Informativo interno da
Federação das Indústrias
do Estado de Roraima

Nº 426 - 08.11.2021
Livre Iniciativa

Ética

Transparência

Satisfação dos Clientes

Alta Performance

Valorização das Pessoas

Sistema indústria busca conformidade
com novas práticas de gestão da Lei
Geral de Proteção de Dados

Colaboradores do SESI/RR também participaram de uma capacitação referente a nova lei geral de
proteção de dados - LGPD

A lei nº 13.709 conhecida popularmente

Desta maneira, os colaboradores do Siste-

como Lei Geral da Proteção de Dados – LGPD ma FIER tem passado por capacitações visantem se tornado um passo importante para do aproximar o tema e incentivar a cultura
o Brasil e causou impacto para empresas e de implementação da lei em suas casas. Uma
consumidores. Esta lei estabelece orienta- dessas capacitações foi o Primeiro Encontro
ções importantes para a coleta, processa- Nacional para Administradores Públicos, Esmento e armazenamento de dados pessoais tatais e Entidades do Sistema S. Realizada de
de terceiros.

forma on-line foi ministrada pelo secretário

Em vigor desde 18 de setembro de 2020, de fiscalização do Sistema Financeiro Nacioa LGPD trouxe novas regras que buscam ga- nal do TCU e auditor federal de controle exrantir a privacidade dos brasileiros e gerou terno, Rafael Jardim e pelo mestre em Ciênuma série de mudanças no modo como as cias Contábeis, Marcos Assis.
organizações em todo o país tem lidado com
os dados pessoais de terceiros.

O curso demonstrou como a importância
da transparência e profissionalização da ges-
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tão tratando de modo geral de fundamen- sobre o que as empresas devem fazer com
tos do compliance, Lei de Anticorrupção os dados pessoais que as pessoas disponi(Lei 12.846/2013) e a Lei Geral de Proteção bilizam. A LGPD trouxe mudanças, impactos
de Dados (Lei 13.709/2018). Além disso, a significativos e o sistema indústria prega
LGPD está sendo cada vez mais pauta dentro essa gestão ética”, avalia Mateus.
do sistema com outras capacitações e um
evento totalmente dedicado ao tema com a

Programa de Compliance

1ª Semana LGPD do Sistema FIER que ocor-

Buscando a transparência e uma gestão

rerá no período de 16 a 19 de novembro.

ética, o Sistema indústria de Roraima atra-

Para o assessor de controle interno, Ma- vés dos conselhos de representantes de
teus Freire é fundamental para os colabo- FIER, SESI, SENAI e IEL aprovou e instalou
radores entender a lei e da necessidade de ainda no mês de agosto o seu programa de
o sistema FIER estar em conformidade com Compliance. Ele foi criado com base em cinsuas nuances. “Estarmos realizando essa sé- co pilares que deverão funcionar em harmorie de ações mostra o quanto a instituição nia e conexão. São eles: Comprometimento
investe em sua segurança. Sermos capacita- e apoio da Alta administração, Ética e Godos no assunto faz com que nossos processos vernança, Compliance e Gerenciamento de
estejam cada vez mais conforme as atuais Riscos, Diretrizes e Instrumentos e Análise
legislações vigentes. Atualmente a questão Crítica e Monitoramento Contínuo.
dos dados de usuários é pauta recorrente no
mundo. Existe agora uma responsabilização

Sistema FIER também terá um evento focado inteiramente na LGPD para colaboradores
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Emoção marca formatura de alunos da Educação de
Jovens e Adultos da Escola do SESI

Formandos do EJA na noite de quinta-feira na Escola
do SESI.

Formandos do EJA na noite de setxa-feira na Escola do
SESI.

Com o diferencial da metodologia do reconheci-

educação e das pessoas, o mundo será transforma-

mento de saberes, 38 alunos do Educação de Jovens

do. Parabenizo cada aluno e cada professor pelo en-

e Adultos – EJA receberam seus diplomas e se for-

tusiasmo, comprometimento e parceria que fizeram

maram nas noites de quinta-feira (04) e sexta-feira

com que esse resultado fosse alcançado”, destacou

(05). O evento de formatura ocorreu no auditório da

a presidente.

escola do SESI/RR.

Após entrega dos certificados, a aluna e represen-

A ocasião contou com a presença da presidente

tante dos formandos Ana Cristina Oliveira do Nasci-

da Federação das Indústrias do Estado de Roraima

mento, afirmou que deve seguir o caminho dos estu-

- FIER e diretora regional do SESI/RR, Izabel Itikawa,

dos. “Agora é mais uma etapa feita e vamos seguir

a superintendente do SESI/RR em exercício, Lanna

para a faculdade. Meu sonho é fazer gastronomia.

