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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, recebeu nos 
dias 10 e 11 de agosto, a visita do coordenador nacional dos Prêmios Profes-
sor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Cons-
ciente, Rincon Ferreira, do Diretor da Federação das Indústrias de Rondônia 
– FIERO, Adilson Popinhak e do Jornalista representante das emissoras ofi-
ciais dos Prêmios, Amazon Sat e CBN, Ingreson Amin.

A equipe veio cumprir a agenda de visitas às instituições parceiras e 
convidar os roraimenses a participarem do 12º ano dos Prêmios, como é 
de costume. 

Durante a estadia, o coordenador reafirmou os compromissos com a 
Universidade Federal de Roraima – UFRR, Renovo Engenharia, Sebrae e con-
cedeu entrevistas importantes nos principais veículos de comunicação de 
Roraima. 

 “Foi um trabalho bem sucedido com cobertura e entrevistas, no qual 
foram envolvidos os principais canais de TV e Rádio, ademais disso uma reu-
nião com os pró-reitores da Universidade Federal de Roraima. O trabalho 
de mobilização de organização da agenda superou as minhas expectativas, 
excelente”, afirmou.

 Foi anunciado que na edição dos Prêmios Professor Samuel Benchi-
mol e Banco da  Amazônia de Empreendedorismo Consciente de 2018, a 
Emissora de Rádio será homenageada pelos  60º aniversário. “Queremos 
deixar registrados a todos os ouvintes e a esta direção que será um prazer 
homenagear a Rádio Roraima pelos seus 60 anos de compromisso, dedica-

ção e qualidade na informação. Fico extremamente feliz com o trabalho que 
esta emissora tem feito levando informações a localidades mais distantes e 
valorizando o povo de Roraima”, declarou. 

 O coordenador nacional enfatizou ainda, que em 2018 os Prêmios se-
rão sediados pela Federação das Indústrias de Roraima – FIER.

“Tenho certeza que será uma linda cerimônia de outorga, nada mais 
justo do que reconhecer esses trabalhos e fazer honras a Rádio “mãe” [Rá-
dio Roraima] em numa linda festa que será realizada na FIER, com a presen-
ça de grandes ganhadores dos Prêmios”, afirmou.

Na edição 2013, um projeto roraimense obteve o segundo lugar na ca-
tegoria Suporte ao Desenvolvimento Regional. Emerson Clayton Arantes, da 
Universidade Federal de Roraima ganhou com o projeto: Incubadora Tec-
nológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Econômicos Soli-
dários- ITCPES/UFRR: formação em economia cooperativa e solidária para 
superação da pobreza em Roraima.

O desafio agora, inscrever o maior número de pessoas e torcer para que 
trabalhos roraimenses sejam premiados.

“A vida nos pede ousadia e capacidade empreendedora, o pais nos 
pede isso, o desenvolvimento nos exige sermos competitivos e proposito-
res. A cultura de concorrer de premiar as melhores ideias, talvez seja um 
dos principais instrumentos de mobilização da Amazônia para o qual os Prê-
mios também contribuem”, finalizou.

Prêmios de Empreendedorismo e 
Sustentabilidade são divulgados em Roraima

Reunião com os Pró-Reitores da UFRR

Rádio Roraima será homenageada em 2018
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Sistema Indústria se engaja na campanha 
“Corrupção Não”

Industriários participam de palestra sobre Ética 
e Conduta no Trabalho

Na terça-feira, 4 de agosto, a Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima – FIER juntamente com SESI, SENAI 
e IEL firmaram uma importante parceria com o Ministério 
Público Federal em Roraima (MPF/RR), com o intuito de for-
talecerem a campanha 10 Medidas Contra a Corrupção no 
Estado. 

O objetivo do MPF é coletar 1,5 milhão de assinaturas 
para que o projeto de lei de iniciativa popular possa ser 
apresentado ao Congresso Nacional. Aqui em Roraima, a 
meta é atingir 5 mil assinaturas.

