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 No dia 03 de março foi realizada no audi-
tório da Federação do Estado de Roraima – FIER, 
a primeira reunião do Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infraes-
trutura – CTMAR. Na condição de vice-presidente 
do Conselho, o empresário João da Silva, abriu a 
reunião e agradeceu a todos pela presença e con-
tribuição pelos trabalhos que foram realizados em 
2019. 
 Em seguida, houve a posse do novo presi-
dente, Oneber Magalhães e do então vice-presiden-
te João da Silva, permanecendo no mesmo cargo, 
ambos estarão à frente do Conselho no exercício de 
2020. 
	 Tomaram	 posse	 também	 as	 instituições	
como OAB e SENAI/RR, que possuem assento no re-
ferido	 conselho.	O	 atual	 presidente	 reafirmou	 seu	
compromisso perante o colegiado e reforçou o pe-
dido	de	engajamento	e	contribuições	nas	ações	do	
CTMAR com forte atuação dos conselheiros no que 
se	refere	as	demandas	e	criações	de	grupos	de	tra-
balho. 
	 Dado	início	aos	assuntos	administrativos	da	
pauta, a coordenadora técnica da FIER, Karen Telles, 
apresentou	o	conceito	do	conselho	temático,	a	sua	
finalidade;	explicou	as	atribuições	dos	conselheiros;	
conduziu a apresentação e aprovação do Plano de 
Ação	e	expôs	o	calendário	anual	das	reuniões.
 Na apresentação do Plano de Ação foram 
informadas	 as	 seguintes	 ações	 a	 serem	 realizadas	

Tomaram posse o presidente Oneber Magalhães e o vice-presidente João da SilvaA pesquisa sobre o Perfil Sócio Econômico da Indústria de Roraima foi um dos assuntos prin-
cipais da pauta

e	 abordadas	 como:	 Informações	 sobre	 destinação	
e	tratamento	de	resíduos	da	 indústria	roraimense;	
Atuação do Serviço Geológico Brasileiro, suas par-
cerias	 e	 realizações	 no	 Estado	 de	 Roraima;	 Atuali-
zação	das	 informações	 repassadas	 sobre	 o	 acordo	
de Transporte Internacional e possíveis parcerias 
comerciais para Guiana. Projetos de pavimentação 
até	o	Porto	em	Liden	e	as	Perspectivas	da	Extração	
Mineral	 a	 partir	 da	Outorga	 de	 Lavras	 em	 trâmite	
ANM – Agência Nacional Mineração.
 Durante a reunião do colegiado, foi a presen-
tado um estudo de pesquisa que foi encomendado 
pela	FIER,	que	diz	respeito	ao	Perfil	Sócio	Econômico	
da Indústria de Roraima. No levantamento de dados 
realizado pelo IBGE, Confederação Nacional das In-
dústria, Governo do Estado de Roraima, Receita Fe-
deral e outros parceiros foram detalhadas informa-
ções	 sobre	 empresas	 ativas,	 painel	 de	 exportação,	
índices municipais, caracterização da força de traba-
lho e matéria-prima oriunda da agricultura e pecuá-
ria. 
	 Ao	 final	 os	 conselheiros	manifestaram	 suas	
opiniões	e	parabenizaram	a	Federação	pela	iniciativa	
da pesquisa. Sobretudo, o trabalho realizado junto 
as	esferas	públicas	e	privadas	no	sentido	de	melho-
rar e fortalecer as indústrias roraimenses. 
	 Após	as	tratativas	das	reuniões	extraordiná-
rias, o presidente Oneber Magalhães, encerrou a 
reunião e agradeceu a todos pelo envolvimento e 
deliberações	para	o	próximo	encontro.

