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FIER presta homenagem à imprensa local
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Imprensa Roraimense recebe homenagem da FIER

N a m a n h ã d e s t a s e x t a - fe i r a ( 1 4 ) , a F e d e r a ç ã o d a s
Indústrias do Estado de Roraima recebeu repórteres,
apresentadores, redatores, produtores, editores, chefe s d e r e d a ç ã o , c i n e g r a f i s t a s e d e m a i s p r o f i s s i o n a i s
que atuam nos veículos de comunicação do Estado.
O Café com a Imprensa surgiu da vontade de reco nhecer a importância do trabalho destes profissionais
e empresas para a divulgação dos serviços e posicionamento do Sistema Indústria-RR. A intenção foi criar
um momento de descontração e integração entre a
diretoria, dirigentes do Sistema Indústria (FIER,SESI,
SENAI, IEL) e os veículos de comunicação, estreitando
ainda mais o relacionamento institucional.
“Nós entendemos que o trabalho realizado pelas

nossas entidades tem maior êxito quando a sociedade
toma conhecimento apoia e até participa. Isso só é
possível pela disseminação e projeção das informações
que a imprensa faz de forma tão profissional e ética. O
e v e n t o d e h o j e é u m a g r a d e c i m e n t o a t o d o e s t e a p o i o ”,
destacou Rivaldo Neves, presidente da FIER.
Após a abertura, foi feita uma apresentação das
principais realizações deste ano e, logo depois um
sorteio de brindes: Carregadores Portáteis de Celul a r ( B a t e r i a C o m p l e m e n t a r ) ; Ta b l e t s d e 7 p o l e g a d a s ;
Gravadores digitais de voz; Smartphones; Câmeras Fotográficas (Semiprofissional); Câmera Fotográfica Profissional; Kits de caneta/Lapiseira e Canetas Modelo
Executivo.

Prêmio Nacional de Inovação
Empresas Roraimenses já podem se inscrever

Numa uma iniciativa da Mobilização Empresarial da Inovação (MEI), o prêmio visa reconhecer as empresas brasileiras
que contribuíram para o aumento da competitividade do país
por meio da utilização de sistemas e técnicas voltados para o
aprimoramento da gestão da inovação, bem como por meio
da implementação de projetos inovadores.
Podem participar empresas de todo o país que tenham
implementado um sistema de gestão da inovação ou tenham
desenvolvido um projeto inovador cujos resultados impactaram significativamente o desempenho do negócio.
Vale a pena destacar que o prêmio espaço não só para
as inovações tecnológicas, mas também para as mudanças
na gestão, nas etapas do processo produtivo ou na forma de
abordar um cliente ou mercado.
Nem toda novidade é uma inovação, mas se a medida adotada, por simples que seja, trouxe algum resultado para a
empresa, aí sim pode-se dizer que isso foi inovador.
Para esclarecer detalhes sobre essa e outras questões

inerentes ao regulamento, o Núcleo de Inovação do Sistema
FIER está disponível pelo telefone 4009-5353 ou na sede da
entidade, localizada na Avenida Benjamin Constant, 846 –
Centro.
A empresa vencedora reberá troféu, terá direito a participar de missão técnica internacional, de curso de educação
executiva e participação no Edital SENAI/SESI de Inovação. É
por meio deste edital que se torna possível captar recursos
para viabilizar investimentos em inovação.
As empresas interessadas podem participar se inscrevendo no site: www.premionacionaldeinovacao.com.br até o dia
07 de dezembro de 2014, mas vale a pena entrar em contato
com o Núcleo de Inovação para entender os critérios mais
detalhados.
Mas, tanto a FIER quanto o SEBRAE, parceiros nesta ação,
estão visitando indústrias locais para fazer a divulgação e a
análise de viabilidade para participar do prêmio.
Mais informações pelo telefone 4009-5353 ou 8112-6054.
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Inovação e Sustentabilidade para o setor Gráfico
Na quinta-feira(13) a FIER promoveu mais uma ação no
âmbito do Programa de Apoio à Competitividade da Micro
e Pequena Indústria – PROCOMPI. O Workshop com o tema
Inovação e Sustentabilidade reuniu empresas do setor gráfico
que participam do programa e visam adquirir conhecimentos
e habilidades que possam melhorar o seu desempenho.
As palestrantes Tatiana Nogueira – Inovação e Bruna Barros abordaram os temas de forma pratica e objetiva, demonstrando como eles podem ser incorporados no dia a dia das
indústrias gráficas.

