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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, em 
parceria com a Confederação Nacional da Indústria – CNI, irá re-
alizar no dia 15 de setembro, às 19h, o “Bate-papo Sindical sobre 
Práticas de Defesa de Interesses”, esta é uma ação do Edital Avança 
Sindicato 2016, que faz parte do Programa de Desenvolvimento As-
sociativo – PDA. A programação acontecerá na sala de reuniões da 
FIER e terá como público-alvo Presidentes, dirigentes e executivos 
de sindicatos empresariais da Indústria.

Todas as empresas industriais filiadas ou não aos sindicatos pa-
tronais estão convidadas. A entrada é franca.

O objetivo do evento é disseminar e estimular a adoção de 
práticas bem sucedidas de sindicatos, relacionadas ao tema, “De-
fesa de Interesses”, por meio da troca de experiências entre os 
participantes e os representantes de sindicatos convidados pela 
CNI e pela FIER para compartilhar as boas práticas em sua gestão, 
são respectivamente, o Vice-presidente do Sindicato da Indústria 
de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e 
Compensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, Oneber Magalhães e 
o Presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário do Estado de 
Mato Grosso do Sul - SINDIVEST/MS, José Francisco Veloso Ribeiro.

O “Bate-papo Sindical” é um encontro informal e será con-
duzido pelo consultor da CNI, credenciado pela Gerência de De-

senvolvimento Associativo, Amir Ben Kauss, que buscará explorar 
as experiências de sucesso dos dois representantes de sindicatos 
convidados e acrescentará à discussão práticas de outros sindicais, 
também relacionadas ao tema. 

Os interessados em realizar suas inscrições podem entrar 
em contato com o Centro de Promoção do Associativismo Sindi-
cal – CPAS/FIER. Para mais informações os telefones para contato 
são: (95) 4009-5351/5352/5354 ou envie um e-mail para o CPAS 
(cpas@fier.org.br).

Amir Ben Kauss - Graduado em Direito pelo Centro Universi-
tário de Várzea Grande (UNIVAG). É especialista em Relações do 
Trabalho pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP) e em Direito Públi-
co (Direito do Estado com ênfase em Direito Constitucional) pelo 
Centro Universitário Candido Rondon (UNIRONDON). Possui pós-
-graduação em Gestão Empresarial (MBA) pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Atuou como coordenador da Unidade Estratégica de 
Desenvolvimento Associativo (UEDA), da Federação das Indústrias 
no Estado de Mato Grosso (FIEMT), setor responsável pela asses-
soria técnica/jurídica sindical e projetos de desenvolvimento dos 
sindicatos filiados à entidade, tendo exercido a função de gestor 
do PDA de 2007 a 2013.
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Em julho a Balança Comercial do estado apresentou superávit, dife-
rentemente do observado em junho, registrando um resultado positivo 
no valor de US$ 316.840. Este resultado, porém, apresenta-se negativo 
em comparação com o mesmo período de 2015, quando apresentou 
déficit de US$ 610.820.

 

EXPORTAÇÕES - JULHO /2016

As exportações roraimenses registraram aumento de 341,25% no 
mês de julho de 2016 em relação a junho, totalizando US$ 756.992. 
A atual situação na Venezuela devido à crise econômica impulsionou 
as vendas de produtos básicos roraimenses causando impacto positivo 
nas exportações do estado.

 

Em relação a julho de 2015, houve queda nas exportações brasilei-
ras (-11,88%) e aumento nas de Roraima (52,50%), diferentemente de 
meses anteriores. O dado nacional reflete sinais dos movimentos nega-
tivos na atividade econômica industrial, que vem sofrendo fortemente 
nos últimos meses como consequência da crise na economia brasileira. 

 

De janeiro a julho de 2016, as exportações roraimenses alcança-
ram o valor acumulado de US$ 3.389.873, o que significa uma queda 
de 73,73% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a 
variação nacional apresentou queda de 5,56%.

