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A Federação das Indústrias 
do estado de Roraima – FIER 
realizou no dia 30 de outubro a 
solenidade de outorga do Prê-
mio FIER de Redação e Artigo 
Científico 2015, que aconteceu 
no auditório do Centro de Edu-
cação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado – CET.

O evento contou com a 
participação da Superinten-
dente da FIER e do SESI-RR, 
Almecir Câmara, que deu início 
a solenidade com as boas vin-
das a todos que prestigiaram a 
premiação e os agradecimentos pela participação e confiança dos alunos 
inscritos, das instituições públicas e privadas de ensino regular, dos profes-
sores orientadores e da comissão julgadora dos trabalhos. “Quero destacar 
a participação das instituições de ensino, que mobilizaram seus alunos para 
participarem do prêmio, o que foi de fundamental importância para que 
estivéssemos aqui hoje, assim como a equipe da FIER que se empenhou 
na divulgação junto às escolas em busca da adesão do maior número de 
participantes possíveis. Obrigada a todos e até a edição 2016”, declarou a 
Superintendente.

O objetivo do Prêmio foi incentivar a pesquisa e a produção de redações 
e artigos científicos, os quais permitam uma melhor compreensão por par-
te da sociedade, acerca dos fatores que afetam a competitividade da pro-
dução industrial em Roraima e a sua relação com o desenvolvimento local.

Na edição 2015 foram inscritas 28 redações na Categoria I, 18 redações 
na categoria II e nove artigos científicos para a terceira categoria. O tema 
geral abordado foi “Eficiência Energética junto a Comunidade Acadêmica e 
Escolar”, e cada categoria explorou um viés acerca do assunto.

Puderam participar alunos do ensino regular a partir do sexto ano do 
nível fundamental ao último ano do ensino superior, devidamente matricu-
lados nas instituições públicas ou particulares do estado de Roraima.

Antes de iniciar os anúncios dos vencedores, aconteceu um momento 
de reconhecimento à comissão julgadora, no qual receberam um certifica-
do de participação no Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico 2015 e 
um troféu personalizado.

A premiação iniciou com o anúncio da vencedora na categoria I, na qual 
concorreram os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental do Ensino 
Regular, com o sub tema: “O uso racional da energia elétrica nas residên-
cias, uma questão de economia e cidadania”.

A vencedora foi Isadora Pinheiro Bastos, a aluna ganhou um troféu e 
um notebook. Em segundo lugar ficou a estudante Marina Viana Alves, que 
ganhou um troféu e um tablet 10”. As duas alunas são do Colégio Objetivo 
- Centro Educacional Macunaima. 

A aluna Isadora ficou surpresa com o resultado e achou a temática pro-
posta pertinente para a situação de Roraima. “Não esperava ser a vence-
dora, fiquei feliz com o resultado. Na minha redação tentei conscientizar 
as pessoas sobre o momento que estamos passando em Roraima, sobre 
os reajustes na conta de energia e também busquei mostrar alternativas 
para solucionar o problema economizando no consumo”, declarou Isadora.

O Colégio Objetivo também foi premiado pelo incentivo aos alunos para 
participar desta iniciativa. Pela conquista do primeiro e segundo lugar, ga-
nhou um Kit esportivo composto por bolas de futebol de salão, de vôlei, de 
handebol e de basquete e, um vale compras para a aquisição de um kit de 
jogos lúdicos ou de livros, no valor de R$ 500,00 pelo primeiro lugar e de R$ 
250,00 pelo o segundo colocado. 

Na categoria II participaram alunos de 1º ao 3º ano do Ensino Médio do 
Ensino Regular e do Ensino Técnico, com o sub tema: “A busca pela eficiên-

cia energética nas indústrias 
como alternativa de compe-
titividade, sustentabilidade 
econômica e ambiental”.

