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SISTEMA FIER CELEBRA MÊS DA INDÚSTRIA COM
VASTA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA
No dia 25 de maio foi comemorado o Dia da
Indústria e o Sistema FIER preparou um calendário
com programações alusivas para todo o mês. O
calendário sistêmico foi divulgado nas redes sociais
e meios de comunicação, e trouxe eventos até o dia
31 de maio.
Ele foi composto por ações voltadas ao público interno e externo da Federação das Indústrias de
Roraima e das Casas Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RR),
Serviço Social da Indústria (SESI-RR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-RR).
O cronograma de atividades começou com a
abertura das atividades do Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), seguiu com apresentações
de ramos industriais e produtos feitos em Roraima,
casos de profissionais bem-sucedidos no setor industrial no Estado, palestra de sucesso no ramo empreendedor e a história da indústria roraimense por
segmento.
Na área da saúde, foram ofertados ao longo do mês vacinação contra H1N1, atendimento
odontológico, blitz educativa sobre postura, ginástica laboral e curso gratuito sobre Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (Cipa). Além disso, foi

promovido um sorteio de uma consultoria gratuita
do Programa Brasil Mais para empresas industriais.
O calendário sistêmico também teve cursos
gratuitos no Programa Emprega Mais, o 1º Seminário
Roraimense sobre Espaços Makers e o evento do
Programa Rede de Mulher Empreendedora - Ela
pode! Ela pode ser mãe! Ela pode ser empreendedora! Ela pode estar na indústria! Ela pode estar onde
ela quiser.
As ações foram realizadas nos auditórios do
IEL-RR, do SESI-RR e do SENAI-RR. Elas contaram
com a participação de empresários industriais, trabalhadores da indústria roraimense, estudantes e
colaboradores do Sistema FIER.
“Foi muito gratificante para nós do Sistema
FIER poder realizar uma vasta programação, em
todas as Casas, no mês da indústria. Isso mostra o
nosso compromisso com quem faz parte do setor
industrial roraimense, os dependentes e todos que
formam a base sindical da FIER. Todas as ações foram
produtivas e nos garantiram resultados positivos”,
disse a Diretora do Sesi e Senai, e superintendente da Federação das Indústrias, Almecir de Freitas
Câmara.

Pais, alunos e comunidade em geral participaram do evento aberto na quadra da Escola do SESI

CAMPANHA NAS REDES SOCIAIS APRESENTA FORÇA DO
SETOR INDUSTRIAL RORAIMENSE E AS CONQUISTAS
Nos quatro dias que antecederam o dia 25 de maio,
Dia da Indústria, o Sistema FIER realizou a série ‘Dia
da Indústria - FIER’, com a evolução do setor industrial roraimense e as conquistas alcançadas ao longo
dos anos. A campanha foi feita nas redes sociais de
todas as Casas Federação das Indústrias, Instituto
Euvaldo Lodi (IEL-RR), Serviço Social da Indústria (SESI-RR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-RR).
Ao todo, foram postados cinco cards. O primeiro
trouxe o texto: ‘Há 31 anos, a FIER representa a indústria roraimense, tendo em sua base os sindicatos, que agregam as empresas industriais, que produzem, transformam e se complementam por meio
de seus produtos e serviços’. O segundo falou sobre
as riquezas minerais de Roraima que podem promover o crescimento exponencial no setor de bens
de produção e alavancar a economia local.
Ele destacou a contribuição da FIER para o desenvolvimento econômico de Roraima, por meio da defesa de interesses da indústria e incentivo técnico à
exportação. O card expôs alguns dos produtos produzidos no Estado como: pedra, areia, argila, mármore, granito, ouro, diamante, madeira e fontes de
água mineral.
A terceira postagem da série retratou o potencial
de empregabilidade na indústria roraimense. O card
veio acompanhado pelo texto: ‘O desenvolvimento econômico industrial de Roraima gera emprego
e qualidade de vida para as pessoas e a Fier tem
um papel importante neste contexto econômico e
social’. O Estado conta com mais de 500 indústrias

