
Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas

Informativo interno da
Federação das Indústrias
do Estado de Roraima

Nº 153 - 08.02.2013

Banco da Amazônia oferece benefícios ao setor produtivo
Empresários industriais podem contar com o apoio financeiro 

do Banco da Amazônia para alavancar seus empreendimentos. Só 
para este ano, a instituição disponibilizará para o Estado de 
Roraima R$ 238 milhões para atividades rurais e não rurais, sendo 
R$ 233 milhões somente do FNO (Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte).

Os encargos financeiros das operações do FNO, independente 
do porte do beneficiário, com finalidade de investimento, 
inclusive com custeio e capital de giro associado nas operações 
rurais e não rurais contratadas, conforme definido pelo Conselho 
Monetário Nacional, são os seguintes:

Ÿ 3,53% de taxa efetiva de juros ao ano, no período de 1º de 
janeiro a 30 de junho de 2013;

Ÿ 4,12% de taxa efetiva de juros ao ano, no período de 1º de 
julho a 31 de dezembro de 2013;

Ÿ Permanece a concessão de bônus de adimplência de 15% 
sobre os encargos financeiros para os mutuários que pagarem a 
parcela da dívida integralmente, até a data do respectivo 
vencimento.

M a i s  i n f o r m a ç õ e s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
www.bancodaamazonia.com.br .

Colaboradores da FIER participam de palestra sobre uso de extintores 
e combate a incêndios

Ação faz parte do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

 Na terça-feira (5), cerca de 20 colaboradores da FIER 
participaram de uma capacitação sobre uso de extintores e 
combate a incêndios. A ação do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais da FIER, o qual é desenvolvido pela Unidade Saúde do 
SESI, já estava prevista no cronograma.

O facilitador foi o proprietário da empresa Roraima Extintores, 
Géris-ked Araújo. Ele apresentou os equipamentos, mostrando as 
diferenças entre cada um frisando que, para cada tipo de 
incêndio, existe um extintor adequado. “Eles se dividem nas 
classes A para combustíveis sólidos como madeira; B quando há 
combustíveis líquidos e C, quando o foco do incêndio está 
energizado”, ressaltou.

Ele lembrou que hoje, a maioria dos extintores atendem as 
três classes. São os chamados extintores ABC.

Após a exposição teórica, hora da prática. Em ambiente 
controlado e com segurança, o instrutor simulou um princípio de 
incêndio e mostrou como os equipamentos devem ser utilizados. 

Os colaboradores aprenderam como manusear o extintor da 
forma correta, o que segundo Géris-ked, faz toda a diferença em 
uma situação de emergência. “Mais do que possuir os extintores é 
importante que todos na empresa, saibam como utilizá-los 
corretamente”.

De acordo com a técnica responsável pelo acompanhamento e 
aplicabilidade do PPRA na FIER, Helinete Damasceno, essa foi a 
quarta palestra do cronograma de ações do PPRA. As outras 
foram sobre ergonomia, uso correto dos EPI's e Atendimento em 
primeiros-socorros e técnicas atualizadas.

“O colaborador entende a preocupação que temos com cada 
um. Procuramos passar essas informações de maneira simples, 
para que eles possam efetivamente, absorver os conhecimentos e 
aplicá-los”, finalizou. 

Foto: ASCOM/FIER

PROCOMPI GRÁFICO

Empresários participam de palestra sobre linhas de financiamento e 
acesso ao crédito

Empresários filiados ao Sindicato das Indústrias Gráficas do 
Estado de Roraima – SINDIGRAF participaram na terça-feira (5), 
de uma palestra ministrada pelo consultor Emerson Baú sobre 
linhas de financiamento e acesso a crédito.

Durante a apresentação, Emerson destacou aspectos 
importantes que as empresas devem observar para não ter 
dificuldades junto às instituições bancárias: o cuidado para não 
imobilizar o capital de giro, a análise do que efetivamente o banco 
cobre e oferece, para que dessa forma, possa optar por aquilo que 
é mais interessante no momento em que sua empresa precisa do 
crédito, foram os temas mais discutidos.

