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Sinduscon-RR participa de evento em alusão ao Dia 
Nacional da Construção Social com sorteio de brindes 

e show de Michel Teló

Atriz e comediante Maria Paula comandou o evento virtual em homenagem aos trabalhadores da construção 
Foto: Agência CBIC

Buscando homenagear os 2,4 milhões de tra-
balhadores da construção social, o Sinduscon-
-RR participou da 14ª edição do Dia Nacional da 
Construção Social (DNCS). Com o tema “Orgulho 
de ser a força que constrói sonhos”, esta edição 
ocorreu de maneira online no dia 21 de agosto 
com apresentação da atriz e comediante Maria 
Paula. 

Em uma tarde de comemoração que contou 
com sorteio de brindes como motocicleta, ce-
lulares, televisores, entre outros produtos, teve 
também os depoimentos de trabalhadores de 
todos as regiões do Brasil com destaque para 
o soldador venezeuelano Franklin Tóvar enviado 
pelo Sinduscon- RR. 

Morando há quatro anos no Brasil, Franklin 
conseguiu se fixar no país com ajuda de seu tra-
balho na construção civil em Boa Vista. “Graças 
a Deus e a oportunidade que ele me deu pude 
adquirir uma casa própria onde posso morar 
com meus filhos e esposa. A satisfação de poder 
trabalhar em uma empresa na qual são realiza-
dos trabalhos de construção é muito grande já 
que posso pagar e cobrir minhas necessidades 
da alimentação, vestimenta e calçado”, afirma 
no vídeo o soldador. 

Com telão que contou com participação ati-
va da plateia virtual, a parte musical ficou por 
conta do cantor sertanejo Michel Teló que can-
tou músicas sertanejas clássicas, composições 



próprias do atual sertanejo universitário, e em 
especial a pedidos a interpretação de Cidadão, 
música composta por Zé Ramalho que fala aber-
tamente sobre o trabalhador da construção. “Só 
posso mandar um beijo no coração de todos vo-
cês. Fizemos com muito carinho uma apresenta-
ção para homenagear todos os trabalhadores da 
construção. Vocês são importantes na constru-
ção do nosso país, que Deus continue olhando 
por todos”, afirmou Michel Teló. 

Na ocasião, o presidente da Câmara Brasileira 
da lndústria da Construção (CBIC), José Carlos 
Martins, realizou um discurso de agradecimento 
aos trabalhadores. “Somos uma grande família e 
vamos em frente sabendo que estamos todos no 
mesmo barco. Queremos comemorar com vocês 
a vida e a felicidade”, afirmou o presidente. 

Dignidade aos trabalhadores do setor é o sig-
nificado que traz o evento para o presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Es-
tado de Roraima, Sinsduscon-RR, Clerlânio Ho-
landa. “Gostamos bastante do evento e foi uma 
forma de abraçar os trabalhadores do setor que 
mesmo durante a pandemia continuou com suas 
atividades. Mesmo que de forma virtual esta é 
uma mensagem de união para todos do setor, 
para que se sintam abraçados”, afirma Clerlânio.

O DNCS, é uma realização da Câmara Brasileira 
da lndústria da Construção (CBIC), por meio da 
sua Comissão de Responsabilidade Social - CRS, 
com a correalização do SESI nacional e em âm-
bito regional, contou com o apoio do Sinduscon-
-RR, FIER, SESI-RR, SENAI-RR e Sintracomo-RR.

DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL

O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) 
foi criado pela CBIC em 2007, sendo celebrado 
todo mês de agosto oferecendo serviços de saú-
de, lazer e cidadania para os trabalhadores da 
construção e seus familiares. O evento é uma 
ação nacional disponibilizada gratuitamente 
para os participantes com o intuito de mobilizar 
seus associados em todos os Estados brasileiros 
para um grande mutirão de responsabilidade 
social.