Cards foram produzidos com base nas informações do Portal da Indústria

ativas e, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), são 4.385 empregos formais no setor.
O quarto card mostrou a força do segmento industrial e o suporte/apoio que a Federação das Indústrias
dispõe para atender a indústria local que almeja alcançar mercados nacionais e internacionais. Ele fez
referência ao Plano Nacional da Cultura Exportadora
(PNCE), coordenado pela FIER em Roraima.
A frase do post da campanha foi: ‘Ter indústrias nos
Estados, representa a construção de uma sólida
economia, pois quanto maior é o investimento nesta
área, maior será a produção, e isso reflete no crescimento da exportação, uma das principais aliadas ao
desenvolvimento. A indústria pode alcançar novos
mercados e públicos e, assim, fortalecer o Estado,
gerando emprego e renda.
A quinta e última postagem foi feita no dia 25 de
maio e trouxe os parabéns do Sistema FIER às indústrias e ressaltou que o setor tem suas bases firmadas na promoção de um desenvolvimento economicamente viável, socialmente responsável e
ambientalmente sustentável.
O texto usado no card de número cinco da série foi:
‘A indústria faz parte do dia a dia do roraimense,
em todos os movimentos se utiliza um produto industrializado. Ela está presente na sua casa, no seu
trabalho, escola e lazer. E é uma das responsáveis
pelo desenvolvimento econômico do Estado, capaz
de transformar tudo. Uma indústria forte reflete um
Estado em permanente crescimento’.

HOMENAGENS DE SINDICATOS E EMPRESAS
Além da FIER, sindicatos e empresas industriais publicaram homenagens pelo Dia da Indústria.
O Sindicato da Indústria da Construção do Estado
de Roraima (Sinduscon) postou a frase: ‘’Indústria é
Transformação”. A empresa Bebidas Monte Roraima
fez referência aos 32 anos de atuação no segmento
da indústria no Estado.
A Novo Paraíso Empreendimentos fez um post

Sindicatos formam a base da Federação das Indústrias de Roraima
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nas redes sociais com a citação “Nosso prazer é transformar matéria-prima em produtos que realizam sonhos, além de desenvolver nosso Estado e sua gente”.
A Serra Verde – Agroindustrial – Óleo Vegetal
e Farelo de Soja ressaltou a importância da indústria
para o desenvolvimento do país com a frase: “Hoje é
o dia de quem promove o desenvolvimento do nosso
país através da produção e da geração de emprego”.

SISTEMA FIER SE REÚNE PARA APRESENTAR METAS
ALCANÇADAS E ALINHAR NOVAS ESTRATÉGIAS
No dia 31 de maio foi realizada a segunda da
edição do ‘Workshop de Planejamento e Mercado
do Sistema Fier’, com a presença de colaboradores
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima
(FIER), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
O encontro foi de alinhamento e apresentação de estratégias para alcance de metas para este
ano. Além disso, foi realizada uma dinâmica em grupos, para troca de experiências e interação. De acordo com a superintendente do IEL-RR, Rônia Barker,
o momento foi de grande riqueza para troca de conhecimento entre as casas SESI, SENAI, FIER e IEL.
“Compartilhar conhecimento e nivelar estratégias direcionadas para os nossos clientes da
indústria é, com certeza, a melhor forma de reavaliar práticas que buscam atender com excelência a
necessidade dos setores industriais do Estado, culminando com o cumprimento da missão e visão do
Sistema FIER”, destacou Rônia Barker.
Durante o workshop foi elaborado o Plano
de Ação referente às ações estratégicas para atingimento das metas neste ano de 2022. Cada item foi
inspirado na dinâmica feita em grupos, onde foram
propostas ações para serem executadas, afim de ga-

rantir que as metas sejam alcançadas.
Entre as ações descritas estão: realizar o mapeamento de cursos gratuitos para atuação em conjunto; identificar produtos para pessoa física (vacina,
ginástica laboral, circuito bem-estar, SST); realizar
mapeamento das indústrias atendidas por SENAI e
IEL para direcionamento ao SESI; firmar Termo de
Cooperação técnica SENAI e IEL para inserção de estagiários dos cursos técnicos; elaborar portfólio por
segmento com vídeo institucional e outras.
Para o designer gráfico da FIER, Fernando
Guilherme, o momento foi enriquecedor, pois envolveu profissionais de vários setores do Sistema
FIER, com pensamentos, experiências, ações e atitudes distintas, com o intuito de elaborar planos de
ações a serem desenvolvidos ao longo do ano para
que as metas sejam alcançadas e o Sistema tenha
êxito no ano de 2022.
“Estive no primeiro workshop, onde aprendemos a parte teórica do setor de mercado. Já neste
segundo, o aprendizado foi colocado em prática.
Tivemos a oportunidade de conhecer os pontos fracos e fortes, e desta forma, propor melhorias para
o trabalho. A dinâmica foi muito produtiva, uma vez
que reuniu os profissionais de Casas diferentes, mas
com um mesmo foco”, destacou Fernando.

