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A Feira da Indústria de Roraima – FEIND 2015, será marcada pela diver-
sidade da produção das empresas genuinamente roraimenses, refletindo 
os investimentos, inovações e a consolidação da produção para o consumo 
interno e também para as exportações.

O objetivo da Federação das Indústrias de Roraima é fazer com que as 
pessoas e instituições públicas e privadas tenham a oportunidade de co-
nhecer os produtos, o potencial produtivo e valorizar o que é produzido no 
Estado. “Hoje já contamos com uma diversidade de produtos roraimenses 
que podem ser adquiridos pelo comércio ou pelo consumidor final, sem 
deixar a desejar em nada para as marcas nacionais”, declarou Rivaldo Neves, 
Presidente da FIER.

Além de visitar os stands e show rooms que estarão montados na área 
interna e no estacionamento do Roraima Garden Shopping, de 10 a 12 de 
setembro, das 18h às 22h, será possível assistir a palestras, desfiles de moda 
com confecções da indústria local e shows na Praça de Alimentação.

O evento é uma realização da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER), juntamente com o SESI, SENAI e IEL, contando com o pa-
trocínio do SEBRAE, Banco da Amazônia, Governo de Roraima e Prefeitura 
de Boa Vista.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 98112-6054 ou 
4009-1874.

A cada edição a FEIND se consolida no Estado como o mais importante evento voltado para a indústria roraimense

Imagem: Ascom/FIER

Mais de 10 setores da indústria já confirmaram 
presença na FEIND 2015

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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12ª edição do Festival Folclórico foi 
realizado na escola do SESI

O Festival Folclórico, um dos maiores eventos culturais, 
realizado pelo Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado – CET/SESI, acontece nesta sexta-feira, 
28 de agosto, às 18h30. O evento que já é uma tradição, 
este ano traz o tema “Cantigas de Roda: Um Resgate Cul-
tural”.  

A proposta é fazer um resgate ao folclore brasileiro, des-
tacando aos diferentes públicos e aos alunos a importância 
das diversidades culturais, possibilitando acesso às músicas 
e danças que foram produzidas por pessoas anônimas, uma 
forma de conhecer e valorizar a riqueza das tradições cultu-
rais, além de despertar o gosto pelas cantigas de roda. “As 
cantigas além de aproximar a criança às brincadeiras anti-
gas permitem também à atenção e concentração na histó-
ria contada pela música, além de ser uma excelente ferra-
menta para a expressão da comunicação entre alunos de 
várias idades”, complementou a coordenadora pedagógica, 
Samantha Tomé.

O palco para o grande evento foi a quadra poliesportiva 
da escola, que foi preparada especialmente para receber 
cerca de 300 alunos do Maternal ao 5º ano, que se apresen-
taram para os pais e a comunidade em geral. 

Durante a programação foram feitas apresentações das 
cantigas de rodas mais conhecidas do folclore brasileiro e 
que possuem grande repercussão por serem reproduzidas 
principalmente pela indústria musical como Ciranda Ciran-
dinha; Caranguejo; Escravo de Jó; De Abóbora faz Melão; Fui 
no Tororó, e entre outras e que serão acompanhadas pelos 
coreógrafos Luciano Carvalho e Natacha Valéria. 

Além das apresentações o público pôde conferir a “praça 
de alimentação”, que contará com as barracas de cachorro 
quente, de doces, brigadeiro e bolos, e barraca de churras-
quinho, o espaço teve ainda barracas de pescaria  e de X-
-box, que estavam no comando dos alunos do 9º ano. 

O evento contou com o apoio de 80 colaboradores en-
tre, diretores, equipe pedagógica, professores, assistentes 
de aluno e coreógrafos.

Festival - O evento foi idealizado em 2003 com a intenção 
de estimular nos alunos o prazer pela cultura popular, am-
pliar a linguagem oral, favorecer a construção de linguagem 
escrita, desenvolver a criatividade e o gosto pelas músicas e 
danças folclóricas, além de proporcionar um momento de 
comemoração em alusão ao Dia do Folclore, comemorado 
em 22 de agosto.

