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eScoial e SESI Viva + foram destaques no Encontro
com Contadores

Palestrante Vicente Sevilha, consultor da CNI

O evento já faz parte do calendário de ações do
Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA,
que anualmente é realizado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI em todas as Federações
das Indústrias e recebe o apoio de sindicatos patronais.
Neste ano a FIER realizou o evento no último dia
17 de janeiro em seu auditório, onde reuniu um público bastante expressivo entre de chefes de escritório e de departamento; contadores; auxiliar fiscal
e contábil; diretores; chefes de departamento; administradores; estagiários contábeis; empresários
industriais; técnico em contabilidade; gerente de
conferência de estoque; gestora financeira; assistente financeiro, assistente fiscal e administrativo
entre outros.
O evento teve como objetivos promover aproximação com os contadores do estado; apresentar o
Sistema de Representação da Indústria e o Sistema
Indústria; sensibilizar os contadores sobre a importância de promover o adequado enquadramento
sindical das indústrias; estimular o associativismo,
sensibilizar os contadores quanto aos benefícios de

seus clientes industriais participarem dos sindicatos; promover aos contadores informações sobre
assuntos técnicos de interesse, contribuindo para
seu aperfeiçoamento profissional.
Pelo segundo ano consecutivo a FIER recebeu
o Consultor da CNI, Vicente Sevilha, o qual trouxe
como temas principais “e-social: sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas e o SESI Viva +.
A programação foi aberta pela coordenadora técnica da FIER, Karen Telles, que agradeceu a
presença de todos em nome do presidente Rivaldo
Neves e sua diretoria, destacando a importância da
proximidade e da parceria entre os profissionais de
contabilidade e empresários.
Durante a palestra Sevilha apresentou as novidades do e-Social, para evitar que ocorram falhas na
sua implantação, também destacou as mudanças
que o e-Social está trazendo para as empresas, em
relação a gestão das informações. O consultor falou
sobre a importância do papel do contador nesse
processo de migração para o novo Sistema.
O encontro foi propício para apresentar aos par-
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ticipantes os benefícios do SESI Viva +, uma plataforma digital que o SESI lançou que vai facilitar a
atuação dos profissionais com programas e serviços voltados à saúde e segurança na indústria e que
tem uma interligação com o Sistema Digital e-Social
na transferência das informações.
O Encontro com Contadores contou com o apoio
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de Roraima – CRC e do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do estado
de Roraima – Sescon.
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O consultor falou sobre o e-social e plataforma de serviços SESI Viva +

OIM e FIER realizarão oficina sobre Inserção de Migrantes
no Mercado de Trabalho para empresários

Representantes do OIM durante evento realizado em 2018 sobre mercado de trabalho

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) – a agência da ONU para as migrações,
com apoio da Federação das Indústrias do Estado de
Roraima - FIER, irá realizar no próximo dia 29 de janeiro, uma oficina diferenciada com o Tema “Inserção de
Migrantes Vulneráveis no Mercado de Trabalho Roraimense”, a partir das 9h, no auditório da FIER.
O evento é destinado aos empresários de diversos segmentos industriais e comerciais, sindicatos,
entidades de classe, como também profissionais que
atuam diretamente no setor de Recursos Humanos.
Durante a oficina serão abordados os temas
de sensibilização sobre o acesso de migrantes no
mercado de trabalho brasileiro e treinamento em recursos humanos e migração.
A atividade tem como objetivo esclarecer

questões referentes a contratação de migrantes, bem
como explorar temas como os mitos mais comuns sobre migrantes e pessoas refugiadas; entender os benefícios e desafios da contratação dessa população e
as possibilidades de crescimento e desenvolvimento
da região.
Para participar, os interessados podem confirmar suas presenças por meio de um formulário de
inscrição, no link: (https://bit.ly/2FgMghg).
Serviço: Oficina de Inserção de Migrantes Vulneráveis
no Mercado de Trabalho Roraimense
Data: 29 de janeiro de 2019
Horário: das 9h às 12h30
Local: Auditório da FIER – Avenida Benjamin Constant, 876 – Centro, Boa vista

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 382 - 25.01.2019

3

Educação transformadora
Escola do SESI irá ofertar novas vagas para as turmas
do ensino básico o ensino médio