 
  
Em referência aos produtos mais exportados em junho de 2016, Ar-

roz aparece como principal produto correspondendo a 43,22% do total 
exportado pelo estado, seguido por Madeira e Açúcar, como mostra a 
tabela abaixo:

 

Os países para onde mais se exportou, pela ordem, foram Venezue-
la, Países Baixos e Guiana, como visualizado a seguir:

 
IMPORTAÇÕES - JULHO /2016

Diferentemente da tendência nacional, que apresentou aumento 
de 26,44%, as importações de Roraima apresentaram queda de 66,07% 
quando comparadas com julho de 2016, registrando um volume de 
US$ 1.297.333. 

 

As importações roraimenses de julho de 2016, quando compara-
das com o mesmo mês de 2015, apresentaram queda de 54,64%, bem 
como os dados nacionais, que apresentaram queda de 27,21%.

 

No acumulado, os dados nacionais e estaduais mostram queda. As 
importações de Roraima caíram 45,32% e as brasileiras tiveram queda 
de 27,61%.

 

Em julho de 2016, o item Energia Elétrica vem em primeiro lugar 
na pauta de compras internacionais, seguido por Arroz descascado e 
Aparelhos de ar condicionado tipo “Split”.  Na sequência, aparecem 
Partes e acessórios de motocicleta. 

 

No quadro dos países de onde mais se importou em março de 
2016, China aparece na primeira posição com 46,08%, seguido por Ve-
nezuela, Guiana, Espanha e Trinidad e Tobago como os principais países 
de origem dos produtos importados por Roraima neste mês. 

 

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER

SALDO DA BALANÇA - JULHO/2016



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 324 - 19.08.2016

Mais de 2500 atendimentos foram realizados no 
Dia Nacional da Construção Social em Roraima

Com o tema Construindo Valores, o Dia Nacional da Construção 
Social 2016 realizado no sábado dia 27 de agosto, em Boa Vista - RR, 
reuniu 846 pessoas e consolidou 2.522 atendimentos em mais de 30 
serviços oferecidos gratuitamente durante todo o dia. 

O evento reuniu famílias de trabalhadores da indústria da cons-
trução pelo mesmo objetivo, de usufruir serviços de saúde, cidadania, 
lazer, bem estar e qualidade de vida. 

A dona de casa Maria Marluce, 52 anos, é moradora do Bairro 
Senador Hélio Campos, zona oeste de Boa Vista. Na companhia das 
duas filhas e uma neta, Maria resolveu aproveitar a oportunidade para 
usufruir os serviços durante o DNCS 2016.  A dona de casa ficou ani-
mada e se sentiu agradecida por ter recebido um ótimo atendimento; 
ela tirou dúvidas, fez limpeza nos dentes, recebeu aplicação de flúor e 
ainda ganhou um kit de escovação, contendo escova, gel e fio dental.

Quem também passou pelo DNCS foram os amigos haitianos. 
Francknel Cloirisier, 27 anos, reside no Brasil desde junho de 2015. 
Há um ano morando em Boa Vista, o haitiano que é trabalhador da 
empresa Engexata, viu na construção uma oportunidade de trabalhar, 
e ajudar os amigos que também vieram de sua cidade natal a terem 
uma vida melhor. 

Os amigos haitianos não pensaram duas vezes, aproveitaram os 
serviços oferecidos pelo SESI/RR, como corte de cabelo, limpeza de 
pele, foto 3x4 e ainda buscaram orientações sobre cursos profissiona-
lizantes do SENAI/RR.

Os presidentes do Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado de Roraima - SINDUSCON-RR, empresário Rivaldo Neves e Cler-
lânio Fernandes visitaram na manhã do sábado dia 27 de agosto, a 
programação do Dia Nacional da Construção Social 2016, realizado na 
sede do SESI/RR.

Durante a visita, os empresários foram acompanhados pela Su-
perintendente do SESI, Almecir de Freitas Câmara, os quais visitaram 
todos os postos de atendimento. 

Para a Superintendente, “receber a visita do Presidente da FIER 
- Rivaldo Neves que também é Presidente do SINDUSCON/RR e que 
esteve acompanhado do  Vice-presidentes do SINDUSCON/RR - Cler-
lânio Holanda, nos deu a certeza de que o trabalho desenvolvido foi 
aprovado pela classe empresarial. Os mesmos visitaram cada parcei-
ro, conversaram com os trabalhadores e elogiaram o SESI/RR pela or-
ganização do evento e pelos resultados alcançados”, ressaltou.

