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Vencedores do Prêmio FIER de Redação são conhecidos

Na última segunda-feira (12) o auditório do 
Centro de Educação do Trabalhador - João 
Mendonça Furtado recebeu estudantes e 
representantes de escolas publicas e privadas 
para a solenidade de entrega do Prêmio FIER 
de Redação. Os dois melhores trabalhos das 
categorias Ensino Fundamental e Ensino 
Médio foram agraciados.

Na categoria Ensino Fundamental, o 
segundo lugar ficou com a aluna Bruna Beatriz 
Silva Barbosa, da Escola Idarlene Severino da 
Silva. A redação vencedora foi escrita pela aluna Karolaine da Costa 
Silva, da Escola Maria Sonia de Brito. 

Na categoria Ensino Médio, a segunda colocada foi Williane 
Lopes, da Escola Cuca – Colégio Educacional e Cursos. A grande 
vencedora foi Vanessa Brito, aluna da Escola Ana Libória.

Para a gestora da Escola Ana Libória, Lucenir Lucena, falar sobre 
indústria é preparar os alunos para o futuro. “Nossa Escola é de 
Ensino Médio e já incentivamos os alunos a trabalharem o senso 
crítico e a busca por informações e conhecimento. Uma aluna 
receber o prêmio é muito gratificante para a escola”, finalizou.

A aluna Vanessa Brito ficou muito feliz com 
o resultado. “É muito bom ver nosso esforço 
sendo reconhecido. Pesquisei, li e adquiri 
muito conhecimento sobre as indústrias de 
Roraima e incentivo todos os meus amigos a 
participarem”, concluiu.

A Superintendente da FIER, Almecir de 
Freitas Câmara, destacou que a premiação foi 
um momento muito importante, tanto para a 
entidade quanto para as escolas e os alunos 
contemplados. “Ficamos muito satisfeitos 

com o empenho dos alunos em pesquisar, ler e escrever sobre um 
tema tão relevante para o nosso Estado”, completou.

Ao todo foram inscritas 28 redações no Ensino Fundamental, de 
16 escolas e 15 redações de 9 escolas no Ensino Médio. A premiação 
para o ensino fundamental foi: 1º colocado - Tablet e Troféu; 2º 
colocado - Netbook e Troféu. Para o ensino médio os prêmios foram: 
1º colocado - Ipad e Troféu, 2º colocado - Notebook e Troféu. 

As escolas de origem dos trabalhos vencedores receberam 
troféu, um kit esportivo e de leitura, para auxiliar e estimular no 
desenvolvimento das suas atividades.

Primeira edição do Dia do Empresário da Indústria é sucesso de público

D i a  1 3  d e  a g o sto,  a  
Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER, 
realizou no Centro de Educação 
do Trabalhador – João de 
Mendonça Furtado, o Dia do 
Empresário da Indústria Rorai-
mense, com a participação de 
130 empresários. Esta foi a 
primeira edição do evento, que 
faz parte do Programa de Desenvolvimento Associativo PDA, 
promovido pela Confederação Nacional das Indústrias - CNI. 

Para realizar o Dia do Empresário, a FIER contou com a parceria 
do SESI, SENAI, IEL e SEBRAE, que estiveram presentes com 
estandes, mostrando como cada entidade contribui para o 
desenvolvimento da indústria local. 

A programação contou também com palestras. O Gerente 
Técnico da FIER, Ivo Galindo apresentou os serviços, produtos e 
ações desenvolvidas pelas entidades do Sistema Indústria. O gestor 
do programa SEBRAE MAIS, Fábio Cardoso, apresentou os serviços 
oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro Pequenas 
Empresas, aos empresários roraimenses.

A gerente nacional do PDA, Camila Cavalcanti, prestigiou o 
evento e destacou que um dos principais intuitos é fortalecer os 
sindicatos e torná-los mais representativos. “Além de ser um 
momento de aproximação é também para discutir questões que são 
importantes à indústria, como o meio ambiente e também para que 
possamos buscar soluções para as problemáticas do segmento 
industrial. A grande mensagem que se passa nesse encontro é a 
importância da união dos empresários para superar dificuldades e 
gerar benefícios as indústrias”. 

Um dos momentos mais esperados da noite foi a palestra 
ministrada pelo consultor da CNI, Marco Antônio Fernandez, com o 
tema Questão Ambiental: quais são os desafios para a Indústria?, 
que abordou o desenvolvimento e sustentabilidade; legislação 
ambiental; além da participação, representatividade e união do 
setor. Os empresários puderam interagir com o palestrante, tirando 
suas dúvidas e assim compreendendo melhor o tema apresentado. 

