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FIER completa 30 anos de criação e trabalho
pela indústria roraimense

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima foi
criada em 16 de abril de 1991 com o objetivo de representar e defender os interesses das indústrias, contribuindo
para a consolidação e o crescimento desta atividade econômica no Estado.

Ao longo destes 30 anos, a FIER consolidou a sua missão
de ser a principal articuladora para soluções e a criação
de um ambiente que favoreça e impulsione a atividade
industrial. Aqui segue um resumo das suas principais realizações:

• Atuar junto às autoridades constituídas para que haja modernização das leis, celeridade nos processos e
soluções para os entraves ao desenvolvimento, elaborando e apresentando propostas para a aprovação de leis
e decretos em favor das indústrias, tais como o aumento do Sublimite do Simples Nacional, REFIS Estadual e
Municipal.
•Coordena o Sistema FIER, juntamente com a gestão executiva do SESI, SENAI e IEL, para o atendimento aos
sindicatos, indústrias e seus trabalhadores, bem como na ampliação e melhoria contínua das suas estruturas
físicas, serviços e geração de resultados.
•Participa do Conselho de Desenvolvimento Industrial de Roraima, deliberando sobre os processos relativos
à titulação dos lotes do Distrito Industrial de Boa Vista e teve papel fundamental na mobilização de parcerias
para a realização do EIA/RIMA daquela área.
•Apoia as empresas em seus processos de exportação e os sindicatos filiados na gestão das suas entidades.
•Oferta cursos, intercâmbios e seminários.
•Desenvolve e coordena estudos e pesquisas.
•Presta serviços para indústrias e sindicatos, por meio do Núcleo de Acesso Crédito; Centro Internacional de
Negócios e o Centro de Promoção do Associativismo Sindical.
•Sistematiza as ações e assessora os três Conselhos Temáticos para tratar de assuntos relativos à Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas; Micro e Pequena Empresa, Política Industrial; e de Meio Ambiente,
Energia e Infraestrutura.
•Realiza a maior Feira da Indústria de Roraima, dando visibilidade e valorizando a produção local.
Daqui para frente, o objetivo é estar cada vez mais próxima das empresas e sindicatos industriais, conhecendo a
sua realidade e se mantendo na linha de frente da repre-

sentação e da defesa dos seus interesses, para que possam
produzir, criar novos empregos e movimentar a economia.
Indústria forte, Estado Forte!
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Secretário do Ministério da Economia vem a Roraima
em resposta a demandas apesentadas pela FIER

Jorge Lima ladeado dos diretores, conselheiros,representantes do setor industrial e o Presidente da FECOMÉRCIO.

Em setembro do ano passado a Presidente da
FIER, Izabel Itikawa, à época vice-presidente da entidade, entregou ao Presidente Jair Bolsonaro, um
documento assinado pelo Presidente Rivaldo Neves,
que apresentava um levantamento das dificuldades
encontradas pelo setor industrial roraimense e potencial de desenvolvimento econômico. Em resposta, a Presidência da República deu encaminhamento
a diferentes ministérios e o da Economia iniciou as
tratativas para a vinda do seu representante a Roraima, para conversar com as principais lideranças da
indústria e também com as autoridades.
No dia 31 de março a Federação das Indústrias do
Estado de Roraima – FIER, recebeu o Secretário de
Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços
e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Lima,
em uma reunião com os seus diretores, conselheiros
que representam as diferentes áreas de atuação da
indústria local e o Presidente da FECOMERCIO e do
Fórum das Federações Representativas de Classes
Empresariais de Roraima, Ademir dos Santos.
Na abertura, a Presidente da FIER ratificou a im-

portância de uma ação efetiva para que haja um ambiente favorável aos negócios, discutindo com empresários e autoridades, os componentes do “Custo
Brasil” que afetam Roraima, e eliminando os entraves ao crescimento econômico. “A FIER tem feito
a sua parte sensibilizando sua bancada federal para
apoiarem as reformas administrativa e tributária, assim como também as privatizações. Temos uma forte atuação junto ao Governo do Estado e Prefeitura
de Boa Vista, trabalhando para que a nossa indústria cresça de forma sustentável, gerando emprego
e renda para o nosso Estado e, consequentemente,
para o nosso país. ”, destacou Izabel.
Jorge Lima falou do desafio de desburocratizar
processos e da necessidade de “fazer andar” as
ações governamentais que incentivem o desenvolvimento econômico e a competitividade das indústrias. Destacou a importância da construção civil
como um sinalizador de crescimento e disse que vê
no comércio exterior uma grande viabilidade para
alavancar a economia roraimense. “O mercado o Caribe está bem próximo e com muitas oportunidades

Ao centro o Governador Antônio Denarium, ladeado da Presidente da FIER, Izabel Itikawa, e da Superintendente da FIER, Almecir Câmara, do Secretário Jorge Lima, da Agricultura, Aluízio
Nascimento, a direita os secretários da Fazenda, Marcos Jorge e de Planejamento, Emerson Baú.

