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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, em par-
ceria com a Confederação Nacional da Indústria - CNI e o Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE promoverá, 
no dia 2 de junho, às 14h, no auditório da Federação, um “Bate-papo 
Sindical”, uma ação do Edital Associa Indústria do Programa de Desen-
volvimento Associativo – PDA.

O objetivo do encontro é disseminar e estimular a adoção de prá-
ticas bem sucedidas de sindicatos, relacionadas aos temas: Defesa de 
Interesses, Negociação Coletiva, Práticas de Gestão e Prestação de 
Serviços, por meio da troca de experiências entre representantes sin-
dicais de diferentes regiões do País, a ampliação da rede de contatos 
dos participantes e promover a integração entre presidentes e exe-
cutivos de sindicatos, visando fortalecer a Rede Sindical da Indústria.

O encontro é informal e será conduzido pelo consultor da CNI, 
Amir Ben Kauss, que buscará explorar as experiências de sucesso dos 
dois representantes de sindicatos convidados, além de outras práticas 
cadastradas no Catálogo, exclusivamente sobre o tema Gestão Sindi-
cal.

Durante a programação os representantes do Sindicato da Indús-
tria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Roraima - SIN-

Agora os, jornalistas, terão até domingo, 5 de junho, para garantir 
o trabalho no concurso. A decisão foi tomada devido ao feriado de 
Corpus Christi, nesta semana. Em sua quinta edição, o prêmio distri-
buirá R$ 310 mil às melhores reportagens de TV, rádio, revista, jornal 
e internet (sites e blogs). Serão selecionados ainda trabalhos inscritos 
por Região e destacados outros dois nas áreas de educação e inova-
ção. O Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo será concedido à 
melhor reportagem.

Podem concorrer trabalhos veiculados entre 1º de junho de 2015 
e 25 de maio de 2016 que abordam os desafios, as realizações do 
setor industrial e tenham como foco os dez fatores-chave para o Brasil 
aumentar a produtividade e a competitividade, apontados pelo Mapa 
Estratégico da Indústria 2013-2022: educação, ambiente macroeco-
nômico, eficiência do estado, segurança jurídica e burocracia, desen-

DIREPA/RR e o Sindicato da Indústria do Vestuário do Estado de Ala-
goas - SINDIVEST/AL, serão homenageados pelo reconhecimento das 
boas práticas apresentadas.

Os empresários e sindicatos patronais que tiverem interesse em 
participar do encontro podem se inscrever gratuitamente no Centro 
de Promoção do Associativismo Sindical – CPAS/FIER. Para outras in-
formações ou mais detalhes de como será o evento podem ligar para 
o telefone: (95) 4009-5354.

FACILITADOR - Amir Ben Kauss é graduado em Direito pelo Centro 
Universitário de Várzea Grande (UNIVAG). É especialista em Relações 
do Trabalho pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior 
do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP) e em Direito Público 
(Direito do Estado com ênfase em Direito Constitucional) pelo Centro 
Universitário Candido Rondon (UNIRONDON). Possui pós-graduação 
em Gestão Empresarial (MBA) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Atuou como coordenador da Unidade Estratégica de Desenvolvimen-
to Associativo (UEDA), da Federação das Indústrias no Estado de Mato 
Grosso (FIEMT), setor responsável pela assessoria técnica/jurídica sin-
dical e projetos de desenvolvimento dos sindicatos filiados à entidade, 
tendo exercido a função de gestor do PDA de 2007 a 2013.

volvimento de mercados, relações de trabalho, financiamento, inova-
ção e produtividade, infraestrutura e tributação.

Serão premiadas com R$ 25 mil as melhores reportagens de TV, 
rádio, revista, jornal e internet (sites e blogs). Os ganhadores nas cate-
gorias regionais (Sul, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste) rece-
berão R$ 15 mil cada um. Há também dois prêmios especiais, em que 
os vencedores receberão R$ 30 mil: Educação e Inovação. Por último, 
o Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo e mais R$ 50 mil, que 
serão entregues ao melhor entre todos os trabalhos inscritos.

É permitida a inscrição de até cinco reportagens por autor, que 
concorrerão em todas as categorias, destaques regionais, prêmios es-
peciais e ao Grande Prêmio. Consulte o regulamento e inscreva-se já 
no site do Prêmio. 

