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A Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima – FIER, sediou pela 
segunda vez, a 19ª Reunião do Con-
selho Regional de Meio Ambiente da 
Confederação Nacional da Indústria – 
COEMA Centro-Oeste Norte,  com o in-
tuito de colocar em pauta os principais 
assuntos relacionados ao Desenvolvi-
mento Sustentável das regiões, a fim 
de que sejam articuladas junto ao Con-
selho Nacional em Brasília, soluções e 
melhoria para o setor produtivo. 

O evento aconteceu nesta sexta-
-feira, 23 de outubro e contou com a 
participação de representantes do CO-
EMA, nos Estados de Roraima (FIER); 
Acre (FIEAC);  Goiás (FIEG); Maranhão 
(FIEMA); membros do Conselho Temá-
tico de Meio Ambiente, Recursos Natu-
rais, Infraestrutura  e Energia da FIER 
(CTMAR) e equipe técnica a CNI.

Participaram da programação, o 
presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves; o presidente do CT-
MAR, João da Silva;  o Especialista em Políticas e Indústria da CNI, 
Mário Cardoso; o superintendente do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente (IBAMA), Diego Milleo Bueno; o representante da Fun-
dação Estadual do Meio Ambiente e Recurso Hídricos de Roraima 
(FEMARH-RR), Rogério Campos; o diretor presidente da Eletrobras 
Distribuição Roraima, Rodrigo Moreira; o Secretário de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento de Roraima (SEPLAN), Alexandre 
Heinklein; o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Gestão 
Ambiental e Assuntos  Indígenas, Roque Maia e o presidente da 
Comissão de Meio ambiente e Sustentabilidade da Assembleia Le-
gislativa de Roraima, deputado Gabriel Picanço, além de dirigentes 
e conselheiros do Sistema Indústria/RR.

Durante a abertura do evento, o Presidente da FIER, empresá-
rio Rivaldo Neves, destacou a importância da realização do even-
to e falou dos desafios vivenciados pelos empresários. “Vivemos 
diariamente o desafio de promover o desenvolvimento em bases 
sustentáveis. Sabemos do importante papel do Conselho e, por 
isso, precisamos fortalecer a parceria do poder público, judiciário 
e legislativo”, afirmou.

Na sequência da programação, o Especialista em Políticas e In-
dústria da CNI e Secretário Executivo do COEMA, Mário Cardoso, 
apresentou os principais pontos da contribuição do Brasil para o 
acordo sobre as mudanças do clima, realizado pela ONU em Pa-
ris, tais como projetos de mitigação, adaptação às mudanças cli-
máticas, investimentos, tecnologia e Capacitação. Mário apontou 
algumas medidas adicionais que dizem respeito ao aumento da 
participação de bioenergia sustentável na matriz energética bra-
sileira, desmatamento ilegal zero até 2030, manejo sustentável de 
florestas nativas, restauração e reflorestamento de 12 milhões de 
hectares de florestas até 2030. Ele também pontuou os principais 
desafios que são a modificação da Lei nº 12.187/2009, que insti-
tuiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima e a análise do real 
potencial de crescimento do reflorestamento.

Durante o debate foram feitos questionamentos relacionados 
aos principais gargalos enfrentados pelos empresários com relação 
à legalização de terras, leis ultrapassadas, licenciamento e matriz 
energética. Para eles o primeiro passo para o processo de soluções 
é usar o bom senso nas discussões e decisões, fazendo com que a 

aplicação das leis considere a falta de estrutura para o cumprimen-
to das mesmas.

Este foi um dos principais pontos abordados pelo Deputado Ga-
briel Picanço, que conclamou os representantes de órgãos ambien-
tais a analisarem a pertinência de algumas práticas que inviabili-
zam o processo produtivo. “ Nós defendemos que haja a produção 
e o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, mas o que 
não podemos aceitar é que se inviabilize o sustento de milhares de 
famílias com a aplicação fria de uma lei sem considerar as peculia-
ridades da nossa região”, enfatizou.