Foi elaborado Plano de Ação referente às ações estratégicas para atingimento das metas

EVENTO MARCA PRIMEIRA ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO
DO OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA DE RORAIMA
Nesta sexta-feira, dia 3 de junho, foi lançada
a primeira etapa de implementação do Observatório
da Indústria, uma plataforma que estará disponível
no site da Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), para fornecer conhecimentos sobre a
economia roraimense e o setor industrial, contribuindo para uma tomada de decisão mais qualificada
e também auxiliará na potencialização dos investimentos e prospecção de novos mercados.
O observatório trabalhará o fenômeno do
Big Data, usando metodologias como matriz SWOT,
arco de Maguerez, análises estatísticas, econométricas, espaciais e tributárias, além de mapas Mentais
e tecnologias como Power BI, em prol da prosperidade e assertividade dos negócios empresariais. Ele
será alimentado pela FIER, que coletará e analisará
dados, arquitetando o futuro dos negócios, focado
no desenvolvimento econômico, social e ambiental.
A ferramenta está sendo desenvolvida em
parceria com a Federação das Indústrias do Estado
do Mato Grosso (FIEMT). De acordo com o Gerente
de Economia e Representante do FIEMT, Pedro Máximo, Roraima é o oitavo estado a receber a iniciativa,
sendo sete destinados a Federações e um nacional.
“O Observatório aponta caminhos, junta informação e ajuda os empresários, o governo, instituições de pesquisas a decidirem qual que é o futu-

Evento reuniu imprensa, empresários industriais e órgãos governamentais

ro do estado de Roraima, aonde investir e qual é o
caminho do futuro de Roraima”, disse, ao acrescentar que esta é uma plataforma ligada a Microsoft,
chamada Power BI, que é basicamente um Excel
avançado.
“Ela é de fácil acesso e vai estar no site da
FIER e as pessoas vão poder acessar e vão poder
ter informações. Além de possíveis reuniões que
poderão ser feitas com os interessados”, completou
Máximo. O observatório servirá para empresários,
prefeituras e demais órgãos terem acesso a informações de cadeias produtivas como número de exportações, indústrias e empregados por setor.
A presidente da FIER, a empresária Industrial
Izabel Itikawa, explicou que esta nova plataforma é
um “passo para o futuro” e deve abrir portas para investidores. “Observatório da Indústria vai proporcionar informações importantes na tomada de decisões
para todos os empresários da indústria do nosso estado. Isso é uma preocupação hoje presente em todas as federações do nosso Brasil”, ressaltou.
Ela complementou que: “É um benefício para
as indústrias de Roraima e para aqueles que querem investir em nosso estado. O objetivo principal é
catalogar dados e basear informações para que os
empresários possam utilizá-los nos investimentos”,
afirmou a presidente da FIER.

FIER EM PARCERIA COM SINDIGRÃOS E A SEMENTES
BARCELLOS PROMOVERAM PALESTRA SOBRE MANEJO
INTEGRADO DO CULTIVO DO ARROZ IRRIGADO

O evento ocorreu no Auditório do Centro de formação profissional da
Instituição SENAI/RR Distrito

Com o objetivo de trabalhar a temática indústria do setor da rizicultura com os empresários
agroindustriais do estado de Roraima, o tema abordado Manejo das Cultivares de Arroz, a louvara de arroz;
vem se transformando ao longo do tempo como forma
de continuar a ser competitiva; um dos caminhos tem
sido através de buscas constantes de maiores produtividades. Diversas práticas de manejo já identificadas,
proporcionam produtividades elevadas se forem utilizadas de forma integrada.
Participaram do encontro a presidente do SINDIGRÃOS e presidente da FIER, a empresária industrial Sra. Izabel Itikawa, o empresário e parceiro da
Sementes Barcellos Sr. Maurício Cardoso Barcellos, o
palestrante Engenheiro Agrônomo Msc. Valmir Gaedke Menezes, os empresários do setor agroindustriais e
demais representantes do setor industrial.
O Evento contou com a apresentação sobre o
“Manejo Integrado do Cultivo de arroz”, o palestran-

