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Empresários do ramo automotivo recebem

orientações sobre a emissão da Licença

Ambiental Federal
Na terça–feira, primeiro de 

outubro, empresários filiados ao 
S INDIREPA -  S indicato da 
Indústria de Reparação de 
Veículos e Acessórios do Estado 
de Roraima, estiveram na sala de 
reuniões da FIER para conhecer o 
cadastro técnico federal de 
at iv idades potencialmente 
poluidoras e utilizadoras dos 
recursos ambientais.

O cadastro é regido pela Lei 
6.938 de 1931.m É a forma de o 
IBAMA, manter controle das 
atividades que podem poluir 
e/ou degradar o meio ambiente. É gratuito e obrigatório para 
todas as empresas que utilizam recursos ambientais. É por meio 
dele que é emitida a licença ambiental federal. 

O cadastro poderá ser feito até o dia 28 de Fevereiro. Existe um 
calendário elaborado de acordo com o porte de cada empresa, 
que está disponível no site www.ibama.gov.br, contendo todas as 
informações e orientações necessárias para o preenchimento do 
cadastro.

Após feito o registro junto ao órgão fiscalizador, será então 
emitida, mediante pagamento de uma taxa, a licença ambiental. 

As  empresas que não se 
adequarem estão passíveis de 
receberem as penalidades de 
acordo com a legislação.

“Todas as empresas precisam 
ter suas licenças ambientais, e no 
caso da licença federal, que é 
concedida pelo IBAMA, ela só é 
emitida se a empresa estiver 
re g u l a r m e nte  re g i s t ra d a ,  
cumprido com suas obrigações e 
praticando o cuidado com o meio 
ambiente. E esse monitoramen-
to é feito mediante o Cadastro 
Técnico”, destacou a Responsável 

pelo Cadastro Técnico Federal no IBAMA, Raquel da Silva Sobral, 
que na ocasião ministrou a palestra sobre o assunto.

O presidente do SINDIREPA, João da Silva, explicou o porquê 
de reunir os empresários para falar sobre o assunto. “Essa é uma 
licença tão importante quanto as demais. Esse encontro serviu 
para que os empresários recebessem orientações. A partir de 
agora, vamos em busca dessa licença, e de negociação pra o 
pagamento das taxas que variam de acordo com o porte de cada 
empresa”, finalizou

SESI Educação 

Alunos e pais participam da terceira edição

do Dia da Família na Escola
No último sábado (28), os alunos da educação infantil 

(1º ao 5º ano/4ª série), do Centro de Educação do 
Trabalhador e seus familiares participaram de mais uma 
edição do Dia da Família na Escola, movimentado por uma 
animada gincana.

A programação na quadra poliesportiva do CET 
começou às 9 horas com a disputa de um concurso de 
dança. Cada turma foi representada por dois casais de 
pais, que mostraram todo o seu talento ao som de ritmos 
como forró, valsa e rock dos anos 60. Em seguida foi a vez 
da prova de criatividade em 30 segundos, uma espécie de 
“se vira nos 30”. 

Entre outras atividades, também foram disputadas as 
provas de bola ao cesto, estoura balão, corrida em 
circuito, queimada, carrinho de mão com objetivo de 
estimular a interação entre pais, alunos e professores.

Nas semanas anteriores ao evento cada turma 
recebeu tarefas antecipadas, como a produção de uma 
obra de arte com material reciclável; criação de um grito de 
guerra com coreografia e de uma bandeira alusiva ao tema: 
Diversidade cultural: da vida para a escola, da escola para a vida; 
os alunos também tiveram que levar trabalhos realizados em 
conjunto com os pais ou outros familiares.

Ao final, todos celebraram uma disputa onde foram 
vencedores: alunos, pais e professores. Para a diretora do CET, 
Ellen Cavalcante, o evento aproxima ainda mais a escola das 

famílias. “Planejamos cada detalhe para que os familiares possam 
desfrutar da companhia das crianças no ambiente escolar. A 
competição é apenas um pretexto para reunirmos todos eles em 
torno da mensagem principal que é a de que somos uma extensão 
da casa. Família e escola são os componentes principais na 
formação dos futuros cidadãos” finalizou.

O Dia da Família na Escola foi instituído pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) e é realizado todos os anos no CET, 
segmentado por séries. 