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 412 - 30.04.2021

3

a serem exploradas, além de todos os outros que poderão ser conquistados. Temos que focar nesse perfil exportador para Roraima”, disse o representante
do ministério da Economia.
Ao final da reunião, houve uma interação com
perguntas, respostas e sugestões. O vice-presidente
do SINDUSCON-RR, Veronildo Holanda, entregou ao
Secretário Jorge Lima, um documento com pleitos
das indústrias da construção.
No mesmo dia, à noite, o Secretário Jorge Lima e
a Presidente da FIER estiveram reunidos com o Governador Antônio Denarium, os secretários da Fazenda - Marcos Jorge, Planejamento - Emerson Baú e
Agricultura - Aluízio Nascimento, juntamente com a
superintendente da FIER, Almecir Câmara. Na pauta,
as alternativas para solucionar a instabilidade energética e da internet local, Acordo de Transportes e
Conclusão da Estrada até Georgetown e outros assuntos ligados ao fortalecimento da atividade produtiva.
Na manhã do dia 1 de abril, Jorge Lima recebeu
a visita da presidente da SODIURR (Sociedade de
Defesa dos Índios Unidos de Roraima), Irisnaide de
Souza Silva, acompanhada do seu advogado, João
Catalano e do Secretário da Seplan. Ela falou de projetos que visam a sustentabilidade e autonomia das
comunidades indígenas.

A programação do Secretário em Roraima foi encerrada com uma reunião com o Prefeito de Boa Vista Arthur Henrique Machado, juntamente com a Presidente da FIER. Entre os pontos abordados, além do
“Custo Brasil” e seus impactos na realidade local, foi
destacada a importância de um trabalho conjunto
entre as instituições e o poder público, visando alavancar a economia explorando as vocações naturais,
investindo em inovação e novos mercados.
“Avalio de forma extremamente positiva a minha
vinda a Roraima e agradeço imensamente à FIER
por essa oportunidade. Só podemos implementar
políticas públicas eficientes se conhecermos a realidade de cada Estado e, hoje, levo um conjunto de
informações importantes para trabalharmos. Vamos
dar continuidade com acompanhamento do que nos
comprometemos a fazer, contando com o apoio da
Federação para os próximos passos”, afirmou Jorge
Lima.

Secretario do Ministério da Economia Jorge Lima ladeado da presidente da SODIURR (Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima), Irisnaide de Souza Silva, o Secretário da
Seplan, Emerson Baú e o advogado, João Catalano.

Na abertura, a Presidente da FIER, Izabel Itikawa, ratificou a importância de uma ação efetiva
para que haja um ambiente favorável aos negócios.

Secretário Jorge Lima em reunião com o Prefeito de Boa Vista Arthur Henrique Machado,
juntamente com a Presidente da FIER.

Jorge Lima falou do desafio de desburocratizar processos e da necessidade de “fazer andar”
as ações governamentais.
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Aluna da Escola do SESI/RR ganha Concurso
on-line de Poesias do Sesc/RR

Mariah Clara Artimandes Morais, recebendo a premiação do concurso on-line Sesc-RR.

A Escola do SESI – RR, orgulhosamente destaca o desenvolvimento da estudante Mariah Clara Artimandes
Morais do 7º Ano C, que conquistou a premiação no
concurso on-line de poesia: “palavras conectadas” do
Sesc-RR.
A Diretora da Escola do SESI-RR, Gardênia Cavalcante em nome da instituição, parabeniza a aluna Mariah
Clara Artimandes Morais pela premiação recebida no 3º
Concurso Sesc de Poesia On-line.
O concurso ocorreu no mês de fevereiro de 2021. A
estudante concorreu na categoria baby e ficou em primeiro lugar entre os 10 participantes, recebendo 735
votos do público na segunda fase da competição. No dia
16 de abril de 2021, Mariah Clara recebeu um tablet e
Certificado referente a premiação como primeira colocada.
No concurso on-line de poesias os participantes mandavam vídeos recitando poesias de autoria própria, conforme o regulamento criado pelo SESC-RR.
O concurso estava dividido em duas categorias: Baby

A vencedora e sua família.

de 6 a 10 anos e Júnior de 11 a 15 anos. Os vídeos foram
julgados numa primeira fase pelos profissionais da literatura: Aldenor Pimentel, Edgar Borges e Zanny Adairalba, que escolheram dois vídeos por categoria, os quais
foram para uma fase final, onde quem decidiu os vencedores foi o público por meio de uma votação popular
on-line.
Conforme a professora de Mariah, Joycy CampagnonMariano, quando assistiu a reportagem sobre o Concurso de Poesia na TV, logo imaginou seus alunos do 7º ano
participando. “Entrei em contato com minha colega de
trabalho Stella Praetorius para me ajudar, pois a mesma
leciona leitura e produção textual e eu a disciplina de Ciências, casou direitinho, haja vista o tema do Concurso
ser sobre vacina”, pontuou.
A professora fala que logo após a reportagem, entrou
em contato com a diretora Gardênia que aceitou na
hora. Joicy, mencionou sobre o Concurso de Poesia em
suas aulas com o 7º ano B e C, e falou que os alunos que
quisessem participar mandassem um “oi” no privado,
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que a mesma iria montar um grupo para desenvolver a
temática.
Para a surpresa da professora, muitos alunos manifestaram o interesse em participar do concurso de poesia, e a Mariah Morais foi uma delas. “No grupo, a professora Stella e eu falamos dos regulamentos e como
eles iriam desenvolver a poesia”, afirmou.
Depois de alguns dias, os estudantes começaram a
enviar as poesias escritas. A professora ressalta que
a poesia de Mariah estava linda. “Não foi necessário
mudar nada, pois estava bem escrita e trazia uma bela
mensagem de superação e esperança”, confirmou.
Joicy Mariano, revela que quando viu o vídeo de Mariah declamando a poesia chorou de emoção. “Ela estava maravilhosa, fala muito bem, tem uma ótima dicção
e desenvoltura, dava para sentir cada palavra, ela arrasa
em tudo que ela faz. Eu sou só elogios a minha aluna
Mariah, é uma moça gentil, doce nas palavras, de uma
educação maravilhosa, inteligente, esforçada, criativa,
responsável e muito dedicada. Sou só orgulho da minha
aluna”, disse.
A estudante, fala que ficou sabendo do concurso de
poesia através de sua professora Joicy Campagno Mariano da Escola do SESI-RR. Mariah revela que tanto a
professora como seus pais sempre incentivaram sobre a
importância do gênero poesia.
Segundo Mariah, a escolha do tema “Vacina para nos
Proteger”, surgiu do atual momento que o mundo e o
Brasil está passando e da necessidade de uma vacina
urgentemente para proteger a população. “Gostei mui-

