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Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria 
em março de 2012, apontou que 94% dos brasileiros afirmaram que a 
Tributação é um dos fatores que mais impactam sobre a competitivida-
de da indústria no Brasil. 

Diante desse cenário, a CNI em parceria com a Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima – FIER, por meio do Programa de Desenvol-
vimento Associativo – PDA, realizaram na quinta-feira, 02 de julho, no 
auditório da Federação, o curso “Como pagar menos tributos?”, que foi 
ministrado pelo Consultor da CNI, Alexandre Andrade.

O evento contou com a participação da Vice-presidente da FIER, 
Maria Luiza Campos e representantes do Sistema Indústria, dos setores 
de Grãos (SINDIGRÂOS), Gráficas (SINDIGRAF), Autopeças e reparação 
de veículos (SINDIREPA), artesanato (SINDIARTER), além de Assessoria 
Contábil e Consultoria em Negócios. 

O Curso teve como objetivo caracterizar os principais regimes tribu-
tários previstos na legislação brasileira: Simples, Lucro Presumido e Lu-
cro Real, de forma que participantes pudessem avaliar qual deles é mais 

adequado e econômico para suas empresas, além de difundir a visão 
de que a complexidade dos regimes tributários e a alta carga tributária 
comprometem a competitividade da Indústria e também, estimular a 
atuação dos empresários, por meio do Sistema de Representação da 
Indústria, para alterar essa realidade. 

Perfil do Palestrante 
Alexandre Andrade, é consultor da CNI, Bacharel em Ciências 

Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. 
Possui pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria e Au-
ditoria pela fundação Getúlio Vargas FGV/RJ. Possui experiência 
em tributos federais, estaduais e municipais. É sócio da Organi-
zação Contábil Felix Ltda. – OCF, vice-presidente do SESCON-RJ 
(2010-2013), Conselheiro Suplente do Conselho Regional de con-
tabilidade do Rio de Janeiro - CRC-RJ e Vogal Suplente da Junta 
Comercial do Rio de Janeiro - JUCERJA.

Empresários roraimenses discutem como 
pagar menos tributos

O encontro proporcionou uma reflexão sobre as alternativas para entender 
as complexidades do regime tributário nas empresas
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Participantes puderam tirar dúvidas sobre os regimes tributários 
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I Sarau Arte Jovem e Lazer Cultural marca o 
encerramento das atividades do semestre

Evento teve sucesso de público que prestigiou cada apresentação.

As duas noites de apresentações do I Sarau Arte Jovem 
e Lazer Cultural no auditório da Escola do SESI, ficaram mar-
cadas na vida dos pequenos artistas e de seus familiares. O 
evento realizado pela Unidade de Lazer do SESI, aconteceu 
nos dias 1 e 2 de julho e contou com a participação de 230 
alunos.

A ideia segundo, o coordenador do projeto Arte Jovem, 
foi mostrar para público os talentos artísticos dos alunos dos 
projetos que praticam as oficinas de canto coral, violão, ba-
teria, teclado e artes. Além de encerrar as atividades do 1º 
semestre de 2015.

Foram seis meses de dedicação e aprendizado adquiri-
dos em salas de aula com os professores, que se resumiram 
em apenas dois dias com 26 apresentações, desde interpre-
tações musicais, teatro de fantoches e declamações poéti-
cas e apresentação de coral.

Artistas de renome como o cantor e compositor conhe-
cido como o rei do baião, Luiz Gonzaga; Bandas nacionais e 
internais como Capital Inicial e Engenheiros do Havaí; Poe-
ta e escritor brasileiro, Paulo Leminski; músicas do folclore 

brasileiro como Piracema, Piado de dois Mutuns e Carimbó 
paraense; além de canções e composições dos professores, 
Claudio Lisias, Silvio Pond, Denison Siqueira, Neuto Neles, 
Celso e Lima, fizeram parte do repertório.  

A espectadora e mãe, Alice Manon, ficou emocionada ao 
ver a Filha Hanna Manon interpretando a música Raridade, 
de Anderson Freire e parabenizou a coordenação pelo even-
to.  “Estou emocionada em ver minha filha desenvolvendo 
sua habilidade e talento para cantar e isso está sendo pos-
sível graças ao trabalho e empenho dos professores. Para-
benizo a coordenação do evento e do projeto por acreditar 
nessas crianças e realizar esse sarau”, declarou.

