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Gestão sobre Saúde e Segurança no 
Trabalho na era do eSocial foi pauta de 

mais uma ação promovida pela FIER

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, por meio 
do Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA, da Confedera-
ção Nacional da Indústria - CNI e em parceria com o Sebrae Nacional, 
promoveram no último dia (18), o curso sobre  “Como Fazer Gestão 
em SST na Era do eSocial”. 

O curso contou com a participação de empresários do setor in-
dustrial, engenheiros e gestores de Saúde e Segurança no Trabalho, 
além de diretores e dirigentes do Sistema Indústria.

Durante o curso foram apresentados os principais aspectos do 
eSocial e seus impactos para as indústrias e destacado os pontos de 
atenção relacionados à gestão do cumprimento das obrigações de 
SST, além de incentivar a ação coletiva para buscar a modernização 
da legislação trabalhista e previdenciária.

O facilitador foi Gustavo Werner que é Engenheiro Ambiental, 
Engenheiro de Segurança do Trabalho; Pós-Graduação em Planeja-
mento e Gestão Ambiental e Consultor em Gestão de Segurança do 
Trabalho e Higiene Ocupacional nas áreas Portuárias e Indústria da 
Construção.

Com larga experiência Gustavo abordou de forma dinamizada os 
conceitos, escopo, abrangência, principais formulários, cronograma 
de implantação do eSocial, sua contextualização, bem como seus im-
pactos na gestão do SST. 

Os participantes ficaram atentos sobre os eventos de interesse 
em SST; como realizar boas práticas, por fim, aprenderam de que 
forma a indústria pode realizar ações que possam contribuir para 
sua competitividade.

De acordo com o Consultor “o eSocial vai simplificar bastante as 
informações que são hoje repassadas a vários órgãos,  e vai ter uma 
vantagem em relação desburocratização e para isso deve ser feito 
um trabalho de preparação dentro das empresas”, afirmou. 

Ainda segundo Gustavo “é importante entender os pontos de 
interesse em SST e saber blindar as empresas em relação aos itens 
analisados para que se tenha qualidade nas informações para que 

não haja problemas de inconsistência, mais adiante com os órgãos 
fiscais”, concluiu. 

Para Adalberto Moreno, técnico administro do setor de Recursos 
Humanos na empresa  Premol, “o curso foi muito importante pois se 
tratou de uma atualização sobre as informações sobre o eSocial  que 
é uma realidade atual, mas, que as empresas estão ainda aprenden-
do e se adaptando ao Sistema. Tudo é uma questão de adaptação, 
mas, acredito  que só veio para somar e diminuir as burocracias para 
as empresas,” disse.

Participantes atentos às informações sobre eSocial que deve se tornar obrigatório em 2018.

Consultor Gustavo Werner durante a capacitação.
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CIN FIER realiza curso sobre formação de preço

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER por meio 
do Centro Internacional de Negócios irá realizar no dia 5 de junho, 
em sua sede, o curso “Formação do Preço de Exportação e análise da 
Competitividade em Mercados Externos”.

O objetivo é discutir os principais fatores a serem considerados 
na formação do preço de exportação, bem como suas variações de 
acordo com o INCOTERM (International Commercial Terms - versão 
publicada pela Câmara de Comércio Internacional - International 
Chamber of Commerce ICC), também apresentar os incentivos fis-
cais existentes e a forma como devem ser considerados na formação 
dos preços de exportação. Formar preços de exportação em diferen-
tes condições de venda (Incoterms) e simular os custos internos dos 
produtos em diferentes mercados de destino, avaliando sua compe-
titividade nesses mercados.

Durante a capacitação os participantes irão aprender sobre as 
questões-chave da exportação, as etapas estratégicas do processo 

de abordagem de mercados externos, conhecer o perfil da empresa 
exportadora dentro do diagnóstico de exportação, como selecionar 
mercados, como é o desenvolvimento dos produtos, aprofundamen-
to do Incoterms 2010, mais informações sobre os incentivos fiscais e 
por fim, a formação do preço de exportação e análise da competiti-
vidade em mercados externos.

