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FIER recebe a visita de representante da Humanitare Foudation e 
instala comissão organizadora dos prêmios Samuel Benchimol e 

Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente

feira (19) e teve a presença de representantes do 
IACTI, SEBRAE, UFRR, FARES, SESI, SENAI, IEL, 
FECOMERCIO, UERR, AmazonSat, Faculdades 
FARES e Cathedral, SMGA, FEMARH, além dos 
membros da comissão avaliadora – profs. Drs. 
Roberto Ramos e Reginaldo Gomes (UFRR) e a 
superintendente da FIER/SESI, Almecir Câmara.

Após a apresentação do Plano de Trabalho, 
realizada pela FIER, bem como o planejamento 

orçamentário para realização dos dois prêmios, todos os presentes 
confirmaram participação na comissão organizadora, assumindo o 
compromisso de divulgar e mobilizar as suas clientelas para 
participação e inscrições.

O professor Rincón destacou que este modelo de gestão 
adotado pela FIER é um diferencial. “Todas as federações de 
indústria sempre foram grandes e competentes parceiros, mas a 
FIER está lançando um plano de trabalho objetivo, organizado, 
transparente e participativo. Tenho certeza de que o resultado já 
está sendo altamente positivo. Parabéns à entidade!”, destacou o 
organizador dos dois prêmios.

O prêmio Professor Samuel Benchimol é uma iniciativa do 
Governo Federal, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio exterior - (MDIC) e pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), em parceria com outras entidades 
como a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o 
Banco da Amazônia e as Federações das Indústrias da Região Norte 
e também é realizado simultaneamente com o Prêmio Banco da 
Amazônia de Empreendedorismo Consciente desde 2009.

O valor total da premiação para cada categoria será de R$ 
65.000,00. A solenidade está prevista para o dia 22 de novembro. 
Mais informações no site www.amazonia.mdic.gov.br.

informações sobre a composição da conta de 
energia elétrica das empresas industriais e 
sobre o impacto de seu custo sobre a 
competitividade da Indústria.

A ideia foi oferecer suporte técnico e 
estimular a atuação da Indústria local para 
influenciar os processos de reajuste e de 
revisão das tarifas de energia elétrica.

De acordo com Fábio, a energia é um dos 
principais fatores para o desenvolvimento da 

indústria e nos últimos anos vêm se tornando um fator para a falta 
de competitividade, por conta dos valores elevados das tarifas. 
“Isso gerou várias ações em todo o país, em busca da redução 
desses valores. Os empresários estão conseguindo a redução e isso 
tem contribuído para significativos ganhos das empresas 
industriais”, disse.

A tarifa elétrica foi tema da programação 
realizada na última quinta-feira (25), no 
auditório da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER. O seminário “Como 
contestar o reajuste da tarifa de energia 
elétrica da indústria” integrou o cronograma 
de ações do Programa de Desenvolvimento 
Associativo – PDA.

O tema teve como facilitador, o engenheiro 
eletricista Fábio Sales Dias, pós-graduado em 
gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 
abordou tópicos como: Porque as tarifas de energia são tão caras 
no Brasil?; Por dentro da conta de energia; Reajuste e Revisão das 
Tarifas e Ação da Indústria para Competitividade;

Participaram presidentes de sindicatos filiados à FIER e 
empresários industriais. E tem como objetivo disseminar 

FIER realiza seminário sobre reajuste da tarifa de energia na indústria

Durante os dias 18 e 19 de abril estiveram em 
Boa Vista, o Professor José Rincón, coordenador 
nacional dos Prêmios Samuel Benchimol e Banco 
da Amazônia de Empreendedorismo consciente e 
a Presidente da Humanitare Foundation, Sheila 
Pimentel.

Na capital, eles cumpriram uma agenda de 
reuniões, com o intuito de divulgar os dois 
prêmios e ainda falar sobre o Ano Internacional de 
Cooperação pela água que integra o regulamento do prêmio 
Samuel Benchimol e reforçar o apoio e parceria entre as 
instituições para a realização do prêmio. 

Em todas as reuniões o coordenador do prêmio e a 
Presidente da Humanitare, destacaram que, este ano, o Prêmio 
Samuel Benchimol está homenageando o Ano Internacional de 
Cooperação pela Água, que pretende implantar até 2023 o “Pacto 
das aguas”, que aborda temas e propósitos voltados à geração de 
renda, educação e negócios sustentáveis, pautados nas 
necessidades de cada região. 