O Secretário Alexadre Alberto Henklain Fonseca (SEPLAN) e o 
coordenador do ZEE/RR, Aldemir Passarinho dos Santos, apresen-
taram um painel geral sobre a implementação do Zoneamento Eco-
lógico-Econômico em Roraima (ZEE-RR) e, destacaram as mudan-
ças previstas para o cenário socioeconômico no Estado, entre elas, 
o ordenamento territorial para o uso da terra, redução de conflitos 
no campo, maior participação da sociedade na proposição e im-
plementação das políticas públicas, Atração de investidores para 
o setor produtivo, Segurança para o investimento empresarial, 
Argumento técnico para angariar recursos junto á União. Durante 
a apresentação eles afirmaram que dentro de 3 meses o ZEE/RR 
deve estar concluído.

De acordo com Mário Cardoso todas as demandas apontadas 
na reunião serão consolidadas e encaminhadas ao Conselho Na-
cional em Brasília. “A reunião foi extremamente produtiva, pois 
abordamos, além dos itens da pauta, muitos assuntos relevantes 
para o Estado de Roraima, como as questões energética e fundiá-
ria. Em relação ao Zoneamento, é importante entender que este é 
um instrumento de ordenamento de todo o trabalho de interface e 
integração de políticas públicas, logística e de ocupação das áreas. 
Se reunirmos um bom Zoneamento Econômico Ecológico, com a in-
fraestrutura necessária, resolvermos as pendências fundiárias e de 
energia, ninguém segura o desenvolvimento desta região e deste 
Estado”, destacou Mário.

Visita Técnica- No dia anterior à reunião os conselheiros do CO-
EMA participaram de uma visita técnica às instalações da Subesta-
ção de Energia da Eletrobras Distribuição Roraima e a indústria de 
Grãos, Arroz Itikawa. O objetivo foi conhecer os processos desen-
volvidos pelas duas empresas.

FIER sedia 19ª Reunião do Conselho Regional de Meio 
Ambiente e articula novas possibilidades de Desenvolvimento 

Sustentável para Roraima

Participantes do COEMA durante palestra na manhã do dia 23
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Dia da Indústria Roraimense
Trabalhadores das Indústrias recebem mais de 2.300 

atendimentos gratuitos

Na tarde do dia 17 de outubro os trabalhadores das empre-
sas industriais de Roraima puderam contar com atendimentos em 
odontologia, pediatria, clínica médica, exames das mamas, ava-
liação nutricional, massagem anti-stress, corte de cabelo, parce-
lamento de débitos de consumo de água e lazer para as crianças 
com, piscina, oficina de jiu-jitsu, brincadeiras recreativas, palha-
ços e jogos diversos.

E sua terceira edição, este evento é uma realização da Fe-
deração das Indústrias de Roraima – FIER e do Serviço Social da 
Indústria de Roraima – SESI/RR, juntamente com Sindicatos pa-
tronais filiados a FIER.  “Nossas equipes fizeram intenso trabalho 
de mobilização junto às empresas e voluntários, para que os tra-
balhadores pudessem ter acesso aos atendimentos com tranqui-
lidade e conforto”, destacou Almecir Câmara, superintendente da 
FIER e do SESI. 

Para usufruir dos serviços os trabalhadores antecipadamente 
informaram para o departamento de Recursos Humanos - RH das 
empresas em que trabalham, os seus dados e a quantidade de 
dependentes. Depois, foi realizado um cadastro usado pelo SESI-
-RR para emitir um passaporte de livre acesso aos atendimentos.

As atividades foram realizadas no mesmo formato da Ação 
Global, constituindo um mutirão de cidadania para melhorar a 
qualidade de vida dos trabalhadores e dependentes da indústria 
roraimense, com serviços gratuitos de saúde, lazer, educação e 
cidadania. 

A meta que neste ano era 1.600 atendimentos para 800 pes-
soas foi ultrapassada consideravelmente, com a realização de 
2.319 atendimentos para 1.160 pessoas num total de 45% a mais.

