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plano de manejo 
ou outras páginas 
legalmente reco-
nhecidas.

O presidente 
da Comissão de 
Direito Ambiental 
da OAB, Walker 
Jacinto destacou 
que, a exemplo 
de estados como 
o Ceará e Paraná, 
a partir da ado-

ção do selo verde as empresas podem receber incentivos fiscais 
e tributários. “Se for possível viabilizar este projeto, o mesmo 
poderá ser um atrativo para mais indústrias no Estado de Rorai-
ma, visto que já é realidade em muitas capitais do Brasil. A ideia 
é econômico-ambiental.”, enfatizou.

O Sindimadeiras achou a proposta positiva.“A proposta é mui-
to boa e nós devemos dar continuidade a esse projeto porque é 
bom para o Estado e setores como o madeireiro, de construção 
civil e outros setores que impulsionam Roraima economicamen-
te”, destacou o vice-presidente do SINDIMADEIRAS, Oneber Ma-
galhães Queiroz.

A FIER, por meio da sua diretoria, ratificou o posicionamen-
to do sindicato e  se colocou à disposição para o assessoramen-
to, articulação e o acompanhamento deste processo. “Estarmos 
aprofundando os estudos sobre este assunto e, nas demais eta-
pas que precisam ser reconhecidas para viabilizar este projeto”, 
afirmou Rivaldo Neves, presidente da FIER.

pesquisadores de universida-
des e instituições de pesqui-
sa brasileiras.

Premiação - Para o tema 
Economia Industrial:  1° Lu-
gar- 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.
Serão considerados inéditos os textos inseridos em do-

cumentos de circulação restrita de universidades e insti-
tuições de pesquisa, como notas e texto para discussão e 
similares. As inscrições poderão ser feitas mediante o pre-
enchimento do formulário disponível no site www.cni.org.
br/premiocnideeconomia.

A Comissão 
de Direito Am-
biental da Ordem 
dos Advogados 
do Brasil – OAB, 
solicitou à Fede-
ração das Indús-
trias de Roraima 
– FIER, reunião 
para a apresenta-
ção de proposta 
para a implanta-
ção do Selo Verde 
na indústria madeireira no Estado. O encontro aconteceu no dia 
13 de agosto, na sala de reuniões da FIER.

Estiveram presentes o presidente da FIER, Engenheiro Rivaldo 
Neves, a vice-presidente, Malu Campos; o diretor 1º tesoureiro, 
João da Silva; o diretor 2º secretário, Raimundo Pereira da Silva; 
a superintendente da Federação Almecir Câmara, os membros 
do Sindicato da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento 
de Madeiras, Laminados e Compensados do Estado de Roraima – 
SINDIMADEIRAS e a equipe técnica da entidade.

O Selo Verde surgiu a partir da necessidade de contribuir para 
a redução da degradação das florestas, numa iniciativa, sobre-
tudo, das empresas que utilizam a madeira como matéria prima 
para o seu processo produtivo. Foi quando governos e organiza-
ções não governamentais (ONGs), formularam um conjunto de 
normas para regular o comércio de produtos provenientes das 
florestas tropicais. As empresas que conquistam este selo adotam 
práticas sustentáveis no seu processo extrativista, por meio de um 

O prazo encerra no dia 30 
de agosto. Serão premiados 
artigos de economia aplica-
da sobre os temas: Economia 
Industrial  e Competitividade 
e Comércio Exterior. 

O prêmio tem como ob-
jetivo estimular a pesquisa 
econômica de alta qualidade sobre a indústria e temas re-
levantes para o crescimento da indústria brasileira. Foi lan-
çado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e conta 
com o apoio institucional da Associação Nacional de Cursos 
de Pós-Graduação em Economia (ANPEC).

Os artigos serão avaliados por uma banca composta por 
especial istas da ciência econômica, em geral professores e 

FIER, OAB e Líderes sindicais debatem a 
implantação do selo verde em Roraima

Prêmio CNI de Economia continua com inscrições abertas

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Empresários industriais e dirigentes da FIER conheceram o projeto que trata da implantação do Selo Verde
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Programa Cozinha Brasil leva Educação Alimentar 
aos bairros Cauamé, São Bento e Asa Branca

Estado de Roraima – SINDUSCON, em parceria com o SESI e o apoio 
de várias instituições.

