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As inscrições para O Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico 
2015 iniciaram no dia 1º de abril e irão encerrar no dia 31 de julho. O 
Prêmio está na sua terceira edição e este ano traz a temática da eficiên-
cia energética junto à comunidade acadêmica e escolar.

O objetivo é incentivar a pesquisa e a produção de redações e arti-
gos científicos, os quais permitam uma melhor compreensão por parte 
da sociedade, acerca dos fatores que afetam a competitividade da pro-
dução industrial em Roraima e a sua relação com o desenvolvimento 
local.

Serão considerados inscritos, as Redações e Artigos Científicos que 
foram formalmente encaminhados à Comissão Organizadora do Prêmio 
FIER de Redação, no endereço Av. Benjamin Constant, 876 – Centro, por 
meio de ofício assinado pela Direção da Escola ou Reitoria da Universi-
dade/Faculdade ou pelos chefes de departamentos, centros ou Direção 
de cursos destas instituições de ensino, e protocolados no ato da entre-
ga, até a data do encerramento das inscrições.

Todos os alunos da rede pública e particular, devidamente matricu-
lados do 6º. Ano do ensino fundamental ao 3º. Ano do nível superior, 
poderão participar. O prêmio será desenvolvido em três categorias: a 
Categoria I – alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental do Ensino 
Regular; a Categoria II – alunos de 1º a 3º ano do Ensino Médio do En-
sino Regular e do Ensino Técnico e a Categoria III – alunos de qualquer 
curso regular do Ensino Superior, devidamente matriculados.

Os melhores trabalhos serão anunciados durante a solenidade de 
premiação, que será realizada, no dia 23 de outubro, no auditório do 
Centro de Educação do SESI. 

A PREMIAÇÃO - Na Categoria I, o 1º colocado receberá troféu e 
notebook; o 2º colocado ganhará troféu mais tablet 10”; já na Categoria 
II, o 1º colocado receberá troféu,  notebook 2 em 1 touchscreen mais 
impressora, enquanto que o 2º colocado levará troféu, notebook e HD 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) entregou ao Ministério 
das Relações Exteriores o documento Propostas da indústria brasileira 
para o novo acordo de mudança do clima, com contribuições do setor 
industrial para a agenda de mudanças climáticas. A expectativa é que o 
governo brasileiro considere as sugestões do setor nas negociações da 
21ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP-
21, marcada para dezembro, em Paris.

O documento, elaborado em parceria com 11 associações setoriais 
e com as federações estaduais das indústrias, foi encaminhado na se-
mana passada pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, ao mi-
nistro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Nele, o segmento defende 
a redução das emissões de gases de efeito estufa, sem que tal medida 
comprometa a competitividade dos diversos segmentos da economia.

Para a CNI, a proposta brasileira deve ter foco no desenvolvimento 
de longo prazo e ser construída em sintonia com o planejamento ener-
gético e com a política econômica do país. Além disso, o setor sugere 
que o novo acordo inclua mecanismos de mercado que criem condições 
economicamente atrativas para a participação da indústria, propiciando 
fontes de financiamento e acesso a tecnologias de baixa emissão. Reco-
menda, ainda, que ações unilaterais de mitigação, adaptação, tecnolo-
gia, inovação, capacitação e financiamento não resultem em restrições 
ao comércio internacional.

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO – O segmento reforça a importân-
cia de se considerar no novo acordo climático o princípio das respon-
sabilidades comuns, porém diferenciadas entre países desenvolvidos e 
em desenvolvimento. Uma preocupação da indústria é que o acordo 
não comprometa programas e ações destinados a melhorar os Índices 

externo 500GB; e na Categoria III, o 1º Colocado levará troféu e um 
computador acompanhado de uma impressora e um HD externo de 1 
Terabite; já 2º Colocado receberá troféu, notebook e um HD externo 
de 500GB.

As escolas de origem dos trabalhos vencedores receberão um kit 
esportivo composto por bolas de futebol de salão, de vôlei, de handebol 
e de basquete para auxiliar e estimular no desenvolvimento das suas 
atividades esportivas; um kit de jogos lúdicos ou de livros para auxiliar 
e estimular no desenvolvimento das suas atividades de aprendizado, no 
valor de R$ 500 reais para o primeiro colocado de cada categoria e de 
R$ 250 reais para o segundo colocado de cada categoria.

