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Lançamento do Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico 
2016 acontece dia 21

Sindicato de Artesãos de Roraima faz exposição durante 
encontro de diretores-gerais dos TRE’s

A Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima – FIER, fará no próxi-
mo dia 21 de março, o lançamento da 
edição 2016 do Prêmio FIER de Reda-
ção e Artigo Cientifico. A solenidade 
acontecerá às 17h no auditório da 
Instituição, localizada na Av. Benjamin 
Constant, 876 – Centro.

O Prêmio tem o objetivo de in-
centivar a pesquisa e a produção de 
redações e artigos científicos, os quais 
permitam uma melhor compreensão 
por parte da sociedade, acerca dos 
fatores que afetam a competitividade 
da produção industrial em Roraima e 
a sua relação com o desenvolvimento local.

A temática desta edição é o trânsito e seus impactos na produtivida-
de da indústria roraimense. Para isso, o Concurso conta com o apoio do 
Departamento Estadual de Trânsito de Roraima – DETRAN/RR, da Supe-
rintendência Municipal de Trânsito de Boa Vista – SMTRAN e Polícia Ro-
doviária Federal - PRF, que irão realizar palestras educativas e contribuir 
com a divulgação desta iniciativa.

Poderão participar os alunos da rede pública e privada do nível 
fundamental ao Superior. As categorias do Prêmio estão divididas da 
seguinte maneira: Categoria I – alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental do Ensino Regular; Categoria II – alunos da 1ª a 3ª série do 

A Presidente do Sindicato dos Ar-
tesãos Autônomos, Empresas de Arte-
sanato e Artefatos do Estado de Rorai-
ma (SINDEARTER) e Vice-Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima, Maria Luiza Campos e alguns 
membros do Sindicato, participaram 
no dia 11 de março, de uma exposição 
durante o 67º Encontro do Colégio de 
Presidentes dos Tribunais Regionais 
Eleitorais (COPTREL), no hotel Aipana 
Plaza, a convite do Presidente do Tri-
bunal Regional de Roraima – TRE/RR, 
Desembargador Mauro Campelo.

Durante o encontro, representan-
tes de 13 capitais brasileiras que participaram do evento, visitaram os 
stands do Sindicato e aproveitaram para conhecer a cultura roraimense e 
comprar algumas peças feitas pelos artesãos. 

Para a presidente Maria Luiza Campos, a exposição foi uma oportu-
nidade para mostrar o trabalho dos artesãos e a riqueza do povo rorai-
mense e reconhecer tanto o trabalho do Sindicato quanto o da FIER. “O 
SINDIARTER se sente privilegiado por ter recebido um convite tão impor-
tante, como o de participar desse evento. Para nós esse encontro é uma 
oportunidade de mostrar o nosso trabalho, a cara de Roraima e, isso tem 
uma parcela de contribuição que agrega valor ao nosso produto a nossa 
casa que é a Federação das Indústrias do Estado de Roraima que incentiva 
e apoia o Sindicato”, destacou.

Entre as peças mais procuradas estavam aquelas com características 
indígenas feitas com cerâmica, palha, madeira e sementes. O que mais 
chamou a atenção foi a peça “pau de chuva” – um pedaço de madeira 

Ensino Médio do Ensino Regular e do 
Ensino Técnico; Categoria III – alunos 
de qualquer curso regular do Ensino 
Superior, pós-graduação Lato Senso 
ou Stricto Senso, devidamente matri-
culados.

É importante destacar a impor-
tância da participação dos gestores 
das escolas públicas e privadas do 
ensino fundamental, médio e técni-
co, bem como dos representantes e 
professores das instituições de nível 
superior, como forma de incentivar os 
estudantes e contribuir para formação 
escolar e acadêmica. 

As inscrições para participar do Prêmio FIER de Redação e Artigo 
Científico 2016 estarão abertas a partir do dia 22 de março e seguirão 
até dia 1º de julho, só serão considerados inscritos os trabalhos, formal-
mente encaminhados à Comissão Organizadora do Prêmio FIER de Re-
dação e Artigo Científico, que fica localizada no  prédio da FIER, por meio 
de ofício assinado pela Direção da Escola, Reitoria/Diretoria da Universi-
dade/Faculdade, ou pelos chefes de Departamentos, Centros ou Direção 
de cursos destas instituições de ensino, protocolados no ato da entrega.

A premiação dos melhores trabalhos está marcada para acontecer 
no dia 26 de outubro, no auditório do Centro de Educação do Trabalha-
dor João de Mendonça Furtado – CET/SESI. 

com algumas sementes na  parte in-
terna, o balanço do objeto próximo ao 
ouvido lembra um som suave de chu-
va, usado para acalmar e meditar. 