Festival Folclórico do SESI em 2014

Festival Folclórico do SESI em 2014
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Este ano os alunos realizaram apresentações sobre cantigas de roda do folclore 
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Dia Nacional das Artes

Na quarta-feira, 26 de agosto, o Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado CET/SESI, realizou 
uma programação especial em alusão ao Dia Nacional das 
Artes, no auditório da escola.   

o evento foi uma mostra do trabalho realizado com os 
alunos do 6º ao 9º ano do ensino regular durante os meses 
de julho e agosto, período em que os estudantes tiveram 
na grade curricular atividades como pesquisas, exposições, 
apresentações, produções textuais, composições poéticas 
voltadas para artes visuais e artes cênicas.

Segundo a professora Lêda Évania da Silva Freitas, o ob-
jetivo da realização do evento foi utilizar a Arte como uma 
forma de linguagem e expressão, sensibilizando os estudan-
tes quanto à importância de usá-la no dia a dia como estilo 
de vida, contribuindo para a reflexão crítica no processo da 
socialização dentro e fora do ambiente escolar. “Queremos 
a partir desta programação, despertar o interesse dos alu-
nos pelas atividades artísticas em qualquer circunstância, 
que um pequeno texto, por exemplo, seja um grande moti-
vo de apreciação sobre produções artísticas inovadoras dos 
colegas de sala de aula, contribuindo para o entendimento 
e formação de relação autônoma com a produção artística 

pessoal e o conhecimento estético, respeitando a própria 
produção e a dos colegas”, afirmou Lêda.

Durante o evento os alunos tiveram a oportunidade de 
relembrar e apreciar as atividades que foram desenvolvidas 
na sala de aula como pinturas e obras do artista Romero Bri-
to; apresentaram ainda a declamação da música Asa Branca 
de Luiz Gonzaga; a declamação da poesia Amor e Amizade 
de William Shakespeare; apresentação de dança do ventre; 
além de colocar em prática a arte de improvisação com  uma 
peça teatral sobre o tema avião e a produção de paródia da 
música Lepo Lepo, e no encerramento, fizeram a apresen-
tação de uma coreografia sobre Harlem Shake (dança que 
virou febre em 2013), uma espécie de dança aleatória com 
fantasias. 

COMEMORAÇÃO – No Brasil, o Dia Nacional das Artes 
é comemorado no dia 12 de agosto. A data celebra as ativi-
dades artísticas, que podem abranger diversas áreas, como 
o teatro, cinema, literatura, circo, pintura, música, entre ou-
tras, que utilizam toda a sua imaginação, criatividade e ta-
lento para emocionar, chocar ou mesmo registrar momen-
tos importantes da história da humanidade.

Alunos em descontração, após as apresentações

Imagens: Ascom/SESI

Alunos da Escola do SESI participaram de atividades sobre artes visuais e cênicas
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SESI oferece exercícios que promovem a 
qualidade de vida

A vida moderna proporciona muita comodidade para o 
ser humano. Quase tudo está a um clique de distância. Na 
tentativa de otimizar o tempo, as inovações tecnológicas 
causam o sedentarismo, condição que deixa as pessoas vul-
neráveis para adquirir diversas doenças.

Segundo o Dr. Turíbio Neto, em um artigo escrito para 
o site médico, Emedix, “O sedentarismo já é considerado a 
doença do próximo milênio [...] o ser humano adota cada 
vez mais a lei do menor esforço reduzindo assim o consumo 
energético de seu corpo [...] Para deixar de fazer parte do 
grupo dos sedentários o indivíduo precisa gastar no mínimo 
2.200 calorias por semana em atividades físicas.”. 

O SESI oferece diversas alternativas para que a comu-
nidade saia ou nem entre no grupo dos sedentários, uma 
delas é a hidroginástica, que tem a duração de 50 minutos 
e conta com um circuito de exercícios, um deles pode trazer 
muitos benefícios para quem decide sair da zona de confor-
to e cuidar da saúde, a Hidrobike, também conhecida como 
Aquaspin ou Hidrospinning.

As principais vantagens dessa ferramenta da hidrogi-
nática são a melhoria da circulação sanguínea; trabalha a 
condição cardiorrespiratória; ajuda na regeneração física; 
enrijece os membros inferiores; trabalha a respiração; tem 
impacto zero para as articulações; previne a osteoporose; 
auxilia no alongamento muscular e acelera o metabolismo, 
contribuindo assim para perca de peso. 