Mariah Clara Artimandes Morais, mostrando suas conquistas.
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to do desafio de participar desse Concurso de Poesia,
aprendi novos significados de palavras e foi gratificante”, pontuou Mariah.
Mariah, deixa uma mensagem aos estudantes em geral: “Que não desistam de seus objetivos e nem de sonhar com dias melhores. Estudem, participem também
de competições como essa, pois é através da leitura e
escrita que o Brasil conquistará novas posições” destacou.
De acordo com a Mãe de Mariah, Cleuma Ferreira Artimandes Morais, o sentimento é de gratidão a Escola do
SESI-RR, pois é uma grande incentivadora das ações de
fomento ao desenvolvimento educacional dos alunos.
“Mariah, chegou em casa com a proposta de participação no concurso de poesia incentivada pela professora
e recebeu nosso total apoio, ” afirmou. Cleuma Ferreira
destaca ainda, que o apoio da diretora da Escola do SESI
foi fundamental para a conquista da premiação.
Segundo a mãe da aluna, onde sua filha for competir
ou se apresentar culturalmente e levar a marca SESI, estará bem representada, pois a escola sempre está junto
nos desafios dos estudantes. “Participar do concurso foi
fundamental, ver Mariah produzindo, dedicada mostra
o quanto é importante a interação do estudante com o
meio para o desenvolvimento da aprendizagem”, disse.
Para a mãe de Mariah, ver sua filha tendo uma percepção empática sobre a pandemia e desenvolver um
tema tão importante como o da vacina, motiva ela como
mãe a apoiar mais e mais nos desafios da vida.
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Educação: Escola do SESI abre processo seletivo
para Programa de Bolsa de Gratuidade
São 02 vagas, 01 no 8º Ano e 01 no 9º Ano do Ensino Fundamental II
O Serviço Social da Indústria – SESI, por meio da Escola do SESI, torna público o Edital 001/2021, referente ao
Programa de Gratuidade, que disponibiliza duas vagas,
para os dependentes dos trabalhadores da indústria
que recebam até dois salários mínimos e meio.
As inscrições no Programa de Bolsa de Gratuidade,
serão presenciais, devendo ser realizadas pelo responsável legal no período de 19/04/2021 a 11/05/2021, no
horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria
da Escola do SESI, situado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786, Aeroporto.
Estão sendo ofertadas duas vagas no Ensino Fundamental: 01 no 8º Ano, turno matutino e 01 no 9º Ano,
turno vespertino. As Bolsas de gratuidade poderão ser
preenchidas por alunos beneficiados nos anos anteriores, caso não tenha havido mudanças em seus perfis
econômicos.
O contemplado além da gratuidade das mensalidades
escolares, receberá um kit de material didático e dois
jogos de uniforme. A bolsa terá validade durante todo
o ano letivo e poderá ser renovada de acordo com critérios da direção do SESI.
Para concorrer é necessário preencher um Requerimento de Solicitação de Vaga e Declaração de Baixa Renda, os modelos encontram-se anexos ao Edital
001/2021 e apresentar os seguintes documentos:
•
Cópia das páginas da Carteira de Trabalho a seguir: Página de Identificação (com a foto e dados pessoais); Página da Qualificação Civil (com os dados pessoais); Página do Contrato de Trabalho (que contenha a
última assinatura de contrato de trabalho); Páginas de
anotações/observações, caso necessário;
•
Cópia do documento oficial com foto dos pais/
responsáveis legais pelo (a) candidato (a). Em caso de
adoção, ou se o candidato (a) morar com o responsável legal, deverá ser apresentado o Termo de Guarda
e Responsabilidade emitido pela Vara da Infância e da
Juventude;
•
Cópia da Certidão de casamento, ou Declaração
de União Estável, ou Declaração de Convívio Marital,
com reconhecimento de assinatura em cartório, nos casos em que o (a) candidato (a) seja enteado do (a) do
responsável legal;

