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Vencedores do Prêmio FIER de Redação
são revelados

somente para algumas pessoas e traz muitos prejuízos para outras. 
“Foi muito proveitoso para eles pelo esclarecimento e nós estamos 
sempre incentivando a participar desses e outros eventos. A FIER 
está de parabéns pela iniciativa”, destacou.

Neste ano foram mobilizadas 88 instituições de ensino públicas 
e privadas. Ao todo foram recebidas 45 inscrições, sendo 27 reda-
ções de 15 escolas, na Categoria I (Ensino Fundamental) e 18 reda-
ções de 11 escolas na Categoria II (Ensino Médio e Técnico). O tema 
foi “Os impactos causados por produtos piratas para a indústria e 
para a sociedade de Roraima. 

Para a melhor compreensão do tema foi estabelecida uma par-
ceria muito importante com o Grupo Estadual de Educação Fiscal 
composto pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, Secretaria 
de Estado de Educação e Desporto – SEED e Delegacia da Receita 
Federal do Brasil em Roraima – DRFB/RR. O grupo realizou palestras 
em várias escolas, levando informação, conhecimento e transfor-
mando os alunos em multiplicadores do assunto.

O delegado da Receita Federal do Brasil em Roraima Omar Ru-
bim, enfatizou que a parceria com a FIER deu bons resultados e a 
intenção da Receita é aprofundar ainda mais esse trabalho. “A pira-
taria é um assunto que interessa a todas as entidades, indústrias e 
toda a sociedade. Então quando se unem em busca de um objetivo 
comum nos deixa muito satisfeitos e essa é a primeira de muitas 
ações que desenvolveremos em conjunto: Receita Federal, Grupo 
Estadual de Educação Fiscal, Controladoria Geral da União e FIER”, 
completou.

A superintendente da FIER, Almecir Câmara destacou que essa 
iniciativa tem o intuito de incentivar a apresentação de redações 
que destaquem à importância que a indústria proporciona aos cida-
dãos roraimenses. “A FIER busca despertar nos estudantes o inte-
resse em conhecer a indústria local, a sua contribuição para o de-
senvolvimento econômico e social, bem como estimular nos jovens 
o espírito empreendedor. Também é importante salientar a grande 
contribuição do grupo de Educação Fiscal, cuja atuação permitiu 
aprofundar o entendimento do tema deste ano, sendo uma parceria 
extremamente positiva”.

Muita emoção e alegria marcou a noite do dia 14 de outubro no 
auditório do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado na solenidade de entrega do Prêmio FIER de Redação 2014.

Na categoria I - Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano – a  aluna 
Débora Kaline da Silva Lopes, da Escola Estadual Lobo D’Almada foi a 
primeira colocada. Ela recebeu certificado, troféu e um Tablet com 
tela de 10”. O segundo lugar ficou com a aluna Fernanda Fernandes 
Coelho Ferreira, da Escola Adventista de Boa Vista, que recebeu cer-
tificado, troféu e um Tablet com tela de 7”. 

 “Fiquei muito feliz com esse resultado e agradeço ao apoio 
dos professores, da minha família e também à FIER. Eu já conhecia 
um pouco sobre o assunto, mas decidi investir e me aprofundar no 
tema para adquirir mais conhecimento, pois ele é muito importante 
para o crescimento do nosso Estado.”, destacou Débora Kaline, ven-
cedora da Categoria I.

Na Categoria II – Ensino Médio e Técnico - a primeira colocada 
foi a aluna Johana Rainara Ferreira Bispo, da Escola Estadual Ana 
Libória. Ela recebeu certificado, troféu e um Tablet com tela de 10”. 
A segunda colocada da categoria foi Williane Lopes Soares Costa, do 
Cuca - Colégio Educacional e Cursos que ganhou certificado, troféu 
e um Netbook.

Johana vibrou com a vitória. Para ela a população tem pouco 
conhecimento sobre o tema e isso é realmente sério, pois acabam 
comprando produtos piratas tanto em Boa Vista quanto nos países 
fronteiriços. “Essa prática se torna prejudicial para todos, tirando 
oportunidades de emprego na indústria local e reduzindo a arreca-
dação do Estado. Pesquisar e conhecer bem o assunto me ajudou 
bastante a escrever a minha redação e ganhar o prêmio”, enfatizou.