Fonte: Imprensa CNI

Gestão Sindical
FIER promove encontro para discutir boas práticas

Prorrogado o prazo para inscrições no Prêmio CNI de
Jornalismo 2016

Cada jornalista pode inscrever até cinco trabalhos. As inscrições devem ser feitas pela internet
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A Confederação Nacional da Indústria compõe o comitê gestor do 
1º Matchmaking da Low Carbon Business Action, uma ação em apoio 
à transição de Pequenas e Médias Empresas – PMEs para a economia 
de baixo carbono com foco em eficiência energética em edifícios e 
construção civil, que será realizado de 8 a 12 de agosto, em São Paulo 
e está com candidaturas abertas até 8 de junho.

O objetivo do projeto é aproximar as 720 PMEs brasileiras e os 28 
Estados da União Europeia no período de agosto de 2016 a dezembro 
de 2018 para promover a transição sustentável de PMEs às tecnolo-
gias de baixa emissão de carbono e a processos produtivos com efici-
ência de recursos; estimular o acesso a mercados internacionais para 
PMEs da União Europeia; apoiar a inovação, competitividade e susten-
tabilidade econômica e ambiental de contrapartes no Brasil; apoiar 
as estratégias nacionais que reduzam a emissão do gás já citado e de 
combate às mudanças climáticas; fortalecer a criação e expansão de 
indústrias e empresas emergentes no setor de tecnologias e soluções 
de baixo carbono no Brasil, incluindo usuárias e fabricantes de equi-
pamentos e de prestação de serviços ambientais.

O programa possibilitará o intercâmbio de experiências inovado-
ras, apoiando empresas em sua transição às tecnologias e processos 
de baixa emissão de carbono, reduzindo assim a emissão de gases 
causadores do Efeito Estufa. Os setores alvos serão: Eficiência energé-
tica em construção civil e indústria; Processos industriais; Gestão de 
resíduos sólidos; Produção e consumo de energia; Atividade florestal; 
Aquicultura; Agricultura e Biomassa (2° geração).

O projeto tem três etapas: 1)Mapeamento setorial: Iniciou em 
agosto de 2015 e finalizará em fevereiro de 2017. Nesta etapa é feita 
a identificação e categorização de demandas, ou soluções, e possíveis 
aplicações tecnológicas para as PMEs que aderirem a esta tecnologia; 
2) Comunicação Estratégica: Esta etapa também iniciou em agosto de 
2015, mas finalizará seu processo em setembro de 2017. Neste pro-

Acontece amanhã (28), das 9h às 11h30, no Centro de Ativi-
dades do Trabalhador Waldir Peccini, localizado no Distrito In-
dustrial, a programação voltada para integração e socialização 
entre trabalhadores da indústria e seus familiares. O evento é 
uma realização do Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado – CET/SESI-RR e tem o objetivo de valorizar 
e homenagear os industriários, por meio das empresas localiza-
das no Distrito Industrial de Boa Vista e adjacências, proporcio-
nando atividades que promovam qualidade de vida, educação e 
entretenimento.
As atividades desenvolvidas serão: na abertura, uma aula de gi-
nástica laboral e, em seguida, iniciará uma palestra sobre Saúde 
e Segurança do Trabalho, que será voltada para os adultos. E 
durante todo o evento estará sendo aplicada a vacina contra a 
gripe H1N1, este serviço será apenas para os trabalhadores da 
indústria. Para as crianças, simultaneamente, estarão aconte-
cendo brincadeiras direcionadas.
Para as mulheres estarão sendo realizados exames preventivos, 
o atendimento será limitado, por isso as interessadas devem pe-
gar uma senha para garantir sua vaga. Para esse exame o ideal 
é que a paciente o faça cinco dias antes ou depois do período 
menstrual e recomenda-se que não mantenha relação sexual a 
partir de 48h antes, não utilize piscina, banheira, ducha, deso-
dorantes íntimos ou medicamentos vaginais, a menos que seja 
por recomendação médica.
 Para os amantes do futebol, terá um torneio society, as inscri-
ções serão feitas na hora.
O evento contará ainda com emissão de carteirinha do SESI Ro-

cesso há o desenvolvimento e a implantação de um plano estratégico 
para gerir a comunicação entre o Brasil e a União Europeia. 3) Missões 
de Matchmaking: Iniciam em setembro de 2016 e finaliza em dezem-
bro de 2017. Esta etapa final consiste em consultas em negócios e 
realização de missões de Matchmaking para empresas selecionadas 
pela Ação.