Já as instituições de ensino superior de origem dos trabalhos ven-
cedores receberão um projetor de imagem para o primeiro colocado, 
como forma de estimular o aprendizado em sala de aula e um notebook 
para o segundo lugar, para estímulo à pesquisa.

de Desenvolvimento Humano (IDH) de países em desenvolvimento.
A indústria também propõe que as ações e os esforços de redu-

ção das emissões de gases do efeito estufa já empreendidos pelo país 
sejam reconhecidos e contabilizados nas negociações. “O Brasil deve 
assegurar o reconhecimento dos esforços já realizados nos programas 
de uso e desenvolvimento de energias renováveis”, enfatiza a proposta 
da indústria brasileira.

A CNI acompanhará as negociações da COP-21, em Paris, para um 
novo acordo climático global. Antes disso, a entidade promoverá, no Rio 
de Janeiro, em 3 de setembro, o CNI Sustentabilidade, que, nesta quar-
ta edição, terá como tema Mudanças Climáticas: desenvolvimento em 
uma economia global de baixo carbono. O evento reunirá especialistas 
brasileiros e estrangeiros e negociadores que estarão três meses depois 
na França, na COP-21.

Prorrogado período de inscrições do Prêmio
FIER de Redação e Artigo Científico 2015 

Indústria apresenta propostas para acordo
do clima na COP-21
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Colaboradores do Sistema Indústria 
Roraima participam de Workshop de 

relacionamento com clientes

Na quinta-feira, 18 de junho, foi realizado no auditório do 
SESI/RR, o Workshop de Relacionamento com Cliente, com 
o intuito de apresentar os desafios e as estratégias do Siste-
ma Indústria em Roraima para o atendimento aos clientes 
corporativos, de base nacional no horizonte de 2015 a 2018.

Enquadram-se nesta categoria, todas as empresas que 
estão presentes em pelo menos dois Estados brasileiros e 
que podem ser atendidas com os serviços do portifólio na-
cional das entidades. 

O curso faz parte do Planejamento Estratégico Integrado 
2015-2022, e contou com a participação de 36 colaborado-
res entre coordenadores, gestores, gerentes e técnicos da 
FIER, SESI, SENAI e IEL. 

A superintende da FIER e do SESI, Almecir de Freitas Câ-
mara, deu as boas vindas aos colaboradores e as palestran-
tes da Unidade de Relações com o Mercado – UniMercado, 
do Sistema Indústria (Nacional), Monika Kehrig e Greice 
Sampaio. Ela ressaltou a participação dos Colaboradores 
no workshop, para a consolidação do modelo de relaciona-
mento com o mercado, bem como a importância do conhe-
cimento e melhoria no atendimento à indústria. “Este é um 
momento de grande aprendizado para o nosso Sistema em 
âmbito local, pois a melhoria das práticas de atendimento e 
satisfação dos nossos clientes, é fundamental para continu-
armos buscando a excelência e cumprindo a nossa missão 
institucional”, declarou a superintendente.

Planejamento Estratégico 2015-2022

O planejamento Estratégico Integrado SE-
SI-SENAI-IEL 2015-2022 é aplicado ao SESI, ao 
SENAI e ao IEL que, juntos, integram uma rede 
que oferece soluções em educação básica, for-
mação profissional, capacitação empresarial e 
soluções técnicas e tecnológicas para as indús-
trias. Também mantém programas que me-
lhoram a seguranças e as saúde no ambiente 
de trabalho e promovem a responsabilidade 
social das empresas complementando os fa-
tores chave que garantem a competitividade 
com sustentabilidade. O planejamento estra-
tégico foi elaborado de maneira amplamente 
participativa, contando com a participação de 
aproximadamente 430 pessoas, representan-
tes de 27 Regionais, durante 10 meses, para 
um horizonte de oito anos, o foco será a busca 
pela qualidade dos produtos e serviços ofer-
tados pelo Sistema com forte alinhamento à 
demanda da indústria. 

Imagem: Ascom/SESI

Superintende do SESI e FIER Almecir de Freitas Câmara durante a abertura do evento

Convite 
A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, convida a todos os empresários ro-
raimenses para participarem da reunião com o Governador do Estado de Bolívar – Venezuela, 
Francisco Rangel Gómez. O evento será uma oportunidade para empresários conhecerem as 
propostas do governo boliviano para o setor industrial, além de divulgar a Feira da Indústria, 
Comércio e Serviços – EXPOBOLIVAR, que será realizada na cidade de Puerto Ordaz – VE, nos 
dias 29, 30, 31 de julho e 1º de agosto de 2015.