•
Cópia dos 03 (três) últimos contracheques;
•
Cópia da Certidão de Nascimento do (a) candidato (a) para quem a (s) vaga (s) está (ão) sendo pleiteada (s);
•
Cópia do RG e CPF do (a) candidato (a) para
quem a (s) vaga (s) está (ão) sendo pleiteada (s);
•
Comprovante de residência com data de emissão inferior a 90 dias, em nome dos responsáveis legais
ou de terceiros mediante apresentação de contrato de
locação (ex: faturas de energia, água, telefone, cartão
de crédito entre outros que conste o nome e endereço
de um dos responsáveis legais);
•
Cópia do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Empresa Industrial (Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica – CNPJ);
•
Cópia da última Guia da Previdência Social
(GPS), com o comprovante de pagamento;
•
Cópia da última Guia de Recolhimento do FGTS
– GFIP com o código de Recolhimento para a indústria,
onde conste o nome do (a) trabalhador (a) da indústria,
com o comprovante de pagamento;
•
Declaração de Matrícula onde conste a série do
(a) aluno (a) e ou/ Histórico Escolar.
As solicitações serão analisadas nos dias 13/05 e
14/05/2021 por uma comissão instituída pela Instituição e a divulgação da análise do resultado do Processo
de Gratuidade será divulgado no dia 17 de maio de 2021
a partir das 14h, mediante divulgação da relação nominal do requerente em meios de comunicação acessível
ao público a que se destina.
Os que forem contemplados deverão realizar as matrículas no dia 19 de maio de 2021, no horário das 08h
às 12h e das 14h às 18h na Escola do SESI.
Confira o cronograma:
Prazo para solicitar a vaga: 19/04/2021 a
11/05/2021, das 8h às 12h e das 14h às 18h
Análise da documentação pela Comissão:
Dias 13 e 14 de maio de 2021
Resultado Final: 17/05/2021
Matrículas: 19/05/2021
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Escola do SESI está com vagas abertas no Ensino Regular para o Ano Letivo de 2021
Em sintonia com a realidade, a Escola do SESI, busca
ofertar uma educação de qualidade, que desenvolva a
capacidade de criação e inovação, a cultura empreendedora e a responsabilidade social, construindo uma educação de excelência voltada para o mundo do trabalho.
Para aqueles que desejam ter acesso a essa metodologia de ensino, a Escola do SESI informa que continua
com vagas abertas nas categorias da Educação Infantil
(Maternal), Ensino Fundamental I e II e para o Novo Ensino Médio Técnico Integrado SESI SENAI (veja abaixo o
quadro de distribuição das vagas em aberto).
Para saber detalhes de como ingressar na Escola do
SESI, os pais ou responsáveis podem procurar a secretaria da Escola, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Nº
3786, Aeroporto ou ligar no telefone: (95) 99126-0099.
Ciência, Tecnologia e Robótica
Os alunos da Escola do SESI/RR têm um ensino diferenciado que introduz os
estudantes no mundo
da tecnologia e robótica desde 2007. O aprendizado
possibilita desenvolvimento e aptidão para um futuro
promissor. Exemplo disso é que a Escola coleciona um
legado de contribuições para o fortalecimento e desenvolvimento da educação. No ano de 2007 em parceria
com a Empresa ZOOM e o SESI Nacional, implantaram
o Projeto Lego Zoom, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades por meio da iniciação
tecnológica.
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Após três anos, em 2010, foi realizada a primeira Feira Lego Zoom. O projeto foi uma parceria entre o SESI
Nacional e a Education For Life, empresa representante
da Lego no país. Já em 2013, a Robótica passou a fazer
parte oficialmente da grade curricular, elevando ainda
mais a qualidade de ensino e alcançando todas as séries
do ensino fundamental.
Em 2014, a escola comemorou o primeiro lugar na
XXII Feira Estadual de Ciências de Roraima e IV Mostra
Científica de Química da Amazônia Setentrional com o
projeto Determinador de Agrotóxico.
Em 2018, dois projetos da Escola do SESI/RR, conquistaram o 2° e 3° lugares na Feira de Ciências de Roraima,
VIII Mostra Científica de Química da Amazônia Setentrional e IX Torneio Estadual de Robótica Educacional.
No mesmo ano, na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a equipe Macunaima (nível 1),
venceu em 1º lugar como a Melhor Equipe do Estado, a
equipe Win Time venceu na categoria do melhor Design
de Robô, e fechando o ciclo de premiações, a escola do
SESI recebeu o título de Melhor Escola Privada em Educação Tecnológica pela organização da OBR.
Em 2019 as equipes de Robótica Lego Slayers e Team
Girls da Escola do SESI, venceram as categorias de nível
1 e 2 na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR, e participaram na etapa nacional da competição no estado do Rio Grande do Sul, no qual, a equipe
Lego Slayers, recebeu a premiação de Responsabilidade
Social e Divulgação Científica (Premiação Extra), sendo
novidade da OBR para a competição.

Quadro de distribuição das vagas em aberto:
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SENAI

Alinhamento de gestores em prol da saúde
financeira da instituição

Reunião de gestores, coordenadores e apontadores de custos demonstrou os processos
de custos e resultados, e contabilidade e orçamento do SENAI/RR

Diretora Regional – Almecir Câmara, na abertura do Alinhamento de Custos, Resultados e Orçamento.