Desde sua criação em 2007, o DNCS acumu-
la 4.256.956 de atendimentos, tendo alcança-
do 882.338 pessoas. Robustos, os números si-
nalizam o grande potencial de ações voltadas 
ao trabalhador da construção e seus familiares, 
reforçando a necessidade de iniciativas perenes 
de responsabilidade social voltadas a esse pú-
blico.

Cantor Michel Teló trouxe sucessos do sertanejo para animar o 
evento 

Soldador Franklin Tóvar dá seu depoimento em vídeo 
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A Escola do SESI premiou os alunos vencedores 

da primeira edição do Concurso de Poesia chamado 

“Onde as palavras se encontram”. A cerimônia ocor-

reu na tarde do dia 20 de agosto no hall do auditório 

do Centro de Educação do Trabalhador João de Men-

donça Furtado - CET/RR.

A entrega de medalhas e os prêmios (kit de ma-

terial escolar) também contou com a presença da 

diretora Gardênia Cavalcante, da vice-diretora Ale-

sandra Vasconcelos, das professoras de Ciência da 

Natureza Joicy Compagnon e de leitura e produção 

textual Stella Praetorius que organizaram o concur-

so, além dos responsáveis pelos alunos vencedores.

O concurso de poesia foi realizado com o objetivo 

de incentivar os alunos a expressarem os sentimen-

tos por meio escrita poética. Para esta primeira edi-

ção foram criadas duas categorias que abordaram o 

tema Natureza/Saúde e Amizade/Amor.

Ao todo se inscreveram 11 alunos que fazem parte 

do ensino fundamental nos períodos matutino e ves-

pertino que tiveram suas poesias avaliadas pelo pro-

fessor e mestre João Cruz. Segundo Joicy Compag-

non, a ideia do concurso é trazer as crianças para o 

universo da poesia. “Tudo iniciou como uma ideia da 

professora Stella e eu abracei. Temos que incentivar 

a arte nos estudantes, o gosto pela leitura, estimular 

a imaginação e o mais legal é que muitos talentos 

acabam aparecendo por conta de concursos assim. 

As poesias dos estudantes foram maravilhosas e to-

dos colocaram emoção e foram bem elogiados pelo 

avaliador”, revela a professora e organizadora.

Sendo esta a primeira edição do evento, a pro-

fessora e organizadora Stella Praetorius afirma que 

haverá outras edições. “É o incentivo à leitura, a es-

crita de poesia que queremos. Quando pensamos 

nesse concurso estávamos no mês de comemoração 

do Dia Mundial da Poesia. Então pretendemos con-

tinuar com outras edições para os próximos anos e 

seguir melhorando com mais alunos participantes e 

mais prêmios”, destaca a professora.

Confira quem foram os vencedores:

Categoria Natureza/Saúde:

1º lugar: Davi Rodrigues Lemos (9º ano C) e Ma-

riah Clara Artimandes Morais (7º ano C) 

2º lugar: Ana Beatriz de Moura Castro (7º ano B)

3º lugar: Douglas Yuki Santiago Guedes (7º ano C)

Categoria Amor/Amizade

1º lugar: João Lukas Rodrigues Araújo (7º ano C)

Escola do SESI-RR premia alunos vencedores do I 
Concurso de Poesia “Onde as palavras se encontram”

Alunos receberam medalhas e ganharam prêmios na primeira edição do concurso de poesia
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2º lugar: Ana Luiza Maia Parente (7º ano A)

3º lugar: Marcos Vinícius de Oliveira Castro (7º 

ano C) e Plácido Vinícius Oliveira Sousa (9º ano A)

Aluno Douglas Yuuki - 3º lugar na categoria Natureza/
Saúde

Alunos que receberam os prêmios e medalhas

Ana Luiza Maia - 2º lugar na categoria Amor e AmizadeMarcos Vinicius Castro- 3º lugar na categoria Amor/ 
Amizade

