o conteúdo pela internet, disponíveis no portal AVA.
O sistema permite que o aluno compareça ao pólo somente nas
avaliações, uma vez que todo o conteúdo está disponível no Portal AVA,
em videoaulas e nos livros em PDF que são disponibilizados para download.

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 manter atualizadas perante o
mercado de trabalho por meio de um material preparado por professores qualificados,
que utilizando da mais moderna tecnologia
à disposição do Ensino a Distância, sem depender da sala de aula presencial.
Os documentos necessários para matrícula são: Carteira de identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou comprovante
de conclusão de curso de graduação (cópia autenticada em cartório),
certidão de nascimento ou casamento (cópia), comprovante de residência recente em nome do aluno (cópia).
As inscrições podem ser feitas das 8h às 12h e das 14h ás 20h no
IEL, localizado na Avenida Capitão Julio Bezerra numero 363, pelo telefone 3621 3571 e 8112-1953 (vivo) ou pelo site www.baraoead.com.br.
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