No último dia 12 de abril, a equipe gestora do SENAI
Roraima, juntamente com a equipe do financeiro, realizou a reunião de Alinhamento de Custos e Resultados,
Contabilidade e Orçamento, que teve o objetivo de esclarecer a metodologia de custeio ABC, os apontamentos, os Dashboards (análise de gráficos), os conceitos
básicos de contabilidade, a formação dos fluxos orçamentários, financeiro e patrimonial registrados pela
contabilidade, assim como aprender a analisar os relatórios emitidos pelo setor contábil.
Já é sabido, que a saúde financeira empresarial deve
ser planejada, controlada, acompanhada e gerida, para
assim, serem alcançadas as metas e os objetivos institucionais, para que assim, a previsão orçamentária possa
fluir da forma programada. Por esse motivo, o alinhamento institucional se faz tão necessário para dar continuidade em uma gestão centrada em acertos e resultados positivos.
Para explanar sobre essas temáticas e outras, a reunião de alinhamento contou com a apresentação da
Contadora Elisandra Fernandes, que abordou sobre o
Processo de custos e resultados no Sollus ABM (sistema de apuração e gestão de custos), além da plataforma Sollus Timesheet (sistema que simplifica o processo
de coleta de dados estatísticos - direcionadores), sendo
esta ferramenta usada pelos Apontadores para inserção
do percentual de esforço de trabalho nas atividades re-

alizadas por cada empregado da entidade e por fim os
Dashboards (que mostram visões gráficas dos números
oriundos dos relatórios do sistema de custos, facilitando a análise dos resultados e auxiliando na tomada de
decisões), e do Gerente Financeiro do SENAI/RR, Sr. José
Laurindo Pereira, que explanou sobre a contabilidade
pelo plano de contas (ativo, passivo, despesas e receitas), além do orçamento e os relatórios que compõem
as demonstrações contábeis da instituição.
“Tomamos decisões todos os dias, o ato de decidir
está intrínseco na natureza humana, seja na resolução
de um problema ou no alcance de um objetivo. Nas organizações o processo decisório não é diferente, é uma
constância e, cabe aos gestores um papel mais participativo na tomada de decisões, que sejam auxiliados
por informações não somente contábeis e financeiras,
como também de custos que contribui para uma visão
mais analítica e gerencial. A metodologia de custeio baseado em atividades foi elaborada de forma a representar toda realidade do Sistema Indústria e suas peculiaridades. E todas as informações geradas no sistema de
custeio são consideradas fontes gerenciais de extrema
importância para a tomada de decisão, controle de custos, melhoria de processos e a precificação dos serviços
oferecidos pelo SENAI-RR, a fim de alcançar os objetivos
estratégicos previamente traçados para a Entidade”, reafirma a contadora da instituição, Elisandra Fernandes.
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A saúde financeira e contábil do SENAI é e deve ser
tratada com prioridade. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, que tem um regime de unidade normativa e de descentralização executiva, sob a organização e administração da CNI – Confederação Nacional
das Indústrias e da Federação das Indústrias do estado
de Roraima – FIER. Através do Conselho Nacional do SENAI, são estabelecidas as diretrizes do Departamento
Regional na educação profissional e tecnológica, onde
os registros contábeis obedecem ao Plano de Contas e
Manual de Padronização Contábil do Sistema Indústria,
aprovados pelo Conselho Nacional. Sob um trabalho ético e transparente, é essencial que hajam os controles
internos e aferição de orçamento e contas da instituição, para que a prestação de contas tenha êxito.

De acordo com a Diretora Regional do SENAI/RR,
Almecir de Freitas Câmara, é imprescindível que as
equipes das áreas meio e finalística tenham afinidade e alinhamento de informações, para minimizar as
possíveis falhas de processos, e, ainda, para alcançar
os resultados planejados. E avaliando a necessidade
de engajamento mútuo de todos, a Diretora Almecir,
deseja: “Devemos sempre usar a analogia da relação
de cliente versus fornecedor entre nossas equipes,
onde, a qualidade do serviço prestado e a satisfação
do cliente são as nossas premissas para o sucesso dos

Apresentação da Contadora – Elisandra Fernandes.
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negócios internos, e assim, termos subsídios necessários para a realização dos nossos trabalhos da melhor
forma possível. A manutenção desse relacionamento
deve ser tratada com carinho e atenção. ”

José Laurindo, Gerente Financeiro do SENAI/RR.
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Programa de Qualificação de Novos Operadores
forma 39 pessoas
O programa foi uma parceria entre ENEVA, SENAI e IEL objetivando qualificar
operadores Mantenedor de Termelétrica, com retenção de talentos ao final

Parte dos alunos concluintes do programa de qualificação de novos operadores.

Através dos atendimentos personalizados para
empresas industriais, o SENAI Roraima pôde fazer
parte da história de início profissional de 39 Operadores Mantenedores de Termelétrica, através do
atendimento corporativo para a empresa ENEVA,
o “Programa de Qualificação de Novos Operadores” objetivou treinar os participantes em conhecimentos teóricos e práticos nos cursos de Operador
Mantenedor de Termelétrica, NR-10, NR-13, NR35, programa que previa a realização de uma prática profissional (estágio) para os alunos selecionados pela contratante, após a finalização dos cursos.
Dos qualificados, foram selecionados para contratação efetiva os 15 alunos que mais se destacaram
no programa. A formatura destes alunos ocorreu
no dia 26 de março no auditório do CFP Carlos Salustiano de Sousa Coêlho, com participação de 15
egressos, representante da empresa ENEVA Raniere Jacome – Gerente da Termelétrica Jaquatirica II e
um dos instrutores do programa – Denis Luz, além
de representantes do SENAI e IEL.
O programa foi realizado em três meses de duração, iniciando em outubro de 2020, e, devido a
pandemia, teve sua carga horária toda pensada
para manter as medidas de enfrentamento à doença, sendo 152h de teoria e 136h de prática profissional realizada pela empresa, que contou com
a extensa atividade nas funções de Operações em
Campo Simples, Campo Ciclo Combinado e Campo

