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Sistema Indústria sedia primeira reunião do CDI

Novidade do Programa de Desenvolvimento 
Associativo ajudará empresas a explorar 

mercado externo

Na manhã do dia 6 de fevereiro os membros do Conselho de 
Desenvolvimento Industrial reuniram-se no Centro de Atividades 
do Trabalhador Waldir Peccini – SESI/RR, localizada no Distrito In-
dustrial, para a primeira reunião de 2015.

A programação iniciou com um café da manhã, seguida de uma 
visita para identificação in loco , da situação de ocupação dos lo-
tes. Na comitiva estavam a governadora Suely Campo, o Secretário 
de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Alexandre Heink-
lein, o secretário de Comunicação Ivo Galindo,  o presidente da 
FIER Rivaldo Neves, demais membros que compõem o Conselho e 
o deputado estadual Gabriel Picanço.

Finalizada esta ação, deu-se início à reunião ordinária com a 
posse da governadora na presidência do conselho, do secretário 
de planejamento como presidente substituto e dos conselheiros 
Weberson Reis Pessoa, Diretor Presidente da Agência de Fomen-
to do Estado de Roraima – AFERR; Kardec Jakson Santos da Silva, 
Secretário de Estado da Fazenda – SEFAZ-RR; Hipérion de Oliveira 
Silva, Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to – SEAPA-RR.

Logo após foi realizada a apresentação das linhas de ações e 

O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) terá mudan-
ças em 2015. Os cursos, oficinas e palestras oferecidos pelo Associa 
Indústria e o Avança Sindicato, as duas vertentes da iniciativa, ga-
nharão novos conteúdos.

De olho nas vantagens competitivas da internacionalização, o As-
socia Indústria – desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) – trará orientações 
para ajudar empresas a explorar as potencialidades de negócios no 
exterior. O curso Como se preparar para o mercado internacional? 
foi formulado em conjunto com a Rede de Centros Internacionais de 
Negócios (Rede CIN), que apoia o processo de internacionalização 
de micro, pequenas e médias empresas industriais brasileiras.

“O curso servirá para esclarecer quais são as formas de inser-
ção no mercado internacional e o que micro e pequenas empresas 
precisam fazer para chegar lá. Como empresas menores não têm 

operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI 
e Atribuições dos Conselheiros do Conselho Diretor do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial – CDI; apresentação do cenário atual 
do Distrito Industrial com de informação sobre o Estudo de Im-
pacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA; e 
apreciações e decisões sobre a concessão de lotes. 

O presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, disse afirmou 
que é grande a expectativa em relação aos investimentos no dis-
trito industrial e medidas que impulsionem a produção em todo 
o Estado. “Aqui neste conselho e em todos os fóruns pertinentes, 
estaremos atuando na defesa dos interesses das indústrias locais e 
acreditamos que obteremos resultados significativos por meio de 
ações conjuntas”, destacou.

A governadora disse que a visita realizada antes do início da 
reunião ratificou o entendimento de que as ações voltadas para o 
segmento industrial, sobretudo para aquelas que estão instaladas 
naquele local, requerem urgência. “Tudo o que precisar ser feito 
para estruturar, corrigir ou dar condições necessárias deve ser fei-
to agora para que possamos conduzir o nosso governo identifican-
do os resultados gerados para estas empresas”, afirmou.

a mesma estrutura e recursos de grandes companhias, é essencial 
mostrar que, por meio do associativismo, é possível obter o suporte 
necessário para realizar esse movimento”, explica a gerente de De-
senvolvimento Associativo da CNI, Camilla Cavalcanti.

A parceria com a Rede CIN trará outros benefícios, além do 
curso.”A partir disso, os sindicatos poderão atuar como articuladores 
entre sua base industrial e os Centros Internacionais de Negócios, 
aproximando quem precisa de apoio de quem pode oferecer”, acre-
dita o gerente-executivo de Comécio Exterior da CNI, Diego Bonomo. 

INSTITUCIONAL - O Avança Sindicato, por sua vez, somará novos 
conteúdos. Entram no cronograma a palestra Sistema de inteligência 
de negócios da indústria e as oficinas Atendimento Consultivo no 
Sistema Indústria, Praticando a negociação coletiva, Media training 
e Mobilização para defesa de interesses, voltadas para líderes sin-
dicais. 

Foto: NETO FIGUEREDO

Governadora presidiu a primeira reunião do CDI
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No dia 4 de fevereiro as crianças 
de seis a doze anos, matriculadas no 
Projeto SESI Arte Jovem, iniciaram a 
programação de 2015 com muita ani-
mação afinal, este ano reserva gran-
des novidades.

Além das atividades educativas, 
artes, canto coral e musicalização (ba-
teria, teclado ou violão), haverá ofici-
nas de educação alimentar por meio 
do programa SESI Cozinha Brasil, com 
metodologia dinâmica e divertida; 
planejamento financeiro - para abor-
dar o cosumo consciente, a economia na hora de fazer compras com 
os pais, sabendo escolher, comparar, etc...- e Vivendo Valores, que 

Na última quarta-feira (4), a Liga Roraimense de Combate 
ao Câncer em parceria com o SESI, por meio do Programa Co-
zinha Brasil realizou uma programação especial em alusão ao 
Dia Mundial do Câncer com o tema “A solução está ao nosso 
alcance”. A ação bordou os tipos de câncer, bem como os fa-
tores de risco, medidas preventivas e as principais formas de 
prevenção.