Maria Luiza ressaltou que o SIN-
DEARTER possui 18 boxes e funciona 
de segunda a sexta-feira das 9h às 18h 
e aos sábados das 9h às 12h, na Rua 
Floriano Peixoto, próximo a Orla Tau-
manan. 

Sindicato - Há 25 anos atua forte-
mente no Estado, contribuindo para a 
competitividade da indústria local e, 
pela Federação das Indústrias do Es-
tado e Roraima (FIER), que tem como 

base sustentável os dez sindicatos filiados incluindo o SINDEARTER.
A força de sua representatividade é reflexo de 120 artesãos asso-

ciados ao Sindicato, que são responsáveis por impulsionar e aquecer a 
economia por meio de produtos genuinamente roraimenses produzidos 
em fibras, madeira, raízes, folhas e sementes regionais como açaí, buriti, 
bacaba e outras, transformadas em cestos, conjunto de cadeiras e mesas 
de madeira, pulseiras, brincos, colares, quadros decorativos entre muitos 
outros. 

O Sindicato tem participação ativa em Feiras nacionais e internacio-
nais levando o que há de melhor do artesanato roraimense.

Regulamentação da Profissão - A presidenta Dilma Rousseff sancio-
nou em outubro de 2015, o projeto de lei 7.755/2010, que regulamenta 
a profissão de artesão. O projeto estabelece diretrizes para as políticas 
públicas de fomento à profissão, institui a carteira profissional para a ca-
tegoria e autoriza o poder Executivo a dar apoio profissional aos artesãos.

Vencedores da Edição 2015

Foto: ASCOM FIER

A Presidente do Sindicato e Vice-Presidente da FIER, Maria Luiza Campos e representantes 
do SINDEARTER durante exposição.

Foto: ASCOM FIER
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O Edital SENAI SESI de Inovação recebeu na segunda-feira (14), pro-
postas de empresas interessadas em financiamento para projetos de 
inovação tecnológica, de desenvolvimento de protótipos e na área de 
saúde e segurança do trabalho. Serão aprovados projetos de até R$ 400 
mil de indústrias, de todos os portes e setores, e de startups de base 
tecnológica. No total, serão R$ 23,6 milhões. A maior parte (R$ 20 mi-
lhões) será executada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) e o restante (R$ 3,6 milhões) pelo Serviço Social da Indústria 
(SESI). Nesse último caso, são financiadas especificamente iniciativas 
que reduzam riscos de doenças e de acidentes de trabalho na indústria. 
Todos os concorrentes precisam atuar em parceria com os Departamen-
tos Regionais do SENAI, do SESI ou com o SENAI CETIQT. O documento 
com todas as regras está disponível em www.editaldeinovacao.com.br

A principal novidade deste ano é um esforço de fortalecimento das 
cadeias produtivas industriais. Instituições poderão apresentar desafios 
(problemas e oportunidades de melhorias) que deverão ser soluciona-
dos com novos produtos e processos. O edital fará a aproximação entre 
essas instituições e outras empresas que estejam interessadas em de-
senvolver as soluções inovadoras. “Nosso objetivo é conectar empresas 
nascentes a grandes indústrias e, assim, fortalecer as cadeiras produti-
vas industriais no campo da inovação”, afirma o diretor-geral do SENAI, 
Rafael Lucchesi.

Os projetos serão selecionados com base em critérios como o po-
tencial de inovação, o valor aplicado em contrapartida ao investimento 
do edital e o potencial de comercialização do produto ou do processo.  
Outra novidade deste ano é o apoio que a Rede de Centros Internacio-
nais de Negócios, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), oferecerá aos projetos selecionados. A Rede CIN identificará o 
potencial exportador de cada projeto e oferecerá orientação aos res-
ponsáveis.

HISTÓRICO
Desde a primeira edição, em 2004, até 2015, o Edital de Inovação 

já recebeu 5.450 propostas. Ao todo, 686 projetos foram aprovados.

Por Ismália Afonso
Da Agência CNI de Notícias

A Ação Global 2016 já tem data marcada.  No dia 21 de maio, mora-
dores do município de Bonfim, a 120 km de Boa Vista, receberá o maior 
evento de cidadania do Estado, realizado pelo Serviço Social da Indústria 
- SESI em parceria com a Rede Globo.

