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Nova Data

 Contadores dos segmentos industriais, 
empresários, líderes sindicais, diretores e dirigen-
tes do Sistema Indústria, poderão participar do 
Encontro com Contadores, agora, em nova data, 
no dia 17 de janeiro de 2019, das 19h às 21h, 
no auditório da FIER, localizado na Av. Benjamin 
Constant, 876 – Centro.
 O evento é uma realização da Confede-
ração Nacional da Indústria – CNI, por meio do 
Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA, 
em parceria com a Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER e sindicatos patronais. 

Neste ano será realizada a palestra “e-social: sis-
tema de escrituração fiscal digital das obrigações 
fiscais previdenciárias e trabalhistas”, que será 
ministrada pelo consultor da CNI, Vicente Sevilha, 
que é especialista na criação de negócios de alto 
crescimento e autor do livro “Assim nasce uma 
empresa”. O Encontro contará também com a ex-
planação e apresentação da plataforma de gestão 
de programas e serviços voltados à saúde e segu-
rança na indústria, chamada de SESI Viva+.
 O evento tem como objetivos promover 
aproximação com os contadores do estado; apre-

Encontro com Contadores irá abordar 
o e-social

Enconto com Contadores de 2017
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sentar o Sistema de Representação da Indústria 
e o Sistema Indústria; sensibilizar os contadores 
sobre a importância de promover o adequado en-
quadramento sindical das indústrias; estimular o 
associativismo, sensibilizar os contadores quanto 
aos benefícios de seus clientes industriais partici-
parem dos sindicatos; promover aos contadores 
informações sobre assuntos técnicos de interes-
se, contribuindo para seu aperfeiçoamento pro-
fissional.
 O encontro com Contadores conta com o 
apoio do Conselho Regional de Contabilidade do 

Estado de Roraima – CRC e do Sindicato das Em-
presas de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesqui-
sas do estado de Roraima – Sescon.
 As inscrições são gratuitas e as vagas são li-
mitadas. Os interessados podem se inscrever pelo 
link: (Inscrição Encontro com Contadores). Mais 
informações sobre o curso podem ser obtidas no 
Centro de Promoção do Associativismo Sindical 
– CPAS, localizado na sede da FIER. Os telefones 
para contato são (95) 4009-5351/5352/5354 ou 
pelo e-mail (cpas@fier.org.br).
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 A vida de mais de 300 alunos da Escola do 
SESI, não é mais a mesma. É que agora, eles se tor-
naram grandes autores e já tiveram suas biografias 
publicadas, por meio do Projeto “Transformando So-
nhos em Livros”, realizado pelo Centro de Educação 
do Trabalhador João de Mendonça Furtado – SESI, em 
parceria com a empresa Estante Mágica - uma plata-
forma educacional.
 A noite de autógrafos desse importante pro-
jeto aconteceu no dia 14 de dezembro, às 18h30, no 
Refeitório da Escola do SESI, um evento que reuniu 
mais de mil pessoas que foram conferir de perto o 
livro e seus autores e garantir seus exemplares.
 As histórias foram criadas e escritas por cada 
aluno, os papeis se tornam rabiscos para escrever. Ca-
netas, lápis e tintas para colorir, o que não faltou foi 
imaginação e criatividade. 
 A família da aluna Ana Emília Siqueira, do 1º 
ano compareceu em peso na noite de autógrafos para 
prestigiar o trabalho da escritora da família. A tia, Gi-
sele Lima, ficou encantada com o projeto Transfor-
mando Sonhos em Livro e já imagina daqui há alguns 
anos, a sobrinha com um grande talento e assinando 
muitos outros livros.  
 “Eu achei fantástico esse projeto, a iniciativa 

da Escola do SESI em dar oportunidade a essas crian-
ças para desenvolverem suas criatividades, imagina-
ção e incentivarem elas a escrever, ler e envolver toda 
a família nesse processo. A Emília estava há semanas 
nos convidando para virmos para a noite de autógra-
fos, e pediu por favor para não faltarmos. Ela este-
ve esse tempo todo bastante empolgada e cheia de 
energia. Nós achamos lindo e, claro, não perdermos 
por nada. Estamos todos orgulhos e ela se sentindo 
valorizada. Eu imagino esse livro na minha casa, na 
minha estante, eu folheando e mostrando às visitas a 
escritora que temos na família”, declarou. 
 Para a diretora em exercício da Escola do SESI, 
Gardênia Cavalcante, a idealização do projeto já é 
uma conquista e mostrará o potencial dos alunos que, 
independemente da pouca idade, já são considerados 
grandes autores. 
 “O projeto transformando sonhos em livros 
é uma conquista. Já havíamos sonhado juntamente 
com a nossa superintendente a concretização des-
sa ação. E agora, foi possível, graças à parceria dos 
professores, coordenação pedagógica e dos pais que 
acreditaram na ideia. O Projeto vem agregar valor ao 
ensino realizado pela escola do SESI, pois ele traz para 
a realidade o potencial que nossos alunos têm na es-

