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REPRESENTANTES DO SISTEMA FIER PARTICIPAM DE
“CAFÉ COM EMPRESÁRIOS”
No dia 27 de outubro foi realizado o “Café
com Empresários”, uma iniciativa do escritório Altocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados
(ACNUR) em Boa Vista-RR e do Fórum Empresas com
Refugiados. A programação ocorreu no Hotel Orla do
Rio Branco.
Representantes do Sistema FIER participaram
do evento. Durante o café, foram apresentadas as
boas práticas empresariais sobre a contratação e
integração socioeconômica local de refugiados e
migrantes.
A programação também contou com a
participação da representante da empresa BRF, Sra.

Migração em Roraima

Roraima é a porta de entrada de migrantes e
refugiados da Venezuela no Brasil, devido ser
fronteira. Conforme dados da Superintendência da
Polícia Federal (PF), houve um aumento de mais
de 65% no total de entradas de venezuelanos por
Pacaraima, cidade fronteiriça, entre os meses de
junho e setembro deste ano.
A PF informou que foram registradas 7.596 entradas
no Brasil pelo município de Pacaraima (na fronteira
com Santa Elena de Uairén) em junho, 8.428 em julho,
11.781 em agosto e 12.649 no mês de setembro. Este
volume já é superior ao registrado em fevereiro de
2020 (12.369), último mês anterior à restrição de
acesso ao Brasil pela fronteira

Beatriz, que falou sobre a experiência da empresa na
contratação de refugiados e migrantes, destacando
projetos voltados a este público, o histórico de
chegadas dos estrangeiros na BRF, bem como as
vantagens de contratá-los.
Estiveram presentes as representantes do
Sistema FIER: Kátia Campos (Conselheira do Sistema
FIER), Lisete Carneiro (Conselheira do Sistema FIER),
Marcelo Bussachi (Conselheiro do Sistema FIER),
Rônia Barker (Superintendente do IEL), Cristiani
Plácida (Gerente de Educação do SENAI) e Luana
Barbosa (Coordenadora Técnica e Administrativa da
FIER).

MULHERES DO SISTEMA FIER SE REÚNEM EM EVENTO
ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA

Outubro Rosa é uma campanha nacional de
conscientização para alertar as mulheres e a sociedade
sobre a importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e mais recentemente
sobre o câncer de colo do útero. O Sistema Fier
promoveu várias ações ao longo do mês e para encerrar
a campanha realizou o ‘Encontro com a Saúde’, no dia
28 de outubro.
A programação reuniu as mulheres que atuam
no Sistema Fier, para uma roda de conversa sobre
cuidados com o corpo e com a mente, prevenção e
diagnóstico do câncer de mama, sexualidade e vida
saudável. Além disso, foram feitos relatos de quem
viveu e venceu um câncer e de quem ainda está em
tratamento contra a doença.
Especialistas convidadas apresentaram e
debateram os temas junto com as colaboradoras.
Estiveram presentes a médica mastologista Maria
Cátia, a psicóloga Rafaela Assunção, a fisioterapeuta

pélvica Carol Queiroz e médica Sayuri Itikawa.
O evento ocorreu no Tapiri do Sesi e teve a
finalidade de encorajar as mulheres a cuidarem da
saúde e também a se prevenirem do câncer de mama.
A data do Outubro Rosa é celebrada anualmente,
para compartilhar informações e promover a
conscientização sobre a doença; proporcionar maior
acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e
contribuir para a redução da mortalidade.
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ESCOLA DO SESI REALIZA FESTIVAL CULTURAL 2022
COM TEMÁTICA VOLTADA PARA A COPA DO MUNDO

Programação terá abertura com robô, coreografias com alunos e muita informação sobre dez países que estarão na competição realizada no Catar

O Centro de Educação do Trabalhador João de
Mendonça Furtado, a Escola do SESI, irá realizar nos
dias 4 e 5 de novembro o Festival Cultural 2022. O
evento será realizado às 19h na quadra de esportes
do CET.
O objetivo do festival é gerar o interesse dos
alunos no conhecimento de novas culturas, além
da busca por estimular o olhar crítico e artístico
dos participantes. Para esta edição, o foco será na
dança, músicas e vestimentas que estão nas culturas
de alguns países que estarão disputando a Copa do
Mundo no final de novembro no Catar.
Desta forma, no dia 04 ocorrerão as
apresentações das turmas do Maternal, 1º Período,
2º Período e 1º ano e no dia 05 as apresentações
ficam com outras turmas de alunos do 1º ao 4º ano.
Além das apresentações de dança, o festival também
contará com abertura a cargo de um robô feito
pelas equipes de robótica do SESI, apresentações de
bandeiras e bastante informação sobre a cultura de
países como Japão, Costa Rica, Argentina, Equador,
Brasil, entre outros.
Conforme a vice-diretora da Escola do SESI,
Alesandra Farias de Queiroz, o festival cultural tem