Humanitare Foundation - fundação instituída pela Organização 
das Nações das Nações Unidas – ONU,  que nasceu com o intuito de 
aproximar a UNU  à sociedade civil brasileira – empresas privadas, 
academia, terceiro setor e mídia – cumprindo a missão de maior 
aproximação e cooperação seguindo os princípios estabelecidos 
pela Carta da ONU e pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

Na ocasião da visita, José Rincón, Sheila Pimentel e os 
representantes das entidades parceiras participaram de reunião 
com todos os parceiros, para a instalação da comissão organizadora 
dos dois prêmios. 

O encontro aconteceu no Auditório da FIER, na tarde da sexta-
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SESI é parceiro da TV Roraima no “Saúde de Rua”
lazer do SESI, como natação, hidroginástica, 
aeróbica, dança de salão, futsal e jiu-jitsu. 
Durante a ação os profissionais de educação física 
da instituição estarão acompanhando e 
orientando a população durante a caminhada. 

O “Saúde de Rua” é um projeto que busca 
promover a consciência da prática de atividades 
físicas a fim de gerar um padrão de vida saudável 

nas pessoas, na primeira edição foram realizados 600 
atendimentos, este ano a meta é atender 1.200 pessoas.

O evento acontece das 13h às 18h, na Av. João Pereira de Melo, 
Centro, em frente à TV Roraima.

O SESI participa neste sábado (27) do  “Saúde 
de Rua”, evento realizado pela TV Roraima e que 
este ano está em sua segunda edição. A iniciativa 
é voltada para crianças, jovens, adultos e idosos 
de todas as classes sociais e pretende movimentar 
a cidade e promover a valorização da qualidade de 
vida.

O SESI irá oferecer ao público avaliação física, 
massagem expressa e avaliação da composição física corporal por 
meio da balança de Bioimpedância, com a orientação de 
profissionais do SESI. 

Também serão oferecidas aulas experimentais das atividades de 
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“Foi extremamente positivo. Nós 
queremos ser cada vez mais parceiros de 
todas as classes produtivas e a 
oportunidade de nos reunirmos na FIER 
com representantes de diversas 
instituições e empresários,  nos 
proporciona a chance de mostramos os 
planos que temos para o Estado, e 
principalmente, ouvirmos as demandas, 
críticas e sugestões dos roraimenses. 
Sabemos que no ano passado o volume 
de crédito negociado aqui foi muito baixo 
e queremos crescer muito esse ano. E 

para crescer é preciso trabalhar em conjunto com os empresários, 
entidades, elaboradores de projetos e governo, para ter velocidade e 
qualidade no crédito”.

A vice-presidente da FIER, Maria Luiza Vieira Campos, ressaltou a 
importância do diálogo aberto entre o setor industrial e a instituição 
financeira, bem como atenção especial aos micro e pequenos 
industriais. “A defesa dos interesses da indústria é a nossa principal 
bandeira. O caminho do desenvolvimento do Estado passa por sua 
industrialização. E muitos projetos roraimenses, precisam do apoio e 
financiamento de instituições sólidas como o Banco da Amazônia. 
Essa atenção demonstrada pelo seu presidente é prova de que 
Roraima é importante para o desenvolvimento da região, não apenas 
por sua posição estratégica na tríplice fronteira, mas acima de tudo, 
por seu potencial produtivo. Mas, precisamos de medidas efetivas e 
imediatas para viabilizar o acesso dos nossos industriais às linhas 
disponibilizadas pelo banco.”, finalizou.

A Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima (FIER) sediou na última 
quarta-feira (24), o Encontro com o 
Presidente – Fortalecendo as relações 
institucionais. No evento, realizado no 
auditório da entidade, foi realizada a 
apresentação do novo presidente do 
Banco da Amazônia, Valmir Rossi.

A programação que teve ainda, a 
participação do diretor do Banco da 
Amazônia, José Roberto de Lima e do 
superintendente Donizete Borges de 
Campos, contou com a presença da vice-
presidente da FIER, Maria Luiza Campos e dos diretores da entidade, 
presidentes de sindicatos patronais, representantes de diversas 
entidades e empresários industriais.