Nesta categoria, uma sur-
presa, o estudante Arthur 
Soligo Gomes, do Colégio 
Objetivo - Centro Educacional 
Macunaima, se inscreveu na 
edição 2014 e não conseguiu 
se classificar, o fato não o 
desanimou e, este ano, foi o 
vencedor em sua categoria. 
Arthur ganhou um notebook 
2 em 1 touchscreen e uma 

impressora. Em segundo lugar, se classificou a estudante, Camila Helena 
Menezes de Oliveira, do Colégio Universitário Cristão da Amazônia – CUCA. 
Seu prêmio foi um troféu, um notebook e um HD externo 500GB.

Nesta categoria as instituições de ensino também foram premiadas. Pe-
las conquistas do primeiro e segundo lugar as escolas receberam um Kit es-
portivo cada e um vale compras para a aquisição de um kit de jogos lúdicos 
ou de livros, no valor de R$ 500,00 para o Colégio Objetivo e de R$ 250,00 
para o Colégio CUCA. 

Por fim, na Categoria III, concorreram alunos do curso regular do Ensino 
Superior, com o sub tema: “O desafio das fontes de geração de energia 
alternativa para Roraima. Viabilidade X Desafios”. 

A vencedora foi Francisleile Lima Carvalho, da Universidade Federal de 
Roraima – UFRR. A ganhadora levou um troféu, um computador, uma im-
pressora e um HD externo de 1 Terabite. A acadêmica foi orientada pelo 
professor Luis Fernando dos Reis Guterres, que recebeu um certificado de 
participação e um Kit das Eletrobrás.

Em segundo lugar ficou Francisco César Bezerra Visgueira, acadêmico 
da Universidade Federal de Roraima – UFRR. O aluno ganhou um troféu, 
um notebook e um HD externo de 500GB. Seu orientador foi o professor 
Eloi Martins Senhoras, que recebeu um certificado de participação e um 
Kit das Eletrobrás.

O orientador falou da importância de mais instituições participarem de 
iniciativas como o Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico 2015 e para-
benizou a organização pelo excelente trabalho. “Esta iniciativa é de suma 
importância para o estado pois o tema abordado estava de acordo com o 
momento que passamos. É preciso repensar as estratégias de desenvolvi-
mento de Roraima, principalmente no que diz respeito à questão energé-
tica. É importante que as instituições de ensino superior estimulem seus 
acadêmicos a participarem e desenvolverem seus conhecimentos. A FIER 
está de parabéns”, afirmou Eloi.

A UFRR recebeu, pela conquista do primeiro lugar, um projetor de ima-
gem e pelo segundo lugar um notebook.

A comissão julgadora foi composta por Neuliene Cavalcante, do Instituo 
Batista de Roraima; Djane da Silva Lima, da Escola Estadual Osvaldo Cruz; 
Lídia Coelho Tavares, do Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL; Sandra 
Mara de Dias Botelho, do Instituto Federal de Roraima – IFRR e Francinaira 
Paixão, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

Participaram ainda, Isaias Araújo Cruz, da Escola Estadual Ana Libória; 
Cleide de Melo Lipletier, do Colégio Objetivo; Francilene Cardoso Alves 
Fortes, do Centro Universitário Estácio da Amazônia; Jefferson Haron Diniz 
Mendes, da Federação das Indústrias do estado de Roraima – FIER; Jaqueli-
ne Rosa, da Universidade Federal de Roraima – UFRR; Glacidalva de Andra-
de, da Eletrobrás.

Ao final da solenidade todos foram presenteados com um apresenta-
ção, ao vivo, do cantor Eguiberto Lima. 

Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico 2015
Solenidade de outorga dos vencedores reconhece os melhores 

trabalhos deste ano

Foto oficial com os participantes homenageados da noite, professores orientadores, representantes das insti-
tuições de ensino, comissão julgadora e a Superintendente da FIER e do SESI-RR, Alemcir Câmara 
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Novo Marco da Mineração será tema de 
Seminário em Roraima

Aluna da escola do SESI vence concurso de desenho 2015

O Sindicato da Indústria Extrativista Mineral e Garimpo do Estado 
de Roraima - SINDIGAR, irá realizar no dia 17 de novembro, o 1º Seminá-
rio sobre o “Novo Marco Regulatório da  Mineração: Desafio e oportu-
nidade para Roraima”,  que  abordará  os impactos  para  as  pequenas  
mineradoras,  os  desafios  de  sustentabilidade  e  a viabilidade  de  
projetos  de  exploração  de  diamante.