O trabalhador João Gomes de Magalhães, 38 anos, morador 
do bairro Cidade Satélite, trabalha numa serralheria há quatro e 
não perdeu a oportunidade de participar do evento.   Ele apro-
veitou e levou toda a família a esposa Maria Rosa da Silva, 31, e 
os quatro filhos, Richard, Mateus, Mirian e Rafaela. Todos usufru-
íram de pelo menos dois serviços.

 As crianças atualizaram suas cadernetas de vacinas e pula-
ram bastante na cama elástica. A esposa garantiu a limpeza facial 
e massagem anti-stress e João fez um acompanhamento com o 
urologista e mudou o visual com corte de cabelo.  

O evento teve diferentes públicos e de vários seguimentos 

da indústria. O seu Luizllene Galvão Saldanha de 58 anos, dono 
de uma oficina mecânica, fez questão de acompanhar a esposa, 
dona Maria Gorethe Ferreira, 51, proprietária de uma loja de con-
fecção, para fazer o exame clínico das mamas. Ele também garan-
tiu sua vez no atendimento odontológico e na orientação sobre 
câncer de próstata. 

Seu Luizllene destacou que foi a primeira vez que ambos par-
ticiparam de um evento voltado exclusivamente para os traba-
lhadores da indústria e por esse motivo sentem-se privilegiados. 
“Estou muito contente com essa ação. Percebo o quanto isso va-
loriza o trabalhador e aumenta as chances de cada um contribuir 
com o seu trabalho dentro de suas empresas”, declarou.

O Dia da Indústria Roraimense contou com a parceria da As-
sociação dos Moradores do Bairro Asa Branca;  Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima - FIER; Companhia de Água e Es-
goto de Roraima - CAER; Instituto Evaldo Lodi - IEL/RR; Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE; Associação dos 
Estudantes Secundaristas de Roraima - ASSOER; Escolinha Vovó 
Adelaide; Escola de Capoeira Raízes Brasileiras; Policlínica Cos-
me e Silva; PROSSERV; Liga Roraimense de Combate ao Câncer 
– LRCC; UP! Essência; Natura; SENAI; Coordenação Municipal de 
Imunização.

Sindicatos Patronais que apoiaram o evento – Sindicato das 
Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima – 
SINDIGRÃOS, Sindicato da Indústria de Desdobramento e Bene-
ficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados de Roraima 
– SINDIMADEIRAS, Sindicato dos Garimpeiros do Estado de Ro-
raima – SINDIGAR, Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de 
Roraima – SINDIGRAF, Sindicato da Indústria de Panificação, Con-
feitaria e Alimentos do Estado de Roraima – SINDIPAN, Sindicato 
da Indústria da Construção de Estradas, Terraplanagem e Obras 
do Estado de Roraima – SINDICON, Sindicato das Indústrias de 
Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e 
Similares do Estado de Roraima – SINDICONF, Sindicato dos Arte-
sãos Autônomos, Empresas de Artesanato e Artefatos do Estado 
de Roraima – SINDEARTER e Sindicato da Indústria de Reparação 
de Veículos, Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA e Sin-
dicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima – 
SINDUSCON.

Foto 01

Foto 02

Foto 03
Foto 01: Foram realizados 2.319 atendimentos; Foto 02: Seu Luizllene acompanhando a esposa no exame clínico das mamas; Foto 03: O trabalhador João Gomes e sua família aproveitaram 
diversos serviços.
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No dia 29 de outubro, será realizada uma mesa redonda sobre 
“Como atrair e manter associados”. A ação faz parte do Edital Avança 
Sindicato 2015, do Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, 
uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria – CNI com realiza-
ção da Federação da Indústria do Estado de Roraima – FIER.

O evento acontecerá das 19h às 21h no auditório da FIER, com o 
intuito de estimular a adoção de estratégias bem sucedidas, na atração 
e manutenção de associados, por meio da troca de experiências entre 
líderes sindicais de diferentes regiões do país. Espera-se também com 
essa ação, iniciar a formação de uma rede de lideranças sindicais em-
presariais.

A mesa redonda será composta pelo presidente do Sindicato das 
Indústrias de Cerâmica do Estado de Roraima - SINDICER, André Felício 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER realizará no dia 30 de 
outubro a solenidade de outorga da terceira edição do Prêmio FIER de Redação e 
Artigos Científicos, que este ano traz a temática da eficiência energética junto à co-
munidade acadêmica e escolar.