As instituições de origem dos alunos das Categorias I e II re-
ceberam um kit esportivo e um vale compras para a aquisição de 
livros ou jogos lúdicos da Livraria Saber no valor de R$ 500,00 para 
o primeiro lugar de cada categoria e de R$ 250,00 para o segundo 
colocado. 

Para a diretora da Escola Cuca – Colégio Educacional e Cursos 
Dinalva Ferreira Castro e Silva o tema é polêmico e os alunos pas-
saram a ter mais conhecimento sobre o assunto. Passaram a enten-
der a essência do combate à essa prática e que o custo benefício é 

Nas fotos acima, da esquerda para a direita, as agraciadas Débora kaline Lopes (1° lugar categoria I), Fernanda Pereira (2° lugar categoria I) e Johana Bispo (1° lugar categoria II). Abaixo, as alunas com o 
grupo de Educação Fiscal e a Superintendente da FIER e do SESI Almecir Câmara

Fotos: ASCOM Sistema Indústria Roraima
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No dia 21 de outubro, das 19h às 22h, a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER, coloca em pauta uma 
abordagem estratégica para a atuação dos sindicatos indus-
triais: como estabelecer uma comunicação eficaz e um rela-
cionamento que traga resultados para as empresas sindica-
lizadas.

A palestra “Comunicação e Relacionamento com as Empre-
sas”, que tem duração prevista de duas horas, será ministrada 
por Kátia Lassalvia, consultora da Confederação Nacional da 

Indústria, formada em Comunicação, pós-graduada em Rela-
ções Internacionais e Mestre em Ciências Políticas pela USP.

Com essa ação, que faz parte do Programa de Desenvolvi-
mento Associativo – PDA, promovido pela CNI e desenvolvido 
pela FIER, espera-se gerar resultados positivos nas represen-
tações sindicais, destacando a necessidade de planejar, alocar 
recursos, monitorar e avaliar esses processos. A FIER está con-
vidando os líderes dos 13 sindicatos industriais constituídos, 
filiados ou não à entidade. 

Comunicação e Relacionamento com as 
Empresas é tema de palestra
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Visando promover  a 
integração  e  o  for ta le -
c imento  dos  laços  en-
t re  a  famí l ia ,  a lunos , 
professores  e  demais 
co laboradores  da  Es -
co la  o  Centro  de  Edu-
cação  do  Traba lhado 
rea l i zou  no  d ia  11  de 
outubro,  a  segunda 
ed ição  do  D ia  da  Famí-
l ia  na  Esco la . 

Este  ano a  pr imei -
ra  ed ição  do  evento 
aconteceu no  d ia  20  de 
setembro,  na  quadra 
da  esco la .  A  segunda 
ed ição,  dest inada  para 
os  a lunos  do  ens ino 
fundamenta l  (6º  ao  9º 
ano) ,  chegou com nov idades ,  a lém da  g incana  e  outras 
at iv idades . 

Trata-se  de  of ic inas  espec ia i s ,  p lane jadas  para  que 
pa is ,  f i lhos  e  responsáve is  aprendam e  se  d iv i r tam juntos , 
ut i l i zando como ferramenta  os  k i t s  da  LEGO Educat ion 
que  tem  como  proposta  educac iona l  da  ZOOM,   so l tar  a 
imag inação e  rea l i zar  d i ferentes  construções  com as  pe-
ças  compart i lhando este  momento  com seus  fami l iares .

De  acordo com a  d i retora  em exerc íc io  da  Esco la ,  Gar-

A escola do SESI é a única do Estado que possui em sua 
grade curricular a disciplina de Educação Tecnológica - Lego/
Robótica, a disciplina foi implantada no início de 2013. Os 
professores e coordenadores estão em constantes capacita-
ções, participando de cursos, torneios de robótica e fazendo 
visitações em feiras fora do estado. O objetivo é mantê-los 
sempre atualizados quanto a didática para aplicação da dis-
ciplina.

No período de 6 a 17 de outubro, os professores da  dis-
ciplina de educação tecnológica receberam a visita do orien-
tador Gabriel Guedes, que veio até a Escola para prestar 
assessoria aos profissionais da disciplina.