Ana Beatriz de Moura CAstro - 2º lugar na categoria 
Natureza e Saúde

Davi Lemos - 1º lugar na categoria Natureza e Saúde

João Lukas Rodrigues - 1º na categoria Amor/Amizade 1º lugar na categoria Natureza e Saúde
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A entrada no mercado de trabalho sempre foi 
um desafio. Mas para aqueles buscam refúgio no 
Brasil, os obstáculos ficam ainda maiores. A difi-
culdade burocrática no reconhecimento e reva-
lidação de diplomas e certificados emitidos em 
seus países de origem representa uma barreira 
na hora de conseguir um emprego. Pensando 
nisso, a Agência Adventista de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais (ADRA), em colabora-
ção com a Visão Mundial, e a ONG Fraternidade, 
buscaram o SENAI Roraima a fim de promover 
cursos de capacitação para pessoas em situação 
de vulnerabilidade.

Recomeçar em outro país não é nada fácil, mas 
com a educação profissionalizando e a certifi-
cação, pode ser uma oportunidade de melhorar 
a qualidade de vida do imigrante no Brasil. Ao 
chegar no país em 2019, o venezuelano Maurí-
cio Guevara não possuía certificado para poder 
trabalhar como técnico em eletrônica, mesmo 
tendo estudado para isso na Venezuela. 

“A vida tem sido diferente, estamos sem em-
prego, procurando um trabalho. Fazemos di-
árias, mas não temos estabilidade econômica. 

A oportunidade que o SENAI está nos dando é 
muito grande, porque é para melhorar nossa 
vida, melhorar nossa situação econômica e es-
tabilizar nossa situação aqui no Brasil. Ao mos-
trar o certificado e verem que você tem uma 
profissão, temos mais oportunidades de traba-
lho.”, destacou.

Atualmente Maurício participa do curso de 
eletricista instalador residencial, ofertado pelo 
SENAI, que faz parte do projeto da ADRA com 
apoio da ONG Visão Mundial, pelo projeto “Ven, 
Tú Puedes!”. A parceria com o SENAI Roraima, 
que teve início no final de 2020, atende imigran-
tes e brasileiros em vulnerabilidade, seleciona-
dos pela ADRA. A coordenadora de educação 
profissional da ADRA, Rafaela Roos Reis, desta-
ca como o papel desempenhado pelo SENAI é 
importante na capacitação dos imigrantes, uma 
vez que os professores possuem a sensibilidade 
e cuidado necessários para ensinar essas pes-
soas.

“Os professores do SENAI têm um diferen-
cial que para a gente é muito importante. Eles 
trabalham com os alunos na parte emocional, 

Capacitação que muda vidas

Cursos de qualificação profissional do SENAI proporcionam 

certificados e esperança para imigrantes e brasileiros em situação de 

vulnerabilidade em Boa Vista

Maurício Guevara aluno de eletricistaNorberto medina aluno de Pedreiro 
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apoiando esses imigrantes que vêm de vivências 
muito pesadas do percurso imigratório. Todos 
os dias eles ajudam na questão da adaptação 
cultural, falando sobre a cultura brasileira, ve-
mos muito o amor que esses professores têm 
ao trabalhar com os alunos, ao trabalhar com 
essa causa humanitária. Nós temos sido muito 
felizes com a parceria com o SENAI, esperamos 
que seja longa, temos cursos previstos na ADRA 
até 2022 dentro dessa parceria”, ressaltou.

Ao perceber a dificuldade em conseguir em-
prego demonstrada pelos abrigados sob sua 
gestão, a Fraternidade Federação Humanitária 
Internacional procurou o SENAI com o intuito 
de capacitar esses imigrantes por meio de cur-
sos profissionalizantes no Brasil.  O Gerente de 
Soluções Duradouras da Fraternidade, Imer de 
Mirna, destaca que além de ajudar os imigran-
tes ao permitir que alcancem uma melhor situ-
ação socioeconômica e entrada no mercado de 
trabalho local, os cursos também foram provei-
tosos tanto para o SENAI quanto para a própria 
Fraternidade.