Um dos participantes, o empresário Rosinildo França, disse 
que o PROCOMPI abre um leque de conhecimentos. “A gente 
acaba ficando muito dentro da empresa e não tem acesso a 
informações importantes para o nosso negócio. Com certeza, 
essa experiência vai contribuir e muito, para a melhoria da nossa 
empresa”, disse.

Emerson Baú ressaltou o fortalecimento que o programa 
proporciona às empresas. “Ele proporciona uma visão ampliada 
do mercado com orientações sobre gestão e outras áreas, 
possibilitando ao empresário, conhecer outros mercados e 

experiências que levem ao desenvolvimento do seu negócio”.
O projeto gráfico do PROCOMPI visa promover lucratividade, 

competitividade, produtividade, sustentabilidade e o 
fortalecimento das empresas do setor, garantindo a perenidade 
do segmento. A ação é realizada pela FIER e o Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Estado de Roraima - SINDIGRAF, em 
parceria com a Confederação Nacional da Indústria - CNI e o 

Foto: ASCOM/FIER
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SESI realiza Seminário de pais com palestra sobre novos desafios
Encontro foi a primeira reunião de pais e mestres de 2013

Com o objetivo de aproximar a família da 
escola construindo uma parceira de sucesso, o 
Centro de Educação do Trabalhador do SESI/RR, 
João de Mendonça Furtado, realizou no dia 01 
de fevereiro o primeiro Seminário de pais 2013, 
em parceria com a Rede Pitágoras.

A programação teve início às 9h30 para os 
pais dos alunos matriculados no período 
matutino e às 15h30 para os pais dos alunos do 
período vespertino. No primeiro momento foi 
ministrada uma palestra pelo diretor de relações corporativas da 
Rede Pitágoras, professor Rui Cesar Rezende de Souza.

A apresentação sob o tema “Século XXI, novos desafios e novas 
oportunidades para a Escola do SESI/RR”, trouxe uma reflexão para os 
pais sobre o dever de acompanhar de perto o desenvolvimento dos 
filhos. O professor falou sobre as mudanças do mundo atual e como 
podemos nos planejar para termos mais tempo para os filhos.

“Nossos filhos vão passar por mudanças muito mais bruscas e 
radicais. Precisamos prepará-los para viver muito, encarar as 
constantes mudanças e conviver com elas. Precisamos ensiná-los a 
vencer e a perder, a encarar as frustações da vida”, destacou Rui.

Para Rosana Severiano, mãe de Rebeca, 3 
anos, aluna do maternal, esse encontro é de 
grande importância para aproximar os pais da 
vida escolar dos filhos. “A palestra foi muito 
interessante para revermos alguns conceitos e 
para nos orientar. Essa é minha primeira expe-
riência, pois minha filha começa agora na escola, 
e o seminário foi ótimo para não me sentir perdi-
da nesse novo ambiente. Foi bastante provei-
toso”. 

A programação prosseguiu com a apresentação da equipe SESI 
Educação e reunião de pais e mestres. Nos segmentos de Educação 
Infantil e Fundamental do 1º ao 5º ano, as reuniões foram por turma, 
já para as séries de 5ª à 8ª, houve uma reunião com todos os profes-
sores.

O ano letivo no Centro de Educação do SESI teve início nesta 
segunda-feira (4) e as novidades para 2013, de acordo com a diretora 
em exercício, Gardênia Cavalcante, serão as oficinas de Libras para os 
alunos do 1º ao 5º ano e aulas de Robótica para os estudantes de 5ª à 
8ª série.

Foto: ASCOM/SESI

SESI

Pais participam de aula de adaptação do maternal no CET
No primeiro dia de aula, apoio dos pais estimula confiança das crianças  

O primeiro dia de aula é para muitas famílias 
o início de uma nova fase. Quando chega a hora, 
os pequenos começam a trilhar sua própria 
história. É quando filhos também se tornam 
alunos. Deixam o ambiente do lar para 
experimentar o convívio com outras crianças. 
Talvez, para alguns, seja a primeira experiência 
de convício em sociedade. 