O evento acontecerá das 8h às 12h e das 14h às 18h, no auditório 
do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – 
CET/SESI, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Ae-
roporto.

Durante a programação serão apresentados três painéis principais 
de discussão, o 1º irá tratar do Novo Marco Regulatório, no qual serão 
apresentados as Relações Mineração e Garimpo; Andamento e Pers-
pectivas do Novo Código de Mineração no Congresso Nacional e Explo-
ração de Diamantes no Município de Tepequém.

O 2º Painel será sobre o Cenário da Economia Mineral em Rorai-
ma: Tendências, Riscos e Oportunidades que será abordado o Potencial 
Produtivo e Econômico das Jazidas de Nióbio, Cassiterita e Diamante; 
Licenciamento Ambiental na Mineração e Impacto do Novo Marco Re-
gulatório para os Municípios Roraimenses.

Já no 3º Painel cujo assunto principal é a Pesquisa e Inovação no 
Cenário da Pequena Mineração, serão apresentados o Papel da Pesqui-
sa no Cenário do Novo Marco Regulatório de Mineração e iniciativas de 
Apoio à Inovação na Indústria Mineral.

O Seminário de Mineração recebe o apoio da Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima e do Serviço Brasileiro de apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – SEBRAE/RR e é destinado aos empresários, repre-
sentantes de sindicatos, entidades e estudantes.

O Centro de Educação João de Mendonça Furtado – CET é a escola 
da aluna vencedora do concurso TALENTO ESTUDANTIL VIMEZER 2015.

O CET foi informado pela empresa sobre o concurso que estava 
realizando e, por meio da coordenação pedagógica, incentivou a inscri-
ção dos alunos no período de 10 de agosto a 17 de outubro.

A aluna vencedora foi Giovanna Pizato dos Anjos, que está no 4º 
ano A do ensino fundamental regular e tem 10 anos. Como prêmio ela 
recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reias). A estudante não 
esperava vencer, mas confessou ter ficado ansiosa para participar do 
concurso.  “No dia que fiquei sabendo do concurso, já tive interesse 
em participar e fiquei pensando em qual desenho faria, escolhi fazer o 
Papai Noel realizando as entregas dos presentes, viajando pelo espaço. 
Participei da pré – seleção da escola e fui selecionada para representar 
o CET. Quando recebi a notícia de que ganhei o concurso da Vimezer 
fiquei muito feliz”, declarou Giovanna. 

A professora Janguely Pimenta recebeu R$ 600,00 pelo incentivo e 
a escola foi premiada com R$ 800,00.  Segundo a professora que orien-
tou os alunos, o concurso proporcionou para as crianças um momento 
de reflexão e descobertas. “Meu papel foi o de orientar os alunos a 
seguirem o que estava sendo pedido no concurso e de incentivá-los 
a acreditar em seu potencial e fazer o melhor que pudessem. Deixei 
todos livres para inovar e abusar da criatividade”, pontuou Janguely.

A mãe da aluna, Nauara Pizato dos Anjos, relatou que sentiu or-
gulho pela conquista da filha e ficou agradecida pelo apoio da escola. 
“Como mãe da Giovanna fiquei muito feliz e orgulhosa ao saber que 
ela foi a vencedora do concurso de desenho. Agradeço a escola SESI e 
a professora da turma pelo grande incentivo”, comentou Nauara.

O objetivo da Vimezer com o concurso era incentivar a cultura e 
a arte, descobrindo novos talentos mirins no mercado roraimense na 
arte de desenhar. A partir disso a proposta é utilizar o desenho ven-
cedor como imagem principal do cartão de natal 2015 da empresa, 
distribuindo-o gratuitamente para todos os clientes e amigos até o fi-
nal do ano.

