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SINDIREPA se classifica em primeiro 
lugar pela terceira vez consecutiva

A Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima (FIER) realizou, no dia 25 de janeiro, a so-
lenidade anúncio dos vencedores do Prêmio 
do Mérito Sindical 2017, reconhecendo o tra-
balho dos três sindicatos que melhor eviden-
ciaram a sua atuação ao longo do ano passado.

O primeiro colocado foi o Sindicato das Indústrias 
de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado 
de Roraima – SINDIREPA. O presidente do sindica-
to, empresário João da Silva, ressaltou a satisfação 
com o tri-campeonato. “Eu quero agradecer a toda 
a nossa diretoria, a nossa secretária e a FIER, por 
estarem sempre nos incentivando, lembrando das 
obrigações do sindicato e por ter criado este pre-
mio que nos ajuda e orienta sobre o que precisamos 
fazer”. O vice-presidente, Janilson Nery, comentou 
sobre a experiência e da colocação, em primeiro lu-
gar, pela terceira vez consecutiva. “É a terceira vez 
que a ganhamos o primeiro 1° lugar, isso é resultado 

de um trabalho em conjunto com a diretoria. Sem-
pre prezamos pelas reuniões e compromissos e fa-
zemos questão de repassar tudo para a Federação. 
Estamos muito felizes com a premiação, e já esta-
mos trabalhando para a próxima edição”, informou.

O segundo lugar ficou com o Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil do Estado de Roraima – SIN-
DUSCON. O Presidente da FIER e do SINDUSCON, Ri-
valdo Neves, falou sobre a iniciativa e a classificação 
em segundo lugar. “Em sua terceira edição, a FIER 
constata que esse programa vem registrando o cres-
cimento da base de associados e uma série de ações 
desenvolvidas em prol dos segmentos industriais or-
ganizados. Na premiação ficamos entre os três pri-
meiros, o que me deixa feliz, pois percebo o fortale-
cimento e o desenvolvimento do sindicato”, afirmou.  
O vice-presidente do SINDUSCON, Clerlânio Holanda 
destacou o caráter agregador da iniciativa. “E mui-
to positivo ver o esforço dos sindicatos não apenas 
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O Presidente do SINDIREPA, João da Silva, à esquerda, recebendo a premiação do Presidente da FIER, Rivaldo Neves, à direita
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na sua atuação, mas também em 
querer demostrar, evidenciar o 
impacto positivo que eles geram. 
No nosso sindicato isso tem sido 
muito importante”, declarou.

O terceiro colocado foi o Sin-
dicato da Indústria de Desdo-
bramento e Beneficiamento de 
Madeiras, Laminados e Compen-
sados de Roraima –SINDIMADEI-
RAS. O empresário Eduardo Oes-
treicher representou a diretoria 
do sindicato na premiação. “Pa-
rabenizo a FIER por esta inicia-
tiva e destaco o árduo trabalho 
desenvolvido pelos empresários 
e lideranças sindicais, buscan-
do superar dificuldades e obter 
êxito na representação setorial”. Júlio Cesar Ferrei-
ra, diretor 1º. Secretário do SINDIMADEIRAS decla-
rou que a iniciativa é uma forma para relembrar as 
ações realizadas ao longo do ano. “É o reconheci-
mento do trabalho que realizamos, além de um ter-
mômetro para avaliarmos nossas práticas. Agora já 
estamos nos organizando para a próxima edição”.

As premiações foram o apoio logístico e finan-
ceiro para participação dos membros da sua Di-
retoria principal (Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário e Tesoureiro) em evento nacional do 
setor industrial que representa, durante o exer-
cício de 2018, variando de acordo com a classifi-
cação prevista em regulamento. Todos os sindi-
catos receberam certificado de reconhecimento. 

Os sindicatos participantes foram avaliados de 
acordo com as seguintes áreas de atuação: Sindicato 
Legal, que compreende o conjunto de documentação 
necessária para o funcionamento de um sindicato, 
devidamente registrada em cartório, regular perante 
o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e a Receita 
Federal; Fortalecimento Sindical, nesta área o sindi-
cato deverá possuir evidências de realização de suas 
atividades administrativas; e Associativismo Sindical, 
que corresponde o estímulo ao crescimento do setor. 

Concorreram nesta edição, além dos três pri-
meiros colocados, o Sindicato da Indústria da Con-
fecção de Roupas, Alfaiataria, Capotaria e Similares 
do Estado de Roraima – SINDICONF/RR, o Sindicato 
das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – SIN-
DIGRAF/RR, o Sindicato da Indústria da Construção 

de Estradas, Pavimentação, Terraplenagem e Obras 
no Geral do Estado de Roraima – SINDICON/RR.

Prêmio Mérito Sindical – Criado em 2015 pela 
diretoria da FIER com o objetivo de reconhecer e 
valorizar as iniciativas desenvolvidas pelas lideran-
ças sindicais, com vistas à promoção do associa-
tivismo, fortalecimento e defesa de interesses de 
Estradas, Pavimentação, Terraplenagem e Obras 
no Geral do Estado de Roraima – SINDICON/RR.

O Diretor 1º Tesoureiro do SINDUSCON, Veronildo Holanda, à esquerda e o Presidente do SINDUSCON e da FIER, Rivaldo Neves, à 
direita, recebendo a premiação do Diretor Regional do SENAI, Arnaldo Cruz

O Diretor 1º Secretário do SINDIMADEIRAS, Eduardo Ostreicher, à esquerda, recebendo a pre-
miação da Superintendente do IEL, Lídia Tavares, à direita
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Educação para Jovens e Adultos
Trabalhadores da indústria poderão concluir o ensino fundamental 

Os trabalhadores industriais que ainda não conclu-
íram o ensino regular terão a oportunidade de conti-
nuar os estudos, por meio da Educação de Jovens e 
Adultos oferecida pela Escola do SESI, o Centro de Edu-
cação do Trabalhador João de Mendonça Furtado - CET. 