Mesmo estando no cargo há apenas quatro meses, Valmir Rossi 
fez um balanço da atuação do Banco da Amazônia nos últimos dois 
anos.  De acordo com o presidente, atualmente, 69% do crédito 
fomentado na região norte é oriundo da instituição, por meio do FNO. 
“Em 2012 foram pouco mais de R$ 20 milhões e este ano queremos 
aumentar ainda mais”, disse.

Para isso, enfatizou que já existe um plano de aplicação de 
recursos que prevê R$237 milhões disponíveis para financiar projetos 
no Estado, R$ 233 milhões, só pelo FNO. “Um dos projetos que 
estamos financiando é o de um shopping center. Os recursos estão 
disponíveis e o banco está à espera de projetos dos empreendedores 
roraimenses”, ressaltou.

O presidente também reservou espaço para debater a atuação do 
banco em Roraima. Um dos questionamentos feitos pelo público foi 
sobre a instalação de uma superintendência do banco no Estado.

SESI realiza programação em alusão ao Dia Mundial em 
Memória às Vitimas de Acidentes de Trabalho

acidentes de trabalho, em 
razão de um desastre que em 
1969, matou 78 trabalhadores 
em uma mina de carvão no 
estado da Virgínia, nos Estados 
U n i d o s .  A  O r g a n i z a ç ã o  
Internacional do Trabalho, 
desde 2003, faz da data um 
chamado à reflexão sobre a 
s e g u r a n ç a  e  s a ú d e  d o  
trabalhador. 

A data foi instituída no Brasil em 2005 por meio da Lei nº 11.121. 
As estatísticas oficiais do Ministério da Previdência mostram que em 
2008 foram registrados 747 mil casos de acidentes de trabalho, com 
2.757 mortes e 12.071 casos de trabalhadores que sofreram 
incapacidade permanente.

Em alusão ao dia Mundial 
em Memória das Vítimas de 
Acidentes de Trabalho (28 de 
abril) o SESI Roraima realizou 
nesta sexta-feira (26), das 11h 
às 19h, uma programação 
especial voltada aos trabalha-
dores da indústria roraimense. 
A ação aconteceu no Centro de 
Atividades do Trabalhador 
Waldir Peccini, no Distrito 
Industrial.

Foram realizadas palestras, distribuição de folderes educativos, 
brindes, exposição de equipamentos de proteção individual e 
orientações sobre saúde e segurança no trabalho com a equipe da 
unidade Saúde do SESI.

O dia 28 de abril foi escolhido para homenagear as vítimas de 

Trabalhadores da indústria tem oportunidade de se qualificar

a m b i e n t e  d e  t r a b a l h o .  F o r a m  
disponibilizadas 30 vagas para uma carga 
horária de 4h, das 18h às 22h.

No dia 25 foi realizado o curso 
Comunicação Interpessoal no ambiente de 
trabalho. 30 trabalhadores terão acesso ao 
conteúdo. As aulas acontecerão às 18h às 
22h também na Escola do SESI.

Programação de maio – No próximo mês 
serão oferecidos os seguintes cursos: Desenvolvimento de equipes, 
Etiqueta profissional, Gerenciamento do estresse e Educação num 
clic, aprenda a clicar. As cargas horárias variam de 4 a 30h.

Os trabalhadores da indústria interessados devem entrar em 
contato com o setor de Educação continuada pelos telefones 4009 
1879, 3621 6603 ou 3623 9232.

Os trabalhadores industriários também 
tem a oportunidade de dar continuidade aos 
estudos e cursos de qualificação. O SESI 
oferece por meio do Programa de Educação 
Continuada, diversas capacitações gratuitas 
e com certificação.

A programação iniciou no dia 22 de abril 
com o curso Espanhol Básico, com carga 
horária de 30h e 20 vagas disponíveis. As 
aulas acontecem no Centro de Educação do Trabalhador do SESI – CET, 
das 19h às 22h e encerram no dia 03 de maio.

Também no dia 22 iniciou o curso de Atendimento ao público e 
segue até o dia 26 das 18h às 22h, totalizando 4h de capacitação. As 
aulas também acontecem no CET – SESI com a disponibilização de 30 
vagas.

