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FIER recebe militares da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército
A Federação das Indúsma – FAERR, que preferiram
trias de Roraima – FIER rea Palestra “Os aspectos da
cebeu no dia 1º de setemexpressão econômica do Esbro, em seu auditório, a
tado de Roraima à sua refecomitiva da Escola de Corência no âmbito regional e
mando e Estado-Maior do
como se dá a sua integração
Exército (ECEME), formada
no cenário internacional”.
por 25 militares. A visita
Para o relator do estudo
fez parte do trabalho de leTenente-Coronel de Infanvantamento estratégico de
taria André Scafutto, esinformações, sobre a Amatudar estrategicamente os
zônia Ocidental, em área de
pontos positivos e negatiinteresse para as forças arvos da Amazônia é primormadas.
dial. “Nós buscamos com
A Assessora da Gestão
essa viagem de estudos,
da FIER, Karen Telles repretraçar o perfil e as peculiaFoto: ASCOM Sistema Indústria
sentou a entidade e foi a
ridades de cada localidade
Militares da ECEME visitam Roraima para estudos estratégicos sobre a Amazônia Ocidental.
responsável pela apresentae entender de forma técnição de dados referentes ao setor industrial. Foi abordado ca como poderemos contribuir e exercer nosso papel para
o perfil da indústria em Roraima, bem como suas poten- o desenvolvimento e a soberania nacional”, frisou.
cialidades e desafios.
ECEME – A Escola tem por missão formar oficiais de EstaParticiparam do encontro, o presidente da Federação do-Maior para atuar como assessores nas grandes unidado Comércio do Estado de Roraima – FECOMÉRCIO, Air- des, nos grandes comandos e nos escalões mais elevados
ton Dias, que apresentou o panorama geral em torno do da instituição, bem como formar os futuros comandantes
cenário comercial em Roraima e dois representantes da de Organizações Militares do Exército. Possui cerca de 300
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rorai- alunos entre os quais, oficiais de Nações Amigas.

FIER promoverá palestra sobre Assédio Moral nas relações
trabalhistas
Na próxima quinta-feira, a partir das 17h a Federação das
Indústrias de Roraima receberá o Juiz de direito do Estado do
Amazonas Dr. Adilson Dantas para proferir a Palestra “Assédio
Moral nas relações trabalhistas”.
A ideia é contribuir com a disseminação de informações
que permitam evitar situações que abram precedentes para

causas trabalhistas. O evento tem como público alvo, membros
dos Conselhos Temáticos e as empresas industriais.
A ação foi uma sugestão do Conselho Temático de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT. Para mais
informações e confirmação de presença basta ligar para o telefone 4009 5375.
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Delegação viaja a Belém para participar dos
Jogos Nacionais 2014
Os
trabalhadores-atletas
vencedores das competições disputadas nos Jogos Regionais do
SESI 2013, ocorridos em Boa Vista, viajarão na próxima segunda-feira (9), para a cidade de Belém
do Pará, onde participarão dos
Jogos Nacionais do SESI 2014.
James
Mereles
Sobreiro,
Francisco Rony Barreto Alves,
Alcimi Pereira, Valden Bastos,
Lídia Pinheiro de Matos e Francisco de Souza Lima Júnior fazem
parte das empresas industriais
CAER, CERR e ELETRONORTE res- JOGOS REGIONAIS 2013
pectivamente e competiram em
novembro do ano passado no CAT Fernando Bezerra, nas
modalidades de atletismo e vôlei de areia.
Os Jogos do SESI são realizados como forma oferecer melhor qualidade de vida ao trabalhador. A competição tem
início com torneios internos nas empresas para, em segui-

da, realizar as fases nos Municípios e Estados em todo o Brasil.
A terceira etapa consiste em uma
seletiva com os campeões de
cada estado da mesma região.
Já a fase Nacional conta com os
campeões das etapas Regionais.
Os Jogos do SESI representa uma
grande festa que celebra os principais valores do esporte e a determinação dos trabalhadores-atletas de todos os Estados.
O técnico operacional da unidade
de lazer do SESI Clidenor
Foto: Leo Costa
Núcio acompanhará os trabalhadores-atletas como chefe de delegação. Ele destacou que os Jogos são uma oportunidade
para um momento de integração e valorização dos atletas.
“Os jogos nacionais representam muito para estes industriários que pretendem mostrar ainda mais seu potencial”,
completou.

