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Serviço Geológico Brasileiro e Manejo Florestal 
Sustentado foram temas centrais do CTMAR

No dia 15 de setembro de 2020 a Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima (FIER) realizou a terceira 
reunião ordinária do Conselho Temáti co de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura (CT-
MAR), que teve como pauta uma apresentação sobre 
atuação do Serviço Geológico Brasileiro, suas parcerias e 
realizações no estado de Roraima e uma palestra sobre o 
projeto de Manejo Florestal Sustentado de Uso Múlti plo 
no Estado.

A apresentação sobre a atuação do Serviço Geológico 
Brasileiro, suas parcerias e realizações no estado de Ro-
raima foi realizada pelo chefe do Núcleo de apoio de Ro-
raima da CPRM, Jean Flávio Cavalcante de Oliveira, que 
começou explicando sobre a missão da CPRM, o tempo 
de atuação em Roraima, dentre outros detalhes. 

O palestrante explanou sobre os projetos realizados no 
centro-sudeste de Roraima, em áreas chave de integração 
geológica, integração geofí sica e aportes analíti cos. Todas 
essas ações, foram voltadas para a caracterização da voca-
ção mineral da área de estudo, através do cadastramento 
das ocorrências minerais e integração de dados para ca-
racterização de áreas favoráveis para mineralização. 

Outro projeto citado, foi o de integração geológica de 
50 anos de estudos desenvolvidos pela SGB-CPRM em 
Roraima, com importante atualização geológica, base-
ada em levantamentos de perfi s geológicos regionais, 
dados aerogeofí sicos, análises geoquímicas e geocrono-
lógico. Também foi abordada a pesquisa de argila para 
cerâmica vermelha, realizada em Boa Vista – RR, no ano 
de 2002, na primeira pesquisa de argila da área 1, que 
aconteceu na fazenda Santa Cecília, apresentou uma 
vida úti l para extração de 69 anos. A segunda pesquisa 
na área 2, também na Fazenda Santa Cecília, apresentou 
vida úti l para extração de 12 anos. 

Por fi m Jean falou sobre as águas superfi ciais e sub-
terrâneas, e as ações da CPRM para o setor hídrico Bra-
sileiro. Apresentou as característi cas da Rede Operada 
pela Regional e a equipe que conduz todo este trabalho. 
Destacou o trabalho da rede integrada de monitora-
mento das águas subterrâneas – Projeto Rimas, que em 

Roraima monitora poços nos municípios de Boa Vista, 
Cantá e Bonfi m.

Em seguida aconteceu a palestra sobre Projeto de 
Manejo Florestal Sustentado de Uso Múlti plo no esta-
do de Roraima, ministrada pela Engenheira Florestal 
Sarah Fraga. De acordo com a engenheira a fi nalidade 
do projeto é a administração da fl oresta para a obten-
ção de benefí cios econômicos, sociais e ambientais, de 
maneira que se respeite os mecanismos de sustentação 
do ecossistema e considerando, cumulati va ou alternati -
vamente, a uti lização de múlti plas espécies madeireiras, 
de múlti plos produtos e subprodutos não madeireiros, 
bem como a uti lização de outros bens e serviços de na-
tureza fl orestal. 

No estado de Roraima, a base econômica foi fomenta-
da em extração animal, vegetal e mineral, principalmen-
te em áreas indígenas. O trabalho dispõe-se a realizar o 
manejo sustentável, visando o aproveitamento dos re-
cursos de forma sustentada e aumentando a renda da 
comunidade local.

Ao fi nal, a representante da FIER apresentou a atua-
lização do Simples Ambiental, informando as providên-
cias realizadas para que o projeto chegasse até as auto-
ridades.  O status atual é que não foi identi fi cado, até o 
momento, o encaminhamento da proposta do Executi -
vo Estadual para a ALE. Nos informes, foi falado sobre a 
realização da feira online AGROLAB da Amazônia e foi 
realizada a divulgação do Evento Teias de Inovação – do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunica-
ção (MCTIC), assim com a divulgação do Núcleo de Aces-
so ao Crédito – NAC da CNI/FIER, com a parceria fi rmada 
com a Caixa Econômica Federal.

