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Lançados os Prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de 
empreendedorismo consciente

A Federação das Indústrias de Roraima sediou nesta terça-feira 

(19) em seu auditório, o lançamento dos Prêmios Samuel 

Benchimol e Banco da Amazônia de empreendedorismo consci-

ente, com a presença do coordenador nacional dos prêmios 

Professor José Rincón. 

A ação contou com a participação da Presidente em exercício 

da FIER Maria Luiza Vieira Campos, da diretora 1ª secretária 

Rosinete Damasceno Baldi, diretor 1º tesoureiro João da Silva, 

representantes dos sindicatos, empresários industriais, além da 

presença do Vice-Reitor da Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) Professor Reginaldo Gomes, representantes do Banco da 

Amazônia, Caixa Econômica Federal e Sebrae e MDIC.

 Maria Luiza Vieira Campos destacou a importância da 

participação da sociedade na busca de alternativas para o 

desenvolvimento econômico e social da região. “Esses prêmios 

vêm para agregar valores e somar experiências. Nós acreditamos 

na importância do conhecimento e da valorização de quem 

trabalha pelo nosso Estado e pela Amazônia. Por isso a FIER, por 

meio do presidente Rivaldo Neves e toda a diretoria, apoia os 

prêmios que estão sendo lançados e nos sentimos honrados em 

sediar a edição que comemora os dez anos desta iniciativa”, 

frisou.

Entre as categorias dos prêmios estão ambiental, econômico-

tecnológica, social, amazônica, bem como a de empreende-

dorismo consciente e suporte ao desenvolvimento regional. Os 

projetos poderão ser apresentados por pessoas de todas as 

idades e ocupações, de qualquer parte do Brasil e do exterior, 

desde que estejam diretamente relacionadas com o 

desenvolvimento da Região Amazônica.

O professor José Rincón, representando Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior, e coordenador 

do Prêmio Professor Samuel Benchimol, salientou que se deve 

defender essas realizações que valorizam a Amazônia. “Esses 

prêmios não são de titulações acadêmicas, mas sim reconhecem 

iniciativas tanto sofisticadas como as mais simples. Quanto mais 

tivermos essa cultura de premiar e reconhecer o melhor, melhor 

será a região. A FIER tem sido uma importante apoiadora e, por 

isso, trazer estes dois prêmios para o Estado nos dá a certeza que 

teremos excelentes trabalhos inscritos”, finalizou. 

Prêmio - Instituído em 2004, o Projeto Professor Samuel 

Benchimol é uma iniciativa do Governo Federal, promovida pelo 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior - 

MDIC e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 

parceria com outras entidades como a Superintendência da Zona 

Franca de Manaus (Suframa), o Banco da Amazônia e as 

Federações das Indústrias da Região Norte. 

Além disso, é realizado simultaneamente com o Prêmio Banco 

da Amazônia de Empreendedorismo Consciente desde 2009. A 

solenidade de premiação está prevista para o dia 22 de novem-

bro. Mais informações no site www.amazonia.mdic.gov.br.

Procompi Automotivo

Como parte da programação que inicia as 

atividades de 2013 do Programa Sesi 

Cozinha Brasil, a comunidade do Município 

do Amajarí, ao norte do Estado, será 

atendida nos meses de fevereiro e março.

As aulas acontecem nos dias 22 e 23/02 

no CRAS da sede do município das 8h às 12h 

e das 14h às 18h. No dia 16/03 a 

programação vai para a Escola Estadual 

Indígena Santa Luzia, na comunidade Três 

Corações, com horário ainda a ser definido.

A previsão é que 150 pessoas sejam atendidas pelo programa 

no município. A supervisora regional do 

Cozinha Brasil, Elisangela Santos, destacou 

que o foco do programa é o aproveitamento 

de forma integral dos alimentos. 

“O objetivo dos cursos do Cozinha Brasil 

é ensinar as pessoas a utilizar os alimentos 

em sua forma integral aproveitando os 

nutrientes e vitaminas”, disse. Entre as 

receitas que serão passadas no curso estão: 

estrogonofe de legumes, lasanha de 

macaxeira e suco de casca de abacaxi com hortelã. 

Na próxima terça-feira (26), às 19h, no auditório da FIER, inicia 
o Curso de vendas do Procompi Automotivo, voltado aos 
empresários do setor de reparação de veículos. Essa é uma das 
ações do Programa de Apoio a Competitividade das Micro e 
Pequenas Indústrias voltadas para o setor.

 O curso segue até o dia 01 de março. Empresas interessadas 
podem fazer a inscrição no Centro de Promoção do 
Associativismo Sindical, localizado no prédio da FIER, mesmo que 
não façam parte do projeto. Mais informações pelo telefone 
4009-5352/4009-5351.

Cozinha Brasil atende comunidade do município do Amajarí

Foto: Jader Souza

Foto: Ascom/SESI
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SESI/RR

Alunos recebem premiação em concurso sobre Segurança e Saúde no Trabalho

Dois alunos da 8ª série do Centro de Educação do Trabalha-dor 

do SESI, João de Mendonça Furtado, foram premiados na etapa 

estadual do concurso sobre Segurança e Saúde no Trabalho. A 

solenidade de premiação ocorreu na última sexta-feira (15), na 

sala de teatro da instituição.

