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FIER aprova filiação do Sindicato das Indústrias 
de Cerâmica do Estado de Roraima - SINDICER

e dá posse aos seus delegados

Em reunião de seu Conselho de Representantes, 
a Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER aprovou a filiação do Sindicato das Indústrias 
de Cerâmica do Estado de Roraima (SINDICER/RR) 
e também deu posse aos seus 04 delegados repre-
sentantes junto ao Conselho. A cerimônia foi rea-
lizada na tarde do dia 22 de julho no auditório da 
FIER localizado no centro de Boa Vista. 

Antes da posse, o assessor jurídico da FIER – 
Dr. Maclison Chagas realizou apresentação da do-
cumentação e parecer favorável da Comissão de 
Avaliação dos conselheiros para a possiblidade de 
ingresso do SINDICER-RR ao sistema, além da asso-
ciação dos novos conselheiros ao quadro da fede-
ração.

Foram empossados os empresários industriais: 
Titulares - André Felício Gonçalves -Presidente do 
SINDICER-RR e Adriano Filino de Oliveira; Suplen-
tes - João Pedro de Oliveira Ribeiro e Natan Eros 
Candeira Antony e Ricciardi. Os conselheiros em-
possados desempenharão o mandato referente ao 
período de 22 de julho de 2021 a 14 de outubro de 
2021, considerando o seu tempo de mandato junto 
a diretoria do Sindicato, sendo posteriormente pro-

videnciada nova posse dos representantes do SINDI-
CER para o novo período de gestão sindical.

A Presidente da FIER - Izabel Itikawa celebrou o 
momento. “A FIER só existe por meio dos sindicatos 
patronais que compõem a sua base e com a chega-
da de mais um, vamos seguir juntos caminhando em 
prol do fortalecimento da indústria do Estado de Ro-
raima. Ocasiões como essas, são momentos de muita 
alegria, comemoração e gratidão.  No mês de maio 
celebramos a entrada do Sindicato das Indústrias de 
Marcenaria do Estado de Roraima – o SINDIMAR e 
hoje estamos celebrando a entrada do SINDICER. Ra-
tifico o meu compromisso à frente da FIER, de estar 
sempre à disposição dos empresários e dos segmen-
tos industriais organizados, para fazermos a defesa 
dos interesses do setor”, destaca a presidente. 

O presidente do SINDICER-RR e agora conselheiro 
do Sistema FIER, André Felício Gonçalves, conta que 
o sindicato foi constituído em 1998 e desde então a 
busca pelo registro sindical e depois a filiação foi um 
interesse de seus representantes. “Desde a nossa 
fundação estamos tentando juntar a documentação 
para o registro sindical, mas só conseguimos todo 
esse acerto em 2014 quando a nossa diretoria to-

André Felício, delegado titular do SINDICER recebe termo de posse e documentos constitutivos da FIER.



mou posse. Foram várias tentativas e trâmites até 
que saiu esse ano a nossa tão sonhada carta sindi-
cal. A próxima etapa era se filiar a FIER”, conta o 
presidente do SINDICER-RR.

André Felício comenta que é um “divisor de águas” 
para o sindicato fazer parte do quadro de filiados da 
FIER. “Para nós que vivenciamos e acreditamos no 
associativismo é de suma importância. Agora nosso 
sindicato faz parte dessa casa de direito, pois de fato 
ela sempre nos atendeu com todas as equipes e pre-
sidentes que passaram pela FIER. Sempre tivemos 
atendidas as necessidades de nosso setor quando 
procuramos a casa. Agora é agradecer e fazer valer 
o tanto que sonhamos e trabalhamos para chegar 
esse dia de fazer parte da Federação das Indústrias”, 
comenta André.

Novos delegados representantes
do SINDICER-RR:

 
• André Felício Gonçalves – Delegado Titular

• Adriano Filino de Oliveira – Delegado Titular

• João Pedro de Oliveira Ribeiro – Delegado Su-
   plente

• Natan Eros Candeira Antony e Ricciardi – De-
   legado Suplente

SINDICER-RR é o mais novo sindicato filiado à FIER.

Apresentação do assessor jurídico  - Dr. Maclison Chagas com parecer favorável a
filiação do SINDICER-RR.

