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Projeto desenvolvido pelo SINDUSCON pretende nortear 
Custo Unitário Básico da Construção Civil em Roraima 

Fórum de Responsabilidade Social debaterá Gestão 
para Sustentabilidade

A FIER e o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil (SINDUSCON-RR), por meio do 
IEL em parceria com o SENAI,  estão 
desenvolvendo o projeto Custo Unitário Básico – 
CUB/m² da construção civil em Roraima. 

A ação tem por objetivo disciplinar o mercado 
de incorporação imobiliária, servindo como 
parâmetro na determinação dos custos dos 
imóveis.

O CUB/m² consiste no cálculo mensal do custo por metro 
quadrado de dezenove projetos-padrões prediais, concebidos e 
orçados com especificações mediante amplo processo de revisão 
da NBR 12721/2006 da ABNT.

O indicador já é utilizado em outros Estados e ao longo de 40 
anos de existência tornou-se uma das referências no segmento. A 
evolução relativa do CUB/m² também tem sido utilizada como 
indicador macroeconômico dos custos do setor da construção 

civil. 
Em Roraima 41 empresas do setor 

participaram do trabalho de coleta e análise de 
dados como custos de material, mão-de-obra, 
administrativo e de equipamentos.

A partir desse trabalho será disponibilizado às 
empresas e instituições público-privadas o custo 
do m2 dos dezenove projetos-padrão prediais, 
contribuindo para que se tenha no Estado de 

Roraima uma referência legal e atualizada dos vários custos de 
mercado de edificações residenciais, comerciais e industriais.

 “O CUB é mais um índice da construção civil, mais uma 
ferramenta para monitorar os custos. No mercado há outros 
índices igualmente importantes. Eles não devem ser comparados, 
pois apresentam metodologias de cálculos diferentes. A 
comparação só deve ser feita se utilizarem a mesma unidade de 
referência”, destacou 
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Com o tema Gestão para a Sustentabilidade, o 
Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial realizam no próximo dia 25, 
às 19h, no auditório do Centro de Educação do 
Trabalhador do SESI, o Fórum SESI/SENAI de 
Responsabilidade Social.

O palestrante será Ricardo Fera, professor de 
Empreendedorismo e Sustentabilidade e especialista 
em Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Negócios 
e autor do livro A Escolha.

A palestra de Ricardo vai abordar assuntos que 
envolvem estratégias, conceitos e cases de sucesso na 
área de sustentabilidade a partir da mudança de atividades do 
cotidiano profissional.

O evento contará com a apresentação do case de sucesso da 

empresa VIVO, sobre práticas de sustentabilidade em 
nível regional e nacional. O SENAI promoverá a coleta 
de pilhas e baterias usadas. Quem for ao evento 
poderá aproveitar para descartar esses materiais e 
com isso ganhar um brinde.

O Fórum, promovido há sete anos pelo SESI, a 
partir dessa edição contará com o apoio do SENAI, 
disseminando o conceito de responsabilidade social 
entre os empresários industriais, propondo e 
gerando reflexões sobre os temas debatidos.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas 
no SESI da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e no 

Distrito Industrial, em horário comercial. Mais informações pelos 
telefones 3621-6600 e 9141-7640. A entrada é franca e as vagas 
são limitadas.

Estão abertas as inscrições para o Programa Atleta do Futuro, 
promovido pelo SESI, esse ano o número de crianças e 
adolescentes beneficiados passará de 2,5 mil para 4 mil, por meio 
de parceria firmada com a Prefeitura de Boa Vista.

As inscrições podem ser feitas na Vila Olímpica Roberto 

Marinho e no SESI Distrito Industrial, onde também acontecem as 
aulas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4009-
1838 e 3621-6600.

O PAF possibilita o acesso a cursos de iniciação e 
aperfeiçoamento em diferentes modalidades esportivas, com 
orientação de professores e acadêmicos de educação física, que 
fazem o acompanhamento do desenvolvimento individual dos 
alunos.

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR por meio da sua 
Unidade de Educação prorrogou as inscrições para o Exame de 
Suplência para o Ensino Fundamental e Médio 2013.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto, para os 
trabalhadores da indústria e seus dependentes, e devem ser 
realizadas no horário de 08h30 às 19h na Secretaria do CET, 
localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes,  3786 – Aeroporto, 
ou no Distrito Industrial, localizado na Av. das Indústrias, S/N – 
Distrito Industrial, no horário das 16h30 ás 21h.

Estão sendo ofertadas 200 vagas para o Ensino Fundamental e 
200 para o Ensino Médio. As provas serão realizadas nos dias 10, 
17 e 24 de novembro de 2013.

Mais informações pelos telefones 4009-1879 e 3621-6600.

O Centro de Educação do Trabalhador do SESI/RR, João de 
Mendonça Furtado, está com vagas disponíveis para o 2º semestre 
deste ano.

Após o período de matrículas para filhos de trabalhadores da 
indústria, o CET oferece vagas na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental para a comunidade.

Estão disponíveis no período de 18 a 26/07, vagas paras as 
turmas 2º ano B. 4º ano B e 4ª série A (vespertino), além do 6º ano B, 
7ª série A/B e 8ª série B (matutino).

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 4009-
1879 ou dirigir-se à secretaria da Escola, localizada na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, 3786, Aeroporto.

SESI disponibiliza vagas para Educação 
Infantil e Ensino Fundamental
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De 08 a 12 de julho, o Serviço 
Nacional  de Aprendizagem 
I n d u s t r i a l ,  D e p a r t a m e n t o  
Regional de Roraima recebeu a 
v i s i ta  d o  a u d i to r  R i ca rd o  
Magalhães da Fundação Carlos 
Alberto Vanzolini para a realização 
da auditoria de recertificação da 
entidade. Este processo de 
auditoria de recertificação é realizado em ciclos que são repetidos 
a cada três anos consecutivos, ocorridos nos anos de 2007 e 2010.

