
Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas

Informativo interno da
Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima

Nº 274 - 10.07.2015

Roraima é um estado de muitas belezas, detentor de exuberantes 
paisagens naturais e de uma cultura que inspira os artistas, como uma 
fonte inesgotável de temas para quadros, poesias, músicas, esculturas e 
diversas outras expressões artísticas.

Florentino Gomes, artesão que faz esculturas em madeira há 30 
anos, também conhecido como Bahia, identificou o potencial do estado 
e se dedicou a desenvolver peças com temas regionais. O trabalho feito 
pelo artista encanta pela beleza e pelo cuidado em cada detalhe.

Maria Luiza Campos, Presidente do Sindicato dos Artesãos Autôno-
mos e das Empresas de Artesanato do Estado de Roraima - Sindearter 
e 1ª Vice-Presidente da Federação das Indústrias de Roraima – FIER, 
é admiradora e incentivadora do trabalho de Florentino. “Ele tem um 
valor, um dom especial. Transforma a madeira bruta em obra de arte”, 
afirmou. 

O artista voltou para Boa Vista há seis meses e está com exposição 
montada no Centro de Artesanato, localizado no centro da cidade, em 
frente à Igreja Matriz. O horário de funcionamento da loja, “Bahia Artes 
em Madeira”, é das 9h às 17h, de segunda a sexta e de 8h às 12h aos 
sábados.

Entre as obras que produz estão painéis e quadros decorativos para 
parede e portas entalhadas, todas feitas com Cedro Doce ou Angelin 

Pedra, que são madeiras resistentes. Outra particularidade é que a ma-
téria prima é reaproveitada, ou seja, o destino antes de virar um artigo 
para decoração seria o descarte.  

Na sexta-feira (03) Bahia recebeu a visita do Diretor Regional do 
SENAI, Arnaldo Cruz, que admirou o profissionalismo e a técnica de tra-
balho do artesão, fazendo surgir, nesse momento, a ideia de oferecer 
um curso no SENAI, tendo Florentino Gomes como professor.

“Vejo uma possibilidade grande de passarmos a ofertar cursos pro-
fissionalizantes na área de entalhe de madeira. Nós temos todo inte-
resse de apoiar, porque é uma arte bonita e a exposição é maravilho-
sa. Este é um trabalho que tem muito haver com Roraima, estamos na 
Amazônia e o produto que ele trabalha é a madeira”, afirmou o diretor 
do SENAI.

O artesão viu na oportunidade a chance de dar visibilidade para 
a arte em madeira e passar seus conhecimentos para outras pessoas, 
contribuindo para a formação de novos artesãos. “Eu espero que com 
o curso a visibilidade seja ampliada e as pessoas conheçam a arte em 
madeira. Será muito gratificante ensinar o que sei para os interessados”, 
afirmou Florentino. 

Artesão transforma madeira em 
Obra de Arte
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Reunião com o Artesão Florentino Gomes; Maria Luiza Campos, Presidente do Sindearter e 1ª Vice-
-Presidente da FIER e Arnaldo Cruz, Diretor Regional do SENAI 

Artesão Florentino Gomes ao lado do painel decorativo que entalhou
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Exposição de mobiliário escolar está sendo 
realizada no hall do distrito industrial

Desde a última sexta-feira (3), o Sindicato das Marcena-
rias de Roraima – SINDIMAR em parceria com a Cooperativa 
dos Marceneiros de Roraima – Coopermarceneiros, estão 
com um show Room de mobiliário escolar, no hall do Centro 
de Atividades do Trabalhador Waldir Peccini – CAT/SESI-RRl.  
A Mostra conta com o apoio da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER e o Serviço Social da Indústria – 
SESI/RR.

O objetivo da exposição segundo o presidente do SINDI-
MAR é mostrar para o público o trabalho desenvolvido nas 
marcenarias, uma forma de valorizar o produto local, bem 
como estimular a economia do Estado. “Todas as nossas 
peças são produzidas nem Roraima e temos qualidade nos 
nossos serviços, além de um preço acessível”, afirmou João 
Tavares.