O projeto reembolsará até 80% dos custos logísticos e de viagens 
das empresas selecionadas. O programa das missões para cada setor 
selecionado consistirá em rodadas de negócios, palestras, estudos de 
casos, visitas guiadas, demonstração de tecnologias e equipamentos 
de fabricantes e provedores de serviço, participação de instituições 
setoriais, etc.

Conheça o passo a passo para as MPEs participarem do Match-
making:

- Registro de candidatura: Os interessados devem registrar suas can-
didaturas no site (www.lowcarbonbrazil.com) e preencher os formu-
lários:
- Critérios de Seleção e Análise de Negócios: Um mecanismo fará o 
cruzamento de informações e seleções das empresas inscritas, e indi-
cará as melhores aos parceiros Europeus;
- Interação e Sessões Virtuais: As empresas selecionadas, juntamente 
com as empresas europeias indicadas, receberão assistência da equi-
pe de especialistas da Ação na fase de aproximação e consulta de ne-
gócios, promovendo também troca de informações;
- Participação em Matchmaking: Feita a troca de informações entre 
os empresários, as companhias receberão todas as informações logís-
ticas e administrativas necessárias para participar do Matchmaking;
- Monitoramento de Resultados: Após a realização das missões de 
Matchmaking, haverá acompanhamento periódico dos resultados do 
encontro.

raima, por isso os interessados em adquirir a sua, devem levar 
a cópia ou original dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e comprovante de residência e, para cadastrar de-
pendentes é necessário Certidão de Nascimento, no caso dos 
filhos e Certidão de Casamento ou Declaração de União Está-
vel ou Declaração de Convívio Marital no caso da esposa(o).  A 
diversão continua com sessão de cinema, pula-pula, leitura de 
livros na Indústria do Conhecimento e trabalhos manuais, como 
pintura e dobraduras. Ao final será sorteada uma bicicleta para 
os industriários presentes.
A expectativa é que sejam atendidas 200 pessoas durante toda 
a manhã de atividades e para os interessados em participar que 
não puderam fazer a inscrição com antecedência, basta levar a 
Carteira de Trabalho e apresentar quando for solicitada. O even-
to acontecerá na Unidade do SESI Distrito, localizada na Avenida 
das Indústrias, S/N, Distrito Industrial. Para mais informações 
os telefones para contato são: 3621-6603/ 99144-0999/ 98125-
0835.

Confederação Nacional da Indústria participa de projeto 
para transição à economia de baixo carbono

SESI Roraima realiza amanhã programação de lazer para os
Industriários e seus dependentes

A iniciativa é financiada pela União Europeia e terá a duração de 30 meses
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AÇÃO GLOBAL: Meta de atendimentos em 2016 foi ultrapassada!
A 23ª edição da Ação Global reuniu 3.904 pessoas e consolidou 7.808 atendimentos

Com o tema “Qualida-
de de Vida”, a Ação Glo-
bal 2016 foi um sucesso. 
Durante o último sábado, 
21 de maio, moradores 
do município de Bonfim, 
foram beneficiados com 
serviços de saúde, qualida-
de de vida e cidadania. O 
evento ultrapassou a meta 
de atendimentos idealiza-
da para essa edição, que 
era de 5.000 atendimentos 
para 2.500 pessoas. Foram 
realizados 7.808 atendimentos para 3.904 pessoas.