“Não há como o empresário se isolar da questão ambiental e 
olhar o assunto com antipatia. É preciso entender que essa onda de 
sustentabilidade abre portas para o setor empresarial. Mas é 
importante saber que não é possível andar sozinho nessa nova seara 
do meio ambiente. A união é fundamental, questões-chave como o 

meio ambiente e a sustentabili-
dade, têm que ser conversadas 
enquanto setor” destacou 
Marco Antônio Fernandez.

Os empresários considera-
ram um importante momento 
para o setor e elogiaram o 
reconhecimento prestado pela 
FIER, com um dia especial só 
para eles. “O evento nos deixou 

muito felizes. Mostra a nossa importância para a federação. A 
mensagem que levo daqui é de mais união, para solucionarmos 
questões que dizem respeito á indústria do nosso Estado”, destacou 
a empresária da indústria de grãos, Izabel Itikawa. 

“Essa primeira edição foi muito importante, serviu para unir mais 
os empresários e pra que todos eles conheçam um pouco mais dos 
serviços que a FIER e o SEBRAE oferecem pra nós, que somos 
industriais e para os nossos colaboradores. Gostei muito da 
palestra. Pudemos participar tirando dúvidas e foi possível entender 
mais sobre o tema Sustentabilidade” frisou o presidente do 
SINDIREPA, João da Silva.

Ao final da palestra, foi realizado o sorteio de uma passagem 
aérea para participação em uma missão empresarial, no Brasil, em 
2014. A vencedora foi a empresa Movelaria Castelo Branco, filiada 
ao SINDIMAR. “Já estive em algumas missões empresariais, e fico 
muito feliz em saber que participarei de mais uma. Essas viagens são 
importantes, porque podemos ver como está a indústria em outras 
regiões, e sempre trazemos algo de bom para o setor aqui em 
Roraima”, disse o empresário Jadiel Lopes de Souza, ganhador da 
passagem.

Segundo o diretor regional do SENAI, o evento foi uma forma de 
homenagear os empresários do Estado e ganhará força a cada ano. 
“Para nós do Sistema Indústria, é uma grande oportunidade de 
mostrar aos empresários que ainda não fazem parte de algum 
sindicato patronal e que não conhecem o que SESI, SENAI, IEL e a 
própria FIER oferecem, o que podemos fazer por suas empresas e 
colaboradores”. 

A superintendente da FIER, Almecir Câmara, destacou a 
participação dos empresários. “Como primeira edição, pudemos 
constatar que a adesão por parte dos sindicatos e de seus 
associados foi bastante positiva e mesmo empresários que não 
faziam parte de nenhum órgão colegiado compareceram, com a 
expectativa de obter novos conhecimentos”, finalizou.

Foto: Jackson Souza

Foto: Jackson SouzaFoto 2Foto 1

Foto 1: Gerente Nacional do PDA durante palestra. Foto 2: Palestrantes da CNI, Superintendente,Diretores e Gestores da 
FIER.

A superintendente da FIER, Almecir Câmara e as alunas vencedoras do 
Prêmio FIER de Redação
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Promover o alinhamento das ações 
promovidas pela Federação das Indústrias de 
Roraima – FIER, por meio do Programa de 
Desenvolvimento Associativo – PDA, foi o 
objetivo da reunião realizada na manhã do dia 
14 de agosto, na sede da entidade, com a 
presença da gerente nacional do PDA, Camila 
Cavalcanti.

Participaram da reunião os presidentes e 
membros da diretoria dos sindicatos filiados à 
FIER ou m processo de filiação: Sindirepa, 
Sindicon, Sinduscon, Sindiconf, Sindigraf, Sindearter, Sindijóias e 
Sindimar. Camila destacou a importância de ouvir a opinião dos 
sindicatos. “Com isso podemos ajudá-los a fortalecer a 
representação empresarial na indústria”, frisou.

A gerente do PDA falou sobre os investimentos feitos pela 
Confederação Nacional da Indústria - CNI no programa e traçou uma 
linha do tempo analisando os projetos desenvolvidos para os 
sindicatos por meio das Federações. Entre 2007, quando o 
programa foi implantado até este ano foram realizados mais de 40 
projetos tanto da instituição como propostos pelos sindicatos 
totalizando mais de 1.100 entidades atendidas em todo o Brasil.

