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Comissão julgadora dos Prêmios Samuel Benchimol e Banco 

da Amazônia de Empreendedorismo Consciente se reúnem 

para escolher os melhores projetos desta edição

Na última quinta-feira, 17, a comissão julgadora dos Prêmios 
Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente,  esteve reunida na SEDE do SESI-
RR para avaliar e escolher os melhores projetos desta edição. Ao 
todo foram inscritos 126 projetos, sendo: 39 na categoria 
ambiental; 47 na categoria econômica e tecnológica e 40 na 
categoria social. 

Neste ano, a gestão executiva dos Prêmios é da Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima - FIER. Os Prêmios são 

instrumentos de promoção do desenvolvimento sustentável da 
Amazônia. Uma forma de dar continuidade ao trabalho do Prof. 
Samuel Benchimol, intelectual erudito e empresário inovador. 

Os Prêmios foram instituídos pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Banco 
da Amazônia, em parceria com a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE. Destinam-se a identificar projetos que 
promovam o desenvolvimento da Região Amazônica.

O projetos vencedores desta edição foram: 

O valor total da premiação para cada categoria será de 65 mil reais. A solenidade de Outorga será realizada em Boa Vista, no dia 22 de novembro.
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Empresários industriais participam de capacitação sobre 

internacionalização da empresa
Uma parceria entre a Federação 

das Indústrias de Roraima – FIER e 

o SEBRAE proporcionou entre os 

dias 14 e 16 de outubro, a cerca de 

20 empresários industriais dos 

setores automotivo, de grãos, 

confecção e gráfico, a capacitação 

“Internacionalizando sua empre-

sa”. 

O mini curso foi ministrado pelo 

consultor do SEBRAE, André d'Arce 

Cerri, na sede da FIER, com carga 

horária de 12h. Entre os assuntos 

discutidos: O que é internaciona-

lização, motivações para a internacionalização da empresa, formas de 

internacionalização, planejamento do processo e as ferramentas 

necessárias.   

Segundo André, a informação foi o mais importante que os 

empresários puderam extrair do curso. “As novas tecnologias e 

modernidade estão aí, porém existe a falta de informação. Esta 

capacitação,  mostrou  as ferramentas de acesso a essa informaçao. O 

SEBRAE em parceria com a FIER tem auxiliado nesse quesito, com 

uma metodologia de construção e 

acompanhamento para ajudar 

esses empresários no que diz 

r e s p e i t o  à  i m p o r t a ç ã o  e  

exportação,” completou.

André destacou ainda que essa 

foi a 1ª etapa no cronograma das 

capacitações. “Nós teremos no 

mês de novembro mais duas eta-

pas com dois cursos: importação e 

exportação passo a passo, e 

legislação da Venezuela e da 

Guyana, que são os dois países que 

fazem fronteira com o Estado 

sendo os mercados em potencial. Trabalharemos assim o planeja-

mento das empresas e os produtos a serem exportados”, concluiu.

Raimundo Amâncio Linhares Batista da empresa Rapidão Auto 

Center declarou que a capacitação foi importante para o segmento de 

autopeças e prestação de serviços. “São muitas coisas novas, absorvi 

informações que nortearão minha equipe no sentido de 

internacionalização, de como poderei proceder para exportar os 

serviços da minha empresa”, finalizou.

Inscrições abertas para o XV Conpoesi
Já estão abertas 

as inscrições para o 

XV Concurso SESI de 

Poesia, evento já 

t r a d i c i o n a l  n o  

c a l e n d á r i o  d a  

entidade, que reúne 

talentos da poesia 

em uma noite de 

mui ta  a legr ia  e  

emoção.  

Além de promover a produção literária do gênero poesia no 

Estado, o concurso apresenta um olhar próprio de cada artista em sua 

realidade concretizado em palavras e demonstrado em sentimentos 

para os ouvintes e apreciadores.

O concurso é voltado tanto para os trabalhadores da indústria 

quanto para a comunidade. A expectativa da organização é que vários 

poetas e poetisas participem e apresentem o seu trabalho para a 

sociedade e que novos talentos possam ser revelados.

O coordenador do evento Claudio Lísias convida os apreciadores 

da literatura a inscreverem-se dedicando um pouco de tempo neste 

concurso. “Lembramos que a contribuição para a cultura é de 

extrema importância, por isso é interessante que todos que se 

identificam com produção literária participem,” frisou.

A premiação é dividida por categoria totalizando R$ 6.000,00.

As inscrições seguem até o dia 25 de outubro, na sede do SESI, 

localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº 3710, bairro 

Aeroporto. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no 

site www.sesiroraima.com.  Mais informações pelo telefone 4009 

1847.

Esporte Cidadania

Está chegando o dia de mobilização para a prática de esportes e responsabilidade social

No próximo dia 26 de outubro, o SESI realiza a 9ª edição do 

Esporte Cidadania. E este ano o local escolhido para receber o dia 

dedicado ao esporte e aos cuidados com a saúde foi a Vila 

olímpica Roberto Marinho. 