Conselheiros reunidos durante sessão ordinária e posse do novo sindicato filiado.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353 - E-mail: gab.fierr@cni.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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Na manhã do dia 29.07.2021, no audi-
tório do SENAI/Distrito Industrial, acon-
teceu importante reunião com as empre-
sas instaladas na localidade, juntamente 
com as instituições FIER, SEBRAE e Go-
verno do Estado/SEPLAN.

O objetivo da reunião foi oferecer aos 
empresários consultoria para solucionar 
possíveis pendências documentais que 
venham atender ao Decreto Nº 29.758-E. 
O dispositivo trata das orientações para 
conquista da titularidade dos lotes loca-
lizados no Distrito Industrial. Segundo o 
decreto, esses lotes são destinados ex-
clusivamente a implantação e ao desen-

volvimento de empreendimentos priva-
dos nos setores agroindustrial, industrial, 
comercial, de serviços e direcionados à 
prestação de serviços públicos ou de re-
levante interesse público.

Desta maneira, o encontro também 
sinaliza uma união de esforços institu-
cionais com o intuito de abrir uma nova 
janela de oportunidade para que os em-
presários do Distrito Industrial usufru-
am de serviços técnicos especializados a 
serem ofertados de forma gratuita pelo 
SEBRAE/RR, que no encontro foi repre-
sentado pela Gerente de Relacionamen-
to com o Cliente, Kátia Maria Veskesky 

Consultoria reuniu representantes da FIER, Governo de Roraima, SEBRAE-RR e empresários do setor industrial

Encontro promovido pela FIER, SEBRAE/RR e 
Governo do Estado apresenta Consultoria para 

as empresas do Distrito Industrial.
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Machado e pelo Assessor Técnico, Rildo 
Dias da Silva. O assessor técnico do SE-
BRAE deu ênfase na importância da con-
sultoria e solicitou que os empresários 
procurassem os Consultores que ficarão 
disponíveis para atendimento no Prédio 
do SENAI no Distrito.

Representando o Governo estadual, o 
Secretário da SEPLAN (Secretaria do Esta-
do de Planejamento e Desenvolvimento), 
Emerson Baú, destacou a importância da 
parceria entre a FIER, SEBRAE e o Go-
verno, além de ressaltar o empenho que 
está sendo feito para agilizar a regulari-
zação dos lotes com seus devidos títulos 
definitivos emitidos.

O Consultor da Empresa NECTAR, con-
tratada pelo SEBRAE para prestar os ser-
viços de Consultoria, Laércio Furtado 
apresentou aos empresários o Plano de 
Ação da Consultoria baseado no Decreto 
Nº 29.758-E, solicitando que os empresá-
rios façam com antecedência o agenda-

mento da consultoria.
O empresário industrial Francisco Bon-

fim (Cerâmica Orinoco) relembrou a luta 
diária dos empresários em busca de me-
lhorias no Distrito Industrial. Entretanto, 
destacou que nos últimos anos o ambien-
te de negócios tem se tornado mais atra-
ente para a manutenção e prospecção de 
novas empresas, além da maior disponi-
bilidade das instituições públicas em re-
ceber e ouvir as demandas empresariais. 
O empresário parabenizou a Presidente 
da FIER pelo desenvolvimento de ações 
conjuntas que estão sendo realizadas em 
prol das empresas industriais de Rorai-
ma.

Na ocasião, a Presidente da FIER, Izabel 
Itikawa, destacou a importância dessa 
parceria e das ações coordenadas entre 
instituições públicas e privadas em prol 
do crescimento e desenvolvimento do 
Distrito Industrial.
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FIER participa de reunião do projeto Missão 
Arara coordenado pela SUFRAMA

A Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima - FIER, representada pela pre-
sidente Izabel Itikawa, Presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de Ro-
raima (FIER), participou na tarde do dia 
28 de julho, no Salão Nobre do Palácio 
do Governo de Roraima, de uma reunião 
do Projeto “Missão Arara”.

A comitiva da Suframa sob a coordena-
ção do Superintendente Adjunto de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Regional 
da SUFRAMA, Coronel Manoel Fernandes 
Amaral Filho, esteve em Roraima cum-
prindo agenda institucional, com uma 
série de ações para o fomento de proje-
tos de interiorização do desenvolvimen-
to socioeconômico da região. 

