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Conselhos Temáticos
Conselheiros participam da última reunião do ano

e realizam votação para o pleito de 2017

As últimas reuniões ordinárias dos Conselhos Temáticos da 
FIER em 2016 aconteceram nos dias 01 e 03 de novembro no 
auditório da Casa da Indústria.

Ao longo do ano, os colegiados discutiram importantes as-
suntos para o setor industrial e promoveram estudos e articula-
ções em prol do fortalecimento das empresas. 

Durante a reunião do Conselho Temático de Responsabilida-
de Social e Relações Trabalhistas - CTRSRT, que aconteceu no dia 
01 de novembro, os conselheiros assistiram a palestra “Respon-
sabilidade Social e Empresarial em Tempos de Crise”, conduzida 
pelo consultor empresarial e conferencista Weber Negreiros. 

Na reunião do Conselho Temático de Micro e Pequena Em-
presa, Economia e Política Industrial – COMPI foram repassadas 
informações sobre as ações desenvolvidas pelo movimento Bu-
riti Valley e a forma que as indústrias podem se beneficiar ou 
apoiar esta iniciativa, as quais foram apresentadas pelo empre-
sário Luís Gustavo Nogueira. 

Em seguida o assessor jurídico Maclison Chagas relatou aos 
conselheiros, o que foi discutido no Seminário “Pense nas pe-
quenas primeiro”, realizado no dia 28 de setembro em Brasília 
durante a reunião do Conselho da Micro e Pequena Empresa 
Industrial -  COMPEM, cuja ideia norteadora foi discutir como as 
micro e pequenas empresas poderiam ajudar o Brasil a sair da 
crise, tratando de temas específicos.

A convite do CTMAR, para a reunião ordinária, o Superinten-
dente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes - DNIT/RR, José Pedro Christ levou informações importantes 
sobre as ações desenvolvidas pelo Departamento para a melho-
ria da infraestrutura das rodovias do Estado. O superintendente 
também ressaltou algumas ações realizadas pelo DNIT que vi-
sem resultar em projetos futuros.

Logo depois das palestras, nas três reuniões, a Superinten-

dente da FIER, Almecir de Freitas Câmara, prosseguiu com a reu-
nião repassando informações pertinentes ao colegiado.

Dentre os informes foram apresentados os dados do Boletim 
Índice de Confiança do Empresário Industrial - ICEI Roraima do 
mês de setembro/2016, que passou de 56,8 para 58,3 pontos na 
passagem de agosto para setembro. Este é o maior valor desde 
janeiro de 2016 (38,5 pontos), apontando para o aumento no 
otimismo dos empresários roraimenses quanto ao desempenho 
das economias nacional, estadual e da própria empresa nos pró-
ximos seis meses. 

Em matéria de confiança, Roraima seguiu a tendência na-
cional, inclusive em termos de distinção por porte e por agru-
pamento de atividade. O ICEI nacional registrou 53,7 pontos 
em setembro, um aumento de 2,2 pontos na comparação com 
agosto. 

Os conselheiros foram convidados a incentivar os empre-
sários e as lideranças sindicais para participarem do Prêmio 
Nacional de Inovação 2016/2017, cujo objetivo é incentivar e 
reconhecer os esforços bem-sucedidos de inovação e gestão da 
inovação nas organizações que atuam no Brasil. Poderão partici-
par todas as empresas atendidas pelo Programa Agentes Locais 
de Inovação (ALI) do SEBRAE e Empresa industrial de Pequeno, 
Médio e Grande porte.

Foi ressaltada a importância dos membros do Conselho par-
ticiparem da Campanha Papai Noel dos Correios, que foi lançada 
nacionalmente no dia 10 de novembro. A ação é desenvolvida 
em todo país, e de acordo com o órgão o objetivo principal é 
o envio de carta-resposta às crianças que escrevem ao Papai 
Noel e atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes de 
natal das crianças em situação de vulnerabilidade social. Além 
de estimular a redação de cartas manuscritas pelas crianças, a 
campanha dissemina os valores natalinos como solidariedade.

