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Robson Braga de Andrade e 
Renan Calheiros em coletiva de im-
prensa, Andrade destacou que um 
eventual corte nos recursos afetará, 
sobretudo, a estrutura do SENAI e 
SESI nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste A proposta de cortes 
de 30% nos repasses ao Sistema 
S, em estudo no governo federal, 
pode comprometer o atendimento 
a 1,2 milhão de alunos do ensino 
profissional do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e 
1,5 milhão de trabalhadores pelo 
Serviço Social da Indústria (SESI), 
nos programas de educação, saúde 
e segurança do trabalho e qualidade 
de vida. O alerta foi feito nesta ter-
ça-feira (22), pelo presidente da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Robson Braga de Andrade, em visita ao presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL). O tema ainda será debatido pelo Con-
gresso Nacional.

Durante o encontro, Andrade destacou que um eventual corte 
nos recursos afetará, sobretudo, a estrutura do SENAI e SESI nas re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo fechamento de escolas 
e pela fim da gratuidade atualmente oferecida. Confira abaixo os 
principais trechos da entrevista concedida pelo presidente da CNI, 
em que ele defendeu reformas estruturais, como a da Previdência e 
a administrativa, e a responsabilidade fiscal na discussão de propos-
tas que elevam os gastos públicos:

SISTEMA S
“Tratamos, principalmente do SESI e do SENAI, mostrando a im-

portância que esse sistema tem para a educação e para a qualifica-
ção profissional do país. O SENAI acaba de ser classificado como a 
melhor escola do mundo, como mostra o resultado da olimpíada (a 
WorldSkills 2015, em São Paulo), em que competimos com alunos da 
Coreia do Sul, China, Alemanha, e de todos os grandes países. 

O SENAI hoje está transferindo tecnologias para escolas de fora 
do Brasil. Não podemos acabar com isso. A proposta que foi venti-
lada realmente vai trazer grandes sacrifícios para o SENAI e para o 
SESI, provavelmente com fechamento de escolas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Provavelmente, com muitos alunos dei-
xando de ter a educação profissional que hoje lhes é oferecida e de 
maneira gratuita”.

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DO CORTE
“O SESI e o SENAI recolhem, por ano, R$ 7,9 bilhões. Nós temos, 

com a gestão séria que fazemos, o suficiente para dez meses de sa-
lários e despesas para manter o sistema funcionando. Se você tira 
30% dos recursos, principalmente os estados de Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste não têm como sobreviver. Isso porque o volume maior 
das nossas receitas está concentrado nos estados de Sul e Sudeste, 
que têm muito de seus recursos destinadas para cobrir as necessi-
dades das outras regiões. 

O presidente Renan conhece o sistema, entende nossas dificul-
dades e os problemas que nós enfrentaríamos. Ninguém quer dei-
xar de atender 1,2 milhão de alunos e 1,5 milhão de trabalhadores, 
que é o que iria acontecer. Hoje estamos negociando também com a 
Casa Civil e o ministro Aloizio Mercadante, juntamente com o minis-

tro Armando Monteiro (do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior), um entendimento que possa resolver esse assunto sem 
que haja prejuízos grandes para o Sistema S, mas que também ajude 
a União e o governo a minorar os problemas que têm de caixa”.

RESPONSABILIDADE FISCAL
“Falamos bastante dos vetos aos projetos que a presidente (Dil-

ma Rousseff) devolveu ao Congresso Nacional, da importância de 
que esses vetos sejam mantidos. O país está passando por uma di-
ficuldade muito grande e, independentemente do mérito de um ou 
outro projeto ou aumento de despesa, nós entendemos que o país 
não pode, de maneira alguma, aceitar qualquer tipo de aumento de 
custo. Estamos extremamente fragilizados.”

IMPOSTOS E CPMF
“Somos completamente contra o aumento de impostos. Acha-

mos que a sociedade já paga muitos impostos e que, devido a isso, 
nossos produtos não são competitivos com produtos importados. 
Somos contra aumento, qualquer que seja ele.

Somos contra (a CPMF) porque quem paga o custo do impos-
to é a sociedade e entendemos que já se paga muitos impostos. 
Chegou a hora de o governo não, simplesmente, adotar pequenas 
alternativas que possam minorar o problema por pouco tempo. O 
governo tem que fazer reformas grandes. O Brasil, os empresários, a 
sociedade estão clamando por isso. Os movimentos sociais querem 
mudanças, e mudanças definitivas. Não apenas pequenos remendos 
que podem dar um pouco de recurso no caixa para atravessar alguns 
meses.”