Segundo a Vice-diretora da escola, Gardênia Cavalcante, o concur-
so oportunizou a aplicação do que aprendem em sala de aula em um 

contexto real. “O concurso foi muito importante para os nossos alu-
nos, porque incentivou a cultura, trabalhou a participação deles em 
um contexto além dos muros da escola, com concursos como esses, 
que oferecem a oportunidade da descoberta de seus próprios talentos. 
Foi surpreendente o interesse dos alunos em participar e mais gratifi-
cante ainda ter uma aluna nossa como vencedora. Isso mostra que o 
trabalho que desempenhamos traz resultados para o aluno, sua família 
e para a escola”, finalizou Gardênia.

Os desenhos foram desenvolvidos em sala de aula, por crianças do 
1º ao 4º ano, acompanhado pelos professores de cada escola para ga-
rantir a autenticidade do trabalho, uma vez que, o mesmo seria refeito 
pelo aluno na final. Foi escolhido um aluno por escola, totalizando 39 
instituições públicas e particulares participantes. 

A final aconteceu no dia 17 de outubro e o anúncio do vencedor no 
dia 31 de outubro, no auditório da Vimezer. A comissão julgadora foi 
formada por três artistas locais, a cantora, Euterpe; a artista, Odara e o 
designer gráfico, Fhilipe Ramayana. 

A aluna Giovanna Pizato dos Anjos recebendo sua premiação ao lado de sua mãe e da re-
presentante da Vimezer.
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SENAI realiza programação alusiva ao Outubro 
Rosa

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Roraima 
tradicionalmente adere à campanha mundial de conscientização sobre 
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama, movimento intitulado “Outubro Rosa”. Assim, realizou durante 
todo o mês de outubro, na própria sede, arrecadação de alimentos não 
perecíveis que foram doados a Liga Roraimense de Combate ao Câncer 
- LRCC. 

O encerramento da ação contou com uma palestra a todos os co-
laboradores da instituição cujo tema foi “É preciso tocar nesse assunto 
- Faça o autoexame”, realizada pela vice-presidente da LRCC, Dra Jandira 
Negreiros, que falou sobre a saúde da mulher e da importância de se 
fazer o autoexame das mamas. 

Na ocasião foram doados à Liga Roraimense de Combate ao Câncer 
219 quilos de alimentos arrecadados entre os colaboradores e alunos 
do Senai Roraima e será destinado a mulheres que são voluntariamente 
atendidas pela Liga. 

Segunda a Dra Jandira Negreiros a campanha foi muito positiva 
principalmente pela oportunidade de poder contar com parceiros como 
o Sistema S e o Centro Humanitário de Apoio à Mulher - CHAME, que é 
um serviço da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima “A liga tra-
balha com voluntariado e temos recebido muito apoio que nos ajudou 
a realizar o Outubro Rosa no nosso Estado, somos imensamente gratos 
pela ajuda que temos recebido”, colocou ela.

Para a responsável pelo Desenvolvimento Organizacional do Senai, 
Francinaira Paixão, “a campanha nacional incentiva às mulheres a cui-

darem cada vez mais da própria saúde e também realizarem o autoe-
xame e, assim, detectar precocemente os casos da doença no Estado, 
tendo maior chance de cura”.

Vale lembrar que o Outubro Rosa é um movimento mundial de mo-
bilização de prevenção da patologia, sendo que o câncer de mama é o 
mais comum entre as mulheres, podendo existir também nos homens, 
em uma proporção menor.

SENAI e SEBRAE lançam o 4º ciclo do Inova Moda em Roraima
O objetivo do Projeto é desenvolver a moda nacional junto aos micro e pequenos empresários

do segmento têxtil e de confecção.