A premiação será da seguinte forma, na Categoria I, o 1º colocado receberá 
troféu e notebook, o 2º colocado ganhará troféu mais tablet 10”; na Categoria II, o 
1º colocado receberá troféu,  notebook 2 em 1 touchscreen mais impressora e o 2º 
colocado levará troféu, notebook e HD externo 500GB; já na Categoria III, o 1º Co-
locado ganhará troféu e um computador acompanhado de uma impressora e um 
HD externo de 1 Terabite, enquanto que o  2º Colocado receberá troféu, notebook 
e um HD externo de 500GB.

Não só os alunos serão reconhecidos na solenidade, as partes envolvidas tam-
bém serão presenteadas. As escolas de origem dos trabalhos vencedores recebe-
rão um kit esportivo composto por bolas de futebol de salão, de vôlei, de handebol 
e de basquete para auxiliar e estimular no desenvolvimento das suas atividades es-

Gonçalves, convidado pela FIER; pelo Presidente do Sindicato das Indús-
trias de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Mato Gros-
so - SINDIREPA, Elias Correia Pedrozo; pelo moderador qualificado pelo 
PDA, Amir Kauss, consultor e convidado da CNI, além dos presidentes e 
dirigentes de sindicatos empresariais da indústria de Roraima.

Durante o evento os participantes terão a oportunidade de conhe-
cer casos de sucesso de sindicatos de diferentes regiões que deram 
certo e trocarem experiências, além disso, poderão identificar possíveis 
caminhos para superarem desafios.  

Os interessados em participar da mesa redonda podem entrar em 
contato com o Centro de Promoção Associativismo Sindical – CPAS, por 
meio dos telefones: (95) 4009-5354/ (95) 4009-5351 ou ainda, pelo e-
-mail cpas@fier.org,br.

portivas; um kit de jogos lúdicos ou de livros para auxiliar e estimular no desenvolvi-
mento das suas atividades de aprendizado, no valor de R$ 500 reais para o primeiro 
colocado de cada categoria e de R$ 250 reais para o segundo colocado de cada 
categoria.

As instituições de ensino superior de origem dos trabalhos vencedores rece-
berão um projetor de imagem para o primeiro colocado, como forma de estimular 
o aprendizado em sala de aula e um notebook para o segundo lugar, para estímulo 
à pesquisa.

O objetivo do evento é incentivar a pesquisa e a produção de redações e arti-
gos científicos, os quais permitam uma melhor compreensão por parte da socie-
dade, acerca dos fatores que afetam a competitividade da produção industrial em 
Roraima e a sua relação com o desenvolvimento local.

A cerimônia acontecerá no auditório do Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado – CET/SESI-RR, localizado na Avenida Brigadeiro Eduar-
do Gomes, Nº 3786, Bairro: Aeroporto

FIER realiza Mesa Redonda sobre associativismo

Vencedores do Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico 
serão anunciados em solenidade no dia 30 de outubro
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A escola do SESI inicia o período de rematrículas e novas 
matrículas para 2016

Jornada de Literatura 2015
Alunos do CET/SESI retratam o que aprendem com os livros 

paradidáticos

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado 
– CET/SESI, irá realizar no dia 29, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30 
e no dia 30, das 8h às 12h, mais uma edição da Jornada de Literatura. 
O evento acontecerá nas dependências da Escola, localizada na Av. 
Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto.

Neste ano, serão destacadas nas apresentações dos alunos do ma-
ternal ao 9º Ano, a linguagem literária, linguagem corporal e contex-
tualização dos livros paradidáticos estudados ao longo do ano letivo.

A programação consiste em apresentações voltadas para contos 
de fada, viagem no tempo na época dos dinossauros, releitura de 
obras artísticas como as de Romero Britto, brincadeira no mundo da 
leitura, produção de crônicas do autor Carlos Drummond de Andrade, 
além de dança cultural, teatro mudo e, entre outras.