REFORMAS ESTRUTURAIS
“Achamos que no governo, no Congresso, estamos num momen-

to muito oportuno para fazer as reformas duras, difíceis. Talvez com 
sacrifícios da sociedade, das empresas e dos políticos. Mas são re-
formas que precisam ser feitas de maneira definitiva para o Brasil. 
A questão da reforma da Previdência, uma reforma administrativa 
séria e coerente. Reformas que possam colocar o Brasil com uma 
perspectiva de futuro de desenvolvimento e de crescimento con-
dizente com o tamanho do nosso país. É preciso fazer com que a 
gente recupere a autoestima, mas também a capacidade de investir 
e gerar emprego e renda. Isso só vamos conseguir se fizermos agora 
as reformas que são importantes e difíceis.”

Gerência de Jornalismo da CNI

Cortes no Sistema S comprometeriam atendimento a 
mais de 2,7 milhões de alunos e trabalhadores do SENAI e SESI
Em visita ao Senado, nesta terça-feira (22), presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, 

defendeu também cautela na discussão de propostas que elevem os gastos públicos em 
detrimento da disciplina fiscal



2Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 284 - 28.09.2015

Crise é oportunidade para reformas estruturais, concluem 
painelistas no EEBA

Painel no Encontro Econômico Brasil-Alemanha reuniu o CEO da Volkswagen Truck & Bus, Andreas 
Renschler, o presidente da CEAL, Ingo Plöger, e a gerente de estratégia de mercados da Apex 

Brasil, Ana Paula Repezza

 Durante painel realizado 
no Encontro Econômico Brasil-
-Alemanha (EEBA), o CEO da 
Volkswagen Truck & Bus, Andreas 
Renschler, disse que o Brasil deve 
aproveitar o momento de crise 
para fazer reformas estruturais, 
ainda que isso seja doloroso. “O 
pior para todos seria se as refor-
mas e ajustes não fossem feitos. 
Os empresários alemães não 
vieram para ver o milagre econô-
mico. Eles vêm ao Brasil há mui-
to tempo e mantêm fidelidade. A indústria alemã aposta no Brasil. 
Acreditamos na força e no potencial do país. Em algum momento 
ele deverá avançar”, ressaltou Renschler. O EEBA iniciou oficialmente 
nesta segunda-feira (21), em Joinville (SC).

Andreas disse ainda que é importante reduzir a burocracia no 
Brasil, área que a própria Alemanha pode melhorar. À plateia, ele 
contou que certa vez um presidente alemão declarou que a Microsoft 
não existiria se tivesse sido criada na Alemanha, pois lá há uma lei 
que proíbe a criação de negócios em garagens. Para ele, isso mostra 
que apesar do protagonismo, o país europeu também tem seus de-
safios.

O presidente do Conselho Empresarial da América Latina (CEAL), 
Ingo Plöger, concordou sobre a urgência das reformas, afirmando que 
as prioridades são a tributária e a previdenciária. Na opinião dele, a 
sociedade brasileira está muito ativa e espera um encaminhamento 

de medidas estruturantes. 
Plöger defendeu um acordo 

para resolver a bitributação, que 
afeta principalmente as peque-
nas e médias empresas, além das 
pessoas físicas. Conforme pesqui-
sa da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), mais de 60% das 
empresas brasileiras sofrem com 
a dupla tributação. O presidente 
da CEAL informou ainda que no 
fórum sobre agronegócio, evento 
que antecedeu a abertura oficial 

do EEBA, realizado neste domingo (20), foi debatida a agenda da se-
gurança alimentar, que inclui o Brasil como protagonista no forneci-
mento de alimentos para o mundo.

A gerente de estratégia de mercados da Apex Brasil, Ana Pau-
la Repezza, explicou que as oportunidades para ampliar o comércio 
com a Alemanha estão nos nichos de mercado, com produtos de alto 
valor agregado. Após a crise de 2008, ocorreu a retomada do pa-
drão de consumo alemão, que é alto e deve aumentar nos próximos 
anos, mais do que o próprio PIB país europeu. “É aí que vejo uma das 
maiores oportunidades de integração comercial entre os dois países, 
não apenas na exportação, mas do ponto de vista da integração das 
cadeias produtivas Brasil-Alemanha”, disse ela.

Por Dâmi Cristina Radin, da FIESC
Foto: José Paulo Lacerda
Para a Agência CNI de Notícias

Por meio do Edital Avança Sindicato, do Programa de Desenvol-
vimento Associativo – PDA, a Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER em parceria com a Confederação Nacional da 
Indústria – CNI, promoverá uma oficina da Mobilização para De-
fesa de Interesses para empresários e líderes sindicais, no dia 29 
de setembro, a partir das 15h, no auditório da FIER, localizado na 
Avenida Benjamim Constant, 876 – Centro.

