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Getúlio Cruz é agraciado com a Medalha da Ordem 
do Mérito Industrial CNI

Cr iada  em 1958  por 
Roberto  S imonsen  e  Eu-
va ldo  Lod i ,  que  também 
fundaram a  Confedera-
ção  Nac iona l  da  Indús-
t r ia ,  o  SES I  e  o  SENAI , 
a  Meda lha  da  Ordem do 
Mér i to  Indust r ia l  vem 
sendo outorgada  ao  lon-
go  de  seus  56  anos ,  a 
bras i le i ros  notáve i s  pe la 
sua  contr ibu ição  ao  de-
senvo lv imento  soc ia l   e 
econômico,  sobretudo, 
da  indúst r ia  bras i le i ra .

Já  receberam esta 
honrar ia  os  pres identes 
Jusce l ino  Kub i t scheck , 
Fernando Henr ique  Car-
doso  e  Lu i z  Inác io  Lu la 
da  S i l va ;  e  o  v i ce-pres idente  José  de  A lencar  Gomes  da 
S i l va ,  bem como os  renomados  indust r ia i s  Jorge  Gerdau, 
Antôn io  Ermír io  de  Moraes  e  I vo  Her ing .

Na  no i te  desta  terça-fe i ra  (25) ,  o  indust r ia l ,  econo -
mista  e  professor  un ivers i tár io  Getú l io  A lber to  de  Souza 
Cruz ,  teve  o  seu  nome acrescentado  a  esta  ga ler ia .

E le  fo i  ind icado  pe la  Federação  das  Indúst r ias  do  Es -
tado  de  Rora ima -  F IER ,  por  meio  do  seu  pres idente  R i -
va ldo  Neves ,  em função  da  sua  atuação  como indust r ia l 
à  f rente  do  Grupo Fo lha ,  o  qua l  é  composto  pe la  Gráf i ca 
Ed i tora  e  responsáve l  pe la  ed ição  e  pub l i cação  do  Jorna l 
Fo lha  de  Boa  V i sta ,  per iód ico  de  maior  vo lume e  tempo 
c i rcu lação  no  Estado.

A  meda lha  fo i  entregue  pe lo  pres idente  da  CNI ,  Rob-

son  Andrade  e  pe lo  Conse lhe i ro  da  F IER  e  representante 
junto  à  CNI ,  C ler lân io  Ho landa .  A lém de  Getú l io  outros 
quatro  empresár ios  foram homenageados .  É  importante 
destacar  que  cada  Federação  Estadua l  ind ica  indust r ia i s , 
cu jos  curr í cu los  são  ava l iados  pe la  comissão  que  dec ide 
pe la  outorga  àque les  que  mais  se  destacam conforme as 
regras  do  regu lamento .

Em seu  d i scurso,  Getú l io  agradeceu  à  F IER  pe la  ind i -
cação  do  seu  nome e  à  CNI  por  tê - la  acatado,  destacando 
que  se  sent ia  fe l i z  em poder  estar  entre  o  grupo  se leto 
de  homenageados  representando Rora ima.  Fez  um re lato 
sobre  as  expectat ivas  do  desenvo lv imento  Indust r ia l  a 
par t i r  do  próx imo ano  e  os  desaf ios  f rente  a  atua l  con-
juntura  econômica  nac iona l .
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Para a Coordenadora de Informática, Magda Brito, por meio de ativida-
des mediadas, realizadas em equipes e com utilização de kits LEGO Educa-
tion, são oferecidas experiências que contribuem para o desenvolvimento 
dos jovens do século 21, desenvolvendo raciocínio lógico e estimulando 
habilidades pessoais e interpessoais. “Os participantes do treinamento tra-
balham em equipe, constroem protótipos e são conduzidos a vivenciar si-
tuações cuidadosamente planejadas para proporcionar o desenvolvimento 
de habilidades e competências básicas de gestão, conduzidas por meio de 
mediações intencionalmente promovidas pelo educador”, destacou.

O programa de autodesenvolvimento é composto por recursos que vi-
sam subsidiar e enriquecer o desenvolvimento do processo de ensino e de 
aprendizagem. Os kits LEGO Education foram desenvolvidos na Dinamarca 
pela LEGO Education, com propósitos exclusivamente educacionais. São 
ferramentas utilizadas para facilitar o aprendizado de diversos conteúdos 
curriculares. Os kits são compostos por diferentes blocos, engrenagens, co-
nectores, vigas, motores e blocos programáveis. 

Nos dias 27 e 28 
de novembro uma 
equipe de instrutores 
do SENAI Roraima, 
das áreas de infor-
mática, gestão e ele-
troeletrônica partici-
param do Programa 
Dinâmicas Práticas para o Autodesenvolvimento, que foi concebido para 
ser uma ferramenta de apoio ao professor em sala de aula.

Com essa ferramenta será construída uma ponte de significados entre 
o que se ensina e o cotidiano do aluno, a partir da utilização de kits LEGO 
Education e de materiais didáticos específicos para o SENAI (livros do aluno, 
manual de montagens e manual do educador), visando tornar a aprendiza-
gem mais efetiva e significativa.

A implantação do Programa Dinâmicas Práticas para o Autodesenvolvi-
mento ocorre em diferentes etapas e esferas institucionais e requer o cum-
primento de diferentes fases, como planejamento, formação centralizada 
de instrutores e assessoria nas Unidades Operacionais.

O Programa é uma parceria do ZOOM Education For Life com o SENAI 
Departamento Nacional e traz um conjunto de dinâmicas práticas e lúdicas 
que desafia os participantes a gerarem ideias genuínas e a operacionalizar 
estratégias e ações para solucionar situações problemas relacionadas aos 
desafios diários de uma empresa.