Membros dos Conselhos durante a 5ª reunião ordinária
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Conselheiros conhecem novos Presidentes

Atendendo o Regimento Interno, ao final da última reunião ordi-
nária do ano ocorreram às eleições para o cargo de Presidente dos 
três dos Conselhos Temáticos. O mandado tem duração de um ano 
e o candidato ao cargo pode ser reeleito uma vez.  A votação acon-
teceu de forma democrática e o resultado foi divulgado logo após a 
apuração ainda durante a reunião ordinária. 

Para presidir o CTRSRT, os nomes indicados foram Izabel Cristina 
Itikawa - empresária e membro titular do Conselho Regional da FIER, 
e Manoel Idalino Ferreira Chaves - empresário associado ao Sindica-
to do setor Gráfico. A Presidente do SINDIGRÃOS levou a maioria dos 
votos, sendo então, reeleita para conduzir o conselho.  

Na votação do COMPI, os nomes propostos foram Rosinete 
Damasceno Baldi, que é atualmente a 2ª Vice-Presidente da FIER, 
Presidente do SINDICONF e membro titular do Conselho de Repre-
sentantes da FIER e do SENAI; o segundo nome foi Iracema do Valle 

Oliveira, empresária, membro titular do Conselho Fiscal da FIER e do 
IEL e membro suplente do Conselho de Representantes do SENAI. O 
resultado foi unânime e Rosinete assumirá a presidência em 2017, 
ao lado da Vice Iracema do Valle. 

Já para o cargo de Presidente do CTMAR, os candidatos apresen-
tados foram João da Silva, Dir. 1º. Secretário da FIER, Presidente do 
SINDIREPA, membro titular do Conselho de Representantes da FIER 
e do SESI e membro do COEMA; Luiz Coêlho de Brito, 1º Vice-Presi-
dente da FIER, Presidente do SINDICON, membro titular do Conselho 
de Representantes da FIER e do SESI e membro do COEMA e Oneber 
de Magalhães Queiroz, Diretor Suplente do Conselho de Represen-
tantes da FIER, Vice-Presidente do SINDIMADEIRAS e membro titular 
do Conselho da FIER. O resultado foi Oneber de Magalhães eleito 
pela primara vez Presidente do CTMAR, tendo João da Silva como 
Vice-Presidente.  

Presidente reeleita do CTRSRT Izabel Itikawa Rosinete Damasceno Baldi, Presidente do COMPI Oneber de Magalhães eleito pela primeira vez 
para presidir o CTMAR
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SALDO DA BALANÇA
SETEMBRO/2016

Em setembro a Balança Comercial do estado apresentou superávit, 
como o observado em agosto, registrando um resultado positivo no 
valor de US$ 284.471. Este resultado, porém, apresenta-se negativo 
em comparação com o mesmo período de 2015, quando apresentou 
déficit de US$ 68.574.

 

EXPORTAÇÕES - SETEMBRO/2016

As exportações roraimenses registraram queda de 22,79% no mês 
de setembro de 2016 em relação a agosto, totalizando US$ 625.416. 
A atual situação na Venezuela devido à crise econômica impulsionou 
as vendas de produtos básicos roraimenses causando impacto positivo 
nas exportações do estado.

 

Em relação a setembro de 2015, houve queda nas exportações 
brasileiras (2,14%) e nas de Roraima (59,09%), diferentemente de 
meses anteriores. O dado nacional reflete sinais dos movimentos de 
recuperação da atividade econômica industrial, que vinha sofrendo 
fortemente nos últimos meses como consequência da crise na eco-
nomia brasileira. 

 

De janeiro a setembro de 2016, as exportações roraimenses alcan-
çaram o valor acumulado de US$ 5.182.319, o que significa uma queda 
de 67,35% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a 
variação nacional apresentou queda de 3,55%.

 

Em referência aos produtos mais exportados em setembro de 
2016, Arroz aparece como principal produto correspondendo a 
42,57% do total exportado pelo estado, seguido por Madeira e Carne 
de galo/galinha, como mostra a tabela abaixo:

 

Os países para onde mais se exportou, pela ordem, foram Vene-
zuela, Países Baixos e Guiana, como visualizado a seguir:

 

IMPORTAÇÕES - SETEMBRO/2016

Da mesma forma que os dados nacionais, que apresentaram que-
da de 6,31%, as importações de Roraima também tiveram uma dimi-
nuição de 51,89% quando comparadas com agosto de 2016, registran-
do um volume de US$ 708.650. 