Para o coordenador do Sarau Arte Jovem e Lazer Cultu-
ral, Claudio Lisias, “o evento foi importante para o desenvol-
vimento dos alunos no sentido de superarem a timidez, o 
nervosismo e colocar em prática todo aprendizado adquiri-
do nas aulas. Parabenizo a todos pela performance e o em-
penho em dar o melhor em suas apresentações”, afirmou.

Famíliares prstigiando as apresentações do I Sarau Arte Jovem e Lazer Cultural 

Coral Arte Jovem na regência de Messias Silva  

Alunos de violão interpretando a música “Vagalumes” do grupo de Rap, Pollos. 
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Eleitor do Futuro

Escola do SESI encerra 1º semestre do ano 
letivo com atividades recreativas

Eleições aconteceram sexta-feira 3 de julho na Escola do SESI

O Programa Eleitor do Futuro realizado pelo TRE/RR com 
os alunos da Escola do SESI chegou à etapa final. Após todo 
o processo de apresentação e candidatura, as eleições para 
Prefeito, Vice e Vereador dos partidos da Educação, Urba-
nismo, Tecnologia da Informação, Vida e Saúde e, Segurança 
Pública foram disputadas na sexta-feira, 3 de julho. 

O início da votação aconteceu às 8h no laboratório de 
Educação Tecnológica da Escola, onde foram distribuídas 
quatro urnas eletrônicas em quatro sessões. Os eleitores ti-
veram até às 17h para escolherem seus representantes. 

A apuração dos votos aconteceu logo após o encer-
ramento da votação às 17h, no qual foram anunciados os 
vencedores do Partido da Tecnologia da Informação, para 
Prefeita, Nicoly Pereira; vice-prefeita, Milena Cristine e vere-
ador, André Luiz, todos do 9º Ano.

Diplomação – A Solenidade de Diplomação dos candida-
tos eleitos pelo voto ético dos alunos do SESI, está prevista 
para acontecer no 2º semestre de 2015. 

Entrega dos Títulos - Os alunos da escola do SESI que 
participam do Programa Eleitor do Futuro receberam nos 
dias, 30 de junho e 01 de julho, os seus títulos de eleitor, o 

Os alunos matriculados do Maternal ao 5º Ano das tur-
mas A e B, do Centro de Educação do Trabalhador “João de 
Mendonça Furtado” – SESI/RR, desfrutaram de um dia de 
recreação no parquinho na Unidade de Lazer do SESI e na 
quadra de esportes e parque da Escola.

A ação foi realizada na quinta-feira, 2 de julho, das  8h 
às 11h30, para os alunos do turno matutino e das 14h às 
17h30, para os estudantes do turno vespertino. As ativida-
des encerraram o 1º semestre do ano letivo da Escola.

Durante a programação as crianças do 1º e 2º Período e 
do 1º e 2º Ano matutino e vespertino, brincaram de amare-
linha, boliche, músicas, x-box, cama elástica e ainda fizeram 
um piquenique e dançaram no Baile Caipira; já os alunos 
do 3º, 4º e 5º Ano do turno matutino e vespertino, partici-
param do Campeonato de Lego/Robótica, x-box, queimada, 
futebol, pula corda, dança e piquenique.

O dia dedicado às brincadeiras teve a finalidade de pro-
mover a interação entre as crianças e os docentes em um 
momento fora do habitual, no qual puderam se divertir e 
estreitar laços. 

documento é simbólico, mas foi extremamente necessário 
para ser usados na última etapa do Projeto, a votação. No 
total 409 alunos do 2º ao 5º ano das turmas A e B foram 
contemplados com o primeiro título.

Eleitor do Futuro
O Programa Eleitor do Futuro foi idealizado e lança-

do pelo ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), em sua gestão no ano de 
2002 e, desde então, é executado em parceria com os 
TRE´s em todo o Brasil. Em Roraima, o programa teve 
execução na gestão do biênio 2003⁄2005, tendo alcan-
çado desempenho positivo ao ponto de projetar o Tri-
bunal à responsabilidade de coordenação executiva do 
programa em plano nacional, época em que o então 
presidente do TRE-RR, desembargador Mauro Cam-
pello, ocupou o cargo de presidente da Comissão Exe-
cutiva Nacional do Projeto Eleitor do Futuro. Em 2014, 
o Programa foi retomado por Campello e realizado na 
Escola Estadual São Vicente de Paula.