De acordo com o Presidente do SINDUSCON, empresário Rivaldo 
Neves, “esta data destinada anualmente para se realizar o Dia Nacional 
da Construção Social, ratifica a importância que o setor empresarial 

dá aos trabalhadores que ajudam a construir o país e 
o futuro. A parceria CBIC, SINDUSCON e SESI, gera um 
excelente resultado em todos os Estados e aqui em 
Roraima, temos muitos motivos para comemorar os 
atendimentos realizados. Durante todo o dia, pude-
mos constatar a satisfação dos trabalhadores e seus 
familiares usufruindo de serviços  de qualidade ofer-
tados exclusivamente para eles. Parabéns a todos os 
demais parceiros que somaram esforços para presta-
rem serviços de educação, saúde, lazer e cidadania, 
para o trabalhador da indústria da construção civil e 
seus dependentes”, declarou o presidente.

Almecir Câmara, também destacou a atuação 
dos realizadores do evento que contribuíram para o 
sucesso da Ação. “Durante o sábado 27.08, o SESI/
RR juntamente com parceiros locais, realizou um ex-
celente trabalho voluntário em prol da cidadania do 
trabalhador da indústria da Construção Civil e seus 
dependentes. O evento superou suas metas e foi 
perceptível a satisfação da clientela atendida. Agra-
decemos aos parceiros, colaboradores e voluntários 
que somaram esforços para que este evento fosse 

um sucesso. Agradecemos também nossos conselheiros e diretores 
do Sistema FIER que prestigiaram o evento e nos brindaram com suas 
visitas”, declarou a Superintendente. 

Para o coordenador do DNCS em Roraima, a sensação é de de-
ver cumprido. “Para mim, ter coordenado o evento Dia Nacional da 
Construção Social foi muito gratificante, principalmente pelo fato de 
ultrapassarmos nossa meta de atendimento e e ver a satisfação dos 
trabalhadores e seus dependentes que escolheram vir participar des-
sa programação, onde o trabalhador da construção se reuniu com a 
sua família para ter um dia voltado para a diversão, cuidados com a 
saúde, além da utilização de serviços que promoveram o bem estar e 
qualidade de vida”, afirmou Aníbal Valentino, coordenador do DNCS 
em Roraima.

SERVIÇOS - Foram realizados mais de 30 serviços como: Odonto-
logia; Clínica Médica; Exame Preventivo; Pediatria; Exame Clínico das 
Mamas; Avaliação e Orientação Nutricional; Massagem; Vacinação; 
Corte de Cabelo; Limpeza de Pele; Cadastro para Estágio; Emissão 
Carteira de Estudante; Emissão de CPF; Atividades recreativas (totó, 
pula-pula, tênis de mesa, queimada, futsal mirim); Atividades na pis-
cina (aulas de hidroginástica e natação); Aulas de Jiu-Jitsu; Ginástica 
Laboral; Degustação de alimentos saudáveis; Apresentação cultural e 
muito mais. 

DNCS 2016 - Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania 
(Fasc), e pelo SESI Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil. Em 
Roraima o evento é realizado pelo Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil - SINDUSCON/RR e o Serviço Social da Indústria - SESI/RR. O 
DNCS deste ano visa resgatar conceitos indispensáveis para a convi-
vência em sociedade, como ética, família, saúde, solidariedade, genti-
leza, respeito, amizade, educação, vida saudável e cultura.

DNCS em números:

Atendimentos: 2.522

Pessoas Atendidas: 846

Serviços de Cidadania diversos: 1257

Serviços de Educação: 244

Serviços de Saúde: 1021

Voluntários: 146

Empresas parceiras: 19

Para informações mais detalhadas e fotos acesse o nosso site: 
(www.sesirr.org.br).