As novidades e as expectativas são muitas. 
Não apenas para os novos estudantes, mas 
também para os pais. Para eliminar dúvidas e inseguranças, o Centro 
de Educação do Trabalhador do SESI, João de Mendonça Furtado, 
promove o período de adaptação dos alunos do maternal com a 
participação de seus familiares.

O acompanhamento é realizado nos dois primeiros dias de aula, 
nas duas primeiras horas. A Escola prepara uma programação 
especial, com músicas, brincadeiras no parquinho e atividades 
lúdicas, para facilitar a integração entre os pequenos e a escola.

Para a servidora pública Sonia do Vale, mãe 
de Micaela, 3 anos, é muito importante que os 
pais estejam junto dos filhos nos primeiros dias. 
“As crianças ficam muito mais à vontade. É bom 
poder observar os professores e os cuidados 
que eles têm. Isso passa mais segurança.”, disse. 

Brendell Aleska e Jessica Persauld, pais da 
pequena Paula Giovana, aprovaram a 
programação. “A gente sabe que eles são muito 
dependentes. E ter esse momento permite que 

nós possamos conhecer a escola e como vai ser o dia-a-dia deles”. 
De acordo com a diretora em exercício do CET, Gardênia 

Cavalcante, para a grande maioria este é o primeiro contato com a 
escola e as aulas de adaptação com a participação efetiva dos pais 
trazem boas contribuições, iniciando a construção do vínculo de 
confiança entre escola e família. “Nossa preocupação é ajudar os pais 
e as crianças a compreender este momento, para superá-lo com 
segurança. É aí que a adaptação tem papel importante”, ressaltou.

Foto: ASCOM/SESI

Carnaval

Alunos do CET comemoram data com muita folia
Os alunos do Centro de Educação do Trabalhador do SESI, João de 
Mendonça Furtado, comemoraram em grande estilo o período de 
Carnaval. Eles participaram de um baile de fantasias nesta sexta-feira 
(08). Os próprios alunos idealizaram suas vestes e dançaram ao som 
das antigas marchinhas.
Com o objetivo de valorizar a cultura popular e socializar os 
educandos, a programação foi das 8h15 às 11h30, para os alunos do 
turno matutino e das 14h15 às 17h30, para os alunos do turno 
vespertino. Participaram os estudantes do maternal ao 5º ano.
Segundo a diretora em exercício, Dalila França, a finalidade foi 
estimular a participação dos alunos, fazendo com que eles conheçam 
o verdadeiro Carnaval. “É importante que cada um saiba desde 
pequeno o significado dessa festa. Não podemos desvirtuar o 
carnaval com músicas de duplo sentido por isso escolhemos 
marchinhas antigas, que dão charme ao evento”, destacou.  
A festa faz parte do calendário de eventos da escola e é realizada 
todos os anos.Foto: ASCOM/SESI
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SESI
Projeto Arte Jovem disponibiliza vagas para crianças entre 6 e 12 anos

O Projeto Arte Jovem deu início às suas atividades em 2013 nesta 
segunda-feira (04) e está com vagas abertas para crianças com idade 
entre seis e doze anos. São oferecidas oficinas recreativas, teatro, 
canto coral e musicalização (flauta, teclado, violão e violino), com o 
intuito de despertar nas crianças a socialização por meio da 
diversidade cultural e a integração.

Além das atividades cotidianas, os resultados do trabalho 
desenvolvido junto aos alunos do projeto são apresentados em 
eventos realizados durante todo o ano: Recital, duas Mostras de 
Teatro e uma Cantata, com a participação de todas as crianças.

De acordo com a pedagoga do projeto, Marcilene Mendes, há um 
planejamento todo especial para atender bem as crianças. “Elas 
conhecem os instrumentos musicais de sua preferência, ampliam sua 
visão cultural e se integram de forma natural com os colegas”, 
destaca.

