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No dia 08 de abril, a equipe técnica 
da FIER ministrou uma palestra sobre 
um dos temas do Prêmio FIER de Reda-
ção: “Os impactos causados por produ-
tos piratas para a indústria e para a so-
ciedade de Roraima”.

O público alvo foram os alunos que 
se encaixam nas Categorias: I Ensino 
Fundamental e II Ensino Médio.  A pales-
tra foi realizada no Colégio Educacional 
Cristão da Amazônia– Cuca, e contou 
com a participação da integrante do 
Grupo de Educação Fiscal de Roraima e 
representante da Receita Federal Sra. Raimunda Viana. 

Estiveram presentes aproximadamente 60 alunos e, segundo a Di-
retora Dinalva Ferreira, após o conhecimento do tema é que serão ini-
ciados os trabalhos junto à equipe pedagógica e os estudantes. “É um 
assunto muito interessante e que envolve o cotidiano dos alunos, por 
isso é de extrema importância que conheçam a fundo o tema e traba-

De 06 a 09 de maio 
de 2014 acontece a Fei-
ra de Serigrafia Future 
Têxtil, no pavilhão do 
Anhembi em São Pau-
lo. Serão quatro dias do 
evento conhecido no mercado como o maior e mais completo palco 
dos lançamentos e novidades do setor de serigrafia, comunicação visu-
al, sinalização, sublimação, impressão digital, impressão têxtil, materiais 
promocionais, brindes e personalização.

Ao todo dez empresários do setor gráfico, participantes do Progra-
ma de Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias – PROCOMPI, 
viajarão a São Paulo em Missão Empresarial para a feira.

De acordo com o coordenador técnico da FIER Ivo Galindo, o evento 
é a oportunidade única para que os empresários conheçam as tendên-
cias do setor. “A decisão da participação foi baseada na importância da 
feira para o mercado. Por ser uma ferramenta de vendas e marketing, 

lhem textos sobre ele”, frisou.
Prêmio - As inscrições para o Prêmio 
FIER de Redação permanecem abertas 
até o dia 30 de junho de 2014. O obje-
tivo é incentivar a apresentação de re-
dações e trabalhos acadêmicos, os quais 
expressem a importância que a indústria 
local proporciona à sociedade roraimen-
se, considerando os seus distintos as-
pectos, 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 Re-

gular (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).

que fomenta negócios no 
setor, é palco de troca de 
conhecimentos, experi-
ências e novidades que 
enriquecem os partici-
pantes”, frisou.

A reunião com Empresários participantes do Projeto PROCOMPI 
Gráfico Etapa II acontece nesta quarta-feira (16) às 18hs, na Sala de reu-
niões da FIER para apresentação das atividades, programação da Feira e 
discussão de assuntos pertinentes à missão em São Paulo.
PROCOMPI - É uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria – 
CNI em parceria com o SEBRAE e a Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER.

O foco principal é contribuir com o desenvolvimento empresarial 
e gerencial das indústrias moveleiras do Estado de Roraima, tornando-
-as mais competitivas e sustentáveis com alvo na inovação do processo 
produtivo e na sustentabilidade empresarial. 

Alunos do Colégio Cuca participam de palestra 
sobre tema do Prêmio FIER de Redação

Empresários do setor Gráfico participam da Feira 
de Serigrafia Future Têxtil

Alunos empolgados com a palestra sobre um dos temas do Prêmio FIER de Redação

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Dia 26 de abril, o SESI Roraima realiza a edição 2014 do Ação Global, 
projeto do SESI e da Rede Globo, criado para prestar serviços gratuitos 
à população. Um dos principais objetivos do evento é proporcionar o 
acesso a serviços de cidadania, saúde, educação e qualidade de vida, 
em localidades onde as pessoas têm dificuldade de deslocamento, ou 
os serviços simplesmente não existem na localidade.

Este ano Caracaraí, localizado na região sul do Estado, à 130 km da 
capital Boa Vista, sediará ação. Ele é o terceiro município em população 
do Estado de Roraima, segundo o IBGE, com pouco mais de 18 mil ha-
bitantes em sua sede e cerca de 1.300 habitantes nas Vilas de Petrolina, 

No dia 28 de abril é celebrado 
o dia em memória às vítimas de 
acidentes de trabalho e a unidade 
de saúde do SESI realizará no Cen-
tro de Atividades do Trabalhador 
Waldir Peccini, no Distrito Industrial 
uma programação alusiva à data.

A partir das 11h haverá vaci-
nação em parceria com a Coorde-
nação Municipal de Imunização 
da Prefeitura de Boa Vista, voltada 
para os trabalhadores da indústria e 
seus dependentes. 

Entre as vacinas disponíveis: Dupla viral adulto (todas as idades), 
Hepatite B (todas as idades), Febre Amarela (todas as idades), Influenza 
- Gripe (somente para idosos, gestantes, trabalhador da saúde, crianças 
de 6 meses à 4 anos) e  HPV( meninas de 11 à 13 anos).

