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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, irá realizar no 
próximo dia 20 de julho, das 14 às 22h, em seu auditório, o Curso “Como se 
preparar para o mercado internacional”.  

O objetivo da palestra é contribuir para o conhecimento dos partici-
pantes sobre como se preparar para o mercado internacional, de modo a 
identificar oportunidades de negócios e levar ao conhecimento dos empre-
sários as modalidades e os estágios da internacionalização, além de saber 
quais estratégias podem seguir e com quem podem contar para superar 
esse desafio. Entendendo ainda como defender procedimentos de comér-
cio exterior mais simples e ágeis. 

A ação faz parte do Associa Indústria, eixo do Programa de Desenvolvi-
mento Associativo (PDA) criado pela parceria entre a CNI e o Sebrae, voltado 
para a oferta de serviços gratuitos para empreendedores e líderes do setor 
produtivo, incentivando a participação nas palestra e promovendo debates  
sobre temas de interesse de cada setor. 

Os interessados em descobrir se a internacionalização é um bom cami-
nho para o seu negócio, podem fazer suas inscrições no Centro de Promo-

ção do Associativismo Sindical – CPAS/FIER e participar. Para outras infor-
mações ou mais detalhes de como será a programação podem ligar para os 
telefones: (95) 4009-5351/5352/5354 ou enviar perguntas para o e-mail: 
(cpas@fier.org.br).

O convidado para ministrar o curso é o consultor da CNI, Luiz Roberto 
Oliveira, Graduado em Adm. de Empresas, Habilitação em Comércio Exte-
rior pela UNISINOS, Pós-Graduado em Relações e Negócios Internacionais 
pela UNISINOS e em Econegócios e Gestão Socioambiental pela UFRGS. Pro-
fissional com mais de 18 (dezoito) anos de vivência em comércio exterior 
atuando em importação e exportação. Experiência nas rotinas administra-
tivas e operacionais, Drawback, produção, logística internacional e plane-
jamento estratégico. Consultor e instrutor do Sebrae/RS e do Centro das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - CIERGS, onde atua no Projeto de 
Extensão Industrial Exportadora, PEIEX. Auditor de Linha Azul, com traba-
lhos realizados em várias empresas de grande porte.

Empresários participarão de curso sobre 
mercado internacional
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Inscrições para edição 2015 do Prêmio Professor 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de 

Empreendedorismo Consciente estão abertas

As inscrições iniciaram no dia 26 de junho e encerrarão 
no dia 30 de agosto deste ano. Como de costume, o Coor-
denador Nacional dos Prêmios Professor Samuel Benchimol 
e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente, 
José Rincon, estará em Boa Vista nos dias 10 e 11 de agosto, 
apresentando a proposta e incentivando os boa-vistenses a 
participarem.

 O prêmio está em seu 12º ano e as Instituições de re-
presentação empresarial, sindical ou profissional, as univer-
sidades ou instituições de pesquisas, sediadas no Brasil ou 
no exterior, instituições públicas e privadas com atuação no 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de insti-
tuições que tenham como objetivo promover o desenvolvi-
mento regional, nacional ou internacional, empresas públi-
cas ou privadas com investimentos na região e autônomos 
com atividades referentes à Amazônia podem se inscrever. 
O Regulamento, a ficha de inscrição e outras informações 
estão disponíveis no site (www.amazonia.ibict.br).

As duas iniciativas, foram instituídas pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e 
Banco da Amazônia, com o apoio da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado  do  Amazonas (SECTI/AM), Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) e do Serviço 
Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE).

O Prêmio Professor Samuel Benchimol é dividido em 
três categorias: Projetos de Natureza Ambiental, Projetos 
de Natureza Econômico-Tecnológica e Projetos de Nature-
za Social. Há também o Prêmio Personalidade Amazônica, 
que reconhece personalidades do meio amazônico que se 
destacam em ações de desenvolvimento sustentável. O Prê-
mio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente 
também divide-se em três categorias: Empreendedorismo 
Consciente, Suporte ao Desenvolvimento Regional e Empre-
sa na Amazônia. Este ano, as homenagens serão aos 25 anos 
da Fundação Grupo Boticário e o centenário da presença 
Salesiana no estado do Amazonas. 