 No planejamento das ações para 2014 
estão previstos o Projeto Associa Indústria, 
que prevê recursos da CNI e Sebrae para 
estimular o associativismo e fortalecer a 
representação empresarial com ações como 
intercâmbio de l ideranças setoriais,  
planejamento estratégico, além de cursos, 
mesas redondas e palestras.

E o projeto Avança Sindicato que trabalha-
rá com duas linhas de ação: Fortalecimento da 
estrutura, gestão e comunicação dos 

sindicatos com iniciativas como: Cartilha legal, modelo sindical de 
sistema de inteligência de negócios da indústria, criação de site para 
boletim eletrônico e portifólio do sindicato, além de palestras 
direcionadas para presidentes e executivos das entidades.

A segunda linha de ação trabalhará o intercâmbio e publicações 
de boas práticas de gestão sindical, mesas redondas e mapeamento 
da atuação de sindicatos de referência. O gerente técnico da FIER Ivo 
Gallindo, ressaltou que essas ações fortalecerão ainda mais os 
sindicatos. “Todo esse planejamento é fruto de muito trabalho da 
CNI. E a Federação das Indústrias de Roraima está empenhada em 
trabalhar junto com às entidades nesse processo”, concluiu.

Presidentes de sindicatos participam alinhamento sobre o PDA

O Sindicato das Indústrias de Reparação de 
Veículos e Acessórios – SINDIREPA, em 
parceria com a Federação das Indústrias de 
Roraima – FIER, SESI e as empresa Nordiesel e 
Jotão Peças e serviços, revendedoras 
autorizadas da Bosch em Roraima, realizou na 
noite do dia 14 de agosto no auditório do CET a 
Palestra diesel, ministrada pelo técnico da 
Bosch Maurício Pimenta.

A palestra está voltada para o segmento de 
sistema diesel eletrônico e mostrou 
equipamentos e tecnologias, algumas dicas de como realizar 
determinados procedimentos e reparações em oficinas mecânicas. 
Além disso, houve o espaço para discussões e questionamentos. O 
destaque da palestra foi o sistema a diesel Common Rail, 
desenvolvido pela Bosch, que otimiza o funcionamento do motor 
resultando em um melhor desempenho do veículo.

Segundo o consultor técnico comercial da Bosch Fabiano 
Marques o intuito da capacitação é trazer o conhecimento primário 

para donos de of ic inas mecânicas.  
“Abordamos o assunto de forma técnica e de 
modo que os profissionais da área fiquem por 
dentro de todas as novidades e tecnologias 
que estão sendo introduzidas no setor”, 
destacou.

O vice–presidente do SINDIREPA Paulo 
Bahia frisou que a palestra tirou muitas 
dúvidas dos profissionais de oficinas 
mecânicas sobre os novos veículos que são 
fabricados com tecnologia avançada, sem 

contar as novas adequações buscando minimizar os efeitos sobre o 
meio ambiente. “Isso vai fazer com que o mecânico, o reparador e 
outras pessoas diretamente ligadas ao setor tenham uma visão 
ampla do assunto que foi apresentado”, completou.

O proprietário da Auto Mecânica Paraná José Gouveia disse que 
saiu da palestra com uma visão diferente sobre o assunto. “É muito 
bom adquirir conhecimento e acesso a novas tecnologias. Utilizarei 
tudo o que aprendi em meu trabalho” concluiu.

Palestra sobre sistema eletrônico a diesel reúne mais de 
50 pessoas no auditório do SESI

quatro horários diferentes para desenvolver o seu aprendizado: 

17h, 18h, 19h e 20h.

A ação é voltada não apenas para os industriários, mas também 

seus dependentes, a partir dos 8 anos de idade. As aulas também 

serão abertas à comunidade, com mensalidade no valor de R$ 40.

As inscrições podem ser feitas na secretaria do SESI no Distrito 

Industrial. O industriário deve levar a carteira de trabalho. No caso 

dos dependentes, certidão de casamento ou declaração de união 

estável (cônjuge), certidão de nascimento (filhos) e a carteira de 

trabalho do responsável.

As aulas fazem parte do projeto Sexta Cultural, que durante o 

horário do almoço dos industriários, apresenta diferentes formas de 

manifestação artística, como shows de música com artistas 

regionais, exposições de arte, além do espaço de convivência com 

jogos eletrônicos e de mesa.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3621-6600.

