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Conselhos Temáticos realizam última reunião do ano e elegem

nova diretoria para 2014

N a  t e r ç a - f e i r a  ( 1 3 ) ,  
aconteceu na sala de reuniões 
da Federação das Indústrias de 
Roraima - FIER, as duas últimas 
r e u n i õ e s  d e  2 0 1 3 ,  d o s  
C o n s e l h o s  Te m át i c o s  d e  
Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas - CTRSRT e 
da Micro Empresa e Política 
Industrial - COMPI.

Na reunião, do CTRSRT, a diretora do Centro de Educação do 
Trabalhador do SESI João de Mendonça Furtado, Ellen Cavalcante, fez 
a apresentação dos seguintes projetos desenvolvidos na 
unidade:tecnologia, leitura, psicopedagogia institucional, línguas, 
disciplina de ética e empreendedorismo, além de oficina de libras e o 
projeto de combate ao bullyng na escola, onde os profissionais 
envolvem alunos que praticavam bullyng e hoje atuam no combate a 
prática.

Ela destacou que todos só são possíveis com o apoio do Presidente 
Rivaldo Neves. “Tanto o presidente, quanto a superintendente do 
SESI Almecir Câmara estão empenhados em buscar ferramentas para 
que tenhamos a qualidade de ensino referência no Estado”, 
completou.

Outro ponto tratado na reunião foi o absenteísmo dos 
trabalhadores e a consequente desestruturação familiar. Foi proposta 
uma forma de o empregador conhecer melhor o seu trabalhador por 
meio de parcerias entre as casas FIER, SESI, IEL e SENAI  para a 
confecção de uma cartilha de gestão de pessoas,  direcionada em um 
primeiro momento aos empresários industriais e posteriormente aos 
trabalhadores.

Em seguida, o coordenador de projetos da FIER Ivo Gallindo, 
realizou a apresentação do balanço das atividades do Conselho no 
ano de 2013. São elas : Apresentação dos Conselhos da Federação das 
Indústrias de Roraima – FIER, debate sobre a inclusão da disciplina de 
responsabilidade social e ambiental nas escolas, informações sobre o 
Posto do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), alem 
da exposição do Programa Acidente Zero, da Empresa Eletrobrás, 
Panorama do trabalho infantil, lançamento do guia de 
Responsabilidade Social e apresentação do programa de 
Responsabilidade Social na rede estadual de educação com a 
Secretária Lenir Rodrigues.

Como deliberação, ficou definida para 31 de janeiro, a data limite 
para envio das propostas do plano de ação para 2014.

COMPI – O gerente geral do 
Banco da Amazônia Misael 
Santos foi convidado a fazer 
uma explanação sobre o plano 
de aplicação de recursos 
financeiros em 2014. Ele fez um 
apanhado geral de como foram 
aplicados os recursos em 2013 
e das projeções para 2014.

Em seguida, foi apresentado 
o balanço das ações do Conselho em 2013. Entre as ações realizadas 
estiveram: Carta a Suframa para reestruturação do Distrito Industrial, 
investimentos de anos anteriores do BASA, defesa dos interesses das 
empresas no Distrito, avanço no processo de regularização fundiária 
do Distrito, lançamento do Guia Panorama da Indústria, Projetos de 
inovação CNI/FIER, além do debate sobre a desburocratização na 
emissão de alvarás e habite-se, termo de cooperação para a pesquisa 
sobre a inclusão de PCD's no mercado de trabalho e a confecção de 
Cartilha com os resultados da pesquisa. O presidente Marcelo 
Bussachi procedeu a realização da eleição para presidência do 
Conselho.  Concorreram os conselheiros Ostenil Pereira e Iracema do 
Vale, tendo sido eleita para o exercício 2014.

Marcelo Bussachi destacou que foi positivo o período que esteve à 
frente do Conselho, pois o que foi proposto foi cumprido, até 
demandas que não estavam previstas foram adicionadas à pauta e 
colocadas em prática. “O COMPI hoje tem uma base consolidada, 
muita coisa já foi debatida e acredito que a nova presidente Iracema 
do Vale tem tudo para realizar uma gestão eficiente. Agradeço a todos 
que me apoiaram”, finalizou.