Ao todo são oito tipos de móveis fabricados pela coo-
perativa de marceneiros como, por exemplo, conjunto de 
carteira escolar e mesinha trapezoidal de MDF em estrutura 
de ferro e mesa para professor em madeira de lei e também 
em MDF.

 A exposição está aberta para empresários, trabalhado-
res da indústria e a comunidade em geral e segue por tem-
po indeterminado. Os horários de funcionamento são das 
8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Os interessados em conhecer melhor o trabalho dos 
marceneiros ou adquirirem alguma peça, podem entrar em 
contato com o Sindimar, no telefone 9 9112-7713, ou po-
dem visitar o local, localizado na Avenida das Indústrias, S/N 
– Distrito Industrial.

Todas as peças são fabricadas em Roraima

A exposição está aberta ao público no CAT distrito Industrial

Imagem: Ascom/SESI

Imagem: Ascom/SESI



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 274 - 10.07.2015

SESI Cozinha Brasil atende no Viva Melhor Idade
Mais de 120 Idosos participaram do encerramento das atividades do 1º semestre 

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR, por meio do Pro-
grama SESI Cozinha Brasil, tem levado aos roraimenses, co-
nhecimentos imprescindíveis sobre alimentação saudável e 
qualidade de vida.  Só neste primeiro semestre, o programa 
já atendeu 1.293 pessoas, entre crianças, jovens e adultos 
de diferentes localidades em Roraima.

Para encerrar as atividades deste primeiro semestre, a 
equipe do Cozinha Brasil, realizou uma programação espe-
cial com mais de 120 idosos que fazem parte do Programa 
Viva Melhor Idade, de 6 a 8 de julho, na Unidade do Viva.

No curso foi ensinado como aproveitar alimentos que 
geralmente são desperdiçados como talos, cascas, semen-
tes e orientações sobre valor nutricional; a importância da 
pirâmide alimentar; como armazenar corretamente os ali-
mentos na geladeira e como higienizá-los da forma correta 
antes de consumi-lo.

Durante a programação, os alunos aprenderam as recei-
tas diferentes de suco da casca de abacaxi com hortelã, purê 
de batata com cenoura, salpicão verde, bolo de maçã com 
canela e paçoca paulista. 

A idosa, Raimunda Lopes Fernandes, sorteada para ela-
borar a receita bolo de maçã com canela, ficou satisfeita 
com o curso e garantiu que irá levar a receita para Manaus, 
onde irá fazer o bolo e comer com toda a família. “O SESI 
está de parabéns. Gostei muito de aprender essas receitas 
e vou aproveitar para ensinar meus familiares em Manaus e 
comer junto com eles, será um sucesso”, declarou.

Ao final os idosos puderam degustar as receitas elabo-
radas pelos colegas e receberam os certificados de partici-
pação.

O técnico em nutrição e instrutor do SESI Cozinha Brasil, 
José Mailson, destacou a participação do público e o inte-
resse em colocar em prática que aprenderam no curso. 

 “O envolvimento dos alunos e o querer de cada um é o 
ponta pé inicial para mudar a alimentação. Essa mudança 
no comportamento só é possível a partir do conhecimento 
e da orientação. E esse é o papel do SESI Cozinha Brasil, pro-
mover saúde e qualidade de vida das pessoas, por meio de 
orientações de nutricionistas que estimulem uma alimenta-
ção de alto valor nutricional de baixo custo”, declarou.

Programa SESI Cozinha Brasil - Criado em 
2004, pelo SESI Departamento Nacional, o Cozi-
nha Brasil ensina a população como preparar ali-
mentos com economia e sem desperdícios, intro-
duzindo um cardápio farto em variedade e ricos 
em nutrientes essenciais à saúde.

