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FIER e CNI realizam Oficina de Atendimento 
Consultivo

Prêmio Nacional de Inovação
Empresa roraimense representará o Estado na final 

O mercado é algo di-
nâmico que se atualiza e 
reinventa todos os dias. 
Hoje não existe mais ex-
clusividade na oferta de 
serviços ou produtos. A 
concorrência está acir-
rada. Para conquistar os 
clientes, os empresários 
precisam estar atentos e 
preparados para atender 
e oferecer produtos e serviços que o satisfaçam desde a produção 
ao atendimento final.

Percebendo esse movimento a Federação da Indústria do Es-
tado de Roraima – FIER realizou, em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria – CNI, nesta quinta feira (09), às 15h em seu 
auditório, a Oficina Atendimento Consultivo no Sistema Indústria 
para os sindicatos, uma iniciativa do Edital Avança Sindicato – CNI, 
que faz parte do Plano de Desenvolvimento Associativo – PDA.

A oficina foi ministrada pela Consultora da CNI, Rita Mateus, 
Engenheira com Especialização em Marketing pela FGV que atua 
a 25 anos com atendimento e vendas consultivas. O objetivo do 

A empresa Arroz Itikawa inscrita no Prêmio 
Nacional de Inovação edição 2014/2015 irá re-
presentar Roraima na final, que será realizada 
no mês de maio. A Itikawa concorre na catego-
ria Modelo de Negócio que reconhece projetos 
que contribuíram para o aumento dos níveis 
de competitividade das empresas industriais, 
abrangendo tecnologias sociais, ambientais e 
sustentáveis, capazes de gerar significativos impactos no mercado. 

A Diretora Administrativa Izabel Itikawa é a líder do projeto para 
implantação do novo modelo de negócio na empresa. O projeto dela foi 
uma inovação, que por meio de uma pesquisa realizada pela Embrapa 
em parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão – 
JICA, desenvolveu uma nova variedade de Arroz capaz de se adaptar ao 
clima e solo roraimense, o Arroz Oriental. Esse produto tem qualidade 
comparável com grandes marcas de arroz oriental do mundo e com um 
custo de comercialização 50% menor que seus concorrentes. 

Conforme explicou a técnica do Núcleo de Inovação da Federação 
das Indústrias de Roraima - FIER, Andréia Bentes, ter uma empresa de 
Roraima finalista no Prêmio Nacional de Inovação, representa o ama-
durecimento da Indústria do Estado. “Essa classificação traz visibilida-

evento foi o de sensi-
bilizar os executivos de 
sindicatos para a impor-
tância de adotarem uma 
nova postura no rela-
cionamento com as in-
dústrias representadas, 
bem como capacitá-los 
quanto ao uso das téc-
nicas e instrumentos 
relacionados à aborda-

gem de atendimento consultivo. 
A vice - presidente do Sindearter, Kátia Luiza Vieira Campos, 

que participou da oficina destacou a importância do que foi ex-
posto e afirmou que as técnicas discutidas ampliaram sua visão e 
ajudarão na realização do seu trabalho.

O evento foi ofertado para 14 sindicatos do Estado, filiados ou 
não da FIER, e contou com a presença de 22 participantes. Rita Ma-
teus falou ainda do desejo que estes participantes consigam criar 
uma cadeia sustentável, formando assim, um ciclo e fazendo com 
que empresas que ainda não são associadas vejam a melhoria dos 
filiados e percebam a necessidade de, também, se associar.