A presidente eleita Iracema do Valle, falou dos planos para o seu 
mandato. “A nossa proposta é somar com a Federação das Indústrias, 
auxiliando no crescimento por meio do debate e execução das 
propostas colocadas em pauta no conselho. Estamos aí para trabalhar 
no próximo ano e que venham novas demandas”, salientou a 
presidente eleita Iracema do Vale.

Como deliberação, foi estipulada a data do dia 31 de janeiro para o 
envio das propostas para o plano de ação 2014. O Conselheiro Derval 
Furtado convidou a todos para o lançamento do Guia de 
Instrumentos de Apoio ao Desenvolvimento Industrial oferecido pela 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, que 
aconteceu na manha desta quinta-feira (14) no auditório da FIER.

Empresários participam de capacitação sobre importação 

e exportação
No período 12 e 14 de novembro das 18h 

às 22h aconteceu a capacitação Importação e 
Exportação passo-a-passo, uma parceria 
entre a Federação das Indústrias de Roraima – 
FIER, por meio do Centro Internacional de 
Negócios e o SEBRAE. A capacitação faz parte 
do projeto ”Internacionalização Brasil-
Venezuela-Guiana”.

Ao todo 18 empresários participaram do 
curso que tem como objetivo promover a 
relação comercial do Estado de Roraima com 
Guiana e Venezuela, preparando as empresas 
para a geração de negócios. O público alvo são 
micro e pequenas empresas com perfil de internacionalização e que 
busquem relação comercial com os dois países.

Entre os temas tratados: Conhecimentos das oportunidades de 
mercados, melhoria da capacidade de gestão das empresas, 
conhecimento do ambiente legal para as relações comerciais, 
investimento na preparação e melhoria do conhecimento dos 
profissionais de comércio internacional e a realização de negócios.

A meta do projeto é alcançar o índice de 
8,5% na satisfação do cliente, bem como 30% 
de aplicabilidade das ferramentas, produtos e 
conhecimentos disponibilizados dentro das 
premissas de política cambial favorável a 
realização de negócios internacionais e 
ambiente político/econômico favorável nos 
países alvos.

Para o empresário João kleber Soares 
Borges, proprietário de uma empresa de 
telefonia móvel e artigos de informática em 
Pacaraima, é importante sempre ficar atento 
às mudanças de mercado buscando 

melhorias no setor em que atua. “Temos a esperança de expandir a 
empresa, dessa forma procuramos uma maneira de não depender 
apenas das vendas no balcão. O curso vai me ajudar a 
internacionalizar a minha empresa e a exportar os meus produtos. 
Pacaraima não pode se tornar um corredor e sim um polo 
consolidado economicamente”, frisou.

Segunda etapa do curso contemplou 18 empresários

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Foto: ASCOM Sistema Indústria - Foto 02

Foto 01: Coordenadora de Educação do SESI apresente projetos da unidade na última reunião do ano
Foto 02: Iracema do Vale é eleita presidente do COMPI para o exercício 2014
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Lançado o Guia de Instrumentos de Apoio ao 

Desenvolvimento Industrial
Na quinta-feira, 14, foi lançado por 

meio da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento - 
Seplan, em parceria com a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima -FIER,  o 
Guia de Instrumentos de Apoio ao 
Desenvolvimento Industrial, oferecido 
pela Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial ABDI.

O guia é uma ferramenta online, 
d i s p o n í v e l  n o  s i t e  d a  A B D I ,  
www.abdi.com.br que solicitará dos 
empresários, dados como localização, 
setor de atividade, porte da empresa e demanda específica. Estes 
detalhamentos têm o intuito de montar um perfil dos empresários 
para dar um acesso direto aos órgãos, agentes e entidades 
federais, regionais e estaduais que oferecem benefícios para as 
empresas.

O objetivo é atingir o maior número de empresários de Roraima 
com a disseminação das ferramentas de apoio as indústrias. O 
Guia oferecerá consulta aos instrumentos de desenvolvimento 
produtivo de acordo com o perfil e a demanda da empresa. Lá 
estão informações atualizadas como apoio financeiro, técnico, 
defesa comercial, incentivos e desonerações, suporte à inovação e 
à exportação.