O Dia Nacional da Construção Social já é considerado um marco 
nas ações de responsabilidade social do setor. Em 2013 foram realiza-
dos 5.058 atendimentos para 1.686 pessoas.

As empresas interessadas em mais informações, podem entrar em 
contato pelo telefone: (95) 4009-1877 / 3224-0350.

Programa - Criado em 2004, pelo SESI Departamento Nacional, o Cozi-
nha Brasil ensina como preparar alimentos com economia e sem des-
perdícios, introduzindo um cardápio farto em variedade e ricos em 
nutrientes essenciais à saúde.

Em nove anos, o programa já percorreu mais dois mil municípios 
de todo o Brasil e atendeu mais de 900 mil pessoas com aulas de 
educação alimentar, transformando o que antes era desperdiçado em 
pratos saborosos e saudáveis.

O dia 23 de agosto será dedicado exclusivamente aos trabalhado-
res da construção civil e seus dependentes, com serviços gratuitos de 
saúde, lazer e promoção da cidadania. O Dia Nacional da Construção 
Social acontecerá na sede do SESI, localizado na Av. Brigadeiro Eduar-
do Gomes, 3710 – Aeroporto, , a partir das 8h.

O evento é uma realização da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção – CBIC e do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do 

Nos dias 18, 19 e 20/08, acontecerá o curso de culinária saudável 
na Associação dos Moradores do bairro Cauamé, das 19h às 22h30, 
com a previsão  de realizar  60 atendimentos.

Já nos dias 25, 26 e 27 de agosto será a vez dos moradores do 
bairro São Bento. Serão mais 60 vagas para o curso que será realizado 
nas dependências da Escola Municipal Ioládio Batista da Silva, das 19h 
às 22h30. 

No dia 29 de agosto outra turma de 60 moradores do bairro Asa 
Branca será atendida  no posto de saúde do bairro, localizado na rua 
Francisco Custódio de Andrade.

A coordenadora do Programa, Elisangela Santos, destacou a pro-
posta do programa de educação alimentar SESI Cozinha Brasil  é pro-
porcionar um aprendizado em que os alunos aproveitem todas as par-
tes dos alimentos, principalmente o que normalmente é desprezado 
como cascas, talos, folhas e sementes. “São receitas diferentes que 
caem no gosto do público que frequenta as aulas”, enfatizou. 

Trabalhadores serão atendidos com serviços gratuitos

Trabalhadores da construção civil e seus dependentes terão acesso à serviços de saúde, cidadania e lazer

1 a 3/09 - Escola Municipal Glemíria Gonzaga, Rua Da 
Lua, nº 395, Cidade Satélite;

8 a 10/09  e 15 a 17/09 - Escola Municipal Nova Canãa, 
Rua Jericó, nº 405, Canãa.

Confira os próximos atendimentos do Programa Cozinha Brasil:

Cozinha Brasil leva aos participantes dicas de educação alimentar e ainda uma forma de melhorar a renda familiar

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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profissional com capaci-
tações e qualificações.

Para a diretora da es-
cola Salene Leite Chaves 
é uma vitória a conquis-
ta e inauguração do la-
boratório. “Estamos em 
constantes avanços tec-
nológicos, e hoje a esco-
la contar com essa par-
ceria firmada com SENAI 

viabilizando os cursos de informática é gratificante”, declarou.
De acordo com a coordenadora da área de Informática, 

Magda Cristina é uma parceria significativa que beneficiará 
até o final deste ano aproximadamente 130 alunos e funcioná-
rios da Escola. “Para o SENAI, é motivo de orgulho e satisfação 
contribuir com o desenvolvimento e crescimento profissional 
destes alunos e funcionários” enfatizou.

formação de líderes 
e ensinamentos so-
bre ética, moral e os 
princípios da vida. 

A diretora do Cen-
tro, Jamima Chatar-
pal agradeceu pelas 
doações e ressaltou 
a importância das 
parcerias e contri-
buições que o SENAI 
oportunizou aos alu-

nos. “Eles são interessados e colocam em prática os ensina-
mentos recebidos”, frisou. 

O aluno indígena guianense Reuben Budcley, 23 anos, dis-
se que ficou muito feliz com as doações. “ Todo o material 
que recebemos vai ajudar a enriquecer a nossa biblioteca e 
ainda faremos doação às escolas da comunidade adjacente” 
acrescentou.

