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FIER realiza solenidade de entrega do Prêmio FIER de Redação

Na próxima segunda feira, 12, a 
Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER fará a entrega do primeiro 
Prêmio FIER de Redação. O evento acontece 
no auditório do CET-SESI, ÀS 19H.

O prêmio FIER de Redação movimentou 
alunos da rede pública e privada do Ensino 
Fundamental e Médio, com o intuito de incentivar a apresentação 
de redações voltadas à importância da indústria para o Estado, além 
de despertar o interesse dos estudantes em conhecer a indústria, 
seus benefícios para o mercado local, estimulando o espírito 
empreendedor.

Nesta quarta-feira (7), a comissão julgadora do prêmio, formada 
por professores universitários e técnicos da FIER e IEL, realizou a 
análise e avaliação final dos trabalhos. Ao todo foram inscritas 28 

redações no Ensino Fundamental, de 16 
escolas e 15 redações, de 9 escolas no 
Ensino Médio. Os vencedores é claro, só 
serão conhecidos na próxima segunda. 

Premiação:
Ensino Fundamental:
1º colocado – troféu e tablet

2º colocado – troféu e Netbook 
Ensino Médio:
1º colocado – troféu e Ipad
2º colocado – troféu e Notebook
As escolas de origem dos trabalhos vencedores receberão 

troféu, kits esportivos e de leitura, para auxiliar e estimular o 
desenvolvimento das suas atividades.

FIER promove a primeira edição do Dia do Empresário da 
Indústria

A Federação das Indústrias de Roraima – 
FIER está trabalhando nos preparativos para 
o Dia do empresário da Indústria, na próxima 
terça-feira (13). A ação acontece no Centro de 
Educação do Trabalhador – João de 
Mendonça Furtado, a partir das 18 horas.

O evento é um reconhecimento a um dos 
mais importantes e produtivos setores da economia do Estado, 
responsável pela geração de empregos e renda. É também uma 
oportunidade para a troca de experiências e discussão de assuntos 
relevantes para o fortalecimento do setor.

Um dos temas em destaque será a relação entre a produção e o 
meio ambiente. O consultor da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Marco Antônio Fernandez, ministrará a palestra Questão 
Ambiental: quais são os desafios para a Indústria? 

FIER, SESI, SENAI, IEL e SEBRAE - parceira no evento - estarão 
presentes com estandes, mostrando como cada entidade contribui 
para o desenvolvimento da indústria no Estado de Roraima.

A FIER distribuirá materiais de divulgação das ações e programas 
que executa em parceria com a CNI e BNDES. 

O SESI oferecerá os serviços de 
massagem anti-stress, avaliação física com a 

balança de bioimpedância, além de 
orientações sobre saúde bucal, entrega de 
aulas experimentais do Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer, apresentações culturais e a 
divulgação dos programas de Saúde e 

Segurança no Trabalho, Educação Continuada e Exames de 
Suplência. 

O SENAI irá disponibilizar a programação de cursos 
profissionalizantes nas 12 áreas oferecidas pela entidade: 
alimentos, automotiva, confecção do vestuário, construção civil, 
eletro-eletrônico, gestão, informática, madeira/mobiliário, 
metal/mecânica, refrigeração, segurança no trabalho e 
telecomunicações. Além disso, serão mostrados os serviços 
técnicos e tecnológicos, ou seja, consultorias em áreas como meio 
ambiente e PAS (Programa de Alimentação Segura).

O IEL irá expor as vantagens do estágio para as empresas, os 
programas voltados para o desenvolvimento profissional e outros 
cursos. Mais informações pelos telefones 4009-5351 ou 5352.

Oficina de Projetos reúne interessados em participar dos  Prêmios
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo

Consciente
No dias 5 e 7 de agosto, a FIER promoveu 

uma oficina para auxiliar pessoas interessadas 
em elaborar projetos para os Prêmios Samuel 
Benchimol e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente. A ação 
aconteceu na sala de treinamento da FIER, no 
período da manhã.

Entre os assuntos abordados pelo 
facilitador, o Prof. Dr. Roberto Ramos, os 
destaques foram a temática sob a qual o 
projeto deverá ser inscrito, descrição dos projetos e elaboração de 
um projeto de interesse para a Amazônia. “A ideia da oficina foi 
apresentar as principais técnicas e cuidados que o interessado 
precisa ter para formular seu projeto e atingir seu objetivo. Existem 
muitas ideias boas, mas elas precisam ser construídas de maneira 
viável, clara e precisa”, frisou Ramos.