O facilitador será Guilherme Bergmann Borges Vieira, professor 
adjunto da Universidade de Caxias do Sul e consultor de logística 
e comércio internacional, tendo experiência nas áreas de Adminis-
tração e Engenharia de Produção com ênfase em Gestão de Opera-
ções e Logística. Ele publicou 45 artigos em periódicos nacionais e 
internacionais, 42 trabalhos completos publicados em congressos, 
21 capítulos de livros e seis livros publicados ou organizados. Tem 
ministrado cursos de capacitação pelas Aduaneiras e por diversas 
Federações de Indústrias de todo o País desde o ano de 2001.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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24ª Ação Global acontece amanhã, 
em São João da Baliza

A Ação Global, maior avento de cidadania acontece amanhã, dia 
27 de maio, em todo o Brasil simultaneamente.  

Em Roraima, o evento será realizado no Munícipio de São João 
da Baliza, das 8h às 17h.  A meta para 2017 é atender 4.000 mil pes-
soas entre crianças, jovens, adultos e idosos, e realizar 8 mil aten-
dimentos. 

Entre os serviços que serão oferecidos estão: consultas, exames 
e procedimentos clínicos em diferentes especialidades médicas, 
atendimento odontológico; ações de cidadania, entre outros. 

Durante toda a semana que antecede a ação, de 22 a 26 de maio, 
aconteceu a “Semana Educativa da Ação Global”, com a realização 
de cursos do Cozinha Brasil, oficina de panificação do SENAI e aten-
dimentos odontológicos como Odontosesc. Hoje (26) a Eletrobrás 
realizou uma palestra na empresa industrial Brasil Biofuels com o 
tema “Eletrobrás perto de você”, na qual apresentou os serviços e 
tirou dúvidas a cerca do assunto. 

De acordo com o Coordenador da Ação, Aníbal Valentino a ex-
pectativa é que o “SESI junto com os parceiros tanto de Boa Vista, 
quanto de São João da Baliza, consigam oferecer a população os ser-
viços mais essências demandados, conforme pesquisa dos indicado-
res sociais”, afirmou.

A Ação Global é uma realização do Serviço Social da Indústria - 
SESI em parceria com a rede Globo. 

SERVIÇOS – Para a 24ª edição já estão confirmados 34 serviços, 
são eles: Cardiologia, Oftalmologia, Pediatria, Ginecologia, Urologia, 
Preventivo, Neurologia, Clínico Geral, Enfectologista, Odontologia, 
Mastologia, Exame das mamas, Dermatologia, Aferição de pressão 
e glicemia, Avaliação e Orientação Nutricional, Massagem, Corte 
de cabelo, Limpeza de pele, Saúde dos pés, Emissão de Certidão de 
Nascimento, Xérox, foto 3x4, Emissão de carteira estudantil, Cadas-
tro para estágio, Emissão de CPF e Carteira de Identidade, Emissão 
de Carteira de Trabalho, Parcelamento de conta de água, degustação 
do Cozinha Brasil do SESI e pizzas do SENAI e, atividades recreativas 
e culturais com o SESI em Movimento, SESC Cultura e Bibliosesc.

PARCEIROS - Ao todo, a Ação Global contará com mais de 250 
voluntários e 36 instituições parceiras, são elas: Correios, IEL/RR, 
Superintendência Regional do Trabalho, Asatur Turismo, INSS, DE-
TRAN, Sebrae, Sesc, Senac, FAER, I9 Life, Foto Lima, Ronny Molina, 
Drª Sayuri Itikawa, Dr. Samir, Associação dos Moradores do Bairro 
do Asa Branca, Defensoria Pública, SENAR, UNERR, Companhia de 
Água e Esgoto de Roraima, Companhia Energética de Roraima, Ele-
trobras, SESAU, Exército Brasileiro, Prefeitura de São João da Bali-
za, SENAI, SAMU, Escola Municipal Dacy Pedroso da Silva, Escolinha 
Vovó Adelaide, Liga Roraimense de Combate ao Câncer, Arroz Itika-
wa, Prosserv, Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, 
Tribunal de Justiça, Cartório de São João da Baliza, Ministério Público 
da União.