 

As importações roraimenses de setembro de 2016, quando com-
paradas com o mesmo mês de 2015, apresentaram aumento de 
4,84%, diferentemente dos dados nacionais, que apresentaram queda 
de 9,20%.

 

No acumulado, os dados nacionais e estaduais mostram queda. As 
importações de Roraima caíram 40,25% e as brasileiras tiveram queda 
de 23,14%.

 

Em setembro de 2016, o item Cordas e cabos de alumínio vem em 
primeiro lugar na pauta de compras internacionais, seguido por Arroz 
descascado e Partes de acessórios de motocicleta.  Na sequência, apa-
recem Máquinas digitais para processamento de dados. 

No quadro dos países de onde mais se importou em março de 
2016, China aparece na primeira posição com 80,35%, seguido por 
Guiana, Venezuela e Chipre como os principais países de origem dos 
produtos importados por Roraima neste mês. 

 

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER



4Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 330 - 11.11.2016

SESI Roraima realiza pela primeira vez o musical
“Os Saltimbancos”

Um dos maiores espetáculos do teatro brasileiro foi inspiração para 
os alunos de 6 a 12 anos do Projeto Arte Jovem do SESI Roraima durante 
essa semana, de 8 a 10 de novembro, com a realização do Musical “Os 
Saltimbancos”. 

O evento teve o objetivo de incentivar a cultura local demonstrar 
e valorizar o resultado do aprendizado dos alunos do projeto junto aos 
familiares os trabalhadores da indústria comunidade em geral e demais 
convidados.

Essa obra trata da união de um grupo de animais (galinha, cachor-
ro, gata e o jumento) contra a exploração realizada por seus patrões. 
Ao longo das canções os animais cantam suas angústias e decidem se 
reunir para terem uma oportunidade de mudar o rumo de suas vidas.

Na versão apresentada pelo SESI o elenco é formado pelos alunos 
das dez turmas do projeto Arte Jovem. O musical tem a coordenação 
do professor Claudio Lísias, direção do professor de teatro Pereira Filho 
e a preparação vocal ficou a cargo do professor Messias Santos. O es-
petáculo também recebeu o apoio dos professores, Denisson Siqueira, 
Nelton Neles, Sílvio Pond, Mozart Mendonça, e do Coral Arte Jovem.

Mais do que uma apresentação com personagens diferentes, o Mu-
sical e o teatro em si é uma ferramenta didática capaz de introduzir a 
reflexão de valores muito interessantes para a formação dos pequenos 
atores.

A ideia de apresentar esse Musical pelas crianças foi instigar os alu-
nos a aprenderem mais e desenvolver suas habilidades enfrentando 
medos comuns como encarar e falar em público, timidez, nervosismo 
entre outros. A proposta deu tão certo que o público  se impressionou 
com os atores mirins, com muita desenvoltura durante o musical, eles 

SALTIMBANCOS - Trata-se de um 
musical infantil de Sergio Bardotti 
e Luis Enríquez Bacalov com mú-
sica de Chico Buarque. O musical 
foi inspirado no conto Os Músicos 
de Bremen dos Irmãos Grimm. O 
espetáculo teve uma montagem 
magnifica e histórica no teatro Ca-
necão, no Rio de Janeiro em 1977 
e teve como elenco de estreia Ma-
rieta Severo, Miúcha, Pedro Paulo 
Rangel e Grande Otelo.

cantaram, dançaram e encantaram a todos. Foi um verdadeiro espetá-
culo.

A aposentada Maria Correia de Alencar, avó de Maria Clara da tur-
ma G, disse estar orgulhosa da neta e maravilhada com Os Saltimban-
cos, dona também afirmou que esse tipo de projeto desenvolvido pelo 
SESI/RR é importante para o futuro das crianças e jovens e por isso deve 
continuar.  