Durante todo o dia a população teve acesso a atendi-
mentos de: Odontologia; Vacinação; Aplicação de Flúor e 
Orientação sobre Saúde Bucal; Coleta de Preventivo; Aten-
dimento Psicológico; Fisioterapia; Atendimento Nutricional; 
Orientação sobre a Próstata; Exame das Mamas; Orienta-
ções para cadastro de estágio; Oficina lúdica com garrafas 
pet; Distribuição de cartilhas; Carteira de Trabalho; Carteira 
de Estudante; Emissão de CPF; Atendimento comercial re-
ferente a conta de água; Atendimento comercial referente 
a conta de energia elétrica; Casamento; Certidão de Nas-
cimento; Justiça Itinerante; Orientações Jurídicas; Corte de 
Cabelo; Massagem; Podologia; Degustação Cozinha Brasil; 
Degustação de Pizza do SENAI; Exposição de Materiais Re-
cicláveis; Recreação e brincadeiras (pula pula, totó, pintura 
no rosto, jogos diversos); Dermatologia; Ginecologia; Car-
diologia; Oftalmologia; Endocrinologia; Pediatria; Urologia; 
Neurologia; Farmácia.

Neste ano a Ação Global contou com alguns serviços di-
ferenciados para a população de Bonfim. O cartório do Mu-
nicípio oficializou durante a Ação Global, 25 casamentos no 
civil e realizou 20 registros de nascimento.

A dona de casa, Iracema Souza, 64, moradora da Vicinal 
do Mel na região de Tucano, próximo à Bonfim, não se preo-
cupou com a distância, fez questão de levar a sobrinha com 
o marido para fazerem o registro de nascimento da filha de 
apenas 2 meses de idade.  Dona Iracema disse que a famí-
lia tem poucas condições de irem até a capital Boa Vista, e 
apesar de saberem que é importante estarem com o docu-
mento, o casal ainda não havia conseguido fazer o registro, 
então decidiram aproveitar a Ação Global. 

A aposentada, Maria da Cunha, 71, e autônomo Israel 
Kan, 60, estão juntos há 40 anos. Durante a semana os dois 
souberam por meio de um carro de som, que o SESI esta-
ria realizando diversos serviços na Ação Global. O casal não 
pensou duas vezes, eles aproveitaram o evento e a novidade 
para realizar o sonho do matrimônio.

Quem também oficializou a união foi a atendente Iva-
nete Macedo, 31, e o técnico em enfermagem Wanderson 
Teles, 39, ambos afirmaram que “o evento foi uma grande 
oportunidade para àqueles que já tentaram casar e, não ti-
nham conseguido por questões burocráticas”, disseram.

Os recém-casados tiveram direito à cerimônia ecumêni-
ca, bolo, fotos oficiais, buquê de flores e certidão de ca-
samento.  A festa aconteceu durante o evento, na Escola 
Estadual Aldébaro José Alcântara, e contou com um público 
especial, os moradores do município.  

Como parte da progra-
mação as crianças e ado-
lescentes também tiveram 
vez, na Ação Global. Com a 
unidade móvel SESI em Mo-
vimento, o evento de cida-
dania proporcionou a cen-
tenas de crianças momentos 
de lazer com apresentações 
artísticas, atividades volta-
das para danças, pinturas 
faciais, pula-pula, totó e até 
palestra educativa sobre o 
mosquito Aedes aegypti. 

Enquanto os moradores recebiam atendimentos e aguar-
davam na fila, o grupo de dança composto por meninas, com 
faixa etária de 08 a 13 anos, do projeto “De Mãos Dadas com 
a Comunidade” da Cooperativa dos Condutores Autônomos 
e de Transporte Alternativo de Bonfim - COOPBON, fizerem 
várias apresentações de balé clássico. O Projeto conta com 
cerca de 50 crianças que participam de aulas de balé duas 
vezes por semana na sede da Cooperativa.

Para o coordenador do evento, Aníbal Valentino, “a Ação 
Global 2016 foi realizada conforme planejado, tendo em vis-
ta que os números de atendimentos foram ultrapassados. 
Destacamos que tudo só foi possível, graças a força e união 
do trabalho voluntário, tanto com os parceiros de Boa Vista, 
quanto os do município de Bonfim. A nossa satisfação maior, 
foi perceber em cada rosto a felicidade ao receber os ser-
viços que são essenciais para qualidade de vida”, concluiu.