Foto: Ascom Sistema Indústria

SINDIREPA promove reunião para falar sobre Licença Ambiental Federal

Foto: Ascom Sistema Indústria

Alunos e familiares se divertiram na prova da bola ao cesto
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Jogos Regionais

Roraima conquista dois ouros e cinco pratas no Acre
A primeira etapa dos Jogos Regionais do SESI, 

disputada entre os dias 26 e 29 de setembro, em Rio 

Branco (AC), foi positiva para a delegação 

roraimense. Cerca de 400 atletas dos Estados do 

Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima 

disputaram as modalidades de atletismo, futebol, 

tênis, vôlei de quadra e xadrez.

As competições foram realizadas no Complexo 

Esport ivo do SESI  em Rio Branco,  com 

aproximadamente 60 mil m². O espaço acolheu 

representantes de 44 empresas da indústria da 

região norte.

E os roraimenses voltaram para casa com sete 

medalhas no total: foram dois ouros no atletismo 

(Raimundo Oliveira Costa – Cerita – 200m 30+ e 

Francisco de Sousa Lima Júnior – Eletrobras 

Eletronorte - no salto em altura 30+) e cinco pratas: 

três no atletismo (Pedro Filho Marques Malaquias – 100m 30+ e 

Raimundo Oliveira Costa – 800m 30+, ambos da Cerita; Lidia Pinheiro 

de Matos – CERR - Arremesso de Peso 16+;) uma no futebol de campo 

com a Cerita e uma no xadrez pensado com Cleudson Viana 

(Eletrobras Distribuição).

Os atletas da Cerita, ganhadores das medalhas de ouro já estão 

classificados para os Jogos Nacionais do SESI, que acontecem no Pará, 

em 2014.

Quadro de medalhas
1º - Amazonas: O Estado ganhou 23 medalhas de ouro nas modalidades de vôlei de quadra masculino e feminino, futebol de campo, 

xadrez rápido, atletismo, tênis masculino nas categorias A, B e C e tênis feminino na categoria Absoluto. Ficou com 11 medalhas de prata e 3 de 

bronze, no atletismo.

2º - Acre: Conquistou 18 medalhas, sendo seis de ouro (cinco no atletismo e uma no xadrez pensado), sete de prata (vôlei feminino, três no 

atletismo e três no tênis masculino, categorias A, B e C) e cinco de bronze (atletismo).

3º - Pará: Conquistou quatro medalhas de ouro no atletismo, nove de prata (atletismo e xadrez pensado) e 13 de bronze (atletismo, vôlei 

feminino e futebol).

4º - Roraima: Conquistou duas medalhas de ouro no atletismo e cinco de prata (atletismo, futebol e xadrez pensado).

5º - Amapá: O Amapá terminou sua participação nos Jogos Regionais do SESI com uma medalha de ouro (atletismo), três medalhas de 

prata (atletismo) e cinco de bronze (três no atletismo, uma vôlei masculino e uma no xadrez rápido).

 6º - Rondônia: Encerrou sua participação com duas medalhas de prata no atletismo e quatro de bronze (atletismo e xadrez pensado).

SENAI Roraima recebe visita de Comitiva do Ministério da Defesa

No último dia 26 o SENAI Roraima 

recebeu uma comitiva de Brasília, do 

Ministério da Defesa, composta por 7 

militares que vieram conhecer e avaliar 

a execução dos cursos do Projeto 

Soldado Cidadão. 

O principal objetivo do Projeto, que 

foi criado em 2004, é auxiliar militares 

que estão prestes a se desligar das 

Forças Armadas a encontrar uma 

ocupação e, em todo Brasil, já ajudou a 

qualificar 165 mil profissionais para o 

mercado de trabalho.

O SENAI Roraima, por meio da 

Educação Profissional, complementa a 

formação desses militares e contribui 

para ampliar suas oportunidades de 

inserção produtiva, proporcionando 

melhores condições para competirem no mercado de trabalho. Os 

cursos são realizados no horário do expediente e possuem carga 

horária mínima de 160 horas. 

A comitiva era composta pelo- Cel Antônio Paulo Maciel - Gerente 

Da SESMIL,  Cel Sérgio Henrique da Cunha – Representante da DIRAP, 

Cel R1 Luiz Emanoel da Silva Gomes - Representante da SUBMOB, Cel 

R1 André Buarque Ribeiro dos Anjos - Coordenador do SESMIL, TC 

Francisco Yukishike C. Marques de Abreu - Coordenador do PSC, CT 

Amadeu Britto Neiva - Representante da DPPM e 1º SG-ES Carlos 

Reinaldo da S. Martins - Gab SUBMOB.

O Ministério da Defesa estima que pelo menos 67% dos 

beneficiados pelo programa acabam fazendo carreira na mesma área 

em que foram qualificados pelo projeto.