Este ano, serão disponibilizados mais de 20 serviços em saúde, lazer, 
cidadania e bem-estar como consultas, exames e procedimentos clínicos 
em diferentes especialidades médicas, atendimento odontológico, corte 
de cabelo, carteira de identidade, registro de nascimento, carteira de 
trabalho, massagem, limpeza de pele entre outros,  além de palestras e 
orientação sobre cursos.

A meta para 2016 é atender 2.500 mil pessoas entre crianças, jo-
vens, adultos e idosos e realizar 5 mil atendimentos, os quais serão reali-
zados das 9h às 17h para moradores da Cidade e vicinais circunvizinhas.

O tema da 23ª edição de acordo com o coordenador da Ação Glo-
bal, Aníbal Valentino é “Qualidade de Vida” e o objetivo é “levar para 
comunidade do município de Bonfim saúde, lazer, educação e serviço de 
cidadania. A nossa expectativa é conseguir alcançar a meta com atendi-
mentos e garantir a satisfação de cada pessoa que usufruir dos serviços”, 
destacou.

O edital integra os esforços do Sistema Indústria para promover a 
cultura de inovação entre as empresas brasileiras. “Temos claro que a 
inovação é uma das saídas para o momento de recessão que estamos 
vivendo”, avalia Rafael Lucchesi. Ele ressalta que, mesmo no período 
atual, é necessário manter os investimentos nessa área para que, quan-
do a economia retomar a trajetória de crescimento, a indústria esteja 
mais produtiva. 

Além do fomento, o SENAI oferece apoio às empresas na forma de 
infraestrutura. Uma rede com 42 institutos de tecnologia com 1,2 mil 
especialistas presta serviços em áreas como metrologia, testes de qua-
lidade, consultoria em processos produtivos específicos de diferentes 
setores, entre outros. Há também 16 institutos de inovação que de-
senvolvem diretamente com as empresas de todos os portes soluções 
inovadoras.

Veja abaixo as principais regras para submeter projetos 
Período de submissão
De 14 de março a 7 de novembro, empresas interessadas no finan-

ciamento podem apresentar propostas. 
Anúncio das seleções
Os resultados são apresentados em três momentos: 25 de julho e 7 

de novembro de 2016 e 20 de fevereiro de 2017. Dessa forma, a libera-
ção dos recursos é mais rápida para os primeiros selecionados. 

Categorias do edital
Inovação tecnológica, para projetos de até R$ 400 mil 
Protótipos de inovação, para projetos de até R$ 150 mil
Inovação em Saúde e Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde, 

para projetos de até R$ 400 mil
Seleção das instituições-âncora
As instituições interessadas em propor desafios já podem apresen-

tar suas propostas no endereço www.editaldeinovacao.com.br. Os de-
safios selecionados serão anunciados em 1º de abril, 27 de junho e 10 
de outubro. 

A novidade deste ano será a realização de uma grande campanha 
de conscientização por meio de palestras e orientação para combater o 
mosquito Aedes agypti transmissor das doenças, Dengue, Febre Shikun-
gunya, Febre Amarela e Zica Vírus.

Ação Global 2015 – O evento do ano passado reuniu 2.956 pessoas 
e consolidou 8.868 mil atendimentos, no município de Alto Alegre.

Edital SENAI SESI de Inovação 2016 fortalecerá 
cadeias produtivas da indústria

SESI Roraima inicia preparativos para Ação Global 2016
Desta vez, o município de Bonfim recebe a 23ª edição

Edição deste ano vai aproximar grandes empresas e potenciais fornecedores para o 
desenvolvimento de produtos e processos. Volume de recursos é de R$ 23,6 milhões

Na Ação Global 2015 foram realizados 8.868 mil atendimentos, no município de Alto Alegre

Foto: ASCOM FIER
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O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado 
– CET/ SESI-RR, está com matrículas abertas para Educação Infantil e 
o Ensino Fundamental. As vagas para os novos alunos estão disponí-
veis para as categorias: Industriários I e II, Colaboradores do Sistema 
Indústria (FIER/SESI/SENAI e IEL), Empresários Industriais e para a Co-
munidade.

A escola trabalha o ensino baseado nos quatro pilares da educa-
ção: “Aprender a conhecer”, no qual se estimula a ter interesse na in-
formação, exercitando a atenção, a memória e o pensamento; “Apren-
der a fazer”, que orienta a forma correta de aplicar os conhecimentos 
adquiridos; “Aprender a conviver”, desenvolve a convivência social, o 
trabalho em equipe e a resolução de conflitos e; “Aprender a ser”, que 
contribui para a formação da personalidade dos alunos.