De acordo com a coordenadora pedagógica, Claudicéia Ferreira, 

o evento tem o objetivo de mostrar para o público de que forma os 
alunos aprendem com os livros e como eles colocam em prática o 
entendimento, a interpretação da leitura a fim de que possam desen-
volver senso crítico e visão futura.  

 “Os livros paradidáticos têm muito a ensinar e, quando proporcio-
namos momentos de leitura, automaticamente estamos dando uma 
oportunidade para que a criança e adolescente desenvolva suas ha-
bilidades. Queremos que eles adquiram uma visão de mundo e de si 
mesmo, de maneira que possa contribuir para a formação do cidadão 
leitor, escritor competente, crítico e reflexivo, percebendo a prática 
da leitura como relevante na construção do conhecimento”, destacou.

A jornada de Literatura 2015 terá nove apresentações e será vol-
tada para os pais dos estudantes, responsáveis e a comunidade em 
geral.   

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Fur-
tado – CET iniciou o período de rematrículas e solicitação de no-
vas vagas para o ano letivo de 2016.

As rematrículas destinam-se aos alunos que já estudam no 
CET e que queiram permanecer na instituição no próximo ano. As 
solicitações de vagas são para novos alunos e estão disponíveis 
para as categorias Industriários I e II, Colaboradores do Sistema 
Indústria (FIER/SESI/SENAI e IEL), Empresários Industriais e para a 
Comunidade, respeitando esta ordem de prioridade.

Os prazos são divididos por segmentos, confira o quadro abaixo:

O sistema de solicitação de vagas funciona da seguinte forma, 
no período citado acima, os pais ou responsáveis interessados de-
vem, independente de sua categoria, comparecer até a secretaria 
da escola para preencher o formulário de solicitação de vagas. 

Vale destacar que a disponibilidade de vagas para 2016 está 
condicionada ao quantitativo remanescente das matrículas não 
renovadas. Caso a demanda seja maior que a oferta, a definição 
acontecerá por meio de sorteio, sempre levando em considera-

ção a ordem de prioridades das categorias. 
Por outro lado, se não houver vagas para as séries solicita-

das, todos os interessados ficam em lista de espera, classificados 
pela ordem de preenchimento de formulário, respeitando o dia 
e horário.  

Veja o cronograma de disponibilização de novas vagas:

A realização das rematrículas e preenchimento dos formulá-
rios de solicitação de novas vagas devem se efetuados, pelos pais 
ou responsáveis, na secretaria do CET, localizado na Av. Briga-
deiro Eduardo Gomes, nº 3786 – Bairro: Aeroporto, das 8h às 
12h e das 14h às 18h. Para maiores informações o telefone para 
contato é 4009-1879.

Foto 01: Apresentação realizada em 2014; Foto 02: Apresentação realizada em 2014 em homenagem ao melhor amigo do homem, o cachorro; Foto 02: Apresentação realizada em 2014 
inspirada na série de televisão “Turma do Chaves”
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Produtores rurais do Projeto Dendê Buriti recebem licenças 
ambientais

Instrutores do SENAI se destacam na dedicação ao ensino

No último dia 15, o técnico do Senai/RR, Icaron Rocha, juntamente 
com o representante da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Ro-
rainópolis, Diego Silva, entregou 48 licenças  aos produtores do projeto 
Dendê Buriti, coordenado pela Palmaplan e Sebrae. O Senai atuou como 
executor do serviço, no que tange a regularização ambiental, outorga do 
uso insignificante do recurso hídrico e análise de solo.

No SENAI Roraima as ações de assessoria e consultoria ambiental são 
realizadas pelo Núcleo de Gestão Ambiental – NGA, que atua desde o 
início 2013 na vertente de Serviços em Tecnologia e Inovação e conta 

Milhões de pessoas encontram na educação profissional um caminho 
para conquistar a cidadania e os professores agem como pontes no preparo 
dessas pessoas para o mundo do trabalho, levando pra sala de aula o com-
promisso com a educação e criando soluções, junto com os alunos, para pro-
blemas do mundo produtivo. 