Conselho Temático apresenta seu plano de trabalho
para o exercício de 2020
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Fórum de Energias Renováveis realiza audiência sobre 
leilão de eficiência energética

 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER convida os empresários industriais 
para participarem de uma audiência pública no dia 
10 de março às 15h, no plenário da Assembleia Le-
gislativa, realizada pelo Fórum de Energias Reno-
váveis de Roraima e a Assembleia Legislativa para 
discutir	questões	importantes	que	envolvem	o	sis-
tema energético de Roraima. 
 O requerimento para a realização do debate 
partiu do deputado Evangelista Siqueira (PT) e foi 
aprovado pelos deputados estaduais. A audiência 
terá como assunto principal o Leilão de Eficiência 
Energética que será organizado pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel) em Roraima.
 A Audiência Pública foi proposta pelo Fórum 
de Energias Renováveis de Roraima. Evangelista 
Siqueira lembra que Roraima é o único estado do 
Brasil que não está conectado ao Sistema Interli-
gado Nacional e, por isso, enfrenta uma série de 
problemas quando se fala na questão energética.
 “Suspensão do fornecimento de energia, 
desperdício e a falta de uma matriz confiável e me-
nos poluente, os problemas para o início das obras 
do Linhão de Tucuruí são exemplos que coloca o Es-
tado	como	centro	das	atenções	em	nível	nacional”,	
destaca o deputado.
 Com o objetivo de buscar a solução para sua 
dependência energética, Roraima vai ser a base de 
um projeto piloto idealizado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) que prevê a realização 
de um Leilão de Eficiência Energética que vai resul-
tar na economia de até 40% no consumo de ener-
gia, seja residencial, comercial ou empresarial.
 A ANEEL aprovou consulta pública para 
debater proposta de edital do leilão de eficiência 

energética nº4/2020 em Roraima. Como o prazo 
para apresentação de propostas na Consulta Pú-
blica se encerra em 18 de março de 2020, é fun-
damental que a Audiência Pública produza um do-
cumento que seja apresentado como contribuição 
do Fórum à consulta pública, que mostre as reais 
necessidades do Estado com relação a questão.
 Isso significa que os consumidores terão a 
oportunidade de ter suas contas reduzidas, possi-
bilidade de substituição de aparelhos eletroeletrô-
nicos antigos por novos e muito econômicos.

População pode contribuir com apresentação
de propostas

 De acordo com o coordenador do Fórum, 
Alexandre Henklain, hoje, em boa parte das residên-
cias, muitas geladeiras fazem mais barulho do que 
produzem refrigeração. Muitas delas ainda possuem 
aparelhos de ar-condicionado que consomem mais 
do que os atuais ‘inverter’ e mesmo coisas simples 
como	 tomadas,	 fiação	 e	 lâmpadas	 provocam	 um	
desperdício	que	não	é	sentido	pelos	consumidores.
 “Representantes da sociedade civil organiza-
da,	classe	política,	 instituições	e	 representantes	de	
empresas podem dar sua contribuição na confecção 
de uma proposta que possa mostrar que o mercado 
de Roraima tem capacidade para uma meta quatro 
ou	cinco	vezes	superior	à	proposta	pela	ANEEL”,	ex-
plicou Henklain.
 Análises técnicas estão sendo realizadas 
pelo Fórum de Energias Renováveis de Roraima, em 
parceria	 com	 Instituto	 Clima	 e	 Sociedade	 (ICS)	 e	 a	
Associação Brasileira das Empresas de Serviços de 
Conservação	de	Energia	(Abesco)	com	o	objetivo	de	
fazer um dimensionamento mais adequado dessas 
metas de redução do consumo médio de energia, 
beneficiando	mais	consumidores.
 As principais vantagens que os consumidores 
terão com a apresentação de uma proposta consis-
tente, resultado dos debates na Audiência Pública 
são: a redução de até 40% no consumo de energia 
elétrica nas residências, comércios e empresas, além 
da	 substituição	 de	 equipamentos	 eletroeletrônicos	
antigos	que	geram	desperdício	de	energia.

Fonte: https://energiasroraima.com.br/

A audiência será para discutir questões importantes que envolvem o sistema energético de 
Roraima
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Bailinho do SESI é realizado todos os anos em alusão ao Carnaval 