Confira a Programação Completa dos Jogos Nacionais do SESI
1ª Dia – 09/09/2014 (terça-feira):
00h – Recepção das delegações no aeroporto
9h às 19h – Credenciamento – no hotel de hospedagem
de cada comitê
12h às 15h – Almoço
14h às 00h – Check-in nos hotéis
Jantar – Restaurante livre ( cartão refeição)
2ª Dia – 10/09/2014 (quarta-feira):
5h 30h às 10h – Café da manhã (Hotéis)
8h às 18h - Competição esportiva
11h às 15h – Almoço
15h – Treino e Reconhecimento / Natação
Jantar – Restaurante livre ( cartão refeição)

20h - Cerimonial de Abertura – Hangar - Centro de
Convenções da Amazônia
3ª Dia – 11/09/2014 (quinta-feira):
5h30 às 10h – Café da Manhã (hotéis)
8h às 21h – Competição esportiva
11h às 15h – Almoço
Jantar – Restaurante livre ( cartão refeição)
4ª Dia – 12/09/2014 (sexta-feira):
5h30 às 10h – Café da manhã (hotéis)
8h às 20h – Competição esportiva
11h às15h – Almoço
Jantar – Restaurante Livre ( cartão refeição)

SESI será parceiro do Cooperar neste sábado
Neste sábado (6), de 8h às 14h,
na Praça João Mineiro, em frente a
Maternidade nossa Senhora de Nazareth acontecerá o Cooperar, que tem
como objetivo orientar cooperativas
de todos os segmentos a investirem
em responsabilidade social.
O SESI é parceiro da ação e prestará apoio ao evento pela primeira
vez com o projeto SESI em Movimento. Neste espaço haverá apresentações culturais com bandas, ballet e
a Orquestra Sinfônica da Prefeitura
de Boa Vista – PMBV, além de cama
elástica e outras brincadeiras.
Ao todo, 26 cooperativas aderiram à programação que prevê atendimentos de saúde com
clínica médica, odontológico com aplicação de flúor e distribuição de kits de higiene bucal, além de serviços de corte de
cabelo e manicure e pedicure, ofertados pelo SENAC.
Estão previstos também serviços de emissão de carteira
estudantil, de trabalho com a equipe da Superintendência

Regional do Trabalho e Emprego SRTE e informações sobre a campanha Voto Ético com a equipe do Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
A coordenadora do Projeto SESI
em Movimento Elisangela Santos
destacou que o evento se propõe a
oferecer os mesmos serviços prestados na Ação Global, porém em proporções menores. “O dia C é uma
ação que visa beneficiar pessoas que
não tem condições de receber esses atendimentos no dia-a-dia então
esse é o momento de oferecer estes
serviços e trabalhar a responsabilidade social de cada cooperativa”,
frisou.
Dia C - É um evento Nacional promovido pela Organização
das Cooperativas Brasileiras – OCB, que acontece nos 27 Estados da Federação, simultaneamente. O Cooperar simboliza os princípios, valores e virtudes cooperativistas, pilares
universais do setor evidenciando ações interessantes.
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SENAI certifica usuários do Centro de Atenção
Psicossocial

Foto: ASCOM Senai

Certificação no CAPs

No último dia 28 de agosto, as técnicas do SENAI Roraima,
Iranilde Ferrão e Jussara Araújo estiveram no Centro de Atenção Psicossocial – CAPs II participando da cerimônia de certificação dos concluintes da Oficina de Doces e Salgados.
A parceria foi atendida dentro do Programa SENAI de Ação
Inclusiva - PSAI, em parceria com o CAPs II, contou com a participação de 20pessoas, dentre elas usuários e funcionários do
centro.
Os CAPs são unidades de atendimento em saúde mental
que oferecem a seus usuários um programa de cuidados intensivos, elaborado por uma equipe de multiprofissionais. A unidade realiza atendimentos espontâneos, ou seja, não precisa
de encaminhamento para ser atendido no local.
Para Lúcia Pereira representante da comunidade indígena
Macuxi e mãe de uma usuária, “agradeço a parceria e apoio do
SENAI pela oportunidade do curso, pois nós familiares destes
usuários sabemos o quanto é valioso eles poderem interagir e
a importância da chance de aprender ”, destacou.
O participante Roelli Dominique Rego Reis, que atualmente trabalha como sushiman citou que “quando tomamos os

remédios corretamente somos inclusos na sociedade, mas se
não tomamos somos excluídos e algumas pessoas têm medo
da gente, com esse cursotodos aprenderam muito e mostra
que somos capazes de desenvolver atividades e levar uma vida
tranquila estou muito feliz e pude aprender muito” enfatizou.
Para Francisco da Silva Oliveira Chaves, pai da participante
Aline de Azevedo Chaves, emocionando ao entregar o certificado a filha citou “antes de eu conhecer o centro pensava que
só existia uma família e hoje sei que tenho duas e agradeço por
todo o apoio e incentivo recebido aqui, e sei que esse certificado é apenas o primeiro” afirmou.
De acordo com a instrutora do SENAI Eliana Soares Lima,
“foi uma experiência muito gratificante e me fez ser mais humana, pois a partir do momento que eles têm oportunidade
de aprender algo, existe uma troca em especial de respeito e
carinho, pude aprender muito”, acrescentou.
A realização desta ação proporciona a transformação na
vida de pessoas, por meio de oportunidades de inserção no
mercado de trabalho e contribui com o resgate destes usuários
que se enchem de orgulho a cada passo conquistado.

