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Presidente da FIER é agraciado com a Ordem do 
Mérito Comercial de Roraima

Em evento na noite da última sexta-feira (4), a Federação do 
Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima 
(Fecomércio RR) comemorou 23 anos de criação. Na ocasião, foi 
realizada a cerimônia de entrega da "Ordem do Mérito Comercial 
do Estado de Roraima" para personalidades com destaque no 
âmbito nacional e local.

A ordem honorífica tem por finalidade homenagear 
personalidades físicas, jurídicas e organizações nacionais e 
internacionais, que se destacam no segmento empresarial, 
cultural, científico, político, religioso, social e na defesa livre, 
co nt r i b u i n d o  p a ra  co m  a s  e nt i d a d e s  d o  s i s te m a  
FECOMÉRCIO/SESC/SENAC/IFPD no Estado de Roraima.

O Presidente da Federação das Indústrias de Roraima – FIER, 
Engenheiro Rivaldo Fernandes Neves, recebeu a concessão 
Comendador, destinada a autoridades e personalidades que 
tenham prestado significativa contribuição para o Estado de 
Roraima. 

A insígnia da ordem é constituída por uma cruz de quatro 
braços e oito pontas, esmaltada em azul e amarelo, tendo ao 
centro, em relevo, a efígie do mercúrio, circundada pela inscrição 
Ordem do Mérito Comercial de Roraima. No verso da medalha, 
está o mapa do Estado de Roraima, com a inscrição Federação do 
COMÉRCIO-SESC-SENAC-IFPD/RR.

Presidente da FIER, Rivaldo Neves, recebe das mãos do Presidente da Fecomércio, Airton Dias, a honraria concedida pela entidade.

Foto: ASCOM Fecomércio

As inscrições para o Prêmio FIER de Redação 
permanecem abertas até o dia 30 de junho de 
2014. O objetivo é incentivar a apresentação de 
redações e trabalhos acadêmicos, os quais 
expressem a importância que a indústria local 
proporc iona à  soc iedade rora imense,  
considerando os seus distintos aspectos, 
características de interação com os diferentes 
setores, instituições, bem como os impactos e a 
contribuição para o desenvolvimento econômico e social do 
Estado.

É voltado para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
Regular (Categoria I); alunos de 1º a 3º ano do Ensino Médio 
Regular e do Ensino Técnico (Categoria II), e a novidade dessa 
segunda edição é participação de alunos de qualquer curso regular 
do Ensino Superior (Categoria III).

Serão considerados inscritos, os trabalhos formalmente 
encaminhados à Comissão Organizadora do Prêmio FIER de 
Redação, na Av. Benjamin Constant, 876, Centro, por meio de 
ofício assinado pela Direção da Escola, Reitoria da 

Universidade/Faculdade, ou pelos chefes de 
departamentos, centros ou Direção de cursos das 
instituições de ensino.

As instituições de origem dos alunos das Categorias I e II 
receberão um kit esportivo, um kit de jogos lúdicos ou de livros no 
valor de R$ 500,00 para o primeiro colocado de cada categoria e de 
R$ 250,00 para o segundo colocado. Para as instituições de ensino 
superior será oferecido um projetor de imagem para o primeiro 
colocado e um notebook para o segundo lugar.

Inscrições abertas para o Prêmio FIER de Redação
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SESI oferece cursos de Espanhol básico e Novo Acordo 
Ortográfico para trabalhadores da indústria 

Por meio do Programa de Educação 
Continuada, são realizadas capacitações gratuitas 
e com certificação, voltadas para trabalhadores 
da indústria e seus dependentes, com conteúdos 
que complementam as habilidades para as 
diversas profissões.

Neste mês estão sendo ofertadas 25 vagas 
para o curso de Espanhol Básico, com carga horária de 30h, início 
24/04 a 15/05, no horário de 19h30 às 21h30 e o Curso Novo 

acordo ortográfico com carga horária de 20 horas, do 
dia 28/04 a 12/05  no horário de 19h30 às 21h30.
Educação Continuada - O programa funciona da 
seguinte forma: As empresas solicitam os cursos que 
estão disponíveis no Portfólio (2014) e o SESI viabiliza 
toda a logística do espaço, instrutor e material.

Os trabalhadores da indústria interessados em 
participar devem entrar em contato com o setor de Educação 
Continuada pelos telefones 4009 1879 ou 3621 6603.

Ação Global 2014
Mesa Redonda abordou o tema transformação social pela cidadania

Empresários industriais, parceiros 
e público em geral se reuniram na noite 
de quinta-feira (10), no auditório da 
Universidade Estadual de Roraima – 
UERR em Caracaraí, para a edição 2014 
da Mesa Redonda – Ação Global, que 
teve como tema: “Transformação 
Social pela Cidadania”. 