As atividades acontecem duas vezes por semana, às segundas e 
quartas ou terças e quintas, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As 
inscrições podem ser feitas na Secretaria do Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer do SESI (CCEL), em horário comercial. Mais 
informações pelo telefone 4009-1844.

SENAI-RR divulga Edital de Processo Seletivo para contratação de Instrutores

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-RR 
seleciona até o dia 15 de fevereiro, currículos para mais de 40 vagas, 
entre contratação imediata e cadastro de reserva, para o cargo de 

Instrutor.

As vagas são para Boa Vista, Bonfim, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, 
Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Caroebe, 
Pacaraima, Amajarí, Alto Alegre e Uiramutã. 

As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior nas 
áreas de Alimentos, Automotiva, Confecção do Vestuário, Construção 
Civil, Eletroeletrônica, Gestão, Informática, Madeira/Mobiliário, 
Metal/Mecânica, Refrigeração e Telecom. 

Os interessados em participar do Processo Seletivo devem 
observar os requisitos, documentos e perfil profissional disponíveis 
no site www.rr.senai.br, bem como o modelo de currículo padrão, 
que deve estar acompanhado das cópias de certificados e possíveis 
declarações. É de responsabilidade do candidato o total e correto 
preenchimento do documento, assim como a veracidade das 
informações.

A entrega de currículos será nos dias 07,08, 14 e 15 de fevereiro de 
2013 na recepção do SENAI-RR, que fica localizado na Av. dos 
Imigrantes, 399 – Asa Branca, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Não 
serão realizadas inscrições via Internet ou Correio.

A seleção terá o prazo de validade de um ano a contar da data de 
sua homologação, sendo que os candidatos aprovados e não 
contratados no primeiro momento poderão ser chamados no 
decorrer desse período.

IEL firma parceria para oferecer
pós-graduação

Os interessados em realizar um curso de pós-graduação agora têm 
uma nova opção. É que o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR firmou 
parceria com o Centro Universitário Barão de Mauá, de Ribeirão Preto 
- SP, para oferecer cursos à distância, nas áreas de Educação, 
Negócios, Jurídica e MBA Executivo.

As aulas são virtuais com avaliações presenciais ao final de cada 
disciplina. As mensalidades variam de R$ 99,00 a R$ 299,00, 
dependendo da modalidade escolhida pelo aluno (online + livros; 
online + DVD, etc.).

Há 45 anos, formando grandes profissionais, baseada em 
princípios éticos e humanísticos, a Organização Educacional Barão de 
Mauá é hoje referência em qualidade de ensino. Com professores 
Especialistas, Mestres e Doutores, proporciona mais que um ensino 
inovador, uma formação de excelência. 

Mais informações sobre cursos e matrículas podem ser obtidas na 
sede do IEL, na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 363, Centro, pelos 
telefones (95) 3621-3571 e 8112-2075, pelo email edu@ielrr.org.br 
ou no site www.baraoead.com.br .

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR abre inscrições para 

a primeira turma de 2013 do curso Programa de 

Desenvolvimento Profissional – 5 em 1, as inscrições vão 

até dia 15 de fevereiro e podem ser feitas na sede do IEL, 

na Av. Capitão Julio Bezerra nº 363, Centro. 

O curso tem carga horária de 140 horas e tem como 

público-alvo jovens, adultos, estudantes de nível médio 

e superior que queiram buscar qualificação e 

aperfeiçoamento profissional nas áreas Administrativa, 

Contábil, Recursos Humanos e Departamento Pessoal, 

Empreendedorismo e Atendimento ao Cliente.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 

( 9 5 )  3 6 2 1 - 3 5 7 1  e  8 1 1 2 - 2 0 7 5 ,  p e l o  e m a i l  

edu@ielrr.org.br ou no site  www.ielrr.org.br .

IEL/RR abre inscrições para curso de
desenvolvimento profissional


	Página 1
	Página 2
	Página 3