Este ano a Ação Global contou com 263 voluntários e 
teve o apoio de 38 instituições parceiras: Correios, Instituto 
de Identificação, IEL/RR, Superintendência Regional do Tra-
balho, Associação dos Moradores do Bairro do Asa Branca, 
Defensoria Pública, SENAR, ASSOER, Companhia de Água e 
Esgoto de Roraima, Companhia Energética de Roraima, SE-
SAU, Base Aérea de Boa Vista, Exército Brasileiro, Prefeitura 
de Bonfim, SENAI, Polícia Militar, SAMU, Câmara Municipal 
de Bonfim, Centro de Saúde Cristino José da Silva, Escola 
Estadual Professor José Alcantara, Escolinha Vovó Adelaide, 
Liga Roraimense de Combate ao Câncer, CHAME, Arroz Itika-
wa, InfoRR, Prosserv, Ticket Phone, Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima - FIER, Tribunal de Justiça, Cartório de 
Bonfim, Hospital Pedro Álvaro Rodrigues, Ministério Público 
e Comarca de Bonfim.

AÇÃO GLOBAL EM NÚMEROS 
Este ano a Ação Global contou com 263 voluntá-

rios e teve o apoio de 38 instituições parceiras. Os 
resultados do evento ficaram da seguinte forma:

Atendimentos: 7.808
Pessoas Atendidas: 3.904
Serviços de Cidadania: 952
Serviços de Qualidade de Vida: 1.170
Serviços de Educação: 1.554
Serviços de Saúde: 3.890
Outros Serviços: 242

Para informações mais detalhadas e fotos acesse o 
nosso site: (www.sesirr.org.br).

Ação Global 2016
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Uma comitiva composta por membros do Conselho Temático de 
Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas - CTRSRT, Presidentes 
dos Sindicatos filiados e não filiados à FIER e instituições convidadas 
também participaram da ação Global. Eles acompanharam toda a pro-
gramação do evento.

Os membros do Conselho fizeram um percurso em todos os pos-
tos de atendimento e conheceram os 38 serviços oferecidos na Ação 
Global. Eles iniciaram as visitas na Escola Estadual Aldébaro José Al-
cântara, por onde verificaram os serviços de cidadania, atividades cul-
turais, recreativas, esportivas e a degustação do SESI Cozinha Brasil, 
logo depois visitaram a Unidade Móvel do SENAI, em que está sendo 
realizado deste o dia 18 de abril o Curso Profissionalizante de Panifi-
cação e degustação de pizza. Na sequência, os membros do Conselho 
foram para o Centro de Saúde Cristino José da Silva e o Hospital Pedro 
Álvaro Rodrigues, locais onde foram realizados todos os serviços de 
saúde.

A Presidente do CTRSRT, Izabel Itikawa participou do evento, como 
voluntária, e disse que ficou realizada e emocionada com a nova ex-
periência. “O evento está sendo maravilhoso. Me sinto extremamente 
feliz e realizada, por ter a oportunidade de participar de um evento 
tão grande e de responsabilidade social, que oportuniza a milhares de 
pessoas serviços essenciais de saúde, lazer e qualidade de vida. Quem 

O Centro de Educação do Traba-
lhador João de Mendonça Furtado 
– CET/SESI-RR irá realizar no dia 03 
de junho, das 8h às 12h e das 14h às 
18h, a Indústria de Talentos, que tem 
o objetivo de motivar a criatividade 
e promover o empreendedorismo, 
visando despertar no aluno talentos 
que promovam o reuso sustentável 
de produtos descartados.

No dia do evento os visitantes 
terão acesso a 24 stands, que esta-
rão divididos por séries e turmas e, 
os produtos a venda serão produção 
dos próprios alunos e professores, 
que utilizarão apenas materiais re-
ciclados para a confecção, como jor-
nais, garrafas pet’s, retalhos de tecido, papelão, revistas, etc.

Trabalhar esse assunto no ambiente escolar traz para o coti-
diano dos alunos a reflexão sobre as questões ambientais vividas 
atualmente e, no caso da proposta do evento, estimula o empre-
endedorismo, pois terão que relacionar os gastos para confecção 
dos produtos e estabelecer os valores para comercializar, além de 
pensar nas estratégias de venda.

Este ano a Indústria de Talentos contará com um stand bene-
ficente, será um Bazar de artigos diversos em prol do tratamento 
da aluna do CET, Thayana Leonarda, do 4º ano “A”, que foi diag-
nosticada com o Câncer Osteossarcoma (tumor ósseo) e está em 
tratamento fora do Estado.