SESI oferece aulas gratuitas de violão para industriários
As aulas serão realizadas na unidade do SESI no Distrito Industrial

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Os presidentes de Sindicatos reunidos com a gerente nacional do PDA 
Camila Cavalcante e gerente técnico da FIER Ivo Gallindo

O consultor técnico Fabiano Marques, tecnico da Bosch Maurício Pimenta, 
vice-presidente do SINDIREPA Paulo Bahia e presidente João da Silva

No mês de setembro a unidade de Lazer do SESI tem uma super 

novidade para os trabalhadores da indústria roraimense: aulas 

gratuitas de violão popular, os participantes terão à disposição, 

Foto: Charles Wellington
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Os atletas-trabalhadores da 
Mirage embarcaram na última quarta-
feira para o Rio de Janeiro, cidade que 
sedia até o próximo dia 19 de agosto, 
os Jogos Nacionais do SESI. A equipe 
d e  f u t s a l  r o r a i m e n s e  é  a  
representante da região norte e luta 
pelo inédito título nacional contra 
equipes campeãs de outras regiões do 
país.

Na quinta-feira (15) a equipe fez 
sua estreia na fase classificatória, 
contra a equipe do Votorantim, de 
Goiás. E os roraimenses não poderiam 
imaginar um melhor começo na competição. Se nas duas 
participações anteriores nos Jogos Nacionais, a equipe não venceu 
nenhuma partida, dessa vez fizeram bonito e derrotaram a equipe 
goiana por 7 a 2, com gols de Keven (2), Rafael (2), Igor (1), Benício 
(1) e Douglas (1).

A vitória na estreia animou o grupo que garante estar blindado 
contra a euforia. “Não tem nada decidido ainda. Fizemos um ótimo 
jogo contra uma das equipes mais fortes da competição. Só pra se 
ter uma ideia, o nosso adversário faz torneio interno na própria 
empresa com várias equipes para selecionar a mais forte, para 
participar das competições do SESI. Eles são os campeões da região 
centro-oeste. Mas estamos focados e agora temos que passar pelo 
Ibar da Bahia, para assegurarmos a classificação”, disse o capitão da 
equipe Douglas Maia.

O confronto contra os baianos aconteceu na manhã desta sexta-
feira (16). E o jogo foi decidido nos detalhes. A Mirage saiu na frente 
aos 11 minutos, com um golaço de falta de Janderson, da linha dos 
12 metros. O empate do Ibar veio aos 13 minutos do segundo 
tempo, com Gerson Coelho. Mas a Mirage conseguiu o gol da 
classificação três minutos depois, com Igor. De quebra, Janderson 

ainda foi escolhido o jogador da 
partida e ganhou o troféu Valores do 
Esporte, pelo respeito demonstrado 
aos adversários durante o jogo.

O adversário da semifinal será a 
Bortolini do Rio Grande do Sul. A 
partida que define o finalista, 
acontece neste sábado (17).

A chefe da delegação roraimense, 
a coordenadora da unidade Lazer do 
SESI/Roraima Waldeth Gondim, 
destacou o caráter positivo dos 
Jogose o empenho dos trabalhadores 
que conseguem conciliar a rotina de 

trabalho com a prática esportiva. “Os Jogos do SESI conseguem 
reunir os trabalhadores das indústrias em torno da prática de 
modalidades esportivas que exaltam a importância do trabalho em 
equipe, da ética, do espírito desportivo e dos hábitos saudáveis. 
Com isso, todos ganham mais qualidade de vida e fortalecimento 
das relações no ambiente de trabalho. E nisso, são todos campeões. 
Agora vamos continuar torcendo pelos nossos atletas e torcer para 
que possam representar bem a nossa região”, finalizou.

A equipe de futsal da Mirage conta com o apoio do SESI-DN, SESI-
RR e patrocínio da Casa das Piscinas.

Mirage está nas semifinais dos Jogos Nacionais do SESI
Equipe terminou em primeiro na fase classificatória. Semifinal é amanhã.

Nesta sexta-feira (16), 
o Centro de Educação do 
Trabalhador (CET), João 
de Mendonça Furtado, 
comemorou 25 anos de 
dedicação ao ensino de 
qualidade em Roraima. O 
aniversário é no dia 14 de 
agosto, mas a data foi 
celebrada hoje, com as 
turmas da manhã e tarde, 
em uma programação especial que envolveu alunos e professores 
do ensino regular.

