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Usina de Beneficiamento de Plásticos Rígidos

é instalada em Boa Vista

No dia 06 de junho, a Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER, o Consulado do Japão, a Prefeitura de Boa Vista e o 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizaram a cerimônia de 
instalação da Usina de reciclagem de plásticos rígidos como garrafão 
de água, garrafas PET e similares, no Aterro Sanitário de Boa Vista, 
localizado na BR-174 logo após o Anel Viário.

O equipamento adquirido pela FIER com recursos obtidos junto ao 
Consulado do Japão será cedido em regime de Comodato para a 
UNIRENDA, por um período de 5 anos, em que a Federação será 
responsável pelo envio de relatórios de desempenho ao Consulado 
do Japão. Ao final desse período será realizada a doação do 
maquinário, passando-o definitivamente para a UNIRENDA. 

O Cônsul do Japão, Kazuo Yamazaki, acompanhou a cerimônia e 
disse que sempre haverá recursos para apoiar projetos como esse. “A 
introdução do maquinário é importante para o Japão e 
principalmente para o povo Roraimense, porque a matéria prima 
composta por plásticos e garrafas pet poderá ser processada, tratada 
e vendida pelo triplo do preço, tornando o processo economicamente 
viável. Esse é um projeto pioneiro que poderá servir de exemplo e 
onde poderão ser trazidas outras máquinas para tratamento de outro 
tipo de material encontrado no lixo”, completou.

Além da elaboração do projeto de aquisição, a FIER também 
realizou as obras complementares da rede hidráulica para abastecer o 
equipamento, doou equipamentos de proteção individual para os 
cooperados e articulou o apoio do SESI e SENAI para programas de 
Saúde e Segurança no Trabalho, Projetos de Engenharia e 
Acompanhamento da Obra e Manutenção do Equipamento e cursos 
profissionalizantes.

O Presidente da UNIRRENDA, Rogério Pereira da Silva, falou da 
satisfação em receber não só o maquinário mais todo o apoio da 
Federação das Indústrias. “Há muito tempo nós esperávamos por 
esse equipamento e com a chegada dele, agora nós vamos melhorar a 
condição de trabalho e também a nossa renda. E o que nos deixa feliz 
também é o fato de que vamos receber apoio do SESI e do SENAI, para 
realizar o nosso trabalho com segurança e qualidade”, declarou.

A prefeitura de Boa Vista, por meio do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente aportou recursos para a reforma das instalações do 
galpão onde os cooperados irão trabalhar melhorias da rede elétrica, 
hidráulica, setor administrativo e refeitório. Além disso, a 
sensibilização dos catadores e o apoio por meio de projetos sociais 
também estão a cargo do município.

A prefeita de Boa Vista, Teresa Surita destacou que a parceria com 
a Unirenda já é antiga e que a Prefeitura apoiará a cooperativa com o 
carro que precisam para realizar a coleta do material para 
beneficiamento. “A Prefeitura trabalhou junto com a Unirenda na 
estruturação da cooperativa e do espaço físico há mais ou menos 4 
anos atrás e esse veículo será um complemento para a nova estrutura 
que proporciona uma renda a esses cooperados. Se eles decidiram 
trabalhar neste processo é porque acreditam que dessa maneira 

podem obter uma renda e garantir o seu sustento e é isso que vemos 
agora, um local estruturado que permitirá uma grande melhoria na 
qualidade de vida dessas famílias”, enfatizou.

A presidente em exercício da FIER Maria Luiza Campos destacou a 
importância deste dia na vida dos cooperados da Unirenda. “Acredito 
que o dia de hoje ficará marcado na vida de cada um desses homens e 
mulheres, que daqui tiram o sustento de suas famílias. Para muitos 
pode parecer que era apenas uma máquina que estava faltando, mas 
é muito mais que isso. Esse maquinário, adquirido por meio de 
esforços da FIER em parceria com o Consulado do Japão, vai fazer toda 
a diferença na realização do trabalho desses profissionais, agregando 
valor e qualidade ao trabalho realizado por eles”.

Sem a Usina a UNIRENDA vendia os plásticos prensados e sujos por 
R$ 0,60/Kg. Em Manaus eles eram lavados, separados e triturados. 
Com o novo equipamento instalado será possível lavar e triturar até 
200 Kg/hora de plásticos por dia, separados por cor. Os “flakes” 
poderão ser comercializados pela cooperativa diretamente com os 
fornecedores no Amazonas ao preço de R$ 2,20/kg. 