de para Roraima e serve como exemplo, para 
que outras empresas locais também busquem 
inovar, independente de seu porte, mostrando 
que a inovação pode ser implantada em todas 
as empresas sem distinção de porte, região ou 
poder econômico”, afirmou. 
Premiação - Na categoria Projeto- Inovação em 
Modelo de Negócios a empresa classificada em 

primeiro lugar receberá troféu, e terá direito de indicar representante 
para participar de missão técnica internacional e de curso de educação 
executiva. A segunda e terceira colocadas receberão placa de reconhe-
cimento. O Curso de Educação Executiva será promovido pelo Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL) em território brasileiro. 
Prêmio - O Prêmio Nacional de Inovação é Promovido pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), e Movimento Brasil Competitivo (MBC) 
com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 
e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Em Roraima o 
Prêmio foi coordenado pelo Núcleo de Inovação do Sistema Indústria, 
localizado no prédio da FIER.
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Escola do SESI realiza a Semana do Livro Infantil voltada à vida 
e Obras de Monteiro Lobato

A Escola do SESI preparou uma programação 
especial voltada à Semana do Livro Infantil, que 
será realizada na Biblioteca de 13 a 17 de abril, das 
08h às 12h e das 14h às 18h para os alunos da edu-
cação infantil e do ensino fundamental. O objetivo 
da programação é despertar nos estudantes o gos-
to pela leitura, a fim de que ela seja prazerosa e 
interessante e, se torne uma prática indispensável. 

Segundo a vice-diretora, Gardênia Figueira, “A 
semana do Livro é de grande importância, visto 
que a leitura é uma competência essencial para 
o desenvolvimento global das crianças e que por 
meio dela é possível enriquecer o vocabulário, obter conhecimento, dina-
mizar o raciocínio e a interpretação. Além de descobrir um novo mundo 
cheio de ações desconhecidas”, declarou.

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado dia 18 de abril, em ho-
menagem ao escritor Monteiro Lobato, que se dedicou à literatura infantil 
no Brasil, é também a mesma data do nascimento do escritor. Por isso, toda 
a programação será voltada para as suas Obras.

Durante a semana do Livro, a Biblioteca da Escola do SESI será o portão 
de entrada para o mundo da imaginação das crianças, que buscam desco-
brir por meio da leitura grandes histórias. De acordo com a bibliotecária Da-
nielle Brito, a sala de leitura conta com um acervo em média de 500 títulos 
de vários gêneros e autores como, Monteiro Lobato, Ana Maria Machado, 
Ziraldo Alves, Aléxia Linke e entre outros. Uma média de 4 mil  empréstimos 
de livros são registrados durante o ano, fazendo com que a Biblioteca seja 
um dos ambientes mais frequentados da escola. 

Os resultados dos trabalhos que foram desenvolvidos pelos alunos 
dentro e fora da sala de aula, estarão expostos nos murais da Escola por 
meio de fotografia. Os estudantes poderão prestigiar a exposição que foi 
montada com fotografias. As crianças também irão participar de uma ses-
são de cinema, na qual será exibido um vídeo sobre a vida e as obras do 
escritor Monteiro Lobato. Além disso, todos poderão interagir, cantar e 
dançar  a música tema do Sítio do Pica pau Amarelo de Gilberto Gil, que 
será tocada no violão.

Aluna Campeã de Leitura- A Biblioteca já ganhou uma cliente fiel, a alu-

na do 6º Ano B, Lauanny Sousa Ferreira, 12, está na 
escola desde 2012 e é recordista quando se trata 
de leitura. O gosto pela leitura começou ainda mui-
to cedo, com apenas quatro anos de idade, e prati-
camente sem saber ler ela pediu aos pais, Erismar 
Almeida Ferreira e Ana Cleide Nunes, uma revista 
gibi Turma da Mônica. Já o primeiro livro que real-
mente Lauanny leu foi Diário de Um Banana, aos 
sete anos. E atualmente, segundo os registros da 
bibliotecária, a aluna empresta em média de 180 
livros para ler durante o ano letivo.

“Desde muito pequena gostava de ver as revis-
tinhas e livros que tinham em casa. Sempre vi meus pais lendo jornais e re-
vistas. Acho que daí vem essa minha paixão por livros. Eu amo ler, inclusive 
revista em quadrinho”, declarou.

