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Prêmio CNI de Jornalismo 2015 vai distribuir R$ 310 mil para 
melhores trabalhos

Podem concorrer ao prêmio reportagens ou séries veiculadas entre 1º de junho 
de 2014 e 25 de maio de 2015

Presidente da CNI fala sobre a importância do 
associativismo para vencer os desafios de 2015

De acordo com Robson Braga, quanto mais forte o movimento empresarial, 
maiores as chances de alcançar um cenário favorável aos negócios.

Na última segunda (9), o jornalista 
da CNI, Guilherme Queiroz, esteve em 
Boa Vista para divulgar o Prêmio CNI de 
Jornalismo, foram visitadas 11 redações 
de TV, Rádio, Impresso e site. O Prêmio é 
uma iniciativa da Confederação Nacional 
da Indústria que visa reconhecer o papel 
da imprensa e seu compromisso com a agenda do desenvolvimento do 
país.

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do prêmio www.
premiocnidejornalismo.com.br, até o dia 27 de maio. O anúncio dos 
finalistas ocorrerá em 29 de junho e a entrega dos prêmios está prevista 
para 28 de julho de 2015.

Além dos R$ 310 mil em prêmios, os trabalhos vencedores das cate-
gorias especiais Educação e Inovação e do Grande Prêmio José Alencar 
de Jornalismo receberão uma bolsa de estudos para o curso Gestão Es-
tratégica para Dirigentes Empresariais. O curso é ministrado em Fontai-
nebleau, na França, pela escola de negócios Insead, em parceria com o 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

O concurso premiará as melhores reportagens ou séries relaciona-
das ao setor industrial e à agenda estratégica definida no documento 

Superar contextos desafiadores e fortalecer a 
indústria nacional são tarefas que dependem de 
um setor produtivo unido. Por isso, em 2015, as 
ações de integração e coesão entre empresas e 
instituições representativas, cerne do Programa 
de Desenvolvimento Associativo (PDA), serão ain-
da mais importantes.

 A entrevista com o dirigente da CNI, inaugura 
uma série de entrevistas sobre associativismo que 
o Boletim do Desenvolvimento Associativo veicu-
lará com presidentes de federações de indústrias 
de todo o país ao longo do ano. 

As previsões indicam que 2015 será um ano 
difícil. Como a indústria deve reagir?

ROBSON BRAGA DE ANDRADE - Antes de tudo, 
a indústria precisa estar alinhada e unida para en-
frentar um cenário de austeridade e adversidades. 
As dificuldades são impostas a todos nós do setor produtivo, indepen-
dentemente de porte ou do que produzimos. 

Juntas, as empresas têm maior capacidade de representar seus in-
teresses e de reagir em períodos delicados. Cenários mais complexos 
devem ser encarados como oportunidades para o desenvolvimento de 
soluções inovadoras, de melhorias do processo produtivo e de supera-
ção.

Ou seja, para reverter o quadro atual é preciso uma maior partici-
pação da indústria?

ROBSON BRAGA DE ANDRADE - Certamente. A participação ativa 
dos industriais é sempre importante, mas, em tempos difíceis, ela se 
torna imprescindível. Por essa razão é que nós – empresários, sindicatos 
patronais, federações, associações e CNI – temos buscado agir de ma-
neira coordenada a respeito de questões prioritárias. Quanto mais forte 
e representativo for o movimento empresarial, maiores são as chances 
de chegarmos a um cenário mais favorável aos negócios.

Mapa Estratégico da Indústria (2013-
2022) - http://arquivos.portaldaindus-
tria.com.br/app/conteudo_18/2013/0
5/13/3827/20130611143455907359o.
pdf, que aborda as seguintes questões: 
educação, ambiente macroeconômico, 
eficiência do Estado, segurança jurídi-

ca e burocracia, desenvolvimento de mercados, relações de trabalho, 
financiamento, inovação e produtividade, infraestrutura e tributação.

Poderão concorrer trabalhos jornalísticos produzidos por um ou 
mais profissionais que tenham sido veiculados em jornais, revistas, TVs, 
rádios, sites e blogs entre 1º de junho de 2014 e 25 de maio de 2015, 
Dia da Indústria. Cada jornalista poderá inscrever até cinco trabalhos, 
que concorrerão em todas as categorias, destaques regionais, prêmios 
especiais e ao Grande Prêmio. 

Ao todo, serão distribuídos 13 prêmios, divididos em Destaques 
Regionais (Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, cada um no 
valor de R$ 15 mil), Categorias (impresso jornal, impresso revista, tele-
jornalismo, radiojornalismo e internet, cada uma no valor de R$ 25 mil), 
Prêmios Especiais (educação e inovação, cada um no valor de R$ 30 mil) 
e o Grande Prêmio José Alencar de Jornalismo, no valor de R$ 50 mil.