As turmas da Educação Infantil (maternal ao 2º Período) 
realizaram apresentação cultural no auditório do CET. Já os alunos 
do Fundamental Menor (1º ao 5º ano) fizeram caricaturas, 
maquetes e charges que foram expostas na entrada e murais da 
instituição, transformando-a em um museu vivo. 

As turmas do 6º ao 9º ano elaboraram uma linha do tempo, 
contando a história da escola, do início aos dias atuais. Eles 
abordaram tanto o contexto físico, quanto o contexto geográfico, 
desde a sua inauguração no bairro Mecejana, atual Casa do Vovô. Os 
alunos da 5ª à 8ª série prepararam um documentário com 
entrevistados como a superintendente do SESI, Almecir Câmara e a 
diretora da Escola, Ellen Cavalcante, sobre como a instituição foi 
criada, o porquê do nome, entre outros aspectos.

A finalidade da programação foi proporcionar a toda 
comunidade escolar um momento de confraternização e troca de 
conhecimento por meio de pesquisa, documentário e 
levantamentos históricos sobre a escola, em comemoração ao seu 

aniversár io  e,  dessa 
f o r m a ,  p r o m o v e r  a  
valorização da instituição.

O SESI  tem como 
o b j e t i v o  e l e v a r  a  
e s c o l a r i d a d e  d o  
trabalhador da indústria e 
s e u s  d e p e n d e n t e s ,  
apoiando a indústria local 
com oferta de Educação 
básica, Continuada, de 

Jovens e Adultos (EJA), Educação Básica do SESI articulada com a 
Educação Profissional do SENAI (EBEP) e Exames de Suplência.

O Centro de Educação tem fundamental importância na 
educação dos futuros cidadãos, o compromisso de torná-los cada 
vez mais conscientes do seu papel social e, para isso, realiza vários 
projetos em torno de um tema principal, que este ano é 
“Diversidade Cultural: da vida para a Escola e da Escola para a vida”.

A coordenadora da Unidade Educação do SESI, Ellen Cavalcante, 
destacou a importância da trajetória do Centro de Educação. "Há 25 
anos o SESI está presente na sociedade roraimense com uma 
educação de qualidade para os trabalhadores da indústria, seus 
dependentes e comunidade. O nosso maior presente foi termos 
alcançado a média de 6,4 no IDEB, com os alunos do 9º ano, 
superando a meta Brasil estabelecida para 2015, nos destacando 
como a escola que possui a maior média na avaliação em todo o 
País. Esse é o resultado de anos de dedicação de toda a equipe do 
SESI, que prioriza um atendimento de excelência a todos os seus 
clientes", finalizou.

Centro de Educação do Trabalhador

Escola do SESI comemora 25 anos de atuação em Roraima

Foto: ASCOM Sistema Indústria

MIRAGE é a representante da região norte no futsal

Relação de Atletas da Mirage

Benicio Silva Ribeiro Filho

Cananel Morais Reis Júnior

Douglas Maia Da Silva

Gustavo Veloso de Souza

Hugo Rayka Valente Paiva

João Paulo Oliveira Da Silva

Janderso Matias Chaves

Keven Smith Lira Costa

Rafael Barros Silva

Rayleno De Vasconcelos Araújo (Técnico)

Ygor De Almeida Vasconcelos

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Alunos na comemoração dos 25 anos da Escola do SESI



O SENAI/RR vem sempre 
promovendo a qualificação de 
alunos com idade entre 14 e 23 
a n o s ,  n a  m o d a l i d a d e  d e  
Aprendizagem Industr ia l .  A 
Companhia Energética de Roraima 
– CERR, parceira da entidade, 
recruta os jovens para estágio com 
d e s t a q u e  p a r a  a  á r e a  
administrativa.

A diretora presidente Maria 
Conceição de Sant'ana Barros 
E s c o b a r ,  o  g e r e n t e  d o  
departamento de gestão de 
pessoas Stênio Nascimento da 
Silva, a chefe de divisão e treinamento Magnólia Pereira Santos, 
estiveram no SENAI para recebê-los e desejar as boas vindas.

A parceria já consolidada possui 
nove anos. Nesse período, já 
p a s s a r a m  p e l a  C E R R  1 1 8  
aprendizes. Da nova turma são 22 
aprendizes contratados pela 
empresa, sendo 19 na Capital e 03 
no município de Rorainópolis, onde 
o SENAI/RR iniciou sua primeira 
turma de 30 alunos, no segundo 
semestre deste ano.