“O SENAI tem tido a sensibilidade e adaptação 
para trazer esses conteúdos de uma forma es-
pecífica e adaptada para essa população. Real-
mente tem sido, para nós, muito benéfico, prin-
cipalmente para eles (imigrantes), acredito que 
para o SENAI também tenha sido uma boa ex-
periência, os cursos têm dado uma noção muito 
ampla dessas profissões e temos interesse em 
continuar”, comunicou.

O agricultor indígena warao, Norberto Medi-
na, de 47 anos, mora em Boa Vista desde 2016. 
Desde que chegou, vem buscando a capacitação 
através de cursos e tem esperança em um futu-
ro melhor com a certificação. No momento, ele 
integra a turma do curso de Pedreiro Assenta-
dor de Tijolos do SENAI, promovida pela ONG 
Fraternidade Federação Humanitária Interna-
cional, no abrigo Canãa.

“Eu peço primeiramente graças a Deus, graças 
ao Brasil, a Boa Vista, às pessoas que trabalham 
no SENAI que estão nos ajudando e nos apoian-

do com o curso de pedreiro, por que eu não ha-
via feito esse curso na Venezuela. Na idade que 
tenho, eu pude, graças ao SENAI. Me sinto or-
gulhoso de fazer o curso de Pedreiro, eu tenho 
fé que com este trabalho, com este curso que 
estou fazendo, eu tenho futuro para trabalhar”, 
declarou.

Mudança de vida em números
Já foram 424 alunos qualificados pelos cursos 

ofertados nas organizações ADRA e Fraternida-
de, em parceria com o SENAI, desde 2020. A 
Gerente de Educação Profissional do SENAI Ro-
raima, Jamili Vasconcelos, destaca que as par-
cerias são estratégicas e contribuem para que a 
instituição continue a contribuir com sua missão 
de desenvolver a competitividade da indústria 
roraimense por meio da educação profissional. 
Ela também faz um convite às instituições que 
desejarem ofertar capacitação para os imigran-
tes e brasileiros em situação vulnerável.

“Com as parcerias conseguimos atingir um 
número muito maior de pessoas. No SENAI nós 
não trabalhamos somente com a capacitação 
técnica, mas também com o socioemocional. 
Nossos professores orientam sobre o mercado 
local e todo o necessário para exercer ocupa-
ções à serviço da indústria roraimense. O SENAI 
se coloca à disposição para as instituições in-
teressadas em se tornarem nossas parceiras”, 
convidou.

No presente momento, além dos cursos de 
Eletricista Instalador Residencial, Móveis Pro-
jetados, Artesanato em MDF e Pintor de Obras 
realizados na sede da ADRA, e voltados exclu-
sivamente para o atendimento de pessoas em 
situação vulnerável, o SENAI Roraima também 
promove cursos ao público em geral distribuí-
dos em 12 áreas de atuação: Alimentos, Auto-
motiva, Confecção do Vestuário, Construção 
Civil, Eletroeletrônica, Gestão, Informática, La-
pidação, Madeira/Mobiliário, Metal/Mecânica, 
Refrigeração e Segurança no Trabalho. Para ter 
acesso a lista de cursos disponíveis, acesse aqui.
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Curso de operador de caldeira capacita 
funcionários das empresas que possuem 

esse equipamento

O curso de operador de caldeira do SENAI, que 
iniciará dia primeiro de setembro (01/09/2021) 
tem por objetivo capacitar os profissionais na 
área de operação em caldeiras. As aulas irão 
proporcionar o entendimento de todo o pro-
cesso termodinâmico, abordando noções de 
grandezas físicas, pressão, calor e temperatura, 
vapor saturado; partes de uma caldeira, instru-
mentos de controle e dispositivos de segurança; 
procedimentos de segurança. Com instruções 
na teoria e prática o conhecimento e adequação 
de segurança vai de acordo com a NR-13 (Nor-
ma Regulamentadora) do Ministério do Traba-
lho e Emprego.