A reunião aconteceu de forma online, pelo Google 
Meet, foi conduzida pelo presidente do CTMAR, Oneber 
de Magalhães Queiroz e teve a parti cipação dos mem-
bros do conselho representantes de insti tuições como 
a SPMA, Eletronorte, Embrapa, Fecomércio, OAB, UNI-
VIRR e FEMARH; Sindicatos: SINDICER, SINDIREPA, SI-
DIMADEIRAS e SINDIMAR; e de insti tuições do Sistema 
FIER: SESI e IEL. 



Alunos da Escola do SESI Roraima se
destacam em competições nacionais

Setembro está sendo um mês de conquistas 
para a escola do SESI/RR, a primeira é da equi-
pe de Robótica Macunaíma, que conquistou o 
7º lugar no Hackathon Espacial, promovido pela 
Agência Espacial Brasileira (AEB). A maratona vir-
tual foi parte da SBPC Jovem e Família, uma das 
atividades científicas da 72ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), aconteceu nos dias 05 e 06 de setembro 
e teve 93 equipes, de todo o Brasil, inscritas. 

A equipe é composta pelos alunos Vinicius Ra-
fael de Souza Hermogens de Lima, Davi Linhares 
Ichihara, Vittor Hugo Romoda Melo em pelo téc-
nico, o professor Dennis Padilha.

A edição 2020 do Hackathon teve como tema 
a “Exploração Lunar” através de robôs autôno-
mos, onde os alunos podiam, a partir de suas ca-
sas, programar e controlar um robô inteligente, 
em uma simulação de uma missão de transpor-
te de materiais para uma base lunar. Para tanto 
era preciso seguir um caminho seguro e superar 
obstáculos através de um programa de controle 
construído pelos próprios participantes.

A segunda conquista se trata da classificação 
de 31 alunos da escola para a 2ª fase da Olimpí-
ada Nacional de Ciências (ONC), os participantes 
são do 9º ano do ensino fundamental ao 2° ano 
do Novo Ensino Médio Técnico Integrado SESI 
SENAI. Os alunos, que agora seguem para a se-
gunda fase da competição, ainda sem data defi-
nida. A 1ª fase contou com mais de 2 milhões de 
inscritos de todo o Brasil. Veja ao lado os alunos 
classificados:

     Nº    Alunos classifi cados do 1º ano do Ensino Médio Técnico Integrado

     Nº    Alunos classifi cados do 2º ano do Ensino Médio Técnico Integrado

     Nº    Alunos classifi cados do 9º ano

MARCO LUCCA COELHO MENDONCA

ERICK KAUÃ ARAÚJO FIGUEIREDO

FERNANDO LEITE BEZERRA

VITTOR OLIVEIRA BARROS

MÕNICA THAYSA MARIDONIA PEREIRA VIANA

INGRID FERNANDA MENEZES RODRIGUES

LUKAS OLIVEIRA CASTRO

PEDRO LUCAS DUMER LOPES                                       

IZABELLY DOS SANTOS PRAXEDES

BEATRIZ TIMÓTEO DUARTE

CAIO SANTANA SANTOS

2

2

2
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4

4
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8
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12

PATRÍCIO OLIVEIRA SÁ JUNIOR

LUCAS ALEJANDRO CASTELLANO DE SALES

GABRIEL FERNANDES 

FILIPE ARRAES FEITOSA GRUBER

ANGELO HENRIQUE SANTOS ESCORCIO

ARIEL SILVA

1

1

1
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3

3

5

5

5

7

7

7

9

9

9

11

13

MARIA EDUARDA FERREIRA                                         

ERICK TIBÚRCIO DE AZEVEDO SOUZA                

FRANCILENE CHRISTINE FONTES ROCHA

JASMIM SABINI

CLARA VITÓRIA MELVILLE                                   

ESTHER BRITO CARVALHO BORGES

SAMUEL AGUIAR GOMES C. DE CARVALHO               

LÁZARO GUILHERME GALVÃO F.  SILVA                   

GIOVANNA PIZATO DOS ANJOS

YURI CAMPELLO CARVALHO

RYAN SOUZA ALCÂNTARA

LUCAS VERÍSSIMO SOUSA

MARJORIE CONDOLEEZZA N.  M.  MAGALHÃES          

VITOR SAMPAIO SCHAEDLER                                       
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Professores da Escola do SESI Roraima foram
selecionados para time de especialistas da Microsoft