A pequena Maria Clara que interpretou a Gata tem apenas 8 anos, 
disse ter adorado participar do musical e estrear como uma das prota-
gonistas, ela também garante que as aulas de teatro ajudaram a se des-
cobrir como uma criança cheia de qualidades, capaz de superar medos 
e timidez. “Nossa estou muito e adorei o Musical. Eu estou com um ano 
no Arte Jovem e no início eu era muito tímida quase não falava, e depois 
que comecei a ensaiar e consegui me concentrar, a decorar os textos e 
até improvisar”, conta.

Para o professor de teatro, Pereira filho, o Musical trouxe uma pro-
posta diferenciada e inovadora e inteligente. “Os Saltimbancos tem um 
roteiro muito rico e traz uma mensagem sobre como as pessoas vivem 
em sociedade. Acredito que a nossa mensagem foi passada e entendida 
pelo público. E isso é resultado do empenho desses alunos que durante 
quatro meses se esforçaram, estudaram e ensaiaram inúmeras vezes 
para garantir um belo espetáculo”, ressaltou. 

“Ficamos surpreendidos com a performance de todo os alunos, eles 
conseguiram superar os seus limites e nossas expectativas. Percebemos 
que a timidez não foi empecilho para eles, mas a proposta deste musical 
representou um grande desafio superado durante as oficinas e princi-
palmente no placo”, avaliou Cláudio Lísias, coordenador do Arte Jovem.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Confiram como foram as três noites do Musical
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Robôs de Lego entram em ação na Olimpíada do Conhecimento 2016

Equipes de Robótica de Roraima participam de competição em Brasília

Mais de 500 estudantes do SESI 
e de escolas públicas, de 9 a 16 anos, 
competirão no Festival SESI de Robótica 
durante a maior disputa de educação 
profissional das Américas. 

Os robôs de Lego entrarão em ação 
na Olimpíada do Conhecimento, em 
Brasília, de 10 a 13 de novembro. A 
Mostra do Torneio de Robótica, o Fes-
tival SESI de Robótica First Lego League 
reunirá 54 equipes convidadas pelo 
Serviço Social da Indústria (SESI) para, 
com robôs construídos e programados pelos alunos, cumprir missões e 
solucionar problemas do dia a dia. Ao todo, serão cerca de 540 compe-
tidores, de 9 a 16 anos, de 27 escolas do SESI e 27 escolas públicas de 
todas as unidades da federação do país.

Durante o Festival, os estudantes apresentarão projetos de pesqui-
sa com soluções inovadoras relacionadas ao tema Animal Allies (ani-
mais aliados). A ideia é mostrar como a relação entre homens e ani-
mais pode ser produtiva ou ameaçadora. É o caso, por exemplo, de um 
desmatamento realizado em uma reserva ambiental. Sobre a mesa de 
competição, os robôs de Lego terão tarefas como resgatar animais de 
áreas alagadas. As equipes também serão avaliadas pelo entrosamento, 
o trabalho em equipe.

O diretor de Operações do SESI, Marcos Tadeu, ressalta que o 
aprendizado da robótica em sala de aula estimula o interesse dos estu-
dantes pela área de ciências e tecnologia. “A robótica também influen-
cia na formação pessoal e profissional desses alunos ao trabalhar com-
petências como liderança, comunicação e ética, que serão úteis para a 

Eles são jovens e sonhadores, fascinados por tecnologia e agora con-
troladores de robôs, os alunos da Escola do SESI/RR e da Escola Estadual 
Ana Libória compartilham do mesmo sentimento e carregam na mochila 
o sonho de representar o estado de Roraima em no Torneio Nacional de 
Robótica. 

Os jovens competidores embarcaram nesta semana para Brasília, onde 
está correndo o Troneio FLL no Ginásio Nilson Nelson. Com eles estão suas 
maletas de Lego, portfólio dos projetos construídos pelas equipes Macu-
naima e Robô Troia e uma bagagem de conhecimento sobre seus Robôs. 

vida inteira”, diz.
O Festival é apenas um evento de-

monstrativo com o objetivo de difundir 
a prática da robótica educacional. Atu-
almente, cerca de 400 escolas do SESI 
de ensino fundamental e médio con-
tam com o programa de robótica em 
todo o Brasil. O Festival não faz parte 
do circuito classificatório para o Torneio 
Nacional de Robótica.

TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA 
– A competição oficial da modalidade 

está em sua fase regional. Em alguns Estados, as inscrições ainda estão 
abertas. As melhores equipes dessa etapa garantem vaga na disputa 
nacional, que acontece em 2017, em Brasília. Desde 2013, o SESI é o 
operador oficial do Torneio de Robótica FLL em parceria com a institui-
ção norte-americana FIRST (For Inspiration and Recognition of Science 
and Technology) e o Grupo LEGO Education (Dinamarca).

OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO – A maior competição de edu-
cação profissional das Américas ocorre de 10 a 13 de novembro, em 
Brasília. Promovida a cada dois anos pelo Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI), em parceria com o SESI, neste ano conta 
também com a participação dos Institutos Federais de Educação. Du-
rante a Olimpíada, o visitante poderá acompanhar o dia a dia de várias 
profissões da indústria e assistir a alunos da educação profissional com-
petindo em desafios por equipe.

Agência CNI de Notícias

A Equipe troiana iniciou na manhã de ontem (10), sua primeira par-
ticipação durante o 1º round na mesa de competição. Já a Macunaima 
terá sua primeira participação na competição no sábado dia (12).  Ao todo 
participam das equipes competidoras seis crianças e quatro adultos (men-
tores).

Para saber mais sobre os projetos e acompanhar suas publicações di-
árias, os interessados podem conferir seus perfis, por meio da rede social 
Instagram: @equipe_macunaima1 e @nalinguadosapo e curtir a página 
no Facebook SESI Roraima.

Ginásio Nilson Nelson, palco da abertura do evento
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SESI realiza curso de Natação para bebês

A Unidade de Lazer do SESI Roraima promove neste fim de 
semana, 12 e 13 de novembro, o Curso de “Natação para Be-
bês”, com duração de 12 horas, nas dependências do Centro de 
Cultura, Esporte e Lazer - CCEL, localizado na Sede administrati-
va do SESI na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto.

O curso é voltado para profissionais do SESI, estagiários e 
acadêmicos de Educação Física, a fim de planejar, executar e 
orientar sessões de natação voltadas para bebês e crianças em 
fase de aprendizagem por meio de conhecimentos teóricos e 
práticos específicos desta modalidade.

Durante o curso o instrutor e professor Francisco Edson Pe-
reira Leite, credenciado pelo Conselho de Regional de Educação 
Física - CREF apresentará aulas teóricas e expositivas, fará de-

bates com os participantes, promoverá a interação e troca de 
conhecimento, além das atividades práticas desenvolvidas por 
meio de trabalhos entre equipes e individual. 

O facilitador Francisco Edson Pereira Leite, é Graduado em 
Educação Física pelo Instituto Federal de Roraima - IFRR, Espe-
cialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Es-
tadual de Roraima - UERR, Mestre em Ciências da Saúde pela 
Universidade Federal de Roraima - UFRR e treinador Comporta-
mental/IFT-SP.

Os interessados em garantir uma vaga no curso podem en-
trar em contato com a Secretaria do CCEL por meio do telefone 
(95) 4009-1844, e fazer suas inscrições em horário comercial, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h. As vagas são limitadas. 
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6ª edição do Caderno Inova Moda é lançado em Roraima 
SENAI e Sebrae receberam um público de mais de 70 pessoas do segmento de moda, entre 

empreendedores e estudantes

SENAI realiza mais de 500 inscrições para o seletivo de 
Aprendizagem Industrial

O Inova Moda é um convênio na-
cional realizado pelo Senai e Sebrae, 
com temática voltada ao desenvolvi-
mento de ações criativas na moda. O 
lançamento da 6ª edição do Caderno 
no qual foram apresentadas as últimas 
tendências do mundo da moda acon-
teceu no último dia 7 de novembro, 
no Auditório do Senai e contou com 
uma palestra do Designer  Vanderlú-
cio Mota, técnico do Senai Amazonas.

A programação segue até o dia 11 
de novembro, com a realização de Ofi-
cinas de Criativação, Desenvolvimento 
do Produto, Olhar de Forma e Ensaios 
de Fichas de Produtos para o Planejamento de Produção. O evento 
conta com a participação de empresários, profissionais do segmento, 
professores e estudantes e objetiva contribuir para o desenvolvimen-
to da competitividade das micro e pequenas empresas de confecção 
e apresentar um somatório de referências e novas tecnologias para as 
próximas estações.