O Sênior da Associação Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI), 
Paulo Roberto Rabelo da Assunção fez a 
apresentação do site para empresários 
da indústria, entidades parceiras e 
membros da diretoria e dos conselhos 
da FIER. 

Ele destacou que o esta ferramenta 
vem para facilitar o acesso dos 
empresários a crédito e fomento para 
sua empresa. “Basta o empresário 
buscar o guia, que apontará o meio com 
o qual ele deverá pleitear esse 

incentivo. Dependerá basicamente do empresário ter acesso às 
possibilidades de desenvolvimento da sua empresa”, completou.

A Superintendente da FIER Almecir de Freitas Câmara frisou 
que a Federação é parceira dos órgãos que buscam o 
desenvolvimento da indústria. “Hoje é um dia importante e 
esperamos que esse guia traga uma contribuição significativa para 
adquirirmos conhecimento e buscarmos o desenvolvimento do 
nosso Estado”, finalizou. 
GUIA - A ação faz parte do Plano Nacional da Cultura Exportadora 
(PNCE), implantado pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, no qual fazem parte todos os 
estados da federação. O plano possui abrangência até 2015.  

Paulo Roberto Rabelo apresenta o guia industrial para os empresários

Foto: ASCOM Sistema Indústria

SESI promove de ação educativa sobre saúde bucal para 

crianças do CET João de Mendonça Furtado

Nos dias 11, 12 e 13 de novembro os 
alunos do maternal ao 5º anos do 
Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado, participa-
ram de uma programação pra lá de 
especial. Aproximadamente 400 
crianças, com idade entre 3 e 10 anos, 
participaram da programação que 
iniciou no auditório da escola, onde foi 
exibido o filme “O reino do dente”. Uma 
historinha divertida sobre castelos, 
doces e dentes, que mostrou para as 
crianças como cuidar dos dentes e quais 
os riscos que elas correm quando deixam de cuidar dos dentinhos. 

Após o filme, o Cirurgião dentista Rodrigo Borges, conduziu um 
momento de “tira dúvidas” onde, empolgadas, as crianças 
relataram o que aprenderam com a historinha. “No filme, eu vi os 
soldadinhos do dente lutando com os monstros. E eu aprendi que 
eu tenho que escovar sempre os meus dentes, por que senão os 
bichinhos vão comer meus dentinhos”, contou impressionada a 
aluna do 1º período Fernanda Arraes Feitosa Gruber.

A ação sobre educação em saúde bucal foi desenvolvida pela 
área da Saúde, em atendimento a uma Expectativa do Cliente, 
identificada no Formulário Fale Conosco, onde os clientes podem 
fazer suas críticas e sugestões para cada área de atendendo do 
SESI.

O pai de uma aluna sugeriu que fosse desenvolvida uma ação 
específica de orientações sobre saúde bucal com os pequenos. O 

projeto foi elaborado e executado na 
última semana. 

As crianças maiores de 3 ano 
receberam aplicação de flúor e 
ganharam um kit de saúde bucal, 
contendo escova, creme dental com 
flúor e fio dental.

A ação foi aberta aos pais, Taiana 
Moreira, mãe de uma das alunas que 
participou da programação, conside-
rou de extrema importância que logo 
cedo, as crianças sejam ensinadas, com 
uma linguagem clara, a como cuidar da 

saúde bucal. “Achei muito boa à dinâmica escolhida para repassar 
as informações. Com o filme às crianças ficaram atentas, não se 
dispersaram nem um minuto e depois responderam tudo 
certinho. Acredito que este tipo de projeto faz toda a diferença e 
com certeza a partir de agora elas serão mais cuidadosas, pois 
nenhuma delas vai querer ter os dentinhos destruídos pelos 
monstros do reino das cáries (risos)”.

O Cirurgião dentista Rodrigo Borges explica a importância das 
crianças recebam essas orientações. “Quanto mais cedo à criança 
tiver informação, mais cedo elas absorvem e praticam esses 
cuidados. Ao mesmo tempo em que atuam como multiplicadoras, 
porque conversam com os pais, irmãos e coleguinhas. Além disso, 
elas têm mais chances de se tornarem um adulto mais saudável”, 
finalizou.