Mostra SESI de Teatro encanta público 
com histórias originais

SENAI treina instrutores para trabalhar na Plataforma Lego 

Uma das peças que emocionou a todos foi “Meninos de 
Rua”, que abordou o dia a dia de quem vive na pele o pre-
conceito, as privações e até a violência. Mas, temas mais le-
ves também foram abordados em trabalhos como “Era uma 
vez”; A Estrelinha Mágica e “O Natal existe, você acredita?”.

Segundo Alex este ano ficou evidente a evolução dos alu-
nos. “Foi fáci l  perceber o amadurecimento de alguns dos 
nossos atores e, nesta segunda Mostra de 2014, especial-
mente, nós constatamos um grande envolvimento dos pais 
para decorar as falas, montar os f igurinos  a preparação ge-
ral das crianças. Isso faz uma grande diferença no resultado 
final”,  declarou.

Realizada duas vezes ao ano, a Mostra reúne os alunos 
do projeto SESI Arte Jovem com um único propósito: apre-
sentar o resultado das técnicas desenvolvidas durantes as 
aulas e se divertir na pele dos personagens.

No período de 25 a 27 de novembro, mais de 180 crian-
ças e adolescentes de 6 a 13 anos, apresentaram 11 peças 
com direito a i luminação, f igurino, tri lhas sonoras e cenários 
caprichados, contando com a direção e textos do profes-
sor Alex Zantell i ,  a maioria inéditos e outros inspirados em 
clássicos da l iteratura mundial.  Todos tiveram um contexto 
atual,  abordando valores e sentimentos como o respeito, a 
força, coragem, amizade e a luta do bem contra o mal.
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ingressar em um dos mais de 100 cursos oferecidos pela instituição de 
ensino. 

Uma equipe de técnicos, instrutores, além dos próprios alunos da ins-
tituição, foram mobilizados para mostrar aos visitantes todo o processo de 
ensino/aprendizagem que estão sendo desenvolvidos em salas de aula, 
laboratórios e oficinas, propiciando um aprendizado real para o mercado 
de trabalho.  Em nível nacional essa é a sexta edição do Mundo SENAI e em 
Boa Vista é a segunda vez que o evento ocorre.

Os conselheiros do SENAI Agamenon Rocha, Péricles dos Santos e 
Marcelo Bussachi, além do Diretor Executivo da FIER Raimundo Pereira 
da Silva, acompanharam parte da programação do evento. A Deputada 
Federal eleita Maria Helena Veronese e a Secretária do Trabalho e Bem 
Estar Social Conceição Escobar também visitaram as instalações do SENAI. 

Durante o evento a estimativa era que as Unidades do SENAI em todo 
o país deveriam receber cerca de 400 mil visitantes. No ano passado, du-
rante a quinta edição do evento, as 427 unidades que abriram as portas à 
comunidade receberam 365 mil pessoas. 

No ultimo dia 21 estudantes de escolas públicas conheceram in loco 
o funcionamento dos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial – SENAI com o objetivo de despertar o interesse desses jovens por 
uma profissão na área da indústria.

O projeto “Mundo SENAI” abriu as portas da instituição para receber 
alunos, representantes de sindicatos, empresários e a comunidade com 
o objetivo de oferecer ao público presente à oportunidade de ampliar a 
percepção de todos sobre educação profissional. A programação ocorreu 
durante todo o dia.

Para a estudante Marina Queiroz, de 16 anos, a visita foi muito pro-
veitosa e ajudará na escolha da futura profissão. “Apesar de ainda não 
ter escolhido o que vou fazer em um futuro próximo, acredito que esses 
eventos contribuem para termos uma visão melhor do que o mercado de 
trabalho precisa”, disse.

Para o gerente de relações com o mercado do Senai, Ubirajara Sá, 
essa oportunidade que o sistema está permitindo à comunidade é muito 
importante no sentido de incentivar a capacitação daqueles que desejam 
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Mundo SENAI em Roraima desperta interesse por 
educação profissional

Programação foi desenvolvida no Centro de Formação Profissional Profº 
Alexandre Figueira Rodrigues

Vagas de Estágio

E-mail: curriculo@ielrr.org.br - Informações: (95) 3621-3573

Observação: ao encaminhar curriculo por e-mail, favor inserir no título do e-mail
o nome do curso + a palavra estágio.

CONTABILIDADE/ADMINIS-
TRAÇÃO
A partir do 1º semestre
Horário: 09h  às 14h (03 vagas)

ADMINISTRAÇÃO/SECRETARIADO/
CONTABILIDADE
A partir do 1º semestre 
Horário: 08h às 13h (01 vaga)

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
A partir do 4° semestre 
Horário: 14h às 18h (01 vaga)

PEDAGOGIA
A partir do 4º semestre
Horários: 10h às 14h (01 vaga)
                 16h às 20h (01 vaga)

ADMINISTRAÇÃO 
1° ao 6° semestre
Horário:  13h às 18h (01 vaga)

MARKETING/ADMINISTRAÇÃO 
1° ao 6° semestre  
Horário: 08h às 13h (05 vagas)

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO OU ANÁLISE 
DE SISTEMAS
1° ao 6° semestre
Horário: 12h30  às 18h (01 vaga)

ENSINO MÉDIO
A partir do 1º Ano  - 17h  às  22h (01 vaga)
A partir do 2º Ano  - 17h  às  22h (01 vaga)

COMÉRCIO EXTERIOR/RELAÇÕES INTER-
NACIONAIS
A partir do 1º semestre 
Horário: 06 horas de estágio (01 vaga) 