A consultora da CNI, Ana Paula Massonetto, irá apresentar es-
tratégias e metodologias para defesa de interesses, destacando, 
com base em casos de sucesso, formas e canais que podem ser 
utilizados pelos sindicatos para ampliar sua capacidade de comuni-
cação e mobilização da base empresarial.

Durante a oficina os participantes poderão aprender a definir 
temas prioritários, adotar estratégias de mobilização da base in-

dustrial e planejar a elaboração de políticas públicas.
Os interessados em descobrir como os eu sindicato pode mo-

bilizar as indústrias para defender os interesses do setor, podem 
fazer suas inscrições no Centro de Promoção do Associativismo 
Sindical – CPAS/FIER e participar. Para outras informações ou mais 
detalhes de como será a programação podem ligar para os telefo-
nes: (95) 4009-5351/5352/5354 ou enviar perguntas para o e-mail: 
(cpas@fier.org.br).

Ana Paula Massonetto é Doutora em Administração Pública e 
Governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). É consultora, pesqui-
sadora e advogada com especialização em Direito Constitucional. 
É professora universitária em Gestão Pública pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (SENAC). É diretora da ONG Associa-
ção Bê-a-Bá do Cidadão.

FIER realiza oficina de Mobilização para Defesa de Interesses



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 284 - 28.09.2015

Professores do CET aperfeiçoam conhecimento sobre Robótica
O Centro de Educação do Trabalhador – CET/SESI, ao implementar em 

2007 metodologias de ensino diferenciadas voltadas para educação tecnológi-
ca,  tem  contribuído de maneira significativa  para o desenvolvimento e cres-
cimento da Instituição e despertado o interesse dos alunos em temas como 
ciência e tecnologia dentro do ambiente escolar fortalecendo a capacidade de 
inovação, criatividade e raciocínio lógico. 

A equipe técnica da escola, formada pelos professores e coordenadores 
estão em constantes capacitações, participando de cursos, torneio internacio-
nal de robótica e fazendo visitações em feiras fora do estado, na busca de se 
manterem atualizados quanto à didática para aplicação da disciplina.

Sendo assim, quatro professores de Educação Tecnológica do CET partici-
param de 15 a 22 de setembro, da segunda capacitação do Programa Assesso-
ria LEGO ZOOM, deste ano.

O treinamento foi ministrado pelo assessor do Grupo LEGO Education For 
Life, Chirliano Ribeiro de Santana, cujo principal objetivo foi promover a melho-
ria contínua do processo de Educação Tecnológica na escola; aprimoramento 
da robótica em relação ao conteúdo do Kit da maleta 9797, que incluem blo-
cos, vigas, engrenagens, pilhas, motores e sensores, e fascículos; o EV3 que é 
o controlador de robôs desenvolvido pela Lego para ser utilizada em escolas; a 
Formação Continuada e Centralizada e o Planejamento Pedagógico.

De acordo com Chirliano, todo o conteúdo ministrado reforça o conheci-
mento dos professores e garante o aprendizado dos alunos. “Estamos aqui re-
forçando a metodologia e planejando as aulas que irão culminar na elaboração 
de projetos e muito aprendizado”, explicou. 

Para o professor de Educação Tecnológica do SESI, Dennis Padilha, a ca-
pacitação é uma ferramenta indispensável para que os professores possam 
garantir a melhoria nas aulas e o interesse dos alunos “O treinamento é uma 
oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento sobre o conteúdo e instigar nos 
alunos o gosto pela disciplina. Vejo como uma grande aliada para o aprendiza-
do”, afirmou.

Em 2013 a escola do SESI implantou em sua grade curricular a disciplina 
de Educação Tecnológica - Lego/Robótica, tornando-se referência na educação 
com qualidade no ensino além de ter sido a única a possuir a disciplina. 

Em 2014 participou do Torneio de Robótica Educacional simultâneo a XXII 
Feira Estadual de Ciências de Roraima e IV Mostra Científica de Química da 
Amazônia Setentrional.  Ao todo foram nove projetos elaborados, quatro sele-
cionados e um conquistou o 1º lugar, o projeto Determinador de Agrotóxico, 
desenvolvido pelos alunos do 9° ano.