Alunos dos 1º, 2º e 3º períodos do CET recebem orientações sobre saúde bucal

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Marcelo Peruzzo ministra workshops de Neurovendas e Neuroliderança

O professor da fundação Getúlio Vargas Marcelo Peruzzo estará 
em Boa Vista nos dias 19 e 20 de novembro para ministrar os 
workshops Neurovendas e Neuroliderança. O evento será realizado 
na sede do Instituto EuvaldoLodi – IEL, das 8h às 12h e das 14h às 
18h.

Marcelo Peruzzo é Mestre em gestão de negócios pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em 
marketing pela FAE Business School, graduado em Análise de 

Sistemas pela EscolaSuperior em Ensino Empresarial em 
Informática.

Possui 23 anos de experiência nas mais diversas áreas: 
tecnologia, educação, marketing, varejo, gestão, imobiliário entre 
outros.

Os interessados em participar podem realizar a inscrição na sede 
do IEL na Avenida Capitão Julio Bezerra, 363 Centro ou pelo 
telefone3621 3571.
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Feira de Ciências 2013

Alunos da Escola do SESI apresentaram mais de 30 projetos 

Na escola, quem nunca imaginou ser 
um cientista inventando e criando 
fórmulas e soluções mirabolantes para 
melhorar o mundo em que vivemos? Na 
última quinta-feira, 14 das 10h30 às 12h, 
os alunos do 6º ano a 8ª série do Centro 
de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado- CET tiveram essa 
oportunidade, eles fizeram a exposição 
dos projetos na Feira de Ciências 2013. 

Foram 38 projetos como: O ciclo da 
água, movimentações das placas 
tectônicas, energia nuclear, além de 
experimentos com densidade de 
líquidos, reações químicas, magnetismo, fenômenos naturais, 
entre outros.

Os trabalhos foram desenvolvidos 
pe los  a lunos  com aux í l io  dos  
professores durante o ano letivo, 
exercitando a criatividade e colocando 
em prática o conhecimento adquirido.

A  Fe i ra  de  C iênc ias  é  uma 
oportunidade para que os alunos 
desenvolvam sua capacidade criativa e 
de inovação. ”Hoje eles participam da 
culminância dos conteúdos que foram 
trabalhados durante esse ano. Eles têm 
agora a oportunidade de  aprender na 
prática e ainda compartilhar esses 
conhecimentos que eles irão levar para 

vida toda”, declarou a Coordenadora Educacional Dalila França 
Barbosa. 

Alunos do 6º ano a 8ª série expõem seus projetos durante a Feira
de Ciências 2013

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Representantes do SENAI/RR participaram da Feira Internacional 

de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade

No período de 05 a 07 de 
novembro foi realizada a XV Feira 
Internacional de Meio Ambiente 
Industrial e Sustentabilidade - FIMAI, 
no Pavilhão Azul do Expo Center 
Norte, em São Paulo. 

A FIMAI representa uma mostra 
atualizada de opções na área 
ambiental e possibilita o contato com 
importantes especial istas no 
assunto. Participaram do evento 96 
empresas de diversos países entre 
eles o Brasil. O evento é considerado o mais importante do setor 
de Meio Ambiente Industrial na América Latina.

Representaram o SENAI Roraima o responsável pelo Núcleo de 
Gestão Ambiental – NGA, Antonio Carlos Rabelo e o Técnico Icaron 
Correa da Rocha, pois o SENAI Roraima disponibiliza serviços de 
Assessoria Ambiental, oferecendo o que há de melhor em suporte 
técnico no atendimento de demandas ambientais associadas a 
requisitos legais e mercadológicos.

Para Rabelo a participação do SENAI Roraima se deu com o 
propósito de conhecer novos eventos tecnólogicos, máquinas de 
tratamentos de resíduos e identificação de novos fornecedores 
que possam atender aos nossos clientes em Roraima, “na Feira 

v i s i t a m o s  e s t a n d e s  d o s  
p a r t i c i p a n t e s  d o  e v e n t o  e  
c o n t a c t a m o s  e m p r e s a s  
especializadas em tratamentos de 
resíduos que em breve estarão 
visitando Roraima, pois além de 
saber que o Estado faz fronteira com 
dois países e dois estados, também 
vêem aqui um potencial para 
investimentos privados no setor da 
indústria”, acrescentou.

