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Filiados ao SINDIREPA participam de palestra 
sobre peças elétricas e injeção eletrônica

Sistema Indústria é fundamental para que nós possamos crescer 
como empresários e nos fortalecer como sindicato. Neste ano, nós 
queremos ser bem ativos, mais do que em 2013, e oferecer o 
máximo de atividades para os nossos empresários e os seus 
funcionários”, finalizou.

Na noite do dia 11 de fevereiro, aproximadamente 40 pessoas 
entre, proprietários de oficinas mecânicas, filiados ao sindicato e 
colaboradores das empresas de vendas de peças automotivas, 
participaram da palestra sobre Peças elétricas e injeção eletrônica, 
promovida pelo Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA em parceria com a 
Pollo Comércio Importação e Exportação. 

Júnior Viana, gerente regional da Pollo Comércio e palestrante 
da noite destacou que o principal objetivo da palestra é fazer com 
que o consumidor final saia sempre satisfeito com o serviço 
oferecido pelos profissionais. “Nós viajamos o Brasil inteiro 
levando essas palestras para os profissionais do ramo, nossa meta 
é fazer com que os vendedores tenham segurança e deem um 
diagnóstico preciso para o problema do cliente, que ficará mais 
seguro quanto ao produto e o serviço que está adquirindo”, 
declarou.

A ação faz parte do Programa de Apoio à Competitividade das 
Micro e Pequenas Indústrias – PROCOMPI, promovido pela CNI e 
SEBRAE e desenvolvido pela FIER, que ao longo do ano irá oferecer 
diversas palestras, cursos e oficinas de capacitação, como explicou 
o presidente do SINDIREPA, João da Silva. “A parceria com o 

Empresários tiram dúvidas sobre ações do Procompi moveleiro

Sesi e FETEC renovam convênio do
Programa Atleta do Futuro

transformador do esporte que permite desenvolver valores como 
a disciplina, dedicação, e o valor do trabalho em equipe. “A 
renovação deste convênio, possibilitará o estreitamento das 
relações institucionais, sobretudo o exercício da responsabilidade 
com o desenvolvimento das futuras gerações”, afirmou.

PAF

 O Programa Atleta do Futuro, busca aprimorar as boas 
atitudes, valores como solidariedade, amizade, disciplina e 
companheirismo que as crianças desenvolvem nessa fase de 6 a 17 
anos. 

O PAF possibilita o acesso a cursos de iniciação e 
aperfeiçoamento em diferentes modalidades esportivas, com 
orientação de professores e acadêmicos de educação física, que 
fazem o acompanhamento do desenvolvimento individual dos 
alunos. Informações sobre inscrições podem ser obtidas pelos 
telefones 4009-1844 e 3621-6200.

O presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves e o vice-
prefeito de Boa Vista, Marcelo Moreira assinaram o convênio que 
renovou a parceria para a realização do Programa Atleta do Futuro 
(PAF). A solenidade aconteceu nesta quarta-feira (12) na sala de 
reuniões da FIER com a presença de autoridades do município e do 
Sistema Indústria. 

A meta do projeto para esse ano é atender aproximadamente 4 
mil crianças e adolescentes nas unidades do SESI no bairro 
Aeroporto e Distrito Industrial e na Vila Olímpica Roberto Marinho, 
por meio da parceria formalizada entre Serviço Social da Indústria, 
a Prefeitura de Boa Vista e a Fundação de Educação, Turismo, 
Esporte e Cultura (FETEC).

O Vice Prefeito de Boa vista Marcelo Moreira disse que a 
renovação do contrato é um momento muito importante para os 
jovens. “A melhor forma de fazer a inserção dos jovens na 
sociedade é por meio do esporte”, destacou.

O Presidente da Federação das Indústrias de Roraima e Diretor 
Regional do SESI Empresário Rivaldo Neves, acredita no poder 

Foto: ASCOM Sistema Indústria

SESI e Prefeitura de Boa Vista renovam convênio para o Programa Atleta do Futuro

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Alunos do SENAI Roraima se preparam para Olimpíada do Conhecimento

A Olimpíada do Conhecimento se compara à Fórmula Hum do ensino técnico

O Departamento Nacional do SENAI junto com o SENAI de 
Minas Gerais já estão se organizando para receberem 
competidores de todo o Brasil que irão participar do maior evento 
de educação profissional do Brasil. Os competidores de Roraima já 
se preparam desde o segundo semestre de 2013.

Mais do que uma simples competição, a Olimpíada do 
Conhecimento é uma vitrine de novos talentos, inteligência e 
tecnologia de ponta, ou seja, do futuro da Indústria e é realizada há 
quase 20 anos no Brasil. 

Roraima pretende participar com oito competidores nas áreas 
de Aplicação de Revestimento Cerâmico, Confeitaria, Design 
Gráfico, Marcenaria, Refrigeração, Tecnologia da Moda, 
Tecnologia da Informação e Web Design.

De acordo com Josimar Duarte, instrutor na área de Construção 
Civil, as expectativas para esse ano são grandes, “temos 
trabalhado a atenção e a repetição da atividade, pois assim 
podemos corrigir os erros e alcançar o domínio da prática”, 
concluiu.

Para o Coordenador da Olimpíada do SENAI Roraima, Walber 
Medrado essa é uma ótima oportunidade para os alunos testarem 
suas habilidades no cenário nacional e mostrar que tem condições 
de disputar medalhas. “Vale ressaltar, que a Olimpíada serve como 
parâmetro para atualização tecnológica de nossos laboratórios e 

oficinas, o que proporciona melhoria na oferta dos cursos do 
SENAI”, frisou.