O projeto “missão Arara” foi criado 

para promover ações de integração e si-
nergia de políticas públicas voltadas para 
o desenvolvimento regional. A abrevia-
ção que nomeia o projeto faz referência 
às iniciais dos Estados que abrangem a 
área de atuação da Autarquia (Amazo-
nas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá). 

Na reunião estiveram presentes diver-
sas autoridades governamentais, tais 
como o Governador de Roraima, Antônio 
Denarium, o Secretário de Planejamen-
to, Emerson Baú, além de representantes 
de Entidades de Classes e empresários 
de diversos setores da economia local. 
Foram discutidos na ocasião temas que 
envolvem incentivos fiscais para o de-
senvolvimento econômico e modelos de 
gestão para pesquisa, desenvolvimento 

Reunião ocorreu no dia 28 de julho no salão nobre do Palácio do governo de Roraima

5Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 419 - 30.07.2021



e inovação apresentados pela equipe de 
servidores das Coordenações Gerais de 
Gestão Tecnológica (CGTEC) e de Desen-
volvimento Regional (CGDER) da SUFRA-
MA. Ao todo a discussão visa analisar as 
potencialidades socioeconômicas advin-
das da criação de uma Zona de Desenvol-

vimento Sustentável em Roraima. 
A participação da Presidência da FIER 

em eventos como este visa o crescimento 
e desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do setor industrial roraimense 
e faz parte da Agenda de Representação 
Institucional e de Defesa de Interesses.

Projeto Missão Arara é coordenado pela Suframa

Presidente da FIER, Izabel Itikawa ao lado do Superintendente
Adjunto de Planejamento e  Desenvolvimento Regional da
SUFRAMA, Coronel Manoel Amaral.

Estiveram presentes o Governador de Roraima, Antônio Denarium, o Secretário 
de Planejamento, Emerson Baú, além de representantes de Entidades de Classes e 
empresários de diversos setores
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FIER é parceira dos Prêmios Professor
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia

de Empreendedorismo Consciente de 2021

PARCERIA COM A FIER E PROJETO CAMPEÃO DE RORAIMA

O Prêmio Professor Samuel Benchimol foi assim instituído em 2004, com o apoio da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), da Ação Pró-Amazônia, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (SEBRAE) e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). 

A FIER já sediou o evento de solenidade nos anos de 2006, 2013 e 2019. Além disso, na história 
da premiação, a edição de 2019 contou com um projeto roraimense como um dos vencedores. O 
Prof. Dr. Alexander Fernandes em parceria com os acadêmicos, Humberto Breno e Paulo Ricardo, da 
Universidade Federal de Roraima, ganharam com o projeto “Desenvolvimento de fogão de indução 
eletromagnética alimentada por energias renováveis” que conquistou o segundo lugar na categoria 
“Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica”. A solenidade ocorreu de forma 
virtual no dia 22 de novembro.

Com o objetivo de reconhecer projetos, institui-
ções, empresas e homenagear personalidades que 
se destacam no desenvolvimento sustentável da Re-
gião Amazônica, os Prêmios Professor Samuel Ben-
chimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente está com inscrições abertas até 19 de 
setembro. 

Com o apoio da Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima -  FIER, o prêmio chega a sua 17ª 
edição e neste ano a solenidade de premiação acon-
tecerá, virtualmente, no dia 17 de dezembro, na 
cidade de Rio Branco – Acre com coordenação da 
Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC.

O Prêmio Professor Samuel Benchimol contem-
pla iniciativas e trajetórias pioneiras para ampliar 
a compreensão da Amazônia e desvendar novos ca-
minhos em prol do desenvolvimento sustentável da 
região e inclui duas categorias de premiação: uma 
para contemplar iniciativas pioneiras no Desenvolvi-
mento Sustentável na Região Amazônica, outra para 
contemplar trajetórias pioneiras de Personalidades 
dedicadas ao Desenvolvimento Sustentável da Re-
gião Amazônica. 

O Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedo-
rismo Consciente tem como objetivo premiar inicia-
tivas na Região, que revelem através de sua prática, 
o potencial de transformação da Região Amazônica 
em prol do seu desenvolvimento sustentável. Possui 
três categorias: Iniciativa de Desenvolvimento Local 

(IDL); Categoria Empresa na Amazônia e Categoria 
Micro empreendimento na Amazônia (Prêmio Flo-
rescer), a qual homenageia 02 (dois) microempre-
endedores, valorizando o caráter empreendedor do 
pequeno negócio de sucesso na Amazônia, desen-
volvidos nos meios urbano e rural.

Os interessados em se inscrever podem acessar o 
Regulamento, a ficha de inscrição e mais informa-
ções no site www.amazonia.ibict.br. Podem se ins-
crever Instituições de representação empresarial, 
sindical ou profissional, as universidades ou insti-
tuições de pesquisas, sediadas no Brasil ou no ex-
terior, instituições públicas e privadas com atuação 
no desenvolvimento sustentável da Amazônia, além 
de instituições que tenham como objetivo promover 
o desenvolvimento regional, nacional ou internacio-
nal, empresas públicas ou privadas com investimen-
tos na região e autônomos com atividades referen-
tes à Amazônia. 

Os valores das premiações das categorias “Proje-
tos de Desenvolvimento Sustentável na Região Ama-
zônica” e “Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL)” 
serão de R$ 90.000,00 reais cada uma. As demais 
categorias não implicam em premiação em dinheiro. 
Ao todo em 16 edições, a iniciativa já alcançou mais 
de 3.200 inscrições, tendo 187 agraciados e mais de 
3 milhões em premiações. 

Projeto Missão Arara é coordenado pela Suframa
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O projeto “ Pedale Agora”, desenvolvido pelos alu-
nos da equipe de robótica Macunaima da escola do 
SESI, propõe a instalação de bicicletas ergométricas 
mecânicas em pontos estratégicos como parques e 
terminais de ônibus, afim de alcançar o maior núme-
ro de pessoas com o objetivo de promover o incen-
tivo a prática de exercícios físicos.

A princípio a proposta era aplicar apenas em ter-
minais de ônibus, a qual obteve um retorno positivo 
após uma pesquisa de campo, através de um ques-
tionário no FORMS, com os usuários de ônibus. Após 
a apresentação do projeto para o Superintendente 
da FETEC que ocorreu na no dia 17 de junho no Te-
atro Municipal de Boa Vista, ficou decidido abrir o 
leque de locais, como alguns dos exemplos já cita-
dos anteriormente, mas de forma com que pudes-
se ser movido para outros pontos, sempre visando 
alcançar o número máximo de pessoas praticando 
exercícios. 

A ideia é fazer um evento aberto e chamativo para 
o público, sem qualquer tipo de custo para o pró-
prio, que poderá fazer exercícios físicos enquanto 
espera o transporte ou passeiam no Parque do Rio 
Branco, por exemplo, estando em um local novo a 
cada mês, ou cada semana, sendo que este tópico 
ainda está aberto para discussões.

A professora Eulina Medeiros que é técnica da 
equipe conta que depois da apresentação do projeto 
à Câmara Municipal de Boa Vista e a FETEC - Funda-
ção de Educação, Turismo, Esporte e Cultura, foram 
convidados a aplicar a ideia não só nos terminais de 
ônibus da cidade, mas também em parques e praças 
municipais de Boa Vista, “Como técnica suplente da 
equipe, sinto-me muito orgulhosa por esses jovens 
com pensamento críticos, estarem estimulados a so-
lucionar os problemas da comunidade onde vive e 
conservar o meio ambiente”. Segundo ela a equipe 
também irá divulgar e apresentar o projeto em vá-
rios ambientes públicos (shoppings e pontos turísti-
cos da cidade) e terá a FETEC como parceira. 

A Escola do SESI-RR utiliza das mais diversas tec-
nologias que trazem benefícios e muitas possibilida-
des de desenvolver projetos em sala de aula, des-
pertando o espírito de invenção e cooperação nos 
projetos desenvolvidos pelas equipes de robótica.

