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Começaram as inscrições para o Prêmio Celso Furtado
Os interessados devem se inscrever até 31 de julho

O Prêmio Celso Furtado de Desenvolvimento Regional que está
em sua 4ª edição é uma promoção do Ministério da Integração Nacional (MI) e foca em projetos e estudos que estimulem o desenvolvimento de municípios e de regiões selecionadas que façam parte
das áreas de atuação das Superintendências do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), da Amazônia (Sudam) e do Centro-Oeste (Sudeco), vinculadas ao MI. O objetivo é fomentar, discutir e divulgar estratégias que contribuam para o desenvolvimento regional em todo
o país, levando em conta as potencialidades e a realidade de cada
lugar.
A premiação contemplará com 15 mil reais e 10 mil reais os
trabalhos classificados em primeiro e segundo lugares, respectivamente, em seis categorias: Produção do Conhecimento Acadêmico;
Práticas Exitosas de Produção e Gestão Institucional; Projetos Inovadores para Implantação no Território; Amazônia - Tecnologia e
Inovações para o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia
(PRDA); Centro-Oeste: Desenvolvimento para a Faixa de Fronteira; e
Nordeste: Inovação e Sustentabilidade.
Na edição de 2017, o prêmio homenageia o geógrafo Milton
Santos, cuja obra traz significativa contribuição ao debate de temas
como a globalização, a ideologização da vida social e a construção da
noção de território como espaço das relações humanas.

Público
De acordo com o Ministério da Integração Nacional, podem participar do prêmio Celso Furtado pesquisadores que possuam ou já
tenham possuído vínculo com instituição de ensino superior sediada
no país ou no exterior. No entanto, é preciso que o trabalho seja elaborado e inscrito por brasileiro e o objeto de estudo se relacione a
um tema ligado à problemática regional brasileira. Também é permitida a participação de autônomos com atividades ligadas à temática
de desenvolvimento regional.
O prêmio é direcionado, ainda, para pessoas vinculadas às instituições públicas, privadas, paraestatais, entidades de classe, agências e companhias que promovam o desenvolvimento regional e
instituições da sociedade civil vocacionadas ao desenvolvimento
regional, como Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Organizações Sociais (OS), cooperativas, associações, fóruns, consórcios e
conselhos.
As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico (www.integracao.gov.br/premio).
Fonte: Ascom/Sudene
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SESI realizou programação para os trabalhadores da indústria
Evento foi em comemoração aos 5 anos do Centro de Atividades do
Trabalhador Waldir Peccini - CAT/SESI no Distrito Industrial

A manhã do sábado dia 10 de junho, foi dedicada à comemoração do 5º aniversário do Centro de Atividades do Trabalhador
Waldir Peccini - CAT/SESI, no Distrito Industrial com uma vasta
programação para os trabalhadores industriais e seus dependentes, realizada pelo SESI/RR por meio de suas Unidades Estratégicas de Resultados (Educação, Saúde e Lazer).
A ideia foi realizar uma programação variada, comemorar a
inauguração do CAT (06/06/2012) e proporcionar atividades de
qualidade vida, educação e entretenimento para os trabalhadores industriais e familiares. O momento foi de muita integração
e socialização.
Durante a manhã os convidados puderam usufruir de vários
serviços como: Odontologia; corte de cabelo; clínica geral; avaliação física; vacinação, além de degustação de receitas do SESI
Cozinha Brasil e oficina de Robótica. As mulheres puderam realizar exames preventivos do colo do útero, enquanto isso, os homens participaram do torneio Futebol Society. O evento também
contou com o serviço de emissão de carteirinha do SESI Roraima.
O trabalhador Sérgio Pinho Amaral, da empresa Oliveira Energia, levou toda a família para aproveitar os serviços. As crianças
fizeram consulta odontológica e a esposa o exame preventivo,
ambos aprovaram a programação. “Nossa família gostou muito
dos serviços, porque isso foi uma oportunidade única, para nós
que na maioria das vezes não temos tempo ou condições financeiras de pagar uma consulta. Estão de parabéns”, afirmou Sérgio Pinho.