Em 31 anos de prestação de serviços, o SESI
Roraima, já realizou mais de 2 milhões e 700 mil atendimentos em educação, saúde, atividades culturais e
esportivas, ações de cidadania e de responsabilidade
social. Em 2018 o SESI Educação teve 857 alunos matriculados no ensino básico e 162 na Educação de Jovens e Adultos.
Neste ano, a Escola aumentou o número de
vagas para 975, em que irá comtemplar, industriários,
conveniados, comunidade e ainda oportunizar às pessoas de baixa renda, o ensino de qualidade por meio
do edital de gratuidade. Além disso, serão disponibilizadas mais 308 vagas para os trabalhadores da indústria que ainda não concluíram o ensino regular.
Em sintonia com a realidade e as necessidades da indústria nacional, é assim que a Rede SESI de
Educação buscar ofertar educação básica e continuada de qualidade, que desenvolva a capacidade de
criação e inovação, a cultura empreendedora, a visão
da ecossustentabilidade e a responsabilidade social,
construindo uma educação de excelência voltada
para o mundo do trabalho.

possibilitando o desenvolvimento de competências
e habilidades, que preparam para a vida e para uma
nova realidade profissional, por meio da iniciação
tecnológica. 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. 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 ótimas classificações na Feira de Ciências de Roraima – Edição 2018, VIII Mostra Científica de Química da Amazônia Setentrional e IX Torneio
Estadual de Robótica Educacional, que aconteceu no
período de 22 a 24 de novembro, no Parque Anauá.
As turmas do 7º ano A e 9º Ano B, ficaram em 2º Lugar com o projeto “Máquina e Sistema para o Tratamento de Água”, por meio do reuso de água do chuCiência e Tecnologia: Em 2018 a escola fechou
veiro, pias, caixas de descargas de vasos sanitários e
o ano com grandes conquistas
lavabo. Já a turma do Maternal “A”, se classificou em
A Escola do SESI (Centro de Educação do Trabalhador
3º lugar com o projeto “Uso integral dos Alimentos
João de Mendonça Furtado) foi a primeira escola de
para Redução da Fome”, cuja proposta foi promover
Roraima a inserir em sua grade de disciplina a Educaações para diminuir as desigualdades sociais, através
ção Tecnológica. Em 2007 em parceria com a Rede de
do uso integral dos alimentos.
Ensino Pitágoras, implantaram o Projeto Lego Zoom,
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Destaque em competições
Alunos que compõem as equipes de Robótica da Escola do SESI participaram nos dias 24, 25 e 26 de agosto,
da etapa regional da Olímpiada Brasileira de Robótica
- OBR, que aconteceu no Pátio Roraima Shopping. A
Macunaima (nível 1), venceu em 1º lugar como a Melhor Equipe, o SESI como a Melhor Escola Privada em
Educação Tecnológica e a equipe Win Time, também
da Escola do SESI, como o melhor Design de Robô. A
classificação garantiu uma vaga para Macunaima representar tanto o SESI quanto o Estado de Roraima,
na etapa nacional, que aconteceu de 06 a 09 de novembro do ano passado, no Centro de Convenções de
João Pessoa, Paraíba.

As Equipes de Robótica da Escola do SESI, Inosix e
Macunaima participaram no dia 30 de novembro e 1º
de dezembro de 2018, do Torneio SESI de Robótica
FIRST Lego League (FLL), etapa regional, no SESI Clube do Trabalhador, na cidade de Manaus. Estiveram
no evento 27 equipes de todos os estados do Norte
(Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia
e Tocantins). A diretora da Escola do SESI, Gardênia
Cavalcante, a convite do SESI Amazonas, foi jurada
na categoria Core Values, que avalia o trabalho em
equipe. Com a participação de 300 jovens de 9 a 16
anos, o desafio da temporada foi explorar a temática
espacial, envolvendo satélites, comunicação, sobrevivência e aspectos psicológicos em que os astronautas
estão sujeitos em uma viagem espacial.

Equipe Macunaima durante a etapa regional da OBR

Equipe Inosix no Torneio SESI de Robótica FIRST Lego League (FLL), etapa regional.

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 382 - 25.01.2019

Programando Robôs
Imagina aprender e brincar ao mesmo tempo, e ainda, utilizar a tecnologia com foco em estudos de programação de robôs. Essa foi a proposta da Escola do
SESI (Centro de Educação do Trabalhador João de
Mendonça Furtado), com as Oficinas de Robótica para
crianças de 6 a 16 anos, as quais foram realizadas nos
meses de outubro e novembro e dezembro no espaço cultural do Pátio Roraima Shopping e no Roraima
Garden Shopping, respectivamente. A proposta foi fazer com que por meio das oficinas elas pudessem desenvolver conhecimento, capacidades de desenvolver
problemas, ter agilidade e raciocínio lógico no que se
refere a Educação Tecnológica na construção e programação de robôs. Mais de 300 crianças passaram
pelas oficinas e aprenderam a programar robôs.