 “Transformando Sonhos em Livros”
Escola do SESI realiza noite de autógrafos com alunos 

Família da aluna Ana Emíllia compareceu no evento e registrou o momento especial
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crita e na leitura. Posso afirmar que as expectativas 
superaram qualquer desafio e emoção”, declarou.
 Ainda de acordo com Gardênia Cavalcante, 
a noite de autógrafos foi um momento especial em 
que os pais, e familiares tiveram a oportunidade de 

conhecer de perto e de fato esse projeto. “O Projeto 
Transformando Sonhos em Livro é maravilhoso, en-
cantador e motivador. É uma ferramenta educacional 
que vem fazer a diferença na vida desses alunos por 
meio da escola do SESI”, concluiu a diretora. 

Confira como foi a Noite de Autógrafos
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 A Escola do SESI (Centro de Educação do Tra-
balhador João de Mendonça Furtado), encerrou suas 
atividades do ano de 2018, com duas grandes soleni-
dades de formaturas. As turmas do 2° período “A” e 
“B” e as do 9° ano, turmas “A” e “B”, se formaram nos 
últimos dias 12, 13 e 19 de dezembro, respectivamen-
te.
 Na solenidade de formatura dos 2° períodos, 
os alunos realizaram apresentações musicais. Nes-
se ano a temática abordada foi “Pintando o Sete”, e 
a mensagem em foco foi a importância da amizade e 
do amor ao próximo. Os 50 formandos interpretaram 
e dançaram quatro músicas infantis, duas delas foram 
em homenagem às professoras em forma de agradeci-
mento.
 A formatura dos alunos do 9° ano, turmas “A” e 
“B”, o clima foi de despedida e agradecimento por tudo 
o que viveram e aprenderam no SESI. Durante a sole-
nidade os alunos fizeram homenagem aos pais, como 
forma de agradecimento pela dedicação e apoio; aos 
professores, colaboradores e gestores da instituição, 
pela paciência, profissionalismo, amizade e conheci-
mento compartilhado.

Escola do SESI realiza formaturas da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental

 Os pais também fizeram homenagens aos pro-
fessores e a toda a equipe da escola, o reconhecimen-
to pelo trabalho realizado foi unânime em seus dis-
cursos. O sentimento de agradecimento pelo cuidado 
com seus filhos e pelo compromisso de entregar uma 
educação de qualidade foi expresso em cada fala dos 
pais.
 A superintendente do SESI, Almecir Câmara, 
manifestou seus agradecimentos aos pais pela con-
fiança depositada e parceria durante a trajetória de 
seus filhos na instituição, e a toda equipe do SESI, pelo 
compromisso e trabalho em equipe que fazem da es-
cola do um diferencial na vida escolar dos alunos. Para-
benizou a conquista dos alunos e ressaltou que aquele 
resultado é fruto de um trabalho contínuo para aper-
feiçoar e garantir um ensino de qualidade.
 A diretora da escola, Gardênia Cavalcante agra-
deceu aos pais pelo esforço em manter seus filhos na 
escola, pela confiança na equipe, pela participação nos 
eventos e vida escolar dos alunos. Enfatizou que acre-
dita na capacidade de todos em superar os desafios 
que virão pela frente e desejou boa sorte na caminha 
rumo ao sucesso.

