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Projeto de Fortalecimento da Indústria
beneficia empresários em Boa Vista
A FIER firmou nova parceria com o SEBRAE no intuito de
promover a competitividade e a inovação nas indústrias. Trata-se
do Projeto de Fortalecimento da Indústria no Município de Boa
Vista, que atenderá trinta empresas em três setores: automotivo,
alimentação e mineral (gema e joias).
O objetivo é desenvolver e qualificar aspectos gerenciais,
processos de produção e de qualidade dos produtos. “O plano de
ação é bem amplo e vai contribuir bastante com a atividade das
empresas”, disse Ivo Gallindo, Coordenador Técnico da FIER.

O trabalho de arregimentação já iniciou e está tendo boa
receptividade dos empresários industriais visitados. Em uma
semana 15 empresas já aderiram ao Projeto. A contrapartida da
empresa é de R$ 1.000,00 parcelados em até 10 vezes no cartão de
crédito ou R$ 850,00 para pagamento à vista.
Mais informações podem ser obtidas na FIER, por meio dos
telefones 4009 – 5351 / 5363, com a colaboradora Izaura Coêlho,
ou pelo e-mail izaura.coelho@fier.org.br.

Saúde e Segurança para as indústrias
O SESI- RR, por meio da Unidade
Além dos programas, o SESI
de Saúde, oferece diversos serviços
desenvolve Ações educativas e
ao trabalhador da indústria, seus
preventivas, como: Campanha de
dependentes e comunidade em
imunização contra a gripe; Curso de
geral.
CIPA; Palestras em Saúde e Segurança
A empresa industrial dispõe de
do Trabalho (Prevenção de Acidentes
programas que visam a saúde e a
de Trabalho, Uso de EPI e EPC,
segurança de seus trabalhadores, o
Ergonomia aplicada ao ambiente de
SESI elabora e executa programas
trabalho e outras); Palestras sobre
específicos, que atendem à
DST's – Doenças Sexualmente
necessidade de cada empresa:
Transmissíveis; Palestras sobre DNT's
Programa Saúde e Segurança no
– Doenças Não Transmissíveis
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Trabalho – SST; Programa de
(Hipertensão, Diabetes, Alcoolismo) e
Prevenção é prioridade nos programas e palestras
Prevenção a Riscos Ambientais
Palestras em Saúde (Primeiros
– PPRA; Programa de Controle Medico Ocupacional - PCMSO,
Socorros, Higiene Pessoal).
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
Para mais informações sobre os Programas voltados para
da Construção- PCMAT; Laudo Técnico das condições Ambientais
empresas, podem ser obtidas no setor de Relações com o
do Trabalho - LTCAT e Programa de Perdas Auditivas – PPPA, todos
Mercado – RELCOM, por meio do telefone 4009-1848.
buscando oferecer mais qualidade de vida para o trabalhador.

Alunos do SENAI realizam visita técnica a empresa de engenharia
Instituição valoriza a prática profissional a partir dos primeiros períodos
Alunos do primeiro semestre de 2014 do curso de Auxiliar de
Edificações, da Modalidade de Aprendizagem Industrial do SENAI
realizaram uma visita técnica à empresa Renovo Engenharia, que
atua há mais de 10 anos em Roraima. A visita ocorreu no último dia
14, com a supervisão da pedagoga, Hellem Souza e teve por
objetivo aprofundar o conhecimento e a compreensão dos
estudantes em relação ao ambiente de trabalho e o canteiro de
obras.
O professor Josimar Duarte, da área de Construção Civil do
SENAI, explicou que a visita é importante para aprofundar o
conhecimento e a compreensão in loco, das teorias estudadas na
sala de aula, visando melhor preparação de nossos alunos para
ingresso no mercado de trabalho.
Para a aluna do curso de Auxiliar em Edificações do SENAI,
Gessiane Sena Sousa, as expectativas são grandes. “Me interessei
pelo curso porque meu pai, que trabalha com cerâmicas, sempre
incentivou a mim e aos meus irmãos a ajudar nas atividades que
ele faz, eu gosto de aprender coisas novas e estou aprendendo
muito aqui no SENAI”, destacou.
A Renovo Engenharia atua em serviços de esgotamento
sanitário e construção civil e já realizou diversas obras no Estado.
Possui um quadro de 210 colaboradores e conta com 16
aprendizes do SENAI Roraima. O engenheiro de segurança no
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Alunos do curso de auxiliar de edificações observam todos os detalhes em visita à empresa Renovo Engenharia

