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SINDIREPA inicia segunda turma
do curso Martelinho de Ouro

Profissionais que atuam na área de funilaria, lanternagem e 
pintura, das empresas que integram o Procompi Automotivo -  
Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas 
Indústrias, participam da segunda turma do curso de Reparação 
em Chapas Pintadas (Martelinho de Ouro), que iniciou no último 
dia 18.  A ação é promovida pelo SINDIREPA - Sindicado da 
Indústria de Reparação de Veículos e Assessórios do Estado de 
Roraima em parceria com a FIER.

O curso é gratuito, dividido em aulas práticas e teóricas e tem 
uma carga de 30 horas. As aulas acontecem no SENAI e são 
coordenadas pelo Setor de Capacitação Automotiva.

        O objetivo é habilitar os profissionais que atuam na área, 
para a execução da técnica conhecida como “martelinho de 
ouro”. O presidente do SINDIREPA, João da Silva, destacou que a 
intenção é possibilitar a oferta de um serviço de qualidade para os 
clientes e um aumento na receita das empresas do setor 
automotivo. “Estamos qualificando os profissionais, para permitir 
que as empresas ofereçam mais opções de serviços e possam 
também aumentar seus lucros” ressaltou.

PROCOMPI Automotivo – O Procompi é um programa que visa 
promover a lucratividade, competitividade, produtividade, 
sustentabilidade e o fortalecimento das empresas do setor. É 
realizado pela FIER, em pareceria com os sindicatos.

Palestra sobre Saúde Bucal é ministrada
para colaboradores da FIER

Cuidados com a Higiene Bucal, Doenças da Gengiva, Estrutura 
Dentária, Como manter os dentes sadios e Escovação adequada 
foram os assuntos abordados na palestra, ministrada pelo 
Cirurgião Dentista do SESI, Derlano Bentes, para 20 colaboradores 
da Federação das Indústrias de Roraima - FIER. 

A capacitação ocorreu na manhã do dia 18, no auditório da 
FIER e faz parte do cronograma do Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA.

Para a técnica operacional Solange Minotto, a palestra foi 
bastante proveitosa. “Gostei dos assuntos e da maneira como 
foram apresentados. Uma palestra bem explicativa e eu pude 
inclusive aprender novas técnicas para manter a saúde da boca” 
frisou.

O Palestrante Derlano Bentes, explicou que a partir das 
palestras os participantes se tornam multiplicadores das 
informações. “Com o conhecimento adquirido os colaboradores 
poderão melhorar seus hábitos e repassar as informações que 
irão fomentar a mudança de comportamento também de seus 
familiares” destacou.

PPRA – Programa que determina condições e diretrizes de 
Segurança do Trabalho e tem o objetivo de fornecer subsídios 
para adoção de medidas que eliminem ou controlem os riscos 
para garantir a integridade física e a saúde do trabalhador, 
atendendo a legislação vigente e melhoria efetiva para a 
preservação do meio ambiente.
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CURSO PARA EMPRESÁRIOS

É possível pagar menos tributos observando todas as regras da legislação atual?

Dia 04/07/2013, de 14h às 22h - Sala de Reuniões da FIER
Av. Benjamin Constant, 876 - Centro

Garanta já sua inscrição! 

Como pagar menos tributos?

Participe do curso, compreenda as características dos regimes tributários Simples, Lucro Presumido e Lucro Real, e 
saiba se é possível melhorar o desempenho tributário da sua indústria.

Veja também como você pode atuar coletivamente para defender a redução da carga tributária e a simplificação do 
Sistema Tributário Nacional.

Entre em contato com Solange / Valéria pelos telefones: 4009-5354 / 
4009-5351 ou pelo e-mail: cpas@fier.org.br
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SESI, a fim de promover e valorizar os novos talentos, 
conscientizando-os sobre a importância da cultura e da arte do teatro 
na formação do ser humano. 

A cada nova peça uma aventura é despertada juntamente com o 
talento dos pequenos artistas que têm a possibilidade de brincar e 
aprender novas linguagens e de viver diversas situações. 