2º período A 2º período B



7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 382 - 21.12.2018

Cantata de Natal

 Os alunos do Projeto Arte Jovem realiza-
ram no dia 30 de novembro, a tradicional Can-
tata de Natal no Tapiri do SESI, um dos eventos 
e apresentações mais esperados pelas famílias, 
pois além de ser uma data festiva que traz senti-
mentos de paz, luz, felicidade e amor, é também 
um encerramento das atividades das crianças, as 
quais se preparam o ano inteiro para brilhar no 
palco. 
 A programação não podia ser diferente 
das grandes expectativas. Com um cenário típi-
co de uma noite de natal, a Cantata contou uma 
programação emocionante e que envolveu toda a 
família. Os coralistas se apresentaram com lindas 
músicas natalinas populares, com direito a arran-
jos modernos, alguns adaptados e outros criados 
pelos nossos músicos do SESI. Um verdadeiro es-
petáculo de vozes que emocionaram o público 
presente.
 Entraram no repertório canções como: 
Bate o Sino, Então é Natal, Depende de Nós, Natal 
todo dia entre outras.  O evento também contou 
com uma apresentação de Ballet, interpretada 
pela aluna Daphne Lojannah.  

 A programação de apresentações conti-
nuou. No sábado dia 1º de dezembro, os alunos 
se apresentaram no Espaço Cultural do Pátio Ro-
raima Shopping, seguindo a mesma programação 
anterior, com a execução das músicas natalinas, 
e com algumas participações especiais com alu-
nos que fazem prática de instrumentos musicais 
como o violão, os quais deram um brilho a mais 
na Cantata de Natal do SESI. 
   Para o coordenador do projeto Arte Jo-
vem, Cláudio Lísias, os eventos como Cantata, 
Recitais e Saraus fazem com que os alunos têm a 
oportunidade de mostrar seus talentos, é onde os 
pais e familiares têm o privilégio de acompanhar 
o desempenho de cada um, aplaudir pelo belís-
simo trabalho e incentivar o gosto pela música e 
arte. “Nossos eventos não acontecem por acaso, 
a cada apresentação nosso intuito é mostrar para 
cada pai e mãe, o fruto que estão colhendo ao 
incentivar seus filhos a participarem desses proje-
tos. São momentos únicos em que eles dão o me-
lhor de si, pois por meio dessas atividades de mu-
sicalização, é possível proporcionar crescimentos 
e experiências musicais inestimáveis” finalizou.

 Alunos do projeto Arte Jovem encantam 
o público com músicas natalinas 

Cantata de Natal no Tapiri Apresentação no Pátio Roraima 
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Brincando e Apreendendo 
Escola do SESI realiza as útimas Oficinas 

de Robótica de 2018  

 A Escola do SESI (Centro de Educação 
do Trabalhador João de Mendonça Furtado) 
realizou durante os meses de novembro e de-
zembro, as Oficinas de Robótica e, por meio 
delas, oportunizou a dezenas de crianças en-
tre 6 a 16 anos, a desenvolverem conhecimen-
to, capacidades e agilidade no que se refere a 
Educação Tecnológica.  
 As últimas ofincinas das com as turmas 
de crianças e adolescentes aconteceram nos 
dias 01 e 08 de dezembro, no Roraima Gar-
den Shopping. Curiosos e cheios de vontade 
de aprender e programar, algumas crianças se 
debruçaram sobre os livros e maletas tendo o 
primeiro contato com a Robótica, outras apro-
veitaram para colocar em prática e mostrar 
para os colegas e a própria família que enten-
de desse mundo tecnológico.
 As Oficinas foram ministradas pelo pro-
fessor da disciplina de Educação Tecnológica 
do ensino fundamental (6º ao 9° ano), Kitty 
Sullivan de Melo Gomes, o qual abordadou a 
metodologia utilizada pela Escola, e ensinou 

as etapas da construção e montagem dos ro-
bôs. 
 A programação realizada pela Escola do 
SESI teve o objetivo de proporcionar conhe-
cimento e mostrar a importância da constru-
ção e programação de robôs. Além disso ela 
mostrar na prática vários benefícios como a 
socialização, trabalho em equipe, melhoria na 
desenvoltura, resolução de problemas e pen-
samento lógico.
  Segundo a diretora Gardênia Cavalcan-
te, o estudo voltado para Educação Tecnoló-
gica/Robótica é um diferencial usado em sala 
de aula. 
 “Entendemos que essa é uma ferra-
menta imprescindível na construção do saber, 
que se aplica no nosso dia a dia. É algo inova-
dor, que desperta interesse tanto dos alunos 
quanto dos pais que acompanham o cresci-
mento e desenvolvimento destes. A nossa 
proposta foi fazer com que cada participante, 
bem como seus familiares pudessem conhe-
cer o diferencial da escola SESI”, declarou.