sido trabalhado em dois pilares, primeiro em sala
de aula produzindo conhecimento com alunos e
depois a parte prática que será apresentada para
a comunidade. “Queremos promover ações de
cunho interativo, resgatando a cultura dos países,
compreendendo as diversidades e tradições por meio
da expressão corporal”, afirma.
A vice-diretora também explica o trabalho
pedagógico de trazer a Copa do Mundo para o
calendário escolar do SESI. “Estamos aproveitando um
evento esportivo tão importante e midiático como é
a Copa do Mundo para que nossos alunos aprendam
mais sobre novas culturas com foco na cultura de
alguns desses países”, afirma a diretora.
Para a edição de 2022, o festival passou por
algumas mudanças. Anteriormente se chamava
Festival Folclórico com uma programação voltada
para o folclore brasileiro. “Resolvemos mudar, pois
quando era Festival Folclórico o evento ficava limitado
a uma programação somente voltada a um assunto.
Agora com Festival Cultural conseguimos envolver
uma maior diversidade cultural e assim englobar
um conjunto de culturas que existem em diferentes
países”, destaca Alesandra.
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SENAI/RR REALIZA AÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA
COLETA SELETIVA COM ESTUDANTES DA INSTITUIÇÃO
O evento aconteceu no hall do Centro de Formação Profissional Prof. Alexandre
Figueira Rodrigues

Equipe de instrutores do SENAI/RR

Com o intuito de demonstrar aos alunos
a importância de não somente falar sobre a
preservação do meio ambiente, mas sobretudo
praticá-la no dia a dia, o SENAI/RR promoveu
no período de 24/10 à 01/11/2022, uma ação
de conscientização com os estudantes da
Aprendizagem Industrial, Qualificação Profissional
e Novo Ensino Médio Técnico, sobre a prática
do descarte correto dos resíduos de consumo,
reutilização e reciclagem desses materiais por
meio de um exercício bem simples, a coleta

seletiva.
O evento aconteceu no hall do Centro de
Formação Profissional Prof. Alexandre Figueira
Rodrigues, onde as turmas da Aprendizagem
apresentaram mini oficinas sobre a finalidade
do descarte correto, e sua contribuição para o
desenvolvimento sustentável dentro e fora da
Instituição. Além de uma exposição de cartazes e
desenhos feitos pelos estudantes que explicavam
sobre os tipos de reciclagem e a forma que eles
são manuseados.
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Alunos do SENAI/RR apresentado sobre como funciona a coleta seletiva

A pedagoga Daniele Freitas explica
que essa ação tem o objetivo de trabalhar a
conscientização da coleta seletiva entre os
próprios alunos, “Buscamos trabalhar com os
alunos da aprendizagem que é uma modalidade
aqui do SENAI, eles que fizeram os materiais
utilizados neste evento, como os slides e tudo que
está exposto, de forma bem interativa os alunos
querem construir esse ambiente colaborativo
onde a gente possa depositar os lixos no ambiente
correto”, esclarece Daniele.
“A mensagem que queremos passar com
essa iniciativa é que não devemos nos limitar
somente em aprender a teoria, mas colocá-la
em prática, pois a coleta seletiva traz benefícios
para o planeta e para a vida das pessoas. Com
ela é possível fazer a reciclagem de vários

materiais, reduzindo dessa forma os lixos dos
aterros sanitários que é uma problemática muito
recorrente, então trabalhar essa temática com
os alunos é uma forma de nos conscientizar não
somente no ambiente profissional mais no pessoal
também”, ressalta o instrutor da área de gestão
Manoel Costa.
A aluna do curso de Assistente
Administrativo, Adria Letícia, cita que essa ação
reforça o incentivo entre os alunos e colaboradores
a respeitarem a separação do lixo, “Achei
muito importante o SENAI ter proporcionando
esse momento, pois além da conscientização
sustentável e da prática, os próprios estudantes
explicam o tema e compartilham com outros
alunos, o que na minha opinião é ótimo para fixar
todas essas informações”.

A coleta seletiva é um mecanismo sustentável de
recolha de lixo que conta com uma classificação
prévia desses resíduos de acordo com o material
de origem. Cada material recebe uma cor que
indica sua natureza, como vidro, plástico, metal
ou papel. Ou seja, todo lixo descartado seja por
empresas, escolas ou até mesmo em sua residência

pode ser separado.
Dessa forma, as lixeiras de coleta seletiva
fazem toda a diferença para a reciclagem e
sustentabilidade do nosso planeta, pois com elas
é possível selecionar os lixos, o que facilita o seu
descarte adequado e também no processo de
reciclagem.
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O IEL/RR TEM VAGAS ABERTAS PARA ESTÁGIO

A busca por uma vaga de estágio faz parte da
rotina de grande parte dos brasileiros. Em Roraima não
poderia ser diferente. O IEL/RR está com 20 vagas de
estágio abertas para diversas áreas e cursos. As chances
são para estudantes regularmente matriculados no
ensino médio Integrado, técnico e superior, das mais
diversas áreas, como: administração, enfermagem,

engenharia civil, entre outros. São grandes
oportunidades para que os estudantes possam aplicar
a teoria na prática, tendo uma grande chance de serem
inseridos no mercado de trabalho. Interessados podem
conhecer as oportunidades por meio do site do IEL
Roraima: www.ielrr.org.br ou para mais informações
entrar em contato pelo WhatsApp (95)3212-3884.