  A vice-diretora Alesandra fala que é uma 
honra fazer parte do processo educacional dos alu-
nos, onde todo acompanhamento pedagógico faz a 
diferença, pois incentiva a serem pesquisadores e 
protagonistas da sua própria história, “Diariamente, 
novas ferramentas são desenvolvidas com o objetivo 
de facilitar e otimizar a rotina e fazer com que as ati-
vidades sejam realizadas com mais praticidade e ra-
pidez. Nossos alunos usam a tecnologia na educação 
ganhando destaque na sua vida educacional. Com a 
parceria nosso trabalho vai além do que penávamos, 
o propósito é compartilhar conhecimento e apre-
sentar o diferencial que os alunos vem adquirindo 
ao longo dos anos, elevar seu nível de proficiência 
preparando - os para o mercado de trabalho”. Ela 
conta que é uma satisfação ver os frutos que a equi-
pe está colhendo pois assim, garantem a melhoria 
no campo da aprendizagem fomentando os aspectos 
cognitivo, emocional, afetivo e social. E também o 
espírito empreendedor e sustentável dos alunos.

Alunos de robótica recebem apoio da FETEC
para prosseguir com o projeto Pedale Agora

Alunos e professores da equipe Macunaima 

Apresentação do projeto “Pedale Agora”
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SESI oferece exame que detecta
anticorpos contra Covid-19 no organismo 

Cuidar da saúde é muito importante e 
pensando nisso o Serviço Social da Indústria 
– SESI/RR dispõe dos mais diversos tipos de 
exames que servem para saber como vai a 
saúde do nosso corpo e prevenir doenças. 

Com a chegada da COVID-19 que é uma 
doença muito complexa e misteriosa, pois 
toda hora há novas dúvidas em torno da mu-
tação genética do vírus, sobre transmissões 
e tratamento, ela se apresenta de diversas 
formas no organismo, pois ela deixa seque-
las mesmo tendo se apresentado da forma 
mais leve.

Durante o período da doença fazemos vá-
rios exames para monitorar a saúde. Mas o 
que muita gente não sabe é que esses cui-
dados devem ser tomados também após a 
Covid. Por isso, muitos especialistas estão 
orientando o “Check-up” pós Covid. Que 
nada mais é que exames indicados para uma 

verificação completa da saúde e bem-estar 
das pessoas que tiveram a doença e querem 
dar continuidade aos cuidados de forma 
adequada.

No Laboratório de Análises Clínicas do 
SESI, são realizados mais de 700 tipos de 
exames. E para incentivar o cuidado com a 
saúde, o SESI oferece pacotes promocionais, 
para quem deseja fazer um check-up de ro-
tina ou o check-up pós Covid, para saber 
como está a saúde do corpo. Além desses, o 
laboratório do SESI-RR disponibiliza o exame 
Sorologia Covid IGG/IGM para detectar a co-
vid-19, e o Sars Covid IGG Anti-S Quantitati-
vo, esse é indicado após 30 dias da segunda 
dose da vacina do contra Covid, pois detecta 
os anticorpos no organismo.

Laboratório de análises clínicas do SESI-RR
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A conquista do certificado reacende a esperança de mudar de vida:

Parceria entre SENAI Roraima, ADRA e
Visão Mundial qualifica mais de 80 pessoas 

Os formandos concluíram os cursos de Informática Avançada, Móveis Projetados,
Pedreiro de Revestimento Cerâmico e Sketchup para Marcenaria

No último dia 23, no ginásio da Agência Adven-
tista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais - 
ADRA Roraima, em Boa Vista, ocorreu a solenidade 
de formatura de 90 pessoas concluintes dos cursos 
ofertados em parceria pelo SENAI, ADRA e Visão 
Mundial. A qualificação de pessoas em áreas com 
rápido retorno financeiro faz parte projeto “Ven, tú 
puedes”, da Visão Mundial. As turmas concluídas fo-
ram Informática Avançada de 80h, Móveis Projeta-
dos de 100h, Pedreiro de Revestimento Cerâmicos 
de 160h e Sketchup para Marcenaria de 80h. 

Os alunos foram brasileiros e venezuelanos em 
situação de vulnerabilidade social, que participa-
ram das aulas presencialmente nas dependências da 
ADRA, no bairro Tancredo Neves, com atividades te-
óricas e práticas, respeitando os critérios de distan-
ciamento social e cuidados contra a propagação da 
Covid-19. A Operação Acolhida também foi parceira 
na iniciativa. Como prática dos cursos de Sketchup 
para Marcenaria e Móveis Projetados, foram produ-
zidos alguns móveis, como gaveteiros e armários de 
cozinha, os quais estavam expostos na formatura. 
Salas que foram reformadas pelos alunos de Pedrei-
ro e Revestimento Cerâmico também podiam ser vi-
sitadas.