O objetivo da ação é oferecer aos trabalha-
dores a oportunidade de concluir o Ensino Fun-
damental II, do 6º ao 9º Ano, na modalidade se-
mipresencial, ou seja, o aluno terá aula duas ou 
três vezes na semana, irá depender do conteúdo 
programático e ocorrerão no período da noite.

O período de inscrições ocorrerá até o início das 
aulas, que está previsto para começar dia 19 de feve-
reiro e poderão ser realizadas das 7h às 19h, sem in-
tervalo para o almoço, na secretaria da Escola do SESI, 
localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 
– Aeroporto. Para isso o industriário deverá apresen-

tar, no ato da inscrição, os seguintes documentos: 
RG, CPF, comprovante de residência e certificado 
de conclusão do Ensino Fundamental I (1º ao 5º).

Para aqueles que não possuem documen-
to que comprove a conclusão, será realizado o 
Exame de Reclassificação (o antigo provão), que 
consiste em uma avaliação simples, com todas 
as disciplinas do 1º ao 4º ano. O Exame será apli-
cado no final de janeiro, para que seja avaliado se 
a pessoa poderá ou não iniciar o EJA no 6º ano.

Cada série terá a duração de um semestre, sen-
do em 2018 o 6º e o 7º ano, e em 2019 o 8º e o 
9º ano. Dessa forma o trabalhador poderá concluir 
o ensino fundamental em dois anos.  Os interes-
sados podem ligar para o numero 4009-1879.

SESI abre inscrições para curso 
de Harmonia e Improvisação

O SESI está com as inscrições abertas para o Curso 
de Harmonia e Improvisação, para músicos e acadê-
micos de música. As aulas acontecerão todos os sá-
bados, do dia 17 de fevereiro a 14 de julho de 2018, 
no horário das 14h às 16h, na sala de teatro do SESI.

 De acordo com o Instrutor, Neuton Neles, o 
treinamento tem o objetivo de desenvolver no alu-
no a capacidade de fazer um arranjo musical utili-
zando o mínimo de conhecimento teórico possível, 
o primeiro módulo será voltado a todos os instru-
mentos harmônicos e melódicos. “O conteúdo traz 
várias possibilidades de se manipular uma cifra, 
previamente dada ao músico, e conta com sono-
ridades advindas dos mais variados estilos musi-
cais, como uma forma de atender a todos os mú-
sicos e ao mesmo tempo fazer uma fusão de todas 
essas diferentes linguagens musicais”, declarou.

 O curso terá a carga horária total de 40h 
(cinco meses), com investimento de R$ 500,00, par-
celado em até 3X, nos cartões Visa ou Master. Ao 
final o aluno receberá um certificado de participa-

ção e fará sua apresentação em um recital de en-
cerramento das aulas. Os interessados poderão se 
inscrever até dia 15 de fevereiro, quem for acadê-
mico deverá levar a declaração da faculdade, as ins-
crições serão feitas na secretaria CCEL- SESI/RR, que 
fica localizado na Av: Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nº 3710 - Aeroporto. Mais informações: 4009-1844.
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Atividades recreativas, culturais e 
exposição de  robótica são as atrações da 

ação no Roraima Garden Shopping

No período de 26 de janeiro a 25 de fevereiro, 
às sextas, sábados e domingos, o Serviço Social da 
Indústria de Roraima (SESI) está realizando uma 
programação variada voltada para a criançada e 
comunidade em geral. As atividades realizadas se-
rão: Exposição de robótica, mini oficina de violão, 
pintura em desenhos. Durante a ação será possível 
realizar matrícula no Projeto Arte Jovem, além de 
conhecer melhor os serviços oferecidos pela insti-
tuição. Toda a programação ocorrerá na loja que 
fica ao lado do Cinemark, no Roraima Garden Sho-
pping.

Os horários de funcionamento serão das 11h às 
15h e das 18h às 22h, com pintura em desenhos 
e esclarecimentos sobre os serviços. É importante 
ressaltar que a mini oficina de violão e a exposição 
de robótica estarão acontecendo em horário espe-
cífico, das 19h às 21h.

 Nesse sábado a Robótica irá fazer a expo-
sição dos seguintes robôs: Jacaré, Serpente, Znap, 
Moiacano, Elefante e Cadeira de Rodas. 

Para a vice-diretora da Escola do SESI, Gardênia 
Cavalcante, a exposição do projeto é uma forma 
de tornar público as atividades e resultados da es-
cola. “Nós queremos mostrar para a comunidade 
alguns dos trabalhos que são desenvolvidos pela 
escola do SESI, pois algumas pessoas ainda não co-
nhecem os resultados que conquistamos todos os 
anos”, afirmou.

O pedagogo responsável pelo Projeto Arte Jo-
vem, Eli Araújo, aponta a relevância do aprendiza-
do das aulas de musicalização na vida das crianças. 
“Além de desenvolver habilidades com os instru-
mentos, elas melhoram a autoconfiança e apren-
dem a trabalhar em equipe em busca da harmo-
nia musical, com isso muitos outros benefícios são 
acrescentados em sua formação”, disse.

Todas as crianças poderão colorir um desenho 
personalizado, para entregarem para os pais, pa-
rentes, amigos ou a quem desejar. 

SESI no Shopping
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