Ciclo Otto; Operações em Sala de Controle; Acompanhamento de partidas e paradas, operação e
monitoramento de telas de controle; Operações
na Área de Tratamento de Água; Acompanhamento
de rotinas, inspeções, bloqueio e desbloqueio de
equipamentos; Rotinas Operacionais e Controle
Operativo e Vivência nos controles e rotinas, documentação e procedimentos, pré e pós-operação.
Na teoria, os participantes viram disciplinas como
Fluxograma de Processo e Engenharia, Tratamento
de Água e Fluentes e Noções de Controle Ambiental, Máquinas principais, Fundamentos de Geração
Termelétrica, Comunicação, Trabalho em Equipe,
entre outras. Este programa contou com a parceria
do IEL, que foi responsável pela seleção dos jovens
participantes.
Para o aluno Wesley Daniel, que foi o representante da turma escolhido para expor um pouco da
experiência vivida por eles, cita que a experiência
foi de imenso conhecimento e crescimento. “O
programa de qualificação de novos operadores da
ENEVA encheu nossos olhos, com a certeza de que
uma grande oportunidade estava em nossa frente,
mas não tínhamos ideia de quão grandioso seria,
pois, o conhecimento compartilhado por aqueles
que nos ensinaram, superou todas as expectativas.
Passamos alguns dias no SENAI Distrito e Asa Branca, e então fomos ao ‘Roraimão’ para ver de perto o processo de geração de energia, usando gás
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natural, o que foi a realização de um sonho, pois
muitos de nós não tínhamos tido contato com algo
assim. Fomos desafiados todos os dias, mas pude
ver de perto os sacrifícios feitos por cada um e não
desistimos, pois aprendemos que na ENEVA devemos ser positivos e resilientes, enxergar além dos
problemas e desafios. E nesta jornada aprendemos
a ser mais humanos, pois não foram poucas as vezes que mesmo que estivéssemos competindo por
uma vaga na empresa, nos ajudávamos. Todos aqui
se superaram, pois, estar neste programa foi uma
oportunidade que pouquíssimas pessoas no Estado
tiveram”, se emocionou o egresso Wesley.
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dos do Amazonas e Roraima. Desta forma, o SENAI
mais uma vez mostra sua eficiência e eficácia em
qualificar mão de obra para o desenvolvimento de
Roraima.

Participação virtual da Gerente Geral de Recursos Humanos da ENEVA – Patrícia Oliveira.

O egresso Wesley Maciel, proferindo homenagens em nome dos participantes.

Este programa de qualificação atendeu ao projeto “Série Azulão – Jaguatirica”, sob gestão da ENEVA
(empresa brasileira integrada de energia que atua
nos setores de geração, exploração e produção de
petróleo e gás natural e comercialização de energia
elétrica). Com o projeto integrado Azulão-Jaguatirica, a empresa ENEVA visa transformar o gás natural
do campo de Azulão (AM) em energia para abastecer mais da metade do estado de Roraima, sendo
uma energia mais limpa e segura, proporcionando
oportunidades de geração de renda, empregos e o
desenvolvimento de fornecedores locais nos esta-

O Projeto em números:
• 1,8 bi em investimentos;
• Redução de 178.700 toneladas/ano
de CO2 e menos 99% de NOx;
• 2.200 empregos no pico das obras
do projeto;
• 300 vagas durante a operação do
projeto integrado.

A gerente de RH da ENEVA, Patrícia Oliveira,
participou virtualmente do momento e enalteceu
a parceria dos personagens do programa, sem os
quais não haveria como atingir o resultado final
com tanta excelência. “Todo o processo de divulgação, toda a triagem, a dinâmica de entrevistas
parciais e finais, tudo online e realizado com dinamismo e empenho da equipe do IEL, todo o processo nos surpreendeu bastante. Após isso, tivemos a
etapa teórica do projeto que precisava levar com
muito cuidado a saúde e segurança de todos os
participantes.Com a junção de pessoas pensando
em todos os cuidados e toda a manutenção de segurança de todos, e a realização da testagem de
Covid-19 regular para que comprovasse a segurança da equipe para seguirem o caminho de tanta dedicação. Sabemos o quanto se empenharam
nas aulas presenciais e remotas, assim como nos
estudos em casa, noites e madrugadas. Recebi muitos relatos e depoimentos de como todos estavam
dedicados e envolvidos com todo esse contexto
para fazer parte do time ENEVA, e isso é pauta de
muito orgulho, o SENAI nos ajudou a desenvolver, a
construir, a desenhar esse programa, em relação ao
cronograma de aulas, em como que ordenaria com
todos os professores. E aqui ele não se encerra, vamos continuar pensando em formas diferentes de
desenvolver e capacitar a equipe para desenvolver
a sociedade como um todo. A colaboração de todos
entre si, foi essencial, pois a garra que tiveram nos
reforça o orgulho que temos com o time da empresa”, agradece a Patrícia.
Fonte: https://eneva.com.br/serie-azulao-jaguatirica/
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Presidente do BNDES visita Unidade
SENAI Distrito Industrial

Em três anos de existência mais de 2 mil pessoas foram qualificadas para atender as
indústrias locais em eletroeletrônica, automação industrial e sistemas informatizados

Presidente do BNDES – Gustavo Montezano, ladeado pela Presidente da FIER/RR – Izabel Itikawa e pela Diretora Regional do SENAI/RR – Almecir Câmara.