Em um primeiro momento, ele  acompanhou as aulas de 
lego e posteriormente se reuniu com os professores para 
fazer um planejamento buscando cada vez mais a evolução 
no processo.

Após o período de planejamento, os professores pas-
saram por capacitações de ambientação, conhecimento do 

dênia  Cava lcante ,  essa  at iv idade  faz  os  pa is  perceberem 
o  quanto  estes  momentos  lúd icos  são  importantes  no 
processo  de  aprendizagem por  meio  das  of ic inas  ut i l i zan-
do  recursos  tecnológ icos  de  construção,  pe la  metodolo-
g ia  Lego  Educat ion .  “Nossa  meta  é  promover  a  integração 
para  que  os  pa is  acompanhem a  evo lução  tecnológ ica , 
não  apenas  para  um bom desempenho esco lar,  mas  tam-
bém para  as  complexas  hab i l idades  pessoa is  e  prof i ss io -
na is  que  o  mercado ex ig i rá  de  seus  f i lhos”,  completou.

projeto com os l ivros didáticos sobre o Lego, para a inicia-
ção do assunto em sala de aula com os alunos e depois o 
aprofundamento e estudo com as peças de robótica na sala 
do Lego.

Gabriel explicou que são dois momentos: o de iniciação 
do assunto em sala de aula com os professores onde eles 
adquirem um conhecimento preliminar e introduzem para 
as crianças e o momento em que os alunos passam a parte 
prática, na sala e com professores especial izados na disci-
plina. “O lego é trabalhado em conjunto com os professores 
na sala e ele contextualiza um assunto que poderá ser tra-
balhado na educação tecnológica”, destacou.

O professor de Lego Denis Padilha disse que esta asses-
soria só vem para ajudar a aprofundar ainda mais os co-
nhecimentos dos docentes na área. “Nós trabalharemos em 
conjunto oferecendo o suporte para a iniciação do assunto 
na sala de aula, para que posteriormente os alunos traba-
lhem na sala de Lego”, concluiu.

Dia da família na Escola
Escola do SESI promoveu uma manhã de integração com muitas novidades 

Educação Tecnológica do CET recebe assessoria 
da ZOOM

O orientador da Zoom Gabriel Guedes com o corpo docente da Escola do SESI, na assessoria de Educação Tecnológica
Foto: ASCOM Sistema Indústria Roraima

Foto: ASCOM Sistema Indústria Roraima

Dia da família na Escola proporcionou aos pais conhecimento sobre a educação tencológica



4Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 239 - 17.10.2014

Com o objet ivo de evitar  o crescente número de al imen-
tos desperdiçados,  o Supermercado Alencar f irmou uma 
parceria com o Programa de Educação Al imentar do SESI 
Roraima, o Cozinha Brasi l . 

Até este sábado (18),  120 colaboradores da empresa 
part ic iparão de palestras sobre al imentação saudável  e do 
curso que ensinará receitas com 100% de aproveitamento 
dos al imentos.  A ação acontece na sede do SESI ,  local izada 
na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,  3710,  bairro Aero-
porto.

Entre as receitas preparadas na unidade móvel  do pro-
grama durante os três dias,  pela manhã: Bolo de casca de 
abacaxi ,  mandioquei jo,  suco de abóbora com maracujá, 
macarrão oriental ,  estrogonofe de legumes,  salada refres-
cante,  molho prático para salada,  purê de forno,  bol inho 
de arroz assado,  salpicão verde e batata doce tropical . 

No período da tarde os alunos aprenderão a preparar o 
bolo nutr it ivo de abobrinha,  refresco tropical  de inhame, 

Para atender o plano de 
capacitação de funcioná-
r ios,  o SENAI proporcionou 
o treinamento de 45 funcio-
nários de diversos setores 
da inst ituição,  nos cursos: 
O Dom da Oratória e Aten-
dimento ao Públ ico com Eti-
queta,  ambos com a carga 
horária de 20h,  real izados 
no Centro de Formação Pro-
f iss ional .

O intuito dos cursos é 
melhorar o prof iss ional  em técnicas de apresentação e co-
municação,  proporcionando habi l idades para falar  em pú-
bl ico,  bem como proporcionar conhecimentos para um bom 
atendimento com postura e ét ica,  tanto ao cl iente interno 
como externo. 