As aulas serão divididas em partes teóricas 
e práticas. As aulas teóricas vão ser ministra-
das no CFP Prof. Alexandre Figueira Rodrigues, 
Unidade SENAI do bairro Asa Branca, e a parte 
prática, que será a implementação dos conheci-
mentos adquiridos, ocorrerá em cada empresa 
que adquiriu o curso, na caldeira em que o par-
ticipante opera.

O engenheiro mecânico e Consultor de Servi-
ços em Tecnologia e Inovação do SENAI, Pedro 
Henrique Lopes, facilitador responsável pela 
turma de Operador de Caldeira, ressalta a im-
portância da realização do curso para a seguran-
ça dos trabalhadores.
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“Como é um curso focado para entender o 
funcionamento e as formas corretas de opera-
ção, ele acaba sendo bem importante para quem 
já trabalha na área. Porque é muito comum os 
funcionários trabalharem sem nunca ao menos 
terem passado por uma qualificação. Então, o 
curso também corrige ações não conformes, le-
vando mais segurança para os trabalhadores. 
Unindo prática e teoria eles conseguem ter um 
controle maior de como trabalhar sempre com 
segurança”, explicou.

Inspeção periódica de segurança em caldeiras
O serviço de Inspeção Periódica de Segurança 

em Caldeiras, ofertado pelo SENAI, consiste na 
realização da inspeção técnica do vaso de pres-
são, visando observar condições de integridade 
qualitativa e quantitativa do corpo estrutural, 
sistema elétrico e dispositivos de segurança. 
Também é realizada a elaboração de relatório de 
inspeção: documento técnico contendo todos 
os dados da inspeção, exames e testes executa-
dos, registro fotográfico dos exames interno e 
externo, relação dos itens atendidos em confor-
midade a NR-13 e demais normas aplicáveis, re-
comendações e providências necessárias, além 
do parecer conclusivo da inspeção, juntamente 
com a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). 

Conheça os serviços especializados técnicos 
do SENAI para aumentar a eficiência da sua em-
presa

Além da inspeção periódica de segurança em 
caldeiras, o SENAI oferta serviços técnicos es-
pecializados em inovação, como os serviços de 
inspeção e os serviços operacionais, sendo eles:

•	 Inspeção	 periódica	 de	 segurança	 em	
Compressores;
•	 Plano	de	Gerenciamento	de	Resíduos	Só-

lidos (PGRS);
•	 Diagnóstico	de	Eficiência	Energética;
•	 Suporte	para	medição	elétrica;	

•	 Serviços	técnicos	para	marcenaria;	
•	 Manutenção	 de	máquinas	 e	 equipamen-

tos; 
•	 Diagnóstico	eletrônico	em	motores	auto-

motivos através de scanner. 

Também são realizados Serviços de Consulto-
ria em Tecnologia, que abrangem trabalhos de 
diagnóstico, soluções de problemas e recomen-
dações no campo do processo de produção de 
produtos e da execução de serviços, visando à 
melhoria de qualidade, produtividade e compe-
titividade dos negócios empresariais. São eles:
•	 Consultoria	em	 lean	manufacturing	 (ma-

nufatura enxuta); 

•	 Soluções	em	adequação	de	layout;

•	 Implantação	do	programa	5s;	

•	 Programa	 indústria	 mais	 produtiva	 (co-
nectividade); 

•	 Procedimento	operacional	padrão;	

•	 Adequação	para	atendimento	à	NR	10;

•	 Adequação	para	atendimento	à	NR	12;	

•	 Adequação	para	atendimento	à	NR	13;
 
•	 Adequação	para	atendimento	à	NR	20;	

•	 PMOC	-	Plano	de	manutenção	operação	e	
controle;

•	 Inventário	de	máquinas;	

•	 Registro	de	criação	de	marcas.
Para mais informações, entrar em contato 

pelo whatsapp (95) 2121-5090 ou pelo e-mail 
relcom@rr.senai.br. 
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IEL-RR abre inscrições de curso para 
quem deseja ser jogador profissional 

de eSports

Com o objetivo de treinar o aluno a se tornar 
um jogador profissional no mundo dos esportes 
eletrônicos (eSports), o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL-RR) em parceria com a equipe roraimen-
se Caburaí Gaming está com inscrições abertas 
para o curso Pro Player.