É uma forma que comprova que 
a Educação é o caminho correto e 
e s t e s  r e s u l t a d o s  s ã o  
consequências, como um bom 
espaço no mercado de trabalho 

após a conclusão do curso e outras oportunidades de se qualificar 
e continuar estudando e vencendo novos desafios profissionais.

SENAI e CER recepcionam novos aprendizes
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Fotos: Charles Wellington

O  S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  
A p r e n d i z a g e m  I n d u s t r i a l ,  
Departamento Regional  de  
R o r a i m a ,  l e v a  c u r s o s  d e  
qualificação profissional aos 
municípios do interior do Estado. 
Desde janeiro de 2013 já atendeu 
aos municípios de Amajari,  
Caracaraí e Rorainópolis, e vai 
a t e n d e r  a t é  d e ze m b r o  o s  
municípios de Mucajaí, Alto Alegre, 
Bonfim, São João da Baliza e 
Pacaraima.

O SENAI tem desenvolvido 
ações com o objetivo de alcançar 
todos os municípios do Estado, capacitando mão de obra 
especializada que gera melhoria na renda familiar e contribui  
para o crescimento dos municípios.

Quatrocentos e oitenta alunos já foram atendidos em cursos 
como: Operador de Computador, Informática Básica – Windows e 

Office, Informática Avançada, 
Atendimento ao Público, Relações 
I n t e r p e s s o a i s ,  A u x i l i a r  
Administrativo, Redação Oficial e 
Atualização Gramatical, Auxiliar 
em Contabilidade, Costureiro, 
Costureiro de Roupas Íntimas, 
Oficina de Doces e Salgados, 
Oficina de Ovos de Chocolate 
Recheados para a Páscoa, Doces e 
Salgados, Padeiro Industrial, 
Eletricista Instalador Predial e 
Residencial  e  Mecânico de 
Automóvel - Motor à Gasolina e a 
Álcool.

Os cursos possuem carga horária que variam de 20 a 180 horas 
e estão sendo ministrados na Unidade Móvel de Informática, na 
Coordenação de Capacitação Profissional - CCP de Rorainópolis e 
em parceria com as Prefeituras dos Municípios.

O SENAI/RR leva qualificação profissional aos municípios
do Estado

IEL oferece curso de gestão estratégica para executivos 

em Santa Catarina
Inscrições podem ser feitas pelo site do IEL. Aulas acontecem em Florianópolis, 

entre os dias 17 e 20 de setembro

Estão abertas as inscrições para o curso Gestão Estratégica 
para Dirigentes Empresariais. Ele é oferecido pelo Instituto 
Euvaldo Lodi – IEL. As aulas serão realizadas no período de 17 a 20 
de setembro, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

O curso é direcionado a executivos, empresários e sucessores 
empresariais responsáveis pelas definições estratégicas das 
organizações no exercício de suas funções. Faz parte do programa 
de Educação Executiva do IEL, que capacita executivos na 
utilização de ferramentas e técnicas aplicáveis no dia a dia dos 
negócios. Entre os temas abordados: os mais modernos conceitos 
e práticas de gestão empresarial que permitem a conversão em 
ações concretas nas empresas.

O corpo docente é formado por experientes professores e o 
curso visa proporcionar a inovação nas empresas. Todos os 
debates serão promovidos em um ambiente de aprendizagem 
interativo, em período integral, com simulações, aulas expositivas 

e discussões de experiências de sucesso. Todas as aulas contarão 
com tradução simultânea e o material de trabalho será oferecido 
em inglês e português.

Inscrições abertas - Podem ser feitas pelo site do IEL pelo 
endereço www.iel.org.br. O número de vagas é limitado e os 
participantes serão selecionados a partir das informações das 
fichas de inscrição. Mais informações no IEL, localizado na 
Avenida Capitão Julio Bezerra, nº 363 Centro ou pelo telefone 
3621 3571.

Educação Executiva IEL - O Programa de Educação Executiva 
foi elaborado para atender às demandas por capacitações de 
excelência dos executivos brasileiros, uma experiência intensiva 
de aprendizado empresarial, propondo uma abordagem 
abrangente de inovação estratégica e suas fases, com base na 
reinvenção de modelos de negócios.

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

Foto: ASCOM SENAI

Diretora Presidente da CERR Conceição Escobar e comitiva em visita ao SENAI

Foto: ASCOM SENAI

Alunos dos cursos ministrados no Município do Amajarí
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