te Dr. Valmir Gaedke Menezes engenheiro agrônomo,
pesquisador e metres em fitotecnia pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, tem experiências na
área de agronomia com ênfase em manejo e tratos
culturais; abordou os tópicos como: produzir arroz
de forma sustentável, drenagem, cuidados com cada
pedaço de terra para torná-los produtivo; a qualidade
de sementes, boa semeadora ajuda em boa semeadura, profundidade de semeadura e entre outros.
Durante o encontro o empresário Sr. Maurício
Barcellos da “Sementes Barcelos” agradeceu a parceria
com o SINDIGRÃOS e a Federação das Indústrias e colocou a importância desse evento no estado de Roraima a
alta capacidade de produção de grãos e a qualidade de
grão exigida pelo mercado; a inovação na prospecção e
desenvolvimento de genótipos tolerantes a diferentes
a princípios ativos de herbicidas, bem como de tipos
especiais, como arroz para culinária, Japonesa, Italiana
e para a tradicional culinária gaúcha. Finalizou.
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EQUIPES DE ROBÓTICA DA ESCOLA DO SESI MARCAM PRESENÇA NO
MAIOR TORNEIO DE ROBÓTICA NACIONAL DISPUTADO EM SÃO PAULO

Equipes se classificaram após disputar torneios regionais no Pará e Manaus

As equipes de robótica do Centro de Educação
João de Mendonça Furtado, a Escola do SESI, participaram
do 4º Festival SESI de Robótica, considerado um dos
maiores do país, que foi realizado nos dias 27 a 29 na
Bienal em São Paulo.
Na competição estiveram presentes a equipe
Engenheiros em Ação e a Estrela do Norte, formado por
alunos do Ensino Médio SESI/ SENAI, que se classificaram
após participar dos torneios regionais realizados no Pará
e em Manaus, respectivamente.
Em São Paulo, a Estrela do Norte conquistou
o Prêmio dos Juízes em Desempenho do Robô na
categoria First Lego League (FLL). A estudante do 1º
ano do Ensino Médio da Escola do SEI, Radyja Amaral,
resume a experiência em participar das competições
deste ano. “É incrível, surreal e só posso dizer que a
robótica mudou minha vida. Eu estou no SESI desde o
fundamental e essa educação tecnológica faz a diferença

na minha vida”, revela a estudante.
Para a diretora da Escola do SESI, Gardênia
Cavalcante, que esteve com a delegação do SESI
Roraima em São Paulo, a participação dos alunos
em São Paulo é um efeito da valorização do trabalho
pedagógico feito pela escola. “A nossa escola valoriza
essa preparação voltada para as áreas das ciências,
tecnologia, engenharia, artes e matemática. O mundo
é cada vez mais exigente com a questão da tecnologia
e nossos alunos são preparados desde cedo para essa
exigência”, afirma a diretora.
Ao todo neste ano de 2022, as equipes da Escola
do SESI conquistaram oito prêmios contando os torneios
regionais do Norte e também o nacional em São Paulo
com as três equipes Macunaima, Estrela do Norte e
Engenheiros em Ação. Os prêmios envolvem conquistas
nas categorias design de robô, projeto de inovação,
desempenho do robô e desafio do robô.

Festival SESI de Robótica

Batizada de Cargo Connect, a quarta edição do
festival reuniu em São Paulo competições de robótica,
oficinas e seminários sobre educação. Neste ano, o
tema é voltado para o desenvolvimento de projetos
ligados ao transporte e à logística. As equipes do SESI
participaram da categoria FLL formada por alunos de
9 a 16 anos que constroem robôs feitos de peças de
LEGO e na competição precisam cumprir uma série de
atividades e somar o máximo de pontos em rounds de
2 minutos e meio. Além disso, a equipe é responsável
por criar um projeto de inovação buscando uma
solução para um problema real dentro da temática da
temporada.
Na categoria FLL participaram do festival 100
equipes formadas por 635 estudantes (298 meninos
e 337 meninas). Ao todo participaram do festival,
1.200 estudantes de escolas públicas e privadas das
27 unidades da Federação.