Evento consolidou 2.522 atendimentos

Imagem: Ascom SESI
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Confira como foi o Dia Nacional da Construção Social em Boa Vista
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Festival Folclórico 2016 será realizado amanhã na escola do SESI
O evento está em sua 13º edição e pretende reunir mais de mil pessoas

Escola do SESI inova na forma de ensinar

O Festival Folclórico, um dos maiores eventos culturais, 
realizado pelo Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado – CET/SESI acontecerá amanhã, dia 03 
de setembro, às 18h30, na quadra da escola. O evento que já 
é uma tradição, este ano traz o tema “Juntos por um mundo 
melhor”.

A proposta do Festival é passar uma mensagem sobre a 
importância de cada pessoa adquirir consciência ambiental, 
de maneira a se criar novos hábitos de vida com a utilização 
dos recursos naturais, afim de que seja estimulada a mudan-
ça de atitudes de prevenção à natureza e cuidados com o 
meio ambiente, assim como reflexão sobre a responsabili-
dade ética do ser humano com o planeta. 

Durante todo o mês os professores trabalharam junto com os alunos 
atividades diferenciadas, realizaram pesquisas sobre o meio ambiente e 
colocaram em prática os 4R’s: Reciclar, Reutilizar, Restaurar e Reduzir.

A coordenadora destaca a importância do evento para a Escola. “O 
Festival Folclórico representa envolver a comunidade escolar em um 
grande evento, onde os alunos possam demonstrar um pouco do que 
aprenderam sobre cuidados e preservação com meio ambiente,  por 
meio da dança, transmitindo informações e descontração ao mesmo 
tempo”, declarou Samantha.

O palco para o grande evento será a quadra poliesportiva da esco-
la, que está sendo preparada especialmente para receber cerca de 300 
alunos do Maternal ao 5º ano, que irão se apresentar para os pais e a 
comunidade em geral. 

Ensinar é um grande desafio, despertar o interesse de crianças e adoles-
centes requer o exercício da criatividade. Foi isso que a equipe do Centro de 
Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET fez na manhã 
do dia 26 de agosto, inovou em suas aulas com o objetivo de proporcionar 
aos alunos uma forma prática de aprendizado e fixação do assunto estudado.

A programação iniciou com os alunos do 8º ano “A” e “B”, participando 
de uma aula expositiva sobre os cinco sentidos: visão, olfato, audição, paladar 
e tato. Com os olhos vendados os alunos recebiam um recipiente e utilizando 
um dos sentidos indicado pelo professor, tinham que descobrir o que havia 
dentro.

A aluna do 8º ano “A”, Camila Christine Maruai, de 13 anos, achou a expe-
riência diferente. “Achei a aula bem legal, é uma forma nova de ver as coisas, 
não temos o costume de usar os cinco sentidos para reconhecer algo, em de-
terminado momento me coloquei, por exemplo, no lugar de um deficiente vi-
sual e pude ter uma noção de como funcionam as coisas para ele”, declarou. 

Depois foi a vez do 4ª ano “A”, que teve professores um tanto quanto 
diferentes para ministrar a aula de matemática, os alunos do 9º ano “A”, que 
de uma forma mais simples ensinaram aos colegas as temidas “Frações”, uti-
lizando exemplos com situações do cotidiano e jogos lúdicos.

A aluna do 4º ano “A”, Thaís Eduarda Andrade Marreiros, de 9 anos, gos-
tou da aula e aprovou os “colegas professores”. “A aula foi bem legal, a gente 
aprendeu um assunto difícil com outros alunos, que passaram na nossa lin-
guagem o que é a fração. Com a professora já havia aprendido muitas coisas, 
mas fiquei com algumas dúvidas, que consegui eliminar com os colegas do 
9ª ano”, afirmou.

Durante a programação serão feitas apresentações de 
danças, músicas folclóricas e paródias sobre sustentabilida-
de. Entre os trabalhos, estão o da Banda Fala Mansa com 
a música Lixo no Lixo; Banda Caprichoso com a música “O 
Futuro é Agora” e a Banda Forró Raiz com a música “Verde 
Reação”.

Além das apresentações o público poderá prestigiar 
as delícias da “praça de alimentação”, que contará com as 
barracas para venda de cachorro quente, brigadeiro e bolos, 
churrasquinho, galinha caipira, entre outros. E para comple-
tar a diversão, haverá uma barraca de pescaria e de X-box.