409 alunos do 2º ao 5º ano foram contemplados com o primeiro título Os alunos puderam escolher seus representantes 

Os alunos tiveram um dia de lazer e diversão no parque do Lazer do SESI e na quadra da escola 
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SESI realiza Festival do Programa 
Atleta do Futuro

SESI oferece pacote de Check-UP de 
baixo custo

O Programa Atleta do Futuro irá realizar neste sábado 
(04), o festival de encerramento das atividades desenvolvi-
das no primeiro semestre do ano de 2015. A programação 
acontecerá das 8h às 11h30, no Centro de Cultura, Esporte 
e Lazer – CCEL do SESI. 

Serão disponibilizadas diversas atividades que acontece-
rão simultaneamente e a escolha ficará a critério dos alunos, 
juntamente com seus pais. Uma forma de incentivar a inte-
ração entre a família de uma maneira saudável e divertida.

As atividades que serão realizadas no festival são recre-
ação na piscina, brincadeiras de perguntas e respostas, de 
colorir, corrida do saco, cama elástica, totó, tênis de mesa, 
atividades de jogos para que os pais e seus filhos possam 
jogar juntos, aulão de dança e brincadeira de quadrilha, com 
direito a dança coreografada.

O objetivo da programação é promover uma manhã de 
lazer com as crianças participantes e seus familiares, para 
que estes possam acompanhar o cotidiano e o desenvolvi-
mento dos seus filhos nas atividades do Programa.

O público esperado é de 350 participantes, entre as 
crianças e os adolescentes do projeto, que estão na faixa 

etária de 6 a 17 anos, e seus familiares. Toda a programa-
ção será acompanhada por profissionais de educação física, 
visando o bom andamento e a segurança no desempenho 
das atividades. 

O SESI oferece um Pacote de Exames Laboratoriais de 
Check-UP de baixo custo e permanente para os usuários e 
seus dependentes.

Os exames foram selecionados visando ter uma visão ge-
ral do estado de saúde a partir do monitoramento as princi-
pais taxas (EAS, Fezes, Glicose, Lipidograma Completo, Uréia 
e Creatina).

O objetivo é proporcionar qualidade de vida para os 
usuários e seus dependentes. Segundo a Coordenadora da 
Saúde, Maria Esmerinda, “Com a taxa verificada dentro da 

normalidade você já tem um passo para uma saúde saudá-
vel, se fizer atividade física, dois passos e se tiver uma dieta 
alimentar, está no caminho certo para prevenção de doen-
ças”, afirmou.

Para fazer os exames, basta ir à unidade de saúde no 
SESI, de segunda a sexta, das 6h40 às 10h, não necessita de 
agendamento prévio, pois a atendimento é por ondem de 
chegada. É importante estar em jejum de 12 horas para que 
não dê alterações nos resultados.

É esperado 350 participantes, entre as crianças e os adolescentes do projeto e, seus familiares.
Imagem: Ascom/SESI
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Criado por meio de um Convênio de Cooperação Técni-
ca entre o Governo do ex-Território Federal de Roraima e 
o Departamento Regional do SENAI do Amazonas, o SENAI 
na capital sempre acompanhou as necessidades do merca-
do, buscando o fortalecimento industrial.

Em educação profissional, oferece mais de 100 cursos 
distribuídos nas áreas de Alimentos, Automotiva, Confec-
ção do vestuário, Construção Civil, Eletroeletrônica, Ges-
tão, Informática, Madeira/Mobiliário, Metal/Mecânica, 
Refrigeração, Segurança no trabalho e Telecomunicações. 
Em 2015 já passaram pelas salas e oficinas do SENAI mais 
de 6.000 alunos. 

O atendimento a empresas e instituições envolve diver-
sos produtos em educação profissional e serviços em tec-
nologia e inovação, sempre oferecidos a partir de diagnós-
ticos junto às empresas. O SENAI/RR conta com o aporte 
do SENAI Nacional para execução de serviços. 