Seguindo os pilares da educação são oferecidas disciplinas que 
permitem fazer o link entre a teoria da sala de aula e a prática do coti-
diano, como Educação Tecnológica, e para as turmas do 6º ao 9º ano, 
Leitura e Produção Textual e, Empreendedorismo e Ética. Quando ne-
cessário, os estudantes também recebem, gratuitamente, orientação 
de aprendizagem.

Para melhor acompanhamento da vida escolar dos filhos, os pais 

O curso de Lapidador de Gemas tem como objetivo principal 
preparar o profissional para atuar na área de lapidação de joias. Atu-
almente é uma das áreas que tem crescido muito no país inteiro. O 
grande diferencial desse curso é que o indivíduo adquire um amplo 
conhecimento, sendo possível exercer a profissão até mesmo como 
autônomo. Para isso basta adquirir algumas ferramentas de traba-
lhos essenciais. 

O curso de Lapidador de Gemas é relativamente novo no SENAI 
Roraima. No entanto, ele é um curso que chama muita atenção das 
pessoas, no que tange o ensino da realização de design de joias e 
afins, por isso é com certeza, um âmbito que gera muita renda tanto 
para os profissionais que atuam na área, quanto para os empresários 
donos de lojas.

As aulas terão início no dia 1º de abril, com término previsto 
para o dia 6 de junho de 2016, totalizando 180 horas/aula no Centro 
de Formação Profissional do SENAI. Estão sendo oferecidas 10 vagas, 
no período vespertino, com parcelas a partir de R$ 140,00. Os inte-
ressados deverão ter idade mínima de 18 anos e precisam apresen-
tar, no momento da inscrição, cópia e original da Carteira de Identi-

tem a sua disposição o Portal SESI Educação, que funciona como Apoio 
Pedagógico e que também é utilizado pelos alunos e pelos professores.

No Centro de Educação do Trabalhador, os alunos contam com 
uma estrutura completa para proporcionar a melhor experiência de 
aprendizado, como sala de leitura, quadra poliesportiva coberta, audi-
tório, Laboratórios de ciência e Informática, sala multifuncional, além 
da estrutura do Centro de Cultura, Esporte e Lazer – CCEL do SESI-RR, 
para as aulas de educação física (para alunos de 6º ao 9º ano).

Entre os formandos de 2015, o CET obteve um alto índice de alu-
nos aprovados para o ensino médio no Instituto Federal de Roraima – 
IFRR, na Escola Técnica em Agropecuária – EAGRO, Escola de Aplicação 
e Escola Militar. Além de alcançar a maior nota da Região Norte, em 
2011, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. 

As matrículas podem ser realizadas das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
Os pais ou responsáveis, interessados nas vagas, devem se dirigir até 
a secretaria do Centro de Educação do Trabalhador, localizado na Av. 
Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 – Aeroporto.

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.
Para mais informações entre em contato com a secretaria da Esco-

la do SESI por meio do telefone 4009-1879.

dade, do CPF e também comprovante de residência e escolaridade.
As inscrições devem ser realizadas diretamente no SENAI, cito a 

Av. dos Imigrantes, 399 – Asa Branca, em horário comercial. 

SENAI oferece curso de qualificação em Lapidador 
de Gemas

Escola do SESI está com vagas abertas para o primeiro
semestre de 2016

Confira no quadro abaixo as vagas disponíveis:

Laboratório de Lapidação

Foto: ASCOM/SENAI
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Capacitação Empresarial para Pequenos Negócios
No próximo dia 06 de abril, o Instituto Euvaldo Lodi – IEL/

RR irá realizar o início do curso de Marketing e Vendas no con-
texto de Planejamento Estratégico de 90 horas.

O curso do programa de Capacitação Empresarial para Pe-
quenos Negócios tem o foco em empresas de pequeno porte, 
sucessores de empresas, dirigentes e gestores empresariais 
em todo o país. O objetivo é proporcionar oportunidades de 
fortalecimento de seus negócios por meio de cursos que de-
senvolvem competências nas temáticas de Mercado, Pessoas 
e Processos.

O projeto é uma parceria entre IEL/NC e SEBRAE/NC por 
meio do Convenio Nacional nº 042/2014. 

O curso de Marketing e Vendas no contexto de Planeja-
mento Estratégico irá ocorrer no período de 06 de abril a 09 
de junho, nas quartas, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 
22h30; as aulas serão expositivas e participativas, com deba-
tes, palestras, dinâmicas de grupo, estudos de caso e trabalho 
de campo.

Para os interessados em participar, as inscrições podem ser 
realizadas até o dia 03 de abril, em horário comercial, na sala 
do IEL Roraima, localizado no prédio do SESI-RR, na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Bairro: Aeroporto. 

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