O Sistema Indústria (FIER,SESI, SENAI e IEL) se compro-
meteu em mobilizar colaboradores, empresários, conse-
lheiros, diretores e parceiros, para assinarem o documento, 
com a expectativa de reunir 5 mil assinaturas. 

Interessados em aderir a esta mibilização, podem entrar 
em contato com a fier pelo telefone 4009-5354 ou e-mail 
(cpas@fier.org.br).

MEDIDAS - As 10 Medidas Contra a Corrupção buscam 
evitar o desvio de recursos públicos e garantir mais transpa-
rência e eficiência ao trabalho dos órgãos encarregados de 
apurar e reprimir atos de corrupção, tais como Ministério 
Público, Polícia e Poder Judiciário. Elas buscam, entre outros 

Nos dias 12 e 13 de agosto foi realizada uma palestra so-
bre ética e Conduta no Trabalho, ministrada pela instrutora 
credenciada do SESI, Rhaina Reis e teve como público alvo 
45 trabalhadores da indústria.

Estiveram presentes funcionários de empresas no seg-
mento de gráficas, cerâmico, bebidas, energia, mineração, 
soluções agrícolas, concessionárias, montagem industrial, 
beneficiamento de arroz, paisagismo e urbanização, comu-
nicação e mecânica.

O objetivo da palestra foi fazer com que os participan-
tes compreendessem a importância das atitudes éticas para 
obter o sucesso no âmbito profissional e pessoal.

Segundo a Coordenadora da Educação Continuada, Dai-
se Padilha, o tema abordado na palestra é de suma impor-
tância para que seja possível criar um ambiente de trabalho 
saudável e produtivo. “O assunto discutido é pertinente, 
considerando o momento que vivemos. As empresas hoje 
se deparam com o uso deliberado das redes sociais durante 
o expediente e a dificuldade nas relações interpessoais, por 
isso a palestra tem um conteúdo de conscientização sobre a 

resultados, agilizar a tramitação das ações de improbidade 
administrativa e das ações criminais; instituir o teste de in-
tegridade para agentes públicos; criminalizar o enriqueci-
mento ilícito; aumentar as penas para corrupção de altos 
valores; responsabilizar partidos políticos e criminalizar a 
prática do caixa 2; revisar o sistema recursal e as hipóteses 
de cabimento de habeas corpus; alterar o sistema de pres-
crição; instituir outras ferramentas para recuperação do di-
nheiro desviado. 

atitude correta a ser adotada pelos trabalhadores”, afirmou 
Daise.

Durante a apresentação, foram abordados tópicos como 
para que serve a ética, ética no trabalho, relações interpes-
soais, diferenças individuais, características do profissional 
ético, código de conduta e ética nas empresas e dicas sobre 
como aplicar a ética na rotina de trabalho. 

De acordo funcionário dos Correios, André da Silva, a 
programação foi uma oportunidade de adquirir conheci-
mento e se aperfeiçoar para o trabalho. “A palestra foi bas-
tante proveitosa tanto para a vida pessoal, quanto para as 
atividades no trabalho. As dinâmicas e as colocações feitas 
pela palestrante foram bastante relevantes e de fácil assimi-
lação para a prática no dia-a-dia”, declarou.

A palestra teve carga horária de 1 hora e foi dividida em 
duas turmas, a primeira foi dia 12, das 17h30 às 18h30, na 
sala de lazer do SESI Distrito, localizado na Av. das Indústrias, 
S/N, no Distrito Industrial. A segunda foi dia 13, das 19h às 
20h, no Auditório do CET, localizado na Av. Brigadeiro Eduar-
do Gomes, nº 3786, bairro Aeroporto.

Palestra realizada no SESI DistritoPalestra realizada no CET
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CET/SESI realiza o segundo encontro “Dia da 
Família na Escola” de 2015, neste sábado

Sétima edição do Dia Nacional da Construção 
Social será realizada no SESI-RR

O Dia da Família na Escola já é uma atividade que faz par-
te do Calendário Escolar do Centro de Educação do Traba-
lhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI, cujo objetivo 
principal é proporcionar às famílias, momentos de descon-
tração, diversão e lazer, promovendo a interação entre os 
alunos, pais e professores, como uma forma de valorizar e 
estreitar laços de fraternidade, respeito e amizade. Além de 
proporcionar o envolvimento e a participação da família no 
ambiente escolar nos dias atuais são considerados compo-
nentes importantes para o desempenho do processo ensino 
aprendizagem nas instituições de ensino.