Para os pais da aluna, ver o empenho da filha e o gosto pelos livros é 
motivo de orgulho e admiração. “Somos uma família feliz, e estamos mui-
to orgulhosos pela nossa filha, ela sempre foi uma criança como todas as 
outras, que gosta de brincar, se divertir e de estudar. Gostar de ler é uma 
característica dela, nunca a obrigamos, mas sempre a incentivamos”, de-
clarou Erismar. 

Há três anos Lauanny estuda na Escola do SESI, e de lá pra cá, ele vem 
se destacando em sala de aula com a leitura. “Nós percebemos o quanto 
a Lauanny gosta de ler, a cada ano vemos sua dedicação e sua busca pelos 
livros da Biblioteca. Ela se tornou a Aluna leitora do ano passado e desse 
ano”, afirmou Danielle.

A Programação da sessão de cinema que será exibida na
Biblioteca do CET.

SESI abre Processo Seletivo para contratação imediata
e cadastro de reserva

timos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). Desejável: cursos na área, conhecimento 
em informática. A Carga horária é de 25 horas semanais, o valor inicial da hora 
aula sem DSR (Descanso Semanal Remunerado) será de R$ 12,43, a previsão 
salarial com DSR é de R$ 1.631,44.

Já para o cargo de Professor NS (Ciências) o interessados devem possuir o 
nível superior em Licenciatura Plena em Ciências; Experiência: Profissional ou 
estágio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) meses na função 
de Professor de Ciências, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). Desejável: 
cursos na área, conhecimento em Informática. A carga horária será de 25 horas 
semanais e o valor inicial da hora aula sem DSR (Descanso Semanal Remunera-
do) é de R$ 12,43. A previsão salarial com DSR: R$ 1.631,44.

Enquanto que para a função de Supervisor Pedagógico é necessário: nível 
superior completo em Pedagogia; É obrigatório ter habilitação ou especializa-
ção em Supervisão Pedagógica; Além de experiência profissional comprovada 
de no mínimo seis (6) meses na função de Supervisor Pedagógico em Educa-
ção, nos últimos 4 anos (2011 a 2015); É desejável ter conhecimento e habilida-
des em informática e cursos na área. A carga horária será de 40 horas semanais. 
O salário inicial será de R$ 2.376,94 + gratificação, totalizando em R$ 4.098,00.

E para a função de Motorista o s candidatos precisam ter ensino médio 
completo; habilitação na categoria AE; Experiência profissional ou estagio su-
pervisionado comprovado de no mínimo 6 (seis) meses na função de Moto-
rista, nos últimos 4 anos (2011 a 2015). A carga Horária será de 40h e o salário 
inicial será de R$ 1.134,09.

Ao todo o processo seletivo terá sete etapas (análise curricular, avaliações 
práticas, didática, técnica, psicológicas e entrevistas), distribuídas de acordo 
com cada função, conforme descrito no Edital constante no site do SESI. 

É válido lembrar que todas as etapas do processo para todas as funções 
são classificatórias e eliminatórias.

O SESI/RR abre Processo Seletivo para seis vagas em diversas áreas. Estão 
sendo oferecidas três para contratação imediata para as funções de Profissional 
de Educação Física, Assistente Técnico e Motorista.  E mais três que serão para o 
cadastro de reserva destinado para os Professores NS (Matemática e Ciência), 
Supervisor Pedagógico e Motorista.

Os interessados deverão preencher o modelo de currículo que consta no 
site do SESI/RR (http://www.sesirr.org.br/) no link (Processo Seletivo) e entregar 
na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 3710 - Aeroporto (próximo ao Hospital 
Geral de Roraima) no Prédio Administrativo/Setor de Recrutamento e Seleção, 
em horário comercial, no período de 09 a 14/04/2015.