A professora Eliene Melo Alves não pensou duas vezes e
acompanhou o marido Leonilson Afonso de Souza, trabalhador
da empresa Cerâmica Nova Aliança. Eliene fez consulta de clínica geral e Afonso aproveitou para cuidar da saúde dos dentes e
atualizar o cartão de vacina. O casal saiu satisfeito. “Achamos o
evento muito bom. Sem dúvida é uma melhoria para nós trabalhadores”, disse Leonilson. A esposa achou importante e em sua
opinião, a ação foi um exemplo de parceria. “O que o SESI fez é
de grande importância para a sociedade e principalmente para
o industriário, entendo que é uma iniciativa e um modelo a ser
seguido”, disse Eliene.
Para a gestora do CAT/SESI Waldir Peccinni, Regina Moraes
a programação foi muito importante para que os trabalhadores
tivessem a oportunidade de se confraternizarem e aproveitar os
serviços básicos e essenciais. “A programação desenvolvida pelo
SESI foi muito boa. Conseguimos proporcionar aos trabalhadores
e seus dependentes, oportunidade de atendimentos em serviços
de qualidade de vida, educação, lazer e entretenimento”, frisou
Regina Moraes.
Ainda de acordo com Regina o evento foi uma oportunidade de estreitar as relações entre a entidade e os trabalhadores. “Esse evento foi mais um meio de divulgação dos serviços
prestados pelo SESI e especialmente o CAT Waldir Peccini, instalado no Distrito, para facilitar o acesso dos trabalhadores e
seus dependentes e mantermos a relação com nossos clientes”,
declarou.

Confira como foi a programação
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Inova Moda revela tendências para o inverno 2018
O Inova Moda fornece informações para suporte e apoio às empresas de diferentes
segmentos de moda e conta sempre com uma palestra, abordando temas relevantes sobre
tecnologia, comportamento, moda, mercado e design

O SENAI Roraima em parceria com o SEBRAE vai lançar no dia 26
de junho, no auditório do SENAI, o Inova Moda Utopias- Inverno 2018.
Trata-se de um estudo que revela as tendências da moda para a estação. Empresários do setor poderão conhecer o que vai ser cobiçado
pelos consumidores em confecção, calçados, bolsas, joias e bijuterias. Na ocasião, o consultor técnico do SENAI Amazonas, Vanderlúcio
Mota, vai fazer uma análise da pesquisa.
Resultado da parceria SENAI e SEBRAE, o evento acontece duas
vezes por ano e seu objetivo é oferecer orientações estratégicas de
moda aos micro e pequenos empresários, além dos empreendedores
individuais que facilitem o acesso aos novos mercados. Os participantes recebem os cadernos contendo informações sobre o estudo divididos em criação e tecnologia.

As inscrições para a Palestra de lançamento deve ser feita pelo site
www.rr.senai.br e as inscrições para as Oficinas devem ser feitas na
recepção do SENAI, localizada na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa Branca,
das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Para Evânia Guimarães, interlocutora do Projeto em Roraima, o
objetivo do projeto é o estímulo ao desenvolvimento de produtos diferenciados e competitivos pelos pequenos negócios da moda, por
meio da disseminação de informações sobre tecnologia, comportamento, moda, mercado e design. “Nosso trabalho tem o intuito de
motivar os participantes com conhecimento em metodologias de pesquisa e orientação para o desenvolvimento de produtos diferenciados
e competitivos de moda, com base nas tendências de mercado nacional e internacional”.

IEL Roraima oferta Intercâmbio com dupla certificação
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com
inscrições abertas para a nova turma de Intercâmbio em Toronto – Canadá, em 2017.
As vagas são destinadas para estudantes,
jovens, adultos e profissionais que desejam ter o domínio da língua inglesa.
Esta é uma ação do IEL em parceria com
a empresa canadense SKOPE, especializada
em viagens educacionais. O programa de
intercâmbio oferece aulas de inglês intensivo, palestras com empresários e oficinas
sobre o mercado de trabalho Canadense.
Os interessados podem escolher entre
diversas áreas profissionais, dentre elas
destacam-se: Direito, Arquitetura, Engenharia, Business ou Gastronomia. No pacote estão incluso certificado de 100 horas
em Inglês Intensivo, Certificado de 8 horas
de Tours em áreas profissionais, livros e
materiais didáticos, Clínica de inglês individual e Clube de conversação na universidade de Toronto.
A agenda inclui também atividades extras diárias como visitas
a museus, galerias, festivais de arte e gastronomia, eventos espor-