A coordenadora do CET, Samantha Alencar, espera que a ex-
periência traga aos alunos um entendimento de sustentabilidade, 
de equilíbrio e respeito entre o que o ser humano precisa para 
sobreviver e os limites do meio ambiente. “Minha expectativa é 
que cada um entenda que a sustentabilidade está diretamente re-
lacionada ao desenvolvimento econômico e material, por isso pre-
cisamos utilizar os recursos naturais de forma inteligente, para que 
eles se mantenham no futuro”, afirmou.

Conheça o que cada série e turma es-
tará expondo:

Maternal A: Cofre e Porta Treco com 
pote de creme capilar
Maternal B: Brinquedo com garrafa 
pet
1º período “A/C”: Porta Objetos com 
rolo de papel higiênico decorado com 
palito de picolé
1º período “B”: Porta Treco no pote 
de sorvete
2º período “A”: Jarro decorativo com 
cartela de ovos
2º período “B”: Jogo Pega Varetas
1º ano “A”: Quadro Decorativo com 

tampa de caixa de sapato
1º ano “B”: Quando de Decoração com rolo de papel higiênico
2º ano “A”: Cofre de latinha de Nescau
2º ano “B”: Adereços com lacre de latinha
3º ano “A”: Organizador de Maquiagem com caixa de sapato
3º ano “B”: Vela Decorativa com casca de ovo
4º ano “A”: Bolsa com caixa de leite
4º ano “B”: Estojo Sustentável
5º ano “A”: Relógio de Parede com material sustentável
5º ano “B”: Saco Objetos
6º ano “A”: Porta Tempero e Artesanato com palito de picolé
6º ano “B”: Ornamentos Decorativos com rolo de papel higiênico
7º ano “A”: Objetos de decoração para mesa e jardim
7º ano “B”: Mochila Sacola
8º ano “A”: Decoração no vidro
8º ano “B”: Reutilização da lata para confecção de utensílios
9º ano “A”: Repelentes de velas aromatizantes
9º ano “B”: Arte e decoração com cano de tubo PVC

ganha com um evento com este, somos todos nós”, afirmou.   
O conselheiro João Hortêncio visitou a Ação Global pela primeira 

vez, e disse que o evento foi marcante e remete a valorização das 
pessoas, enquanto cidadãos que necessitam de serviços básicos que 
são garantidos em lei como saúde, assistência social, educação entre 
outros.

Conselho Temático da FIER acompanhou os
trabalhos realizados durante a Ação Global 2016

Indústria de Talentos será realizada no dia 03 de junho
Os preparativos estão a todo vapor e os alunos estão produzindo artigos com diversas 

utilidades, para decoração e, até para presentes. 

Imagem: Ascom FIER

Membros do CTRSRT e empresários convidados durante a Ação Global

Stand da Indústria de Talentos de 2015, o produto confeccionado foi o jarro 
de flor com rolo de fita

Imagem: Ascom SESI
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Imagem: Ascom SENAI

Representantes do SENAI Roraima na Etapa Nacional

Alunos do Projeto Arte Jovem e do Programa Atleta do 
Futuro do SESI Roraima participaram de programação sobre 

Educação no Trânsito

Projeto do SENAI-RR é selecionado para etapa
nacional do Programa Inova

Os alunos do Projeto Arte 
Jovem e do Programa Atleta 
do Futuro – PAF do SESI Rorai-
ma receberam nos dia 23 e 24 
de maio a equipe do Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de Roraima – DETRAN, que 
realizou uma palestra sobre 
Educação no Trânsito, com o 
objetivo de sensibilizar os 210 
alunos que participaram so-
bre a importância de ter aten-
ção e de respeitar as normas 
vigentes. 

A ação foi uma iniciativa do 
SESI em apoio ao Movimento 
Maio Amarelo, que tem como objetivo colocar em pauta o 
tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envol-
vendo os mais diversos segmentos: Órgãos do governo, em-
presas, entidades de classe, associações, federações e so-
ciedade civil organizada para, efetivamente, discutir o tema, 
engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando 
toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais 
diferentes esferas.