PREMIAÇÃO - O valor total da premiação para cada cate-
goria será de R$ 65 mil. Se forem selecionados três projetos 

em uma mesma categoria, o primeiro colocado receberá o 
valor de R$ 30 mil; o segundo colocado, R$ 20 mil; e o ter-
ceiro colocado, R$ 15.000,00 mil reais. No caso de serem 
selecionados dois projetos, caberá ao primeiro colocado 
receber R$ 40 mil e ao segundo colocado, R$ 25 mil. Os va-
lores definidos para a premiação sujeitam-se à dedução de 
tributos. As categorias Personalidade Amazônica e Empresa 
na Amazônia não recebem prêmios em dinheiro. A entrega 
dos prêmios ocorrerá na cidade de Porto Velho (RO), duran-
te cerimônia promovida pela Federação das Indústrias do 
Estado de Rondônia.

Na edição 2013, um projeto roraimense obteve o segun-
do lugar na categoria Suporte ao Desenvolvimento Regio-
nal. Emerson Clayton Arantes, da Universidade Federal de 
Roraima ganhou com o projeto: Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares e Empreendimentos Econômicos 
Solidários- ITCPES/UFRR: formação em economia coopera-
tiva e solidária para superação da pobreza em Roraima. A 
solenidade de premiação foi realizada pela Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima, e contou com a presença 
de aproximadamente 300 pessoas, entre os agraciados, re-
presentantes das Federações das Indústrias dos estados da 
região norte, parceiros e apoiadores do evento e diversas 
autoridades.

SAMUEL BENCHIMOL – O Prêmio Professor Samuel faz 
uma homenagem ao pesquisador que nasceu em Manaus 
(AM) em 13 de julho de 1923. Foi escritor (109 trabalhos 
publicados, membro da Academia Amazonense de Letras), 
acadêmico (Professor Emérito da Universidade do Ama-
zonas, onde lecionou por mais de 50 anos), pesquisador 
(catedrático da disciplina “Introdução à Amazônia”) e, em 
toda a sua obra, sempre defendeu a necessidade de que o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia deve respeitar 
quatro parâmetros e paradigmas fundamentais: ser econo-
micamente viável, ecologicamente adequado, politicamen-
te equilibrado e socialmente justo. Benchimol também foi 
líder comunitário (presidente do Comitê Israelita do Ama-
zonas) e empresário (co-fundador do grupo Bemol-Fogás). 
Samuel Benchimol faleceu em 2002.



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 278 - 07.08.2015

SESI realiza palestra sobre Ética e 
Conduta no Trabalho

Escola do SESI comemora o dia dos Pais

Nos dias 12 e 13 de agosto o Centro de Educação do Tra-
balhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI-RR realiza-
rá uma Palestra sobre ética e Conduta no Trabalho, em seu 
auditório, das 19h às 20h.

A programação será ministrada pela instrutora creden-
ciada do SESI, Rhaina Reis e é voltada para os trabalhadores 
das empresas que tem contrato firmado com o SESI, empre-
sas do distrito industrial e as empresas de base nacional. O 
objetivo é compreender a importância das atitudes éticas 
para obter o sucesso no âmbito profissional e pessoal.

A palestra terá carga horária de 1 hora e será dividida em 
duas turmas, a primeira será dia 12 e acontecerá das 17h30 
às 18h30, na sala de lazer do SESI Distrito, localizado na Av. 
das Indústrias, S/N, no Distrito Industrial. A segunda será no 
dia 13, das 19h às 20h, no Auditório do CET, localizado na 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786, bairro Aeroporto.

Na semana que antecedeu os dias de realização o SESI 
desenvolveu um trabalho de divulgação junto às empresas, 
entregando convites e fichas de inscrições. Para efetuar o 
cadastro é necessário apenas o preenchimento da ficha 
contendo nome completo, número do Registro Geral - RG, 
Cadastro de pessoa Física – CPF, número do PIS e  nome da 
empresa em que trabalha.