tivos, mercados, centro de ciências, dentre
outras. Os participantes também poderão
optar pelas viagens nos finais de semana
com destino à Niágara Falls, à capital Ottawa e às cidades francesas de Montreal e
Quebec e, a Nova York, tudo isso associado
aos programas de dupla certificação.
O Intercâmbio inclui ainda apoio com
equipes locais, no Brasil e no Canadá, que
estão a disposição para passar orientações
no pré-embarque e na recepção em Toronto, garantindo, dessa forma a segurança
dos alunos, que, ao chegar, poderão escolher entre duas opções de hospedagem, a
primeira é a Homestay, que consiste em
casa de família, com quarto single, três
refeições ao dia, serviço de lavanderia e
internet. A segunda é a Residência Estudantil, com quarto single, café da manhã,
internet, concierge 24h por dia e localização central.
Mais informações podem ser obtidas pelo site www.skope.ca/
iel ou e pelo telefone (95) 98112-2075.
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IEL divulga a relação dos 18 projetos aprovados no Programa
BITERR 2017 e já realiza a 1ª reunião com os bolsistas
IEL/RR divulgou no dia 09 de junho a relação dos 18 projetos aprovados na 8ª edição do programa Bolsa de Inovação
Tecnológica. As inscrições ocorreram no período de 08 de
maio a 02 de junho, onde foram recebidos 43 projetos, sendo,
2 do CEEP; 2 Estácio; 2 Cathedral; 1 FARES; 3 IFRR; 1 UERR;
32 UFRR.
No dia 16 de junho foi realizada a 1ª reunião com os bolsistas que tiveram os projetos aprovados. A reunião teve o
objetivo de apresentar as normas e procedimentos do programa, as responsabilidades de cada integrante, conhecer suas
expectativas e deliberar as atividades.
O programa BITERR tem o intuito de estimular alunos de
instituições locais públicas ou privadas a desenvolverem pesquisas práticas voltadas à melhoria de produtos processos ou
serviços oferecidos para iniciativa privada presente no estado
de Roraima, por meio da concessão de bolsas a alunos sob a
coordenação de professores orientadores.

IEL-RR oferece curso de especialização EAD
para a área de Educação
Desse modo, essas pessoas podem
se manter atualizadas perante o mercado de trabalho por meio de um material
elaborado por professores qualificados,
que utilizam da mais moderna tecnologia à disposição do Ensino a Distância,
sem depender da sala de aula presencial.
A estudante Joicy Compagnon Mariano, de 31 anos, formada em Ciências
Biológicas e Pedagogia escolheu o IEL
para fazer Pós-graduação em Educação
de Jovens e Adultos, a qual está há um
ano e meio.
Joicy disse estar muito satisfeita,
pois consegue conciliar seu trabalho
com os horários de estudos. “Tenho
uma experiência muito boa, estudo nos
horários que eu marco e consigo fazer
as provas com facilidade. O ensino da
Pós traz uma grande qualificação, conseguimos unir a teoria que é repassada
pelas aulas e aplicá-las no nosso universo profissional. O ensino traz conhecimento e com ele vem o aprendizado”,
afirmou Joicy Mariano.

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com inscrições abertas para
Especializações nas áreas de Educação e MBA Executivo por meio da
Faculdade São Luís. São mais de 30 cursos ofertados, com duração
de 6, 8, 12, 15 ou 18 meses e com preços acessíveis.
O material didático é composto por vídeo aulas e material escrito que contemplam todo o conteúdo do curso, permitindo ao aluno
um aprendizado flexível e eficaz.

Os interessados em se qualificar
como a estudante Joicy Mariano podem
garantir uma vaga e preparar os seguintes documentos para o ato da matrícula:
Cópias do RG, CPF, diploma ou comprovante de conclusão de curso de graduação (cópia autenticada em cartório), certidão de nascimento ou
casamento e comprovante de residência do aluno.
As inscrições devem ser feitas na sede do IEL/RR, localizada na
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro. Para mais informações ligue:
(95) 98112.1952. E-mail: ielead@ielrr.org.br ou acesse o site (www.
saoluisead.com.br).

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353 Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