Durante a programação foram abordados os aspectos bá-
sicos da legislação englobando os mais diversos atores que 
compõem o trânsito, como motoristas, pedestres, ciclistas, 
motociclista e sociedade em geral de uma forma lúdica e 
divertida. O Pedagogo do Detran-RR, Thulipã Grangeiro, de-
monstrou situações erradas que as pessoas costumam prati-

A etapa nacional do Inova 
Senai terá um projeto de Ro-
raima, que foi selecionado en-
tre os 30 escolhidos para essa 
fase do programa, dentre mais 
de 300 (trezentos) projetos 
inscritos de todo Brasil, que 
será paralela à Olimpíada do 
Conhecimento, em Brasília, no 
mês de novembro. O projeto 
selecionado do SENAI Roraima 
foi o Aplicativo para smatpho-
ne “Constrói Aí?”, desenvolvi-
do para plataforma Android, 
voltado para contratação de 
serviços na área da construção 
civil em geral. 

A função do App, por parte dos usuários, é facilitar a vida 
destes no momento da contratação de serviços relacionados à 
construção civil, reunindo em um só lugar, diferentes profissio-
nais da área, onde o usuário poderá escolher o profissional, de 
acordo com a avaliação de trabalhos realizados anteriormente 
por esses profissionais. Já por parte dos profissionais é oferecer 
uma vitrine altamente requisitada, fazendo com que seu traba-
lho seja reconhecido e divulgado de forma ampla e concentra-
da. Este projeto prevê também, em sua plataforma, a divulgação 
de empresas relacionadas à construção civil, como comércios de 
materiais de construção e construtoras.

Os autores do Projeto foram Marcelo Bruno Bedoni (ex-alu-
no da modalidade de Aprendizagem Industrial), Cláudia Iris da 

car no cotidiano e explicou a 
forma correta de proceder em 
cada caso. 

De acordo com Thulipã é 
importante estar atento, pois 
dessa forma é possível evitar 
um acidente. “Se todos fize-
rem a sua parte, utilizar os 
equipamentos de segurança 
compatíveis com cada veículo 
e respeitar as normas das vias 
em que transitam, bem como 
praticar a direção defensiva 
teremos mais segurança ao 
nos deslocar de um local para 
o outro”, frisou.

Ao final as crianças foram surpreendidas com a apresenta-
ção dos palhaços BiBi e FonFon, que tiveram a missão de fixar 
na mente dos alunos tudo o que foi visto durante a palestra, 
fazendo perguntas a respeito do tema e brincadeiras para 
que encontrassem os erros nas situações que descreviam. 

Segundo a Aluna do Arte Jovem, Hanna Manon, as apresen-
tações trouxeram mais conhecimento e agora poderá colocar 
o que aprendeu em prática e também ficará de olho nos pais. 
“Hoje a gente aprendeu bastante coisas sobre o trânsito, ti-
ramos dúvidas sobre o que é proibido, como por exemplo, 
criança andar no banco da frente do carro ou na garupa da 
moto, para cada um tem uma idade certa. Vou respeitar as 
regras e também vou prestar atenção se os meus pais estão 
fazendo tudo certinho”, declarou.

Silva Viriato (ex-aluna da mo-
dalidade de Aprendizagem In-
dustrial) e Handerson Oliveira 
(Instrutor da Área de Informá-
tica do SENAI) e o Projeto tem 
como interlocutor em Roraima, 
o instrutor e consultor Wilson 
Alves. A partir do Programa, o 
SENAI pode aprimorar a prática 
pedagógica com o foco na cul-
tura de inovação, além se estar 
mais integrados à indústria e à 
comunidade.

Os outros projetos de Rorai-
ma que estavam concorrendo 
eram o “Kit didático móvel para 

prática de construção de redes de distribuição de energia elétri-
ca” que pode ser utilizado para o ensino prático da construção 
de rede de distribuição de energia elétrica e o “Projeto de Mo-
bilidade Urbana”, que apresenta uma luminária especial, fixada 
no asfalto para iluminar a faixa de pedestre no momento da 
travessia. 

O Programa Inova SENAI foi criado para destacar as ideias re-
levantes desenvolvidas por alunos, professores, técnicos e con-
sultores das unidades dos departamentos regionais do SENAI 
em todo o país. A iniciativa tem como objetivo principal desen-
volver a capacidade empreendedora, a criatividade e o raciocí-
nio, por meio de projetos de inovação. Os inscritos no programa 
participam desde a concepção, o planejamento, a execução e a 
apresentação da ideia.