A novidade desta edição do Festival, de acordo com a 
coordenação, é a utilização de roupas sustentáveis pelos 

alunos durante as apresentações, para isso foram confeccionadas roupas 
como saias, calças, blusas a partir de sacolas plásticas, sacos de fibra, saco 
de juta, folhas de jornais; camisas com jornais, além de  adereços com 
garrafa pet e lacre de latinha de alumínio.

O Festival Folclórico 2016 conta com o apoio de 80 colaboradores 
entre, diretores, esquipe pedagógica, professores, assistentes de aluno 
e coreógrafos.

Festival - O evento foi idealizado em 2003 com a intenção de estimu-
lar nos alunos o prazer pela cultura popular, ampliar a linguagem oral, 
favorecer a construção de linguagem escrita, desenvolver a criatividade 
e o gosto pelas músicas e danças folclóricas, além de proporcionar um 
momento de comemoração em alusão ao Dia do Folclore, que foi dia 22 
de agosto.

Para finalizar a manhã de novidades os alunos do 8º ano “A” e “B” partici-
param do “Ensinando Ortografia com Soletrando”, como forma de conscien-
tizar a criança da importância da escrita correta para ampliar seu conheci-
mento, facilitar sua comunicação e formar a base para o próprio processo de 
aprendizagem, por meio de uma competição saudável. A atividade foi uma 
espécie de gincana, em um primeiro momento a professora realizou os estu-
dos das regras, tanto da grafia, quanto da acentuação das palavras e no dia 
26 foi a competição de soletração.

O aluno do 8º ano “A”, Nicolas Lira de Souza, de 13 anos e vencedor da 
competição, ficou orgulhoso por sua conquista. “Achei a ideia bem diferente 
e divertida, nas aulas anteriores, a professora fez uma revisão e pude apren-
der bastantes palavras novas e a forma correta da escrita. Isso me ajudou na 
hora do Soletrando, fiquei muito feliz de ter ganhado”, finalizou.

A Vice-diretora do CET, Gardênia Cavalcante, fez uma avaliação sobre a os 
resultados da programação. “Foi um momento único e de muito envolvimen-
to dos alunos e professores, principalmente com algumas das disciplinas que 
envolvem um conhecimento magnífico para a vida, como língua portuguesa, 
matemática e ciências. Sendo que, por meio dessas aulas lúdicas, pudemos 
comprovar que a teoria é essencial para o aprender, mas é com a prática que 
se tem a consolidação dessa aprendizagem que se torna significativa para os 
envolvidos”.

Gardênia completou, “nossos objetivos foram superados, pois os alunos 
e professores envolvidos fortaleceram um dos pilares da educação que trata 
de expandir o conhecimento exercendo seu papel de cidadão, pautado no 
respeito para com todos no desenvolvimento da aprendizagem”.

Aula expositiva dos 5 Sentidos
Competição de soletração

Alunos do 9º ano “A” ensinando frações para o 4º ano “A”
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Docentes, gestores e os novos alunos do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI) participaram na noite da última quinta-feira, 
01, da aula inaugural dos cursos técnicos de Segurança do Trabalho, 
Confeitaria e Redes de Computadores. O  curso técnico de Segurança 
no Trabalho é na modalidade de Educação a Distância – EAD, com con-
teúdo 20% presencial e 80% a distância.

A aula aconteceu no auditório do Centro de Formação Profissional 
do SENAI - CFP e nesse primeiro momento foi possível que os alunos 
conhecessem mais sobre a instituição na qual estudarão nos próximos 
18 meses e tirassem suas dúvidas. Após dar as boas-vindas, o diretor 
do CFP, Silvano Pinho, apresentou a instituição e falou sobre o mercado 
de trabalho para os futuros técnicos formados pela instituição. “Além 
da capacitação técnica, nossos cursos contribuem para a formação de 
cidadãos capazes de atuar de maneira autônoma, crítica, consciente e 
participativa, possibilitando sua contratação pelas empresas”, declarou 

o diretor.