Marques, o superintendente do SENAI/RR, Rodson

O que posso dizer é que esse certificado representa

Santos, a diretora da Escola, Gardênia Cavalcante.

uma vitória para mim e para todos que estão aqui.

Também estiveram presentes a diretora dos cen-

Vencemos também uma dificuldade que ninguém

tros de formação profissional do SENAI/RR, Hellen

esperava que é a pandemia que transformou nossa

Souza, o instrutor de educação do SESI e responsá-

rotina e deixou muitas dores para diversas pesso-

vel pela EJA, Leandro Araújo, além de empresários

as. Mas agora é pensar em frente, pois a caminhada

de empresas industriais e familiares dos alunos.

continua”, afirma a formanda.

Em discurso direcionado aos formandos, a presi-

Com 56 anos, o formando Alcimir de Souza Mota

dente da FIER, Izabel Itikawa, destaca o momento

Filho tem uma vida que se interliga ao SESI/RR. Ele

como uma conquista individual de cada aluno, mas

conta com orgulho de seus dois filhos, Mateus do

também uma conquista coletiva. “É um evento es-

Vale Mota, acadêmico de direito pela UFRR e sua

pecial para todos nós, porque acreditamos que esta

filha de 11 anos, Micale do Vale Mota. “Meus filhos

casa que é o nosso SESI contribuiu com o desen-

estudaram aqui [no SESI] desde o maternal. Hoje

volvimento de pessoas que buscavam completar o

Mateus está na faculdade e Micaela segue estudan-

seu ciclo educacional para os desafios do mundo

do no SESI. Tenho uma história de vida e de amor

do trabalho. Saber que este time alcançou os seus

com essa instituição há quase 20 anos e sou muito

objetivos pessoais é a certeza de que, por meio da

grato por isso. Agora sou eu que passei por aqui por
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meio do EJA e seguirei para uma faculdade que vou
escolher ainda”, conta Alcimir.
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Um dos diferenciais da Escola do SESI/RR, é que
desde 2020, a EJA Profissionalizante é realizada por

Para o instrutor de educação do SESI e responsá-

meio de uma parceria com o SENAI/RR. Essa parceria

vel pela EJA, Leandro Araújo, são essas histórias que

possibilita que o estudante possa ao final do curso

trazem a felicidade e gratidão de fazer parte dessa

receber duas certificações: uma do ensino médio e

etapa da vida dos alunos. “Aqui temos vários exem-

outra do curso de qualificação escolhido, de forma

plos de experiências de vida que são bonitas. É gra-

totalmente gratuita.

tificante agora fazer parte da história de cada uma

No geral, o EJA profissionalizante conta com 80%

dessas pessoas e esse é só o começo de uma série

de aulas a distância e 20% de forma presencial, com

de estudos e etapas que estão por vir na vida deles.

formação em um ano. O diferencial pedagógico é a

Gostaria de agradecer a parceria incrível que temos

metodologia chamada de “Reconhecimento de Sa-

com o SENAI para tocar esse projeto e desejar mui-

beres”, método de avaliação e diagnóstico das com-

to sucesso na jornada de cada uma dessas pessoas”,

petências e habilidades adquiridas pelas experiên-

destaca Leandro.

cias de vida e trabalho que os alunos possuem.
Desta forma, os alunos fazem testes e respondem

EJA Profissionalizante e a Metodologia de Reconhecimento de Saberes: Como funciona?

a questionários que permitem a identificação do nível de conhecimento em cada disciplina. Assim após
três meses o aluno que alcançou 60% das competên-

Destinado aos trabalhadores da indústria e tam-

cias exigidas em cada área/disciplina poderá receber

bém a comunidade em geral, o é voltado para pes-

a certificação e os que conseguirem podem concluir

soas com idade a partir de 18 anos e que não conse-

seus estudos em no máximo um ano.

guiram concluir o ensino médio na idade apropriada.

O formando Alcimir Filho recebe certificado das mãos da presidente da FIER e diretora regional do SESI/RR, Izabel Itikawa

Realizado em parceria com o SENAI/RR, a EJA é profissionalizante e formandos recebem dois diplomas
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Escola do SESI recebe alunos para retorno de
100% das aulas presenciais

Retorno 100% das aulas presenciais ocorreu na última quarta-feira (3).