Fortalece o sistema imunológico; proporciona benefícios 
sensoriais e motores como a melhoria da coordenação e do 

equilíbrio, promove a interação social, causa efeitos posi-
tivos na saúde e bem – estar e é de fácil aceitação pelos 
sedentários, pois é um exercício que envolve música e di-
versão.

A Hidrobike não tem contra indicações, pessoas de todas 
as idades podem se beneficiar com a prática da atividade 
e existem três grupos, em especial, que podem adotar a 
Aquaspin como aliada, os idosos, as gestantes e as pessoas 
que passaram por cirurgia nos joelhos ou de hérnia de dis-
co. Durante toda a atividade os alunos são acompanhados 
pelos preparadores físicos do SESI.

As aulas de hidroginástica acontecem todos os dias com 
sete turmas diárias, divididas entre manhã de 6h10 às 7h e 
7h10 às 8h, tarde de 16h10 às 17h e 17h10 às 18h e noite 
de 18h10 às 19h, 19h10 às 20h e 20h10 às 21h. Para iniciar 
as atividades, os alunos passam por uma avaliação física, 
que é agendada no ato da matrícula, para que seja definida 
a intensidade dos exercícios. 

Os interessados em fazer a matrícula devem ir até a se-
cretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer – CCEL/SESI-
-RR, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710, 
bairro Aeroporto. Os horários de atendimento são das 6h 
às 12h e, excepcionalmente no mês de setembro, de 14h 
às 20. Para maiores informações o telefone para contato é 
o 4009-1844.

Alunos de Hidroginástica do CCEL em atividade  com Hidrobike

A Hidroginástica é uma atividade completa que conta com uma grande aliada, a Hidrobike 

Imagem: Ascom/SESI
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SENAI Roraima é selecionado no Prêmio IEL de Estágio

SENAI Roraima participa do Dia Nacional da 
Construção Social

O IEL, entidade da Federação das Indústrias, tornou pú-
blico na tarde do último dia 26, as melhores atuações de 
estágio no estado de Roraima em 2015. A finalidade do Prê-
mio é reconhecer e incentivar a qualidade dos programas 
de estágio no Brasil para garantir a conexão entre o público 
acadêmico e as empresas concedentes, além de estimular a 
melhoria na qualidade da educação na formação dos futu-
ros profissionais e na identificação de novos talentos para o 
mundo do trabalho. 

Este ano a premiação foi divida em três novas catego-
rias: Prêmio Estagiário Destaque, Prêmio Instituição de 
Ensino Destaque e Prêmio Empresa Destaque. Essa ultima 
categoria ainda é classificada pelo porte da empresa: Mi-
cro/Pequena Empresa, Média Empresa, Grande Empresa e 
Sistema FIERR. O SENAI Roraima foi vencedor estadual na 
categoria Empresa. O prêmio é dividido em duas etapas: A 
estadual e a nacional. A etapa nacional ocorrerá em 22 de 
outubro de 2015 em Fortaleza/CE.

Para a responsável pelo departamento de desenvolvi-
mento organizacional do Senai, Francinaira Paixão, essa 
premiação representa o empenho da instituição em incen-
tivar os estagiários que desenvolvem sua prática no Senai. 
“Nós damos oportunidades para esses jovens porque acre-
ditamos que essa prática colabora pra que eles tenham um 
currículo profissional competitivo, além de estimular seu es-
pírito empreendedor, pensamento inovador e a prática de 

O Dia Nacional da Construção Social, ocorrido no último 
dia 22, reuniu mais de 1.500 trabalhadores das indústrias da 
construção civil e seus dependentes. O evento aconteceu 
no SESI, que é o co-realizador, e contou com a atuação do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon). 

Na área de Eletroeletrônica o SENAI apresentou um mó-
dulo de simulação de motor bomba e um módulo com ins-
talações elétricas prediais e residenciais para fins didáticos, 
incentivando os visitantes a participarem de cursos oferta-
dos pela instituição. Na área de Construção Civil foi exposto 
um módulo de sistema hidráulico com água quente e fria, 

responsabilidade social na empresa em que atua”, colocou 
ela.