O câncer é uma doença crônica que tem na alimentação 
saudável uma de suas principais formas de prevenção, daí sur-
giu a ideia de realizar o curso do Cozinha Brasil para as pacien-
tes cadastradas na Liga, é importante que elas saibam como 
aproveitar os alimentos na sua totalidade para que não só as 
pacientes, mas toda a família consiga ter mais qualidade de 
vida. Ressaltou a presidente da Liga, doutora Magnólia Rocha.

Dentre os 40 participantes, estava Dona Elda de Mendonça 
Barbosa, de 83 anos, ela é uma das pioneiras da Liga, come-
çou a frequentar em 1999, quando descobriu que tinha câncer 

abordará 11 aspectos preconizados 
pela ONU (paz, respeito, amor, res-
ponsabilidade, felicidade, cooperação, 
honestidade, humildade, tolerância, 
simplicidade e união).

O projeto acontece duas vezes por 
semana, às segundas e quartas ou ter-
ças e quintas, sempre no horário opos-
to ao escolar.

Interessados podem efetuar as 
matrículas na secretaria do Centro de 
Cultura, Esporte e Lazer do SESI, loca-
lizado na Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes, 3710 – Bairro Aeroporto. Outras informações podem ser ob-
tidas pelo telefone 4009-1844.

de mama, concluiu o tratamento, ficou curada e desde então 
permaneceu frequentando como voluntária dando aulas de 
bordado e crochê para as pacientes, uma vez por semana. “Eu 
gosto muito de cozinhar, tenho quatro filhos e oito netos e no 
curso eu aprendi muitas novidades que tenho certeza que eles 
vão gostar, além disso, aprendi também a aproveitar melhor os 
alimentos”. Declarou .

A supervisora do Programa Cozinha Brasil, Elisangela San-
tos, ressalta a importância do curso para as pacientes onco-
lógicas uma vez que os alimentos atuam na prevenção e no 
fortalecimento das células do organismo, pois possuem antio-
xidantes, fitossubstâncias, vitaminas, minerais que conseguem 
atuar de maneira preventiva, citando como exemplo, abóbora, 
cenoura, beterraba, batata-doce, manga e mamão são alimen-
tos ricos em betacaroteno, substância que auxilia o organismo 
na restauração das células prejudicadas por agentes oxidantes. 
Dessa forma, atuam contra os mais variados tipos de tumor.

Começam as atividades do Projeto Arte Jovem

SESI e Liga Roraimense de Combate ao Câncer promovem 
programação no Dia Mundial do Câncer

Imagens  - Ascom/SESI

Imagens  - Ascom/SESI
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O ano letivo para os estudantes dos cursos do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI-RR) teve início no último dia 04, 
mas quem estava na expectativa eram os professores. O corpo do-
cente da instituição tem passado por uma série de treinamentos nos 
últimos meses, visando aprimorar o processo de ensino na área de 
Educação Profissional - focado na Metodologia SENAI de Educação 
Profissional. 

Mais de 1.300 alunos foram recebidos nos cursos das modali-
dades de Aprendizagem Industrial, Curso Técnico, Iniciação, Qualifi-
cação, Especialização e Aperfeiçoamento Profissional, divididos nos 
três turnos. No primeiro dia de aula os alunos conheceram todas as 
instalações do SENAI além de serem orientados quanto às normas, 
direitos e deveres do aluno.

De acordo com o instrutor de Gestão Manoel Costa esse semes-
tre é atípico devido toda a instituição esta aplicando a metodologia 
SENAI de Educação Profissional, para ele, o método vem contribuir 
com a melhoria nas formas de semear conhecimentos. “O SENAI já 

possui instrutores atuando com essa nova metodologia e estamos 
aptos a recebê-los e prepará-los com excelência para o mercado de 
trabalho” acrescentou.

Para o aluno da modalidade de Aprendizagem Industrial do cur-
so de Operador de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação, 
Evandro Oliveira, essa é uma excelente oportunidade para jovens 
que estão se preparando para a vida acadêmica e profissional. “Pre-
tendo tirar o máximo de proveito desse curso de aprendizagem, já 
tive a oportunidade de estudar aqui e conheço a qualidade dos cur-
sos ofertados pela instituição”. 

A gerente de educação profissional do SENAI, Jamili Vasconce-
los, explica que, no ensino por competências, o objetivo é que o 
profissional domine não apenas o conteúdo técnico especifico de 
sua atividade, mas que igualmente, detenha capacidade critica, au-
tonomia para gerir seu próprio trabalho, habilidade para atuar em 
equipe e solucionar criativamente situações desafiadoras em sua 
área profissional.

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

SENAI Roraima recebe mais de 1300 alunos em início de 
ano letivo

Foto: ASCOM/SENAI