Crianças e adolescentes durante as oficinas com seus robôs

Professores de Roraima são destaques no
Encontro Nacional da Rede SESI
Os professores da Escola do SESI/RR, Alexsson Pereira, Cleudimar Araújo e Alícia Zatti, participaram nos
dias 29 e 30 de novembro de 2018, do 3º Encontro
Nacional do Sistema Estruturado de Ensino da Rede
SESI, em Brasília. Eles foram destaques, por desenvolveram um projeto inspirador e interdisciplinar (Arte,
Ciência e Matemática), aplicados às suas disciplinas,
tornando os conteúdos didáticos mais interessantes e
compreensíveis. Ao todo, 20 experiências exitosas de
diferentes cidades brasileiras foram destacadas durante o evento. O professor de Matemática, Alexsson
Pereira Lucena, participou pela segunda vez do encontro. Em 2017, Alexsson foi reconhecido nacionalmente como Professor Destaque, tendo seu projeto
inspirador sobre “Razões Trigonométricas, publicado
na revista do Encontro.

Os professores Cleudimar Araújo, Alícia Zatti e Alexsson Pereira durante o
Encontro Nacional do SESI

“Transformando Sonhos em Livros”
A vida de mais de 300 alunos da Escola do SESI, não é
mais a mesma. É que em dezembro de 2018, eles se
tornaram grandes autores e já tiveram suas biografias
publicadas, por meio do Projeto “Transformando Sonhos em Livros”, realizado pelo Centro de Educação
do Trabalhador João de Mendonça Furtado – SESI, em
parceria com a empresa Estante Mágica - uma plataforma educacional. A noite de autógrafos desse importante projeto reuniu mais de mil pessoas que foram conferir de perto o livro e seus autores e garantir
seus exemplares. As histórias foram criadas e escritas
por cada aluno, os papeis se tornam rabiscos para escrever. Canetas, lápis e tintas para colorir, o que não
faltou foi imaginação e criatividade.

Aluno do 1º Ano “D” Pedro Enzo Lopes
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Ensino Médio
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ingresso na faculdade. O SESI Roraima acredita na
parceria com os pais industriários, conveniados e a
Em 2019 a Escola do SESI fará muito mais. A pri- comunidade em geral. A ideia é que mais turmas do
meira turma do Novo Ensino Médio será aberta Novo Ensino Médio sejam abertas nos próximos anos
ainda no primeiro semestre
e, que a metodologia pioneira do SESI continue sendo
referência de um ensino de qualidade.
O SESI Educação vai iniciar o ano letivo de 2019 com De acordo com o Ministério da Educação, o Novo Enuma turma adaptada ao Novo Ensino Médio por en- sino Médio vai proporcionar aos estudantes escolher
tender que, com esse novo passo, estará possibilitan- em quais áreas do conhecimento pretendem seguir,
do a centenas de adolescente e jovens a oportunidade acordo com o interesse e talento de cada um.
de de crescimento no estudo técnico e profissional,
O Novo Ensino Médio prevê que a Base Nacional Copreparando-os melhor para o mundo do trabalho.
Esse é um passo importante tanto para o SESI Rorai- mum Curricular (BNCC) fará parte de 60% das matéma quanto para os pais que sempre almejaram que rias estudadas em sala de aula. Os outros 40% do curseus filhos concluíssem essa etapa escolar antes do riculum são flexíveis e optativos.
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Aproveite as férias e venha se capacitar com o IEL

Estão abertas as inscrições para a primeira
turma de 2019 do Programa de Desenvolvimento
Profissional – PDP

O Curso tem como objetivo direcionar e ses.
orientar esforços para capacitar os Jovens com

Público Alvo Jovens: Adultos; Estudantes

conhecimentos atualizados, possibilitando assim, de nível Médio e Superior; Micro e Pequenas Emingresso no mercado de trabalho em áreas admi- presas e Comunidade em Geral.
nistrativas, contábil, departamento de pessoal,

Metodologia: Curso modulado, presen-

recursos humanos, empreendedorismo e atendi- cial, teórico e prático, participativo, com análises
mento ao cliente, contribuindo para a qualifica- e debates, exibição de vídeos técnicos, dinâmicas
ção e aumento da competitividade dos produtos motivacionais, elaboração de um plano de negóe serviços oferecidos pelas empresas Roraimen- cio e visão empreendedora.