A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de 
Educação Profissional do país e reúne os melhores alunos do 
SENAI em uma disputa de conhecimento, de técnica e de 
criatividade.

O SENAI Roraima está selecionando 
currículos para o preenchimento de vagas 
para o cargo de Instrutor nas áreas de 
Alimentos, Automotiva, Confecção do 
Vestuário, Construção Civil, Eletroeletrônica, 
Gestão, Informática, Metal/Mecânica, 
Refrigeração, Segurança no Trabalho e Meio 
Ambiente. Estão sendo disponibilizadas vagas 
para contratação imediata e para cadastro de 
reserva. 

A seleção será realizada em quatro etapas, 
tendo início com análise curricular. Os 
candidatos que tiverem seus currículos 
selecionados serão convocados para a prova 
teórica, seguida pela avaliação prática, que 

consiste na apresentação de aula expositiva. 
A quarta e última etapa consistirá na 
entrevista que definirá a classificação do 
candidato.

O Processo Seletivo se estende também 
aos portadores de Necessidades Especiais e 
todas as informações encontram-se 
d isponíve is  no  s i te  da  inst i tu ição  
(www.rr.senai.br). O resultado final está 
previsto para o dia 28 de março de 2014.

Os interessados devem entregar 
currículos na recepção do SENAI localizado na 
Av. dos Imigrantes, 399, Asa Branca, até o dia 
26 de fevereiro das 8h às 12h e das 14h às18h.

SENAI Roraima realiza Processo Seletivo para Instrutor
Há vagas disponíveis para Boa Vista, Rorainópolis, Caracaraí, Caroebe, 

Iracema, Pacaraima, São João da Baliza e São Luiz do Anauá.

Olimpíada do Conhecimento - Competidor de Revestimento Cerâmico

Foto: ASCOM SENAI

Estão disponíveis para o primeiro semestre de 2014, vagas para 

as turmas do 7º ano (matutino), 7ª série (matutino), e 8ª série 

(matutino) do ensino fundamental no Centro de Educação do 

Trabalhador João de Mendonça Furtado.

As vagas são destinadas para filhos ou dependentes dos 

trabalhadores da indústria e comunidade. 

Para mais informações entrar em contato pelo telefone 4009 

1879 ou dirigir-se à secretaria da escola, em horário comercial, 

localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786, bairro 

Aeroporto.

Centro de Educação do 
Trabalhador disponibiliza vagas 

para o ensino fundamental



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

gab.fierr@sesi.org.br
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INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro

(95) 3621-3571 / 8112-1952(vivo)

IEL/RR realizou capacitação sobre clientes e mercado 
A capacitação foi ministrada nas dependências do IEL, nos dias 

05 e 06 deste mês, pelo consultor Sandro Bassani, de Santa 

Catarina. Participaram todos os colaboradores da entidade, que 

foram divididos em duas turmas, de 4 horas cada uma.

O objetivo foi analisar e iniciar uma nova estruturação das 

atividades relacionadas ao atendimento e relacionamento com os 

clientes do IEL-RR, definindo competências essenciais para o 

trabalho com clientes e mercado, além de propor e organizar áreas 

e pessoas para o funcionamento eficaz das atividades, atendendo 

a demanda de mercado e buscando o atendimento aos objetivos 

estratégicos do IEL-RR.
Colaboradores do IEL aprendem mais sobre clientes e mercados

Foto: IEL

SENAI Roraima realizou assessoria e consultoria ambiental para 
liberação de 12 licenças ambientais em 2013

Todo e qualquer empreendimento ou 
atividade que possa ser potencialmente 
poluidora, geradora de resíduos sólidos e líquidos 
ou provocar danos ao meio ambiente é obrigada 
por lei, a ter sua licença de operação para o 
empreendimento. Assim, por meio de das ações 
de assessoria e consultoria ambiental, o Núcleo de 
Gestão Ambiental do SENAI Roraima - NGA 
regularizou 12 empresas do setor automotivo 
com a emissão de licenças de operação.

Para o Coordenador do NGA, Antonio Carlos 
Rabelo Nascimento  a tendência em 2014 é que esse número seja 
triplicado. “Diariamente acompanhamos os processos de 
regularização das empresas que atendemos, além de atender 
também as solicitações feitas pelos analistas ambientais da 
SMGA”, destacou ele.

O processo de regularização ambiental demanda muito tempo, 

pois o órgão ambiental emite as licenças de acordo com a 
atividade das empresas. Essas licenças são expedidas pela 
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos 
Indígenas da Prefeitura Municipal de Boa Vista.

Esse é um trabalho realizado em parceria com 
Sindicados filiados ao sistema  FIER e também com a 
participação direta do SEBRAE/RR, que pode disponibilizar 
aos sindicalizados a possibilidade de desconto de até 80% 
dos custos operacionais, benefício este que faz parte do 
programa SEBRAETEC.

Uma das empresas que adquiriram a Licença Ambiental 
é a GL Mecânica. Para o proprietário Gildo de Lorenzi, a licença 
contribui para que a empresa dele fique mais organizada. “Hoje eu 
não me preocupo com fiscalização, com a licença ambiental 
podemos trabalhar tranquilamente. É bom poder contar com a 
equipe técnica do SENAI Roraima”, enfatizou.
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