Haverá ainda esquetes com o tema Saúde e Segurança no Trabalho, 

Atividades recreativas e serviços essenciais atraem diferentes públicos

Novo Paraíso e Vista Alegre.
O tema do evento será “Mulher e sua importância para a qualidade 

de vida na família”. A meta é atender 4.250 pessoas e realizar 8.500 
atendimentos.  Cerca de 250 voluntários participam da ação onde serão 
oferecidos mais de 30 serviços, entre eles, a emissão da 1ª via do RG, 
CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Estudantil, Certidão de Nascimento 
(até 12 anos). Na área de Saúde, os atendimentos em Clínica Médica, 
Pediatria, Odontologia, além de exame clínico das mamas com a partici-
pação da Liga Roraimense de Combate ao Câncer. Todos os atendimen-
tos são feitos mediante a distribuição de senhas.

que serão apresentadas aos traba-
lhadores no horário de descanso no 
pós-almoço, bem como demonstra-
ção dos equipamentos de Saúde e 
Segurança do Trabalho, existentes 
no núcleo do SESI.

Para a coordenadora da Uni-
dade de Saúde do SESI Esmerinda 
Luniere com essa ação o SESI busca 
levar a conscientização para os cui-
dados com o ambiente de trabalho. 
“É um dia em que não estamos co-
memorando, mas sim fazendo um 

alerta com relação aos cuidados para evitar acidentes de trabalho. O 
nosso objetivo é mostrar para as empresas que é viável investir na qua-
lidade de vida e na proteção dos seus trabalhadores e, para o trabalha-
dor, que é importantíssimo utilizar de forma correta os equipamentos 
de segurança garantindo assim sua integridade física”, completou.

Ação Global este ano será no município de Caracaraí

SESI realiza programação em memória às vítimas de 
acidentes de trabalho

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Trabalhadores recebem serviços e orientações para a sua segurança
Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Com o objetivo de incentivar e promover a leitura, visando desper-
tar os alunos para o prazer, interesse e construção desse hábito como 
prática indispensável ao crescimento intelectual, a Escola do SESI estará 
com uma programação especial voltada à Semana do Livro Infantil.O 
intuito de abranger todos os discentes da escola.

A programação será voltada para as Obras de Monteiro Lobato, es-
critor brasileiro muito conhecido entre as crianças, pois se dedicou a 
um estilo de escrita com linguagem simples onde realidades e fantasia 

O SENAI Roraima está com inscrições abertas para o processo sele-
tivo que objetiva o preenchimento de 28 vagas até o dia 30 de abril. Os 
profissionais selecionados atuarão em Boa Vista, na sede da Instituição 
e também no Centro de Capacitação Profissional, localizado no bairro 

A seleção será realizada em três etapas, tendo início com análise cur-
ricular, onde é avaliada a formação, experiência na respectiva área, entre 
outros, seguida da avaliação teórica e entrevista. O resultado final está pre-
visto para o dia 30 de maio.

Pintolândia. 
As vagas são para área administrativa, conforme quadro demons-

trativo e o edital está disponível no endereço eletrônico www.rr.senai.
br.

Para se inscrever o candidato deverá preencher o Currículo Padrão que 
está disponível no site institucional anexar os comprovantes de formação, 
cursos e experiências e entregar na recepção do SENAI localizada na Aveni-
da dos Imigrantes, 399, Asa Branca das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

estão lado a lado. 
Diversas atividades serão desenvolvidas tais como: a leitura de 

obras, mostra de vídeos relacionados às obras do escritor, além de ex-
posição de fotos dos alunos leitores e alunos amigos da biblioteca e de 
trabalhos relacionados à literatura infantil. 

A semana do Livro infantil será realizada na biblioteca do CET do dia 
22 a 25 de abril, das 08h ás 12h e das 14h ás 18h. Participarão da ação 
alunos da educação infantil e ensino fundamental.

Escola do SESI realiza programação na
Semana do Livro Infantil

SENAI Roraima abre processo seletivo para
contratação de profissionais

Quadro de vagas
Cargo Requisito/Escolaridade Nº de Vagas 

01-Auxiliar de 
Manutenção 

Ensino Médio ou Técnico em Edificações. 
Experiência comprovada na área elétrica, hidráulica e manutenção 
predial. 

02 – Contratação Imediata 
01 – Banco de dados 
 

02 – Porteiro Ensino Médio Completo. 
Experiência comprovada em atendimento em Portaria 

03 – Contratação Imediata 
02 – Banco de dados 

03 – Jardineiro Ensino Médio Completo. Experiência comprovada em jardinagem e 
manutenção de espaços verdes. 

02 - Banco de dados 
 

04 – Assistente Técnico Ensino Técnico em Informática.   Experiência comprovada em 
manutenção e suporte em informática e conhecimentos básicos em 
redes de computadores. 

02 - Banco de dados 

05 – Assistente Técnico Ensino Técnico em Edificações. 
 Experiência comprovada em manutenção e conservação de 
edificações e máquinas e equipamentos. 