Empresários do setor gráfico participam do workshop

Comarca do Bonfim em Ação!
Mais de mil pessoas foram atendidas com serviços gratuitos

Durante o evento foram oferecidos mais de 30 serviços gratuitos

No último sábado, dia 08 de novembro, durante toda a manhã,
a Comarca do Bonfim em parceria com o SESI/RR, Justiça Itinerante, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Exército Brasileiro e Prefeitura, promoveu um dia especial para a comunidade do
município, que fica a uma distância de 112 quilômetros da capital.
Foram oferecidos serviços gratuitos de saúde, lazer e promoção da
cidadania.
O evento foi idealizado pela juíza Daniela Schirato Collesi Minholi, titular da Comarca de Bonfim com a finalidade de utilizar
os recursos provenientes de transações penais para aproximar o
judiciário da comunidade. “Estamos cumprindo o papel social do
Judiciário, na medida em que estreitamos os laços com outras instituições, entidades e jurisdicionados”. Disse a magistrada.
No total foram 1.039 pessoas atendidas e 3.119 atendimentos
em serviços prestados por 80 voluntários nas seguintes áreas: Pediatria, Clínica Geral, Aplicação de Flúor, Massagem, Degustação
Cozinha Brasil, Corte Cabelo, Atendimento Nutricional, Auto Exame da Mama e solicitação de Mamografia, Testagem Glicêmica e
Aferição de PA, Consulta de Enfermagem para Hipertensos e Diabéticos, Vacinação, Suplementação de Vitamina “A”, Distribuição de

preservativos, Serviço de Farmácia, Futebol, Apresentações Culturais e Atividades Recreativas (Apresentações lúdicas, jogos de totó,
cama-elástica, tênis de mesa), além da divulgação dos serviços oferecidos pelo CRAS (BPC, PAIF, Carteira do Idoso) e SCFV (Serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos).
Na semana que antecedeu o evento foi realizado o Curso de
Educação Alimentar, promovido pelo Programa Cozinha Brasil, nos
dias 06 e 07, disseminando conhecimentos e qualificando 86 alunos. O curso tem o objetivo de despertar e sensibilizar quanto ao
aproveitamento integral dos alimentos, reduzindo o desperdício de
insumos e promovendo uma alimentação com maior teor nutricional.
Para coordenadora da Unidade de Lazer, Waldeth Gondim, o
sucesso desta ação mostra a capacidade do SESI em articular e organizar eventos deste porte. “Para nós é muito gratificante fazer
parte deste, que pode ser considerado o marco de uma grande
parceria entre o SESI e a Justiça, para a realização de eventos como
este que são de grande relevância para a comunidade, pois viabilizam o acesso a serviços que muitas vezes as pessoas não conseguem facilmente”.

Gratuidade no Maternal do SESI
Últimas vagas – Matrículas se encerram dia 21
As bolsas de gratuidade só serão concedidas para os trabalhadores da indústria se forem atendidas as seguintes condições:
1. O (a) trabalhador(a) da indústria que pleitear a bolsa integral de estudos para o seu dependente deverá ter no mínimo
03 (três) meses de emprego, com recolhimento na GFIP para o setor industrial, comprovado por meio da apresentação da carteira
de trabalho e contracheque, bem como a comprovação de que a
empresa empregadora é do segmento industrial por meio da identificação do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE). Essa
consulta é feita no ato, pela equipe do SESI, a partir dos documentos apresentados.
2. Cada trabalhador poderá pleitear a quantidade de vagas
para o maternal, necessárias para os seus dependentes, sendo que
as outras séries não serão contempladas pelo benefício da gratuidade.
3. Consideram-se dependentes legais os filhos, crianças sob a

guarda judicial do industriário ou de seu cônjuge e/ou sob guarda
de fato, em decorrência de união estável declarada em cartório,
mediante apresentação da documentação comprobatória de cada
situação.
4. O dependente (candidato à bolsa) deverá ter 03 (três) anos
completos ou a completar conforme legislação vigente.
5. Em caso de empate no tocante a renda, para uma mesma
vaga, prevalecerá:
O trabalhador com mais tempo de serviço na empresa;
O trabalhador com maior idade;
O trabalhador com maior quantidade de filhos;
O trabalhador que se inscreveu primeiro;
Sorteio.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4009-1879
ou diretamente na secretaria da Escola, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Aeroporto.
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Projeto Moda do SENAI realiza Ciclo 2 de ações voltadas
para o fortalecimento do setor industrial Têxtil

Estilistas, empresários e profissionais da área de moda terão a
oportunidade de dar sequencia as experiências adquiridas no ciclo
1 do projeto desenvolvido pelo SENAI, em parceria com o SEBRAE,
que busca ações criativas para o fortalecimento da competitividade
Industrial.
Trata-se do segundo ciclo de palestras e oficinas que iniciará no
dia 25 de novembro e vai até 3 de dezembro, com o facilitador do
Departamento Regional da Paraíba o Designer de Moda e Estilo Rafael
Lemos, a Técnica de Vestuário e Moda do Departamento Regional da
Paraíba Juliana Arnaud, as atividades ocorrerão nas dependências do
SENAI Roraima com foco nas tendências e tecnologias de mercado no
que se refere à moda centrados em intensas pesquisas de referencias nacionais e internacionais, desta vez com ênfase na culinária, pois
como se diz sempre no mundo da estética e da moda, “beleza para se
comer com os olhos”.
Neste segundo Ciclo, os participantes poderão conhecer de forma
detalhada todo o conteúdo do Caderno INOVA MODA EXPERIENCIAS
VERÃO 15/16, uma publicação que traz informações sobre design,
perfis culturais e comportamentais dos consumidores. Referências
decisivas para ajudar a tornar as coleções produzidas por pequenas
empresas mais competitivas no mercado e ainda discutir os métodos