No primeiro semestre a escola realizou o evento no mês 
de abril com os alunos do Maternal ao 5º Ano. O segundo 
encontro deste semestre será realizado neste sábado (15), 
com os alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II, 
pais e responsáveis, colaboradores do CET, professores e 
equipe pedagógica, na quadra poliesportiva das 9h às 11h, 
com várias atividades. 

Durante a programação serão formadas equipes que 
participarão de brincadeiras e atividades recreativas como: 
assopra balão, passa ou repassa, circuito motor, futebol e 
atividades culturais como apresentações de danças e mú-
sicas. 

A ideia, segundo a coordenadora pedagógica, Claudicéia 
Lopez, é proporcionar momentos de interatividade e socia-
lização entre as comunidades escola e família a fim de forta-
lecer a união do grupo envolvido no ambiente educador. “A 
nossa perspectiva é pproporcionar a interação entre família 

No dia 22 de agosto, das 14h às 18h na sede do SESI (Av. 
Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710) acontecerá a 7ª edição 
do Dia Nacional da Construção Social – DNCS com o tema 
“Quer mudar o mundo? Mãos à obra”. 

O evento é promovido pela Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção – CBIC, com realização do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima – SIN-
DUSCON-RR, correalização do Serviço Social da Indústria de 
Roraima – SESI/RR e este ano terá o Serviço Social da Cons-
trução Civil - SECONCIBRASIL como apoio especial.

O DNCS se trata de um grande mutirão de cidadania re-
alizado, simultaneamente, em grande parte dos Departa-
mentos Regionais do Brasil e, este ano, já estão confirmados 
serviços como odontologia, clínica médica, exames preven-
tivos, parcelamento de tarifa de água, emissão de CPF, corte 
de cabelos, limpeza de pele, massagem, e brincadeiras e re-
creações para criançada, todos gratuitos. 

A programação é voltada para os trabalhadores das em-
presas industriais da construção e seus dependentes e tem 

como objetivo oferecer qualidade de vida por meio de ser-
viços de saúde, lazer, cidadania e educação, bem como esti-
mular a gestão socialmente responsável entre as empresas 
participantes.

Segundo o coordenador da ação, Aníbal Valentino, são 
esperadas para este dia 2.500 pessoas e a expectativa é 
“que tanto os trabalhadores, como seus dependentes pos-
sam se beneficiar com os serviços gratuitos que estarão 
sendo ofertados, visando promover a qualidade de vida e o 
bem estar”, afirmou.

Para participar, os interessados deverão entrar em con-
tato com o setor de Relações Humanas – RH da empresa em 
que trabalham e informar o nome completo e a quantidade 
de dependentes que irão levar ao evento. 

Edição 2014 – Na 6ª edição, que teve como tema “Famí-
lia: O alicerce do que se constrói na vida”, foram realizados 
5.008 atendimentos, para 1.619 pessoas. O evento contou 
com a participação de 22 parceiros e 158 voluntários.

Confira a programação:
9h: Abertura do evento – Palavra do Diretor
9h20: Apresentação cultural: alunos da turma do 

7º ano e alunos do 6º ano B;
9h40 às 10h40: Desenvolvimento das atividades;        
10h40h: Apresentação cultural: alunos da turma 

do 8ºano B;
11h: Encerramento do evento: Palavra do Diretor.

e escola, fazendo-os perceber a importância de momentos 
lúdicos no processo ensino aprendizagem através de ativi-
dades dirigidas”, afirmou Claudicéia.

O segundo encontro do Dia da Família na Escola acontecerá neste sabado (14), na quadra do CET. 