Estrela do Norte recebe premiação durante competição em São Paulo

Evento de ciência e tecnologia ocorreu entre os dias 27 e 29 de maio
reunindo 1.200 estudantes no Pavilhão da Bienal
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SESI FINALIZA O MÊS DA INDÚSTRIA COM PALESTRAS, AÇÕES
DE SAÚDE E CURSOS GRATUITOS

Curso da CIPA para Designados, ministrado pelo instrutor Ronaldo Acácio

Para homenagear um dos setores que mais
impulsionam a economia e contribuem para o
desenvolvimento do país, foi instituído o dia 25 de
maio como o Dia da Indústria. E, por isso, foi realizando
durante todo mês de maio uma série de ações, palestras
e capacitação voltadas ao tema.
Comopartedaprogramaçãohouveatendimentos
odontológico gratuito para os trabalhadores, vacinas
para H1N1 nas empresas industriais, ginástica laboral
com sorteio de brindes relacionados a temática industrial
e blitz educativas sobre postura correta e ergonomia
dentro do ambiente de trabalho.
Nos dias 24 a 28/05 aconteceu diversas
atividades na Escola do SESI, como pesquisas sobre a
história da indústria em Roraima e outras atividades
relacionadas ao tema. Também correram palestras para
os alunos do ensino médio SESI-SENAI, com empresários

do setor industrial André Felicio da cerâmica Novo
Paraíso e o empresário industrial da área de tecnologia
Diego Lameck da empresa 4conectar, que contaram
suas histórias e vivências nesse ramo.
Já nos dias 30 e 31 o SESI por meio da CIPA realizou
a palestra para Designados – NR5, para colaboradores
das empresas: Albuquerque e Rossi, RS Construções,
Arroz Itikawa, Sorveteria Caribe, Roraima Energia,
Sorveteria Polo Sul, Eletrowoltes LTDA, Sorveteria
Caramelo, Cerâmica SB, Caburaí Papito e Rosas Ateliê.
O curso foi gratuito para essas empresas como parte da
programação do mês da indústria e abordou as normas
regulamentadoras de prevenção de acidente, como
forma de orientar e prevenir as empresas acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho, para que se torne
melhor a preservação da vida e promoção da saúde do
trabalhador.

Palestra de casos de sucessos no setor empresarial para alunos do ensino médio
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SENAI/RR PARTICIPA DO 1º SEMINÁRIO RORAIMENSE SOBRE
ESPAÇOS MAKERS

Registro mostra representantes da FIER, IEL, SENAI e IFRJ

O SEBRAE/RR, com parceria do SENAI/RR,
IEL/RR e IFRR, realizou no dia 19 de maio na sede do
IEL/RR, o 1º seminário Sobre Espaços Makers, um
evento que tem ganhado cada vez mais destaque em
grandes empresas, startups e instituições de ensino.
Esse ambiente permite que qualquer pessoa possa
criar, experimentar e compartilhar soluções, mesmo
sem conhecimento prévio. Para isso o Espaço Makers
oferece ferramentas digitais e tecnológicas, ou mesmo
recursos mais tradicionais, como os de marcenaria.
Com base na cultura Maker, o espaço é um convite ao
protagonismo de novas ideias e criações, permitindo o
desenvolvimento de competências como: criatividade,
autonomia e empatia. São locais que apoiam e favorecem
os conceitos da fabricação digital e do “faca você
mesmo”(Do It Yourself), nomenclatura utilizada quando
nos referimos ao Movimento Maker, possibilitando que
empreendedores façam seus próprios protótipos e
produtos.
Estiveram presentes no evento a Presidente da
FIER - Sra. Izabel Itikawa, a Diretora Regional do SENAI/
RR - Sra. Almecir de Freitas Camara, a Superintendente
do IEL/RR - Sra. Rônia Barker, o Diretor AdministrativoFinanceiro do SEBRAE/RR - Sr. Almir Sá, a Diretora
técnica do SEBRAE/RR - Sra. Dorete Padilha, demais
representantes, alunos e colaboradores das instituições
participantes.
O evento apresentou o conceito teórico, prático
e experimental do ambiente de inovação, mostrando
as boas práticas adotadas em outros estados que
possuem experiência na jornada da construção de
um ambiente inovador conectada com o ecossistema
local de inovação. O SENAI/RR ofertou a mini-oficina
de Impressora 3D, com o objetivo de apresentar o
conceito e funcionamento de uma impressora 3D com
os instrutores Handerson Oliveira e Robério Uchôa , e
a mini-oficina de Arduíno, apresetnando a versatilidade
da plataforma Arduíno ministrada pelo Instrutor Caiã
Alves.