O que muda?

 A ideia surgiu no Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos 
naturais, Energia e Infraestrutura, coordenado pela entidade, em 
função da vigência da Lei 12.305/2014 que entrará em vigor em 
agosto deste ano e que determina o fechamento dos lixões e a 
proibição de pessoas trabalhando ou morando nas áreas de aterro 
sanitário. 

O objetivo de instalação da usina é contribuir para a organização e 
estruturação dos catadores de materiais recicláveis que compõem a 
cooperativa UNIRENDA, implantando um modelo de negócio que 
melhore as suas condições de vida, trabalho e renda. 

Aquisição do equipamento.

Instalação do maquinário vai parmitir mais qualidade ao trabalho realizado pelos trabalhadores

Foto: Jader Souza

O SEBRAE porporcionará a disseminação da cultura 
empreendedora com cursos e oficinas que ampliem o entendimento 
da atuação da Cooperativa como um negócio capaz de geral receita e 
melhorar as condições de vida e trabalho para todos. 

A indústria de confecção North Country produziu e doou os 
uniformes e a FIER adquiriu os equipamentos de proteção individual.

A indústria Publicolor Comununicação Visual já deu início e 
continuará com toda a identificação e sinalização do local.

A Indústria KUBITZ – fabricante do equipamento, concedeu 
benefícios no processo de aquisição, transporte e montagem. E a 
equipe da empresa Marlon máquinas realizou todo o processo desde 
a montagem até o funcionamento do equipamento.

Quem mais apoiou a iniciativa
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Prêmio CNI de Economia 2014

Economistas de todo o Brasil podem

se inscrever a partir de julho

SESI

Recital do SESI 2014 mostra aprendizado dos

alunos dos Projetos Arte Jovem e Lazer Cultural

O Prêmio CNI de Economia 2014 visa estimular a pesquisa 
econômica de alta qualidade sobre a indústria e temas relevantes 
para o crescimento da indústria brasileira. Criado pela 
Confederação Nacional da Indústria – CNI de Economia, com o 
apoio institucional da Associação Nacional de Cursos de Pós-
Graduação em Economia (ANPEC).

 Serão considerados inéditos os textos inseridos em 
documentos de circulação restrita de universidades e instituições 
de pesquisa, como notas e texto para discussão e similares.

Os artigos serão avaliados por uma banca composta por 
especialistas da ciência econômica, em geral professores e 
pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa 
brasileiras. Serão premiados artigos de economia aplicada sobre 
os temas: Economia Industrial e Competitividade e Comércio 
Exterior, poderão concorrer trabalhos de economia, em 
português ou inglês. 

Premiação - Para o tema Economia Industrial: 1° Lugar- R$ 
20.000,00, 2° Lugar- R$ 10.000,00. Para o tema Competitividade e 
Comércio Exterior: 1° Lugar- R$ 20.000,00 2° Lugar- R$ 10.000,00.

As inscrições estarão abertas a partir de 1º de julho e poderão 
ser feitas até 30 de agosto de 2014 mediante o preenchi-      
m e n t o  d o  f o r m u l á r i o  d i s p o n í v e l  n o  s i t e :      
www.cni.org.br/premiocnideeconomia.

O Recital é um dos eventos culturais mais tradicionais do Sesi, 
que acontece há 17 anos. É uma forma de valorizar o aprendizado 
dos alunos de musicalização  com a interpretação de canções ao 
som dos instrumentos. 

Quase 200 crianças se apresentaram neste 1º semestre de 
2014. Mais de 400 pessoas prestigiaram o evento nas três noites 
de apresentações, realizadas no auditório do Centro de Educação 
do Trabalhador do SESI. 

No repertório sucessos nacionais e internacionais além de 
composições dos professores do SESI. Os estilos foram do pop, 
rock, dance ao clássico e romântico. Ao todo, foram 31 
apresentações de teclado, violão, flauta doce e violino.

Gabriella Nogueira Aguiar sabe do evento por meio de uma 
amiga, e decidiu prestigiar, ela disse que ficou encantada com as 
apresentações. “É um trabalho muito bonito, a gente fica 
encantada em ver os alunos se apresentando por que tanto os 
menores quanto os maiores dão um show, a presença de palco 
deles é incrível. Além de ser um evento muito organizado”, 

declarou.
“Foram três meses de trabalho entre definição de repertório e 

ensaios que resultaram em belas apresentações. Pudemos ver a 
satisfação dos pais, que prestigiaram seus filhos incentivando a 
prática dessas atividades que contribuem para a valorização da 
cultura. Os resultados percebidos foram inúmeros, entre eles a 
superação do nervosismo dos alunos diante do auditório lotado. 
Agora vamos nos preparar para o Recital do segundo semestre”, 
declarou o Coordenador Técnico da Área de Lazer do SESI, Cláudio 
Lísias.