Segundo Vanderlúcio Mota, são apresentadas tendências que apon-
tam para um novo comportamento global. “Nosso trabalho é observar 
o dia a dia, os costumes, as lojas, tecidos, e as feiras de exposição nos 
centros geradores de tendências e estilos e, a partir daí, desenvolver 
uma moda brasileira que saia do trivial”, disse Mota.

Na palestra de lançamento foi distribuído o material, que é resul-
tado da pesquisa realizada por técnicos do SENAI e do SEBRAE, segue 
especificação desse material:

CADERNO CRIAÇÃO/CONCEITOS
A 6ª edição do Caderno Inova Moda, com o título “Contatos / Verão 

Visando a qualificação profissional para a indústria local encerrou-
-se no último dia 07 as inscrições para o processo seletivo da Aprendi-
zagem Industrial do SENAI/RR. As vagas destinaram-se a jovens entre 18 
e 22 anos que concluíram ou estejam cursando o ensino fundamental 
ou médio. 

Foram oferecidas 80 vagas para o primeiro semestre de 2017, dis-
tribuídos em 05 cursos, sendo eles: Auxiliar de Edificações (Ajudante 

2018”, desvenda uma porta para o fu-
turo (quase presente) em que a expe-
riência passa a ser parte fundamental 
da jornada do consumidor. Um convite 
aos pequenos negócios para criar uma 
conexão, “tecer” uma rede e explorar 
o extraordinário. “Contatos / Verão 
2018” é uma edição apresentada em 
dois capítulos conceituais: “VÍNCU-
LOS” e “RUPTURAS”.

“VÍNCULOS” é uma condição de 
estabelecer elos e ligações. A acessibi-
lidade à Internet e o advento das mí-
dias sociais facilitou o entendimento 
de que o nosso futuro depende dos 

atos de cada um de nós. O capítulo inicial aborda temas de grande rele-
vância para o bem-estar social tais como sustentabilidade e a melhoria 
dos processos de criação e fabricação, assim com a construção de re-
lações mais tolerantes e mais inclusivas, principalmente no âmbito da 
moda.

Em “RUPTURAS”, outro lado desta mesma moeda, as relações com 
a tecnologia estão acontecendo de uma forma disruptiva e revolucioná-
ria e vem causando uma profunda mudança em todos os setores. Este 
capítulo chama atenção para os hiperativos nativos digitais e a forma 
como eles estão redefinindo as experiências de consumo, provocando 
uma turbulência na lógica dos processos e impulsionando a inovação 
nas indústrias de tecnologias.

O trabalho é resultado do Convênio firmado entre o SENAI e SEBRAE 
cujo principal objetivo é fortalecimento da competitividade industrial, 
entendendo o design como elemento estratégico para os pequenos ne-
gócios de moda, baseado em pesquisas de comportamento e consumo 
e prospecções tecnológicas realizadas pelos parceiros.

de Obras), Costureiro Industrial do Vestuário, Eletricista Industrial, Me-
cânico de Manutenção de Automóveis e Padeiro e Confeiteiro. Estão 
concorrendo às vagas 572 candidatos inscritos no processo seletivo. 

As provas serão aplicadas no Centro de Formação Profissional do 
SENAI, situado na Av. dos Imigrantes, bairro – Asa Branca, no dia 19 de 
novembro de 2016, com questões em Língua Portuguesa e Matemática. 
O início das aulas está previsto para o dia 06 de fevereiro de 2017.
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IEL Roraima realiza 2º encontro de Supervisores de Estágio

9º Olimpíada do Conhecimento começou nesta quarta em Brasília
Competição reúne 1200 alunos do SENAI e SESI no Ginásio Nilson Nelson até o dia 13

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR realizou na manhã desta sexta-
-feira, 11 de novembro, em seu auditório, a 2ª Capacitação para Su-
pervisores de Estágio com o tema “O Poder da Liderança Emocional”.