de produção com maior custo beneficio para toda a cadeia de moda.
Como no evento anterior, neste também será entregue um kit
para cada participante, que contém o resultado da ampla pesquisa de
tendências para a próxima estação da Moda, além de diversas outras
ferramentas que serão utilizadas na oficina.
O Caderno de Tendências é uma ferramenta que busca que o usuário entenda que pode criar uma coleção atemporal, fora de estações,
voltada para a brasilidade sem perder o foco nas tendências macros
mundial, tornando sua produção cosmopolita, e ao mesmo tempo originalmente regional, uma vez que o Brasil é um país tropical e não tem
as estações bem definidas.
Enos Almeida, gestor do projeto, coloca que o objetivo da Instituição é possibilitar aos micro empresários a possibilidade de crescer
no mercado com competitividade e criatividade. “A nossa intenção
é que o micro empresário desse setor entenda que ele pode criar e
crescer no mercado roraimense e nacional com ênfase nas tendências
do mercado mundial, e possa influenciar de onde quer que esteja a
cadeia de moda com produtos originais e sustentáveis, sem perder de
vista a relação custo beneficio na produção deste”, disse.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na recepção do SENAI. As vagas são limitadas.

SENAI Roraima recebe consultoria do Programa SENAI de
Ações Inclusivas
No último dia 10, esteve no SENAI Roraima a gestora do Programa
SENAI de Ações Inclusivas – PSAI, representante da CNI Adriana Barufaldi, realizando consultoria para implantação do Grupo de Apoio Local
- GAL, com objetivo de orientar as equipes técnicas e corpo docente da
instituição quanto ao atendimento as Pessoas Com Deficiências – PCD’s.
Será formado um Comitê do GAL com a participação dos órgãos
e instituições que atuam com o referido público, juntamente com representantes do SENAI, o comitê tem como finalidade a melhoria no
atendimento aos PCD’s.
Nesse sentido o SENAI já possui um trabalho consolidado, trata-se
do PSAI, que é um Programa desenvolvido nacionalmente sob a orientação do SENAI Nacional e tem como objetivo incluir em seus cursos
regulares, Pessoas com Necessidade Educativas Especiais (deficientes,
TGD, altas habilidades e superdotados); expandir o atendimento a negros e índios; oportunizando acesso às mulheres em cursos estigmatizados para homens e vice versa, bem como requalificar na educação
profissional pessoas acima de 45 anos e idosos.
O atendimento ao PCD é obrigatório em 5% das matrículas
do SENAI, e os mesmos são prioridade, independente da necessidade
ou limitação existente. A educação inclusiva preconiza um ensino em
que aprender não é um ato linear, continuo, mas fruto de uma rede de
relações que vai sendo desenvolvidas constantemente.
Até o mês de novembro o SENAI já realizou o atendimento de 165
alunos com necessidades especiais (intelectual, visual, auditiva, física e
múltiplas), essas pessoas são atendidas juntamente com os demais alu-
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SENAI Roraima recebe consultoria do Programa Senai de Ações Inclusivas

nos, realizando a inclusão, porém recebem uma didática diferenciada,
possibilitando uma absorção melhor do conteúdo ministrado no curso.
De acordo com a gerente de educação do SENAI Roraima, Jamili
Vasconcelos, o SENAI tem realizado capacitações ao corpo docente e
colaboradores, “possibilitando um atendimento adequado a cada aluno
que nos procura, tem sido desafiador, porém é gratificante acompanhar o desempenho e o ingresso destes PCD’s no mercado de trabalho”
acrescentou.
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Vagas de Estágio
ADMINISTRAÇÃO
SEMESTRE: 1° AO 6°
HORÁRIO: 08H ÀS 13H
VAGA: 01

ENSINO MÉDIO
ANO: A PARTIR DO 1°
HORÁRIO: 08H ÀS 12H OU 14H ÀS 18H
VAGAS: 02

PUBLICIDADE E PROPAGANDA/
MARKETING
SEMESTRE: 1° AO 2°
HORÁRIO: 06:30 ÀS 11:30/ 14H ÀS 20H
VAGAS: 02

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
SEMESTRE: A PARTIR DO 2º
HORÁRIO: 08H ÀS 12H/14H ÀS 18H
VAGAS: 01

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO OU ANÁLISE
DE SISTEMAS
1° AO 6° ANO
HORÁRIO: 12h30 às 18h
VAGA: 01

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
SEMESTRE: A PARTIR DO 2º
HORÁRIO: 08H ÀS 12H/14H ÀS 18H
VAGA: 02

Observação: ao encaminhar curriculo por e-mail, favor inserir no título do e-mail
o nome do curso + a palavra estágio.

E-mail: curriculo@ielrr.org.br - Informações: (95) 3621-3573

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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