O Projeto Arte Jovem oferece oficinas de recreação, canto, coral, 
teatro e musicalização (violão, teclado, flauta e violino). Todas as 
atividades são planejadas criteriosamente valorizando a boa 
convivência, o respeito e a afetividade. Podem participar crianças 
entre 6 e 12 anos de idade. Mais informações pelo telefone 4009 
1844.

comportamentos sociais das crianças, que são desenvolvidos por 
meio de recreação, atividades lúdicas e esportivas diferenciadas a 
cada mês, entre elas o futebol, a natação, voleibol e outros.

O PAF é voltado para os filhos dos trabalhadores da indústria, com 
idades entre 06 e 17 anos, mas também atende aos alunos da rede 
municipal de ensino e comunidade. 

Ainda há vagas disponíveis, tanto na unidade do SESI do bairro 
Aeroporto, quanto no Distrito Industrial. Informações sobre 
inscrições podem ser obtidas pelos telefones 4009-1844 e 3621-
6200.

Mistura de magia, alegria, diversão, luta do bem contra o mal, 
brincadeiras e os direitos das crianças, esses são apenas alguns temas 
que serão apresentados na 16ª Mostra SESI de Teatro, realizada nos 
dias 26, 27 e 28 de junho, a partir das 19h, no Auditório da Escola do 
SESI.

As crianças pretendem encantar o público mostrando o seu 
talento nas peças “Era uma vez”, “ O pequeno Mago”, “Adrian, o 
pequeno príncipe”, “A princesa, o coelho, o sapo, o cisne e o 
Feiticeiro”, “A saga de um nordestino chamado Virgulino Lampião”, 
“Chapeuzinho Vermelho”, “Eliote, o vampiro medroso”.

A mostra é um evento cultural e tem como objetivo divulgar as 
atividades do Projeto Arte Jovem, realizado pela Unidade de Lazer do 

Junho chegou e com ele a alegria das festas juninas. As decorações 
típicas desse período começam a colorir algumas partes da cidade. E o 
SESI também entra no clima e prepara a sua versão da festa para as 
800 crianças e adolescentes que participam das atividades do 
Programa SESI Atleta do Futuro (PAF). É o Festival Junino do PAF.

Em sua quarta edição o evento que acontece no dia 29 de junho, 
no Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI (das 8h às 12h) e pela 
primeira vez, será realizado na unidade do SESI no Distrito Industrial 
(das 14h às 17h). O objetivo é promover a integração entre as 
crianças, suas famílias e a equipe que atua no programa.

O sábado será repleto de esporte e brincadeiras, como futebol de 
salão, futebol de campo, piscina, cama elástica, air play, tênis de 
mesa, pebolim, atividades recreativas, gincanas e campeonatos de 
natação e futebol. Além disso, os alunos estão ensaiando para 
mostrar que também são bons no arrasta-pé e preparam uma 
quadrilha que promete ser prá lá de animada.

PAF - O programa Atleta do Futuro proporciona a iniciação 
esportiva em diversas modalidades. Depois de conhecer e 
experimentar cada uma, a criança opta por um esporte específico. A 
ideia é fazer com que elas possam escolher o esporte preferido de 
acordo com suas habilidades.

E a partir daí são aperfeiçoadas as boas atitudes, virtudes e 

XVI Mostra de Teatro inicia na próxima quarta-feira

PAF

SESI realiza Festival Junino para crianças
do Programa Atleta do Futuro
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inovadora na feira da indústria do Estado de Roraima - FEIND 
2013.

O projeto foi concluído com sucesso, todos os objetivos foram 
alcançados, o SENAI e seus parceiros foram representados com 
eficiência e organização mostrando que com a casa inteligente é 
possível realizar instalações cada vez mais seguras e confortáveis 
usando tecnologia de custo acessível ao cliente final.

Sombra. Além de exporem as peças os alunos também deram 
dicas de reaproveitamento e customização para os alunos dos 
demais cursos do SENAI, que prestigiaram a feira. “Mostramos o 
reaproveitamento de bordados em bolsas, shorts, blusas, e 
outros peças do vestuário. Me surpreendi com o resultado do 
evento e  tenho certeza que o trabalho foi bem aceito. Além de 
ver o que nós produzimos, quem visitou a feira pôde aprender 
como reaproveitar tecido em casa”.