As aulas presenciais na Escola do SESI retornaram
100% na última quarta-feira (03). Visando seguir todos os protocolos sanitários por conta da pandemia
de Covid-19, os pais ou responsáveis receberam um
guia que detalha as orientações com as devidas precauções e cuidados para o retorno.
Entre essas orientações estão o uso e troca da
máscara facial a cada duas horas tanto para alunos
quanto para colaboradores, aferição de temperatura
de alunos e visitantes, uso de banheiros limitado a
dois alunos por vez. Além disso, entre outras orientações, estão a obrigatoriedade de trazer garrafinha
individual, acesso ao ambiente escolar apenas para
alunos e colaboradores, não comercialização de lanches com cada aluno devendo trazer o seu de casa.
O retorno 100% das aulas presenciais foi embasado no decreto municipal nº 120/3 de 20 de outubro
de 2021. Contudo, a escola ainda continuará com o
formato híbrido como opção dos pais mantendo as
aulas on-line via TEAMS e utilizando as plataformas
de educação on-line PLURALL e Geekie (para ensino
médio).
Antes do retorno 100% das aulas presenciais, a
Escola estava fazendo uma escala com equipes de
alunos revezando entre quem ficava de modo on-line e quem ficava de modo presencial.

Matrículas abertas para o ano letivo 2022
Ainda seguem abertas as solicitações de vagas
para o ano letivo de 2022. Os interessados devem
se dirigir até a Secretaria da Escola do SESI ou entrar em contato pelos números (95) 98126-0099 ou
98126-0022. Lembrando que é necessário preencher
o requerimento de solicitação de vaga disponibilizado através desses contatos.
O período de solicitação de vagas segue até o mês
de dezembro, sendo que a rede SESI de Educação de
Roraima oferece Educação Infantil (Creche e Pré-Escola), Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, o Ensino
Médio do 1º ao 3º ano com formação técnica/profissional (SESI/SENAI) e Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
Uma dos diferencias do SESI é oferecer um aprendizado aliado a tecnologia. Além disso, a escola já
oferece desde 2019 aos alunos do ensino médio uma
matriz curricular de acordo com que a dispõe a nova
lei do ensino médio que chegará de maneira obrigatória somente em 2022. Assim o aluno pode se
destacar em quatro áreas do conhecimento: Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas
tecnologias, Linguagem e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias.
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Diagnóstico de Eficiência Energética visa a
redução de consumo
As empresas industriais podem solicitar o serviço que visa a redução do
consumo de energia e aumento de produtividade para os negócios

O Diagnóstico de Eficiência Energética é uma inspeção detalhada que identifica oportunidades efetivas na otimização do uso de energia e redução de
desperdícios, pela introdução de boas práticas, de
melhorias e adequações. O serviço faz parte do portfólio SENAI de soluções para indústrias em inovação
e tecnologia, sendo ofertado pela equipe técnica da
instituição através da medição de energia e comparação de uma estimativa de consumo dos últimos
meses.
Conforme explicado pelo Engenheiro Mecânico e
Gerente de Serviços em Tecnologia e Inovação do
SENAI/RR, Marcelo José Chaves, as análises deste
serviço visam soluções e intervenções nos elementos de consumo energéticos de uma empresa, como
motores, iluminação, refrigeração, calor e outros,
com o objetivo de alcançar o melhor uso das fontes
de energia, o que resulta em uma economia de 15%
ao mês.
“A consultoria de eficiência energética visa a redução do consumo energético, propiciando o aumento
da produtividade e competitividade industrial. Através de equipamento específico fazemos análises
de todos os sistemas geradores de energia. Identificamos a carga alvo dos maiores consumidores de
energia e fazemos um plano de ação para diminuir
esse consumo. Em Roraima, estamos conseguindo
em média uma redução de 15%, o que é bastante
significativo”, explicou.
Conheça os serviços especializados técnicos do
SENAI para aumentar a eficiência da sua empresa
Além do Diagnóstico de Eficiência energética, o
SENAI oferta os serviços técnicos especializados em