Os professores Dennis Padilha, Nilza Salviano e Jardel 
Sousa foram selecionados e receberam o selo para fazer 
parte do time de Educadores Inovadores da Microsoft 
2020 – 2021 (programa Microsoft Innovative Educator Ex-
pert – MIE). 

A cada ano, a Microsoft seleciona novos membros para 
fazer parte dessa comunidade global exclusiva, possibili-
tando compartilhamento de ideias, conhecer novas abor-
dagens e a troca de experiências.

O programa seleciona educadores autônomos que se-
jam apaixonados por ensino e aprendizagem, que inspirem 
os alunos com pensamento criativo e trabalhem em espí-
rito de colaboração. Os especialistas da MIE compartilham 
seu aprendizado com colegas e outros educadores por 
meio de programas de treinamento locais, em seus pró-
prios sistemas escolares, apresentações em conferências, 
blogs, canais sociais e muito mais. 

A professora Nilza Salviano, especialista em psicopeda-
gogia, falou da superação, de sua fé e do apoio recebido da 
família e do SESI/RR. “Diante de inúmeros desafios enfren-
tados este ano, conquistar o selo Mie Expert foi de grande 
importância, pois ele veio recheado de sentimentos, um 
deles é gratidão; a Deus, a minha família e a gestão da es-
cola SESI, que sempre nos motiva com palavras e ações. 
Fazer parte da lista dos professores da Microsoft como 
educador Mie Expert é, acima de tudo, saber comparti-
lhar o conhecimento tecnológico de forma prática à nossa 
comunidade escolar, pois o novo modelo de ensino surge 
com as necessidades sociais atuais. Por isso quebrar velhos 
paradigmas e olhar para novas possibilidades no processo 
ensino aprendizagem é essencial”, pontuou.

O professor de educação tecnológica, técnico das equi-
pes de robótica e engenheiro civil, Dennis Padilha, se sen-
te realizado e agradecido à instituição pela oportunida-
de. “Receber esse selo é simplesmente gratificante, pois, 

A ONC visa despertar e estimular o interesse pelo 
estudo das ciências naturais; aproximar as instituições 
de ensino superior, os institutos de pesquisa e socie-
dades científicas das instituições do ensino médio e 
do ensino fundamental; identificar estudantes talen-
tosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e 
tecnológicas, nas universidades ou setores produti-
vos; proporcionar desafios aos estudantes visando o 
aprimoramento de suas formações e contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação básica e promo-
ver a inclusão social por meio da difusão do conheci-
mento.

Para finalizar com chave de ouro, o aluno João Pedro 

ao me ver, é uma forma de sentir que todo o esforço, as 
aprendizagens e experiências adquiridas nesse processo, 
não foram em vão. Já que, para receber esse selo, precisa-
mos passar por várias etapas. Sinto-me orgulhoso e reali-
zado por tal feito. Também quero agradecer aqui, ao SESI, 
por oportunizar esse momento de realização. #MuitoFe-
liz”, afirmou.

De acordo com o professor de matemática, especialista 
em metodologia de ensino de matemática e física e mestre 
em ensino de ciências, Jardel Sousa, a conquista irá pos-
sibilitar mais inovação em seu desempenho profissional.  
“Receber o selo da Microsoft MIE representa o reconheci-
mento das ações desenvolvidas para, cada vez mais, inovar 
com as atividades em sala de aula. É uma oportunidade de 
expandir novas ideias, metodologias e claro poder contri-
buir para o desenvolvimento da equipe sesiana”, declarou.

A conquista foi resultado da dedicação dos professores 
que precisaram atender todos os critérios da Microsoft 
como ser usuários ativos, ganhar o Certificado MIE Badge 
e demonstrar como incorporou tecnologias Microsoft de 
maneiras inovadoras em seu trabalho com alunos e pro-
fessores.