Em 11 anos, o programa já percorreu mais 
dois mil municípios de todo o Brasil e atendeu 
mais de 900 mil pessoas com aulas de educação 
alimentar, transformando o que antes era desper-
diçado em pratos saborosos e saudáveis.

Mais de 120 idosos participaram dos três dias de curso

Dona Raimunda durante o preparo do bolo de maçã com canela
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Alunos do Programa Atleta do Futuro 
participam de Festival Junino

O Programa Atleta do Futuro encerrou as atividades des-
te primeiro semestre de 2015, com um Festival Junino no 
sábado (4). A programação teve início às 8h e encerrou às 
11h30, no Centro de Cultura, Esporte e Lazer – CCEL do SESI. 

Cerca de 250 alunos entre as crianças e os adolescentes 
do projeto, que estão na faixa etária de 6 a 17 anos, partici-
param do evento, juntamente com seus familiares. 

Foram desenvolvidas diversas atividades que acontece-
ram simultaneamente e a escolha ficou a critério dos alunos 
e dos pais. Segundo o Gestor do Centro de Cultura, Esporte 
e Lazer do SESI, Pascoal Duarte, o festival do PAF é uma for-
ma de incentivar a interação entre a família de uma maneira 
saudável e divertida.

“Foi uma oportunidade de convivência das crianças com 
seus pais, estagiários e profissionais de educação física. Um 
incentivo a adoção de um estilo de vida saudável. Ao final da 
manhã novas amizades foram formadas e muitos dos pais 
agradeceram aos profissionais do SESI pelo atendimento as 
crianças no Programa Atleta do Futuro”, afirmou. 

As atividades realizadas no festival foram recreação na 
piscina, brincadeiras de perguntas e respostas, de colorir, 
corrida do saco, cama elástica, totó, tênis de mesa, ativida-
des de jogos para que os pais e seus filhos possam jogar jun-
tos, aulão de dança e brincadeira de quadrilha, com direito 
a dança coreografada.

Entre os pais que estiveram no Festival, Sasso Santos, 
destacou-se por ter acompanhado filho, Didiê Santos, du-
rante todas as atividades realizadas no evento.

Segundo Santos, ao longo da participação no programa, 
a família percebeu que as atividades contribuíram para o 
desenvolvimento e relacionamento com os amigos. “O pro-
grama Atleta do Futuro tem sido muito importante para o 
Didiê. Este é o segundo ano que ele participa das atividades, 
as quais fazem bem para o seu desenvolvimento e permi-
tem a inclusão e a interação com outras crianças”, declarou.

O aluno do PAF, Ryan Andrade França, declarou que o 
programa é muito importante para os jovens. “O programa 
é muito bom porque a gente pode aprender esportes, com 
isso temos a chance de virar até profissionais, além de evitar 
que fiquemos na rua em más companhias”, afirmou. 

Sasso Santos jogando basquete com o filho, DidiêAlunos brincando de Tênis de Mesa

Equipe do PAF que acompanhou a manhã de lazer
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Alunos do SENAI Roraima em atividade.

Imagem: Ascom/SENAI

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR por meio do 
setor de Recrutamento e Seleção prorroga o período de 
inscrição do Processo Seletivo para a função de Professor 
NS (Inglês).

Os candidatos interessados nas vagas deverão entregar 
currículo devidamente preenchido de acordo com o mo-
delo que consta no Site do SESI/RR (http://www.sesirr.org.
br/) no link (Processo Seletivo), de 6 a 8 de julho e nos dias 
13 e 14 também do mesmo mês, em horário comercial, no 
prédio Administrativo, localizado na Av. Brigadeiro Eduar-
do Gomes, 3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital Geral de 
Roraima).

Para a função de Professor NS (Inglês) o candidato de-
verá ter Licenciatura Plena em Letras com habilitação em 
Inglês, conhecimento em informática e desejável curso na 
área de educação; experiência profissional ou estágio su-
pervisionado, comprovados, de no mínimo, seis meses na 
função de Professor de Inglês. O contrato será na modali-
dade de horista e a previsão salarial com descanso sema-
nal remunerado é de R$ 1.712,80.