André Felipe faz 
parte de uma dele-
gação com 30 luta-
dores, nas categorias 
masculina e feminina, 
em graduações diver-
sas. A competição 
será avaliação para a 
troca de graduação, 
seguindo para a faixa 
marrom.

De acordo com o presidente e técnico da LRK, Adauto Andrade toda 
a equipe está em plena forma para a competição, principalmente pela 
longa preparação dos atletas.  “A equipe vem se preparando há um ano 
para essa competição, seguindo um ritmo de treinamento sistematiza-
do na parte física, técnica e tática, assim como na parte psicológica que 
é de fundamental importância no resultado final” destacou o técnico.

O SENAI já possui um trabalho consolidado e busca cada vez mais 
a valorização e inclusão da diversidade a todos aqueles que necessitam 
de atendimento diferenciado e que possuem alguma limitação de natu-
reza física, intelectual ou sensorial.

No dia 11 de agosto, 
a representante do SE-
NAI Roraima e Coorde-
nadora da área de Infor-
mática Magda Cristina 
Brito, esteve na inaugu-
ração do laboratório de 
informática da Escola Es-
tadual Maria Raimunda 
Mota ou Vovó Mundica.

A parceria foi conso-
lidada entre o SENAI e a escola, onde o laboratório foi dis-
ponibilizado para o SENAI ministrar cursos da área. O espaço 
oferecido é climatizado, possui 17 computadores e uma im-
pressora e as primeiras turmas serão no curso Atualização em 
Informática Básica, com carga horária de 40 horas.

O objetivo da parceria é proporcionar aos alunos, professo-
res e comunidade em geral uma oportunidade de crescimento 

No dia 8 de agos-
to, os alunos da Mo-
dalidade de Aprendi-
zagem Industrial no 
curso de Auxiliar Ad-
ministrativo 2014.2 
do SENAI Roraima, 
realizaram uma Cam-
panha para arreca-
dação de livros, com 
objetivo de doar a bi-
blioteca do Centro de 
Treinamento da Missão Evangélica sem Fronteira – CETRAM.

A instituição é filantrópica e com a parceira do SENAI, tem 
um espaço amplo e realiza um trabalho de resgate a cultura 
dos povos indígenas das etnias Ingaricó, Guaral, Macuxi, Wai 
Wai, Wapixana, Warrau, Patamona e Atroari.

Possui 35 alunos em regime de internato, conta com a par-
ceria de sete países e atua desenvolvendo estudos bíblicos, 

No período de 13 
a 17 de agosto o cola-
borador do SENAI/RR 
André Felipe Fonseca 
Gonzaga, foi convo-
cado para compor a 
Seleção da Liga Rorai-
mense de Karatê, re-
presentando o Estado 
no XXI Campeonato 
Brasileiro de Karatê 
Interestilos – LRK. O evento acontece em Brasília/DF.

André Felipe faz parte do quadro de colaboradores PCDs - Pessoas 
com Deficiências do SENAI e mostra que habilidades e capacidades são 
adquiridas com luta, garra e muita força de vontade, além do trabalho 
com seriedade, ética e comprometimento.

O SENAI incentiva esse público no quadro de colaboradores e nos 
cursos oferecidos pela instituição, por meio do Programa de Ações In-
clusivas do SENAI – PSAI que visa ofertar qualificação às pessoas com 
deficiências. André Felipe é referência, ele é graduado faixa roxa na mo-
dalidade.

SENAI realiza parceria com Escola Vovó Mundica

Alunos do SENAI realizaram doação de livros ao CETRAM 

Colaborador do SENAI Roraima participa do XXI 
Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos

SENAI realiza parceria com escola Vovó Mundica 

Foto: ASCOM SENAI

Foto: ASCOM SENAI

Colaborador do SENAI Roraima participa do XXI Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos

Doação de Livros ao CETRAM

Foto: ASCOM SENAI
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PDF que são disponibi l izados para download.
O estudo,  por meio de cursos EAD, permite a f lexibi l ida-

de de horário para quem não possui  disponibi l idade para 
real izar cursos presenciais .  Desse modo, essas pessoas po-
dem se manter atual izadas perante o mercado de traba-
lho por meio de um material  preparado por professores 
qual i f icados,  que uti l izando da mais moderna tecnologia à 
disposição do Ensino a Distância,  sem depender da sala de 
aula presencial .