TORNEIO FIRST LEGO LEAGUE - Um dos assuntos abordados durante a 
capacitação com os professores e o assessor, foi o Torneio FIRST LEGO League – 
FLL, que no Brasil é realizado pelo SESI Nacional. Neste ano o tema proposto é 
Trash Trek – “Uso Racional do Lixo”, que envolve a busca de soluções para o lixo 
nosso de cada dia e por meio de uma experiência criativa os estudantes resol-
vem problemas do mundo real: planejam, projetam, constroem e programam 
robôs com a tecnologia LEGO. 

O torneio é para estudantes de 9 a 16 anos, de escolas públicas e particula-
res de todo o país, no qual terão de identificar um problema na maneira como 
lidamos com o lixo. 

Os temas podem ser dos tipos resíduos de comida, resíduos de materiais 
eletrônicos (telefones, computadores, etc), resíduos perigosos (lixo hospitalar, 
produtos químicos e etc.), aterros, processos de reciclagem e classificação do 
lixo.

O resultado desse desafio são os projetos de pesquisa que serão apre-
sentados pelos alunos nas etapas regionais e na fase nacional do Torneio de 
Robótica.

Foto 01 - Assessor Chirliano Santana e o professor Dennis Padilha; Foto 02 - Professores de Educação Tec-
nológica montaram um robô a partir da maleta 9797 e EV3.

Foto 01 Foto 02

Escola do SESI realiza atividades voltadas para a Semana 
Nacional do Trânsito

A escola do SESI envolve seus alu-
nos nos movimentos sociais, a fim de 
gerar conhecimento e participação 
na construção de uma sociedade éti-
ca e consciente. Por isso desenvolveu 
o projeto “Bi – Bi, Fom – Fom, eu sou 
bom motorista”, com atividades em 
alusão a Semana Nacional do Trânsito e nos dias 23 e 25 realizou o encerra-
mento da programação. 

No dia 23, das 10h às 11h e das 15h às 16h, no auditório do CET, os alunos 
do maternal ao 5º ano assistiram a um teatro de mãos com luz negra, teatro 
com palhaços, Coral Cidadão do Futuro e a uma palestra que foram apresenta-
dos pela equipe responsável pela Educação no Trânsito do DETRAN/RR. 

O Agente de Trânsito, Vilmar Florêncio Barbosa, que ministrou a palestra 
para as crianças, afirmou que é fundamental educar para essas questões desde 
cedo, pois dessa forma se tornarão cidadãos conscientes e também farão o 
papel de fiscalizadores das boas práticas do trânsito no meio em que vivem.

“Nós buscamos fazer esses trabalho com as crianças para que, além de já 
estarmos formando futuros motoristas, conhecedores das normas de trânsito, 
também possamos contar com multiplicadores das mesmas no presente, no 
dia-a-dia com a família e amiguinhos”, afirmou Vilmar.

No dia 25, das 10h30 às 11h30 e das 16h30 às 17h30, na quadra de es-
portes, houve uma atividade direcionada, também para os alunos do maternal 
ao 5º ano, na qual fizeram simulação de uma pista de trânsito com pedestres, 
motociclistas, motoristas, guardas de trânsito, etc.

A ação teve o objetivo de estimular e construir o conhecimento dos prin-
cípios essenciais de segurança no trânsito com educandos, educadores e a co-
munidade, conscientizando-os sobre a importância de respeitar as normas de 
trânsito, quando estiverem utilizando as vias públicas.

Dentre os assuntos abordados no decorrer do projeto, alguns se destaca-
ram até mesmo em virtude do que o trânsito se tornou na vida moderna, são 
eles: as normas e regras relativas ao trânsito de pedestres e condutores de 

veículos; valorização de ações de cooperação para a difusão do conhecimento 
a cerca do trânsito; educação para o trânsito como fator de segurança pessoal 
e coletiva; virtudes importantes na vida em sociedade, como paciência, tole-
rância, responsabilidade, coleguismo e humildade; a relevância dos primeiros 
socorros; os meios de transportes aéreos, aquáticos e terrestres e a sinalização 
do trânsito.   

As atividades realizadas foram adequadas para cada turma, a Educação 
Infantil teve narração de histórias, músicas, experiências vivenciadas em “Roda 
de Conversas”, produção gráfica dos temas trabalhados nas atividades anterio-
res com a exposição dos trabalhos realizados e, por fim, jogos e brincadeiras 
contemplando os conceitos de espacialidade, expressão e movimentação cor-
poral como agentes ativos no respeito ao trânsito.

Já o Fundamental I pôde interpretar os sinais de trânsito, utilizando repre-
sentação gráfica com significado dos sinais que fazem parte do seu cotidiano 
e produção de folhetos de advertência sobre as consequências da falta de res-
peito à sinalização.