A palestra foi ministrada pelo 
voluntário, consultor, professor 
universitário e atual secretário de 
comunicação do governo, Weber 
Negreiros. O objetivo foi sensibilizar a 
comunidade para a forma como cada um vai atuar no dia do 
mutirão de cidadania, a partir do plano de ação elaborado.

Ao todo participaram do encontro 64 pessoas, entre 
empresas, parceiros e voluntários. O coordenador da Mesa 
Redonda, Anibal Valentino, avaliou o evento de forma positiva. 

’’, 

‘‘Nós pudemos repassar todas as orientações sobre o mutirão para 
os parceiros e voluntários. Com certeza esse encontro fez a 
diferença para que vai participar do Ação Global este ano

finalizou.
A Mesa Redonda antecede o Ação 

Global e proporciona reflexão e troca 
de experiências sobre as diversas ações 
de  Responsabi l idade  Soc ia l  e  
voluntariado, praticadas por empresas 
e entidades parceiras. 

Este ano o tema é “Mulher – e sua 
importância para a qualidade de vida 
na família” e o dia da prestação dos 
serviços gratuitos será 26 de Abril, no 
município de Caracaraí.  Haverá 
atividades de lazer para crianças, 

jovens, adultos e idosos, além de atendimentos exclusivos para o 
público feminino. Além disso, serão ofertados serviços de 
cidadania, saúde e educação.

Os locais de atendimento serão a sede da UERR, Universidade 
Virtual de Roraima - UNIVIRR e o Posto de Saúde Renato Costa. O 
Ação Global 2014 contará com pelo menos 250 voluntários de 30 
instituições e é uma realização do SESI e da Rede Globo.

SESI participa da terceira edição do projeto “Saúde de Rua”

 O SESI é parceiro da TV Roraima, 
realizadora da 3ª Edição do Projeto 
Saúde de Rua, que acontecerá neste 
sábado (12), das 13h às 18h, em frente à 
sede da emissora.

A ação visa promover uma tarde de 
interação social por meio da prática 
esportiva e serviços de saúde voltados 
para crianças, jovens, adultos e idosos 
de todas as classes sociais. O evento 
pretende movimentar a cidade e 
promover a valorização da qualidade de 
vida da população.

O SESI irá oferecer ao público avaliação física, massagem 
corporal, atividades esportivas como mini basquete, mini futebol, 

cama elástica, tênis de mesa e 
atividades recreativas por meio da 
Unidade Móvel SESI em Movimento.

A expectativa do projeto é superar 
os anos anteriores. Estima-se que cerca 
de seis mil pessoas participem esse ano. 
A coordenadora da Unidade de Lazer do 
SESI Waldeth Gondim faz o convite para 
que todos participem da caminhada 
pelas ruas da cidade. “Trabalhadores da 
Indústr ia,  seus dependentes e 
comunidade em geral podem participar. 
A concentração será às 17h em frente à 

TV Roraima”, finalizou.

Saúde e qualidade de vida é a proposta da TV Roraima na realização do “Saúde de Rua”

Foto: Divulgação/TV Roraima

Foto: ASCOM SESI

Mesa redonda busca envolver parceiros, empresários e voluntários no plano de
ação para o dia 26 de abril, data em que acontece o Ação Global



Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 212 - 11.04.2014 3

Inscrições abertas para Edital SENAI SESI de Inovação
Estão abertas as inscrições para o Edital SENAI SESI de Inovação 

2014. O edital valoriza as empresas que acreditam no poder 
transformador das boas ideias, oferecendo apoio para a promoção de 
pesquisa, desenvolvimento de processos, produtos inovadores e 
tecnologias sociais, em parceria com empresas do setor industrial.

O SENAI coordena esse projeto desde 2004, com apoio a projetos 
inovadores em diversos setores industriais, como Metal/Mecânica, 
Eletrônica, Alimentos, Bebidas, Couro, Calçados, Gás Natural e 
Energia. Em 2009 passou a ter a participação do SESI, com projetos 
focados em demandas industriais por tecnologias inovadoras para 
áreas de educação, saúde e segurança no trabalho, lazer e 
responsabilidade social empresarial.

O Departamento Nacional do SENAI e do SESI por meio da Unidade 
de Inovação e Tecnologia - UNITEC e da Unidade de Tendências e 
Prospecção - UNITEP respectivamente dão suporte técnico e 
financeiro para o desenvolvimento dos projetos de inovação 
tecnológica e social. Os recursos chegam a R$ 30,5 milhões.

Diferentemente dos outros anos, neste Edital haverá ciclos 
contínuos de inscrição. Assim, as empresas terão chance de submeter 
propostas a qualquer tempo, até 15 de fevereiro de 2015, com 
possibilidade de seleção em avaliações trimestrais. Pode concorrer 
qualquer empresa do setor industrial de micro, pequeno, médio e 
grande portes. Nesta edição, as startups, empresas nascentes de base 
tecnológica, poderão participar desta edição.