Imagem: Ascom/SESI
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Escola do SESI completa 27 anos de 
compromisso com a educação em Roraima

O Centro de Educação Trabalhador João de Mendonça 
Furtado – CET/SESI-RR completou 27 anos de contribuição 
para a promoção do desenvolvimento integral e harmonio-
so do aluno, nos aspectos intelectual, físico, afetivo, estéti-
co, espiritual, cívico-social, ético e econômico.

O aniversário da escola foi comemorado com uma pro-
gramação planejada pela equipe pedagógica, que envolveu 
todos os alunos em uma viagem no tempo que teve início 
em 14 de agosto de 1988, data de sua fundação.

Os alunos assistiram a um vídeo que mostrou um breve 
histórico do SESI-RR e logo após o do CET, no qual puderam 
ver a evolução da estrutura física e um comparativo, por 
meio de fotos, entre as edições atuais e as edições passa-
das de algumas atividades e eventos que a escola promove 
anualmente. 

A programação continuou com a apresentação de coral 
e dança, declamação do poema, “Diferenças”, de João Ma-
riano, dinâmicas e o encerramento com um lanche coletivo 
no refeitório da escola.

Durante a semana também fizeram pesquisas para ela-
borar trabalhos tendo a escola como tema central. Desta-
cando a qualidade dos serviços oferecidos, a competência 
da equipe pedagógica e a importância da instituição para a 
educação de Roraima. 

Com a realização das pesquisas, os alunos puderam 
constatar o progresso alcançado, pois o Centro de educação 
iniciou sua atuação ofertando, apenas, Educação Infantil, 
em regime integral, para crianças de 3 a 6 anos de idade e 
que fossem filhos de industriários.

Ao longo dos anos foi incluído o Ensino Fundamental Re-
gular, do 1º ao 9º ano e incorporados projetos pedagógicos 
com o objetivo de proporcionar experiências reais sobre os 
assuntos que são ensinados em sala de aula como o Festival 
Folclórico, a Indústria de Talentos, Família na Escola, Sema-
na do Livro Infantil, Jornada de Literatura e Feira Lego Zoom.

É importante ressaltar que o CET é a única escola que 
tem em sua grade de disciplinas a Educação Tecnológica, 
que insere o aluno no universo da inovação, fazendo um link 
com todas as outras matérias e com temas atuais que repre-
sentem relevância para a sociedade. 

A escola incentiva, ainda, os alunos a participarem de 
competições nacionais como o Prêmio Construindo a Nação 
e o Torneio de Robótica Educacional, nos quais os vencedo-
res foram os representantes do CET.

Outros Serviços à disposição dos industriários e 
seus dependentes, e da comunidade: 

Cursos de Educação Continuada – São cursos 
gratuitos oferecidos aos industriários e comunidade 
por meio de apadrinhamento das empresas indus-
triais em áreas como línguas estrangeiras, empreen-
dedorismo, saúde e responsabilidade social, infor-
mática e outros.

Indústria do Conhecimento – Trata-se de um 
espaço no qual os usuários tem acesso a um rico 
acervo de livros, revistas e à internet, além de ativi-
dades como pintura, jogos e contação de histórias. 
Atualmente o SESI-RR possui duas unidades, uma na 
Praça Mané Garrincha, no Bairro Tancredo Neves, 
funcionando das 14h às 20h e outra no SESI Distrito, 
funcionando das 10h às 14h e das 16 às 20h.

Alunas do 5º ano durante apresentação de dança

Alunos e professores registrando o momento com um grande Selfie

A comemoração do aniversário aconteceu no dia 14 de agosto com uma programação 
especial para os alunos

Imagem: Ascom/SESI
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Worldskills 2015 - Brasil participa da 
Olimpíada mundial das profissões com 

56 competidores

Educadores e gestores do SENAI 
discutem compromisso da educação 

profissional em encontro 

Cinquenta e seis jovens profissionais, com menos de 22 
anos de idade, representam o Brasil na 43ª  WorldSkills, a 
maior competição de profissões técnicas do mundo. O 
evento teve início no dia 11 e reúne 1.200 competidores 
de 62 países, e segue até o dia 16 de agosto, no Anhem-
bi Parque, em São Paulo. Eles disputam o título de melhor 
profissional do mundo em 50 ocupações da indústria e do 
setor de serviços, como mecatrônica, robótica manufatura 
integrada, manutenção de aeronaves, marcenaria, design 
gráfico, polimecânica, joalheria, panificação e outras. Nas 
provas, os competidores precisam executar tarefas do dia 
a dia das profissões que escolheram. Vencem aqueles que 
executam o trabalho dentro dos prazos e dos padrões inter-
nacionais de qualidade.