Os interessados em participar deverão fazer a confirma-
ção até o dia 10 de agosto na Sala de Educação Continua-
da do CET, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 
3786, bairro Aeroporto. Os horários de atendimento são das 
8h às 12h e das 14h às 18h. Para maiores informações o 
telefone para contato é o 4009-1853.

O Centro do Trabalhador João de Mendonça Furtado – 
CET/SESI-RR antecipou a comemoração ao Dia dos pais e re-
alizou no dia 07 de agosto, no período da manhã e da tarde, 
uma programação para que os alunos pudessem homena-
gear seus heróis.

Foram desenvolvidas, pelos professores, diversas ofici-
nas dirigidas envolvendo os pais e seus filhos, dentre elas 
confecção de cartazes com mensagens para os pais, bingo, 
brincadeiras interativas, apresentação de jogral, pintura de 
caricaturas e sorteio de brindes.

Participaram da homenagem aos pais as crianças do ma-
ternal ao 5º ano. Ao final das atividades cada aluno entre-
gou uma lembrança para o pai como chaveiros, camisas e 
cartões, os dois últimos com uma mensagem carinhosa e 

uma foto do filho. 
A ação teve como objetivo integrar os pais na vivência 

escolar de seus filhos, estimulando atitudes que devem ser 
demonstradas diariamente. Durante a programação os pais 
tiveram a oportunidade de se dedicar exclusivamente para 
seus filhos e conhecer melhor a rotina, os amiguinhos, o 
ambiente escolar e outros detalhes da vida dos pequenos. 

Segundo Douglas, pai da aluna do 2º ano, Lívia Estela, 
esse tipo de programação é fundamental para a autoestima 
das crianças. “Um dos momentos mais felizes na vida dos 
nossos filhos, são os momentos que podemos estar junto 
com eles. Esse tipo de programação também nos permite 
conhecer os outros pais e construir laços de amizade. Hoje 
foi um dia muito especial”, declarou.

Perfil da instrutora Rhaina Reis
Roraimense; Bacharel em Turismo pela UERR (2010); 

Especialista em Metodologia do Ensino na Educação Su-
perior pela UNINTER (2012); Foi instrutora do Senac por 
2 anos e meio (2013 à 2015), atuando nos cursos da área 
de Formação Profissional e Cidadã, Hotelaria, Turismo, 
Eventos e Lazer. Atualmente é aluna especial do Mestra-
do em Geografia pela UFRR (2015).

Pai sendo presenteado pelo filhoPais com alunos do 2º período

Pais e filhos participam de atividades e se divertem na companhia um do outro

Imagem: Ascom/SESIImagem: Ascom/SESI
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SENAI Roraima emplaca três projetos 
no Desafio dos Projetos Integradores

O SENAI possui um projeto chamado Desafio de Projetos 
Integradores, que é um conjunto de projetos integradores 
baseados na Metodologia Senai de Educação Profissional, 
onde pega-se uma situação real do cotidiano trazendo-a 
para dentro da Instituição. Dessa forma, os alunos precisam 
desenvolver projetos visando à solução dos problemas reais.

O desafio de projetos integradores é uma ação desenvol-
vida pelo Departamento Nacional do SENAI e reuniu cerca 
de 2200 alunos de cursos técnicos de todo o Brasil com ob-
jetivo de mobilizar ideias dentro de uma plataforma colabo-
rativa denominada INOVEMAIS, na perspectiva de elaborar 
projetos sobre assuntos que possam melhorar a indústria 
brasileira, a qualidade de vida da sociedade e contribuir 
para o meio ambiente. 

Os Projetos Integradores, dentro do SENAI/RR, está sen-
do desenvolvido pelos alunos dos cursos técnicos de Segu-
rança no Trabalho e de Manutenção e Suporte em Informá-
tica desde o primeiro semestre de 2015 e vem despertando 
o espírito empreendedor nos alunos além de estimular sua 
capacidade técnica para a resolução de problemas relacio-
nados à transformação de resíduos industriais em aplica-
ções que produzam valor; à ampliação do uso de energia 
renovável em residências ou empresas; à mobilidade urba-
na com tecnologias e sistemas de informação e à otimização 
do uso da água nos processos de fabricação com soluções 
econômicas.