Os 25 anos como professor do SENAI ensinaram a Ednilson Silva que a 
sala de aula é um espaço de experiências “minha maior alegria é poder ver 
meus alunos trabalhando, sendo empreendedores e dando qualidade de 
vida para suas famílias por meio do que aprenderam nas oficinas e salas de 
aula do Senai. Também tenho alunos que hoje são instrutores e ver neles 
essa continuidade da profissão é uma recompensa pela excelência que sem-
pre busquei aplicar nas salas de aula”, colocou Edinilson.  

Evânia Guimarães de França é instrutora do SENAI há 19 anos e um dos 
compromissos que tem é preparar alunos do curso de costureiro industrial 
para disputar o torneio mundial de educação profissional, a Olimpíada do 
Conhecimento, nas últimas duas edições do evento (2012 e 2014) suas alu-
nas se destacaram e trouxeram para o estado certificados de excelência na 
modalidade tecnologia da moda. 

com a parceria de Sindicados filiados ao sistema  FIER. Os licenciamentos 
ambientais emitidos asseguram a sustentabilidade do meio ambiente em 
todos os aspectos, assim é um importante instrumento de gestão.

Na oportunidade o técnico participou do seminário de Palma de Óleo 
– “Dendê é o novo combustível para mover a economia de Roraima”, que 
aconteceu na sede da Palmaplan, localizada na Vila do Equador, também 
em Rorainópolis. O Seminário teve foco na produtividade de dendê no 
sul do Estado e também no Programa Nacional de Produção e uso de 
Biocombustível – PNPB e da Palma de óleo. 

Gilcilene Cristo do Vale e Souza, instrutora da área de gestão afirma que 
é uma responsabilidade muito grande, no entanto, muito gratificante, “me 
sinto feliz, e ao mesmo tempo capaz, de contribuir com essas pessoas, na 
maioria jovens, ensinando-lhes não só o conteúdo de cada curso em si, mas 
comportamentos exigidos pelo mercado de trabalho e pela sociedade tais 
como: ética, honestidade, assiduidade, pontualidade, dinamismo, comunica-
ção, proatividade, entre outros”. A educadora coloca que é preciso trabalhar 
temas transversais e principalmente o respeito. 

Os desafios da formação profissional muitas vezes constituem proble-
mas complexos e, neste sentido, o SENAI Nacional tem demandado políticas 
sistêmicas que enfrentam a heterogeneidade, as diferenças sociais e culturais 
no cotidiano dos diferentes espaços educativos. Os professores têm trabalha-
do de forma interdisciplinar, em projetos conjuntos com as outras disciplinas 
e áreas de saber. 

O país tem feito um grande esforço para valorizar a educação profissio-
nal. Se o ensino profissional vai colocar o Brasil em outro patamar de desen-
volvimento, é certo que os professores do SENAI serão responsáveis diretos 
por essa mudança. 

Seminário na Palmaplan

Comemoração no Dia dos Professores
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Capacitação Empresarial para Pequenos Negócios
Estão abertas as inscrições para o curso Marketing e

vendas no contexto de planejamento estratégico

IEL Roraima realiza café com os professores 
orientadores do Projeto BITERR

O IEL Roraima está com as inscrições abertas para o curso 
de Marketing e vendas no contexto de planejamento estraté-
gico. 

O curso faz parte do programa de Capacitação Empresarial 
para Pequenos Negócios e é voltado para o aperfeiçoamento 
da gestão empresarial como forma de contribuir para a compe-
titividade da indústria brasileira. 

A capacitação será presencial e divida em três módulos 
mensais, “Planejamento Estratégico”, “Fundamentos do Ma-
rketing” e “Planejamento de Vendas”, cada um com carga de 
30 horas, totalizando 90h. A metodologia contará com aulas 
expositivas e participativas, debates, palestras, dinâmicas de 
grupo, estudo de caso e trabalho de campo, em horário ade-
quado à disponibilidade dos alunos. 

O intuito é compreender os princípios fundamentais de 
Marketing e Vendas bem como suas aplicações nos objetivos 
organizacionais, que são determinados durante a formulação 
do planejamento estratégico da empresa.