O Projeto Arte Jovem oferece oficinas recreativas e aulas de 
teatro, canto coral e musicalização (flauta, teclado, violão e 
violino). As atividades acontecem duas vezes por semana, as 
segundas e quartas ou terças e quintas, das 8h às 12h e das 14h às 
18h. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Centro de 
Cultura, Esporte e Lazer do SESI -CCEL, em horário comercial. Mais 
informações pelo telefone 4009-1844.

Recital SESI 1º semestre. Alunos encantaram o público durante as três noite de evento

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Semana do Trabalhador da Indústria Madeireira atendeu

mais de 1.000 Industriarios em Rorainópolis
Programação contou com cursos, palestras campeonato de futsal e atividades

recreativas promovidas pelo SESI

O evento foi promovido pela Associação das Madeireiras de 
Roraima – Amaderr e Sindicato das Madeireiras do Estado de 
Roraima e executado pelo SESI. A programação iniciou no dia 27 e 
foi encerrada no dia 31 de maio. As atividades foram realizadas 
tanto em na sede do município de Rorainópolis, como na Vila 
Nova Colina, aproximadamente 1.500 pessoas participaram da 
programação.

Os trabalhadores das indústrias madeireiras receberam 
palestras sobre a Prevenção de acidentes no setor de trabalhado, 
focando a importância do uso dos Equipamentos de Proteção 
Individuais e sobre Álcool e Drogas, ministradas por técnicos do 
SESI. 

A equipe do Programa de Educação Alimentar Cozinha Brasil 
ministrou cursos na sede de Rorainópolis e na Vila Nova Colina. 
Nos dias 27 e 28, 116 pessoas, divididas em três turmas, entre 
trabalhadores das indústrias madeireiras, seus familiares e a 
comunidade em geral participaram do curso, realizado na Escola 
Estadual José de Alencar. Já nos dias 30 e 31 foi a vez dos 
moradores de Nova Colina, ao todo foram 127 inscritos, também 
divididos em três turmas. As aulas foram realizadas na Escola 
Tenente João de Azevedo.

Entre as receitas preparadas estiveram: suco de abacaxi com 
hortelã, suco da horta e suco de melancia com hortelã. Risoto 
rosado, macarrão ao molho de melancia, ensopado de carne. 
Sobremesas, bolo de casca de banana, doce da casca do abacaxi, 
pão de mandioca, e merengue de banana, preparado para 
degustação durante as atividades recreativas.

Todos os alunos recebem o kit do Cozinha Brasil, contendo o 
livro com todas as receitas preparadas durante o curso e muitas 
outras, caderneta para anotações, touca e avental, e ainda o 
certificado de participação.

No sábado, último dia do evento, trabalhadores do setor 
madeireiro tiveram a oportunidade de realizar Avaliação 
Audiológica, e participar do Circuito Saúde, onde realizaram o 
exame de Espirometria, que permite verificar o fluxo de ar dos 
pulmões, verificaram a Pressão Arterial, a Glicose e fizeram 
avaliação das condições físicas, por meio da Balança de 
Bioimpedância, os serviços foram prestados por profissionais da 
Área de Saúde do SESI. 

Antônio Soares, há seis anos trabalha no setor madeireiro, ele 
diz que ações como essa, valorizam o trabalhador. “Essas ações 
são sempre bem vindas. É muito bom ter esse momento pra gente 
ver como está a saúde e receber orientações. A gente se sente 

valorizado”, declarou. 
Os resultados dos exames e avaliações, serão encaminhados 

junto com um relatório emitido pelos profissionais do SESI para as 
empresas dos trabalhadores.

O esporte também esteve em destaque. Os trabalhadores das 
indústrias madeireiras da região montaram seus times para 
participar do Campeonato de Futsal. Ao todo foram formadas seis 
equipes, representando as empresas: Madeireira Azul, Boa Sorte, 
Central Norte, Vitória, Monte Sião, Nova Colina, IMADEX e 
Juaperí, todas instaladas na região sul do estado. O jogo final foi 
disputado pelas Equipes Boa Sorte e Nova Colina, que levou a 
melhor.

