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Prêmio FIER de Redação
Constituída a comissão que julgará as redações 
O coordenador de tecnologia 

da Federação das Indústrias de 
Roraima – FIER, Ivo Gallindo se 
reuniu na segunda-feira (22), com 
representantes das instituições 
escolhidas para constituir a 
comissão julgadora do Prêmio 
FIER de Redação.

F o r a m  e s c o l h i d o s  d o i s  
profissionais com formação em 
letras da Universidade Estadual de 
Roraima (UERR) e Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), além 
de um economista da Universidade Federal de Roraima (UFRR), um 
jornalista da Faculdade Estácio Atual e um profissional com 
formação em secretariado executivo do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Ivo explicou que estas instituições foram escolhidas pelo 
reconhecimento que tem frente à sociedade e pela formação 
acadêmica dos profissionais. “Nós observamos esses detalhes para 
que ofereçam um parecer técnico de acordo com a área de atuação. 
Eles terão um olhar especial na avaliação e com certeza escolherão a 
melhor redação de acordo com os requisitos estabelecidos no 
regulamento”, completou.

Os membros da comissão receberam o kit com o regulamento, 
critérios para julgamento e as cópias das redações inscritas, sem 
identificação, a fim de garantir a lisura do processo. O próximo 
encontro acontece no dia sete de agosto, às 15h na FIER para a 
tabulação dos dados e definição dos vencedores. 

Oitenta escolas entre públicas e particulares receberam os kits 
de inscrição para o Prêmio. Ao todo foram inscritas 28 redações no 
ensino fundamental em 16 escolas e 15 redações de 9 escolas no 
ensino médio.A Federação espera ampliar esse número em uma 

p r ó x i m a  e d i ç ã o ,  c o m  o  
aperfeiçoamento da logística, 
além da extensão do Prêmio para 
o ensino superior.

A professora do curso de Letras 
da UERR e membro do Conselho 
Estadual de Educação Nildete 
Melo destacou que é fundamental 
o prêmio para os alunos pelo fato 
de que os principais problemas de 
limitação de aprendizagem estão 
relacionados diretamente com a 

escrita. “A iniciativa de incentivar os alunos a exercitarem a escrita 
será de grande valia no futuro e para que conheçam também a 
realidade da indústria do Estado de Roraima”, frisou.

Prêmio – Foi lançado no mês de abril e a solenidade de 
premiação acontecerá no dia 12 de agosto às 19h no auditório do 
CET-SESI. O prêmio FIER de Redação tem o intuito de incentivar a 
apresentação de redações voltadas à importância que a indústria 
proporciona aos cidadãos roraimenses e também despertar nos 
estudantes de escolas públicas e particulares o interesse em 
conhecer a indústria roraimense, incentivando nos jovens a reflexão 
sobre os benefícios que pode proporcionar ao mercado local e ainda 
despertar o espírito empreendedor e interesse por diferentes 
oportunidades profissionais.

A premiação para o ensino fundamental será: 1º colocado - 
Tablet e Troféu; 2º colocado - Netbook e Troféu. Para o ensino médio 
os prêmios serão: 1º colocado - Ipad e Troféu, 2º colocado - 
Notebook e Troféu. As escolas de origem dos trabalhos vencedores 
receberão troféu, um kit esportivo e de leitura, para auxiliar e 
estimular no desenvolvimento das suas atividades.

Foto: Ascom/FIER

O dia do Empresário da Indústria é uma programação vinculada 
ao Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA e será realizado 
pela primeira vez em Roraima. 

Os empresários industriais poderão conhecer um pouco mais 
dos serviços oferecidos pelo sistema indústria, FIER, SESI, SENAI e 
IEL. Haverá uma programação com palestras e coquetel.

O evento acontece dia 13 de agosto, na Escola do SESI, iniciando 
as 18h com o credenciamento e segue até as 22h. 

Participe desse momento especial para debater 

assuntos de interesse da indústria, com palestras, 

estandes de serviços, atração cultural e coquetel.

Contribua para tornar a indústria de Roraima mais 

competitiva!

Confirme sua participação 

pelo e-mail cpas@fier.org.br 

ou pelos telefones 4009-5354 

/ 4009-5352.