A gerente de educação, Jamili Vasconcelos também destaca que a 
aula inaugural é um momento de integração, bem como uma oportu-
nidade de nos apresentar e esclarecer a respeito da missão do SENAI: 
Contribuir para o desenvolvimento e competitividade da indústria ro-
raimense por meio da educação profissional, inovação e transferência 
de tecnologias. 

Para Cristina Bonfim, estudante do curso de Segurança no Trabalho, 
essa é a oportunidade de adquirir novos conhecimentos. “minha expec-
tativa é a melhor possível e vou me esforçar para adquirir o máximo de 
conhecimento, pois sei da qualidade dos cursos so SENAI”, disse Nelson.

Após a apresentação da equipe, os alunos acompanharam seus 
instrutores num tour pela instituição e conheceram as instalações do 
SENAI que utilizarão  durante as aulas.

SENAI Roraima inicia aulas da primeira turma
do curso técnico a distância

SENAI Roraima oferece soluções às empresas para 
reduzir o desperdício de energia elétrica

Em tempos de recursos cada vez mais es-
cassos, a redução de custos é uma das prin-
cipais ações a serem adotadas em qualquer 
corporação. No SENAI, em Boa Vista, há uma 
área de assessoria e consultoria bem diver-
sificada com produtos e serviços que podem 
ajudar a melhorar o desempenho das empre-
sas, aumentar sua produtividade e compe-
titividade no mercado. Um dos Serviços de 
Tecnologia e Inovação (STI) que a unidade 
oferece ao setor produtivo é o de Energia, 
que tem o objetivo de prover o uso eficiente 
do recurso nas empresas.

Os empresários podem aderir ao progra-
ma Sebraetec e obter descontos na aquisição 
do serviço de Eficiência Energética, o foco é 
fazer com que os clientes eliminem desper-
dícios e perdas de produção por ineficiência, 
além de orientar quanto às normas vigentes 
e quais providências são necessárias para 
adequação. 

O Serviço de Eficiência Energética é rea-
lizado em várias fases, a primeira destina-se 
a levanta características técnicas tais como 
curva de carga ativa e reativa, características 
de consumo  sazonais e verificação da quali-
dade de energia. A segunda fase destina-se 
a consolidação dessas informações e suges-
tões de modelos tarifários adequados a rea-
lidade de demanda energética, bem como a 
indicação de boas práticas no uso da energia 
consumida.

A boa notícia é que por meio deste ser-
viço as empresas podem reduzir custos pro-
venientes de equipamentos inadequados, 
danificados ou que consumam uma carga 
maior de energia. A equipe de consultores 
e técnicos da entidade está preparada para 
atender empresas de todos os setores que 
desejam implementar qualquer produto ou 
serviço oferecido pelo STI.
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Projeto Integrador do SENAI Roraima
é finalista na etapa nacional

No dia 1º de setembro foi divulgado a listagem final dos pro-
jetos que são finalistas no Desafio SENAI de Projetos Integrado-
res. O proposta de Roraima “Eficiência energética em lâmpada de 
emergência inteligente” foi classificado e concorre com outros 76 
projetos em nível nacional desenvolvidos por alunos das  Unida-
des do SENAI do Brasil.

A iniciativa foi dos alunos Josimar Matos Duarte, do curso téc-
nico em Segurança do Trabalho e Anderson Garcia Braz, do curso 
técnico em Manutenção e Suporte em Informática, que desen-
volveram uma lâmpada de emergência inteligente, que busca mi-
nimizar o desperdício de energia elétrica gerado pelas lâmpadas 
tradicionais. 

Os alunos receberam orientação de instrutores da área de 

Segue relação de projetos classificados para a etapa nacional: 

eletroeletrônica e passaram por uma banca examinadora no dia 
16 de agosto, no Centro de Formação Profissional do SENAI, pos-
teriormente foi encaminhado ao nacional e foi selecionado por 
apresentar uma ideia inovadora. 

A próxima fase consiste na escolha de dois projetos por desa-
fio, totalizando 8 desafios que serão apresentados para empre-
sários, educadores e um público diverso, durante a Olímpiada do 
Conhecimento que acontecerá em Brasília, entre os dias 09 e 13 
de novembro, em Brasília.