A meta para 2017 é atender 4.000 mil pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos, e realizar 8 mil atendimentos.
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Os alunos do Centro de Educação João de Mendonça Furtado – 
CET receberam um desafio diferente para 2017, terão que colocar 
em prática sua visão empreendedora, habilidades de planejamento, 
negociação, criatividade, liderança, organização e espírito de equi-
pe, tudo isso para criar e fazer funcionar uma empresa experimen-
tal, que funcionará durante a 12ª edição da Indústria de Talentos.

A iniciativa tem como objetivo despertar o espírito empreende-
dor, por meio de talentos pré-existentes, estimulando a criatividade 
e empreendedorismo na culinária e no artesanato, valorizando a 
cultura local.

De acordo com a Vice-diretora do CET, Gardênia Cavalcante, os 
alunos já fizeram todo um estudo prévio sobre as empresas e defini-
ram o que estarão vendendo. “O processo esse ano foi todo voltado 
para construção de uma empresa, desde a abertura até a definição 
do segmento/ramo em que atuaria, ou seja, quais produtos iriam 
ofertar na Indústria de Talentos. Foi definido nome fantasia, logo-
marca, enfim, o foco é fazer com que os alunos entendam esse con-

texto empreendedor, inclusive trazendo para sala de aula, além da 
escolha dos produtos que serão vendidos, os custos e qual será o 
lucro obtido com as vendas”, explicou.

Desde a semana passada os alunos estão desenvolvendo os ex-
perimentos, degustações e amostras antecipadas para analisar o 
que precisa ser melhorado para que possam fazer os ajustes finais e 
entregarem aos clientes um produto de qualidade.

Ainda segundo a Vice-diretora essa edição terá uma novidade, 
além do setor de decoração e utilidades domésticas, os visitantes 
terão duas praças de alimentação, uma de comidas saudáveis e ou-
tra tradicional. 

A programação será aberta para a comunidade, com entrada 
gratuita e acontecerá dia 3 de junho, das 9h às 11h30, na quadra de 
esportes do CET, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nº 3786 - Bairro: Aeroporto. Para mais informações o telefone para 
contato é: 4009-1879.

Indústria de Talentos 2017

Na 12ª edição, os alunos irão criar e colocar em funcionamento uma empresa experimental.

Teste experimental.
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O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Fur-
tado – CET, realizou no dia 13 de maio, o “Dia da Família na Escola”, 
que teve como tema o Dia das Mães. O evento aconteceu das 09h às 
11h, na quadra de esportes da escola. 

A programação iniciou com uma homenagem para as mães com 
a participação do Instituto Boa Vista de Música – IBVM, que tocou 
diversas canções, de variados estilos musicais, após o IBVM as crian-
ças do ensino infantil e os alunos do 9º ano “A” apresentaram uma 
canção, cada. Ao término das apresentações tiveram início as ati-
vidades simultâneas, que foram: Zumba, futsal misto, vôlei misto, 
espaço infantil para as crianças e Totó. 

A ação teve o objetivo de fortalecer a relação entre família e 
escola e proporcionar momentos de descontração, diversão e lazer, 
por meio de atividades esportivas, estimulando assim a qualidade 
de vida, além de resgatar valores como amor, respeito, amizade e, 
comemorar o Dia das Mães. 

