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Começam os Jogos Regionais do SESI - Roraima 2013
Tiveram início na noite desta quarta-feira 

(6), os Jogos Regionais no SESI em Roraima 
2013. A cerimônia de abertura foi realizada 
no ginásio poliesportivo do Centro de 
Cultura, Esporte e Lazer – CCEL/SESI, na 
quinta-feira (7) e reuniu quase 400 atletas 
industriários dos Estados do Amazonas, 
Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima para 
competir nas seguintes modalidades: 
futebol sete máster, futsal, natação, vôlei de 
praia e tênis de mesa .

Estiveram presentes, o coordenador 
nacional dos Jogos Regionais, Felipe 
Fagundes, a superintendente do SESI do Estado do Acre, Gisélia 
Bezerra, o presidente da FIER e diretor regional do SESI/RR, Engº. 
Rivaldo Neves, a superintendente do SESI Roraima Almecir Câmara e 
o vice – governador Chico Rodrigues, bem como empresários, 
representantes de indústrias e sindicatos e conselheiros.

A cerimônia de abertura começou com o desfile das delegações 
dos seis Estados participantes, da comissão de arbitragem, além do 

atleta Nilber Pinho, da empresa CERR, que 
fez o juramento do atleta.

Após os desfiles, houve a apresentação 
da Quadrilha Eita Junino, antecedendo a 
entrada do atleta Douglas Maia, que 
conduziu a tocha com a chama-símbolo dos 
Jogos até o acendimento da pira olímpica. 
Em seguida, o presidente da FIER e diretor 
regional do SESI/RR, Engº. Rivaldo Neves 
declarou aberto, os Jogos Regionais SESI em 
Roraima 2013.

“Desejo a todos, que os valores do 
esporte possam estar presentes em todos 

os momentos, dentro e fora das quadras, e que esses dias de estada 
em Roraima, sejam bastante agradáveis para todos os nossos 
visitantes”, declarou  o Engenheiro Rivaldo Neves.

As disputas acontecem todos os dias e as finais serão realizadas 
neste sábado (9) e no domingo (10). Mais informações sobre os jogos 
e resultados no site www.jogosregionaisrr2013.com.br.

Competições dos Jogos Regionais no SESI seguem até domingo

Seis Estados da região norte participam 
dos Jogos Regionais no SESI 2013 em Roraima: 
Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Acre e 
Roraima. Serão cinco dias de competições em 
cinco diferentes modalidades: Futebol Sete 
Máster, Futsal, Vôlei de Praia, Natação e tênis 
de mesa. Além de toda a estrutura necessária 
para as competições, os atletas da indústria 
têm acesso a um espaço para descanso com 
massagem relaxante, cuidados com a pele, 
corte de cabelo e centro de internet. 

Neste sábado (9), acontecem os jogos das 
semi-finais do futsal masculino e feminino, futebol sete máster, vôlei 
de praia e tênis de mesa. No domingo (10), acontece a decisão nas 
modalidades vôlei de praia, futebol sete máster, futsal masculino.

Os Jogos Regionais do SESI acontecem todos os anos como forma 
de propiciar aos atletas-industriários a oportunidade de competir em 
diversas modalidades esportivas. Também contribuem para a 
formação de um estilo de vida mais saudável, estimulando a prática 
desportiva na empresa, promovendo o intercâmbio sócio-cultural 
entre os atletas.

A superintendente do Acre Gisélia Bezerra veio a Roraima 
acompanhando a delegação do seu Estado. Ela destacou que o evento 

é um espetáculo. São trabalhadores atletas 
que ao longo do ano desenvolvem essa 
pratica esportiva, cada um dentro da sua 
modalidade o que culmina com os jogos 
regionais. “Nós vemos efetivamente nos 
trabalhadores o cooperativismo, a 
determinação e os valores do esporte. 
Percebemos que com certeza todos os que 
estão participando são os que se destacam 
na empresa onde trabalham. Desta forma 
contribuímos para a competitividade das 
empresas”, concluiu.

 Os resultados e notícias estão sendo atualizados 
simultaneamente no site www.jogosregionaisrr2013.com.br, criado 
exclusivamente para os jogos além da divulgação na imprensa. E para 
os atletas e dirigentes das delegações interessados em fotografias e 
reportagens, também haverá uma área disponível para downloads.

O encerramento acontece no domingo dia 10 de novembro, a 
partir das 10h no Centro de Cultura Esporte e Lazer do SESI. Os atletas 
vencedores das etapas regionais participam dos Jogos Nacionais do 
SESI, que acontecem a cada dois anos e classificam para competições 
internacionais. O evento é aberto ao público, e quem tiver sua torcida 
pode vir prestigiar os atletas da indústria da região norte.