A equipe brasileira é formada por 50 alunos formados 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 
e seis do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Se-
nac). Essa é a maior delegação já reunida pelo país para a 
competição internacional. A seleção dos brasileiros para a 
competição mundial começa nas escolas de formação pro-
fissional. Os melhores alunos são convidados a participar da 
etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento.

Os vencedores competem na etapa nacional do torneio 
de profissões e os mais bem colocados participam das sele-
tivas para o mundial.  Ficam com a vaga aqueles que alcan-
çam  índices internacionais de qualidade  técnica ao execu-
tar as tarefas do dia a dia do trabalho em suas ocupações, o 
que comprova que estão entre os melhores profissionais do 

A Metodologia SENAI de Educação Profissional foi revi-
talizada em 2013 pelo Departamento Nacional e é utilizada 
pelo Departamento Regional de Roraima desde 2014. Essa 
metodologia tem como objetivo realizar uma Educação Pro-
fissional centrada no desenvolvimento de competências e 
foi construída com a representatividade de docentes de vá-
rios regionais.

Em Boa Vista, desde o dia 10, o técnico do SENAI Alago-
as Pedro Oliveira, juntamente com educadores e gestores 
do Senai/RR tem reconstruído os instrumentos de planeja-
mento e desenvolvimento do ensino, além de sensibilizar os 
docentes do departamento regional, quanto aos benefícios 
proporcionados pela adesão de uma prática docente com 
foco na Metodologia SENAI de Educação Profissional.

A oficina pedagógica encerrou nesta sexta-feira, 14, com 
a participação de aproximadamente 40 multiplicadores, en-
volvidos no processo de ensino e aprendizagem por meio 
da realização de situação de aprendizagem desafiadora, de 
acordo com a metodologia, está por sua vez, apresenta me-
lhorias no processo educativo e consequentemente, os do-
centes avançam em suas práticas pedagógicas. 

 O encontro está sendo realizado no Centro de Forma-
ção Profissional Professor Alexandre Figueira Rodrigues e 
também serviu para proporcionar conhecimento, integra-
ção e alinhamento das práticas pedagógicas desenvolvidas 
no CFP. Segundo a coordenadora pedagógica do SENAI/RR, 
Elza Cavalcante, a metodologia aborda estratégias em con-
textos o mais próximo da realidade de trabalho por meio 

do desenvolvimento de situações de aprendizagem desafia-
doras, com a mobilização de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, propiciando desenvolver nos alunos a criatividade, 
autonomia e tomada de decisão, para potencializa-los a 
enfrentarem os desafios demandados pelas exigências do 
mundo do trabalho. 

A metodologia é um norteador que traz um conjunto de 
referenciais para a formação de profissionais para atuarem 
no mundo do trabalho e que contém as práticas educacio-
nais a serem adotadas por todos os envolvidos no processo 
educacional nas unidades do SENAI.

mundo e prontos para levar o Brasil ao pódio na WorldSkills.
Os estudantes do SENAI representam o  Brasil na Worl-

dSkills desde 1983. De lá para cá, o país  conquistou  68 
medalhas e 111 certificados de excelência, com significati-
va melhoria nos últimos anos. Saiu de cinco medalhas em 
2005 para 12 em 2013. Ao longo desses anos, o número de 
competidores brasileiros também cresceu. Eram 28 compe-
tidores em 2011 e, neste ano, serão 56.  

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima, Rivaldo Fernandes Neves, juntamente com o Di-
retor Regional do SENAI, Arnaldo Mendes Cruz, as Superin-
tendentes do SESI e IEL, Almecir Câmara e Lídia Tavares, res-
pectivamente, foram conferir a 43ª  WorldSkills, que ocupa 
213 mil metros quadrados do Anhembi Parque, abrangendo 
Pavilhão de Exposições, Sambódromo e Palácio de Conven-
ções.