As ideias apresentadas pelas equipes, formadas por qua-
tro alunos de dois cursos técnicos diferentes, foram orien-
tadas pelos instrutores do SENAI e trabalhadas em sala de 
aula, uma vez que, a prática com Projetos Integradores per-
mite, de forma concreta, o necessário diálogo entre as dife-
rentes unidades curriculares, e dessas unidades com a reali-
dade do mundo do trabalho, inserindo o aluno no contexto 
da tecnologia e da ciência, da construção do conhecimento, 
da autoria, da curiosidade, da investigação, da descoberta e 
da motivação intelectual. 

No último dia 16 foi realizada uma banca regional para 
apreciação dos projetos em desenvolvimento, no qual parti-
ciparam como avaliadores instrutores e técnicos do SENAI/
RR que analisaram critérios como: aderência, impacto, auto-
nomia e iniciativa, formação, potencial de mercado, modelo 
de negócio, inovação, gestão e estratégias dos projetos. No 
dia 23 foi realizada uma cerimônia de premiação das equi-
pes vencedoras da etapa regional, onde ficaram conhecidos 

os três projetos que irão representar o SENAI Roraima na 
etapa nacional que acontecerá na plataforma http://www.
inovemaispr.com.br/projetosintegradores.  A apresentação 
e premiação dos vencedores do Desafio será no dia 15 de 
setembro em Brasília. 

Os professores Johnny Mendonça e Fernanda do Casal 
ressaltaram a importância do Desafio, pois além de integrar 
alunos e disciplinas, a competição auxilia os estudantes a 
desenvolverem projetos e pesquisas, além de participarem 
das soluções dos principais problemas que o país se depara 
no momento atual. “Ao participarem de um evento de gran-
de porte os estudantes selecionados terão a oportunidade 
de conhecer profissionais renomados na área da inovação, 
ganharão reconhecimento dentro e fora de sala de aula e 
a chance de externar suas boas práticas representando o 
Estado de Roraima, colocou Fernanda.”

Para a Pedagoga que acompanha os alunos dos cursos 
técnicos no SENAI RR, Fabiana Costa, os alunos, ao partici-
parem do Desafio SENAI de Projetos Integradores adquiri-
ram conhecimento, autonomia, inclusão, integração e res-
ponsabilidade, além de deixarem suas marcas em projetos 
inovadores. O interlocutor do Projeto, em Roraima, profes-
sor Robério Uchôa ressaltou que a missão do SENAI é contri-
buir para a formação dos alunos, não só no que diz respeito 
à oferta de ensino, mas também, estimulando conceitos e 
momentos que os façam crescer como indivíduos e profis-
sionais.

“Como um bom apreciador de novidades, os Projetos In-
tegradores foi uma ótima ferramenta para proporcionar aos 
alunos dos cursos técnicos do SENAI um conhecimento mais 
abrangente sobre os interesses do Setor Industrial, tanto do 
estado, como do país. Participar deste projeto foi um desa-
fio e tanto para mim, como para o restante da minha equi-
pe. Sei que o conhecimento obtido durante o desenvolvi-
mento da nossa ideia será melhor explorado futuramente.” 
Depoimento do aluno Willian Tihago do curso Técnico em 
Manutenção e Suporte em Informática.

Já para o Diretor do CFP José Silvano, os Projetos Integra-
dores têm uma grande contribuição para a sociedade, pois 
faz com que o aluno pense e crie alternativas viáveis e de 
suma importância com vista à soluções de problemas do dia 
a dia da sociedade, com o objetivo de facilitar e trazer um 
bem estar a todos nós que vivemos nessa sociedade cheia 
de conflitos. 

Apresentação dos Projetos à Banca Examinadora Premiação - Projetos Integradores

Com os desafios lançados os alunos dos cursos técnicos do SENAI mostram suas habilidades.

Imagem: Ascom/SENAI Imagem: Ascom/SENAI
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SENAI Roraima, formando profissionais 
que sejam capazes de acompanhar as 

novas exigências do mundo do trabalho

A Metodologia SENAI de Educação Profissional foi con-
cebida para formar profissionais que sejam capazes de 
acompanhar as novas exigências do mundo do trabalho, 
desenvolvendo conhecimentos significativos que possibilite 
o enfrentamento dos desafios impostos pelo mercado cada 
vez mais competitivo, bem como a produtividade e a tecno-
logia na busca por novos diferenciais.