Nesse contexto, qual é o papel do associati-
vismo?

ROBSON BRAGA DE ANDRADE - O associativis-
mo é o caminho mais eficiente para buscarmos a 
superação de dificuldades e a obtenção de bene-
fícios comuns. Isso fica particularmente evidente 
em tempos de crise. Tanto os indivíduos quanto 
as organizações se tornam mais fortes à medida 
que compartilham interesses, definem estratégias 
e atuam coletivamente para alcançá-las. O atalho 
para a competitividade está na capacidade de a 
indústria fazer sua visão ser considerada pelo go-
verno e pela sociedade. A intensidade dessa voz 
está diretamente ligada à integração entre as em-
presas e suas entidades de representação. 

Há oito anos, a CNI criou o Programa de De-
senvolvimento Associativo (PDA) justamente para 

fortalecer a relação entre as indústrias e suas instituições de represen-
tação. Como o senhor vê a trajetória do programa?

ROBSON BRAGA DE ANDRADE - O PDA preenche espaços importan-
tes. Primeiro, porque, por meio dele, os sindicatos se fortalecem, se 
profissionalizam e são capazes de representar melhor as demandas da 
base industrial. Isso é fundamental para consolidar o papel dos sindi-
catos, das federações e, consequentemente, da CNI como defensores 
e articuladores de interesses dos setores industriais. Segundo, porque 
aproxima os empresários, principalmente os micro e pequenos, do Sis-
tema Indústria, que além dos sindicatos e das federações, é composto 
também por SESI, SENAI e IEL. Empresas de pequeno porte têm, nos 
sindicatos e nas federações, aliados importantes para obter serviços 
como capacitação e consultorias, que dificilmente poderiam contratar. 
A importância crescente do PDA é reflexo dessa atuação. Por isso, o 
programa está em constante aperfeiçoamento e a demanda por ações 
nos estados tem se mantido alta.  

Foto: portaldaindustria.com.br/cni
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O Carnaval  é uma das maiores manifestações culturais 
do país  e tem repercussão mundial ,  é uma festa que che-
gou ao Brasi l  durante a colonização e tornou-se tradicio -
nal,  fazendo parte de calendário nacional .

E por ser um elemento da cultura nacional  o carnaval 
também passou a fazer parte do calendário da escola do 
SESI .  Hoje,  sexta–feira (13),  foi  real izado o Bai le à Fantasia. 
A quadra da escola ganhou um colorido especial ,  ao invés 
de at iv idades esport ivas aconteceu o desf i le de princesas, 
super-heróis,  palhaços,  passistas e muitos outros perso-
nagens que não podem faltar  nas festas de carnaval .  Os 
alunos do maternal  ao 5º Ano se divert iram ao som das 
marchinhas de carnaval ,  músicas baianas,  frevos e muita 
brincadeira. 

O tema foi  trabalhado durante toda a semana,  por meio 
de at iv idades lúdicas os alunos aprenderam sobre dança, 
expressão corporal ,  jogos e brincadeiras populares,  c ida -
dania,  plural idade cultural  e respeito. 

Alunos e professores confeccionaram máscaras,  acessó-
r ios e uma decoração especial .

A programação proporcionou muita animação! Foram 
montados blocos que desf i laram pelo pátio dançando e 
fazendo as evoluções ensaiadas e foi  eleito o bloco mais 
animado. Na sequência houve o desf i le das fantasias,  onde 
foram escolhidas as mais cr iat ivas e pra fechar com chave 
de ouro foram eleitos o rei  e a rainha do carnaval .  

Para a Coordenadora Pedagógica Claudicéia Ferreira,  o 
papel  da escola como divulgadora de cultura é muito im-
portante nestas datas,  pois  reforça os valores e tradições. 
“Este projeto tem o objet ivo de comemorar a festa carna -
valesca tendo em vista a necessidade e o entusiasmo de 
festejar  e manter v iva essa tradição,  pretendendo desper-
tar  o resgate social  exercendo a c idadania através de ações 
concretas,  sol idárias e part ic ipativas,  pois  este momento 
se constitui  uma temática r ica onde podemos explorar di -
versos t ipos de culturas”.

Carnaval
Escola do SESI promove Baile à Fantasia

Imagens  - Ascom/SESI
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Em parceria com o SEBRAE/
RR, por meio do SEBRAETec, o 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial – Departamento 
Regional de Roraima está pres-
tando assessoria a 06 empresas 
para Registro de Marca. Esse 
serviço é oferecido desde 2010 
com intuito de resguardar e 
proteger contra terceiros o uso 
indevido da marca sem autori-
zação e pagamento de royalties 
a empresa.

O registro de marca é de 
extrema importância na prote-
ção dos produtos e serviços das 
empresas no mercado, garantin-
do a exclusividade no uso e no 
combate à concorrência desle-
al, desvio de clientela, além de 
representar um valor agregado 
nos negócios. 