O público-alvo são os empresários e dirigentes empresa-
riais, como sócios, sucessores ou funcionários. As aulas acon-
tecerão as sextas das 18h às 22h e aos sábados das 8h às 12h 
e das 14h às 18h. O início está programado para o dia 13 de 
novembro de 2015, com previsão de término em 12 de feve-
reiro de 2016. 

O pagamento da inscrição poderá ser feito no cartão, divi-
do em até 2x ou à vista, com 10% de desconto. Além das faci-
lidades no pagamento o IEL-RR irá presentear os 15 primeiros 
inscritos com um brinde surpresa.

Os interessados devem fazer suas inscrições até o dia 12 de 
novembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sala do IEL, lo-

O  I n st i t u to  E u va l d o  L o d i  d e  Ro ra i m a  re a l i zo u  n a  m a -
n h ã  d o  d i a  1 6  d e  o u t u b ro  o  “ C a fé  co m  o s  Pro fe s s o re s 
O r i e nta d o re s  d o  Pro j e to  B I T E R R ”,  n o  p ré d i o  d a  F I E R .

O  e n co nt ro  te ve  o  i n t u i to  d e  co n h e c e r,  o u v i r  a s  ex-
p e c tat i va s  e  a p rox i m a r  o s  p ro fe s s o re s  o r i e nta d o re s  d o 
Pro j e to  B I T E R R  co m  a  e q u i p e  d o  I E L - R R .  O  e ve nto  co n -
to u  co m  a  p re s e n ça  d o s  p ro fe s s o re s  o r i e nta d o re s ;  b a n -
ca  ava l i a d o ra  d o s  p ro j e to s ;  S u p e r i nte n d e nte  d o  I E L ,  s e -

n h o ra  L í d i a  C o e l h o  Tava re s  e ,  Re p re s e nta nte s  d o  S E N A I 
e  S E B R A E .

O  Pro j e to  B I T E R R  te m  co m o  o b j e t i vo,  fo m e nta r  a  i n -
te ra çã o  e nt re  a s  i n st i t u i çõ e s  d e  e n s i n o  s u p e r i o r  e  a s 
e m p re s a s  l o ca i s  p o r  m e i o  d o  i n c e nt i vo  a o  d e s e nvo l v i -
m e nto  e  a  t ra n s fe rê n c i a  d e  co n h e c i m e nto  a p l i ca d o  à s 
a t i v i d a d e s  d e  I n o va çã o,  E m p re e n d e d o r i s m o,  Te c n o l o g i a 
e  G e stã o .

Conheça as empresas e instituições de ensino que estão participando do BITERR 2015:

calizada no SESI-RR, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 
– Bairro: Aeroporto.  Para maiores informações o telefone para 
contato é 98112-2075 ou acesse o site ielrr.org.br.
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 UFRR recebe projeto itinerante “Música na Estrada”
A Universidade Federal de Roraima (UFRR) recebe o proje-

to itinerante de música clássica ‘‘Música na Estrada”, um dos 
maiores projetos culturais da Região Norte. O evento será 
realizado de 22 a 24 de outubro, no Centro Amazônico de 
Fronteira (CAF), às 20h. 

A entrada é gratuita. O projeto, que está na 5ª edição e 
pela terceira vez em Boa Vista, contará com a participação da 
Orquestra de Câmara do Amazonas, sob a regência do Maes-
tro Marcelo de Jesus.

Neste ano, além dos espetáculos culturais, serão ofereci-
das oficinas de violino, violoncelo/contrabaixo, flauta, clari-

nete, trompete, trombone, regência e percussão. As inscri-
ções para as oficinas podem ser realizadas pelo site (http://
www.musicanaestrada.art.br).

ESPETÁCULOS CULTURAIS:
•	 22 de outubro, às 20 horas – Leila Pinheiro e Amazonas 

Jazz Band – Centro Amazônico de Fronteira (CAF/UFRR).
•	 23 de outubro, às 20 horas – Amazonas Filarmônica - 

Centro Amazônico de Fronteira (CAF/UFRR).
•	 24 de outubro, às 20 horas – Corpo de Dança do Amazo-

nas - Centro Amazônico de Fronteira (CAF/UFRR).

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br