trabalho Samuel Costa declarou que sempre abrem espaço para
receber estudantes da área com interesse em somar. “ O mercado
tem espaço para todos, são futuros profissionais que irão
contribuir positivamente no mercado de trabalho” acrescentou.
Além da visita à sede da empresa os alunos puderam visitar e
acompanhar os serviços no canteiro de obras de Ampliação do
Sistema de Esgotamento Sanitário nas Sub-Bacias Portal do Sol e
Buritis.
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SENAI apresenta números da sua unidade no município de Rorainópolis
Desde outubro de 2011 o SENAI vem atendendo, por meio de
sua Unidade fixa, o município de Rorainópolis, possibilitando
também que as localidades adjacentes possam usufruir dos cursos
oferecidos. Em 2013, 784 alunos foram certificados na referida
Unidade nas áreas de Gestão, Informática, Alimentos, Automotiva,
Eletroeletrônica e Construção Civil.
Recentemente a Coordenação de Capacitação Profissional de
Rorainópolis ampliou seus atendimentos, iniciando a primeira
turma da modalidade de Aprendizagem Industrial, com o curso de
Auxiliar Administrativo, atendendo a 30 aprendizes. Esse é um
curso gratuito, com duração de 1 ano, para alunos de 14 a 23 anos.
Atualmente, por meio da gratuidade regimental e Pronatec, a
unidade atende 220 alunos, nos cursos de Padeiro, Salgadeiro,
Pedreiro Assentador de Tijolos, Carpinteiro Estrutural, Auxiliar de
Secretaria Escolar, Recepcionista de Eventos, Informática
Avançada e Agente de Desenvolvimento Socioambiental.
De acordo com coordenador do Núcleo de Ações Móveis-NAM
Cícero Robson Bandeira Feitosa, o SENAI/RR, está ampliando suas
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Unidade do SENAI em Rorainópolis

atividades não apenas no município de Rorainópolis, mas também
nos demais, com a meta de 2.000 alunos matriculados nos
municípios, com exceção de Boa Vista. “Cada vez mais, o SENAI
fortalece a economia das indústrias, contribuindo para o
desenvolvimento da mão de obra qualificada”, completou.

Cursos de profissionalização do SENAI transforma vida
de estudantes
Funcionando desde abril de 2013, a Coordenação de
Capacitação Profissional do SENAI, no bairro Pintolândia, já
matriculou mais de 300 alunos nas áreas de Gestão e Informática.
O CCP funciona na rua Solón Rodrigues Pessoa, 601-1 e esse
local foi escolhido por estar localizado numa região que cresceu
muito nos últimos anos, próxima a outros bairros populosos e
escolas públicas de nível médio. A Coordenação possui 04 salas de
aula e 03 laboratórios de informática, com capacidade para formar
até 2 mil profissionais por ano.
A pedagoga, Flávia Nogueira, afirma que a nova unidade do
SENAI facilita, para os moradores, o acesso a cursos
profissionalizantes. “Temos uma excelente estrutura e também
um corpo docente que oferece um aprendizado com a qualidade
reconhecida do SENAI, assim, os alunos têm aprendido não só a
teoria, mas também tem vivenciado situações práticas que são
trabalhadas pelos instrutores” destacou.
Para a aluna Eucilene Barbosa de Sousa, de 17 anos, que já fez
os cursos de Redação Oficial, Operador de Computador,
Departamento Pessoal, Informática Básica, Auxiliar de
Contabilidade, e agora Recepcionista de Eventos, não se pode
perder as oportunidades. “Estou aproveitando tudo o que o SENAI
pode me oferecer, pois os cursos que eu fazia eram sempre pagos,
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Jovens moradores do bairro Pintolândia e adjacências são beneficiados com os cursos
oferecidos pelo SENAI

e ainda tinha dificuldade com o acesso, por causa da distância,
além do mais, o ambiente é bom e confortável, assim pretendo
fazer outros cursos aqui”, concluiu ela.
Para 2014 a Unidade do SENAI almeja desafios maiores, como
alcançar a meta de matrículas para cursos profissionalizantes, que
serão realizados por meio da gratuidade regimental e também em
parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico –
PRONATEC, além de cursos pagos.