A ampliação da oferta de educação profissional é
maximizada quando existem mais centros de educação do SENAI em pontos estratégicos da Capital. Foi
com o intuito de atender à demanda das indústrias
locais, que o SENAI Roraima não mediu esforços para
a implantação do Centro de Formação Profissional
Carlos Salustiano de Sousa Coêlho, Unidade SENAI do
Distrito Industrial de Boa Vista, inaugurada em março
de 2018, com a oferta de 6 laboratórios pedagógicos,
6 salas de aula convencionais, 4 laboratórios de informática, biblioteca, sala de estudos, área de convivência e ainda salas administrativas. A unidade teve
investimento através de recursos próprios e financiamento concedido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
No último dia 24, a equipe gestora do SENAI em
Roraima recebeu a visita do Presidente do BNDES, Sr.
Gustavo Montezano e de sua comitiva, onde fizeram
questão de conhecer os ambientes pedagógicos da
estrutura da Unidade Distrito Industrial, a qual teve
aporte do BNDES para sua construção. “O projeto do
BNDES junto ao SENAI, é fundamental para a formação profissional do trabalhador brasileiro. Essa é uma
parceria nacional do BNDES com SENAI que envolve
linhas de crédito que são repassadas aos Regionais.
A gente teve a oportunidade de visitar aqui, de ver
in loco, a oportunidade de como esse benefício se
tangibiliza na última linha, pessoas se beneficiando
daquela infraestrutura, fundamental para o ensino

técnico brasileiro. O SENAI tem essa função, esse objeto social de poder disseminar treinamento e qualificação técnica para a gente formar mão de obra da
base trabalhadora das indústrias nacionais”, destacou
Gustavo Montezano.
A unidade do Distrito Industrial foi construída sob
modalidade de financiamento pelo BNDES no montante de R$ 3.615.906,08, além de recursos próprios
de R$ 1.600.000,00, e hoje atende ao setor industrial
de Boa Vista com a oferta de cursos de eletroeletrônica e automação industrial, além de cursos das áreas
transversais como gestão e tecnologia da informação.
Para a Diretora Regional do SENAI, Almecir Câmara,
o BNDES foi fundamental para que o regional pudesse gerir a Unidade do Distrito Industrial, através do
financiamento que tem duração de 15 anos, e que
mesmo sabendo que a instituição esteja distante da
conclusão desse pagamento integral, reforça: “apesar
de estarmos vivendo uma pandemia que limita muito
as aulas presenciais, já temos resultados alcançados
bastante positivos, e a indústria local pediu essa Unidade Operativa e usa muito para prosperar os seus
negócios e atender a demanda dos industriários roraimenses.”
Para Montezano, os resultados são significativos
não só para a economia local, mas para contribuir
para o desenvolvimento econômico brasileiro. “O
grande impacto social dessa iniciativa, é justamente aumentar a produtividade da indústria nacional e
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melhorar a qualidade de vida do brasileiro, por que
hoje no Brasil, em muitas situações, você tem um excesso de vagas e falta de candidatos, justamente pela
dificuldade de qualificação profissional, então é uma
ação social, uma ação de desenvolvimento humano
que tem que ser maximizada e espalhada por todo
o Brasil seja através de iniciativas privadas, públicas,
organizações sociais, formar mão de obra qualificada,
especialmente técnica, é um grande vetor de produtividade para o país.”
Cursos de automação industrial e eletroeletrônica
são a referência da Unidade
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CFP Carlos Salustiano de Sousa Coêlho: Qualificando desde 2018
No SENAI, o aluno pode começar desde cedo através dos cursos de Aprendizagem Industrial, com duração aproximada de um ano, onde o jovem aprende e
adquire experiência de trabalho através de contrato
de jovem aprendiz, que prevê aprendizagem e prática juntas, oportunizando ao mercado local profissionais com habilidades técnicas e socioemocionais
condizentes à realidade das empresas. Além desta categoria, são ofertados os cursos de qualificação profissional, com carga horária a partir de 160 horas e
que fornecem uma profissão ao participante, e, além
disso, também são ofertados os cursos de iniciação
profissional e aperfeiçoamento. O aluno escolhe qual
itinerário formativo seguir, podendo iniciar na aprendizagem e dar continuidade em áreas específicas para
se aperfeiçoar cada vez mais para as necessidades do
mercado de trabalho.