Para o diretor da ADRA em Roraima, Daniel Les-
sa, o momento de capacitação é muito importante 
na vida destas pessoas, que buscam uma colocação 
no mercado de trabalho. “Foi feita uma força tarefa 

para atender as pessoas que tenham essa necessi-
dade, por isso, hoje é um momento muito especial, 
e agradecemos em especial aos instrutores do SE-
NAI, que foram pessoas que se doaram muito mais 
do que apenas lecionar, mas causaram um impacto 
na vida de cada um dos alunos de forma positiva, 
instruindo-os para a vida”, citou.

O Major Becker, presente da formatura e repre-
sentante da Operação Acolhida, desejou a todos os 
formandos muita sorte e felicidade, ainda valorizan-
do as instituições pertencentes à esta parceria. Re-
forçou ainda a estima de que o trabalho da operação 
acolhida sempre continue a colher frutos dos traba-
lhos realizados. 

Para Onogrifo de Matos, representante da Visão 
Mundial, o certificado que os concluintes receberam 
é motivo de muita alegria. Por ser estrangeiro, ele 
já sentiu na pele como é árduo conseguir uma colo-
cação no Brasil sem uma revalidação dos certifica-
dos conquistados no país de origem, tendo que criar 
tudo de novo. “A única forma que nós imigrantes 
temos de conseguir realizar nossos sonhos no Bra-
sil, é se capacitando, então aproveitem estas opor-
tunidades de fazer cursos de qualidade. Sabemos o 
quanto foi um grande esforço para cada um se divi-
dir nos trabalhos de diárias que apareciam entre as 
aulas, para colocar comida na mesa, e valorizamos 
aos que concluíram. Vamos continuar trabalhando 
para abençoar vidas”, discursou. Também reforçou 

Formandos do curso.
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Quebrando barreiras, assim sentiu a única 
aluna mulher do curso de Sketchup para Marce-
naria (programa de computador para projetar 
móveis), Yuliska Francisco Bautista Jimenez, de 
27 anos. “Foi uma experiência muito importan-
te para mim, pois apesar de ser um trabalho pe-
sado, aprendi a gostar e sempre que precisava, 
eu contava com os colegas que me motivavam 
sempre a continuar. Sempre gostei da área civil 
e comecei a estudar na Venezuela Engenharia. 
Eu vi como uma grande oportunidade, já que 
tenho um irmão em Cascavel (PR) que tem uma 
tapeçaria, então irei trabalhar com ele”, expôs 
agradecida pela oportunidade.

Já para o aluno Ivan Jose Morão Alfonzo, 
de 57 anos, o apoio dos instrutores foi essen-
cial para que conseguissem o aprendizado que 
precisava para concluir o curso. Há 2 anos em 
Roraima, trabalhava como Técnico em Eletroe-
letrônica e tinha uma empresa de manutenção 

Representantes da parceria SENAI (Gerente Jamili Vasconcelos), Operação Aco-
lhida (Major Becker), ADRA (Daniel Lessa) e Visão Mundial (Onogrifo de Matos).

Yuliska Francisco Bautista Jimenez foi a única aluna mulher do curso de 
Sketchup para Marcenaria.

O orgulhoso formando Ivan Jose orão Alfonzo mostrando certificados e ao 
fundo a amostra dos móveis.

que “projetos sociais como este são relevantes tam-
bém para a população brasileira”, já que nas turmas 
também havia brasileiros em situação de vulnerabi-
lidade. 