No dia 24 de abril iniciou a capacitação de Higiene pessoal no 
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FIER sedia encontro do Presidente do Banco da Amazônia 
com o setor produtivo de Roraima
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ÁREA ESCOLARIDADE HORÁRIO - LOCAL OBS. VAGAS SALÁRIO

Cargo 01 – 
Auxiliar de 

serviços gerais

Ensino Médio 
Completo

8h às 12h e das 
14h às 18h

Somente para 
Boa Vista.

Experiência com limpeza e 
manutenção. Conhecimento em 

Higiene e Segurança no 
Trabalho.

01 R$ 736,00

Cargo 02 – 
Instrutor na área 

de alimentos

Ensino Médio 
Completo ou Técnico 

em Alimentos

Horista – tarde e 
noite.

Mensalista – 
manhã e tarde
Para Boa Vista

Profissional habilitado para ministrar cursos 
na área de alimentos com ênfase em 

Confeiteiro Industrial, Doces e Salgados, 
Doces, Geleias e Compotas, Fabricação de 

Massas, Lancheteiro, Padeiro Industrial, 
Cozinheiro Industrial.

02 *

Cargo 03 – 
Instrutor na área 

automotiva

Ensino Médio 
Completo ou Técnico 

na Área

Mensalista – tarde 
e noite - Para Boa 

Vista
Demais Municípios: 

Cadastro de 
Reserva.

Profissional habilitado para ministrar cursos 
na área com ênfase em mecânica de 
motocicleta e injeção eletrônica de 

motocicleta.

01 *

SENAI/RR oferece oportunidade de qualificação em seu 
novo prédio

como o Senai, “por meio desta qualificação 
melhorei ainda mais minha comunicação, 
formas de expressão, desenvolvi também 
outras habilidade e pretendo aproveitar ao 
máximo os cursos oferecidos aqui neste 
Centro Profissionalizante, o mercado de 
trabalho está cada vez mais exigente e venho 
me preparando para os desafios e assim ir 
construindo minha vida profissional”. 

No bairro Pintolândia, o SENAI tem 
oferecido cursos de iniciação e qualificação 
profissional, sejam eles cursos na gratuidade 

ou pelo programa PRONATEC, previsto a oferta de cursos nas 
modalidades aprendizagem e aperfeiçoamento em várias áreas de 
atendimento do Senai/RR.

Por meio das novas instalações do Senai, 
localizada no bairro pintolândia, atende-se  
aproximadamente 120 alunos, em seis cursos 
ofertados nas áreas administrativa e 
informática. 

Os cursos acontecem nos três turnos e 
duas novas turmas iniciaram no dia 22 de 
abril, atendendo mais 50 alunos. O prédio 
oferece uma excelente localização, espaço 
amplo com equipamentos sofisticados, além 
de confortável e climatizado.

A aluna Antônia Daniela da Silva Lima, é 
uma das contempladas com um curso na nova Unidade, a mesma 
relatou que achou ótima a iniciativa da instituição e que desta forma 
as pessoas dos bairros mais próximos, e com pouco recurso 
financeiro, podem usufruir de um curso de qualidade, em uma escola 

SENAI realiza processo seletivo para compor seu quadro
de colaboradores

O Senai Roraima está selecionando profissionais para Capital e 
todos os Municípios.

Nas seguintes áreas: administrativa, para o cargo de auxiliar de 
serviços gerais e para o cargo de instrutores nas áreas de: alimentos, 
automotiva, metal/mecânica, construção civil e eletroeletrônica.

A seleção será realizada em quatro etapas, tendo início com 
análise curricular, onde é avaliada a escolaridade requerida, 
experiência na respectiva área, entre outros, seguida da avaliação 
teórica, e avaliação prática dos candidatos a instrutores e finalizando 
com a entrevista. 

Os candidatos do cargo de auxiliar de serviços gerais, aprovador na 
2ª etapa são dispensados da 3ª etapa e serão contatados para a 4ª 
etapa (entrevista).

O SENAI/RR disponibiliza no site da Instituição um modelo padrão 
de currículo que deve ser adotado pelo candidato, onde as cópias das 
informações prestadas deverão estar anexadas.

O resultado de todas as etapas será divulgado no Mural e site 
Institucional, previsto para 21 de maio.

Os interessados devem entregar currículos na recepção do SENAI 
localizado na Avenida dos Imigrantes, 399, Asa Branca, nos dias 25, 
26, 29 e 30 de abril e 02 e 03 de maio no horário das 8h às 12h e das 
14h às 18h. 