Data da reunião: 23/06/2015 (terça-feira)
Horário: 19h
Local: Auditório do SEBRAE/RR (Av. Major Williams, 578 – Centro)



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 271 - 19.06.2015

A vida e a sala de aula

Professores do CET aprendem novas 
formas de ensinar

Turminha SESI Cozinha Brasil
Encerramento do programa acontecerá com a participação dos pais

No período de 16 a 23 de junho os professores de educa-
ção infantil e ensino fundamental do Centro de Educação do 
trabalhador João de Mendonça Furtado – CET participaram 
do Programa ZOOM de educação tecnológica na rede SESI, 
no laboratório de Educação Tecnológica da escola, das 19h 
às 21h30.

O objetivo da capacitação foi permitir a construção de 
uma ponte de significados entre o que se ensina e o cotidia-
no do aluno, a partir de kits LEGO Education e de material 
didático especifico para cada ano escolar, visando tornar a 
aprendizagem mais efetiva e significativa.

 O treinamento foi ministrado pelo assessor do Gru-
po LEGO Education For Life, Chirliano Ribeiro de Santana, 
para 16 professores que estão tendo a oportunidade de 
aprender uma linguagem lúdica e diferenciada para utilizar 
na sala de aula. Uma abordagem que prende a atenção dos 
alunos e facilita o entendimento do que está sendo exposto.

A capacitação abordou o Planejamento Pedagógico, 
Plantão Pedagógico e Formação Inicial Centralizada. A se-
mana de capacitação rendeu uma ideia, que está sendo pla-
nejada para o segundo semestre de 2015, a realização de 
um torneio interno de Robótica. 

A Unidade de Lazer do SESI/RR, por meio do Programa 
SESI Cozinha Brasil, irá realizar na segunda-feira (22), das 
14h às 18h e na terça-feira (23), das 8h às 12h e das 14h às 
18h, o encerramento do Turminha SESI Cozinha Brasil.

O curso tem duração de 6 horas e foi dividido em duas 
etapas. Na primeira, 136 crianças de 6 a 12, integrantes do 
Projeto Arte Jovem estiveram presente. 

Durante a programação, os alunos irão elaborar duas no-
vas receitas testadas especialmente para a ocasião: o Bolo 
Preguiça feito a partir de cenoura, banana, coco ralado en-
tres outros ingredientes, para acabar de vez com a preguiça 
e, um Milk Shake Energético que leva linhaça, banana, acho-
colatado e outros ingredientes que dão um sabor especial.  

Após o preparo desses alimentos, os pais convidados 
terão a oportunidade de degustarem junto com os filhos o 
bolo e o milk shake. Na sequência será feita a entrega dos 
certificados, momento em que as crianças receberão dos 
pais o documento.

A ideia é que todos percebam a importância do estímulo 
e da aprendizagem sobre alimentação saudável, equilibrada 
e sem desperdícios. 

O Curso - O Turminha SESI Cozinha Brasil, surgiu da ne-
cessidade de quebrar conceitos pré-formados de que legu-
mes, verduras, e até talos, cascas e sementes não podem 
resultar em receitas apetitosas. 

Segundo a vice-diretora da escola, Gardênia Cavalcante, 
este é o momento de repensar e analisar o que pode ser 
melhorado na educação. “Este momento é muito importan-
te para nossa educação, pois podemos repensar nossas prá-
ticas tendo como base o modelo de educação tecnológica 
ZOOM, pautado nos quatro pilares de educação e baseado 
nas experiências de aprendizagem mediadas”, afirmou.

Na sexta feira (19), os alunos do 6º ao 9º ano, participa-
ram de um bate papo com o assessor, Chirliano Santana, no 
auditório do CET, no qual foram instruídos sobre a utiliza-
ção do material, a organização dos grupos e puderam tirar 
dúvidas sobre o assunto. De todas as recomendações feitas 
pelo assessor, a mais destacada foi sobre a importância do 
trabalho em grupo. 

“No momento da realização das atividades é importante 
que cada um faça a sua parte e quando necessário ajude o 
colega que estiver precisando. Ninguém realiza nada sozi-
nho, um vendedor autônomo, por exemplo, precisa de um 
fornecedor e de clientes, para isso precisa saber se relacio-
nar”, declarou.

O projeto Arte Jovem acontece nas segundas e quartas-
-feiras pela manhã e nas terças e quintas-feiras pela tarde, 
com oficinas de música, bateria, violão e teclado, canto co-
ral, atividades educacionais e artes. 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.

Imagem: Ascom/SESI Imagem: Ascom/SESI

Imagem: Ascom/SESI

Os gestores da Escola do SESI durante a apresentação da metodologia Lego ZOOM feita pelo assessor 
Chirliano Ribeiro de Sanata.

Professores de Róbotica do SESI aperfeiçoa conhecimento sobre a disciplina.