Iniciando suas aulas efetivamente em agosto de
2018, o CFP Distrito Industrial já formou mais de 2
mil alunos, atendendo a necessidade local de mão de
obra qualificada para as indústrias, com a oferta de
cursos de aprendizagem profissional industrial, qualificação profissional e aperfeiçoamentos. Hoje, respeitando as normas sanitárias vigentes em favor das
medidas de enfrentamento da Covid-19, os cursos
funcionam em número de alunos reduzido e com meOs alunos em números:
didas de distanciamento social, situação tal que freou
•
Alunos em 2018 – 478 concluintes;
a oferta, mas não a paralisou. São ofertados títulos
•
Alunos em 2019 – 1.101 concluintes;
como Eletricista Instalador Industrial ou Residencial,
•
Alunos em 2020 – 454 concluintes (início
Eletricidade Geral, Segurança em Instalações e Servi- da Pandemia de Coronavirus, com redução da
ços com Eletricidade – NR10, entre outros.
oferta de cursos presenciais como medidas de
Como o SENAI qualifica e aperfeiçoa profissionais conter a propagação do vírus);
na parte de eletroeletrônica e automação industrial,
•
Alunos em 2021 (até a primeira quinzena
as empresas locais selecionam profissionais por indi- de março) – 115 matriculados.
cação da instituição, através do programa Emprega
Indústria, pelo qual têm a confiança de reterem profissionais que tiveram uma qualificação comprometiEntre os casos de sucesso do SENAI Roraima, poda com a qualidade dos serviços industriais.
demos citar o egresso Matheus da Silva Nobre, que
cursou “Aprendizagem de Eletricista Instalador Industrial”, e hoje trabalha há mais de 1 ano de carteira
assinada na empresa Techint, como eletricista montador.

Gerente de Educação Profissional Jamili Vasconcelos e Presidente do BNDES
– Gustavo Montezano.
Egresso de Aprendizagem de Eletricista Instalador Industrial – Matheus Nobre.
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Para Matheus, o diferencial de ter o SENAI na sua
capacitação, foi essencial para a base do início da sua
carreira profissional. “Dentro da sala de aula temos o
conhecimento básico, e o importante é que quando
adquirimos esse conhecimento, já temos um pouco
da ideia do que vai passar na área prática, e foi o que
aconteceu, todo conhecimento adquirido em sala pelos professores eu pude levar para o campo, pois na
hora da prática profissional vemos as diferenças da
sala de aula, pois não podemos ter erros, por isso a
parte teórica foi tão importante, pois aprendi a ter a
segurança de fazer correto na vivência do dia a dia na
empresa. O bom do SENAI é a preparação do profissional para o trabalho”, enfatizou Matheus.
O SENAI prova que qualifica com qualidade quando
consegue reter talentos através dos ex alunos da instituição, como o caso dos instrutores de eletroeletrônica Jackson Wildson Caetano dos Santos e Rennerys
Weiller de Oliveira Viana. Para Rennerys, é essencial
que o Centro de Formação seja equipado e estruturado para o processo de ensino-aprendizagem ser eficaz: “A maior importância disso é de proporcionar ao
aluno e ao professor um ambiente ideal para a forma•
•
•
•
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ção de profissionais com competências técnicas específicas para atender a demanda do mercado de trabalho para cada perfil profissional, proporcionando o
aumento da mão-de-obra qualificada e consequentemente o desenvolvimento econômico do Estado e do
país”, ressaltou.

Instrutores Jackson Wildson e Rennerys Viana apresentando os laboratórios de eletroeletrônica.

Conheça as próximas turmas gratuitas do SENAI Distrito Industrial:
Segurança e Serviços com eletricidade - NR10, 40h, de 26/04 a 07/05/2021;
Segurança no Sistema Elétrico de Potência – SEP, 40h, de 12/05 a 25/05/2021;
Excel pleno, 60h, de 08/04 a 29/04/2021;
Informática avançada , 80h, de 03/05 a 28/05/2021.

Para realizarem as matrículas, os interessados devem atender aos requisitos dos cursos e comparecer na Unidade SENAI Asa Branca, em horário comercial, nos períodos informados no site www.
rr.senai.br , clicando na aba “programação de cursos”.
IEL

Instituto Euvaldo Lodi promoveu nesta
Sexta-Feira (30) o 1º Encontro IEL de Estágio
O IEL-RR, realizou durante todo dia desta sexta-feira 30 de abril de 2021, o 1º Encontro IEL de Estágio de
forma híbrido. Este encontro foi uma iniciativa parte
do projeto que tem como objetivo integrar os novos
estagiários para o desenvolvimento das novas atividades junto às organizações.
O momento foi propício para capacitar os jovens
orientando-os quanto a Lei de Estágio, direitos, deveres, sanando as dúvidas sobre o papel do estagiário.
O encontro oportunizou aos jovens orientação de
como se portar na empresa, como se vestir, respeito
a hierarquia, assiduidade e pontualidade, bem como
orientação sobre a inteligência emocional, como administrar emoções no ambiente em que está estagiando.
A capacitação ocorreu nos turnos matutino e ves-

pertino de forma híbrido, conduzido pela Gerente de
Estágio Thaise Coelho e pela Analista Administrativo
Hortência dos Reis. Os dois turnos foram estruturados justamente para que todos pudessem participar.
Parte do encontro aconteceu de modo presencial
com limitação de vagas atendendo e respeitando todos os protocolos sanitários da Covid-19.
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Importância da Capacitação do Estagiário
Os investimentos em capacitação e desenvolvimento devem englobar todos os colaboradores, e isso inclui os estagiários. Mas, a capacitação de estagiário,
assim como os dos demais níveis hierárquicos, deve
ser bem planejado.
A capacitação de estagiários é fundamental para
que os jovens tenham as ferramentas necessárias
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para realizar as suas melhores entregas, o que garante
uma maior efetividade das ações deles na empresa.
Nesse cenário, o treinamento das habilidades comportamentais também é muito importante, visto que
a falta de experiência no convívio laboral pode ser um
importante gap para a entrega dos resultados almejados.
Confira a seguir alguns momentos do evento.
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