O caderno “Movimentos” do projeto Inova Moda 2016/2017 foi 
lançado na noite do dia 27 de outubro, durante palestra da consulto-
ra de Moda do SENAI do Ceará, Daniele Caldas Vasconcelos. O evento 
aconteceu no auditório do Senai e reuniu empresários do segmento de 
confecções, estilistas e profissionais de setores afins.

Durante a palestra, foram apresentados dados sobre o processo de 
criação e tecnologia, focando nas mais modernas e atuais tendências 
de moda para os próximos verões. Na ocasião foram destacadas ain-
da as macrotendências para o vestuário, indo mais além com o dire-
cionamento para comportamentos de consumo na área da moda e de 
segmentos transversais, como design, moda casa, cosmetologia, joias 
e calçados. Houve distribuição de um kit, contendo dois cadernos (um 
de criação, inoperacional e conceitual e outro de tecnologias), e três 
painéis inoperacionais de modelagem.

O material contem informações e mostra caminhos a serem segui-
dos no processo de criação. Desde escolha de cartelas de cores, formas, 
tecidos, até a finalização da coleção, incluindo o processo produtivo. 
São propostas para o Inverno 2016, um somatório de referências, inter-
ferências e novas tecnologias. Esse kit foi utilizado pelas pessoas que se 
inscreveram nas oficinas.

Na palestra, o SENAI Roraima foi representado por José Silvano Pi-
nho, Diretor do Centro de Formação Profissional Alexandre Figueira Ro-
drigues e pela interlocutora do projeto em Roraima Evânia Guimaraes, 
instrutora da instituição. 

O Projeto Inova Moda seguiu até o último dia 4 e contou com Labo-
ratórios de Criativação, Oficinas de Desenvolvimento de Produto, Ofici-
na Olhar da Forma e Ensaio de elaboração de fichas técnicas de produto 
para o planejamento da produção.

Para a participante Rosemeire Areias o curso foi excelente “tivemos 
uma nova oportunidade de aprender novas técnicas, desenhos, criati-
vação, custo benefício, preço, entre outras coisas. Foi um tempo muito 
produtivo e estou satisfeita porque vou sair daqui com muito conheci-
mento, não imaginava que seria assim, anseio por   mais oportunidades 
como essa porque pra mim esse é um aprendizado que valeu muito”, 
colocou a aluna.  

Para a interlocutora do Projeto em Roraima, Evânia Guimaraes, essa 
parceria do Senai e Sebrae é muito importante para o desenvolvimento 
do setor têxtil no Brasil “temos oferecido aos interessados um leque de 
informações e inspirações, o material que é produzido e distribuído aos 
participantes  é uma contribuição valiosa para os profissionais e empre-
sários do segmento de moda e confecção”. 

Todas as atividades foram gratuitas e direcionadas para empresá-
rios de moda e profissionais do segmento. Este é o quarto ciclo do Inova 
Moda, que é uma iniciativa fomentada pela parceria entre Sebrae e Se-
nai e coordenada pelo Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têx-
til (Cetiqt/RJ) do SENAI com o objetivo de desenvolver a moda nacional 
junto aos micro e pequenos empresários do segmento têxtil, confecção, 
calçados, acessórios e joias. 

Foto 01 Foto 02 Foto 03
Foto 01: Palestra de abertura do Inova Moda; Foto 02: Inova Moda - Aula Prática;  Foto 03: : Inova Moda - Produção.

Outubro Rosa no SENAI
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Foco na carreira
IEL Roraima oferece Profissionalização para quem deseja 

ingressar no mercado de trabalho

Prêmio IEL de Estágio 2015
IEL Roraima conquista o terceiro lugar na etapa nacional na 

categoria Sistema Indústria 

O Prêmio IEL de Estágio 2015 chegou ao final e o IEL Roraima con-
quistou o terceiro lugar na categoria Sistema Indústria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

A solenidade de premiação aconteceu em Fortaleza no dia 29 de 
outubro. O Prêmio IEL de Estágio, edição 2015, teve a participação de 
125 empresas (privadas, públicas e do Sistema Indústria), 223 estagi-
ários e 79 instituições de ensino público ou privado. A premiação foi 
dividida nas categorias Empresa, Estagiário e Instituições de Ensino.