No tema principal do evento foram apresentadas
a jornada da construção do Espaço Maker do Instituto
Federal do Rio de Janeiro – Niterói (NITMAKER) e do HUB
de Inovação do SENAI de Alagoas pelos Palestrantes:
Doutor Luiz Felipe, Professor e Coordenador do
NITMAKER (IFRJ), e o Mestre Maicon Lacerda, Gerente
Executivo de Inovação e Tecnologia do SENAI/AL,
respectivamente. Segundo o Dr. Luiz Feliz “a importância
do mundo digital na educação do empoderamento que
a tecnologia e a ciência pode trazer, é uma questão
central de qualquer ser humano: acontece que o mundo
ainda está em desenvolvimento, e na forma digital
eles são meros usuários da tecnologia, o objetivo da
imersão de vida é elevar o potencial desses alunos, é
ensinar a sonhar e executar que eles podem ser novos
desenvolvedores de forma criativa”, ressaltou.
Para Maicon Lacerda “hoje o mundo digital é
uma questão competitiva, para empresas e profissionais,
o Espaço Maker vai além do espaço físico, sua aplicação
pode ser voltada também à iniciativas pedagógicas.
No contexto escolar, os makerspaces oferecem um
espaço para ideias, isso possibilita a experimentação e
autoexpressão, o acertar e o errar, e assim, despertar
nos alunos o espírito inventivo e atitude para colocar a
mão na massa”.

xxxx
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ALUNOS DE CURSO TÉCNICO DO SENAI/RR PARTICIPAM DO
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA- SAEP

Alunos do 3º ano do novo Ensino Médio Técnico
Integrado do Curso Técnico em Redes de Computadores
do SENAI/RR e SESI/RR, realizaram no dia 25 de maio nos
laboratórios e unidade móvel de informática, a Avaliação
de Desempenho de Estudantes, um dos componentes
do SAEP (Sistema de Avaliação da Educação Profissional
e Tecnológica). A avaliação é dividida em duas etapas:
prova objetiva on-line e a avaliação prática que ocorrerá
nos dias 08 e 09 de junho de 2022.
Neste ano foram inscritos 38 alunos para
realizarem a prova on-line. A prova prática por sua
vez, é uma amostragem com alunos selecionados pelo
Departamento Nacional do SENAI. Desde 2016, o SAEP
avalia a qualidade dos Cursos Técnicos do SENAI/RR,
os resultados obtidos irão auxiliar na elaboração de

estratégias para o sistema educacional.
A Avaliação Nacional de Desempenho analisa
as competências e habilidades dos alunos dos cursos
ofertados pelo SENAI, a fim de adequar metas para
educação e aprimorar os indicativos da gestão e da
coordenação pedagógica. O SAEP permite levantar
informações sobre fatores sociais, a estrutura física, a
metodologia e os recursos didáticos para a construção
de conhecimento, com o intuito de fazer da formação
um diferencial na vida dos alunos. O SENAI é referência
em educação profissional e a única instituição que realiza
essa avaliação, e os alunos que fazem a prova ajudam
a analisar a qualidade dos cursos e por consequência,
terão boas referências de formação e vantagem para
ingressarem no mercado de trabalho.
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INSTITUTO REDE DE MULHER EMPREENDEDORA E IEL CAPACITAM
MULHERES POR MEIO DO PROGRAMA ELA PODE
O programa Ela Pode tem como objetivo
encorajar as mulheres empreendedoras ou que
estejam em busca de crescimento pessoal e
profissional, ajudando-as a conquistar independência
financeira e de decisão sobre seus negócios e vidas. Ele é
realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora,
com o apoio do Google e é realizado em Roraima
em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL-RR.
A capacitação será realizada no dia 9 de
junho, a partir das 14h, na sede do IEL. As vagas são
limitadas. A inscrição é gratuita e pode ser realizada
por meio do site www.ielrr.org.br ou no IEL, localizado
na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro.
O Ela Pode pretende capacitar 135 mil mulheres
brasileiras nos próximos dois anos, tornando-as
confiantes e preparadas para o autodesenvolvimento
pessoal e profissional. Pretende-se que, ao final

da capacitação, as participantes sintam-se mais
preparadas e incentivadas para ter seu próprio negócio
ou melhorá-lo e até mesmo conseguir um emprego.
Segundo a representante do Ela Pode em
Roraima, Jacqueline Rodríguez, no treinamento serão
tratados temas como Liderança com comunicação
assertiva voltada para negociação e ainda acontecerá
um bate-papo com empreendedoras convidadas.
Rede
Mulher
Empreendedora
A Rede Mulher Empreendedora – RME (rme.
net.br) é a primeira e maior plataforma de apoio
ao empreendedorismo feminino do Brasil, que
tem como propósito empoderar empreendedoras
economicamente, garantindo sua independência
financeira e decisão sobre seus negócios e suas vidas.
Informações: 3212-3884.