O pesquisador Joaci Freitas, aprovou a iniciativa. “Nós fazemos 
muitas coisas. O prêmio vem numa boa hora, para valorizar essas 
ideias. O que precisamos é organizar isso em forma de bons 
projetos, para que possamos mostrar para a sociedade que o que 
fazemos tem muito valor para a Amazônia”, finalizou

Prêmio - Instituído em 2004, o Projeto Professor Samuel 
Benchimol é uma iniciativa do Governo Federal, promovida pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio exterior - MDIC e pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), em parceria com 
outras entidades como a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa), o Banco da 
Amazônia e as Federações das Indústrias da 
Região Norte e também é realizado 
simultaneamente com o Prêmio Banco da 
Amazônia de Empreendedorismo Consciente 
desde 2009.

Podem participar instituições de representação empresarial, 
sindical ou profissional, universidades ou instituições de pesquisas 
sediadas no País ou no exterior, instituições públicas e privadas com 
atuação no desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de 
instituições que tenham como objetivo promover o 
desenvolvimento regional, nacional ou internacional, empresas 
públicas ou privadas com investimentos na região e autônomos com 
atividades referentes à Amazônia.

Inscrições - As inscrições estão abertas e seguem até o dia 28 de 
agosto. O valor total da premiação para cada categoria será de R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). A solenidade de premiação 
está prevista para o dia 22 de novembro. Mais informações no site 
www.amazonia.mdic.gov.br.
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O Movimento Educação para o Mundo do Trabalho trata-se de um 
conjunto de ações que permitirão aos jovens, adquirir 
conhecimentos, competências e habilidades indispensáveis ao seu 
desenvolvimento como cidadão e agentes produtivos. O projeto é 
uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria – CNI e que será 
lançado em  nível nacional no mês de outubro.

No último dia 2, o Diretor Regional do SENAI e coordenador 
técnico, Arnaldo Mendes e a superintendente do SESI-RR e 
embaixadora do Movimento, Almecir Câmara, reuniram 
coordenadores, gestores e técnicos do SESI e SENAI, no auditório da 
FIER, para apresentar o Movimento, que é voltado para três grupos de 
população, sendo: trabalhadores da indústria e jovens entre 18 e 24 
anos que estejam cursando o Ensino Médio ou que não estudem e 
nem trabalhem.  A duas entidades foram instituídas pela CNI como 
articuladoras do Movimento em Roraima.

No encontro, os participantes puderam entender o propósito do 
projeto e receberam a missão de elaborar sugestões de ações e 
encontrar cases de sucesso, que possam contribuir para melhoria da 
qualidade do ensino não só em Roraima, mas em todo o país.

As ações elaboradas devem ser pensadas de forma que 
apresentem resultados em um prazo máximo de 24 meses, e devem 
prever entre outras, a melhoria do desempenho dos jovens e dos 
trabalhadores em língua portuguesa e matemática. As ações deverão 

visar também à valorização dos professores e a articulação entre 
empresas e escolas.

Essas propostas serão apresentadas para a sociedade, em um 
evento a ser realizado no próximo dia 29, onde o Movimento será 
lançado oficialmente no Estado, não ocasião devem estar 
profissionais de várias instituições, ligadas direta ou indiretamente a 
educação. 

“SESI e SENAI são entidades que já trabalham com bons projetos 
na área da educação, por isso acredito que daqui sairão boas ideias 
para o Movimento. Acredito que Roraima irá corresponder à 
expectativa e contribuirá com ações que farão a diferença na vida dos 
estudantes. Como articuladores do, queremos reunir o maior número 
de profissionais e mobilizá-los para juntos atuarmos de forma 
grandiosa”, destacou Arnaldo Mendes.

 “Nós assumimos a responsabilidade de mobilizar as instituições e 
os profissionais da educação, para que juntos possamos contribuir de 
maneira significativa, com ações que atendam o objetivo do 
Movimento Educação para o Mercado de Trabalho. É importante 
lembrar que embora o projeto tenha sido idealizado pelo Sistema 
Indústria, ele é para todos não e apenas para os industriários, pois a 
intenção é melhorar a educação no Brasil como um todo”, finalizou a 
superintendente do SESI, Almecir Câmara. 

SESI E SENAI apresentam o Movimento Educação para o 
Mundo do Trabalho

Entre os dias 5 e 8 de agosto o SESI realizou na 
sede da FIER, o workshop Posicionamento 
Estratégico, com objetivo de buscar o alinhamento do 
Departamento Regional às demandas da indústria.

O facilitador responsável pelo alinhamento foi o 
consultor do SENAI-SC, Uirã Alcides Rosa. Nos dias 5 e 
6, pela manhã e a tarde, o evento foi direcionado para 
conselheiros, diretoria e representantes do Sistema 
Indústria e de órgãos de classe, governo, 
fornecedores e parceiros do SESI.