Delegações desfilam no Cerimonia de Abertura realizado na noite de quinta-feira
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Representantes do setor madeireiro avaliam agenda de trabalhos da comissão interinstitucional

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Setor madeireiro se reúne para avaliação de grupo de trabalho 

interinstitucional
A Federação das Indústrias de Roraima – 

FIER realizou no dia 4 de novembro em sua 
sede, a segunda reunião interinstitucional 
do setor madeireiro. Participaram do 
encontro, empresários, representantes da 
FIER, FEMARH, Embrapa e SMGA. 

O objetivo foi debater a agenda de 
trabalho estabelecida na reunião anterior e 
avaliar os avanços. A principal missão do 
grupo de trabalho é viabilizar a atividade do 
setor madeireiro e suas atividades 
secundárias. No encontro foram discutidos 
assuntos como a emissão do licenciamento ambiental, os próximos 
passos após a liberação e a criação de projetos que permitam a 
atuação em consonância com o trabalho realizado pelos empresários.

O Coordenador de Responsabilidade Social e Empresarial do SESI, 
Jefferson Haron, disse que nesta reunião foram averiguadas a 
execução das ações planejadas,  ou seja, tudo o que foi feito a partir 
da ultima reunião. “Verificamos que algumas ações não foram 

executadas  e  ass im a  comissão  
estabeleceu um novo prazo, bem como 
foram incluídas outras ações importantes 
p a ra  d e s e nvo l v i m e nto  d o  s eto r  
madeireiro”, declarou.

Uma das deliberações  foi a elaboração  
de uma carta para convidar o governador 
do Estado, representante do Ministério 
Público Estadual, Procuradoria Geral do 
Estado e outras entidades para participar 
de uma reunião de urgência para debater 
os pontos da agenda de trabalho a serem 

executados. Jefferson completou ainda  que a comissão precisa do 
aval desses órgãos para que essas demandas sejam atendidas e 
transformadas em resultados.

Para o diretor 2º tesoureiro da FIER Otto Matsdorf são questões 
burocráticas. “É muito difícil, mas não podemos perder o foco e 
devemos acreditar que chegaremos a um consenso e bons 
resultados”, destacou.

Equipes entram na luta pelo Campeonato Regional
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SENAI Roraima oferece cursos na Área de Metal/Mecânica

A Metal/Mecânica é uma 
das áreas mais importante da 
indústria, pois trabalha os 
processos de soldagem, 
fundição e usinagem. No SENAI 
Roraima existem seis cursos 
nessa área, sendo eles: Serra-
lheiro, Soldador (eletrodo 
revestido em aço oxiacetilê-
nico), Torneiro Mecânico, 
Introdução à hidrául ica,  
Introdução à pneumática e 
Metrologia básica, com carga 
horária que variam de 40 a 200 
horas. 

Somente em 2013,  o 
SENAI/RR já formou mais de 
140 profissionais para a 
indústria, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – PRONATEC, com cursos pagos e gratuidade 
regimental.

Na área é possível atuar na transformação de ferro, alumínio e 
outros metais nos mais variados tipos de produtos, incluindo 
máquinas, estruturas metálicas, tubulações, matrizes, além da 
instalação e manutenção de máquinas e equipamentos. Isso faz 
com que a indústria dependa diretamente do setor, o que gera 
muitas oportunidades na área. 

Investindo em tecnologia, o SENAI possui máquinas de 
soldagem MIG/MAG e que tem como principal característica a 
capacidade de permitir atividades de solda em aços de baixa liga, 
aço carbono, alumínio, em variadas espessuras e em todas as 
posições de soldagem, estes equipamentos tem o seu uso cada vez 

mais frequente, em razão da sua 
versatilidade e qualidade nos 
processos de soldagem em que 
são utilizadas; Assim sendo 
agregam aos processos de 
soldagem a compatibilidade com 
os requisitos mais exigidos nos 
procedimentos de proteção 
ambiental. 

A Instituição também conta 
co m  u m  e q u i p a m e nto  d e  
soldagem TIG, que trabalha com 
gá s  i n e r te  e  e l et ro d o  d e  
tungstênio e aço inox a mesma 
pode ser utilizada em uniões que 
requeriam peças soldadas de 
altíssima qualidade utilizando 
como matéria prima o Aço 

Inoxidável e na soldagem de metais, como o titânio e alumínio.
De acordo com o coordenador da área Gil Monteiro, a 

demanda tem aumentado em decorrência do desenvolvimento do 
Estado. “O SENAI tem acompanhado o crescimento e qualificado 
pessoas para atender as demandas existentes, além de alguns 
alunos optarem por tornarem-se empreendedores, no entanto, 
esses novos profissionais que atuam ou irão atuar na área de 
Metal/Mecânica devem acompanhar as inovações tecnológicas e 
estarem preocupados com a utilização e otimização de recursos e 
melhorias continuas nos processos de produção, o SENAI está 
preparado para oferecer o acesso a este universo que abrange 
uma das mais importantes atividades da indústria moderna, a 
solda” complementou.