01 – Contratação Imediata 

06 – Assistente Técnico Ensino Técnico em Segurança do Trabalho. 
  Experiência comprovada de 6 meses de atuação na área. 

01 – Contratação Imediata 
01 – Banco de dados 

07 – Bibliotecária Ensino Superior em Biblioteconomia 
Experiência comprovada em rotinas bibliotecária. 

01- Contratação Imediata 
01 – Banco de dados 

08 – Pedagoga Ensino Superior Completo em Pedagogia. 
Experiência comprovada na área de Educação Profissional em 
orientação e acompanhamento de alunos e docentes. 

01- Contratação Imediata 
(disponibilidade para viagem) 
01 – Banco de dados 

09- Recepcionista Ensino Médio Completo. 
Experiência comprovada com atendimento ao público e atendimento 
telefônico. 

02 – Contratação Imediata 

10 – Técnico de Nível 
Superior 

Superior Completo em Letras, Pedagogia e/ou Secretariado 
Executivo. 
Experiência comprovada em secretaria escolar. 
Conhecimento em Legislação escolar. 

01- Contratação Imediata 
01 – Banco de dados 
 

11- Técnico de Nível 
Superior 

Ensino Superior Completo em Administração de Empresas; 
Experiência comprovada em Gestão de Projetos, Consultoria, 
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. 

Banco de dados 

12 – Assistente 
Administrativo 

Ensino Médio Completo. 
Conhecimento em Informática. 
Experiência em rotinas administrativas, pessoal, estoque, 
patrimonial e secretaria escolar. 

03 – Contratação Imediata 
01 – Banco de dados 
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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

O Curso de Aprendizagem Industrial é gratuito e destinado a can-

didatos que tenham concluído o ensino fundamental e que buscam 

capacitação para o primeiro emprego. São 294 vagas distribuídas em 

10 cursos e são destinadas aos jovens de 14 a 23 anos que tenham 

concluído ou estejam cursando o ensino fundamental.

As provas da seleção ocorrerão no dia 31 de maio de 2014 e serão 

compostas por 40 questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa e 

20 de Matemática. O resultado dos candidatos aprovados será divulga-

do no dia 16 de junho de 2014.

São disponibilizadas vagas nos seguintes cursos: Auxiliar Adminis-

trativo, Auxiliar Administrativo na Construção Civil, Auxiliar de Edifica-

ções, Auxiliar Técnico Eletrônico, Confeccionador de Moveis, Costureiro 

Industrial, Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção de Automó-

vel, Padeiro e Confeiteiro e Operador de Microcomputador.

Para conferir a quantidade de vagas ofertadas pelos cursos e outras 

informações, confira o Edital do Processo Seletivo através do endereço 

www.rr.senai.br.

O Instituto EuvaldoLodi - IEL/RR está com inscrições abertas 
para a 2ª turma de 2014 do curso Programa de Desenvolvimento 
Profissional – 5 em 1, com carga horária de 140 horas.

Os cursos são voltados para jovens, adultos, estudantes de ní-
vel médio e superior que queiram buscar qualificação e aperfeiço-
amento profissional nas áreas, administrativa, contábil, recursos 
humanos e departamento pessoal, além de empreendedorismo e 
atendimento ao cliente.

O objetivo é direcionar e orientar esforços para capacitar o pú-
blico alvo com conhecimentos atualizados, possibilitando assim, o 
ingresso no mercado de trabalho contribuindo para a qualificação 
e aumento da competitividade dos produtos e serviços oferecidos 
pelas empresas roraimenses.

A secretária executiva do IEL, Karina Almeida, destacou que 
o Programa acontece desde 2005 e o IEL tem realizado inúmeras 
ações com êxito ao longo desses 8 anos, certificando mais de 2.642 
jovens com capacidade de ingressar no mercado de trabalho.

“O curso oferece conhecimentos diversos através de um apren-
dizado de qualidade que garante competências e habilidades para 
ingressar no mercado de trabalho local. Alem da capacitação ofere-
cemos aos alunos com melhor desempenho, a oportunidade de se-
rem encaminhados para o mercado de trabalho junto às empresas 
parceiras da Instituição”, frisou.

Para Aline Cardoso, aluna do IEL o curso 5 em 1 proporcionou 
conhecimento suficiente para o  ingresso no mercado de trabalho,  
agregando valores e permitindo alcançar um novo patamar   e se 
tornar um profissional competitivo. “Recomendo o curso a todos 
que desejam obter sucesso, é um excelente complemento para a 
vida profissional”, finalizou.

As inscrições podem ser feitas até o dia 02/05 nasede do IEL, lo-
calizada na Av. Capitão Julio Bezerra nº 363 - Centro. A previsão para 
início do curso é dia 12/05 no horário das 18h30 às 22h.

SENAI oferece 294 vagas gratuitas na modalidade
de Aprendizagem Industrial

Curso Programa de Desenvolvimento
Profissional – PDP inicia no mês de Maio