Foram apresentados os direcionadores do Sistema Indústria e 
fatores de competitividade, bem como as escolhas estratégicas e 
expectativas, visando subsidiar a elaboração do Plano de Ação 2014.

Nos dias 6, 7 e 8, pela manhã e tarde, foi a vez dos diretores, 
coordenadores, gestores, encarregados e líderes de projeto do SESI. 
Entre outros temas, o consultor apresentou a proposta de 

posicionamento seguida pela análise das 
expectativas apontadas pelo público externo, 
também para a elaboração do plano.

A finalização das análises para elaboração do 
Plano de Ação aconteceu na quinta-feira (8). De 
acordo com Uirã, a base da estratégia sistêmica visa 
ampliar a competitividade do parque industrial, com 
a prestação de serviços focados na qualidade de vida 
do trabalhador. “Este é um momento de construção, 

para estabelecermos um planejamento estratégico mais focado nos 
desafios da indústria. Nesse primeiro momento o SESI ouve os seus 
parceiros, representantes, a sociedade civil organizada e sua força de 
trabalho e dessa forma, direciona seus esforços para fortalecer a 
indústria do Estado, dando condições que o setor se torne mais 
competitivo”, finalizou.

SESI realiza workshop 

No próximo dia 17 de agosto, a partir das 8h, os trabalhadores da 
construção civil do Estado de Roraima terão um dia dedicado a 
cuidados com a saúde, lazer e promoção da cidadania.

O Dia Nacional da Construção Social é uma realização do Sindicato 
das Indústrias da Construção Civil do Estado de Roraima – 
SINDUSCON e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, 

em parceria com o SESI.
Durante todo o dia, serão oferecidos serviços exclusivos para os 

trabalhadores da indústria da construção, que para participar, terão 
apenas que efetuar a inscrição na própria empresa em que trabalha 
para receber as senhas. Os familiares também poderão participar.

Dia Nacional da Construção Social
Trabalhadores industriais da construção serão atendidos com serviços gratuitos

Os alunos do maternal ao 5º ano, do Centro de 
Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado 
realizaram nesta sexta-feira (9), uma homenagem em 
comemoração ao dia dos pais. A festividade 
aconteceu no período da manhã, de 8h às 12h e no 
período da tarde, das 14 às 18h.

No auditório, os pequenos emocionaram seus 
pais com apresentações artísticas, entre elas, 
músicas, apresentações teatrais, jograis e esquetes, 
além de uma belíssima apresentação do Coral de Libras. Em seguida, 
foi servido um lanche nas salas para pais, alunos e professores, e feita 
a entrega de lembrancinhas produzidas pelos alunos.

A diretora da escola, Ellen Cavalcante, destacou que o dia foi de 
comemoração e muita diversão para pais e alunos. "Essa é uma data 
muito especial, pois temos a oportunidade de celebrar o amor e 
homenagear singelamente um membro da família tão essencial. É 
importante ressaltar que pai não é somente o que gera, mas 

principalmente o que cuida e fornece muito amor, 
carinho e contribui para a educação do seu filho."

João Pedro, de 9 anos, participou de uma 
apresentação musical. Na plateia  ele contou com a 
presença de seu pai, Pedro Ferreira Rodrigues e seu 
avô, Francisco Rodrigues. Um encontro de gerações 
na comemoração do dia dos pais. “Eventos como esse 
são positivos porque unem a família e nos trazem 
para a escola e assim como meu pai me prestigiava 

quando eu era criança, eu prestigio meu filho e meu pai nos 
acompanha nessa comemoração”, ressaltou o pai do pequeno João 
Pedro.

“Meu neto será o homem de amanhã, e como acompanhei meu 
filho em todos os momentos, busco sempre reforçar essa relação 
familiar harmoniosa, que com certeza ficou na memória do meu filho 
e ficará na memória do seu filho”, completou Francisco.

Pais são homenageados na Escola do SESI 



O SENAI por meio de sua parceria com a 
1ª Brigada de Infantaria de Selva, participou 
no dia 03 de agosto das Ações Cívico-Sociais 
– ACISO, atividades realizadas pelo Exército 
Brasileiro com intuito de promover 
assistência e auxilio as comunidades, 
desenvolvendo o espírito cívico e 
comunitário dos cidadãos, para resolver 
problemas imediatos e prementes.

O evento aconteceu na Escola Estadual 
Luiz Ritler de Lucena, localizada no bairro 
Nova Cidade, os moradores d bairro e 
proximidades receberam serviços atendimentos médicos e 
odontológicos, ações sociais diversas e participaram de 
momentos recreação.