Foto: Ascom SENAI

Comitiva das Forças Armadas

Raimundo Oliveira (Cerita) foi ouro nos 200m e estará nos Jogos Nacionais

Foto: Ascom SESI Acre
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Unidades regionais do SENAI participam de Rodada de negócios

O Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI está investindo para 

qualificar os docentes dos mais de três 

mil cursos que oferece em todo o país, 

sejam eles presenciais, semi-presenciais 

ou a distância. Com esse objetivo a 

instituição promoveu, no último dia 11, 

a 1ª Rodada de Negócios do Programa 

SENAI para Capacitação Docente, na 

sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

O evento reuniu representantes dos departamentos do SENAI 

de 22 estados, sete deles participaram como ofertantes de 47 

cursos e oficinas de qualificação para docentes em áreas em que 

são referência nacional. Esses cursos seguem duas vertentes: 

tecnológica e pedagógica. A ideia é compartilhar conhecimento, 

ampliar a gama de cursos oferecidos pelas unidades e capacitar 

docentes com conhecimentos específicos e a melhoria da prática 

pedagógica.

Segundo a Coordenadora Pedagógica Elza Cavalcante, 

representante do SENAI/RR, tal iniciativa é aproveitar excelência 

já alcançada por escolas da instituição para desenvolver a 

qual idade do ens ino nas  suas  

respectivas cidades “esse investimento 

em qualificação de instrutores visa à 

troca de conhecimento entre os 

Departamentos Regionais no que tange 

a atualização tecnologia e pedagógica, é 

benéfico para o instrutor e também para 

os alunos, uma vez que promoverá a 

melhoria na qualidade dos cursos 

desenvolvidos pelo SENAI/RR”, colocou ela.

No final do evento foram fechados 74 negócios, ou seja, 

docentes do SENAI de determinadas cidades receberão 

treinamento oferecido por unidades de outros estados. O 

departamento de Roraima, por exemplo, está em fase de 

contratação de pelo menos 10 cursos, de outros Regionais como 

Santa Catarina, Paraíba, Rondônia, entre outros.

É uma relação de troca em que a excelência será partilhada 

com todas as equipes do SENAI do país, pois a formação e 

qualificação dos docentes contribuem para um melhor 

aprendizado dos nossos estudantes. 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, está com inscrições abertas para 
novas turmas dos cursos de Pós-Graduação, uma parceria com a 
Faculdade Barão de Mauá, do Estado de São Paulo. São mais de 30 
cursos na área de Educação, negócios, MBA Executivo e Jurídico. 
Os valores mensais variam de 118,00 a 299,00 reais. 

O curso de pós-graduação é divido em quatro módulos, com 
duração de três meses cada um, totalizando doze disciplinas. Ao 
final de cada módulo, o aluno realiza as provas presenciais das 
disciplinas.

Os documentos necessários para matrícula são: Carteira de 
identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou comprovante de 
conclusão de curso de graduação (cópia autenticada em cartório), 
certidão de nascimento ou casamento (cópia), comprovante de 
residência recente em nome do aluno (cópia).

As inscrições podem ser feitas no IEL, localizado na Avenida 
Capitão Julio Bezerra numero 363, pelo telefone 3621 3571 e 
8112-1953(vivo) ou pelo site www.baraoead.com.br, até o dia 14 
de outubro de 2013.

EAD - A Metodologia de ensino a distância foi desenvolvida 
para que diversas pessoas tenham acesso aos cursos pós-

graduação do Centro Universitário Barão de Mauá. Pelo sistema 
EAD é possível acessar todo o conteúdo pela internet, disponíveis 
no portal AVA.

 O sistema permite que o aluno compareça ao pólo somente 
nas avaliações, uma vez que todo o conteúdo está disponível no 
Portal AVA, em videoaulas e nos livros em PDF que são 
disponibilizados para download.

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade de 
horário para quem não possui disponibilidade para realizar cursos 
presenciais. Desse modo, essas pessoas podem se manter 
atualizadas perante o mercado de trabalho por meio de um 
material preparado por professores qualificados, que utilizando 
da mais moderna tecnologia à disposição do Ensino a Distância, 
sem depender da sala de aula presencial.

As aulas são gravadas em formato de vídeo, utilizando 
recursos multimídia para oferecer o melhor da tecnologia para o 
aprendizado. Os livros são produzidos com equipamentos de 
última geração. O material é de alto padrão e é produzido pelos 
melhores profissionais de cada ramo.

Inscrições para novas turmas de Pós Graduação IEL/

Barão de Mauá estão abertas até o dia 14 de outubro

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

Foto: Ascom SENAI

Rodada de Negócios
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