H o j e ,  u m a  d a s  m a i o r e s  
preocupações das indústrias é voltada para o Meio Ambiente, no 
entanto, para que os desafios sejam superados é necessário que 
haja a integração dos princípios da sustentabilidade às políticas 
nacionais. Há uma meta para integrar esses princípios de 
desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais 
e reverter à perda de recursos ambientais até 2015.

De acordo com o Técnico Icaron Correa, a participação no 
evento possibilitou conhecer novas tendências e inovações 
tecnológicas que poderão ser aplicadas em Roraima, “um evento 
de grande porte, como a FIMAI resulta em parcerias que vão 
agregar valor ao nosso trabalho” acrescentou.

Provão

SESI divulga cronograma de aplicação das provas do

Exame de Suplência 2013
O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 

Furtado, divulgou o calendário para realização das provas. No 
total, são 379 inscritos para os Exames de Suplência dos ensinos 
Fundamental e Médio.

As próximas serão aplicadas em duas etapas. A primeira 
acontece neste domingo,dia17 das 8h às 12h, para ensino 
fundamental e médio. Os candidatos farão as provas das 
disciplinas de: Língua Portuguesa, História e Inglês e química. 

No dia 24 apenas os candidatos inscritos para o ensino médio 
farão as provas das disciplinas de Física, Biologia, Artes e 
Filosofia.O resultado será divulgado 60 dias após a realização das 
provas.

A aplicação das provas será na Escola do SESI, localizada na Av: 
Brigadeiro Eduardo Gomes – 3786 Aeroporto. Os participantes 
devem chegar ao local com no mínimo 30 minutos de 
antecedência do horário inicial, pois os portões serão fechados 
impreterivelmente às 8 da manhã.

É preciso apresentar um documento oficial com foto, o 
comprovante de inscrição e levar caneta esferográfica de material 
transparente, de tinta na cor azul ou preta.

O Exame de Suplência, mais conhecido como provão, é voltado 
para os trabalhadores industriais e a comunidade em geral. Esse 
ano foram 85 inscrições de trabalhadores da indústria e 55 da 
comunidade, para as provas do ensino fundamental. E 165 de 
industriários e 74 da comunidade, para as provas do ensino médio.

O provão é realizado uma vez por ano, e representa uma 
oportunidade de conclusão dos estudos para aquelas pessoas que 
não puderam concluí-lo da forma convencional. “O exame de 
Suplência é mais uma ferramenta utilizada pelo SESI para facilitar a 
vida do trabalhador da indústria, pois permite que eles concluam 
os seus estudos de forma prática e de acordo com a 
disponibilidade de tempo”, disse a Diretora da Escola do SESI, Ellen 
Cavalcante.

Foto: ASCOM SENAI
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SENAI, SESI e IEL se preparam para implantar Projeto de Custos 

e Resultados

Roraima é o 25º Estado a ser 

implantado esse projeto, de 

a c o r d o  c o m  A l e x a n d r e  

Romancini, isso é muito bom, 

pois os benefícios e melhorias 

já foram incorporadas ao 

s i s t e m a  a o  l o n g o  d a s  

implantações em outros 

regionais “o foco é a padronização nacional dos custos em todos 

os departamentos regionais e principalmente para atender uma 

série de demandas de transparência, que vem tanto da sociedade 

como dos próprios órgãos fiscalizadores”, colocou ele.

Para Elisandra Fernandes, responsável pelo setor de 

Contabilidade do SENAI essa ferramenta gerencial vai poder 

cruzar informações dos programas de contabilidade e orçamento, 

“poderemos traduzir os números que hoje são oferecidos em 

informações gerenciais e assim poderemos saber onde se precisa 

melhorar, além disso, teremos um suporte na tomada de decisão, 

melhorando a aplicação de recursos nos produtos e serviços”, 

explicou.