As atividades da Semana do Trabalhador da Indústria 
Madeireira foram voltadas não só para os trabalhadores, mais 
também para seus familiares. No último dia, desde as 9 da manhã 
até às 17 horas, a diversão das crianças, adolescentes e jovens foi 
garantida. A animação ficou por conta dos Palhaços Lulu e 
Farofinha, que comandaram as brincadeiras no palco do 
Caminhão SESI Movimento. Pula-pula, totó, tênis de mesa e 
pintura de rosto estiveram disponíveis durante todo o dia. 

O presidente da AMADERR e vice presidente do 
SINDIMADEIRAS, Oneber de Magalhães Queiroz, ficou feliz em 
ver que o objetivo da realização da Semana foi alcançado. 
“Quando nós da Associação e do Sindicato das Madeireiras 
pensamos em realizar essa programação, nosso foco era 
promover a integração do setor com a população e eu fico muito 
feliz em ver que isso foi alcançado. A parceria com o SESI 
possibilitou que nós oferecêssemos desde exames e cursos até a 
recreação para as crianças, ou seja, qualidade de vida”.

O assessor da gestão do SESI, Jefferson Haron, disse que a ação 
serviu também para fortalecer a imagem do SESI junto ao setor e a 
comunidade em geral. “Ficamos muito satisfeitos com os 
resultados obtidos durante essa Semana. O melhor pagamento 
foi sem dúvidas ver o sorriso de satisfação das pessoas e receber 
os agradecimentos. A programação movimentou não só a sede do 
Município de Rorainópolis, mas principalmente a Vila de Nova 
Colina. A população daqui se sentiu valorizada, por perceber que 
uma ação desse porte, chegou até eles. O SESI estará sempre a 
disposição da AMADERR e do Sindicato das Madeireiras, para ser 
parceiros em outras ações”, declarou.

A programação da Semana da Semana do Trabalhador da 
Indústria Madeireira foi encerrada com o show de Zerbine Araújo 
e a Banda Brasileirinho.
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Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Semana do Trabalhador da Indústria Madeireira 
Melhores momentos
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SENAI

Parceira entre SENAI e SEJUC resgata esperança aos

reeducandos com oferta de qualificação profissional

SENAI/RR define representantes da etapa

nacional da Olimpíada do Conhecimento

No último dia 29, o SENAI/RR realizou uma cerimônia de 
certificação na Penitenciária Agrícola do Monte Cristo – PAMC, 
resultado de uma parceria com a Secretaria do Estado de Justiça e 
Cidadania – SEJUC, que tem proporcionado aos reeducandos da 
PAMC oportunidade de qualificação profissional e esperança de 
alcançar um espaço na vida profissional.

Foram 31 alunos certificados nos cursos de Introdução à 
Eletricidade e Informática Avançada que vem acontecendo desde 
fevereiro. Os cursos tem carga horária que variam de 100 a 120 
horas e aconteceram nas dependências da unidade prisional que 
possui um laboratório de informática e salas de aula. 

Para o diretor da Penitenciária Cel. Moisés Granjeiro, “essa 
parceria com o SENAI tem possibilitado que muitos detentos 
possam retornar ao seio familiar ressocializados e com 
oportunidade de emprego” acrescentou.

De acordo com o reeducando Hudson Leite essas capacitações 
são muito importantes “receber qualificação profissional tem 
melhorado e aumentado nossa alto estima além de nos ajudar 
quando sairmos daqui” frisou.

O Senai já tem definida a equipe de alunos que irá representar 
Roraima na etapa nacional da Olimpíada do Conhecimento – o 
maior evento de educação profissional das Américas, que será 
realizada em Belo Horizonte, em setembro desse ano. Nove 
alunos, estudantes de diferentes cursos, foram escolhidos após 
criteriosas provas, aplicadas no mês de maio nas unidades do 
Senai Asa Branca e Pintolândia.

Todos os competidores contaram com o auxílio de técnicos dos 
departamentos regionais do Senai espalhados pelo Brasil, que 
contribuíram na elaboração, aplicação e avaliação das provas. 
“Nossa participação nos Workshops nacionais foi importante 
para esclarecer alguns detalhes importantes das provas e do 
processo de avaliação para a etapa nacional. Nossos instrutores 
trouxeram novas ideias, novas estratégias e novas técnicas para 
soluções práticas”, conta o coordenador da Olimpíada do 
Conhecimento em Roraima, Walber Medrado.