Steiner Souza Fernandes, aluno da 8ª A, foi o vencedor na 

categoria “Desenho” com o tema “Trabalho e Saúde”. Já o aluno 

da 8ª B, Reijhukson Silva Almeida, levou o prêmio na categoria 

“Música” com o tema “Visão Realística”. Segundo eles, a 

expectativa agora é vencer a etapa nacional. “Tenho que 

confessar que esperava ganhar por ter me esforçado”, disse 

Reijhukson. “Meu coração está batendo muito forte por ter sido 

escolhido entre vários inscritos”, destacou Steiner.

O Concurso Nacional sobre Segurança e Saúde no 

Trabalho é voltado para alunos do ensino 

fundamental e médio, incluindo a EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) das escolas do SESI e dos cursos 

profissionalizantes, educação profissional e 

tecnológica das escolas do SENAI.

Em sua quarta edição, 19 alunos de 5ª a 8ª séries 

do Centro de Educação do SESI inscreveram 

trabalhos nas categorias Música (letra e canto) e 

Desenho, sob o tema “Como a segurança e a saúde 

no trabalho contribuem na promoção da qualidade 

de vida do trabalhador da indústria”.

Além de receber troféu e certificado de participação, os 

estudantes concorrem à etapa Nacional do concurso, cuja 

premiação acontecerá em data a ser definida pelo Departamento 

Nacional do SESI.

A superintendente do SESI, Almecir Câmara, parabenizou os 

alunos vencedores pelo empenho nos trabalhos. “Quero 

agradecer aos alunos que se dedicaram, aos seus familiares, à 

nossa escola que incentivou para que esse processo pudesse ser 

realizado e à nossa área de Saúde que coordena o prêmio”, 

ressaltou.

SESI
No SESI a pedida é esporte e muita atividade física

Aulas de Jiu-jitsu, Ginástica, Natação e Hidroginástica e futsal dão oportunidade de toda a

família participar
O carnaval terminou e, aos poucos, todo mundo vai 

retornando às tarefas do dia-a-dia. Para muitos é hora de 

esquecer os excessos e recuperar a boa forma. 

E para essa turma, o Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI 

oferece aulas de Jiu-jitsu, Ginástica, Natação, Hidroginástica, 

Futsal e Dança de Salão, ministradas por profissionais 

qualificados em horários flexíveis.

Jiu-jitsu
É uma das artes marciais mais populares da atualidade, sendo 

indicada para crianças (a partir de 8 anos), jovens e adultos. No 

SESI as aulas são ministradas pelo professor Márcio Alves.

A novidade é que o horário foi ampliado: das 18h às 20h. 

Dentro desse tempo, o aluno pode fazer as aulas com a duração 

que desejar.

Ginástica 
 A Ginástica (localizada, aeróbica e alongamento) é uma das 

atividades mais requisitadas. Consiste em sessões estruturadas 

de exercícios com repetições, auxiliando o condicionamento 

físico como um todo.

Natação e Hidroginástica
A Natação e Hidroginástica são indicadas para todas as idades 

(a natação, por exemplo, atende bebês a partir dos 6 meses de 

idade) e proporcionam momentos de descontração e bem-estar. 

São indicadas para quem possui uma rotina de trabalho pesada, 

por proporcionar melhorias da capacidade aeróbica e 

cardiorrespiratória, resistência, força muscular e a flexibilidade. 

Uma novidade é o “horário corrido” da hidroginástica pela 

manhã, com uma única aula, sem interrupção das 6h às 8h. Isso 

quer dizer que, se o aluno quiser, pode fazer de 6h às 7h; ou de 

6h15 às 7h15; de 6h30 às 7h30; 7h às 8h ou de 7h 15 às 8h. Quem 

decide quanto tempo e em que horário vai fazer a aula é o cliente.

Futsal
Atividade muito indicada para crianças e adolescentes. O 

Futsal é uma atividade física que desenvolve habilidades motoras 

gerais como locomoção, coordenação, domínio da bola, 

manipulação e equilíbrio, através de movimentos específicos, 

identificando e valorizando as regras e características básicas do 

esporte e promovendo a socialização dos praticantes e 

desenvolvendo o   espírito de equipe.

Dança de Salão
A atividade consegue reunir características que nenhum outro 

exercício consegue com tanta eficácia e promove, até certo 

ponto, uma melhoria global no indivíduo, contribuindo para o 

desenvolvimento psicológico, físico e social.

O coordenador em exercício da Unidade Lazer do SESI, Pascoal 

Duarte, afirma que mais que ajudar a manter a forma e prevenir 

doenças, de forma lúdica e educativa, a prática dessas atividades 

auxilia a manutenção de uma vida saudável. “Os profissionais de 

educação física do SESI ministram exercícios e orientam os alunos 

sobre a importância de fazer atividades físicas e de manter uma 

alimentação saudável”, disse.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas na secretaria do 

CCEL-SESI, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – 

Aeroporto, das 7h às 13h e das 14h30 às 20h30. Mais informações 

pelo telefone 4009-1844.