Todos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos ficaram expostos no dia 25 
e os pais foram convidados a prestigiar a produção de seus filhos.

Segundo a aluna do 3º ano, Maria Eduarda Porto Esmeralda Duarte, a pro-
gramação foi importante no processo de aprendizado e a forma como tudo 
foi exposto ajudou na fixação das informações passadas, facilitando assim o 
aprendizado.

“Gostei muito da Semana Nacional do Trânsito, pois foi divertida e pude 
aprender o significado das placas, como a de velocidade permitida na via e 
proibido estacionar; a forma correta de uma mãe atravessar com o filho na 
faixa de pedestre e a importância do semáforo”, afirmou Maria Eduarda.

Alunos do SESI participaram de toda programação realizada durante a Semana Nacional do Trânsito
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Banda Paricarana comemora seus 5 anos com 
programação especial

Eleitor do Futuro
Candidatos eleitos do SESI são diplomados na Assembleia Legislativa de 

Roraima

A Universidade Federal de Roraima 
(UFRR) realiza no dia 30 de setembro, um 
espetáculo em celebração aos 5 anos de 
atuação do Projeto de Extensão “Banda 
Paricarana”. O evento ocorre às 20h, no 
Centro Amazônico de Fronteira (CAF). O 
evento será gratuito e aberto ao público 
em geral.

Criada em 2010, a banda Paricarana 
tem o objetivo de fomentar a prática artís-
tica no meio acadêmico, por meio de orien-
tação profissional especializada. A banda é 
formada por alunos da graduação da UFRR. 
A cada ano, a Paricarana recebe uma nova 
formação ap´so processo seletivo realizado 
pela instituição.

Atualmente, compõem o grupo os aca-
dêmicos: Allan Lima (vocalista - Medicina), 
Catherine Menezes (vocalista - Medicina), 
Felipe Veras (vocalista - Medicina), Alexan-
dre Alves (guitarrista - Música), Joel Sidney 
(tecladista - Música), Sandro Silva (guitar-
rista - música), Paulo Henrique (baterista 
convidado - Música), Vitor Menezes (baixis-
ta - Medicina).

No dia 25 de setembro a escola 
do SESI participou da cerimônia de Di-
plomação dos candidatos eleitos pelo 
projeto Eleito do Futuro, no Plenário 
Noêmia, da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.

Os vencedores do pleito foram os 
alunos do 9º ano B e candidatos pelo 
partido da Tecnologia da Informação, 
que somaram 149 votos computados a 
seu favor. Para Prefeita, a eleita foi Nico-
le Pereira de Araújo; para vice-prefeita, 
a Milena Cristinny Alves da Silva e para vereador, o André Luiz da Silva 
Mendes foi o vencedor.

Estiveram presentes a Superintendente do SESI, Almecir de Freitas 
Câmara; O Desembargador, Mauro Campello; o coordenador do projeto 
Eleitor do Futuro, Juiz Antônio Martins; a vice-presidente/corregedora 
do TER-RR, Elaine Bianchi; a Secretaria de Educação, Selma Mulinari; a 
Presidente da Escola do Legislativo – ESCOLEGIS, Ângela Águida Portela; 
o vereador, Manoel Neves; o Coronel da Polícia Militar, Eliberto Lima; o 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Edivaldo Amaral; a 
representante da Juventude Unida pela Vida na Amazônia – JUVA, Julia-
na Carolina; o Coordenador da Escola Judiciária Eleitoral –EJE do TER/
DF, Ronaldo Franco e o Professor da Escola de Aplicação, Ewerton dos 
Santos.  “Este é um momento de significativa importância para os alunos 
e a equipe do nosso Centro de Educação do Trabalhador, pois estamos 
concluindo um projeto que envolveu a todos e integrou a família em um 
processo de reflexão e definição de estratégias. Este exercício contribuiu 
para que os nossos alunos praticassem a análise crítica e entendessem a 
importância do voto para a manutenção da nossa democracia, bem como 
a responsabilidade de cada um para a condução da nossa sociedade”, 
destacou a superintendente do SESI.

Durante todo o projeto, 18 turmas do 2º ao 9º ano A e B, participa-
ram do processo eleitoral que permitiu aos alunos eleitores, analisar e 
escolher entre as propostas de 15 candidatos, que eram filiados a um dos 
cinco partidos do pleito, o partido da Educação, Urbanismo, Vida e Saúde, 
Tecnologia da Informação e Segurança Pública.