As crianças irão aprender novas receitas saudáveis 
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O Serviço Social da Indústria – SESI/RR está com ins-
crições abertas no Processo Seletivo para às funções de 
Assistente Técnico e Bibliotecário.

Os candidatos interessados nas vagas deverão entregar 
currículo devidamente preenchido de acordo com o mo-
delo que consta no Site do SESI/RR (http://www.sesirr.org.
br/), no link (Processo Seletivo), no período de 18 a 23 de 
junho em horário comercial, no prédio Administrativo, no 
setor de Recrutamento e Seleção, localizado na Av. Briga-
deiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto (próximo ao Hos-
pital Geral de Roraima).

Para o cargo de Assistente Técnico Operacional, o can-
didato deverá atender os requisitos básicos como possuir 
Ensino Médio Completo; curso Técnico em Secretária Es-
colar; Experiência Profissional ou Estágio Supervisionado: 
comprovado de no mínimo seis meses como Técnico em 
Secretária Escolar, nos últimos quatro anos (2011 a 2015); 
habilidades comportamentais como ética, iniciativa, disci-
plina, sociabilidade e comunicabilidade. A Jornada de Tra-
balho 40 horas semanais e salário Inicial R$ 1.249,10. 

Já na função Bibliotecário, é necessário o candidato 
ter nível superior completo em Biblioteconomia; registro 
no CRB (Conselho Regional de Biblioteconomia); conheci-
mento em Informática e cursos na área; experiência pro-
fissional comprovada, de no mínimo, seis meses na função 
de Bibliotecário, nos últimos quatro anos (2011 a 2015), 
habilidades comportamentais como ética, iniciativa, disci-
plina, sociabilidade e comunicabilidade. O salário inicial R$ 
2.810,54 com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O SENAI é referência no país em Educação Profissional 
e Soluções em Tecnologia e Inovação (STI), eleita por três 
vezes consecutivas como a melhor na Regra de Desempe-
nho, que identifica e premia o padrão de qualidade e efi-
ciência operacional entre as unidades do SENAI no país.

Periodicamente o SENAI/RR recebe auditoria de mo-
nitoramento da certificação ISO 9001:2008, que atesta a 
atualização quanto à norma internacional de gestão de 
qualidade, mantendo a certificação nos últimos 10 anos. 
Isso significa que a instituição privada mantém o nível exi-
gido para excelência do sistema de gestão, seguindo re-
quisitos de controle, comprometimento da alta direção, 
análise crítica, monitoramento de resultados e melhoria 
contínua dos processos. 

A auditoria foi realizada pela Fundação Vanzolini nos 
dias 15 e 16 de junho, e levou em consideração todos os 
processos que visam a satisfação do cliente, desde a capa-
citação de colaboradores, cursos ministrados, elaboração 
de projetos, relações com mercado, aquisição de materiais 
e muitos outros.

As entidades certificadas cumprem com requisitos que 
auxiliam na melhoria dos processos internos, a verificação 
da satisfação dos clientes, parceiros e colaboradores e há 
o monitoramento do ambiente de trabalho. Todas essas 
etapas são seguidas buscando constantemente a melhoria 
do sistema de gestão da qualidade. 

“Essa conquista é de todos os colaboradores, pois nos-
so padrão de qualidade tem sido reconhecido e por isso 

SESI oferece vagas para Assistente 
Técnico e Bibliotecário

SENAI Roraima possui mais de 10 
anos de certificação ISO 9001

O SESI/RR oferece um pacote de benefícios para a Saú-
de como Clínica Médica, Serviço Odontológico e Saúde 
Segurança no Trabalho com descontos variáveis confor-
me o serviço utilizado; para a Educação com desconto de 
41.58% nas mensalidades da Escola; e para o Lazer com 
desconto variável conforme o serviço usado; além de ca-
pacitação interna e externa; ginástica laboral; massagem 
anti-stress e plano de cargos e salários.

A Instituição também possui os convênios com a Escola 
de Linguas Yagizi - com desconto 10% a 20%; Ótica Óculos 
e Cia com desconto de 10%; Ótica do Povo com desconto 
de 15%; KUMON com desconto de 10%; Faculdade Estácio 
Atual com desconto de 20%; Farmácia desconto de 5% a 
15% e  Escola de ginástica para o cérebro - SUPERA com 
desconto variável conforme o serviço e forma de paga-
mento

devemos nos manter como exemplo, mesmo em momen-
tos difíceis que as indústrias de todo o país tem passado”, 
comenta a responsável pelo Escritório da Qualidade, Wil-
cigeny Freire. 