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

pensou em fazer,  de forma que benefic ie a sociedade e que 
seja capaz de gerar mudanças”,  concluiu.

O prêmio terá duas etapas,  Regional  (em cada uma das 
c inco regiões do Brasi l ) ,  nas categorias Micro/ Pequena 
Empresa,  Média empresa,  Inovação Sustentável ,  Inst itui-
ção de Ciência e Tecnologia,  Tecnologia Social  e Inventor 
Inovador. 

E a Nacional ,  voltada para grandes empresas,  Tecnologia 
Assist ida e os vencedores das categorias da Etapa Estadual . 
A premiação vai  de R$100.000,00 (cem mil)  a  250.000,00 
(duzentos e c inquenta mil  reais) .

A superintendente do IEL,  L idia Tavares,  falou sobre a 
importância da parceria com a FINEP.  “Entendemos que 
inovar é necessário e um grande diferencial  para as em-
presas e o IEL busca ser esse elo para que surjam muitos 
projetos oriundos do Estado de Roraima”,  enfat izou.

As inscr ições do Prêmio FINEP deverão ser feitas até às 
18h do dia 12 de setembro,  horário de Brasí l ia,  pelo s ite 
www.f inep.gov.br/premio. 

No dia 12 de agosto,  o Inst ituto Euvaldo Lodi  e a Fede-
ração das Indústr ias de Roraima – FIER,  em parceria com 
a Finep Inovação e Pesquisa,  real izaram um encontro para 
apresentar o Prêmio aos empresários Roraimenses. 

Est iveram presentes empresários industr iais  e de ou-
tros segmentos,  a lém de representantes de inst ituições de 
ensino,  f inanceiros e entidades parceiras do Sistema In-
dústr ia.

O regulamento foi  apresentado pelo coordenador na-
cional ,  Carlos Ganem, destacando que o principal  objet ivo 
é reconhecer projetos inovadores desenvolvidos no Brasi l 
e  já  inseridos nos mercados interna ou externamente.  Além 
disso,  falou sobre o diferencial  para os empresários que 
são radicados na região norte.  “As empresas roraimenses 
possuem a vantagem de estarem na região amazônica,  po-
dendo uti l izar  elementos da f loresta como, por exemplo,  a 
madeira para fabricação de móveis.  Todo empresário pode 
inovar,  seja ele pequeno, médio ou grande.  Inovação é 
olhar além do que se vê,  e fazer aqui lo que ninguém ainda 

A parceria entre o Inst ituto Euvaldo Lodi  – IEL e a Fa-
culdade Barão de Mauá de Ribeirão Preto – SP,  continua 
no mês de agosto.   Os prof iss ionais  da área educacional 
que desejam cursar uma Pós Graduação terão esta oportu-
nidade com acesso a mais de 20 cursos na modal idade de 
educação à distância com preços promocionais.  Os cursos 
com seis  até 15 meses de duração tem valores a part ir  de 
R$ 99,00.

As inscr ições podem ser feitas em horário comercial  até 
no IEL,  local izado na Avenida Capitão Jul io Bezerra n° 363, 
pelo telefone 3621 3571 e 8112-1953 (vivo)  ou pelo s ite 
www.baraoead.com.br. 

Os documentos necessários para matrícula são:  Car-
teira de identidade – RG (cópia),  CPF (cópia),  diploma ou 
comprovante de conclusão de curso de graduação (cópia 
autenticada em cartório),  cert idão de nascimento ou ca-
samento (cópia),  comprovante de residência recente em 
nome do aluno (cópia).
EAD -  A Metodologia de ensino a distância foi  desenvolvida 
para que diversas pessoas tenham acesso aos cursos pós-
-graduação do Centro Universitár io Barão de Mauá.  Pelo 
s istema EAD é possível  acessar todo o conteúdo pela inter-
net,  disponíveis  no portal  AVA.

 O s istema permite que o aluno compareça ao pólo so-
mente nas aval iações,  uma vez que todo o conteúdo está 
disponível  no Portal  AVA, em videoaulas e nos l ivros em 

17º Prêmio FINEP 2014 mostra com as
empresas podem investir em projetos de inovação

Mês de agosto com promoção para cursos
de pós-graduação na área Educacional IEL/Barão de Mauá 

Prêmio Finep é apresentado aos empresários em café da manha no tapiri do SESI
Foto: ASCOM Sistema Indústria