Durante os treinamentos foram real izadas s ituações 
que s imularam o dia a dia do prof iss ional ,  que requer além 
do conhecimento técnico,  a apl icação do conhecimento 
prático desenvolvido por meio de dinâmicas faci l i tando o 
entendimento dos conceitos.

Para a funcionária Wilc igeny Freire,  os treinamentos 
são importantes porque ajudam a conhecer a c l ientela 
efet iva e potencial  da inst ituição,  pr incipalmente para os 
novos colaboradores,  e aprimora o conhecimento dos ser-

pão de mandioca,  spumoni de melancia,  pael la vegetaria-
na,  polpotone com soja,  salada tropical  l ight,  sopa de talos 
de brócol is ,  tabule diferente de arroz,  carne havaiana e 
docinho de arroz.   Após a preparação os alunos degustam 
as receitas.

Para o padeiro Iramildo da Rocha Miranda é muito bom 
agregar o conhecimento que já tem na empresa com as 
receitas do curso.  “É a primeira vez que part ic ipo e estou 
gostando muito,  com certeza vou aproveitar cada minuto 
deste curso no meu trabalho”,  fr isou.

A coordenadora do Cozinha Brasi l  E l isângela Santos, 
disse que a parceria foi  muito importante pelo fato de que 
a empresa quer minimizar o desperdício de al imentos.  “O 
supermercado possui  restaurante,  então capacitar  os co-
laboradores para que aproveitem os al imentos de forma 
integral  e s irvam refeições saudáveis  para os c l ientes é um 
grande passo.  Essa parceria com certeza vai  continuar ”, 
concluiu.

viços oferecidos,  “a qual i f icação é imprescindível  para a 
formação cidadã e o crescimento prof iss ional  e pessoal”, 
ressaltou a colaboradora que possui  16 anos no quadro da 
inst ituição.

Segundo a part ic ipante Crist ina Bonfim os cursos refor-
çam ainda mais o s istema de gestão para que se possam 
alcançar melhores resultados na entrega de serviços do 
SENAI,  “é bom enfatizar que os cursos têm o intuito de 
formar colaboradores para disseminar e aperfeiçoar o pro-
cesso de relacionamento com os c l ientes”.

O SENAI entende a necessidade de capacitar  seus pro-
f iss ionais,  pois  o al inhando dos processos se encaixam em 
um mercado cada vez mais exigente e competit ivo,  a lém da 
busca contínua por melhoria no desempenho inst itucional .

Colaboradores do Supermercado Alencar 
participam de programação do Cozinha Brasil

SENAI realiza capacitação de 45 colaboradores 

Coaboradores são capacitados em palestra sobre alimentação saudávei e aprendem receitas com 100% de aproveitamento dos alimentos
Foto: ASCOM Sistema Indústria Roraima

Da esquerda para a direita: Curso de Atendimento ao Público com etiqueta e Curso O Dom da Oratória

Foto: ASCOM SENAI
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Para acompanhar o cres-
cimento do mercado, o SENAI 
Roraima tem investindo em 
tecnologia, possui máquinas de 
soldagem MIG/MAG  que pos-
suem como principal caracte-
rística a capacidade de permitir 
atividades de solda em aços de 
baixa liga, aço carbono, e alu-
mínio, em variadas espessuras 
e em todas as posições de sol-

dagem, estes equipamentos tem o seu uso cada vez mais frequente, 
por agregarem aos processos de soldagem a compatibilidade com os 
requisitos mais exigidos nos procedimentos de proteção ambiental. 

A instituição também conta com equipamentos de soldagem TIG, 
que trabalha com gás inerte e eletrôdo de tungstênio e aço inox, que 
pode ser utilizada em uniões que requeriam peças soldadas de altís-
sima qualidade utilizando como matéria prima o Aço Inoxidável e na 
soldagem de metais, como o titânio e alumínio.