Alunos dos projetos Arte Jovem e Lazer Cultural encantam

publico no segundo Recital do SESI de 2013
Nos dias 5 e 6 de novembro, 32 

alunos dos projetos Arte Jovem e 
L a z e r  C u l t u r a l  d o  S E S I  s e  
apresentaram no segundo Recital de 
2013, no auditório do Centro de 
Educação do Trabalhador do SESI, 
João de Mendonça Furtado. O evento 
é realizado duas vezes ao ano e tem 
como público-alvo o trabalhador da 
indústria e a comunidade em geral. 

O evento busca incentivar a cultura 
local, demonstrar e valorizar o 
resultado do aprendizado dos alunos 
a familiares e demais convidados, com a interpretação ao som dos 
instrumentos que aprenderam no decorrer do ano.  

O servidor público federal Celso Duarte de Souza Junior disse 
que ver as duas filhas apresentando um instrumento é muito 

positivo. “É uma oportunidade muito 
boa que a Melissa e a Raissa, de 12 e 11 
anos tem de mostrar o seu talento. 
Sabemos que é pouco tem para 
mostrar tudo o que aprenderam no 
SESI, mas vejo isso com muito orgulho 
e prestigio minhas filhas”, frisou.

O coordenador do Recital Silvio 
Pond destacou que é um desafio muito 
grande tanto para as crianças quanto 
para os professores, pelo fato de os 
alunos terem pouco tempo para os 
ensaios, porém os resultados foram 

muito gratificantes. “Nós tivemos um público por noite de 
aproximadamente 180 pessoas entre pais e outras pessoas que 
vieram prestigiar os alunos e isso com certeza representa muito 
para eles”, completou

Público vibra com as apresentaçôes do segundo recital do sesi 2013

Foto: Alan da Luz

Representantes do ramo automotivo se reúnem para definir 

estratégias de consultoria para as empresas do setor
Os dirigentes do setor automotivo e de 

reparação de veículos se reuniram no dia 5 
de novembro, na sala de reuniões da 
Federação das Indústrias de Roraima – 
FIER, para tratar sobre o plano de 
consultoria das empresas do ramo.

A ação faz parte do Programa de Apoio 
à competitividade das Micro e Pequenas 
Indústrias – Procompi Automotivo que 
tem como objetivo, a elaboração do 
D i a g n ó st i co  e  d o  P l a n e j a m e nto  
Estratégico do setor Metal Mecânico.

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL ficou 

responsável pela contratação da 
consultoria que será feita por Emerson 
Baú. Inicialmente foi feita e apresentada 
no encontro, uma pesquisa sobre as 
principais necessidades das empresas. A 
partir daí pode-se realizar a análise dos 
dados e trabalhar em cima do plano de 
consultoria.

Barbara Moraes, do SENAI realizou 
uma explanação sobre a metodologia 5´ S 
que será empregada na consultoria. Ao 
todo serão 26 empresas do setor 
automotivo atendidas pelo programa.

Dirigentes e Membros do Ramo Automotivo reunidos para a elaboração doPlano de
Consultoria do Setor

Foto: CIN

Mais de 140 profissionais já foram formados pelo SENAI com cursos na área de Metal Mecanica

Foto: ASCOM SENAI



Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 192 - 08.11.2013 3

SENAI Roraima apresenta projetos no Edital SENAI/SESI

de Inovação 2013

minimizar os riscos envolvidos nas decisões 

empresariais da indústria. A ferramenta resolve 

os problemas de decisões tomadas sem base 

sólida, emocional ou impulsivamente e indica 

uma oportunidade para alavancar níveis 

elevados de gestão e tornar o negócio 

competitivo. 

- SmartCompany – Eficiência Energética com 

Geração Solar de Energia Elétrica: Consistem 

(produto e processo) em um aplicativo integrado 

para gerenciamento de energia elétrica gerada e 

consumida, dispositivos para medição individual 

de consumo em cada tomada e interfaces para 

comunicação de dados utilizando a tecnologia PLC (Powerline 

Communications) que transmite as informações de voz, dados e 

imagem em alta velocidade (200 Mbit/s) através da rede elétrica.

Para a pré-seleção das propostas, os Departamentos Regionais 

tiveram essa prerrogativa, antes do envio ao Departamento 

Nacional para participação neste edital. Caso aprovado, o SENAI-DN 

e o SESI-DN disponibilizarão os recursos financeiros aprovados para 

o desenvolvimento das inovações tecnológicas e das inovações em 

saúde, segurança, qualidade de vida e educação, além de realizar o 

monitoramento físico e financeiro dos projetos de inovação. A 

divulgação dos resultados do julgamento acontecerá do dia 13 de 

dezembro e a execução dos projetos aprovados está prevista para o 

dia 12 de março de 2014.