Os vencedores da etapa estadual do Concurso de SST com a superintendente do SESI Almecir Câmara, 
os professores orientadores e familiares.
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SENAI/RR
Projeto em Mobilização pela Inovação

A vertente de Serviços Técnicos e Tecnológicos do 

SENAI Roraima, iniciou as atividades do projeto 

Mobilização Empresarial pela Inovação, em parceria 

com a FIER, IEL/RR e o SEBRAE.

Trata-se do incentivo a implantação de ambientes 

inovadores na empresa que pretende mobilizar as 

mesmas a aderir à cultura inovadora por meio do 

Projeto de Implantação de Planos de Inovação nas 

Micro e Pequenas Empresas da Cadeia Produtiva 

Industrial de Roraima.

As empresas selecionadas passarão por 04 etapas durante o 

projeto: Curso de Gestão da Inovação, Elaboração de Planos de 

Inovação, Suporte ao Desenvolvimento do Plano de Inovação e 

Assessoria para elaboração de Projetos de Inovação.

Os consultores que apresentarão as propostas 

aos empresários estão em treinamento específico. 

No projeto, serão atendidas 50 empresas de 

segmentos variados - alimentos e bebidas, madeira e 

móveis, minerais não metálicos, reparação de 

veículos, confecção, construção civil e terraplana-

gem.

Para atender a especificidade de cada setor, e 

cada empresa, serão aplicados métodos e técnicas 

específicas conforme necessidade, com acompanhamento, 

avaliação e controle das atividades.

Os empresários interessados em saber mais sobre o referido 

programa devem entrar em contato com a Gerência de STT do 

SENAI/RR, pelo fone 2121-5092/5098 e agendar uma visita. 

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

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de 

educação a distância (EaD) do IEL. Podem participar alunos do 

ensino técnico, médio e superior que desejam melhorar o 

desenvolvimento profissional. 

São oferecidos os cursos Marketing Pessoal, Prepare-se para o 

Mercado, Conheça a Empresa, Aprenda com o Estágio e Construa 

sua Carreira. Além desses, são ministrados em parceria com o 

SENAI os cursos de Educação Ambiental, Empreendedorismo, 

Legislação Trabalhista, Segurança no Trabalho, TI e Comunicação 

e Propriedade Intelectual. 

São cursos rápidos, com carga horária que varia de 4h a 14h. As 

turmas iniciaram em 1º de fevereiro e estão disponíveis durante 

todo o ano. Ao se inscrever, o aluno terá até 30 dias para a 

realização do curso. As inscrições podem ser feitas pelo site 

www.ielrr.org.br.

Pós-graduação (EaD)

 O IEL também firmou parceria com uma das mais 

conceituadas instituições de Educação à Distância do País: a 

Faculdade Barão de Mauá e oferece mais de 50 cursos de Pós-

graduação nas áreas de educação, MBA executivo, negócios e 

área jurídica.

Interessados podem fazer uma pré-inscrição no site da 

instituição www.baraoead.com.br e depois formalizá-la, ou se 

preferir pode realizar a inscrição diretamente na sede do IEL, 

localizada na Av. Capitão Júlio Bezerra, 353, Centro.

Os documentos necessários são: cópia do RG, CPF, cópia do 

diploma de graduação autenticada, cópia da certidão de 

nascimento ou casamento, comprovante de residência em nome 

do titular. Mais informações pelo telefone (95) 3621 3571.

IEL oferece cursos gratuitos à distância para alunos do ensino 

técnico, médio e superior

Começam inscrições para cursos do Pronatec nas Escolas Estaduais da capital

O SENAI Roraima, por meio do 

Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – Pronatec 

está com inscrições abertas em 41 

cursos gratuitos, ofertando mais de 

3000 vagas nas áreas de Alimentos, 

Automotiva, Confecção do Vestuário, 

Construção Civil, Eletroeletrônica, 

Gestão, Informática, Madeira/Mobi-

liário e Metal/ Mecânica.

O Pronatec é um conjunto de ações 

do Governo Federal que visa à 

expansão e à democratização da oferta de cursos de educação 

profissional técnica de nível médio e de formação inicial e 

continuada de trabalhadores. É um programa que visa atender, 

gratuitamente, os estudantes de ensino médio da rede pública, 

inclusive da educação de jovens e 

adultos - EJA, desempregados e benefi-

ciários de programas federais de trans-

ferência de renda, como o Bolsa 

Família.

Desde o último dia 11 técnicos do 

SENAI estão visitando às escolas 

estaduais de Boa Vista com intuito de 

realizar inscrições dos alunos do 2º e 3° 

ano. As escolas do interior também 

serão visitadas.

 Os gestores escolares e interes-

sados em outras áreas também podem se dirigir ao SENAI, que 

fica localizado na Avenida dos Imigrantes, 399 – Asa Branca, para 

fazer suas inscrições. Mais informações podem ser obtidas pelo 

telefone 2121-5050 ou pelo site da instituição www.rr.senai.br .

Foto: ASCOM/SENAI
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