O evento acontecerá de 01 a 07 de setembro em Belo 
Horizonte e a delegação de Roraima irá competir nas ocupações 
de TI Soluções e Softwares, Aplicação de Revestimento Cerâmico, 
Web Design, Marcenaria, Tecnologia da Moda, Confeitaria, 
Refrigeração e Ar Condicionado, Design Gráfico e Eletricidade 
Predial. 

Até agosto, os aprovados participarão de simulados para 
continuarem no clima de disputa. A dedicação requer empenho 
ao máximo, uma vez que esses estudantes recebem bolsa de 
estudos, como uma forma de incentivo e auxílio para que 
continuem treinando e se dedicando.

A Olimpíada do Conhecimento é o maior evento de promoção 
da Educação Profissional no Brasil, e pela primeira vez, conta a 
participação dos alunos dos Institutos Federais, do Ministério da 
Educação. A competição expõe o talento de jovens estudantes, 
incentiva o desenvolvimento de competências e ensina os alunos 

Em 2013 o SENAI Roraima proporcionou qualificação a 176 
reeducandos do Sistema Prisional, incluindo a Cadeia Feminina, 
com oferta de cursos nas áreas de Alimentos, Eletroeletrônica e 
Informática.

a superar desafios, aproximando-os da realidade do mercado de 
trabalho e do ambiente industrial.

Ao final da competição, os melhores classificados são 
candidatos a vagas na equipe brasileira que participará do Torneio 
Internacional de Educação Profissional (World Skills), promovido 
pelo WorldSkills Competition.
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Pós-graduação à distância

Faculdade Barão de Mauá em parceria com IEL

Roraima atendem alunos em oito municípios 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, em parceria com o Centro 
Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto – SP, oferece 
cursos de Pós-Graduação à distância. São 50 cursos na 
modalidade EAD, sendo 30 na área de educação e 20 MBA.  Os 
valores dos cursos são a partir de R$ 99,00 (preço promocional) 
para a área de Educação e R$ 149,00 para os cursos de MBA. Nos 
cursos da área educacional é permitido ao aluno cursar uma 
especialização em seis ou 15 meses.

A Metodologia de ensino a distância foi desenvolvida para que 
diversas pessoas tenham acesso aos cursos pós-graduação do 
Centro Universitário Barão de Mauá. Pelo sistema EAD é possível 
acessar todo o conteúdo pela internet, disponíveis no portal AVA. 
O sistema permite que o aluno compareça ao pólo somente nas 
avaliações, uma vez que todo o conteúdo está disponível no Portal 
AVA, em videoaulas e nos livros em PDF que são disponibilizados 
para download.

A psicóloga Maria da Conceição Gomes Uchôa está cursando 
MBA em Gestão de Pessoas e Liderança na modalidade 15 meses. 
Iniciou o curso em junho do ano passado e conta que precisava se 
especializar para ter acesso a novas oportunidades no mercado 
de trabalho. “Em Roraima sinto certa dificuldade em encontrar 

cursos de especialização e na Barão de Mauá tive acesso ao curso 
que mais se adequava à minha área de atuação. Hoje qualquer 
pessoa pode ter uma graduação, porém é necessário ir mais 
adiante para conquistarmos um espaço no mercado de trabalho. 
A faculdade Barão de Mauá em parceria com o IEL proporciona 
material de estudo de qualidade, com linguagem clara, 
interessante e atual”, finalizou.

Ao todo, já são mais de 250 alunos matriculados A instituição é 
credenciada pelo MEC de acordo com a portaria nº 122/2008 
publicada no D.O.U de 22/01/2008 e atende alunos dos 
municípios de Boa Vista, Caracaraí, Mucajaí, Cantá, Alto Alegre, 
Uiramutã, São João da Baliza e Rorainópolis.

Os documentos necessários para matrícula são: Carteira de 
identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou comprovante de 
conclusão de curso de graduação (cópia autenticada em cartório, 
frente e verso), certidão de nascimento ou casamento (cópia), 
comprovante de residência recente em nome do aluno (cópia). As 
inscrições podem ser feitas das 8h às 12h e das 14h ás 20h no IEL, 
localizado na Avenida Capitão Júlio Bezerra numero 363, Centro, 
pelo telefone 3621 3571 e 8112-1953 (vivo) ou pelo site 
www.baraoead.com.br.
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