Como primeiro passo para 
iniciar um pedido de registro de 
marca é recomendável realizar a busca de anterioridade para 
saber se já existe alguma marca registrada com o mesmo nome 
e/ou imagem, na mesma classe da marca que é pretendido re-
gistrar. O SENAI, por meio dos Serviços em Tecnologia e Ino-
vação – STI realiza esta busca de anterioridade assim como 
dá entrada com o pedido de registro no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial – INPI. 

O SENAI Roraima desenvolve programas que estimulam a for-
mação profissional resgatando e consolidando as noções essen-
ciais de cidadania, assim, em parceria com a prefeitura Municipal 
de Boa Vista tem executado cursos que atendem o Projeto Cres-
cer.

Os jovens do Projeto Crescer estão estudando nos cursos de 
serralheria, relações interpessoais, atendimento ao público, pa-
deiro industrial e informática básica, além de terem a chance de 
participarem da oficina de ovos e bombons para Páscoa. As aulas 
acontecem na sede do projeto.

Essa programação foi pensada em um encontro do Diretor Re-

As empresas que estão em 
processos de atendimento já 
em 2015 são Tupex Materiais de 
Construções, LNB Silveira, Del 
Monte Gelateria, Mac Aluguel 
de Veículos, Arcus Assessoria 
e Consultoria Empresarial e a 
Academia Fysio Fitness, dessas 
uma já está em processo de exe-
cução e as outras serão atendi-
das ainda no mês de fevereiro.

Segundo o Gerente de STI, 
Tennessee Saraiva, o registro de 
marca vale para qualquer seg-
mento tem valor econômico e 
constitui um bem intangível as 
empresas, “os empresários cada 
vez mais percebem a importân-
cia da proteção de sua marca e 
dos seus produtos para se man-
terem em um mercado tão com-
petitivo e globalizado. O SENAI/
RR posiciona-se como um im-
portante parceiro das empresas 

com incentivo a inovação”, não existe empresa sem marca, e 
ela não estiver registrada não tem dono, de acordo com a LEI 
9.279/96,  colocou ele.

Os empresários interessados em efetuar o pedido de marca  
deve entrar em contato com os técnicos do SENAI Roraima, por 
meio do telefone (95) 2121-5050, ou comparecer a sede da 
Instituição, localizada na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa Branca.

gional do SENAI, Arnaldo Souza Cruz com a Prefeita de Boa Vista 
Teresa Surita que aconteceu na sede do SENAI Roraima no dia 09 
de janeiro. 

O coordenador do Núcleo de Ações Móveis do SENAI, Cíce-
ro Feitosa, afirma que o objetivo dessa parceria é poder ofertar 
alternativas profissionalizantes para todos os públicos. “Muitas 
oportunidades estão surgindo para o público jovem do Projeto 
Crescer”. 

Os cursos e oficinas tem carga horária que varia de 20 a 180 
horas, começaram no último dia 09 e alguns deles tem o término 
previsto para o dia 06 de maio de 2015.

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

SENAI Roraima apoia empresas em serviços de 
proteção à Propriedade Intelectual

SENAI Roraima executa cursos em parceria com 
Prefeitura Municipal de Boa Vista

Foto: ASCOM/SENAI
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O Inst ituto Euvaldo Lodi  – IEL está com inscrições aber-
tas para a turma de Julho de 2015,  do Intercambio para To -
ronto – Canadá.  As vagas são dest inadas para estudantes, 
jovens,  adultos e prof iss ionais  que desejam ter o domínio 
da l íngua inglesa.  Para essa turma estão sendo oferecidos 
ingressos exclusivos para alguns eventos importantes que 
acontecerão em Toronto:

• Ingressos para o evento de abertura dos Jogos Pan 
Americanos,  em Toronto.  O evento contará com show de 
art istas internacionais  e apresentação do Cirque du Solei l .

• Show de lançamento da turnê internacional  da banda 
U2 .  Pra quem curte,  será um evento e tanto.

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

nadense Skope,  es¬pecial izada em viagens educacionais.  O 
programa de intercâmbio oferece aulas de inglês,  palestras 
com empresários e of ic inas sobre o mercado de trabalho 
Canadense. 

A agenda inclui  também ativ idades de lazer,  passeios 
e v iagens a Niágara Fal ls ,  à  capital  Ottawa e às c idades 
francesas de Montreal  e Quebec,  tudo isso associado aos 
programas de dupla cert i f icação,  é c laro. 

Os part ic ipantes são hospedados por famíl ias canaden-
ses,  com a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre 
a cultura local . 

Mais informações podem ser obtidas pelo s ite www.sko-
pe.ca/iel  ou e pelos telefones (95) 3621-3571/98112-2075.

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

Estão abertas inscrições para intercâmbio no Canadá