Para a função de Profissional de Educação Física NS é necessário que o 
candidato tenha nível superior completo em Licenciatura Plena ou Bacharel 
em Educação Física; registro profissional no CREF-RR (como Profissional de 
Educação Física) em dias, ou Declaração do conselho informando protocolo de 
entrada no registro;  e experiência profissional comprovada, de no mínimo 6 
(seis) meses na função de Profissional de Educação Física, nos últimos 4 (qua-
tros) anos (2011 a 2015); É desejável ter experiência em treinamento funcional, 
acompanhamento de grupos especiais (hipertensos, diabéticos), Organização 
de eventos esportivos e de Lazer; Além de conhecimentos em Informática e 
Cursos na respectiva área.  A carga horária é de 40 horas semanais e a remune-
ração inicial será de R$ 2.376,94.

Para atender os requisitos do processo, os profissionais de Matemática 
NS devem ter: Licenciatura Plena em Matemática; Experiência: Profissional ou 
estagio supervisionado comprovado de no mínimo 06 (seis) meses na função 
de Professor de Matemática, nos últimos 4 (quatro) anos (2011 a 2015). De-
sejável: cursos na Área, conhecimento em Informática. Licenciatura Plena em 
Matemática; Experiência: Profissional ou estagio supervisionado comprovado 
de no mínimo 06 (seis) meses na função de Professor de Matemática, nos úl-

Lauanny Sousa já leu em média 180 livros durante o ano letivo
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Prestação de Serviços em Tecnologia e Inovação

SENAI Roraima instituiu o Núcleo de Automação 
e Gestão da Energia

Objetivando integrar 
o planejamento das ins-
tituições que compõe o 
Sistema Indústria, SESI, 
SENAI e IEL, a partir de 
2015 a denominação da 
linha de Serviços Técni-
cos e Tecnológicos foi 
alterada para Serviços 
em tecnologia e Inova-
ção.

O SENAI tem um im-
portante papel para a 
competitividade da in-
dústria através da edu-
cação profissional, e na 
busca da diferenciação 
e complementariedade 
oferece consultorias e 
assessorias por meio da 
prestação de serviços em tecnologia e inovação. 

As soluções em Tecnologia e Inovação são aquelas pres-
tadas pelos Institutos de Tecnologia e Inovação e Unidades 
Operacionais dos Departamentos Regionais do SENAI a clien-

O Ser v iço  Nac iona l  de  Aprend izagem Indust r ia l  const i -
tu iu  o  Núc leo  de  Automação  e  Gestão  da  Energ ia  -  NAGE, 
com o  ob jet ivo  de  atender  as  indúst r ias  e  desenvo lver 
s i stemas  que  permitam a  redução  dos  custos  com ener-
g ia  e lét r i ca  por  meio  da  ut i l i zação  da  automação  e  da 
incorporação  de  tecno log ias  ao  processo  produt ivo .

O  NAGE tem como pr inc ipa l  função  dar  subs íd io  a  to -
das  as  empresas  que  operam no  D ist r i to  Indust r ia l  na 
área  de  tecno log ia  e  aporte  de  novas  metodo log ias  de 
fabr icação .  O  núc leo  va i  produz i r  métodos  de  automa -
ção  e  incent ivar  a  produção  desses  novos  processos  para 
que  a  indúst r ia  se ja  ma is  ef i c iente ,  juntamente  com a 
produção  de  equ ipamentos ,  s i stemas  automat i zados  e 
mecan ismos  de  fabr icação  de  quadros  para  atender  as 
necess idades  levantadas .

Dentro  da  automação  serão  desenvo lv idos  mecan is -

tes externos (grandes, 
médias, pequenas e 
microempresas), base-
ados nas competências 
internas de pessoas e 
infraestrutura física a 
partir de uma determi-
nada área de conheci-
mento transversal ou 
setorial da indústria. A 
atuação deve privilegiar 
não só o atendimento 
local, como também em 
âmbito nacional, o que 
implica em uma forte 
atuação em rede pela 
organização.