Com uma ação de abrangência nacional 

voltada para toda e qualquer empresa do setor 

industrial o Edital SENAI/SESI - Inovação 2013 é 

uma parceria com os Departamentos Regionais 

(DRs) do SENAI, do SESI e do SENAI/Cetiqt, 

envolvendo suas unidades e profissionais; e com 

o MCTI – Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação/ CNPq – Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele 

prevê o fomento de projetos de inovação 

tecnológica e social. 

Serão destinados, no total, R$ 30.5 milhões. 

Para projetos desenvolvidos em parceria com o 

SENAI o valor é de R$ 20 milhões; para parcerias com o SESI o valor é 

de R$ 7,5 milhões e outros R$ 3 milhões em bolsas do CNPq. O 

aporte de recursos por projeto pode chegar a R$ 300 mil.

Em Roraima o SENAI deu suporte a 01 empresa que submeteu 03 

projetos para avaliação, são eles: 

- Automação de piscicultura com geração solar de energia 

elétrica: Tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de 

telemetria para o monitoramento, automação e controle do 

ambiente de piscicultura, em tempo real, com geração solar de 

energia elétrica e gerenciamento integrado do sistema por 

aplicativo específico, ambos, objetos de inovação do projeto. 

- Plataforma de Gestão Industrial (PGI) - O produto e o processo 

associado visam obter a melhor solução nas tomadas de decisões 

sob medida, relativas ao dia a dia dos pequenos negócios, e 

Foto: ASCOM SENAI

Inovacao 2013 permitira o fomento de projetos nas áreas tecnológica e social

Docentes do SENAI Roraima iniciam nova Metodologia

de Educação Profissional

Há mais de 10 anos o SENAI, por 

meio do Projeto Estratégico 

Nacional, à época denominado 

“Certificação Profissional Baseada 

em Competências”, deu início à 

elaboração de um conjunto de 

métodos que fosse capazes de 

subsidiar a formação com base em 

competências, reafirmando um 

compromisso de manter um sistema 

educacional capaz de traduzir, para 

o  m u n d o  d a  e d u c a ç ã o ,  a s  

c o m p e t ê n c i a s  p ro f i s s i o n a i s  

demandadas pelo mundo do 

trabalho e de apoiar a competitividade da indústria brasileira.  

Assim, a entidade está implantando essa nova Metodologia 

SENAI de Educação Profissional, capacitando nessa primeira etapa, 

aproximadamente 10 instrutores. A ideia é que todos os 

Departamentos Regionais passem a adotar o mesmo itinerário 

nacional.

Desde o início do mês de outubro, 4 turmas da área de Gestão já 

estão trabalhando dentro dessa nova metodologia de ensino, com 

objetivo de buscar por novos diferenciais competitivos. 

Para que se chegasse a esta realidade, foram realizados 

diagnósticos com a representação de Diretores e Unidades 

operacionais, Coordenadores Pedagógicos e Docentes de todos os 

seus Departamentos Regionais e 

CETIQTs, com vistas a identificar 

p o s s í v e i s  d i f i c u l d a d e s  e  

oportunidades de melhorias na 

implementação da metodologia em 

questão.

Segundo a  Coordenadora  

Pedagógica do SENAI Roraima, Elza 

Cavalcante, o mercado de trabalho 

está cada vez mais seleto e exigente, 

“o profissional precisa dominar não 

apenas  o  conteúdo técnico  

específico das suas atividades 

necessita igualmente que detenha 

capacidade crítica, autonomia para gerir seu próprio trabalho, 

habilidade para atuar em equipe e solucionar criativamente 

situações desafiadoras em sua área profissional”.

A nova realidade socioeconômica, que aponta a valorização 

crescente do capital humano das organizações, impõe inúmeros 

desafios a todos nós, empresários, trabalhadores, governantes, 

bem como às instituições voltadas para a educação profissional, na 

busca contínua por novos diferenciais competitivos. Por meio de 

mais esse passo, o SENAI pretende contribuir para a preparação de 

profissionais capazes de enfrentar, com consistência, tais desafios e 

transformá-los, fundamentalmente, em oportunidades para 

crescimento. 

Foto: ASCOM Sistema Indústria

SENAI investe em capacitaçao para apoiar a competitividade da indústria
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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

IEL divulga cronograma de 

vagas para estágio 

Para mais informações basta se dirigir a sede do IEL na Avenida Capitão Julio Bezerra, 

363 São Francisco ou pelo telefone 3621 3571.

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está disponibilizando vagas de estágio nas seguintes áreas: 
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