 De acordo com a gerente executiva de educação 
e diretora da escola do SESI Roraima, Gardênia Cavalcante, 
os professores estão de parabéns e refletem o DNA da ins-
tituição que tem o objetivo de preparar seus alunos para o 
futuro do trabalho. “Ficamos muito felizes e orgulhosos de 
termos nossos professores nesse time de experts. A Escola 
do SESI está antenada nas novas tecnologias, utiliza essas 
ferramentas de forma ativa no seu dia a dia em sala de 
aula, a inovação está no nosso DNA. Estamos aqui, todos 
os dias, preparando nossos alunos para o futuro, para as 
novas profissões, novas formas de trabalho, enfim quere-
mos construir uma base firme para que alcancem o suces-
so e façam a diferença no mercado de trabalho”, finalizou.

Freitas Mello, do Ensino Médio Técnico Integrado SESI 
SENAI está participando da 12ª Olimpíada Nacional de 
História do Brasil (ONHB) e já foi classificado para a 2ª 
fase. A ONHB é promovida pela Universidade Estadual 
de Campinas, com o objetivo de valorizar o ensino de 
história e celebrar a relevância de professores e alu-
nos na construção coletiva do conhecimento.  A com-
petição teve início dia 06 de setembro e encerra em 
30 de outubro, de forma totalmente online. A divul-
gação dos medalhistas sairá no dia 22 de novembro.

Para ter um bom desempenho na competição, o 
aluno conta com a orientação do professor Valdemir 
Filef e da professora Ruth Anne.
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Evento on-line reúne especialistas em gestão

O IEL Pernambuco, em parceria com o IEL Roraima, 
promoverá, entre os meses de outubro e dezembro, o 
CONEX, um evento on-line com especialistas que irão 
debater assuntos como gestão, liderança, finanças, 
empreendedorismo e negócios. O evento contará com 
a participação de alguns experts como Luiz Felipe Pon-
dé, Leandro Karnal e Tiago Nigro.

A ideia do evento nasceu da necessidade de ofere-
cer às pessoas o acesso ao debate sobre temas impor-
tantes em prol dos ambientes inovadores. O CONEX 
será dividido em três dias. O primeiro, no dia 8 de outu-
bro, será dedicado às temáticas de gestão e liderança; 
o segundo, no dia 18 de novembro, abordará finanças 
e investimentos; e o terceiro, no dia 10 de dezembro, 
contará com debates e participações dos experts cujas 
carreiras estão atreladas ao mundo do empreendedo-
rismo e dos negócios.

O evento conta com o apoio da Federação das In-
dústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) e do Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae). Os interessados podem se inscrever, conferir 
os valores e obter mais informações, acesse o site do 
IEL/RR (www.ielrr.org.br)  ou entre em contato pelos 
telefones: 3623-1253 ou 98112-2075.
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Programa de Desenvolvimento Profissional

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR está 
com matrículas abertas para o curso EAD com o tema 
“Prepare-se para o novo normal”, parte do curso Re-
cursos Humanos e Departamento Pessoal, que parte 
dos módulos do Programa de Desenvolvimento Profis-
sional (PDP)

O programa já vem sendo executado pelo IEL, des-
de 2014, na modalidade presencial e agora está sendo 
ofertado na modalidade a distância. 

A capacitação é 100% on-line e proporciona ao clien-
te a mesma qualidade das presenciais, com interação 
entre professor e alunos em tempo real.

Data de Início: 13/10/2020
Momentos de interação: A partir das 18:30 pelo 

Google Meet. 
Investimento: R$ 100,00
Inscrição pelo link: https://forms.gle/ZDeJw2jMf9s-

8Cdtd8 
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Setembro Amarelo

O IEL/RR realizou um evento para seus colaborado-

res sobre a importância da saúde mental. A sensibiliza-

ção foi ministrada pela Psicóloga Ádria Almeida.

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os 

anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se 

de uma triste realidade, que registra cada vez mais ca-

sos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% 

dos casos de suicídio estavam relacionados a transtor-

nos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, se-

guida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.
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