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Diretores do SINDIJOIAS participam de mais uma etapa

do planejamento estratégico do sindicato

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), por 
meio do Centro de Promoção ao Associativismo Sindical e do 
Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), realizou na última 
terça-feira (29), mais uma etapa do Planejamento Estratégico do 
Sindicato da Indústria de Joalherias, Ourivesarias e Relojoarias do 
Estado de Roraima (SINDIJOIAS). O planejamento do sindicato é 
diferente do planejamento do setor que representa. O objetivo é 
contribuir para o aperfeiçoamento da sua atuação, conferindo 
maior legitimidade e transparência das suas ações.

O projeto se divide em duas etapas: o planejamento estratégico 
e a revisão e elaboração do plano de ação. Para auxiliar as lideranças 
do sindicato, o projeto ainda disponibiliza um software, que permite 
a definição da identidade organizacional, análise de cenários, 
definição de indicadores e metas, proposição de ação, controle  e 
execução das atividades e avaliação dos resultados.

Para o presidente do SINDIJOIAS, este é um momento muito 
importante. "Essa capacitação vai agregar ainda mais valor ao nosso 
trabalho, organizando e traçando estratégias para o nosso plano de 
ação. Dessa forma poderemos atuar de forma ainda mais 
abrangente na defesa dos nossos associados", ressaltou.

O consultor da Confederação Nacional da Indústria (CNI) Fabiano 
di Cristo, disse que o projeto é uma oportunidade aos diretores do 
sindicato, onde eles se reúnem e traçam estratégias de atuação. 

"Falamos por exemplo sobre a logística na região amazônica que é 
um dos grandes gargalos para que produz. Por meio do projeto, 
queremos que o sindicato e seus associados possam adotar esses 
conceitos e que ganhem em competitividade em relação a outros 
mercados", finalizou.

Coordenadora do Prêmio CNI de Jornalismo 2014 

visita profissionais da comunicação de Roraima
No dia 18 de outubro a 

Coordenadora do Prêmio CNI de 
Jornalismo, Andréa Matias, 
cumpriu uma agenda de visitas às 
redações dos  veículos  de 
comunicação de Boa Vista, com o 
objetivo de divulgar e convidar os 
comunicadores a participarem da 
3ª edição do prêmio. 

Todos os 27 estados brasileiros 
serão visitados. A Federação das 
Indústrias de cada um é a 
responsável por organizar as 
reuniões. Em Boa Vista, Andrea 
esteve com os dirigentes  do 
Sistema Indústria, apresentando 
o prêmio e com profissionais de  
12  redações  entre  jornais  
impressos, televisivos, sites e 
rádio. Ela explica que este trabalho de divulgação “in loco” faz toda 
a diferença. “Uma simples conversa com os profissionais ajuda a 
esclarecer algumas dúvidas, e dessa forma eu faço o convite 
pessoalmente e incentivo-os a participar do prêmio, que nada 
mais é do que um reconhecimento ao brilhante trabalho que é 
desenvolvido pela imprensa de todo o país”, destacou.

Nas duas primeiras edições, Roraima foi um dos estados da 
Região Norte onde nenhum profissional se inscreveu, para esse 
ano a expectativa da organização é de reverter a situação. 
“Sabemos do potencial dos profissionais do Estado e queremos 
que eles se sintam motivados e até desafiados a não ficarem de 
fora desta terceira edição do prêmio. Durante as conversa com 
eles, eu faço questão de lembrá-los que não é preciso temer, por 
que todos os inscritos competem de igual pra igual, meu lema para 
este prêmio é, “Só quem não se inscreve, é que não tem chances 
de ganhar”, destacou Andrea, lembrando ainda que o fato de 
estarem no extremo norte e não terem um grande polo industrial 

não torna os comunicadores 
inferiores aos dos demais 
estados, pelo contrário, é preciso 
mostrar por que o estado não 
possui muitas indústrias e 
apontar as soluções para o 
problema. 