A mãe do Arthur Henrique Correia Barangaba, do 7 ano “B”, Lívia 
Gisele Correia Barangada, estava muito emocionada e falou sobre 
o evento . “É muito emocionante, desde quando ele entrou na es-
cola eu não perco nenhum Família na Escola, porque toca muito o 
nosso coração. Sinto um prazer imenso em poder participar desses 
momentos que o SESI proporciona possibilitando a proximidade dos 
pais com seus filhos, principalmente em comemoração a uma data 
como o Dia das Mães”, concluiu.

A mãe da Aluna Ana Júlia Ferreira Machado, do 1º Ano “B”, An-
dreza da Silva Ferreira,  aprovou a programação. “A recreação foi 
muito boa, acho um incentivo extremamente válido, pois nossos fi-

lhos adoram quando nós brincamos com eles. A iniciativa é ótima e 
deve ser sempre praticada”, declarou.

O evento também é uma forma de desenvolver o espírito parti-
cipativo nas atividades propostas; exercitar o espírito de liderança 
e motivação; promoção de um clima de confiança e reciprocidade; 
valorização das capacidades e aptidões dos participantes.

De acordo com a Vice-diretora do CET, Gardênia Cavalcante, o 
evento proporciona a integração família – escola e alerta para as-
suntos importantes como a qualidade de vida. “O que a gente vê 
nesse momento é, de fato, a interação da família junto ao ambiente 
escolar e isso agrega valor a esse espaço que perpassa pela casa do 
aluno até a escola. Quando a família participa, legitima para os alu-
nos que esse local é de transformação, de obtenção do conhecimen-
to estimulado por meio de várias atividades, que a escola também 
faz parte da casa dele e que aqui ele pode aprender coisas que irão 
ajuda-lo em seu dia a dia e na transformação da sua vida enquanto 
cidadão na sociedade. Outro ponto é que a família consegue identifi-
car, com essas participações, a rotina do aluno e compreender o que 
a escola faz em benefício do seu filho, dessa forma passa a entender 
como a escola é de fato e de direito. Um detalhe importante foi que 
esse ano propomos um diferencial nas atividades que tiveram o ob-
jetivo de promover a qualidade de vida, envolvendo os pais, filhos, 
avós, tios e convidados em geral de forma interativa, estimulando o 
cuidado com a saúde. Foi um momento democrático, no qual todos 
respeitaram as individualidades e particularidades de cada pessoa”, 
avaliou.

Dia da Família na Escola 

Mães homenageadas e qualidade de 
vida em destaque

Família na Escola - Apresentação Ensino Fundamental.

Família na Escola - Apresentação Educação Infantil.
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Alunos da Escola do SESI fazem dois 
simulados da Prova Brasil

Os alunos do 5º e 9º ano do Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado - CET/SESI realizaram nos dias 15 e 16 de 
maio, dois simulados da Prova Brasil do Sistema de Ensino da Somos 
Educação para verificar o grau de proficiência com foco em melhorar 
as competências e habilidades para a participação no exame que 
será aplicado no último semestre deste ano.

O objetivo é trazer indicadores que possam contribuir com a 
qualidade de ensino, verificar o grau de alcance dos objetivos (com-
parando metas com resultados), ajudar a detectar as falhas e incor-
reções no processo ensino-aprendizagem e facilitar a distribuição 
dos resultados obtidos pelos alunos. 

O simulado foi aplicado durante o período de aulas dos alunos. 
Tanto para o 5º ano do Ensino Fundamental I, quanto para o 9º ano 
do Ensino Fundamental II, foi aplicada uma única prova e cada ca-
derno continha questões de múltipla escolha com 44 questões sen-
do 22 de Língua Portuguesa e 22 de Matemática.

Na visão da vice-diretora do CET, Gardênia Cavalcante, Esse tipo 
de avaliação é fundamental para repensar as práticas pedagógicas 
utilizadas para ensinar em sala de aula e ampliar as possibilidades 
de analises do desempenho escolar por aluno. Neste sentido, esse 
processo de verificação complementa os critérios de avaliação da 
aprendizagem pautadas no projeto politico da escola.