A programação contará com a parti-
cipação de ex-integrantes que participa-
ram das cinco versões ao longo da traje-
tória, além de uma exposição fotográfica 
com os principais registros das ações 
realizadas pelos projetos culturais de ex-
tensão da UFRR.

Com o projeto, a UFRR visa a huma-
nização dos profissionais que se formam 
na instituição; a criatividade que poten-
cializa qualquer profissão; e a valoriza-
ção das produções locais e regionais, 
além dos conhecimentos musicais na-
cionais e internacionais.

O projeto é viabilizado pelo Progra-
ma Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES) por meio da Pró-reitoria de 
Apoio Estudantil e Extensão, Diretoria 
de Extensão e Coordenação de Cultura.

Shows - A Banda assiste às comuni-
dades acadêmica, em seus eventos, e ex-
terna, quando de cunho educativo. Para 
solicitar basta entrar em contato com a 
Coordenação de Cultura, por telefone 
3621-3166 ou email cultura@ufrr.br.

O Eleitor do Futuro teve cinco fases: o lançamento do projeto pelo 
TRE-RR, as Convenções Partidárias, a emissão do titulo de eleitor, onde 
409 alunos foram contemplados; a propaganda eleitoral partidária e o dia 
das Eleições, que ocorreu no dia 03 de julho. Também foi realizada uma 
palestra sobre o voto ético, com o intuito de conscientizar os alunos sobre 
qual a forma correta de escolher o seu candidato.

Segundo a vice-diretora da escola do SESI, Gardênia Cavalcante, todo 
o processo vivenciado pelos alunos serviu para complementar disciplinas 
já trabalhadas na escola e para reforçar a postura ética que o cidadão 
deve assumir enquanto indivíduo responsável pelo progresso do Brasil.

“O projeto veio agregar mais valores para a disciplina de ética e em-
preendedorismo que temos em nossa escola, pois os alunos puderam 
realizar uma reflexão aprofundada sobre os valores sociais exigidos para 
viver em uma sociedade mais justa e respeitosa. Foram mais de 400 alu-
nos envolvidos neste projeto, que puderam perceber as atitudes corretas 
que devem existir no decorrer do processo eleitoral. É importante frisar 
que nossos alunos acreditam que, com atitudes pautadas na ética, o fu-
turo pode ser bem melhor”, afirmou Gardênia.

Com o projeto, as crianças e adolescentes são estimulados a com-
preender das normas e legislações que regem a realização de pleitos 
eleitorais pertinentes ao sistema eletivo brasileiro, bem como ressaltar 
importância do poder de votar e ser votado, focando, sobretudo, na capa-
cidade individual de avaliação de plataformas políticas e de reivindicação 
de melhorias no cumprimento das propostas de trabalho apresentadas 
pelos candidatos à sociedade no decorrer do processo eleitoral. 

Foto 01 - Representantes das instituições envolvidas no projeto Eleitor do futuro e os alunos eleitos ; Foto 02 - Da esquerda para direita, Nicole Pereira, Milena 
Cristinny, Deputada Ângela Águida Portela e André Luiz.

Foto 02Foto 01
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SENAI inicia nova turma do Programa Soldado 
Cidadão

SENAI/RR realiza implantação orientada em 
Boas Práticas de Fabricação - BPF 

O Programa Soldado Cidadão é um projeto realizado há mais de 10 
anos pelo exercito brasileiro, que visa à formação profissional de milita-
res que serão licenciados, ou seja, darão baixa do serviço militar, ofere-
cendo a eles conhecimentos em áreas profissionais.

Desde o último dia 21, três cursos estão sendo executados, são eles: 
marceneiro, pedreiro assentador de tijolos e pedreiro de revestimento 
cerâmico e até o final do ano será realizado mais quatro cursos, padeiro 
e confeiteiro, eletricista instalador predial e residencial, pintor de obras 
e instalador hidráulico. Cada curso ministrado pelo SENAI tem carga ho-
rária que varia de 180 a 200 horas, com aulas teóricas e práticas. As 
aulas são ministradas nos turnos da manhã e da tarde nas instalações 
do SENAI, totalizando 89 soldados em capacitação.

A cerimônia de abertura e recepção dos soldados contemplados 
nessas turmas aconteceu no auditório do SENAI Roraima e contou com 

A implantação das Boas Práticas de Fa-
bricação - BPF é uma ferramenta que fortale-
ce a qualidade nas empresas que produzem 
ou processam alimentos, formando a base 
higiênico-sanitária destas, facilitando assim 
o acesso das empresas ao Selo de Inspeção 
Sanitária Estadual - SIE e Alvará Sanitário. 