Oficina de Robótica no Garden Shoppig As crianças estiveram concetradas durante a montagem dos robôs
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Bolsistas que tiveram os melhores projetos 
inovadores foram reconhecidos pelo IEL/RR

 O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/
RR e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas de Roraima – SEBRAE/RR, realizaram em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial de Roraima – SENAI/RR, no dia 14 
de dezembro, a solenidade de premiação da 9ª 
Edição do Encontro Científico do Programa Bolsas 
de Inovação Tecnológica de Roraima – BITERR. 
 A 9ª edição do BITERR teve início em junho 
de 2018. Os alunos tiveram seis meses de pesqui-
sa dentro das empresas para desenvolverem um 
projeto que possa otimizar seus processos respei-
tando as quatro áreas prioritárias dessa edição, 
que são: Inovação, Gestão, Tecnologia e Empre-
endedorismo.
 O Programa Bolsas de Inovação Tecnológi-
ca (BITERR) vem com o propósito de aproximar 
cada vez mais o meio acadêmico da iniciativa pri-
vada, de forma a integrar conhecimento e práti-
ca, ou seja, a ciência e tecnologia, num ambiente 
inovador, capaz de promover a cultura empreen-

dedora, melhorias nos produtos, processos ou 
serviços das empresas locais. Assim, oportuniza 
ao aluno identificar problemas e fazer proposi-
ções concretas no sentido de tornar as empresas 
mais eficientes, inovadoras e consequentemente 
mais produtivas e competitivas. 
 O Início da premiação aconteceu com a di-
vulgação do resultado do terceiro lugar. O projeto 
escolhido foi “Comida com Conceito na Cozinha 
do Jamim: O Potencial das PANC na Alta Gastro-
nomia, Agregando Valor a Biodiversidade Amazô-
nica, desenvolvido pela bolsista Edimar Matos Al-
ves, do Centro Estadual de Educação Profissional 
– CEEP, que esteve sob a orientação da professora 
Mahedy Araújo, junto à empresa Cozinha do Ja-
mim.
 Classificado em segundo lugar ficou o pro-
jeto sobre um “Temporizador para a Ativação de 
Centrais de Ar Após a Queda de Energia”, o qual 
foi desenvolvido pelo bolsista Adrianno Matheus 
da Silva, da Universidade Federal de Roraima, 

Todos os participantes do Programa BITERR
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com as orientações do professor orientador Ro-
berto Câmara de Araújo. A empresa beneficiada 
com o projeto foi a Eagle Vision Infraestrutura em 
Telecomunicações. 
 E em primeiro lugar, o vencedor foi o pro-
jeto do Bolsista Humberto Breno Alves Albuquer-
que, da Universidade Federal de Roraima sobre 
“Projeto e Desenvolvimento de um Fogão Portá-
til por Indução Eletromagnética Alimentada por 
Energia Solar” desenvolvido na empresa Roraima 
Adventures. O professor orientador envolvido no 
projeto foi Alexander Fernandez Correa.
 Além dos projetos classificados também 
foram premiados o bolsista, o professor orienta-
dor e a empresa que se destacaram durante os 
seis meses de desenvolvimento do projeto. Os 
vencedores foram Fernanda Da Rocha Pereira, na 
categoria Bolsista Destaque; o professor orienta-
dor João José Costa Silva, na categoria Professor 
Destaque, e na categoria Empresa Destaque foi 

vencedora a Refrigeração JR.

Encontro Científico definiu o resultado final 
do BITERR 
 No encontro, que aconteceu no dia 13, no 
auditório do SEBRAE foram realizadas as apresen-
tações dos resultados dos projetos e exposição 
do produto final em que participaram 18 bolsis-
tas, sendo, 10 da Universidade Federal Roraima 
- UFRR, 03 da Faculdade Roraimense de Ensino 
Superior - FARES, 01 do Instituto Federal de Ro-
raima - IFRR, 01 do Centro Estadual de Educação 
Profissional – CEEP e 03 da Universidade Estadual 
de Roraima - UFRR.
 O Encontro Científico tem o propósito de 
reunir os acadêmicos para trocas e transmissão 
de informações de interesse comum. Para a vida 
do acadêmico, as atividades e experiências vi-
venciadas fora da sala de aula trazem inúmeros 
benefícios, como maior segurança, autoestima, 
valores altruísticos e reconhecimento através da 
divulgação pública do seu trabalho.

Vencedores do Programa BITERR 2018