A empresa Schneider Eletric realizou no período de 04 a 07 de 
Junho, em São Paulo o evento global Xperience Efficiency 2013, 
onde o SENAI Roraima obteve o primeiro lugar com o projeto da 
Casa Inteligente na modalidade de Melhores Iniciativas no Brasil, 
concorrendo com vinte e cinco Estados. A instituição foi 
representada pelo coordenador da área de eletroeletrônica 
Francisco José Maia de Oliveira e o instrutor Jackson Wildson 
Caetano dos Santos. 

Este resultado foi alcançado devido ao projeto Business, 
Innovation and People at the Base of Pyramid - BIP BOP, que pode 
ser interpretada como “Alavancar negócios e inovações para as 
pessoas que estão na base da pirâmide social”, desenvolvido 
pelos instrutores e alunos do SENAI/RR. O BIP BOP é um programa 
global, realizado pela Schneider Electric, que inclui três pilares de 
atuação, sendo: desenvolver ofertas inovadoras para acesso à 
energia, treinar pessoas carentes em profissões relacionadas à 
eletricidade e apoiar o desenvolvimento de negócios sociais.

O projeto foi executado com a criação de uma casa totalmente 
automatizada que teve como finalidade mostrar o 
desenvolvimento tecnológico com materiais de alta qualidade e 
baixo custo, criando a Domótica ou Casa Inteligente. A construção 
da casa foi desenvolvida atendendo os critérios disponibilizados 
no projeto e desenvolvendo novas tecnologias para controle 
WIFI/ Ethernet. A casa inteligente foi apresentada como solução 

Os aprendizes do curso de Costureiro Industrial, da 
modalidade de Aprendizagem Industrial observaram que em suas 
atividades poderiam aproveitar melhor alguns materiais que 
seriam descartados, foi então que começaram a separar e guardar 
os retalhos de tecidos, que agora são reaproveitados nos 
trabalhos desenvolvidos durante o curso. A ideia de 
aproveitamento de pedaços de tecido se deu por meio da 
preocupação que o grupo de aprendizes tem com o impacto 
ambiental do material que seria descartado.

Com os retalhos de tecidos os alunos criam bolsas com design 
elegante, além de customizarem diferentes peças do vestuário 
masculino e feminino.

Buscando valorizar a iniciativa dos aprendizes, o SENAI, por 
meio do Programa de Responsabilidade Social busca a melhoria 
da qualidade de vida dos colaboradores, alunos e sociedade, 
oferecendo o que sabe fazer de melhor – contribuir para 
formação de um cidadão mais consciente e responsável em seu 
ambiente de trabalho, realizou a oficina Inove e Renove, onde os 
alunos puderam expor as peças confeccionadas com os retalhos 
de tecidos. “Foi um trabalho maravilho, e a aceitação do publico 
superou nossas expectativas, as pessoas se interessaram em 
saber como foi feito o reaproveitamento de retalhos e as 
customizações, além do protótipo do vestido de noiva com TNT, a 
produção de bolsas entre outras peças”, disse o aluno Wellison 

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 172 - 21.06.2013 3

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com vagas disponíveis para estágio nas seguintes áreas de conhecimento:

VAGA DE ESTÁGIO – IEL/RR

SENAI/RR é premiado por projeto de Inovação

Alunos do Curso de Costureiro Industrial do SENAI
apresentaram oficina Inove e Renove

Ensino Médio - A partir do  2° Ano 

Horário: 08h às 14h (01 Vaga) ou 14h às 19h (02 Vagas)

Administração - A partir do  1° semestre

Horário: 08 às 12h (01 Vaga) ou 14h às 18h (01 Vaga)

Técnico Subseqüente em Informática - A partir do  1° Módulo

Horário: 08 às 12h ou 14h às 18h (01 Vaga)

Design Gráfico - A partir do  1° Semestre

Horário: 08h às 12h (01 Vaga) ou 14h às 18h (01 Vaga)

Educação Física - A partir do  2° semestre

Horários: 06h às 09h e das 15h às 18h (6h/estágio) 01 Vaga

14h30 às 19h30 (01 Vaga)

19h30 às 22h30 (01 Vaga)

Os interessados devem procurar a supervisão de estágios do IEL, 

localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra nº 363 – Centro. 

                                     Mais informações pelo telefone: 3621-3573.
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