O Prêmio CNI de Jornalismo 
2014 distribuirá R$ 310 mil aos 
vencedores. Serão premiadas 
com R$ 25 mil as melhores 
reportagens de TV, rádio, revista, 
jornal e internet (sites e blogs). 
Os ganhadores nas categorias 
regionais (Sul, Norte, Centro-
Oeste, Sudeste e Nordeste) 
receberão R$ 15 mil cada um. 
Há também dois prêmios 
e s p e c i a i s ,  e m  q u e  o s  

vencedores receberão R$ 30 mil: Educação e Inovação. Por último, 
o Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo e mais R$ 50 mil, que 
serão entregues ao melhor entre todos os trabalhos inscritos.

Além dos R$ 310 mil em prêmios, os trabalhos vencedores das 
categorias especiais Educação e Inovação e do Grande Prêmio José 
Alencar de Jornalismo receberão uma bolsa de estudos para o 
curso Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais. O curso é 
ministrado em Fontainebleau, na França, pela escola de negócios 
Insead, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Cada jornalista poderá inscrever até cinco trabalhos, que 
concorrerão em todas as categorias, destaques regionais, prêmios 
especiais e ao Grande Prêmio. O anúncio dos finalistas ocorrerá 
em 2 de julho do próximo ano e a entrega dos prêmios está 
prevista para 29 de julho de 2014. O regulamento está disponível 
no site , onde também deve ser 
feita a inscrição.

www.portaldaindustria.com.br

Dirigentes do Sindijoias debatem o planejameno estratégico da entidade

Foto: Ascom Sistema Indústria

Andrea Matias divulga o Prêmio CNI de Jornalismo em Boa Vista

Foto: Ascom Sistema Indústria
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Jogos Regionais do SESI 2013 reúnem quase 400 

trabalhadores da indústria em Roraima
Em 2013 o Departamento Regional de Roraima sedia pela terceira 

vez em sua história, os JOGOS REGIONAIS DO SESI, entre os dias 6 e 10 

de novembro, no Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI, 

localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Bairro 

Aeroporto.  A cerimônia de Abertura acontece na quarta- feira (6), a 

partir das 19h no ginásio poliesportivo do SESI. 

A competição acontece todos os anos e reúne em diferentes 

Estados (Neste caso, os da região norte com exceção do Tocantins, 

que disputa com os Estados da região Centro-oeste) os vencedores 

das fases estaduais. Os campeões da fase regional classificam-se para 

os Jogos Nacionais do SESI, com a possibilidade de participar ainda de 

mundiais do trabalhador dependendo da modalidade.

Além de Roraima, outros cinco Estados da Região Norte serão 

representados por mais de 370 atletas-industriários: Acre, Amapá, 

Amazonas, Rondônia e Pará. As competições acontecerão nas 

modalidades de vôlei de praia, futsal, futebol society máster, natação 

e tênis de mesa.

Representante da CNI apresenta planejamento dos

Núcleos de Inovação
 No dia 01 de novembro, no 

Auditório da FIER aconteceu a 
primeira reunião de trabalho dos 
Núcleos de Inovação nos Estados. 
Ricardo Fermann, representante 
da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI, apresentou o 
plano estratégico de Mobilização 
Empresarial pela Inovação – MEI. 
O presidente da FIER, Rivaldo 
Neves, a superintendente do SESI, 
Almecir Câmara, o diretor regional 
do SENAI, Arnaldo Mendes e a 
superintendente do IEL, Lidia 
Tavares, estiveram presentes no 
encontro.

A FIER ficou responsável em implantar os Núcleos de Inovação 
em Roraima e as casas SESI, SENAI e IEL são parceiras, somando 
esforços para que a cultura da inovação seja disseminada entre os 
empresários industriais. A missão do projeto é articular as 
iniciativas do sistema federativo local para fortalecer e ampliar a 
inovação na indústria.

De acordo com Ricardo Fermann a inovação é um dos grandes 
pilares para dar sustentabilidade para as empresas e esse 

movimento deve ser o catalisador 
para as iniciativas públicas 
b r a s i l e i r a s  e n t r a r e m  e m  
consonância com o que está 
sendo proposto. “Mais do que 
pensar devemos ser inovadores 
além de consolidar e difundir os 
conhecimentos tendo em vista 
que estimular essa cultura de 
inovação é um dos principais 
objetivos”, frisou.