Em Roraima, muitas empresas já realiza-
ram a implantação das BPF por meio do SE-
NAI/RR, que dispõe desse serviço por meio 
da Gerência de Serviços em Tecnologia e 
Inovação - GSTI, que utiliza a metodologia 
do Programa de Alimentos Seguros – PAS.

Com a implantação das BPF empresá-
rios e colaboradores são orientados sobre as portarias que regulamen-
tam a fabricação de alimentos e conhecem os procedimentos corretos 
quanto à higienização e manipulação desses alimentos, garantindo 
assim melhor qualidade do produto ofertado, aumentando também a 
competitividade das empresas.

O Restaurante Peixada da Marta, localizado no bairro Liberdade, 
encerrou no mês de setembro o treinamento de seus colaboradores, 
realizado desde o mês de junho pela consultora Divany Tavares. O pro-
prietário da Peixada, Marcelo Amorim, afirma que o aperfeiçoamen-
to dos processos no preparo de alimento, contribuiu para um melhor 
aproveitamento em todos os níveis de produção “temos sempre o que 

aprender, estamos há quase 23 anos no mer-
cado e queremos sempre oferecer o melhor 
para nossos clientes”, colocou o empresário.

Atualmente, outras duas empresas e 
uma associação estão iniciando trabalhos 
em Boas Práticas de Fabricação, são elas: 
Arabians pães; Boutique do trigo e Associa-
ção de Apicultores de Boa Vista, com térmi-
no previsto para dezembro de 2015. A fase 
inicial dessa ação consiste no mapeamento 
(check list) da situação atual da empresa 
referente à higiene e manipulação dos ali-
mentos, elaboração do plano de ação, Trei-
namento dos colaboradores e entrega do 

Manual de Boas Práticas e o Manual de Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POP). 

Segundo o técnico da GSTI, Tiago Holanda, a implantação de BPF 
nas empresas trabalha desde a matéria-prima até o produto final e ain-
da auxilia o empresário no atendimento a legislação vigente, por fim, 
passa a imagem de uma empresa que se importa com a qualidade do 
produto ofertado ao cliente, tornando-se um diferencial. 

As industriais e empresários interessados em conhecer as linhas de 
Serviços em Tecnologia e Inovação do SENAI/RR podem procurar a ge-
rência de STI da instituição, localizada na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa 
Branca, ou ligar para o telefone 2121 5092/5098 e agendar uma visita.

a presença do Coronel Brancalione, da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, 
além do Diretor do CFP, José Silvano Pinho.

Para o Soldado José Manuel Dias, de 26 anos, aluno do curso de 
Marceneiro, as aulas estão vindo de encontro a um desejo antigo de 
trabalhar nesse segmento “já tinha um pouco de conhecimento dessa 
área e o curso do SENAI abrange desde a parte de projetos até a exe-
cução final, o que nos dá bastante segurança em se tratando do futuro 
profissional”. 

O Programa Soldado Cidadão tem como objetivo oferecer conhe-
cimentos em áreas profissionais aos jovens brasileiros incorporados às 
fileiras das Forças Armadas, complementando a formação desses mili-
tares e, assim, contribuindo para ampliar suas oportunidades de inser-
ção produtiva, proporcionando melhores condições para competirem 
no mercado de trabalho.

Coronel Brancalione, da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, durante a abertura do evento.
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IEL Roraima lança projeto sobre capacitação 
empresarial para pequenos negócios

IEL está com inscrições abertas para o Intercâmbio no Canadá

No próximo dia 29 de setembro, o Instituto Euvaldo Lodi – IEL/
RR fará o lançamento do projeto Capacitação Empresarial para Pe-
quenos Negócios. A Cerimônia será a partir das 8h no Tapiri do SESI, 
localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto.

Os cursos do programa de Capacitação Empresarial para Peque-
nos Negócios tem o foco em empresas de pequeno porte, sucesso-
res de empresas, dirigentes e gestores empresariais em todo o país. 
O objetivo é proporcionar oportunidades de fortalecimento de seus 
negócios por meio de cursos que desenvolvem competências nas 
temáticas de Mercado, Pessoas e Processos.

O projeto que recebe o apoio do SEBRAE é voltado ao aperfei-
çoamento da gestão empresarial como forma de contribuir para a 
competitividade da indústria brasileira.

Os cursos são oferecidos com carga horária de 40, 90, 180 e 360 
horas, atendendo a necessidade de detalhamento dos assuntos e 
ferramentas demandadas pelos gestores e empresários e o respecti-
vo nível de desenvolvimento da empresa e mercado. 