Alunos do curso Técnico em Segurança no Trabalho
realizaram SIPAT 2014

Foto: ASCOM Senai

SIPAT 2014

No período de 25 a 27 de agosto, os alunos do curso Técnico em
Segurança no Trabalho do SENAI Roraima, promoveram no auditório da
Instituição a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho –
SIPAT.
SIPAT é um evento da área de Segurança do Trabalho que deve ser
realizado anualmente pelas empresas conforme determina a Portaria
N° 3.214, NR 5, item 5.16 letra “O”, “Promover, anualmente, em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes
do Trabalho (SIPAT)”.
Com objetivo de orientar o trabalhador sobre a importância da
prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O evento
contemplou palestras, sorteios de brindes e atividades motivacionais.
O Técnico em Segurança no Trabalho é um dos profissionais que

constituem o SESMT, ou seja, é um dos responsáveis pelo planejamento
e execução da SIPAT.
Para os alunos 26 alunos do Técnico em Segurança no Trabalho participar de todas as etapas do evento é essencial para complementar os
conhecimentos adquiridos durante o curso e uma experiência adquirida
para um melhor desenvolvimento profissional. Já para os alunos que
foram convidados a participar como visitantes tiveram a oportunidade
de saber mais sobre como prevenir acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, primeiros socorros, combate a incêndios e como trabalhar
com mais segurança.
O SENAI Roraima contribuiu com a Segurança do Trabalho, possibilitou o acesso a informações essenciais para manter saúde e a integridade física dos futuros trabalhadores da indústria roraimense, com mais
profissionais capacitados para a área.
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Emprega Indústria
IEL e SENAI realizam Encontro de Egressos
O Emprega Indústria vem realizando eventos destinados
aos Egressos dos cursos técnicos e profissionalizantes do
Centro de Formação Profissional Profº Alexandre Figueira Rodrigues. No intuito de orientar sobre as transformações, exi-

gências e oportunidade no mercado de trabalho.
Abaixo destacamos o III Encontro de Egressos e Empresários, que foi realizado no dia 29/08/2014 no auditório do
SENAI/RR.

Vencedores da Etapa local do Prêmio IEL de Estágio são
reconhecidos em Encontro no auditório do SENAI

Arthur Vinícios Pereira - Vencedor do Primeiro lugar
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Ginástica laboral - os participantes do Encontro fizeram
alongamentos com o profissional do SESI Roraima

Estudantes, empresários e representantes de instituições
de ensino cadastradas no Programa de Estágio do Instituto
Euvaldo Lodi - IEL participam na sexta-feira (5), no auditório
do SENAI, localizado na Avenida dos Imigrantes, no bairro Asa
Branca, da Edição 2014 do Encontro IEL de Estágio.
A programação foi promovida pela entidade e tem como
objetivo aproximar os estudantes, empresários e instituições
de ensino, com a interação e a participação de todos os envolvidos no crescimento de futuros profissionais através do
estágio, contribuindo para colocação de jovens preparados
para o mercado de trabalho.
Na ocasião, foram reconhecidos os ganhadores da etapa
local do Prêmio IEL de Estágio. Os estagiários Arthur Vinícius
Pereira de Góes do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR, Jemima Pascoal dos Santos Silva, da
Universidade Federal de Roraima – UFRR e Mariana Cristina
Rodrigues Camargo também da UFRR venceram com os projetos Recuperação do grupo gerador de emergência, Tocando o
coração do cliente para fidelizá-lo e Otimização da aprendizagem em Matemática, respectivamente.
Os projetos dos três primeiros colocados já foram encaminhados à Brasília e serão avaliados pela Comissão Nacional.
Caso haja vencedor, estagiário, empresário e professor orien-

tador terão as despesas pagas pelo IEL Nacional para receber
a homenagem em Brasília no dia 15 de outubro de 2014.
FALA DE UM ESTAGIÁRIO VENCEDOR
Foi apresentado o case de sucesso do ex-estagiário do
IEL Jonas Guilherme. (Descrever o case) e PEGAR FALA DO
EX-ESTAGIÁRIO
O Psicólogo Leonardo Morais encerrou o evento com a
apresentação de palestra com o tema: “Como trilhar uma
carreira de sucesso”. (Descrever alguns pontos positivos da
palestra)
FINALIZA COM A FALA DA PROFESSORA LÍDIA OU REPRESENTANTE

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