A idéia é mobilizar, capacitar 
para inovar, além de buscar 

parcerias públicas e privadas 
que possam atuar no fomento 
dos projetos. A expectativa é 

que a demanda da indústria seja positiva no sentido de buscar 
recursos no Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, 
parceiro dos núcleos de inovação.

O presidente da FIER Rivaldo Neves destacou que o Núcleo de 
inovação já foi implantado em Roraima e agradeceu a presença da 
CNI. “Juntos vamos aprender um pouco mais sobre o que podemos 
fazer para contribuir com o desenvolvimento da indústria 
Roraimense por meio de projetos inovadores”, finalizou.

Ricardo Fermann fala sobre as estratégias para se trabalhar a inovação nas indústrias

Foto: Ascom Sistema Indústria

De 06 a 10/11/2013

no SESI Roraima

De 06 a 10/11/2013

no SESI Roraima

Jogos Regionais do SESI

Tênis de Mesa     Vôlei de Praia

- Etapa Região Norte -  

Prestigi
e!

Futebol Society     Futsal     Natação

Jogos Regionais

SESI
Roraima 2013

Concerto SESI de Violinos e Banda
Clássicos, baladas e trilhas de filmes estão no repertório da 6ª edição do evento 

Músicos e alunos acertam os 
últimos detalhes nos ensaios para 
o Concerto SESI de Violinos e 
Banda que acontece nesta sexta-
feira (01) a partir das 20 horas, no 
Palácio da Cultura Nenê Macaggi.

Em sua sexta edição o evento 
reúne os professores e alunos de 
violino dos projetos Arte Jovem e 
Lazer Cultural, em uma noite 
especial onde à música será a 
grande atração. As apresentações 
contarão ainda com a participação 
de convidados.

Serão 17 apresentações, entre 
canções clássicas, baladas românticas, trilhas de filmes, uma 
música inédita composta pelo professor Silvio Pond (O Novo) e 
uma homenagem especial ao SESI-RR por sua atuação junto à 
indústria e a comunidade roraimense.

Os 16 alunos de violino serão acompanhados por 20 músicos, 

entre professores do SESI e 
co nv i d a d o s ,  e m  to d a s  a s  
apresentações. 

O coordenador do evento, 
professor Silvio Pond destacou 
que para essa noite o público 
pode esperar muitas surpresas. 
“Nós vamos apresentar um 
cardápio musical maravilhoso. O 
público irá acompanhar lindas 
interpretações de qualidade. Será 
uma noite de muitas emoções”, 
frizou.

Realizado desde 2008 com o 
objetivo de promover o acesso à 

cultura ao trabalhador da indústria, seus dependentes e 
comunidade, o evento mostra o aprendizado dos alunos ao longo 
do semestre. Ao longo dos anos o evento ganhou proporção e pela 
primeira vez será realizado no Palácio da cultura, o público 
esperado é de mais de 500 pessoas. A entrada é franca. 

Alunos do SESI e convidados emocionam o público no Concerto de Violinos e Bandas

Foto: ASCOM Sistema Indústria



Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 191 - 01.11.2013 3

Esporte Cidadania
Mais de 9 mil atendimentos foram realizados no dia dedicado à prática de 

esportes, lazer e cidadania
s a u d áve l  d o  P ro g ra m a  d e  

Educação Alimentar SESI Cozinha 

Brasil (merengue de banana), 

distribuição de água potável, 

picolé e pipoca e salgadinhos). E 

outros 4.144 atendimentos de 

serviços diversos em Ações Sociais.

O evento é realizado anual-

mente em todo o Brasil, em 

parceria com a Rede Globo, 

indústr ias  (  Sabão  G lór ia ;  

Madeireira Mendes Ross; Sorvetes 

Caramelos; Arroz Itikawa; Green 

Máquinas; Publicolor; Gráfica 

Atual; Codesaima), instituições 

g o v e r n a m e n t a i s ,  n ã o  

governamentais e voluntários. 

 A Coordenadora do evento Elisangela Santos agradeceu aos 

parceiros e ao público que fez com que o evento superasse as 

expectativas. “O Esporte Cidadania tem a finalidade de promover 

ações educativas e preventivas de saúde e o incentivar à prática 

esportiva para a população como uma ferramenta de inclusão social. 