Técnico do SENAI Alagoas Pedro Oliveira durante juntamente com educadores e gestores do Senai/RR

Imagem: Ascom/SENAI



6Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 279 - 14.08.2015

Das salas de aula do SENAI aos 
canteiros de obras do Estado

Projeto BITERR 2015

Das salas de aula do SENAI Roraima saem pedreiros, ele-
tricistas, encanadores, assentadores de cerâmica e muitos 
outros profissionais que fazem a diferença nos canteiros 
de obras do Estado. No entanto, antes disso, passam por 
estágios de ensino que permitem que eles aliem a teoria à 
prática. 

Para muitos aprendizes dos cursos de Auxiliar Adminis-
trativo na Construção Civil, Auxiliar de Edificações, Eletricis-
ta Industrial e de Mecânico de Manutenção de Automóveis, 
a entrega de 747 casas, realizada pela presidente Dilma 
Roussef no último dia 7, teve um sentimento de dever cum-
prido, pois eles fizeram parte daquela construção por meio 
do cumprimento de estágios de vivência na empresa – prá-
tica profissional. Os residenciais Pérola VI, VII e Ajuricaba, 
localizados no bairro Airton Rocha, foram frutos entre a par-
ceria da Prefeitura de Boa Vista, Caixa Econômica Federal e 
Associação das donas de casa do bairro Caranã. 

Os aprendizes foram contratados, pelo período de 1 
ano pela empresa Recel Engenharia Ltda, responsável pela 
execução dos conjuntos habitacionais, e tiveram a oportu-
nidade de vivenciar uma situação real de trabalho em uma 
obra de  grande porte. No SENAI eles receberam orientação 
teórica e no canteiro de obras puderam colocar em prática 
esse aprendizado. 

Na cerimônia de entrega das casas, representou o SE-
NAI Roraima a Gerente de Educação Jamili Vasconcelos e a 
pedagoga responsável por encaminhar os aprendizes para 
estágio, Jussara Santos, para ela, a construção civil é uma 
alternativa profissional promissora no mercado de trabalho 
em nosso estado, pois está fixando novos padrões de com-

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR publicou terça feira dia 
11 de agosto o Edital de Lançamento da 6ª Edição do Pro-
jeto BITERR, que tem como objetivo, fomentar a interação 
entre as instituições de ensino superior e as empresas locais 
por meio do incentivo ao desenvolvimento e a transferência 
de conhecimento aplicado às atividades de Inovação, Em-
preendedorismo, Tecnologia e Gestão.

O projeto é destinado a estudantes dos cursos de nível 
superior técnico subsequente e superior tecnólogo, a par-
tir do 2º semestre.

petitividade salarial, “Temos ofertado diferentes cursos que 
compõem o segmento da cadeia da construção civil, pois 
sabemos da importância dessa área para qualquer setor, in-
dustrial ou não”.

O Programa de Aprendizagem Industrial é uma modali-
dade de ensino na educação profissional, voltada a qualifi-
car jovens aprendizes para indústria, que envolve atividades 
teóricas e práticas, organizadas em tarefas de complexida-
de progressiva, desenvolvidas no ambiente de trabalho e 
caracteriza-se pela articulação entre formação e trabalho. 
A condição de aprendiz ocorre no ato da contratação do jo-
vem pela empresa, simultaneamente com a matrícula em 
curso de aprendizagem do SENAI.

· Bolsas disponíveis: 18;
· Duração do Projeto: 4 meses;
· Valor mensal da bolsa ao aluno: R$ 600,00;
· Valor mensal do aporte financeiro ao professor: R$ 

250,00.
Período de inscrição: 11 a 28/08/2015.
Edital e anexos disponíveis no site do IEL/RR.
Site: www.ielrr.org.br - E-mail: biterr@ielrr.org.br

Aprendizes realizando a prática profissional

Imagem: Ascom/SENAI
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