Hoje, a ISO (International Organization for Standardiza-
tion) está presente em mais de 100 países, que integram a 
organização internacional especializada em padronização. 
No Brasil, a ISO é representada pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT). A cada ano, as empresas cer-
tificadas passam por auditoria de empresas credenciadas 
para avaliar o sistema de gestão.

Imagem: ASCOM/SENAI

Imagem: google.com

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
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A equipe do Núcleo de Automação e Gestão da Energia 
– NAGE do SENAI Roraima está avaliando e irá propor me-
didas de eficiência energética para uma empresa de grãos 
localizada no Distrito Industrial. O trabalho está sendo exe-
cutado desde o mês de abril e será finalizado até final de 
junho.

O especialista Francisco Maia, responsável pelo NAGE, 
apresentou aos dirigentes e colaboradores da empresa 
que está sendo atendida, algumas iniciativas de eficiência 
energética que podem ser bem sucedidas nas indústrias. 
“Faz parte da nossa missão ano só promover o treinamen-
to, mas promover o processo de melhoria contínua e a 
conscientização do bom uso dos recursos energéticos e 
eficiência energética”, afirmou o engenheiro.

A aceleração do consumo de energia no país tende a 
gerar um déficit de energia há longo prazo, que já não é 
mais tão longo assim. Assim, muitas soluções estão sendo 
tomadas, mas ainda há muito o que se fazer com relação à 
eficiência no uso final de energia. A indústria, não somen-
te no Brasil mais em todo mundo, por mais estranho que 
possa parecer, é o setor onde se obtêm os maiores ganhos 

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR implan-
tado no segundo semestre de 1992 no estado e transfor-
mado em Núcleo Regional em 19 de junho de 1998, está 
completando 23 anos de contribuição para inovação e 
competitividade das empresas de Roraima, nesta sexta fei-
ra (19).

A organização leva o nome de seu idealizador, Euvaldo 
Lodi, que foi um personagem ativo na história, com pas-
sagens marcantes como participação na organização da 
economia nacional e mundial, na política, na presidência 
de Federações e na proposta de criação do SENAI. A insti-
tuição está sob o comando da Superintendente Lídia Maria 
das Dores Coelho Tavares, desde 1995. 

O IEL Roraima iniciou sua atuação com a oferta dos ser-
viços de gestão junto à UFRR, visando à implementação 
do estágio supervisionado; apoio a monografias e projetos 
de pesquisa de professores da UFRR, orientados para as 
demandas do mercado e elaboração de perfis/diagnóstico 
de segmentos da Indústria.

Oferecia ainda implementação de serviços de apropria-
ção de custos médios de insumos, preços de serviços da 
construção civil e terraplenagem; ações de fortalecimento 
do associativismo sindical; assessoria aos sindicatos; im-
plantação do programa de qualidade do Sistema FIER, com 
ênfase à capacitação nos cinco sensos da qualidade e prin-

cípios da qualidade total.
Hoje o leque abriu e a variedade de serviços à disposi-

ção da comunidade aumentou, as áreas de atuação estão 
dividas em três categorias, a primeira é a Educação com a 
Pós- Graduação, Educação Executiva, Capacitação Empre-
sarial e Intercâmbio Canadá, a segunda área é a Inovação 
que engloba o Projeto Bolsa de Iniciação Tecnológica do 
Estado de Roraima - Biterr, o Prêmio Finep e o Inova Ta-
lentos.

Em terceiro temos o Estágio, categoria em que o IEL-RR 
foi destaque em premiação realizada pelo departamento 
nacional. O segmento conta com banco de cadastro para 
os estudantes; encaminhamento e orientações para entre-
vista; acompanhamento do processo de seleção; controle 
administrativo dos contratos; verificação da situação es-
colar durante a vigência do contrato; controle financeiro; 
capacitação dos estagiários e de supervisores de estágio. 

Nos 23 anos de existência da instituição, o investimen-
to na capacitação da equipe e a procura por parceiros que 
primam pela qualidade, são compromissos assumidos 
pelos gestores para agregar valor aos serviços ofertados, 
dessa forma, o IEL Roraima caminha para se tornar refe-
rência no aperfeiçoamento da gestão, da capacitação em-
presarial e do desenvolvimento de talentos no Estado de 
Roraima. 

Trabalho de Eficiência Energética é 
realizado em indústria de Roraima

IEL Roraima completa 23 anos de 
contribuição para a sociedade 

de escala em termos de aumento da eficiência energética, 
notadamente por força natural da maior competitividade, 
que leva à redução de custos. No caso brasileiro, os seto-
res comercial/público e residencial são os maiores vilões 
da eficiência no uso de energia, segundo dados do Balanço 
energético Nacional publicado pela EPE.

Imagem: Ascom/ SENAI-RR