APOIO:

Data: 13/08/2013
Hora: das 18h às 22h

Local: CET/SESI-RR
Av. Brig. Eduardo Gomes, 3786 - Aeroporto Trabalhadores da Construção, 

procurem sua Empresa e venha

participar. Serviços de Saúde, 

Cidadania e Lazer Gratuitos!

Dia 17 de Agosto de 2013  -  Horário: 8h às 17h

Local: SESI (Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto)
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O SESI e o SENAI realizaram na noite de quinta-feira (25) no 
auditório do Centro de Educação do Trabalhador do SESI, o Fórum 
de Responsabilidade Social, que este ano teve como tema Gestão 
para a Sustentabilidade.

O evento teve como palestrante Ricardo Fera, professor de 
Empreendedorismo e Sustentabilidade e especialista em Gestão 
de Recursos Humanos, Gestão de Negócios e autor do livro A 
Escolha.

Ele abordou assuntos que envolvem estratégias, conceitos e 
cases de sucesso na área de sustentabilidade a partir da mudança 

de atividades do cotidiano profissional. Este ano o case local 
apresentado foi da empresa VIVO, sobre práticas de 
sustentabilidade em nível regional e nacional. 

O Fórum, promovido há sete anos pelo SESI, a partir dessa 
edição contou com o apoio do SENAI, disseminando o conceito de 
responsabilidade social entre os empresários industriais, 
propondo e gerando reflexões sobre os temas debatidos. Durante 
o evento o SENAI promoveu a coleta de pilhas e baterias usadas, 
quem fez o descarte correto, ganhou brindes.

Fórum SESI/SENAI de Responsabilidade Social abordará
Gestão para Sustentabilidade

As aulas do segundo 
semestre letivo do 
Centro de Educação do 
Trabalhador do SESI/RR, 
João de Mendonça 
Furtado, iniciaram na 
última segunda-feira 
(22).  E no primeiro dia 
de aula, os alunos foram surpreendidos com os novos mobiliários: 
mesas, cadeiras e carteiras foram adquiridas, especialmente para 
cada segmento de ensino.

Desde o maternal, passando pelas séries iniciais, até o nono 

a n o ,  t o d o s  f o r a m  
contemplados  com 
mobiliários modernos e 
p l a n e j a d o s  p a r a  
oferecer o melhor em 
conforto e ergonomia.

A biblioteca também 
mudou e agora conta 

com mesas para estudo individual e coletivo, tanto para os 
baixinhos, como para os mais grandinhos. 

Volta às aulas no CET tem surpresa para os alunos

V i s a n d o  a m p l i a r  a  
capacitação profissional para 
a indústria no município de 
Rorainópolis, nos dias 09 e 10 
de ju lho ocorreram as  
inscr ições  do processo 
seletivo 2013 para o curso de 
Auxiliar Administrativo na 
modalidade de Aprendizagem 
Industrial. São 30 vagas 
gratuitas destinadas a jovens 
entre 14 e 23 anos que 
tenham concluído ou estejam 
c u r s a n d o  o  e n s i n o  
fundamental ou médio.

Ao final das inscrições a 
concorrência ficou em 2,4 
inscr itos por vaga,  um 
número bom se considerado 
que esta é a primeira turma do curso no município.  

A prova foi aplicada no último dia 20 no próprio município e 
contou com avaliação de conhecimentos em Português e 
Matemática. O resultado final está disponível desde o dia 26 de 
julho no site da instituição e na recepção da Unidade de 
Rorainópolis. O curso será ministrado no turno da manhã, com 

início previsto para o dia 05 de 
agosto, com carga de 400 
horas/aulas.

O SENAI em sua Unidade 
de Rora inópol is  estará  
atendendo a modalidade de 
Aprendizagem Industrial com 
expectativa de levar outros 
cursos para a região sul do 
Estado, oportunizando assim 
qualificação profissional a 
jovens e adolescentes da 
região.

A Diretora do Centro de 
Formação Profissional – CFP 
Jacqueline Vieira, falou cobre 
o curso no Município.  “Levar 
a  m o d a l i d a d e  d e  
Aprendizagem Industrial para 

o interior é nosso grande desafio, mas vejo como positivo a oferta 
de uma nova modalidade, pois iremos qualificar nossos alunos 
com um ensino de qualidade, preparando-os para o mercado de 
trabalho, desta forma as empresas também são beneficiados” 
concluiu.