inovação, como os serviços de inspeção e os serviços operacionais, sendo eles:
•
Inspeção periódica de segurança em Compressores;
•
Inspeção periódica de segurança em Caldeiras;
•
Planos de gerenciamento de resíduos sólidos;
•
Suporte para medição elétrica;
•
Serviços técnicos para marcenaria;
•
Manutenção de máquinas e equipamentos;
•
Diagnóstico eletrônico em motores automotivos através de scanner.
Também são realizados Serviços de Consultoria
em Tecnologia, que abrangem trabalhos de diagnóstico, soluções de problemas e recomendações no
campo do processo de produção de produtos e da
execução de serviços, visando à melhoria de qualidade, produtividade e competitividade dos negócios
empresariais. São eles:
•
Consultoria em lean manufacturing (manufatura enxuta);
•
Soluções em adequação de layout;
•
Implantação do programa 5s;
•
Programa indústria mais produtiva (conectividade);
•
Procedimento operacional padrão;
•
Adequação para atendimento à NR 10;
•
Adequação para atendimento à NR 12;
•
Adequação para atendimento à NR 13;
•
Adequação para atendimento à NR 20;
•
PMOC - Plano de manutenção operação e
controle;
•
Inventário de máquinas;
•
Registro de criação de marcas.
Para mais informações, entrar em contato pelo
whatsapp (95) 2121-5099 ou pelo e-mail relcom@
rr.senai.br.
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Eventos institucionais com foco na
inovação da aprendizagem

Dia 11 de novembro ocorre o Mundo SENAI 2021 e a Saga SENAI de Inovação,
com a oferta de programação envolvendo capacitação, exposição e
premiações, voltado a alunos, docentes e técnicos

Estimular a criatividade e o empreendedorismo dos alunos SENAI é o principal objetivo
da série de competições promovidas pela Saga
SENAI de Inovação. Em Roraima, a etapa estadual do Inova 2021, última fase da Saga, já está
acontecendo e terá culminância dia 11 de novembro, data onde ocorrem também o Mundo
SENAI 2021 e a premiação do Grand Prix de Inovação, todos eventos interligados.
Sobre o Inova Senai Roraima
É uma ação de abrangência regional direcionada a alunos, técnicos, docentes e consultores
do SENAI Roraima, bem como representantes de
empresas, voltada à captação e premiação de
projetos de inovação desenvolvidos por meio de
competências alinhadas com as demandas da
indústria e do mercado. Esta etapa tem como
objetivo desenvolver a capacidade empreendedora, a criatividade e o raciocínio lógico, por
meio do desenvolvimento de projetos de inovação desde a concepção, planejamento, exe-

cução e demonstração para a sociedade e empresas passíveis de interesse pelas tecnologias
geradas.
Oito projetos estão concorrendo esse ano.
São eles: 1. Amor em retalhos (reutilização de
retalhos para fabricações de bolsas customizadas, térmicas e de mercado); 2. Beba sem contágio (medidas preventivas para evitar o risco
de contágio quanto ao bebedouro); 3. Brood
(aplicativo que facilitará o acesso à plataformas
de transporte, adestramento, contratação de
serviços, monitoramento da saúde do animal);
4. Ecofinks (sabão em barra desenvolvido para
lavagens de veículos biodegradável); 5. Limbo
Cybersecurity (serviço de atendimento/consultoria/instalação para proteção da rede cyber); 6.
Quick Choice (aplicativo de comida que oferece
self-service digital com foco na redução de desperdício); 7. SCRR Pet (meios para empreender
ações visando a proteção e a defesa dos animais
de rua ou adotados, com o monitoramento, fis-
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calização e cuidado desses animais); e 8. SNAFO
(solução um serviço de atendimento, consultoria e instalação, que visa a proteção da rede e
conscientização dos usuários da empresa contratante). Mais informações são encontradas no
link: http://plataforma.gpinovacao.senai.br/.
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corridas, os competidores criaram soluções industriais para desafios do mundo moderno nas
áreas de uso racional da água, energia renovável, segurança do trabalho e reaproveitamento
de resíduos sólidos.
Ocorrido nos dias 20, 21 e 22 de outubro, o
evento teve como público estudantes do ensino
Mundo SENAI 2021
médio, de cursos técnicos, de qualificação e de
Na 13ª Edição do Mundo SENAI, o SENAI Ro- aprendizagem, tecnólogos e universitários, tenraima apresenta suas ações e atividades dedica- do como dinâmica a resolução de desafios da
das à formação profissional de jovens e adultos indústria, propostos por empresas parceiras.
em um formato novo, em virtude do período de
Realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizapandemia. Esse ano o evento irá ocorrer em um gem Industrial (SENAI), a competição GP deste
formato híbrido (semi-presencial), de forma a ano foi 100% online, envolvendo projetos relapreservar a segurança dos envolvidos, além de cionados com as tecnologias de informação e
propiciar novos canais e formatos de relacio- comunicação. Em Roraima, tivemos 06 escudenamento com os participantes. A programação rias participando, formadas por alunos do Novo
conta com palestras, orientação profissional e Ensino Médio SESI/SENAI e alunos da Aprendimuito mais.
zagem Industrial de Assistente Administrativo.
O evento tem como objetivos principais, a Como premiação do GP, são oferecidos: A Prépromoção de um ambiente ideal para geração -aceleração da ideia - os vencedores de cada tede leads e ações que gerem negócios, além da mática receberão créditos equivalentes a R$ 5
interação do jovem com o conhecimento. A mil para pré-acelerar o projeto em parceria com
ação ocorrerá no dia 11 de novembro de 2021, o SENAI; Produtos e cursos gratuitos - os primeidas 10h às 18h, de forma simultânea em todos ros lugares de cada área temática ganharão a
os Estados.
moeda virtual SENAI para comprar produtos e
Grand Prix de Inovação
cursos no banco de recompensas do SENAI; e
Inspirado em um modelo sueco, o Grand Prix Medalhas - as 3 primeiras equipes, de cada uma
SENAI de Inovação (GP) promove a inovação das áreas temáticas, receberão medalhas de reaberta industrial – quando ideias são incremen- conhecimento pela inovação. A divulgação do
tadas com contribuições externas, em parcerias resultado nacional será no dia 11 de novembro,
entre empresas, institutos de pesquisa e desen- pelo canal do Youtube do SENAY PLAY e Saga SEvolvimento e universidades. Durante 72 horas NAI.
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Mudando de Vida com Pro-Player
Curso tem inscrições abertas para novas turmas pelo IEL/RR