O simulado de avaliação da aprendizagem é um diferencial que 
acontece desde a educação infantil até o fundamental para fortale-
cer os objetivos praticados pelos quatro pilares da educação. O re-
sultado dessa experiência é essencial para mostrar o nosso desem-
penho no que se ensina aos alunos, diante disso percebemos que a 
cada ano esse processo contribui para a evolução do conhecimento 
ensinado e adquirido em sala de aula.

Os relatórios de desempenho, com análise clássica e via Teoria 
de Resposta ao Item, serão disponibilizados no endereço ( portal.
dataeduc.com.br ) a partir de 14 de Junho.

Alunos do 5º Ano concentrados respondendo as questões do Simulado.

Alunos do 9º Ano durante a realização do Simulado da Prova Brasil.
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Os caminhos que a moda inverno deve trilhar até 2018 - em ter-
mos de referências e criação, da escolhas de materiais até a finaliza-
ção da coleção - serão apresentados em Roraima, durante o sétimo 
ciclo do projeto Inova Moda – Movimentos Verão 2018/2019. Inicia-
tiva do SENAI em parceria com o Sebrae, o projeto envolve a pales-
tra de lançamento do Caderno Utopia e quatro oficinas técnicas. A 
palestra com o consultor Vanderlúcio Mota será realizada no dia 26 
de junho, às 19h, no auditório do SENAI. As oficinas irão ocorrer no 
período de 27 de junho a 04 de julho. As inscrições são gratuitas e 
serão feitas pelo site www.rr.senai.br. As vagas são limitadas.

O projeto é direcionado a empresários do segmento de confec-
ções e têxteis, designers, estilistas, profissionais de setores afins e 
estudantes. Durante a palestra, serão apresentados dados sobre o 
processo de criação e tecnologia, com enfoque nas mais modernas 
e atuais tendências de moda para os próximos verões. Além disso, 
serão destacadas as macrotendências para o vestuário, indo mais 
além com o direcionamento para comportamentos de consumo na 
área da moda do vestuário e de segmentos transversais, como de-
sign, joias e calçados.

Fruto de intensa pesquisa, o caderno é composto em dois fascí-
culos, que abordam criação e tecnologia. O primeiro caderno exibe 
macrotendências da moda, com exemplos de pessoas e situações 
que podem gerar novas práticas de consumo. Já a publicação tecno-
logia destaca o processo de inovação na cadeia de moda, no que diz 
respeito a acabamento, cores, formas, texturas e fibras. O material 
é, na verdade, um somatório de referências, interferências e novas 
tecnologias apontadas por pesquisadores dos segmentos de moda e 
design. Os cadernos serão distribuídos gratuitamente entre os parti-
cipantes e serão usados durante as oficinas.

Na avaliação da gestora do Projeto de Desenvolvimento da Moda 
do SENAI/RR, Evânia França, o Inova Moda reúne principais inspira-
ções criativas com as necessidades comerciais, integrando conheci-
mento de mercado às metodologias de criação, desenvolvimento, 
padronização e planejamento do processo produtivo.

“É extremamente importante que nossos profissionais que atu-
am nessa cadeia produtiva estejam atentos ao que está se pensando 
no resto do mundo. A partir de referências, é possível fazer produ-
tos inovadores com identidade própria. E é isso que o Inova Moda 
propõe, um olhar para o geral para se criar o genuíno”, diz a gesto-
ra. Para compor esse projeto, foram levados em conta, mapeados e 
analisados diversos grupos de consumidores, levando em considera-
ção a representatividade das tendências atuais.

SENAI
Inova Moda apresenta macrotendências para 

inverno de 2018

Pedagogos, professores e estudantes do SENAI/RR apresenta-
ram, no último dia 03, no hall do Centro de Formação Profissional da 
Instituição, a 1ª Exposição das Situações de Aprendizagem, onde fo-
ram expostas todas as Situações de Aprendizagem - SA desenvolvidas 
no primeiro trimestre de 2017 nos cursos do SENAI. Foram apresen-
tados cerca de 20 trabalhos, voltados à inovação, sustentabilidade, 
saúde e segurança no trabalho.