Para Jamili Vasconcelos, Gerente de Educação 
Profissional do SENAI, as formaturas não são apenas 
um dever cumprido de todas as atividades realiza-
das para que os cursos fossem realizados a conten-
to, mas sempre é um motivo de comemoração à vi-
tória de todos os formandos. “Sabemos que muitas 
pessoas começam os cursos e por diversas razões 
pessoais que vão acontecendo no meio do caminho, 
não conseguem finalizar, então parabéns a todos 
vocês que concluíram os cursos, esperamos que o 
certificado do SENAI e em parceria da ADRA e Visão 
Mundial faça a diferença na vida de vocês, que pos-
sam ter ótimas oportunidades”, falou. Reforçou ain-
da, que o SENAI está aberto para dar continuidade 
às parcerias com as instituições. “Com estes cursos, 

na Venezuela, porém pela dificuldade que ele e 
sua família estavam enfrentando, precisou lar-
gar seus sonhos e vir tentar a vida no Brasil. 
“O trabalho manual é algo que eu gosto muito, 
por isso achei o curso de Marceneiro ideal para 
minhas habilidades, e posso dizer que me sai 
bem”, orgulhou-se. 

Para Alfredo Jose Mattey Romero, de 30 
anos, concluinte de Pedreiro de Revestimento 
Cerâmicos, conseguir a vaga no curso trouxe fe-
licidade para sua vida, pois sabe que com um 
certificado reconhecido, agora poderá ser va-
lorizado no mercado. “Agora, vou ter coragem 
de procurar emprego, pois vão me olhar com 
credibilidade pois estudei para me desenvolver. 
Estou trabalhando de forma autônoma, mas se-
guirei procurando uma boa colocação no mer-
cado. Minha meta é fazer o curso de eletricida-
de agora”.

vocês também conseguem empreender de forma 
independente, seja na área de construção civil ou 
marcenaria. Que o ensinamento dos nossos instru-
tores, faça a diferença na vida de vocês desejou aos 
concluintes. 

Fazendo a própria oportunidade
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O SENAI Roraima torna público a abertura das ma-
trículas no curso Técnico em Segurança no Trabalho. 
As aulas serão na modalidade semipresencial, com 
aulas online e encontros presenciais, a ocorrerem no 
Centro de Formação Profissional (CFP) Prof. Alexan-
dre Figueira Rodrigues - Unidade SENAI Asa Branca. 
O investimento total é de R$ 3.400,00, podendo ser 
pago em parcelas de R$ 170,00 (ao todo, serão 20 
parcelas). As vagas, são limitadas a 25 participantes, 
respeitando os critérios de distanciamento social.

O curso Técnico em Segurança no Trabalho tem a 
carga horária de 1.200 horas, sendo 960 horas cursa-
das a distância e 240 horas cursadas presencialmente 
(seguindo a regra dos cursos a distância de 80% de 
carga horária do curso sendo aulas online e 20% aulas 
presenciais), e começa dia 13 de setembro de 2021 e 
irá até 14 de outubro de 2022. Ao todo é composto 
por 5 módulos. Ao final do curso, o participante que 
for aprovado nos módulos do curso e efetuar o paga-
mento das parcelas, receberá o diploma com validade 
nacional na Habilitação Técnica em Segurança no Tra-
balho. No curso, o Estágio Profissional Curricular Su-
pervisionado é opcional, e, quando realizado, deverá 
ter a carga horária de 300 horas.

Requisitos de acesso e matrículas
Para participar do curso, os interessados devem 

ter idade mínima de 16 anos até o período de início 
do curso; devem estar cursando o 3º ano do Ensi-
no Médio ou equivalente, ou ter concluído o Ensino 
Médio; além de ser necessário ter computador com 
acesso à internet e saber usar os principais recursos 
computacionais, para realização das aulas online. O 
estudante fará seu horário de estudo, conforme sua 
disponibilidade, e terá encontros presenciais nos 
dias de segunda e terça, de 18h50 às 21h50. 

As matrículas estão ocorrendo no SENAI Asa Bran-
ca, situado na Avenida dos Imigrantes, 399, Bairro 
Asa Branca, de 8h às 12h e 14h às 18h. Para inscri-
ção, deve ser apresentado a documentação informa-
da a seguir: 

• Original e cópia:
• CPF e RG; 
• Comprovante de Residência;

• Comprovante de escolaridade (diploma do ensi-
no médio ou declaração de que está cursando o 3º 
ano);

• Certidão de nascimento ou de casamento;
• 01 Foto 3x4;
• Certificado de Reservista ou de alistamento mili-

tar para maiores de 18 anos do sexo masculino;
• Título de eleitor;
• Para os candidatos com deficiência, apresentar 

laudo médico.
Para a matrícula de menores de idade, o respon-

sável legal deverá apresentar os documentos de CPF 
e RG (original e cópia). O pagamento da primeira 
parcela do curso deve ser realizado no ato da matrí-
cula, para confirmação da vaga.