De acordo com o coordenador da área Gil Monteiro, a demanda 
tem aumentado em decorrência do desenvolvimento do Estado, “o 
SENAI tem acompanhado o crescimento e qualificado pessoas para 
atender as demandas existentes, além de alguns alunos optarem por 
tornarem-se empreendedores, no entanto, esses novos profissionais 
que atuam ou irão atuar na área de Metal/Mecânica devem acompa-
nhar as inovações tecnológicas e estarem preocupados com a utiliza-
ção e otimização de recursos e melhorias continuas nos processos de 
produção, o SENAI está preparado para oferecer o acesso a este uni-
verso que abrange uma das mais importantes atividades da indústria 
moderna, a solda” destacou.

autenticada em cartório),  cert idão de nascimento ou ca-
samento (cópia),  comprovante de residência recente em 
nome do aluno (cópia).

As inscr ições podem ser feitas até o dia 30 de outubro 
em horário comercial  no IEL,  local izado na Avenida Capitão 
Júl io Bezerra n° 363,  pelo telefone 3621 3571 e 8112-1953 
(vivo)  ou pelo s ite www.baraoead.com.br. 

O SENAI Roraima tra-
balha com a área de Me-
tal/Mecânica há 27 anos 
e já formou 180 profissio-
nais somente em 2014. 
A Instituição atua com 
sete cursos nessa área, 
sendo eles: Introdução a 
Hidráulica, Introdução a 
Pneumática, Metrologia 
Básica, Serralheiro, Solda-
dor, Soldador no Processo MIG/MAG e Torneiro Mecânico. A partir do 
inicio de 2015 estará oferecendo mais um curso de especialização, o 
de Soldador no processo TIG voltado para a soldagem em Aço inoxidá-
vel assim com já se encontra em fase de planejamento cursos voltados 
para a área de usinagens utilizando toda a tecnologia de tornos e es-
tações de usinagem CNC.

A Metal/Mecânica é uma das áreas mais importantes da indústria, 
pois trabalha os processos de soldagem, fundição e usinagem. Nessa 
área é possível atuar na transformação de ferro, alumínio e outros me-
tais nos mais variados tipos de produtos, incluindo máquinas, estrutu-
ras metálicas, tubulações, matrizes, além da instalação e manutenção 
de máquinas e equipamentos. Isso faz com que a indústria dependa 
diretamente do setor, o que gera muitas oportunidades na área. 

No Estado de Roraima as empresas informais ainda são maioria, 
no entanto, são formadas por profissionais que tem buscado qualifica-
ção profissional. No SENAI, os cursos disponibilizados possuem carga 
horária que variam de 40 a 200 horas e podem ser feitos pelo Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, 
pela Gratuidade Regimental ou por meio de cursos pagos.

O Inst ituto Euvaldo Lodi  – IEL,  em 
parceria com a Faculdade Barão de 
Mauá de Ribeirão Preto – SP,  oferece 
uma oportunidade para os prof iss ionais 
de diversas áreas que desejam cursar 
uma Pós Graduação. 

No mês de outubro a inst ituição ofe-
rece uma novidade al iada às promoções 
para todos os cursos.  Os alunos que se 
matricularem receberão duas bolsas de 
estudos:

 Atendimento Escolar Especial izado 
em Educação Especial  e Inclusão – ex-
tensão 180 horas e Curso de Idiomas ao 
vivo ( Inglês ou Espanhol)  à escolha do 
aluno,  com duração de 6 meses.

A Professora e coordenadora da Uni-
dade de Educação à distância do IEL Ana 
Lemos destacou que esta é uma oportu-
nidade imperdível  “Quem deseja cursar 
uma pós graduação e fazer um curso de 
l ínguas ou especial izar-se em educação 
especial  e inclusão tem a oportunidade 
de se matricular  com preço promocional  e ainda ganhar 
duas bolsas,  nas quais  se formos aval iar  os valores dos cur-
sos,  seriam em torno de R$ 600,00 a R$ 900,00”,  comple-
tou.

Os documentos necessários para matrícula são:  Car-
teira de identidade – RG (cópia),  CPF (cópia),  diploma ou 
comprovante de conclusão de curso de graduação (cópia 

Destaque para a área de Metal/Mecânica do 
SENAI Roraima  

Você ainda pode se inscrever nos cursos de Pós Graduação da 
Barão de Mauá/IEL e ganhar bolsas de estudos

Foto: ASCOM  SENAI

Unidades móveis do SENAI percorrem os municípios do Estado capacitando milhares de pessoas