O curso de Pro Player busca pela capacitação por meio da inovação. As primeiras
turmas do curso ocorreram no mês de setembro. A superintendente do IEL/RR, Rônia
Barker, destaca o termo “gamificação” que
tem ganhado cada vez mais espaço dentro
do processo de aprendizagem e do trabalho
servindo também como inovação fundamental para o desenvolvimento de jovens. “O
curso é um diferencial dentro do mercado
de trabalho e isso mostra que o IEL tem seguido pela busca da inovação e tecnologia.
Trabalhar dentro desse cenário de games

nos permite se aproximar desses jovens e
desenvolver uma perspectiva mais inovadora dentro da gamificação. Temos pesquisas
que destacam que ela nos torna mais produtivos no trabalho, melhora o aprendizado na
escola e proporciona até mesmo um sentimento de pertencimento e de propósito. Temos um comprometimento com toda nossa
sociedade e trabalhar a gamificação é isso”,
explica ainda a superintendente.
A estudante Camila Mello de 12 anos, conta que sempre se interessou por jogos e pela
área de gamer e quando soube do curso,

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 426 - 08.11.2021

logo quis participar. “Eu adoro jogar, sempre
me interessei, gosto de fazer o curso, ele é
muito bom, estou sempre ligada nas dicas e
instruções, pois me ajudam nas estratégias
do jogo”, afirma.
Camila que tem interesse em seguir carreira de Pro Player conta que o curso está lhe
ajudando a ter mais foco em suas atividades
e também nos jogos. “Depois que comecei
o curso minha agilidade na mira melhorou
e meu desempenho em grupo também”, explica.
Oferecido por meio de uma parceria do
Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RR) com a equipe
de eSports Caburaí Gaming, o curso de Pro
Player seguirá no calendário de cursos oferecidos pelo instituto. As inscrições já estão
abertas para turmas que se iniciam no mês
de novembro.
É voltado principalmente aos jovens de 10
a 17 anos, sendo que o famoso game Free
Fire (Battle Royale competitivo de sucesso)
é utilizado para ensinar as bases de como se
transformar em um profissional do mundo
dos esportes eletrônicos (eSports), além de
focar em assuntos importantes como disciplina e competitividade sadia para o mercado de trabalho.
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O curso seguirá no período de 08 de novembro até 15 de dezembro com duas turmas na modalidade presencial, sendo uma
no horário das 8h às 12h e outra no horário
de 14h às 18h. Para realizar a inscrição, o
interessado pode acessar o site do IEL/RR
(https://www.ielrr.org.br/), clicar no banner
referente ao curso e preencher a ficha cadastral.
O valor do curso para quem quiser se inscrever em equipe será de R$ 285 e individualmente por R$ 90. Os interessados que
necessitarem de mais informações, podem
entrar em contato por meio do número (95)
98112-2075.

SERVIÇO
Curso Pro Player (jogador profissional de
esportes eletrônicos)
Data: 08 de novembro até 15 de dezembro
Turno: Curso presencial com 2 turmas horário matutino (08h às 12h) e vespertino
(14h às 18h)
Inscrições: https://www.ielrr.org.br/
Investimento: R$ 285 (squad) / R$ 90 (individual)
Mais informações: (95) 98112-2075