As Situações de Aprendizagem são atividades integradoras que 
trabalham com projetos visando o desenvolvimento de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes para que o estudante adentre ao merca-
do de trabalho com competência e se destaque profissionalmente. 
Este “aprender fazendo” permite que os alunos produzam, questio-
nem, pesquisem, criem, compreendam, interpretem e até mesmo 
descubram novos conhecimentos.

Para Jamili Vasconcelos, gerente de educação profissional do SE-
NAI, a preparação dos docentes nesta metodologia e sua aplicação 

no dia a dia em sala de aula é muito importante, pois permite tra-
balhar de maneira planejada, organizada e integrada “esse trabalho 
propicia aos estudantes maior envolvimento nas atividades propos-
tas levando-os a construção efetiva do conhecimento”, colocou ela.

Nessa 1ª edição da Exposição das Situações de Aprendizagem 
os alunos puderam colocar em prática os conhecimentos técnicos 
adquiridos ao longo do curso e assim apresentaram os trabalhos 
desenvolvidos dentro das salas de aulas, oficinas e laboratórios do 
SENAI. As situações de aprendizagem devem ser desafiadoras, mas 
possíveis de serem realizadas, uma vez que o objetivo principal é o 
aprendizado do estudante.

As demonstrações dos projetos aconteceram nos três turnos, 
matutino, vespertino e noturno e reuniu alunos, visitantes e cola-
boradores que puderam presenciar um evento animado e bem or-
ganizado. 

Veja a seguir, os trabalhos apresentados na Exposição:

Equipe educacional e alunos do SENAI realizam 
exposição de Situações de Aprendizagem
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• Advocacia Contemporânea (591h)
• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática 

Administrativa (623h)
• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática 

Civil (639h)
• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática 

Constitucional (627h)
• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática 

Empresarial (619h)
• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática 

Penal (639h)

O Instituto Euvaldo Lodi – RR lança CURSOS PREPARATÓ-
RIOS PSS1, PSS2 e PRÉ-IFRR, com métodos de estudos para 
fixação de conteúdo, por meio de aplicação de SIMULADOS e 
CRONOGRAMA DE ESTUDOS distribuídos ao longo do tempo. 

No dia 15 de maio o IEL iniciou a segunda turma do Pro-
grama de Desenvolvimento Profissional 5 em 1. O curso tem 
objetivo de capacitar jovens com conhecimentos atualizados, 
possibilitando assim, ingresso no mercado de trabalho em 
áreas administrativas, contábil, departamento de pessoal, re-

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática 
Trabalhista (647h)

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática 
Tributária (619h)

Modalidade 100% online com duração de 12 meses. Con-
fira ainda a super promoção da São Luís na área de Educação, 
fazendo inscrição em duas especializações você paga apenas 
R$ 69,90. 

E o melhor, com valores abaixo do mercado e descontos espe-
ciais para alunos do SESI e Rede Pública de Ensino.

Para mais Informações ligue: (95) 98112.2075 (vivo).

cursos humanos, empreendedorismo e atendimento ao clien-
te. O curso possui uma carga horária de 140h e conta com 
aulas teóricas e práticas, participativo, com análises e deba-
tes, exibição de vídeos técnicos, dinâmicas motivacionais, 
elaboração de um plano de negócio e visão empreendedora.

Pós-Graduação São luiz com novos cursos

IEL Roraima prepara jovens para prestar vestibular

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL – PDP 5 EM 1

Além das Especializações nas áreas de MBA Executivo e Educação, a Faculdade de Educação São Luís está com 
08 novos cursos na área JURIDICA, confira:
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