O IEL/RR está ofertando dois cursos: no eixo MERCADO o curso 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR está com inscrições abertas 
para a turma de janeiro de 2016, do Intercâmbio para Toronto, no 
Canadá. As vagas são destinadas para estudantes, jovens, adultos e 
profissionais que desejam ter o domínio da língua inglesa.

Está é uma ação do IEL em parceria com a empresa canaden-
se Skope, especializada em viagens educacionais. O programa de 
intercâmbio oferece aulas de inglês, palestras com empresários e 
oficinas sobre o mercado de trabalho.

A agenda inclui também atividades de lazer, passeios e viagens 

Marketing e Venda no Contexto de Planejamento Estratégico, com 
carga horária de 90h, com inicio em outubro de 2015 e no eixo PRO-
CESSOS/PROJETOS: o curso de Gestão em Logística Empresarial, com 
carga horária de 90h e inicio em fevereiro de 2016.

A Gerente de Educação do IEL /RR, Samadar Oliveira, destaca 
a importância da parceria e a execução do projeto junto às insti-
tuições. “Para nós a articulação e parceria com IEL e SEBRAE tanto 
nacional quanto local são de grande importância, essa parceria for-
talece todas as marcas envolvidas, além disso, podemos executar de 
forma segura o Plano de Ação do IEL que é Desenvolver profissionais 
nas competências de liderança e gestão as quais atendem aos desa-
fios tecnológicos e empresariais”, declarou. 

Durante o lançamento os convidados que tiverem interesse em 
participar das Capacitações, poderão fazer sua pré-inscrição por 
meio de uma ficha cadastral que será entregue no evento, ou se 
preferirem, os interessados também poderão, acessar o site (www.
ielrr.org.br), e clicar no banner Capacitação Empresarial. Outras in-
formações podem ser obtidas no telefone 98112-2075.

a Niágara Falls, à capital Ottawa e às cidades francesas de Montreal 
e Quebec, tudo isso associado aos programas de dupla certifica-
ção.

Os participantes são hospedados por famílias canadenses, com 
a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura local.

Os interessados devem fazer sua inscrição no SESI-RR, localiza-
do na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto, em horá-
rio comercial. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.
skope.ca/iel ou pelo telefone (95) 98112-2075.
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IEL Roraima realiza capacitação para 
Supervisores de programas de Estágio

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima realizou nesta sexta-feira (25) 
uma capacitação, em formato de workshop, para os Supervisores de 
Estágio do IEL, das 8h às 12, no SESI-RR.

Os assuntos abordados pela instrutora, Ana Beltrão, foram o perfil 
do líder e como deve ser a forma de estímulo para que os jovens esta-
giários desenvolvam seus talentos e apliquem seus conhecimentos na 
prática para que a empresa alcance o maior proveito de seu programa 
de estágio.

O objetivo da capacitação, para os supervisores e gestores, foi 
aperfeiçoar as atribuições e habilidades necessárias para as melhores 
práticas na relação entre estagiários, empresas e supervisor. 

Segundo a Gerente de Estágio do IEL, Thaíse Coelho, é necessário 
estar atualizado e acompanhar o dinamismo do mercado de traba-
lho, bem como estar de acordo com a legislação que regulamenta o 
estágio.

“O IEL está atento às demandas das empresas nos seus programas 
de estágio, na transformação do mercado e à nova lei de estágio, por 
isso oferece capacitações para que os supervisores possam ser reci-

clar e obter novos conhecimentos com o intuito de gerar a melhor 
experiência entre os envolvidos no programa”, declarou Thaíse.

O workshop proporciona benefícios tanto para os supervisores, 
quanto para as empresas e estagiários, pois instrumentaliza os super-
visores de estágio quanto às boas práticas de estágio; contribui para a 
melhor postura do supervisor para qualificar o estágio dentro das or-
ganizações; propicia visão geral dos aspectos relacionados à Lei e boas 
práticas de estágio; auxilia no desenvolvimento de talentos; aprimora 
o processo de supervisão de estágios; aprimora o programa de estágio 
da empresa; retém talentos e diminui a rotatividade de pessoas pela 
melhor orientação profissional.

Perfil da palestrante: Formada em administração com ênfase em 
Marketing e pós-graduada em Gestão de Pessoas. Atua na área há 
mais de 10 anos e já trabalhou para empresas como Jequiti Cosméti-
cos, LABORH: Operações do Varejo da CLARO e Shizen Veículos LTDA.  
Atualmente é Instrutora e Palestrante no Senac/RR e administradora 
autônoma na área de gestão e negócios.

Supervisores durante Whorkshop Instrutora Ana Beltrão