O SENAI realizou palestras sobre as Boas Práticas de 

Fabricação - BPF, que são um conjunto de 
medidas que devem ser adotadas pelos 
fabricantes de alimentos a fim de garantir a 
qualidade sanitária e a conformidade dos 
produtos com os regulamentos técnicos, 
o n d e  h o u v e  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  
aproximadamente 86 pessoas.

De acordo com a Diretora do Centro de 
Formação Profissional - CFP, Jacqueline 
Vieira avaliou a participação do SENAI no 
ACISO. “Hoje nós informamos a população 
sobre as boas práticas de fabricação e 

manuseio dos alimentos, segundo as normas da ANVISA, e essas 
elas são de total importância para o dia-a-dia de cada um, 
inclusive para aquelas pessoas que trabalham com a produção de 
alimentos para comercialização”.

SENAI participa de Ação Cívico Social
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Fotos: Charles Wellington

Em continuidade a parceria do 
SENAI/RR com a empresa Hewlett 
Packard – HP,no dia 05 de agosto, a 
entidade recebeu no Centro de Formação 
Profissional – CFP os senhores Marcello 
Coelho do SENAI – DN e José Gabarra 
representante da Organização das 
Nações Unidas, com o objetivo de 
conhecer a Unidade Operacional e 
verificar o andamento do Projeto HP Life.

O projeto é uma iniciativa social da 
empresa Hewlett Packard – HP, realizada 
com instituições internacionais, como a 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (Unido).

O objetivo é apoiar potenciais empreendedores, estudantes, 

micro e pequenos empresários no uso da 
tecnologia, o público-alvo são pessoas de 
classe desfavorecida, e que não tenham 
fins lucrativos.

O SENAI realizando continuamente as 
etapas da parceria, oferta o curso em duas 
etapas sendo a primeira de Empreen-
dedorismo para Negócios e a segunda de 
Tecnologia para Negócios, cada etapa 
com carga horária de 20 horas.

De acordo com a Gerente de Educação 
do SENAI, Jamili Vasconcelos a parceria 
veio para fortalecer a Educação 

Profissional com os cursos do SENAI. “Por meio do projeto o SENAI 
está estimulando o empreendedorismo e consequentemente 
uma melhoria no setor”, finalizou.

SENAI/RR recebe visita de parceiros da HP e Técnico do DN

IEL oferece curso de gestão estratégica para executivos com a 

Insead, na França
Inscrições podem ser feitas pelo site do IEL. Aulas acontecem em Fontainebleau,

entre os dias 26 e 30 de agosto

Estão abertas as inscrições para o 
curso Gestão Estratégica  para  
Dirigentes Empresariais. Ele é oferecido 
pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em 
parceria com a Insead, uma das 
principais escolas de negócios do 
mundo. As aulas serão realizadas no 
período de 26 a 30 de agosto, na cidade 
de Fontainebleau, na França.

Esta será a 13ª edição do curso, que é 
direcionado a executivos, empresários e sucessores empresariais 
responsáveis pelas definições estratégicas das organizações no 
exercício de suas funções. 

O curso faz parte do programa de Educação Executiva do IEL, 
que capacita executivos na utilização de ferramentas e técnicas 
aplicáveis no dia a dia dos negócios.

São 45 vagas para aulas que abordarão temas como o Brasil no 
novo cenário global competitivo, gestão de equipes de alta 
performance em condições turbulentas, estratégia global e 
multinacionais de mercados emergentes, entre outros.

O corpo docente é formado por experientes professores e o 
curso visa proporcionar a inovação nas empresas. Todos os 
debates serão promovidos em um ambiente de aprendizagem 

interativo, em período integral, com 
simulações, aulas expositivas e 
discussões de experiências de sucesso. 
Todas as aulas contarão com tradução 
simultânea e o material de trabalho 
será oferecido em inglês e português.

INSCRIÇÕES ABERTAS - As inscrições 
podem ser feitas pelo site do IEL pelo 
endereço www.iel.org.br. O número de 
vagas é limitado e os participantes 

serão selecionados a partir das informações das fichas de 
inscrição. Mais informações no IEL, localizado na Avenida Capitão 
Julio Bezerra,nº 363 Centro ou pelo telefone 3621 3571.

INSEAD - Uma das principais escolas de negócios do mundo. 
Ficou em primeiro lugar no ranking da BloombergBusinessweek 
em 2010 e em segundo em 2012. Possui campi na Europa 
(França), Ásia (Singapura) e nos Emirados Árabes (Abu Dabi), além 
d e  u m  c e n t r o  d e  p e s q u i s a  e m  I s r a e l .
Com 145 professores oriundos de 36 países, pesquisadores que 
são referência mundial em gestão e em pesquisa de ponta, a 
Insead revolucionou a educação empresarial.  A instituição, 
criada em 1957, é parceira do IEL há 13 anos.

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
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