SENAI/RR realiza processo seletivo para o curso de 
Aprendizagem Industrial no CCP de Rorainópolis

Foto: Ascom/SENAI

Foto: Charles Wellington 
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Os alunos do curso de Costureiro Industrial na modalidade de 
Aprendizagem Industrial do SENAI/RR foram desafiados a 
realizarem uma produção industrial de camisa no modelo polo, 
simulando uma atividade desempenhada dentro da empresa, 
buscando mostrar a realidade e as exigências da função dentro do 
mercado. A produção fez parte da avaliação final das atividades 
de aprendizagem. 

Os alunos tiveram que atender um pedido real de produção 
sessenta camisas, uniformes do SENAI, com um prazo de entrega 
de três dias. 

Para a confecção eles precisaram atender aos seguintes 
critérios: 

Processo de execução: o manuseio correto e uso de 
Equipamento de Proteção Individual – EPI's, ferramentas e 
instrumentos necessários para o desempenho da atividade, 
máquinas entre outros, além de obedecer a horários 

estabelecidos e manter um ritmo de trabalho para alcançar os 
objetivos do grupo;

Dimensões da peça: a avaliação das peças produzidas com o 
protótipo, o cumprimento de cada peça, braços das camisas e 
larguras;

Aspectos gerais: o alinhamento da costura, observando o 
desenho da peça piloto, regulagem do ponto da máquina, 
apresentação geral do produto (condições da peça quanto a sua 
limpeza e do ambiente de trabalho), uniformidade de costura 
(peças com emenda, enrugamento e pontos desregulados).

A instrutora Priscila Monteiro destacou que os 11 
alunos concluíram o curso com sucesso. “Eles realizaram a 
atividade com eficiência, agilidade, qualidade e profissionalismo, 
estão prontos para o mercado e nesta turma temos três que já 
estão atuando em decorrência do curso” concluiu.

Alunos concluem Curso de Costureiro Industrial do SENAI

Fotos: Charles Wellington

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

Estudantes do programa de Inglês e Mercado de trabalho do 
IEL/SKOPE, encontraram com o Deputado Estadual Canadense, 
Jonah Schein. O grupo visitou o Queen's Park, na última quarta-
feira (24). Schein esteve disponível para falar com os participantes 
e responder a perguntas sobre política e cultura.

Queen's Park é o nome da Assembléia Legislativa da Província 
de Ontário, Canadá. O prédio foi inaugurado em 1860 por Edward 
VIII, então Príncipe de Gales. Segundo o Deputado Johah Schein, 
muitos brasileiros vem para o Canadá, especialmente na 
comunidade de Davenport. “Damos boas-vindas aos nossos 
amigos brasileiros e aproveitamos esta oportunidade para 
compartilhar nossas experiências culturais e fortalecer nosso 
relacionamento internacional," disse. 

Os estudantes do intercâmbio do IEL também conheceram as 
dependências do prédio da Assembléia, uma oportunidade única 
de conhecer os bastidores da política internacional.  

Intercâmbio - O programa de dupla certificação do IEL é 
realizado em parceria com a SKOPE.ca, empresa Canadense 

especializada em intercâmbios culturais e permite que Brasileiros 
estudem o Inglês no Canadá e se participem de oficinas e visitas a 
empresas em diversas áreas como Negócios, Arquitetura, 
Gastronomia e outros. 

Grupo de estudantes do IEL visitam o Queen's Park
na companhia do Deputado Jonah Schein

Foto: Ascom/SENAI

Foto: SKope.ca

Vagas remanescentes
E restam algumas vagas 
remanescentes para cinco 
t u r m a s  d o  E n s i n o  

Fundamental. As vagas estão distribuídas nas seguintes turmas: 
2º ano B (vespertino), 4º ano B (vespertino), 5º ano B/ 4ª série A 

(vespertino), 6º ano B (matutino) e 7ª série A/B (matutino).
Os interessados podem entrar em contato pelos telefones 

4009-1879 e 3623-9232 ou dirigir-se à secretaria da Escola, 
localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786, Aeroporto.
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