Este ano nós contamos com um número maior de parceiros, 

voluntários, o que nos permitiu oferecer bem mais serviços que na 

última edição. Superamos nossas expectativas de atendimentos, 

graças à comunidade que participou conosco durante todo o dia”. Os 

serviços iniciaram às 8 horas da manhã e encerraram as cinco da 

tarde.

Os moradores dos bairros 

próximos à Vila Olímpica Roberto 

Marinho tiveram bons motivos 

para acordar cedo no último 

sábado, dia 26: céu azul, sol 

brilhando, cenário perfeito para a 

9ª edição do Esporte Cidadania, 

que este ano teve o tema: 

“Pratique qualidade de vida, 

pratique esporte cidadania”. 

Este ano 3.259 pessoas partici-

param das atividades desenvol-

vidas ao longo do dia. Ao todo 

foram 9.777 serviços prestados, 

destacando-se os serviços de 

esporte e lazer, 4.668 (apresenta-

ções culturais, danças, apresentação de cães do Canil do Batalhão de 

Operações Policiais – BOPE da Polícia Militar. Cama elástica, totó, 

futebol de sabão, AirPlay, vôlei, futebol, basquete, futsal, ginástica 

laboral, jogos de xadrez, damas, tênis de mesa, parkour, brincadeiras 

(pula corda, queimada, bambolê), lutas (karatê, boxe, kung fu, 

taekwondo, jiu jitsu , capoeira), oficinas de desenhos, palhaços e 

pintura em rosto, apresentação de ginástica com a Academia Aberta 

da Prefeitura,  oficina de primeiro socorros, manobras e atitudes de 

um socorrista realizada pelos profissionais do Samu).

Os serviços de saúde totalizaram 789 (aplicação de flúor e 

massagem anti-stress). Na área da cidadania foram 154 serviços 

prestados (cadastro para estágio, corte de cabelo, degustação 

Mais de 9 mil atendimentos na 9 Edicão do Esporte Cidadania

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Educação
Jornada de Literatura 2013 reúne alunos do SESI

Foram dois dias de atividades dedicadas ao incentivo à leitura
desenvolvidos ao longo do ano.

Suzana Lemos, mãe de aluno, 

destacou a importância do evento 

na vida escolar dos estudantes. “Eu 

acredito que essa é uma bela 

iniciativa do SESI, estimular a leitura 

nos alunos é algo primordial. O 

prazer por ler, começa na escola, 

mas, surte efeito também na vida 

social de cada criança”, declarou. 

De acordo com a vice-diretora 

do Centro  de Educação do 

Trabalhador, Ornela Amorim, o 

evento superou as expectativas. “A 

jornada já faz parte do calendário da 

escola, e nós ficamos muito felizes em ver o empenho e desempenho 

de cada aluno, inclusive os do maternal. E alegria maior ainda, é ter 

contado com a presença dos familiares, o que torna o momento 

muito mais especial para nossos alunos” finalizou.

Durante os dias 30 e 31 de 

outubro o auditório do Centro de 

Educação do Trabalhador João de 

Mendonça Furtado, ficou pequeno. 

Pais, familiares e convidados 

compareceram para prestigiar a 

apresentação dos alunos do 

maternal ao 9º ano, na  Jornada de 

Literatura 2013.

O evento é para mostrar os 

resultados dos trabalhos de 

incentivo à leitura desenvolvidos ao 

longo do ano letivo. No dia 30, 

subiram ao palco as turmas do 

maternal ao 5º ano, no horário das 

8h às 11h e das 14h às 17h. Já no dia 31, foi à vez dos alunos do 6º ano 

ao 9º ano, no período da manhã.

Foram apresentadas poesias, cantigas de roda, exposição de 

trabalhos em murais e varais, dramatizações e peças teatrais. Cada 

turma preparou um mini-projeto sobre um dos trabalhos 

Alunos se divertem na Jornada Literária 2013

Foto: ASCOM Sistema Indústria

UER - Lazer
SESI - Serviço Social da Indústria
Fone: 4009-1847/4009-1835
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes,
3710 - Aeroporto - 69.010.005

Concurso SESI de Poesia - 2013Concurso SESI de Poesia - 2013

Realização: 26/11/2013

Este prêmio objetiva o incentivo a 

produção literária do gênero Poesia junto 

aos trabalhadores da indústria e

à sociedade do Estado de Roraima.