Os critérios de avaliação dos projetos envolvem caráter inovador 
do projeto, análise de viabilidade e descrição do trabalho, participação 
da empresa parceira no projeto e participação do Departamento 
Regional e unidade operacional.

Os empresários interessados em apresentar suas propostas ao 
Edital SENAI SESI regional devem procurar a gerência de Serviços 
Técnicos e Tecnológicos do SENAI ou a Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do SESI para apresentarem suas 
propostas. Mais informações podem ser obtidas por meio do site 
www.editaldeinovacao.com.br ou pelo telefone 2121-5092.

SENAI Roraima firma parceria com Associação das Donas de Casa 
do Bairro Caranã 

O SENAI Roraima firmou no dia 08 de abril 
a assinatura do Termo de Cooperação Técnica 
com a Associação das Donas de Casa do Bairro 
Caranã - ASSDC, com objetivo de executar 
cursos de Educação Profissional nos 
programas de formação inicial e continuada 
de trabalhadores.

A assinatura do termo contou com a 
presença do Diretor Regional do SENAI, 
Arnaldo Mendes de Souza Cruz e do 
Coordenador do Núcleo de Ações Móveis 
Cícero Robson Bandeira Feitosa, além das 
representantes da ASSDC Carla Cristina 
Rocha, presidente da associação e Tilcia Kelen Santos Araújo, 
assistente social da instituição.

Inicialmente, os cursos ofertados serão de Pedreiro Assentador de 
Tijolos, Pedreiro de Revestimento Cerâmico, Assistente 
Administrativo, Pintor de Obras, Padeiro Industrial, Confeiteiro 
Industrial, Assistente de Recursos Humanos, Informática Básica e 

Avançada, Eletricista Instalador Predial e 
Residencial, atendendo cerca de 200 
associados.

Para a representante da ASSDC Carla 
Rocha, com essa parceria será possível a 
capacitação e geração de renda para as 
famílias associadas, “hoje a associação conta 
com 1.350 famílias cadastradas, destas, 200 
foram beneficiadas com a casa própria por 
meio do Programa Minha Casa Minha Vida 
Entidades, que está na fase inicial do projeto 
habitacional, com isso a intenção é que os 
próprios associados possam trabalhar nessa 

obra, colocando em prática o que vão aprender com os cursos do 
SENAI, que é uma instituição séria e com vários exemplos de pessoas 
que receberam qualificação e hoje são bem sucedidas”. 

Os cursos serão ministrados nas dependências da associação, ou 
em local indicado pela mesma, atendendo as condições mínimas e 
necessárias para execução.

SENAI Roraima promove palestra sobre recrutamento e seleção 
O Centro de Formação Profissional 

Alexandre Figueira realizou no último dia 8, 
em seu auditório, uma palestra sobre 
“Recrutamento e Seleção” aos alunos do 
curso de Auxiliar Administrativo da 
Modalidade de Aprendizagem Industrial.

A palestrante foi a Administradora 
Francinaira Paixão, Responsável pelo setor 
de Desenvolvimento Organizacional do 
SENAI, que fez explanações e abordagens 
referentes aos métodos de recrutamento e 
seleção de pessoal existentes hoje nas 
organizações e em especial no SENAI-RR.

A palestra teve o objetivo de esclarecer como ocorrem as etapas 
de seleção de candidatos e tipos de perfis requeridos pela Instituição. 

“É interessante frisar para os aprendizes 
como funciona o setor de Recrutamento e 
Seleção, bem como se deve comportar um 
candidato quando na entrevista de 
emprego,  procuramos deixar  bem 
transparente no Edital de Recrutamento e 
Seleção quais critérios e perfil desejado para 
o cargo requerido.”

De acordo com aprendiz Heloíza Maria 
Viana Varela a palestra veio agregar 
conhecimentos, e tem sido muito produtiva, 
servindo de revisão para consolidar as 
informações aprendidas em sala de aula. 

“Consequentemente estarei preparada para os desafios do mercado 
de trabalho” completou a aluna.

Foto: ASCOM SENAI

Representantes da Associação das donas de casa do bairro Caranã, se reúnem
com o Diretor do SENAI, Arnaldo Mendes

Foto: ASCOM SENAI

Palestra sobre recrutamento e seleção movimentou o Centro de Formação Profissional
do SENAI
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Foto: IEL

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

Treinamento em Convênios Federais para 
captação de Recursos capacita colaboradores

do IEL

Nos dias 07 e 08 de abril, sete colaboradores do IEL/RR participaram 

do treinamento Avançado em Convênios Federais da Captação de 

Recursos à Prestação de Contas, na sede do IEL. A capacitação teve 

carga horária de 16h.
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