A Capacitação de Supervisores de Estágio tem como objetivo ca-
pacitar líderes para o melhoramento contínuo dos resultados de suas 
equipes, ações que destacam o crescimento organizacional, e asser-
tividade na comunicação, a importância e benefícios do estágio, rela-
cionamento dos supervisores, estagiários e empresa.

A proposta da capitação segundo a palestrante foi de “propor uma 
autoanálise e um autoconhecimento entre os participantes dentro 
desse processo que culminam as responsabilidades e papeis dos ges-
tores e de seus supervisionados, com foco nas relações interpessoais”, 
afirmou.

Como em uma disputa esportiva, participantes da Olimpíada do Co-
nhecimento também precisaram treinar muito e se preparar psicologi-
camente para essa corrida técnica que começou nesta quarta-feira (10), 
e vai até domingo (13), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

A festa de abertura aconteceu no mesmo local que está acontecen-
do as provas. Cerca de 1200 jovens competem em sete áreas tecnológi-
cas, com provas por equipe, avaliações individuais e criação de projetos 
inovadores.

A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de educação 
profissional das Américas. Realizada a cada dois anos pelo Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em parceria com o Serviço 
Social da Indústria (SESI), é uma oportunidade para quem quer conhe-
cer as profissões e ver máquinas, computadores, equipamentos e fer-
ramentas usados para fabricar desde uma peça de roupa até um carro.

De acordo com Robson Braga de Andrade, presidente da Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), a Olimpíada do Conhecimento é uma 
estratégia para valorizar a educação profissional no Brasil. “A formação 
técnica facilita a entrada no mercado de trabalho e abre oportunidades 
para cerca de 80% dos jovens brasileiros que não têm acesso ao ensino 
superior. Este é o momento certo de investir em educação para que o 
jovem e o trabalhador desempregado estejam mais qualificados quan-
do o crescimento econômico for retomado”.

Durante a capacitação os participantes trocaram experiências e 
tiraram dúvidas sobre como se comportar no ambiente de trabalho, 
como atender as exigências do mercado, eles também receberam di-
cas sobre como conhecer o regimento interno da empresa onde tra-
balha ou faz estágio.

A capacitação foi conduzida pela palestrante Joselita Peixoto - Psi-
cóloga, Pedagoga, Especialista em Gestão de Recursos Humanos, em 
Ciência da Educação e em Psicologia Hospitalar. Mestre em Ciência da 
Educação, Psicóloga Técnica Responsável pela Clínica de Psicologia do 
Centro de Desenvolvimento Humano, Diretora e Pedagoga do Centro 
de Desenvolvimento Infantil Curumim. Professora e Coordenadora 
do Núcleo de Apoio ao Estudante do Centro Universitário Estácio da 
Amazônia.

Segundo Rafael Lucchesi, diretor-geral do SENAI, o evento é um 
grande festival sobre a educação profissional. “Durante os quatro dias 
da Olimpíada do Conhecimento, os jovens poderão avaliar um conjunto 
de informações sobre a educação profissional, ver ao vivo o desenvol-
vimento de atividades das profissões e escolher o que mais se identifi-
cam”, explica Lucchesi.

No Ginásio Nilson Nelson, onde as provas acontecem, os visitantes 
também poderão ver atrações interessantes como o carro do futuro, 
onde o desafio é a montagem de um carro compartilhável, movido por 
um combustível que polua menos do que a gasolina ou o álcool, como a 
energia solar; conhecer uma casa inteligente de baixo custo, que utiliza 
o sol ou outras fontes de energia para iluminação ou o aquecimento de 
água; acompanhar de perto a tunagem de um carro; ver robôs de Lego 
salvando animais; saber como a tecnologia transforma a sala de aula 
com simuladores, aplicativos de realidade aumentada, ambientes vir-
tuais de aprendizagem e tecnologias educacionais de ponta; conhecer 
a história das profissões na exposição Arte do Ofício, onde estarão em 
exposição ferramentas e materiais utilizados pelo homem ao longo da 
história; e, por fim, escolher uma profissão, pois a Olimpíada do Conhe-
cimento é uma verdadeira vitrine das profissões da indústria.

Ao acompanhar as provas e os desafios da competição o visitante 
conhecerá as habilidades técnicas e pessoais exigidas pelas empresas.

Participantes durante a capacitação de Supervisores de Estágio
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