Foto: IEL
SENAI realiza capacitação para 250 colaboradores da 

Embrapa
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eficaz é dizer: a coisa certa, da 

forma certa, na hora certa, no local 

certo e para a pessoa certa, isso faz 

com que os objetivos sejam 

alcançados” enfatizou.

Para o participante José Alves 

Oliveira, Analista da Área Tributária 

e colaborador há mais de 20 anos 

da Embrapa, os benefícios da 

capacitação vão além do convívio 

na empresa. “Melhorar o fluxo dos 

processos e os relacionamentos 

interpessoais são essenciais ao 

crescimento e desenvolvimento da 

e q u i p e  c o m o  u m  t o d o ”  

acrescentou.

Entre os temas abordados: “Gestão da diversidade de gerações, 

com enfoque na formação e equipes multigeracionais”, com intuito 

de buscar um alinhamento das diferenças, isso porque hoje as 

grandes instituições tem vários colaboradores de gerações diferentes 

e isso muitas vezes geram conflitos.

Desde o início de outubro o 

SENAI Roraima tem realizado 

c a p a c i t a ç ã o  p a r a  2 5 0  

colaboradores, divididos em 10 

turmas, da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – Embrapa 

Roraima, com diversos temas da 

área de Gestão, os participantes 

são os profissionais que atuam nas 

coordenações,  supervisões,  

gerências e pesquisas. 

O objetivo das oficinas é 

trabalhar o feedback de maneira 

objetiva e livre de distorções, 

preservando o relacionamento 

com o interlocutor e procurando 

manter o entendimento da cultura, diretrizes, valores e objetivos da 

Embrapa, o que contribui para o alcance dos resultados esperados. 

De acordo com a instrutora Julliane Holanda tem-se trabalhado o 

estímulo para mudanças e inovações. “Durante a oficina mostrei aos 

participantes que a prática do feedback é essencial para poder fluir a 

comunicação dentro da organização, e que comunicar-se de forma 

SENAI e seus colaboradores participam da campanha 

“Outubro Rosa”

Outubro Rosa deste ano superou as expectativas, “as empresas de 

diversos segmentos, além de órgãos públicos e federais, tem nos 

procurado para apoiar e participar do Outubro Rosa, pretendemos 

nos reunir no dia 31 de outubro, às 17h, em prol do luta contra o 

câncer de mama, dando um abraço na praça do Centro Cívico”  

enfatizou.   

Para a colaboradora do SENAI, Rosiane Pinheiro o momento foi de 

grande importância para todas as mulheres “o SENAI está de 

parabéns pela iniciativa de apoiar a campanha Outubro Rosa e trazer 

a palestra sobre a prevenção e o combate contra o câncer de mama, 

recebemos orientações de como realizar o autoexame rotineira-

mente e também fomos encorajadas a conhecer melhor nosso corpo 

e assim disseminar as informações recebidas às pessoas próximas de 

nós, para combater essa grave doença, que se for descoberto no 

começo tem grandes chances de controle e cura” destacou.

No último dia 24 foi realizada, no Tapiri do SENAI, uma 

programação voltada à campanha “Outubro Rosa”, que tem o 

objetivo de alertar as mulheres sobre a importância de realizarem o 

autoexame da mama, além de consultas periódicas, pois, de acordo 

com o Instituto Nacional do Câncer, esse é o tumor que mais mata 

mulheres no mundo. 

A campanha “Outubro Rosa” é mundial, foram iluminadas com 

holofotes cor de rosa a Torre de Pisa, na Itália, o Arco do Triunfo, na 

França, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro e o Monumento dos 

Garimpeiros, em Roraima.