Com o tema “Pratique qualidade de vida, Pratique Esporte 

Cidadania”, o evento realizado em parceria com a Rede Globo, 

terá inicio às 8 horas da manhã. O objetivo é promover o esporte 

como uma ferramenta de educação, inclusão social e qualidade 

de vida.

Empresários industriais participantes da capacitaçao Internacionalizando sua empresa

Foto: Ascom Sistema Indústria

Público se emociona com as apresentaçoes no CONPOESI

Foto: Ascom Sistema Indústria

Foto: Ascom Sistema Indústria

Evento leva atividades esportivas e muita alegria
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SENAI oferece 255 vagas gratuitas para modalidade 

de Aprendizagem Industrial
A  p r o v a  s e r á  

aplicada no dia 23 de 

novembro de 2013, 

com ava l iação de  

conhecimentos em 

Língua Portuguesa e 

M a t e m á t i c a .  O  

resultado final está previsto para ser divulgado no dia 20 de dezembro 

e o início das aulas para o dia 03 de fevereiro de 2014.

Os interessados em concorrer aos cursos de Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar Administrativo na Construção Civil e 

Operador de Microcomputador terão os dias 28 e 29 de outubro para 

fazerem suas inscrições. Os dias 30, 31 e 1º estão reservado para as 

inscrições nos demais cursos.

Os interessados devem comparecer ao SENAI munidos de RG, CPF 

e comprovante de residência, sendo originais, das 8h30 às 12h e das 

14h às 17h.

Para informações mais detalhadas, o candidato tem a sua 

disposição o edital no endereço www.rr.senai.br ou pelo telefone (95) 

2121-5050.

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

SENAI/RR proporciona orientação aos Associados do SINDIREPA

que as empresas estejam legalizadas. “A reunião 

foi muito esclarecedora, vamos incentivar 

nossos associados a se cadastrarem no CTF, 

assim, quando houver alguma fiscalização, 

evitaremos multas e problemas futuros”.

Para o responsável pelo NGA do SENAI/RR, 

Carlos Rabelo, essa reunião contribuiu com 

informações relacionadas à regularização dos 

empreendimentos que geram resíduos 

contaminados e teve como ponto de partida a conscientização dos 

empreendedores na responsabilidade socioambiental das empresas, 

que poderão contribuir com a logística reversa desses resíduos de 

volta para as indústrias.   

No dia 1º de outubro, o Núcleo de Gestão 

Ambiental - NGA do SENAI reuniu-se com 

associados do SINDIREPA, na Federação das 

Indústr ias  de Roraima,  para repassar  

informações referentes ao Cadastro Técnico 

Federal- CTF, que é uma exigência do IBAMA.

Além de associados, o encontro contou com a 

participação de dois técnicos do IBAMA que 

destacaram a importância desse cadastro 

técnico, por ser um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 

Ambiente (Art. 9º da Lei Federal 6.938/81) para garantir o controle e 

monitoramento ambiental das atividades potencialmente poluidoras 

e utilizadoras de recursos naturais.

Segundo o presidente do SINDIREPA, João da Silva, é importante 

Foto: Ascom Sistema Indústria

SENAI proporciona orientação aos Associados do SINDIREPA

 O IEL Roraima é agraciado em edição nacional IEL de Estágio 

Visando preparar futuros profissionais para a indústria local, o 

SENAI Roraima está ofertando 255 vagas disponíveis para 10 cursos 

da modalidade de Aprendizagem Industrial.

As inscrições começam a partir do dia 28 de outubro e segue até o 

dia 1º de novembro e poderão ser realizadas na recepção da 

Instituição. As vagas são destinadas aos jovens de 14 a 23 anos que 

tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental.

O Prêmio IEL de Estágio aconteceu no dia 15 de 

outubro no Royal Tulip, em Brasília (DF). Ao todo 20 

projetos de sete estados concorrem na etapa 

nacional.

O estagiário John Kennedy Coelho Pereira, 

estudante do ensino médio integrado ao curso 

Técnico em Informática da Escola Estadual Major 

Alcides Rodrigues dos Santos, conquistou o 1º lugar 

na Categoria Sistema Indústria do Prêmio IEL de 

Boas Práticas de Estágio 2013, No  evento foram homenageados, a 

Empresa, sendo representada pela Sra. Francinaira 

Pa i xã o  -  G e re n t e  d e  D e s e nv o l v i m e n t o  

Organizacional do SENAI-RORAIMA,  Professor 

Orientador, Sr. João Batista da Silva Mendonça e o 

IEL-RORAIMA pela Superintendente e/e Sra. Patrícia 

Monteiro.

Parabéns pela conquista do Prêmio IEL de 

Estágio!

Para que sua empresa participe entre em contato 

com nossa equipe: (95) 3621-3573/3570

O SENAI/RR vem congratular seus 96 docentes em Educação Profissional e agradecer pela 

parceria na formação de seus alunos que se espelham em suas atitudes, contribuindo para a 

qualidade de vida em busca de suas realizações!

Homenagem aos professores

Foto: IEL
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