Imagem: Ascom FIER

Alunos durante a palestra com o Pedagogo do DETRAN-RR Thulipã Grangeiro
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Técnicos do SENAI Roraima participam de 
Atualização Tecnológica Avançada

IEL/RR oferece vagas para Pós-Graduação 
pela Faculdade de Educação São Luiz

O Programa SENAI de 
Capacitação de Docen-
tes – PSCD, com uma ini-
ciativa do Departamento 
Nacional, tem o objetivo 
de capacitar e atualizar 
o corpo docente de toda 
a instituição no país. 
Dentro da programa-
ção, o SENAI-DN oferece 
Cursos de Atualização 
Tecnológica Avançada, 
que fazem parte da ver-
tente tecnológica, tendo 
como foco a excelência, 
em busca de garantir 
aos profissionais partici-
pantes, aprimoramento 
contínuo em sua área de atuação.

No SENAI/MG foi realizada a primeira turma do Curso de 
Técnicas Avançadas na Fabricação de Esculturas de Massas e 
Pães na escola SENAI Belo Horizonte Américo Renê Giannetti, 
entre os dias 16 e 20/05. Participaram 21 profissionais de 
vários Departamentos Regionais, entre eles: Paraná, Paraíba, 
Roraima, Alagoas, Goiás, Maranhão, Distrito Federal, Santa 

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR fechou mais uma parce-
ria, agora coma Faculdade de Educação São Luiz e está com 
inscrições abertas para as novas turmas dos cursos de Pós- 
Graduação EAD: Especialização em Educação e MBA Executi-
vo com novas modalidades de estudo e novos cursos sendo 
lançados.

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade 
de horários para quem não possui disponibilidade para reali-
zar cursos presenciais. Desse modo, essas pessoas podem se 
manter atualizadas perante o mercado de trabalho  por meio 
de um material elaborado por professores qualificados, que 
utilizam da mais moderna tecnologia à disposição do ensino a 
distância, sem depender da sala de aula presencial.

A Faculdade de Educação São Luiz está credenciada pelo 
MEC, para oferta de cursos à distância por meio da portaria 

Catarina, Rio Grande do 
Sul, Pernambuco, Mato 
Grosso e Tocantins. 

A instrutora parti-
cipante do SENAI/RR, 
Eliane Lima, falou da 
importância do curso 
para o crescimento pro-
fissional dos docentes e 
consequentemente dos 
alunos. “A qualidade do 
ensino é o fator mais im-
portante quando se fala 
em educação profissio-
nal”. Francisco Matos, 
que também participou 
pela instituição, afirma 
que o investimento nos 

profissionais que estão em sala de aula evidencia a preocu-
pação com os futuros profissionais que estão sendo encami-
nhados para o mercado de trabalho.  

Ainda no SENAI DR-MG acontecem os cursos de Técnicas 
Avançadas de Modelagem para Confecção de Roupas e Téc-
nicas Avançadas para a Fabricação de Esculturas em Açúcar, 
durante o mês de junho. 

n.º 062, publicada no Diário Oficial da União de 18/01/2000. 
Para mais detalhes sobre os cursos ofertados pela Faculdade, 
acesse o site (www.baraoead.com.br).

As inscrições devem ser realizadas no IEL/RR, localizado na 
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 3710 - Aeroporto. Para 
mais informações entre em contato pelo telefone (95) 98112-
1952, ou pelo e-mail (ielad@ielrr.org.br). 

Documentos necessários para matrícula:
• Carteira de identidade - RG (cópia)
• CPF (cópia)
• Diploma ou comprovante de conclusão de curso de gradu-

ação (cópia autenticada em cartório)
• Certidão de nascimento ou casamento (cópia)
• Comprovante de residência recente em  nome  do aluno 

(cópia)

Imagem: Ascom SENAI
O Programa SENAI de Capacitação de Docentes – PSCD, com uma iniciativa do Departamento Nacional, tem o objetivo de 
capacitar e atualizar o corpo docente de toda a instituição no país
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