
Carteira Estudantil e Certidão de Nascimento (até 12 anos). Na 

Saúde, os atendimentos em Clínica Médica, Pediatria, 

Odontologia, Oftalmologia, Ginecologia, Urologia, Cardiologia e 

Dermatologia. Para todos esses serviços serão distribuídos senhas 

para atendimento.

Novas visitas serão realizadas para negociações e adesão de 

parceiros para a prestação dos serviços mais demandados. 

“Teremos palestras, atividades de lazer e muitos serviços de 

cidadania e saúde. Para estes, a participação e o comparecimento 

dos parceiros até final da Ação, é fundamental”, ressalta Aníbal 

Valentino, coordenador da iniciativa.
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Conselhos Temáticos da FIER retomam as atividades
discussões, propostas e projetos tratados nos fóruns.

A primeira reunião será a do Conselho Temático de 

Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT, no dia 

11 de março das 14h às 16 horas. No mesmo dia, das 16h às 18h, 

acontecerá a reunião do Conselho Temático da Micro e Pequena 

Empresa, Economia e Política Industrial – COMPI e no dia 13 de 

março às 16 horas, estarão reunidos os conselheiros do Conselho 

Temático de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e 

Infraestrutura– CTMAR. Todos os encontros acontecem na sede da 

FIER.

A partir da próxima semana os Conselhos Temáticos da 

Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER iniciam suas 

atividades em 2014. Eles foram criados com o objetivo de discutir e 

elaborar propostas com base nos assuntos demandados pelas 

empresas. Desta forma, a Federação exerce a sua missão de 

representar a indústria e defender seus interesses, por meio de 

ações ou políticas voltadas ao desenvolvimento e ao 

fortalecimento das empresas e dos sindicatos industriais.

Cada Conselho Temático tem na sua composição, empresários 

industriais, colaboradores do Sistema Indústria e convidados que 

possuam conhecimentos que possam contribuir para as 

Começam os preparativos para a Ação Global 2014

Foto: Arquivo ASCOM SESI

Ação Global 2013 – Foram mais de 8 mil atendimentos na Vila Félix Pinto

Parabéns a todas as mulheres e, em especial, às que 
compõem o Sistema Indústria e as empresas do 

setor de reparação de veículos de Roraima.

Feliz dia da Mulher!Feliz dia da Mulher!
08 de março de 2014

Este ano o mutirão de cidadania será realizado no município de 

Caracaraí e, diferente das edições anteriores, acontecerá no mês 

de abril. A data está confirmada para o dia 26 e a equipe do SESI-RR 

já começou a visitar os locais para a realização dos atendimentos 

de educação, saúde, cidadania e lazer.

No ano passado mais de 4.070 pessoas foram atendidas com 

mais de 8.000 procedimentos na Vila Félix Pinto, no município do 

Cantá e, pela demanda identificada, em Caracaraí devem ser 

realizados 8.500 procedimentos para 4.250 pessoas. 

Serão oferecidos mais de 30 serviços e, entre eles, já foram 

confirmados a emissão da 1ª via do RG, CPF, Carteira de Trabalho, 



informações podem ser obtidas por meio dos telefones 4009-
1847 ou 9121-8081.

AGENDA COZINHA BRASIL
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SENAI realizou entrega de certificado a reeducandos na PAMC

Para o aluno Ricardo Félix da Silva, o SENAI tem realizado um 
trabalho relevante de qualificação dentro de sistema prisional. “O 
que aprendi aqui irei levar para sempre como uma excelente 
experiência e uma forma de dar continuidade em minha vida fora 
do sistema prisional, pois nunca havia feito nenhum curso antes e 
hoje me sinto preparado e quero dar continuidade ao curso” 
acrescentou o reeducando.

No último dia 26 a diretora do Centro de Formação de 
Profissional do SENAI Roraima, Pedagoga Jacqueline Vieira, esteve 
na Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, realizando a entrega de 
certificados para 15 reeducandos que cumprem pena em regime 
fechado ou semiaberto. 

O curso de Introdução a Eletricidade, na modalidade de 
Iniciação Profissional possui carga horária de 120,  é resultado das 
parcerias entre SENAI, Schneider Eletric e Secretaria do Estado 
Justiça e Cidadania – SEJUC e tem sido uma oportunidade do SENAI 
de contribuir com a reintegração social dos reeducandos e inseri-
los no mercado de trabalho.

            De acordo com o instrutor Adriano Moreira Gandra, 
“sente-se lisonjeado em contribuir com a formação dos 
reeducandos e de ver o compromisso de cada um, aproveitando 
ao máximo a oportunidade de aprendizado e crescimento 
oferecido pelo SENAI” destacou.

A primeira Igreja Tabernáculo Batista de Roraima, localizada no 
bairro liberdade, está promovendo uma ação alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher e o SESI-RR é um dos parceiros do evento. 
Será ministrada a capacitação do Programa de Educação Alimentar 
Cozinha Brasil para as mulheres da comunidade. A programação 
tem início nesta sexta-feira (07), às 19h, e encerra no sábado (08), 
com início das atividades as oito da manhã.

O curso é dividido em aulas teóricas e práticas e terá duração de 
10 horas. Entre os assuntos abordados estarão à higienização, 
armazenamento e manipulação dos alimentos, além do preparo 
de receitas de forma integral, o que resulta em uma alimentação 
saudável e com baixo custo. Ao todo serão desenvolvidas sete 
receitas, entre elas, bolo especial de laranja, panqueca de banana, 
carne havaiana e suco de abacaxi com hortelã. Aproximadamente 
60 pessoas devem participar do curso e todas receberão 
certificado.

Assim como fez a Igreja Tabernáculo Batista, demais 
instituições governamentais e não governamentais e a 
comunidade em geral, podem solicitar a realização do Curso do 
Cozinha Brasil, que é gratuito. A única condição é que sejam 
formadas turmas de no mínimo 60 alunos. O cronograma de 
atividades do Programa para o mês de abril já está fechado, mas já 
é possível fazer agendamentos para o mês de maio. Mais 

Madeireira Mendes Ross, no município de Mucajaí, foi uma das empresas que recebeu o curso do Cozinha Brasil em 2013

Foto: Arquivo ASCOM SESI

Mês: MARÇO

CRAS-PAIF / Centenário
27/03 - 18h às 23h

28/03 - 14h às 19h

DATA HORÁRIO LOCAL

07à 08/03
07/03 - 18h às 23h

08/03 - 7h às 13h
Igreja Tabernáculo Batista de Roraima

11 à 12/03

 
18h às 23h

 
Albergue

13 à 14/03

 

13h30 às 18h30 CRAS do Silvio Leite

21 à 22/03
21/03 - 18h às 23h

22/03 - 7h às 13h
Centro de Saúde Aygara Mota Pereira

27 à 28/03

Cozinha Brasil

Empresários gráficos se atualizam quanto ao planejamento estratégico de sua empresa

Foto: ASCOM SENAI
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INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro

(95) 3621-3571 / 8112-1952(vivo)
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