O Prêmio IEL de Estágio é uma iniciativa do IEL, realizada 
anualmente para identificar e divulgar as melhores práticas 
e programas de estágio desenvolvidos em todo o Brasil.

que utiliza uma bacia sanitária com caixa acoplada.
 A mobilização é nacional está em sua sétima edição e 

realizou ações que  compreendem atendimento médico, 
odontológico, torneios esportivos, capoeira e  oficinas. Para 
o instrutor trainee do Senai, Francisco Santana, essa ação 
é uma oportunidade de oferecer orientações educacionais, 
além de atividades esportivas e culturais, bem como tam-
bém ações de orientação para a saúde e a cidadania, “esse 
evento pode ser considerado como um exercício de  respon-
sabilidade social e cidadania, por parte dos empresários”, 
concluiu.

Gerente Administrativo do IEL-RR, Paulo Oliveira (à esquerda), com a Gerente de Desenvolvimento Organiza-
cional do SENAI-RR, Francinaira Paixão 

Demonstração de atividade relacionada ao meio elétrico

Imagem: Ascom/SENAI

Imagem: Ascom/SENAI
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Prêmio IEL de Estágio 2015

IEL Roraima realiza solenidade de premiação 
aos vencedores da etapa regional

No dia 26 de agosto o Instituto Euvaldo Lodi de Rorai-
ma – IEL/RR realizou a solenidade de premiação da etapa 
regional do Prêmio IEL de Estágio 2015, no Tapiri do SESI-RR.

A finalidade do prêmio é reconhecer e incentivar a qua-
lidade dos programas de estágio no Brasil para garantir a 
conexão entre o público, acadêmico e as empresas conce-
dentes, além de estimular a melhoria na qualidade da edu-
cação, na formação dos futuros profissionais e na identifica-
ção de novos talentos para o mundo do trabalho.

O evento contou com a participação da ex-estagiária do 
SESI-RR, Thamara Souza, que falou sobre a premiação na-
cional no ano de 2011 e do professor João Batista, vencedor 
no ano de 2013 na etapa nacional, pelo SENAI-RR, que falou 
sobre a importância da participação da instituição de ensino 
no aprendizado dos estagiários.

Em 2015, além das empresas com melhores práticas de 
atração, desenvolvimento e retenção de estagiários, tam-
bém foram premiados os estudantes que se destacam e as 
instituições de ensino que apoiam e incentivam a prática de 
estágio durante a formação acadêmica dos alunos.

Na categoria Empresa Destaque, como Micro Pequena 
Empresa, a vencedora foi a Smartz School, que foi repre-
sentada pela Sra. Gilma Raquel Carvalho e o Sr. Alessandro 
Lima.

Na categoria Empresa Destaque em 2015, como Siste-
ma Indústria, o vencedor foi o SENAI Roraima, representado 
pela Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Sra. Fran-
cinaira Paixão.

Na categoria Instituição de Ensino Destaque em 2015, 
como Educação Superior, a vencedora foi o Centro Univer-

sitário Estácio da Amazônia, representado pela Sra. Reitora, 
Brena Linhares e o Sr. Diego Farias, Assistente Comercial da 
instituição.

Na categoria Instituição de Ensino Destaque em 2015, 
como Educação Profissional Nível Técnico, o vencedor foi o 
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Antônio 
de Pinho Lima – CEEP, representado pelo Sr. Diretor, Francis-
co de Lima Araújo; a Sra. Terezinha Shutz; o Professor João 
Batista e a Sra. Rita Reis.

E na categoria Estagiário Destaque em 2015 o vencedor 
foi Marcos Viana Lucena, estudante do curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade Cathedral e estagiário pela empresa 
Ideias Centro Empresarial.

Finalizada esta etapa os projetos vencedores serão enca-
minhados à Fortaleza para o evento de premiação nacional, 
que acontecerá em outubro de 2015.

Empresa Destaque em 2015, como Sistema Indústria, SENAI-RR

Instituição de Ensino Destaque em 2015, como Educação Superior, Centro Universitário Estácio da Amazônia

Instituição de Ensino Destaque em 2015, como Educação Profissional Nível Técnico, Centro Estadual de 
Educação Profissional Professor Antônio de Pinho Lima – CEEP

Estagiário Destaque em 2015, Marcos Viana Lucena Empresa Destaque, como Micro Pequena Empresa, Smartz School
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