Voltando principalmente aos jovens de 10 a 
17 anos, a base da metodologia é utilizar o fa-
moso game Free Fire (Battle Royale competitivo 
de sucesso) para ensinar as bases de como se 
transformar em um profissional do mundo dos 
esportes eletrônicos, além de focar em assuntos 
importantes como disciplina, competitividade 
sadia para o mercado de trabalho.

As aulas acontecerão no período de 20 de se-
tembro a 12 de outubro com duas turmas na 
modalidade presencial às segundas, terças e 
sextas. A primeira turma acontece no período 
matutino no horário das 08h às 12h e a segunda 
turma ocorre no horário das 14h às 18h. Para 
realizar a inscrição, o interessado pode acessar 
o site do IEL-RR (https://www.ielrr.org.br/) e cli-
car no banner referente ao curso e preencher a 

ficha cadastral. O valor do curso é de R$ 285,00 
e quem necessitar de mais informações, pode 
entrar em contato por meio do número (95) 
98112-2075. 

A superintendente do IEL-RR, Rônia Barker, 
destaca a gamificação como uma inovação fun-
damental para o desenvolvimento de jovens 
para o mercado de trabalho.  “O IEL é inovação, 
tecnologia, capacitação. E trabalhar dentro des-
se cenário de games, esportes eletrônicos nos 
permite desenvolver uma perspectiva mais ino-
vadora com a gamificação. Temos pesquisas que 
destacam que ela nos torna mais produtivos no 
trabalho proporcionando assim até mesmo um 
sentimento de pertencimento e de propósito. 
Temos um comprometimento com à toda nossa 
sociedade e trabalhar a gamificação é isso. Que-
remos entregar bons profissionais ao mercado 
conversando com o jovem sobre um assunto ao 
qual ele gosta”, explica Rônia.

Atualmente o mercado dos eSports está em 
franco crescimento movimentando cifras bi-
lionárias e alta audiência ao redor do mundo. 
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É isso que um dos instrutores do curso, o pro 
player Wendel Cristopher destaca. “É a profis-
são do futuro. Para os pro players os jogos são 
uma profissão e não mais apenas um entreteni-
mento. A gente tem uma rotina de treinamento 
bem definida, acompanhamento psicológico e 
profissional e precisamos de foco, concentra-
ção, disciplina, boa alimentação comunicação, 
persistência e uma boa noite de sono. O mer-
cado para o jogador de Free Fire é gigantesco, 
várias organizações e empresas estão investin-
do. Somos mais de 83 milhões de jogadores e 
movimentamos uma indústria que fatura R$ 30 
milhões por dia. Aqui em Roraima a Caburaí Ga-
ming é a única organização profissional de jogos 
eletrônicos e trouxe a possibilidade de profis-

sionalização de muitos jogadores que estão não 
tinham nenhum apoio”, explica Wendel que há 
três anos é jogador profissional de Free Fire 
como parte do time Caburaí.

SERVIÇO - Curso Pro Player ( jogador profissio-
nal de esportes eletrônicos)

Data: 20 de setembro à 12 de outubro
Turno: Curso presencial com 2 turmas-  horá-

rio matutino (08h às 12h) e vespertino (14h às 
18h)

Inscrições: https://www.ielrr.org.br/
Investimento: R$ 285,00
Mais informações: (95) 98112-2075. 
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