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Federação das Indústrias de Roraima conta com 
posto de informações do BNDES

A Federação das Indústrias de Roraima (FIER) conta com o 
posto para atendimento e informações do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

A unidade é a única presente no Estado de Roraima e tem 
como objetivo, atender os diversos setores da indústria e também 
os segmentos do comércio, serviços, transporte e agricultura.

Os empresários têm acesso a informações sobre linhas de 
crédito, cartões, e outras modalidades de negócios para fomentar 
sua empresa.

O atendimento é feito na sala do Centro Internacional de 
Negócios (CIN), na sede da FIER, localizada na Av. Benjamin 
Constant 876, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Mais 
informações pelos telefones 4009 5363/ 4009 5360.

Começaram as palestras previstas para o mês de abril, no 
cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do 
SESI/RR, visando orientar os colaboradores sobre os cuidados 
necessários a um ambiente de trabalho saudável e seguro.

Entre os principais temas estão Atendimento em Primeiros 
Socorros, Prevenção e Combate à Incêndios e DST/Aids, que serão 
ministrados pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelos técnicos do 
Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho (NSST).

A programação atendeu os colaboradores do Centro de 
Atividades do Trabalhador – CAT Waldir Peccini, no Distrito 
Industrial com os temas Atendimento a primeiros socorros e 
Prevenção e Combate a Incêndios.

Nos dias 5 e 12, as palestras são ministradas na sede do SESI, na 
sala de Teatro, no período da manhã e tarde. Os colaboradores do 
Centro de Educação do Trabalhador – CET/SESI também serão 
beneficiados nos dias 06, 09 e 11 de abril.

O SESI participa do 2º Festival Gastronômico de Roraima que 
iniciou nesta quinta-feira (4) e vai até o domingo, no Parque Anauá. 
No estande são divulgados os serviços oferecidos pela entidade nas 
áreas de saúde, educação, lazer e responsabilidade social 
empresarial.

Os visitantes do festival foram convidados a fazer uma avaliação 
física computadorizada, por meio da balança de bioimpedância, 
que emite na hora, o resultado, além de contar com a orientação de 
profissionais e ter direito a uma aula experimental gratuita no 
Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI.  No stand ainda foi 
disponibilizada a massagem anti-stress, informações sobre a 
Educação Continuada, de Jovens e Adultos, aulas de Jiu-Jitsu, Futsal 
e o Laboratório de Análises Clínicas do SESI.

Colaboradores do SESI participam de programação
de palestras durante o mês de Abril

SESI leva qualidade de vida para o
2º Festival Gastronômico de Roraima

Projetos de Inovação atendem Micro e Pequenos
Empresários da Indústria

A Federação das Indústrias de Roraima (FIER), em parceria 
com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e SEBRAE iniciou a implantação 
dos projetos de Inovação nas Micro e Pequenas Indústrias.

Os projetos fazem parte do Núcleo de Inovação de Roraima - 
NIR e serão realizados em quatro etapas durante 10 meses, com 
atendimento de cerca de 50 empresas de segmentos variados 
como alimentos e bebidas, madeira e móveis, minerais não 

metálicos, reparação de veículos, confecção, construção civil e 
terraplanagem.

A ideia é realizar a implantação dos planos de inovação por 
meio de ações de mobilização, capacitação, consultoria e 
assessoria.

Os empresários interessados em participar do projeto, podem 
ligar para o SENAI, nos telefones 2121 5092/ 5098 e solicitar a 
visita de um consultor.

Ascom Sistema Indústria
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No último dia 22 dez instrutores do SENAI Roraima 
participaram da primeira etapa da certificação técnica de nível 
médio. Esse programa possibilita que o profissional comprove 
formalmente seus conhecimentos, com a obtenção de um 
diploma de nível técnico.

Os técnicos de Minas Gerais, Walmidson Luis Figueiredo e 
Graziele Cristina da Silva, estiveram na Instituição para aplicação 
da prova teórica. Essa é uma parceria que as Instituições firmaram 
para elevação da escolaridade desses docentes.

Os candidatos de Roraima estão buscando habilitação nas 
áreas Automotiva, Confecção, Construção Civil, Informática e 
Movelaria. O SENAI-MG atende ainda, outros três 
Departamentos Regionais (Roraima, Paraíba e Espírito Santo) e 
empresas como Vale, ArcelorMittal e Cemig. A instituição é a 
única no Brasil com autorização para emitir esse tipo de 
certificação para cursos técnicos na área industrial. 

"A certificação é um facilitador para quem já trabalha e não 
tem tempo para fazer um curso técnico", explica Graziele Silva, 
consultora interna do Núcleo de Exames para Certificação (NEC) 
do SENAI-MG. Para ela, o serviço traz benefícios para todos: "O 
profissional obtém um diferencial para buscar novas 
oportunidades e a empresa ganha com funcionários mais bem 
qualificados", afirma. 

Os aprovados nessa etapa estarão aptos a participar da prova 
prática em Minas Gerais. Para a Gerente de Educação Profissional 
Jamili Vasconcelos, essa certificação é muito importante para a 
elevação da escolaridade dos profissionais que precisam estar 
cada vez mais qualificados, uma vez que em Roraima não há 
cursos técnicos nessas áreas.

Desde o último dia 18 está em funcionamento a nova Unidade 
do SENAI no bairro Pintolândia. O Centro de Capacitação 
Profissional é destinado, inicialmente aos cursos da área de 
Informática e Gestão, com 04 salas de aula e 03 laboratórios de 
informática. O Centro tem capacidade para formar até 2 mil 
profissionais por ano. 

O Gerente de Relações com o Mercado, Cícero Feitosa, 
destacou que a escolha desse local para sediar os cursos foi 
estratégica. "A região do Pintolândia cresceu muito nos últimos 
anos e poderemos oferecer um aprendizado com a qualidade 
reconhecida do SENAI, com toda a estrutura e recursos 
tecnológicos disponíveis”. 

Foi realizado um investimento que justifica a quantidade de 
atendimentos neste local, com uma área de 2 mil metros 
quadrados o novo centro de capacitação recebeu equipamentos 
modernos e inovadores, e também deverá atender os bairros 
próximos, com aulas de segunda a sexta, nos turnos da manhã, 
tarde e noite. 

As aulas começam a ser ministradas no dia 08 de abril com 11 
turmas divididas entre Gestão e Informática. Futuramente serão 
oferecidos cursos nas modalidades de qualificação, 
aprendizagem e aperfeiçoamento em várias áreas de 
atendimento do SENAI/RR.

A entidade apresenta elevados índices de inserção profissional 
de seus alunos junto a indústria roraimense e este centro irá 
contribuir ainda mais para reforçar o fortalecimento daquela área 
e o surgimento de novas empresas, todos os cursos apresentam 
organização curricular moderna e estruturada, com base na 
formação por competências. 

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) dispõe de sete vagas para 
estudantes do curso de Direito. Acadêmicos cursando entre o 3º 
e o 5º semestre podem se inscrever.  

O candidato selecionado atuará na Procuradoria Geral do 
Estado de Roraima (PROGE) com carga horária de quatro horas 
diárias e bolsa no valor de R$ 710,00 + auxílio transporte no 

valor de R$ 90,00, além de seguro de vida.
Informações e inscrições de 01 a 26 de abril das 8h às 13h30 

na Procuradoria Geral do Estado, localizada na Av. Ville Roy, nº 
5281, Centro ou nos endereços eletrônicos www.ielrr.org.br e 
www.proge.rr.gov.br. 
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SENAI-MG promove certificação técnica
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Nova Unidade do SENAI no bairro Pintolândia
já está em atividade
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