O SENAI recebeu a Dra. Magnólia Monteiro Rocha, médica 

atuante e representante da Campanha em Roraima, que repassou 

orientações valiosas quanto às formas de prevenção, como proceder 

se perceber alguma anormalidade, além de dados estatísticos da 

Sociedade Brasileira de Mastologia, para ela os resultados do 

Equipe do SENAI participa da campanha outubro rosa

Foto: ASCOM SENAI

Colaboradores da Embrapa recebem capacitaçao do SENAI

Foto: ASCOM SENAI
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Representante do SENAI Roraima recebe Diploma Amigo da Base

reserva, brasileiros ou estrangeiros, que 

tenham prestado serviços à Aeronáutica 

Brasileira, também foi entregue na 

solenidade.

Na Base Aérea de Boa Vista, o SENAI 

Roraima atende com cursos na área de 

Automotiva, Metal Mecânica, Construção 

Civil e Eletroeletrônica, essa parceria já ocorre 

há alguns anos e vem se fortalecendo com os 

atendimentos aos militares daquela unidade 

militar.

 Segundo a homenageada Jacqueline 

Vieira a comenda é uma homenagem a todos 

nós, que, com empenho e dedicação levamos 

a Educação Profissional em todos os lugares, 

contribuindo com o crescimento profissional 

e pessoal dos nossos alunos. 

Ainda na ocasião vários militares da BABV foram agraciados 

com medalhas militares de prata e bronze, como reconhecimento 

aos bons serviços prestados por mais de 20 e 10 anos, 

respectivamente.

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

Na manhã do último dia 30, a Base Aérea 

de Boa Vista realizou solenidade cívico-militar 

comemorativa ao aniversário de 29 anos da 

Unidade. Na oportunidade, houve entrega do 

Título Honorífico “Membro Honorário da 

Força Aérea Brasileira” e do Diploma “Amigo 

da Base”. O evento contou com a presença do 

Major-Brigadeiro-do-Ar Marco Antonio 

Carballo Perez, Comandante do Sétimo 

Comando Aéreo Regional, além de diversas 

autoridades civis e militares.

A Diretora do Centro de Formação 

Profissional do SENAI Roraima  Jacqueline 

Abreu de Oliveira Vieira recebeu o diploma 

“Amigo da Base”, que é destinado a militares e 

civis que de uma forma direta ajudaram e 

ajudam a Base Aérea de Boa Vista e ao 1º/3º 

Grupo de Aviação a cumprirem suas missões.  A distinção 

também significa o sentimento de fraternidade e cavalheirismo 

que une pessoas e entidades na busca de um objetivo comum.

O Título Honorífico “Membro Honorário da Força Aérea 

Brasileira”, que tem como finalidade distinguir civis e militares da 

Diretora do Centro de Educaçao Profissional do SENAI
Jaqueline Vieira ao receber o diploma Amigo da Base

Foto: ASCOM SENAI

IEL divulga cronograma de 

vagas para estágio 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está disponibilizando vagas de 

estágio nas seguintes áreas: 

Ensino Médio Regular - A partir do 2° Ano

Horários:      08h às 12h (1 vaga)              12h às 18h (1 vaga)

                      14h às 18h (1 vaga)               16h às 22h (1 vaga)

                                             

Educação Física - A partir do 3° semestre

Horários:    07h às 11 (1 vaga)  08h às 12h (1 vaga)

                    14h às 18h (1 vaga) 15h às 19h ( 2 vagas)

                    18h às 22h (1 vaga)

 

Técnico Agrícola - A partir do 1º Semestre

Horários:   09h às 13h - (1 vaga)

 

Design Gráfico - A partir do 1º Módulo

Horários:    08h às 12h - (1 vaga) 14h às 18h- ( 1 vaga)

 

Secretariado Executivo - A partir do 2º Semestre

Horários: 07h às 11h e de 13h às 15h- (6h de estágio)- (1 vaga);  

      08h às 14h - (1 vaga)

 

Secretariado Executivo/ Administração - A partir do 2º 

Semestre

Horários: 09h ás 12h e de 14h ás 17h - (6 h de estágio) – (1 vaga)

 

Para mais informações basta se dirigir a sede do IEL na Avenida 

Capitão Julio Bezerra, 363 São Francisco ou pelo telefone 3621 

3571.
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