Confira as informações completas sobre o curso 
no Regulamento para ingresso no curso Técnico em 
Segurança no Trabalho e no Plano de curso, disponí-
veis no site da instituição (rr.senai.br).

O curso tem como objetivo habilitar o profis-
sional para atuar em ações prevencionistas nos 
processos produtivos, com auxílio de métodos 
de identificação, avaliação e medidas de contro-
le de riscos ambientais de acordo com normas 
regulamentadoras e princípios de higiene e saú-
de do trabalho; coletar e organizar informações 
de saúde e segurança do trabalho emitindo re-
latório técnico, investigando e analisando aci-
dentes e recomendando medidas de prevenção 
e controle.

O profissional formado atua em ações preven-
cionistas nos processos produtivos com auxílio 

de métodos e técnicas de identificação, avalia-
ção e medidas de controle de riscos ambientais 
de acordo com normas regulamentadoras e prin-
cípios de higiene e saúde do trabalho. Desenvol-
ve ações educativas na área de saúde e seguran-
ça do trabalho. Orienta o uso de equipamentos 
de proteção individual (EPI) e equipamentos de 
proteção coletiva (EPC). Coleta e organiza infor-
mações de saúde e de segurança no trabalho. 
Executa o Programa de Prevenção de Riscos Am-
bientais (PPRA). Investiga, analisa acidentes e re-
comenda medidas de prevenção e controle.

Dentro dos 5 módulos do curso, serão vistos com-
ponentes curriculares como Rotinas de Segurança 
e Saúde do Trabalho, Planejamento e Execução de 
Ações Educativas, Coordenação de Programas e Pro-
cedimentos de Saúde e Segurança do Trabalho, As-
sessoria e Consultoria em Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente do Trabalho, Monitoramento dos Progra-
mas e Documentos de Saúde e Segurança do Traba-
lho, Gestão de Auditorias em Saúde e Segurança do 
Trabalho, entre outros. 

Conheça mais sobre o curso Técnico em Segurança no Trabalho 

SENAI Roraima começa matrículas para o 
curso Técnico em Segurança no Trabalho

O curso de habilitação técnica segue a Metodologia SENAI de Educação Profissional, sendo
ofertado na modalidade semipresencial e disponibilizado no município de Boa Vista/RR
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Curso do IEL-RR aborda estratégias de 
marketing no Instagram

Curso ocorre no período e 16 a 24 de agosto

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está 
com inscrições abertas para o curso Em-
preendendo com Instagram. A iniciativa 
que também é uma parceria com o SE-
BRAE-RR ocorrerá de modo presencial 
com o material didático incluso no perío-
do de 16 a 24 de agosto.

O objetivo é ajudar o empreendedor 
local a buscar estratégias práticas para 
criar campanhas de marketing em redes 
sociais e assim alavancar as vendas em 
um mundo em que cada vez mais as re-
des sociais se transformaram em ferra-
mentas utilizadas para os negócios.

Desta maneira, assuntos como vendas, 
mercado digital, marketing de conteúdo, 
além de dicas de fotografia e edição de 
vídeos são alguns dos tópicos que estão 
no conteúdo programático do curso que 
será ministrado pelo Administrador, MBA 
em Marketing Digital e Pós-graduando 
em Neuromarketing, Matheus Vasconce-
los

Para realizar a inscrição, os interessa-
dos podem acessar a página do IEL-RR 
(https://www.ielrr.org.br/) ou obter mais 
informações através do número (95) 
98112-2075 (Ligação e WhatsApp).

O curso possui um investimento total 
de R$ 280 e ocorrerá no horário das 19h 
às 22h. Como um bônus também será dis-
ponibilizado para os participantes uma 
consultoria gratuita na área de marketing 
digital após o término da capacitação.

SERVIÇO
Inscrições abertas
Curso: Empreendendo com o Instagram
Período: 16 a 24 de agosto de 2021
Carga horária: 20h
Valor: R$ 280,00 com desconto para 

micro e pequenas empresas
Modalidade: Presencial e Material di-

dático incluso.
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