Mais informações podem ser obtidas por meio do site da 
Instituição,  ou pelo telefone 2121 5050.www.rr.senai.br

** Contrato Horista:
Ÿ Os funcionários horistas recebem mensalmente o valor 

correspondente ao número de horas ou hora/aula, efetivamente 
trabalhadas.

Ÿ  Nos meses em que não são desenvolvidas atividades regulares, 
o Instrutor recebe o valor equivalente ao número de horas em que 
ficar a disposição da Direção da Unidade, sendo que, caso não ocorra 
atividade desenvolvida, este deverá receber 1(um) salário mínimo 
vigente, atendido o item anterior.

Ÿ  Jornada de Trabalho:
Máximo de 8 (oito) horas diárias, estando limitada a jornada 

mensal de 140 (cento e quarenta) horas, incluindo o DSR - Descanso 
Semanal Remunerado.

CR - Cadastro de Reserva.

MODALIDADE

MENSALISTA

HORISTA**

Nível Médio

R$ 1.904,87

R$        9,52

Nível Técnico

R$ 2.290,74

R$       12,45

Cargo 03 – 
Instrutor na área 

automotiva

Ensino Médio 
Completo ou Técnico 

na Área

Mensalista – tarde 
e noite - Para Boa 

Vista
Demais Municípios: 

Cadastro de 
Reserva.

Profissional habilitado para ministrar cursos 
na área com ênfase em mecânica de 
motocicleta e injeção eletrônica de 

motocicleta.

01 *

Cargo 04 – 
Instrutor na área 

automotiva

Ensino Médio 
Completo ou Técnico 

na Área

Boa Vista e Demais 
Municípios: 
Cadastro de 

Reserva

Profissional habilitado para ministrar cursos 
na área, com ênfase em mecânica de 

automóveis (motor, gasolina. álcool e diesel), 
suspensão, direção e freio, injeção eletrônica 

e eletricidade básica, ar condicionado 
automotivo, eletricista de automóvel.

CR *

Cargo 05 – 
Instrutor na área 

de metal 
mecânica

Ensino Médio 
Completo ou Técnico 

na Área

Boa Vista e Demais 
Municípios: 
Cadastro de 

Reserva

Profissional habilitado para ministrar cursos 
na área de alimentos com ênfase em 

Soldagem e Serralheria, Máquinas 
operatrizes (torno, fresa e retífica).

CR *

Cargo 06 – 
Instrutor na área 

de construção 
civil

Cargo 07 – 
Instrutor na área 

de 
eletroeletrônica

Ensino Médio 
Completo ou Técnico 

na Área de 
Construção Civil com 

registro no CREA

Ensino Médio 
Completo ou Técnico 

na Área de 
Eletroeletrônica com 

registro no CREA

Boa Vista e Demais 
Municípios: 
Cadastro de 

Reserva

Mensalista – manhã 
e tarde

Para Boa Vista
Demais Municípios: 

Cadastro de 
Reserva.

Profissional habilitado para ministrar cursos 
na área, com ênfase em Carpinteiro 

Estrutural, Instalador Hidráulico, Pedreiro 
Assentador de Tijolos, Pedreiro de 

Revestimentos Cerâmicos e Pintor de Obras.

Profissional habilitado para ministrar cursos 
na área de Robótica, com ênfase em técnicas 

de programação, manufatura robotizada e 
construção de processos de automação 

robótica.

CR

01

*

*
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IEL disponibiliza vagas para o PDP 5 em 1

Com uma carga horaria total de 140h, as aulas iniciam no dia 13 de 
maio das 18h30 às 22h. As inscrições podem ser feitas na sede do IEL, 
localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra nº 363 - Centro.

O Instituto Evaldo Lodi - IEL/RR está com inscrições abertas para a 
2ª turma de 2013 do curso Programa de Desenvolvimento 
Profissional – 5 em 1.

A capacitação tem como público alvo Jovens, adultos, estudantes 
de nível médio e superior que queiram buscar qualificação e 
aperfeiçoamento profissional nas áreas, administrativa, contábil, 
Recursos Humanos e Departamento Pessoal, Empreendedorismo e 
Atendimento ao Cliente.
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