Reeducandas da cadeia pública recebem curso profissionalizante
do Senai
No último dia 14, o SENAI - RR
Windows com aulas de Word, Excel,
certificou 25 reeducandas da Cadeia
PowerPoint e recursos avançados de
Pública Feminina, que fizeram o curso
planilha eletrônica e processador de
de Informática Básica e Avançada.
texto.
O projeto é fruto da parceria
De acordo com a Diretora do Centro
entre a entidade e a Secretaria de
de Formação Profissional do SENAI,
Estado da Justiça e da Cidadania Jacqueline Vieira, já existe o indicativo
SEJUC, cumprindo o que determina o
para a abertura de novas turmas ainda
Conselho Nacional de Justiça – CNJ em
esse ano, com atendimento na área de
oportunizar o trabalho de
Gestão e Informática. “Nossa missão é
ressocialização às detentas. Para o
ofertar educação profissional com
secretário Waney Vieira Filho, a equipe A reeducanda Francineide da Silva Bezerra recebe das mãos da diretora do CFP do SENAI
qualidade, assim, contribuímos com a
tem trabalhado de forma eficiente a Jacqueline Vieira o certificado do curso de informática
conquista de uma profissão e de uma
educação básica e também a educação profissional. “Isso é
vida digna em sociedade”, enfatizou a Diretora.
importante para que nossas reeducandas possam retornar ao seio
Para a reeducanda Lidiane do Nascimento Full, muitas
familiar ressocializadas e com oportunidade de emprego”, frisou.
mulheres antes da prisão, não tiveram a oportunidade de fazer um
As aulas ocorreram na Unidade Móvel de Informática do SENAI,
curso de informática. “Foi tudo muito bom, a professora foi muito
com capacidade de atendimento para 16 alunos por turma,
atenciosa e eu pude aprender bastante, pois eu não tinha
composta de uma estrutura de sala de aula com computadores,
conhecimento em nada nessa área, hoje eu possuo o curso básico
carteiras, quadro e datashow. Durante as aulas as reeducandas
e avançado que fiz pelo SENAI Roraima”, concluiu a aluna.
foram treinadas para utilizar os recursos do sistema operacional
Foto: ASCOM SENAI
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Estudantes devem ficar atentos para as
oportunidades de estágio
Em Roraima o IEL destaca-se com estudantes no mercado de
trabalho do nível médio regular, estudantes da Educação de Jovens

interesse em aprender, tenha característica como iniciativa,
dinamismo e comprometimento com o trabalho.

e Adultos, cursos do nível médio técnico, cursos técnicos,

E a disputa por uma vaga está cada vez mais acirrada, onde os

superiores e alunos de pós-graduação com bolsa média de R$

alunos que se destacam conseguem a tão sonhada vaga de estágio,

350,00 à R$ 700,00 no ano de 2013 chegando ao teto máximo de

na expectativa de uma contratação de emprego através do

R$ 1.000,00.

Programa de Estágio do IEL. Mais informações podem ser obtidas

Para buscar uma vaga hoje no mercado de trabalho, não basta
somente estar estudando, é preciso que o aluno demonstre

pelos telefones 3621 3573/3570 ou na sede do IEL localizada na
Avenida Capitão Júlio Bezerra, 363 Centro.

Continuam abertas inscrições para cursos de
capacitação profissional do IEL
Continuam abertas as inscrições para turmas dos cursos do
Programa de Desenvolvimento Profissional do IEL. As
inscrições devem ser feitas na sede do IEL, na Av. Capitão Júlio
Bezerra nº 363, Centro.

Contábil, Recursos Humanos e Departamento Pessoal,
Empreendedorismo e Atendimento ao Cliente.
Esse ano, além de oferecer o curso 5 em 1, o IEL-RR, incluiu
em sua programação o curso 3 em 1, com carga horária de 60

O curso 5 em 1, tem carga horária de 140 horas e tem como
público-alvo jovens, adultos, estudantes de nível médio e

horas abrangendo as áreas de Relações Interpessoais, Cálculos
Trabalhistas, Oratória e Expressão Verbal.

superior, micro e pequenas empresas e comunidade em geral,

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (95)

que queiram buscar qualificação e aperfeiçoamento

3621-3571 e 8112-2075, pelo email: coord_pdp@ielrr.org.br

profissional nas áreas,

ou no site www.ielrr.org.br.

Auxiliar Administrativo, Auxiliar

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro
(95) 3621-3571 / 8112-1952(vivo)
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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