O mundo do trabalho exige um profissional que domine 
não apenas conhecimento específico da sua atividade, mas 
que detenha capacidade crítica, autonomia e habilidade 
para atuar em equipe e solucionar criativamente situações 
desafiadoras em sua área profissional.

 As situações desafiadoras são um conjunto de alternati-
vas que podem envolver a realização de projetos de forma 
autônoma, pois a competência está na pessoa, não no ensi-
no; então, se o objetivo é desenvolver competências nesse 
profissional, é preciso que ele seja constantemente provo-
cado. A Metodologia, portanto, busca formar com base em 
competências, traduzindo-as em um currículo que seja ca-
paz de desenvolver no aluno capacidades para atuar dentro 
desse perfil.

As Situações de Aprendizagem estão sendo desenvol-
vidas no SENAI Roraima, desde o ano de 2014, com a im-
plementação da Metodologia com base em competência. 
Assim, cotidianamente os docentes lançam desafios aos 
alunos para despertar e estimular a criatividade, logo foram 
realizadas em julho de 2015,  várias situações desafiadoras 
nas turmas da modalidade de aprendizagem industrial.

A turma do curso de padeiro confeiteiro inovou decoran-
do biscoitos no estilo “festa infantil” e também na produção 
de biscoitos de beterraba e cenoura, mediado pela instru-
tora Eliana Frota. Ao sentir-se desafiada a aprendiz Liliane 
Malheiro, ressaltou “essa nova metodologia possibilita uma 
nova visão de mercado, pois avaliamos todas as etapas dos 
processos, uma vez que a instrutora ensina a técnica e per-
mite que os alunos desenvolvam sua criatividade inserindo 
outros ingredientes nas receitas formando uma massa rica 
e atrativa aos olhos e paladar dos clientes”.

Os aprendizes de auxiliar administrativo, ministrado pela 
instrutora Scheila Ticiana, construíram uma Feira Mix de Sa-
bores, o qual tinham o objetivo de melhorar a situação fi-
nanceira de uma empresa que estava com déficit financeiro. 
Nesse contexto os aprendizes, por meio de um planejamen-
to estratégico, conseguiram definir uma solução para o pro-
blema da empresa com resultados muito positivos. A instru-
tora declarou que o novo método de ensino causa receio 
por não se saber como será o resultado final das estratégias 
lançadas pelos aprendizes, mas, na função de educadora re-
aliza as intervenções permitindo o hábito de reflexão entre 
as equipes quanto à qualidade do objetivo e se estes estão 
de acordo com os critérios de avaliação exigidos na referida 
situação. “Com o uso dessa metodologia consigo identificar 
um crescimento significativo de meus alunos durante o en-
volvimento do trabalho em equipe, gerando capacidades 
de liderança, resolução de conflitos, organização e planeja-
mento das etapas de trabalho com foco no público alvo e na 
intenção de atingirem a satisfação dos clientes”, declarou a 
educadora.

 No contexto dos critérios de avaliação os aprendi-
zes do curso de programador web foram desafiados a ino-
varem a página do site do SENAI criando novo layout para a 
melhoria e praticidade de acesso, expondo na 1ª Mostra de 
Trabalhos de Tecnologia da Aprendizagem Industrial, uma 
nova estrutura de programação do site na instituição, assim 
como a criação de jogos virtuais, apesar das dificuldades e 
do tempo proposto para atendimento, os aprendizes mos-
traram criatividade e motivação e receberam muitos elogios 
do público visitante.

Com a evolução da tecnologia faz necessário cada vez 
mais o aperfeiçoamento profissional, atendendo as necessi-
dades do mercado de trabalho. Desta forma, a Metodologia 
SENAI de Educação Profissional contempla a criação de no-
vos conhecimentos e capacidades para desenvolvimento de 
competências. 

Turma de Panificação e Confeitaria durante o Festival de cakes

Imagem: Ascom/SENAI
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