A alteração da no-
menclatura baseou-se 
na necessidade de inte-

grar estrategicamente e nacionalmente a atuação desta segun-
da linha de serviços, gerando confiabilidade e prospecção do 
SENAI para atuar gerando soluções tecnológicas e de inovação 
às industrias brasileiras.

mos  que  atendam as  normat ivas  e  leg i s lações  ex i stentes , 
no  entanto  é  necessár io  despertar  na  indúst r ia  rora i -
mense  a  importânc ia  de  inovar,  po i s  o  empresár io  ganha 
com a  redução  de  desperd íc ios ,  com a  economia  de  ag i -
l idade  e  func iona l idades  da  automação.

O responsáve l  pe lo  núc leo  no  SENAI  Rora ima é  o  en -
genhe i ro  e let rotécn ico  Franc i sco  José  Maia ,  co laborador 
da  inst i tu ição  há  6  anos ,  para  e le  a  c r iação  do  Núc leo 
vem atender  uma necess idade  dos  indust r iá r ios ,  po i s  é 
prec i so  urgentemente  aumentar  o  desempenho e  redu-
z i r  desperd íc ios  com o  uso  consc iente  dos  recursos  da 
energ ia .

Os  empresár ios  interessados  em saber  mais  sobre  o 
refer ido  programa devem entrar  em contato  com a  Ge -
rênc ia  de  Ser v iços  em Tecno log ia  e  Inovação  -  ST I  do  SE-
NAI/RR,  pe lo  fone  2121-5050  e  agendar  uma v i s i ta . 
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O Inst i tuto  Euva ldoLod i  –  IEL  está  com inscr i ções 
abertas  para  a  turma de  Ju lho  de  2015,  do  Intercambio 
para  Toronto  –  Canadá .  As  vagas  são  dest inadas  para  es -
tudantes ,  jovens ,  adu l tos  e  prof i s s iona i s  que  dese jam 
ter  o  domín io  da  l íngua  ing lesa .  Para  essa  turma estão 
sendo oferec idos  ingressos  exc lus ivos  para  a lguns  even -
tos  importantes  que  acontecerão  em Toronto :

•  Ingressos  para  o  evento  de  abertura  dos  Jogos  Pan 
Amer icanos ,  em Toronto .  O  evento  contará  com show de 
art i stas  internac iona is  e  apresentação  do  Cirquedu So-
le i l .

•  Show de  lançamento  da  turnê  internac iona l  da  ban-
da  U2.  Pra  quem curte ,  será  um evento  e  tanto .

Esta  é  uma ação  do  IEL  em parcer ia  com a  empresa  ca -

nadense  Skope,  espec ia l i zada  em v iagens  educac iona is . 
O  programa de  intercâmbio  o ferece  au las  de  ing lês ,  pa-
lest ras  com empresár ios  e  o f i c inas  sobre  o  mercado  de 
t raba lho  Canadense . 

A  agenda  inc lu i  também at iv idades  de  lazer,  passe ios 
e  v iagens  a  N iágara  Fa l l s ,  à  cap i ta l  Ottawa e  às  c idades 
f rancesas  de  Montrea l  e  Quebec ,  tudo  i s so  assoc iado  aos 
programas  de  dup la  cer t i f i cação,  é  c la ro . 

Os  par t i c ipantes  são  hospedados  por  famí l ias  cana-
denses ,  com a  oportun idade  de  conhecer  um pouco  mais 
sobre  a  cu l tura  loca l . 

Mais  in formações  podem ser  obt idas  pe lo  s i te  www.
skope.ca/ ie l  ou  e  pe los  te lefones  (95)  3621-3571/98112-
2075.

Estão abertas inscrições para intercâmbio no Canadá

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

Vagas de Estágio

O Instituto Euvaldo Lodi disponibiliza 15 vagas de estágio para diversas áre-
as. Os interessados devem estar cursando Nível Superior, entre o primeiro e oi-
tavo semestre e encaminhar o currículo para o e-mail: curriculo@ielrr.org.
br e realizar cadastro no site: sne.iel.org.br/rr. Mais informações pelo telefo-
ne: 3621-3575 ou no endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra - 363- Centro.