Foram auditados os processos que envolvem o escopo da 
certificação, voltados para as modalidades de educação 
profissional sendo: aprendizagem industrial, aperfeiçoamento 
profissional, especialização profissional, iniciação profissional e 
qualificação profissional.

Alguns pontos relevantes 
foram ressaltados na auditoria do 
SENAI como, maturidade do 
sistema de gestão da qualidade da 
o r g a n i z a ç ã o ,  n í v e l  d e  
conhecimento e profissionalismo 
dos colaboradores.

A responsável pelo Escritório 
da Qualidade, Wilcigeny Freire 

destacou que por meio da recertificação, o SENAI comprova 
manter a qualidade dos serviços prestados aos clientes, e 
agradeceu o empenho de cada colaborador.  “ Foi graças ao 
comprometimento e empenho de cada colaborador, na 
realização de suas atividades, que conquistamos a recertificação, 
sabemos que fazer COM QUALIDADE não é fácil, mas é possível, 
prova disso é resultado da a auditoria” concluiu.

O SENAI/RR é recomendado para recertificação
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Por meio de uma parceria 
entre o Departamento Nacional 
do SENAI a empresa Hewlett 
Packard – HP, os Departamentos 
Regionais do SENAI Roraima, 
Goiás e Mato Grosso foram 
beneficiados com um laboratório 
completo da HP, auxílio financeiro 
e equipamentos como: dois 
notebooks HP Probook 6460b, trinta máquinas Compac MS 6200 
HP MultiSeat e duas impressoras Officejet,  oportunizando a 
execução do Projeto HP Life. 

O projeto é formado por duas etapas, sendo a primeira de 
Empreendedorismo para Negócios e a segunda de Tecnologia 
para Negócios, cada uma com carga de 20 horas.

O HP Life não tem fins lucrativos e integra o programa de 
Responsabilidade Social da Empresa, que busca apoiar potenciais 
empreendedores, estudantes, micro e pequenos empresários no 
uso da tecnologia, o público-alvo do projeto são pessoas de classe 
desfavorecidas. 

A primeira etapa do programa foi executada em um conceito 
modular que vincula os desafios de negócios comuns e as 

soluções tecnológicas e visa 
treinar e capacitar pessoas no 
perfil.

A segunda etapa iniciou dia 15 
de julho e segue até o dia 23 do 
mesmo mês. A capacitação 
possibilita um melhor preparo dos 
alunos, que permite planejar e 
administrar  seus  própr ios  

negócios, tomar decisões e utilizar ferramentas de empreende-
dorismo e tecnologia, como equipamentos de informática, 
melhorando os processos e a gestão estratégica do seu empreen-
dimento. 

A instrutora e coordenadora da área de informática Magda 
Cristina Brito, falou sobre a capacitação. “Os alunos passam a 
conhecer e utilizar as ferramentas, via web, para criação de sites, 
blogs, e mail marketing  e entendem os métodos de colaboração 
virtual e processos de compra e vendas”, frisou.

O SENAI/RR participa do projeto, sendo disseminador no Brasil 
e todos os instrutores passaram por treinamento com a equipe da 
HP, para ministrar estas capacitações, atuando como 
multiplicadores em seus respectivos Estados.

SENAI/RR realiza capacitação em parceria com HP

O diferencial do Intercâmbio oferecido pelo 
Instituto Euvaldo Lodi – IEL em parceria com a SKOPE 
é, além das aulas de Inglês, atividades culturais, 
passeios e viagens, propiciar opções de 
especialização em negócios, arquitetura e outros. 
Tudo isso com o apoio de uma equipe local, no 
Canadá, que oferece apoio integral durante toda a 
viagem. 

Para o IEL essa iniciativa é de extrema 
importância, pois permite que os participantes 
tenham maior exposição à cultura de negócios no 
exterior, ganhem domínio do Inglês e tornem-se 
mais competentes e competitivos no mercado de trabalho.

O Juiz Rodrigo Furlan é um dos participantes do programa de 
intercâmbio IEL/SKOPE para o Canadá.  Rodrigo é Juíz Estadual e 
cursa Doutorado em Ciência Política pela UFRGS. Ele está em 
Toronto há quatro semanas e destacou que a escola é fantástica e 
os professores são muito bons, muito educados e com um nível 
intelectual bastante alto, com formação profissional. 

“Também gosto do fato de não podermos falar em Português. 
A localização da escola é excelente. Sinto que meu Inglês evoluiu 

muito, principalmente a gramática e a conversação. 
Cheguei falando pouco e já consigo me virar e ando 
pela cidade toda sem dificuldades”, frisou.

Ele disse também que Toronto é muito limpa e o 
povo é educadíssimo e paciente. “A arte, dança e 
música são muito fortes. A infraestrutura para as 
artes é muito grande, além do transporte público de 
ponta. O sistema é pontual, limpo e confortável, 
completou.

O intercâmbio propicia a ampliação dos 
conhecimentos sobre a América do Norte, além de 
melhorar a percepção dos alunos e capacidade de 

organização pessoal e no trabalho. Nos finais de semana, o grupo 
tem a opção de viajar para cidades próximas como Nova York, 
Montreal, Quebec e Ottawa. 

O IEL já está com inscrições abertas para os grupos de Janeiro 
de 2014. Para saber mais sobre esse programa de intercâmbio e as 
bolsas de estudo parciais, basta entrar em contato com o IEL pelos 
telefones (95) 3625-3571/ 8112-2075 ou acessar o site 
www.skope.ca/iel.

Intercâmbio do IEL no Canadá possibilita novo aprendizado 
no idioma inglês
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