Novas vagas de gratuidade para Ensino Fundamental e Médio

	 Fevereiro	é	o	mês	mais	festivo	e	esperado	por	to-
dos, por conta do Carnaval, conhecido por despertar gran-
de alegria, folia e por envolver pessoas de todas as idades. 
E a Escola do SESI (Centro de Educação do Trabalhador 
João	de	Mendonça	Furtado	–	CET),	não	fica	de	fora	dessa	
festa toda.
 Como tradição, a Escola realiza todos os anos o 
Baile de Carnaval do Sesinho, envolvendo os alunos das 
turmas do maternal ao 5° ano do Ensino Fundamental. 
Neste ano a programação aconteceu na sexta-feira, 28 de 
fevereiro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30.
	 O	objetivo	do	bailinho	é	ensinar	as	crianças	sobre	
que a festa de carnaval é uma manifestação da cultura bra-
sileira,	bem	como	suas	origens	e	 características,	 visando	
proporcionar o resgate das músicas tradicionais carnava-
lescas e seus adereços que fazem parte do carnaval brasi-

 A Escola do SESI, oferece anualmente, vagas 100% 
gratuitas para crianças e adolescentes, dependentes de 
trabalhadores	da	indústria,	garantindo	um	ano	letivo	com	
os	melhores	métodos	de	ensino,	profissionais	capacitados,	
com	uma	ótima	estrutura	física	para	acolher	os	alunos	em	
todas suas faixas etárias. 
	 Os	contemplados	neste	processo	seletivo,	além	da	
gratuidade das mensalidades escolares, recebem um kit 
de	material	didático	e	dois	jogos	de	uniforme.		A	bolsa	tem	
validade	durante	todo	o	ano	letivo	e	poderá	ser	renovada	
de acordo com critérios da direção do SESI.
	 As	inscrições	já	estão	abertas	e	seguem	até	o	dia	
20 de março, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na secreta-
ria da Escola, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 

leiro.  
 Por traz dessa festa à fantasia, existe um trabalho 
de	 grande	 importância	 cuja	 proposta,	 é	 trabalhar	 temas	
específicos	 envolvendo	 toda	 a	 co¬munidade	 escolar	 de	
forma	descontraída	e	interdisciplinar	e,	assim,	adquirin¬do	
mais conhecimento.
 Toda a programação foi realizada de forma lúdica, 
as	atividades	foram	desenvolvidas	com	o	intuito	de	que	os	
alunos	pudessem	aprender	mais	sobre	dan¬ça,	expressão	
corporal,	jogos	e	brincadeiras	popula¬res,	cidadania,	plu-
ralidade cultural e respeito. 
 Durante a programação os alunos cantaram e dan-
çaram	ao	ritmo	das	marchinhas	de	carnaval,	participaram	
de	desfiles	da	melhor	fantasia,	além	de	atividades	dirigidas	
por nossos professores e estagiários, onde cada turma no 
seu horário conforme o cronograma.

– Aeroporto. O edital de gratuidade está disponível no site 
(www.sesiroraima.com).
 São cinco vagas para o 1º Ano – Novo Ensino Mé-
dio Técnico Em Redes de computadores – SESI/SENAI, e 
duas vagas para o 3º Ano do Ensino Fundamental para o 
turno	vespertino,	respectivamente.
 Para concorrer é necessário preencher o requeri-
mento de solicitação de vaga e a declaração de baixa ren-
da, que está disponível na secretaria do CET e apresentar 
a cópia dos seguintes documentos: Contrato da Carteira 
de	Trabalho;	documento	oficial	 com	 foto	do	 trabalhador	
e	 cônjuge;	 cópia	 dos	 3	 últimos	 contracheques;	 Certidão	
de Nascimento do dependente que estará concorrendo a 
vaga;	comprovante	de	inscrição	e	situação	cadastral	e	Guia	
de Recolhimento do FGTS – GFIP, com o código de recolhi-
mento para indústria, onde conste o nome do trabalhador. 
Se for o caso, declaração de união instável.
 O resultado será divulgado dia 25 de março, por 
meio do site do SESI no link Edital de Gratuidade e nos mu-
rais da Escola. Os que forem contemplados deverão reali-
zar as matrículas nos dias 26 e 27 do mesmo mês.

Confira o cronograma:
Prazo para solicitar a vaga: 02 a 20/03/2020
Análise da documentação pela Comissão: 23 e 24/03/2020
Resultado Final: 25/03/2020
Matrículas: 26 a 27/03/2020

Os alunos se divertiram durante o bailinho de carnavalDesfile de fantasia foi o grande momento do bailinho

Os alunos contemplados, além da gratuidade das mensalidades escolares, recebem um kit 
de material didático e dois jogos de uniforme.
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