Para o Diretor regional do SENAI/RR, Arnaldo Mendes 
de Souza Cruz, “as empresas têm buscado e aproveitado 
muito os alunos do SENAI, assim como os nossos serviços 
tecnológicos. Temos buscado a participação dos sindicatos 
patronais da indústria na organização e formulação dos 
cursos e isso tem dado muito resultado prático, tanto para 
o SENAI, quanto para as empresas”.

Dentro do Programa SENAI de Apoio à Competitividade 
da Indústria Brasileira, que tem como principais objetivos 
estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico da 
indústria e elevar a oferta de educação profissional, a insti-
tuição segue os desafios de um processo de modernização 
mediante a implantação de mais um Centro de Formação 
Profissional no Distrito Industrial. 

Para atender às regiões do estado onde não há unida-
des fixas, o SENAI/RR dispõe de quatro unidades móveis 

Desde 2013 o SENAI Roraima trabalha com o Projeto 
Lego Education de Aprendizagem e Autodesenvolvimento 
para incentivar a iniciação tecnológica nos alunos da mo-
dalidade de Aprendizagem Industrial.

No Brasil a ZOOM é a empresa que representa a LEGO® 
Education com exclusividade e apresenta soluções de 
aprendizagem que podem ser aplicadas no contexto cur-
ricular, do Ensino Infantil ao Médio, e também em ativida-
des extracurriculares. Cada solução é composta por Kits da 
LEGO® Education, materiais didáticos, assessoria às esco-
las e capacitação de educadores. 

Segundo a coordenadora do curso de informática do 
SENAI/RR, Magda Brito, o Lego Education de Aprendiza-
gem e Autodesenvolvimento está sendo executado com 
trabalhos na área de empreendedorismo, ética e cidada-
nia, higiene e segurança no trabalho, meio ambiente, qua-
lidades pessoais e tecnologia de informação. “A primeira 
etapa desenvolvida entre 2013 e 2014 atendeu cerca de 
60 alunos, a segunda etapa, realizada no primeiro semes-
tre deste ano, contou com a participação de 55 alunos dos 

cursos de Auxiliar Técnico Eletrônico, Operador de Micro-
computador, e Programador WEB. Para o segundo semes-
tre o programa alcançará todos os cursos da aprendizagem 
industrial e posteriormente os cursos técnicos.”, informou. 

O Técnico da Zoom, Filipe Nascimento esteve em Ro-
raima no período de 30/06 a 02/07 para acompanhar o 
trabalho dos técnicos do SENAI e tem feito treinamento 
com os instrutores e atividades de planejamento junto a 
coordenação. Foram apresentadas ferramentas para se-
rem utilizadas pelo instrutores para trabalhar os temas 
propostos. “É um recurso a mais para ser usado em sala 
de aula. O professor vai oferecer uma situação de estudo 
e, a partir daí os alunos, vão utilizar as peças de Lego para 
montar robôs que executem determinada tarefa”, deta-
lhou o técnico. 

A inovação na educação é imprescindível para se ofe-
recer um conhecimento diferenciado, onde os alunos 
possam ter mais informação, sociabilização, criatividade, 
empreendedorismo e alcançar assim um ambiente tecno-
lógico e favorável a professores e alunos.

nas áreas de panificação, informática e construção civil. 
Elas funcionam como oficinas de treinamento operacio-
nal e atendem às necessidades imediatas de formação de 
mão de obra, tanto para indústrias quanto para prefeituras 
e organizações não governamentais, mediante programas 
de formação continuada de curta e longa duração. As uni-
dades podem ser instaladas nas dependências da empre-
sa, no local de trabalho dos colaboradores, facilitando a 
flexibilidade nos atendimentos, de acordo com a necessi-
dade da empresa e as exigências de mercado.

SENAI Roraima comemora 28 anos de 
implantação 

Mais de 100.000 pessoas já passaram pelas salas de aula da Instituição

SENAI recebe técnico do ZOOM - LEGO Education

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

Só nesse ano, mais de 6.000 alunos já passaram pelas salas e oficinas do SENAI 

Imagem: ASCOM/SENAI
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