O SENAI foi representado por Francinaira de Melo Paixão, Respon-
sável pelo Desenvolvimento Organizacional do DR, que frisou a impor-
tância de as empresas realizarem o programa de estágio, oportunizan-
do que os estudantes coloquem em prática seus conhecimentos. “Vejo 
como de suma importância as empresas acreditarem e contribuírem 
para que o estudante aprimore seus conhecimentos no mercado de 
trabalho e é muito gratificante esse prêmio, porque as empresas veem 
que estão no caminho certo e fazendo o certo. Para o SENAI-RR é uma 

alegria essa conquista, pois há alguns anos participamos dessa ação, 
vendo que vale a pena acreditar no potencial do estudante e que vem 
realizando com êxito essa vivência do estagiário com a empresa”, afir-
mou Francinaira.

A Superintendente do IEL Roraima, Lídia Coelho Tavares, ficou satis-
feita com o resultado obtido e reconheceu que o terceiro lugar é fruto 
da dedicação e do trabalho em equipe entre as duas casas. “O resultado 
do Prêmio IEL de ESTÁGIO, é o reconhecimento do trabalho do IEL/RR, 
que divulgou e mobilizou as empresas para participarem desse prêmio. 
Põe o nosso Regional em destaque nacional, uma vez que, dentre todos 
os estados, Roraima pôde ser contemplado com o 3º lugar. O SENAI/DR 
também deve ser reconhecido, sempre desenvolve um bom projeto de 
estágio e se empenha em capacitar jovens talentos, sob a coordenação 
da competente Francinaira Paixão e de seu Diretor Arnaldo Cruz. Para-
benizo a equipe de gestão de estágio, pelo empenho em desenvolver o 
projeto e conseguir um resultado efetivo”, declarou a Superintendente.

O IEL Roraima está com inscrições abertas para dois workshops, 
que fazem parte do portfólio de treinamento conhecido como Foco na 
Carreira.

O objetivo é capacitar os participantes por meio de uma metodolo-
gia estimulante, o projeto apresenta conceitos fundamentais para que 
os interessados exerçam suas atividades práticas de maneira ativa no 
ambiente organizacional e com aplicação imediata.

A primeira capacitação terá como tema “Comportamento Organiza-
cional”, que irá trabalhar os conceitos básicos de ética, moral e a postu-
ra profissional, bem como a crítica ética como ferramenta para auxiliar 
na postura profissional. O workshop será no dia 12 de novembro, das 
8h às 12h, totalizando 4 horas. Outros assuntos abordados serão a orga-
nização empresarial, o comportamento do grupo e do indivíduo dentro 
da organização, a construção da marca e a motivação. 

Criatividade e Inovação será o tema do segundo workshop, que 
acontecerá no dia 26 de novembro, das 8h às 12h, totalizando 4 ho-
ras. Conceitos de competitividade para as empresas, ações que visem 
o crescimento organizacional e a assertividade na comunicação serão 
o foco de discursão nessa capacitação. Para o aprofundamento nesses 
conceitos serão trabalhados assuntos como a diferença de criatividade 
e inovação, criatividade nas empresas, sustentabilidade do negócio, co-
municação, etapas do processo criativo e priorização de soluções.

Podem participar estagiários do IEL Roraima, estudantes e a comu-
nidade em geral. As inscrições podem ser realizadas no site do IEL – RR, 
www.ielrr.org.br, ou diretamente na sala do IEL – RR, situada no SESI – 
RR, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Bairro: Aeroporto, 
de 8h às 12h e das 14 às 18h. Para maiores informações o contato é (95) 
98112-2048.

Foto 01: Foto Geral com todos os vencedores do Prêmio; Foto 02: Francinaira de Melo Paixão, Responsável pelo Desenvolvimento Organizacional do SENAI-RR recebendo certificado de 
reconhecimento

Foto 01 Foto 02

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
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