Ao todo o processo seletivo terá três etapas sendo aná-
lise curricular, avaliação psicológica e entrevistas, confor-

A turma do curso técnico em Manutenção e Suporte 
em Informática, da modalidade de Habilitação Técnica, 
desenvolveu um medidor de temperatura para alarme de 
sobreaquecimento de uma sala de Centro de Processa-
mentos de Dados (CPD). O objetivo geral era projetar uma 
placa eletrônica para fazer a medição de temperatura que 
disparasse uma sinalização ao se atingir uma temperatura 
elevada.  

No decorrer da disciplina de eletrônica analógica, os 
alunos pesquisaram maneiras de se medir a temperatura 
por meio de um sensor resistivo e mostra-la por meio de 
uma barra de sinalização de leds, além de aprenderem so-
bre o processo de soldagem de componentes eletrônicos 
e assim geraram um produto para o mercado de trabalho 
fazer uso. 

Para o instrutor do SENAI Kaylens Lee, as aulas da dis-
ciplina de eletrônica analógica ficaram bem mais interes-
santes com a aplicação de uma situação de aprendizagem 
desafiadora como esta que foi executada. “Os alunos 
sentiram-se mais envolvidos e aprenderam o assunto de 
maneira mais dinâmica, pois eles se interessam a partir 
do momento em que percebem que podem realizar algo 
novo e se destacar no mercado de trabalho, e isso é grati-
ficante para o professor”.

Os cursos técnicos que são desenvolvidos pelo SENAI-
-RR capacitam profissionais para trabalhar em áreas de-
mandas pelas empresas da capital e do interior. Desta for-
ma, o aluno sai da capacitação com grande possibilidade 
de inserção no mercado de trabalho.

O curso técnico em Manutenção e Suporte em Infor-

mática começou em setembro de 2014 e ensina a execu-
tar a montagem, instalação, configuração, manutenção de 
computadores e instalação e configuração de periféricos, 
realizando suporte técnico ao cliente, aplicando normas 
técnicas de qualidade, saúde e segurança do trabalho e 
preservação ambiental. No SENAI/RR está sendo execu-
tando em parceria com o Pronatec (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), que foi criado 
pelo governo federal em 2011, com o objetivo de ampliar 
a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.

A Tecnologia da Informação é aplicada em todos os se-
tores produtivos, pois permite ganhos de eficiência e mais 
lucros. Também é chamada de “área transversal”, pois 
seus produtos e serviços são utilizados em diferentes tipos 
de empresas para informatizar e otimizar os processos in-
dustriais.

me descrito no Edital constante no site do SESI.  É válido 
lembrar que todas as etapas do processo para as funções 
são classificatórias e eliminatórias.

O SESI/RR oferece um pacote de benefícios para a Saú-
de como Clínica Médica, Serviço Odontológico e Saúde 
Segurança no Trabalho com descontos variáveis confor-
me o serviço utilizado; para a Educação com desconto de 
41.58% nas mensalidades da Escola; e para o Lazer com 
desconto variável conforme o serviço usado; além de ca-
pacitação interna e externa; ginástica laboral; massagem 
anti-stress e plano de cargos e salários.

A Instituição também possui os convênios com a Escola 
de Linguas Yagizi - com desconto 10% a 20%; Ótica Óculos 
e Cia com desconto de 10%; Ótica do Povo com desconto 
de 15%; KUMON com desconto de 10%; Faculdade Está-
cio Atual com desconto de 20%; Farmácia desconto de 5% 
a 15% E Escola de ginástica para o cérebro - SUPERA com 
desconto variável conforme o serviço e forma de paga-
mento. 

SESI prorroga período de inscrição do 
processo seletivo para Professor de Inglês

Alunos do curso técnico em Manutenção 
e Suporte em Informática do SENAI 

desenvolvem placa eletrônica

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
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