Com as informações advindas desse novo projeto poderá ser 

verificado se determinado produto é rentável ou não, o que gera 

melhor aproveitamento de recursos.

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

Nos dias 07 e 08 esteve na 

Federação das Indústrias de 

R o r a i m a  o  G e r e n t e  d e  

Planejamento e Orçamento da 

Confederação Nacional da 

Indústria - CNI, Sr. Alexandre 

Carvalho Romancini para 

apresentação do Projeto de 

Implementação do Sistema de Custos e Resultados.

Trata-se de um programa desenvolvido pelo Sistema Indústria 

nacional desde 2006 e que agora está em sua fase de implantação, 

com objetivo de dar ainda mais transparência ao uso dos 

recursos. 

No primeiro momento realizou-se uma reunião com os 

representantes das Casas SESI, SENAI e IEL, Sra. Almecir Câmara, 

Sr. Arnaldo Mendes de Souza Cruz e Sra. Lídia Maria Tavares onde 

foi apresentado esse novo modelo de custos, que, além da 

transparência, irá possibilitar que todos as ação, realizada por 

meio de cursos ou serviços, sejam mensuradas detalhadamente. 

Para se chegar a este modelo de metodologia foram realizados 

diagnósticos na busca de alinhar as necessidades do 

Departamento Nacional – DN com as dos Departamentos 

Regionais – DRs de todo o Brasil, chegando assim, a noção real do 

portfólio de cada uma das atividades dessas instituições.

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Reunião de implementação do Sistema de Custos

IEL em parceria com Barão de Mauá oferece cursos de pós-

graduação à distância com preços promocionais

presenciais. Desse modo, essas pessoas podem se manter 

atualizadas perante o mercado de trabalho por meio de um 

material preparado por professores qualificados, que utilizando 

da mais moderna tecnologia à disposição do Ensino a Distância, 

sem depender da sala de aula presencial.

As aulas são gravadas em formato de vídeo, utilizando 

recursos multimídia para oferecer o melhor da tecnologia para o 

aprendizado. Os livros são produzidos com equipamentos de 

última geração. O material é de alto padrão e é produzido pelos 

melhores profissionais de cada ramo.

INSCRIÇÕES - Os documentos necessários para matrícula são: 

Carteira de identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou 

comprovante de conclusão de curso de graduação (cópia 

autenticada em cartório), certidão de nascimento ou casamento 

(cópia), comprovante de residência recente em nome do aluno 

(cópia).

As inscrições podem ser feitas no IEL, localizado na Avenida 

Capitão Julio Bezerra numero 363, pelo telefone 3621 3571 e 

8112-1953(vivo)ou pelo site . www.baraoead.com.br

O Instituto EuvaldoLodi – IEL é parceiro da Faculdade Barão de 

Mauá, do Estado de São Paulo, oferecendo cursos de pós-

graduação à distância. São mais de 30 cursos na área de Educação, 

negócios, MBA Executivo e Jurídico. Durante todo o mês de 

novembro a entidade oferta preços promocionais para todos os 

cursos com valores que chegam a R$ 99,00. 

O curso de pós-graduação é divido em quatro módulos, com 

duração de três meses cada um, totalizando doze disciplinas. 

EAD - A Metodologia de ensino a distância foi desenvolvida para 

que diversas pessoas tenham acesso aos cursos pós-graduação 

do Centro Universitário Barão de Mauá. Pelo sistema EAD é 

possível acessar todo o conteúdo pela internet, disponíveis no 

portal AVA.

 O sistema permite que o aluno compareça ao pólo somente 

nas avaliações, uma vez que todo o conteúdo está disponível no 

Portal AVA, em videoaulas e nos livros em PDF que são 

disponibilizados para download.

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade de 

horário para quem não possui disponibilidade para realizar cursos 

Dias 19, 20 e 21
de novembro de 2013

horario: 19h30
Local: Auditorio do CET/SESI

Av. Brig. Eduardo Gomes, 3786 - Aeroporto

Dias 19, 20 e 21
de novembro de 2013

horario: 19h30
Local: Auditorio do CET/SESI

Av. Brig. Eduardo Gomes, 3786 - Aeroporto

Apresenta:
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