O Desafio SENAI de Projetos Integradores é uma iniciativa do 
Departamento Nacional do SENAI que tem por objetivo fomentar 
o uso de Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSPE) e o 
empreendedorismo como processo de inovação pela educação.
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Banca avaliadora e a Gerente de Estágio do IEL-RR

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Prêmio IEL de Estágio
7ª edição se aproxima do fim da etapa regional

Estagiários são beneficiados por meio do 
Convênio IEL e SESI/RR

O Instituto Euvaldo Lodi de Ro-
raima – IEL realizou nos dias 26 e 30 
de agosto a etapa de avaliação das 
inscrições realizadas para a 7ª edi-
ção do Prêmio IEL de Estágio, que 
é uma iniciativa do IEL Nacional e 
correalizada pelo Regional Roraima.

A banca de avaliação foi com-
posta pelo Professor do curso de 
Secretariado Executivo e Coorde-
nador do Núcleo de Estudos de Em-
preendedorismo, Inovação e Desen-
volvimento Sustentável – NEEDS da 
Universidade Federal de Roraima – 
UFRR, Gelso Pedrosi; pela Tutora do 
Grupo Educacional Uninter, Katyane 
Melo e pela Diretora de Unidade 
Acadêmica da Unidade Virtual de 
Roraima – UNIVIRR, Lysle Nôzenir, 
que analisaram 14 inscrições, sendo 4 na categoria Empresa Destaque, 8 
na categoria Estagiário e 2 na categoria Instituição de Ensino. 

O Prêmio IEL de estágio acontece anualmente para identificar e di-

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR por meio de um convênio firmado 
com o Serviço Social da Indústria - SESI/RR, oferece desde o início deste 
ano, vários benefícios e descontos para estudantes de instituições pú-
blicas e privadas inscritos no Programa de Estágio do IEL. O convênio 
atende ainda os dependentes dos estagiários como filhos e cônjuges.

Desde 2015, o convênio contemplava os serviços de Saúde e Lazer 
com a concessão de descontos conforme tabela definida. 

E neste ano foi firmada uma nova parceria cujo objetivo foi ampliar 
a cobertura dos serviços oferecidos pelo departamento regional SESI/
RR, o qual passou a contemplar a Educação no que se refere à Educação 
Infantil e Ensino Fundamental. 

Na área de saúde, os benefícios se estendem ao Laboratório de 
Análises Clínicas, onde são realizados mais de 600 tipos de exames de 
segunda a sexta-feira das 6h40 às 10h. Os exames especializados são 
encaminhados ao laboratório H. Pardini em Minas Gerais.

Na Odontologia os benefícios são com relação a realização de aten-
dimentos nas áreas de clínica geral e endodontia como restaurações, 
extrações, clareamento, raspagem de tártaro, aplicação de flúor, raio-x 
e tratamento de canal.

vulgar as melhores práticas e pro-
gramas de estágio desenvolvidos 
em todo o país. Estimular o aprimo-
ramento dos programas de estágio 
das empresas e das instituições de 
ensino, contribuindo para a forma-
ção desses futuros profissionais. 

Segundo a Gerente de Estágio 
do IEL-RR, Thaíse Coelho, este ano 
houve um progresso visível nos pro-
gramas de estágio. “Nesta edição o 
nível dos inscritos superou nossas 
expectativas, pela qualidade do ma-
terial entregue e pela evolução dos 
programas de estágio dentro das 
empresas e instituições de ensino, 
bem como o aprendizado prático 
dos estagiários nas empresas con-
cedentes”.

A próxima etapa será a solenidade de entrega da premiação regional, 
no dia 30 de setembro, no auditório do IEL Roraima e, em outubro, acon-
tece a premiação nacional, na Bahia. 

E na fonoaudiologia são realizados procedimentos como Audiome-
tria Tona e Vocal, fonoterapia e Imitanciometria. Além desses serviços o 
convênio ainda oferece o exame preventivo do câncer do colo do útero.

Na área de Lazer, com as atividades que contemplam os Projetos 
Lazer Cultural e SESI Arte Jovem, o Programa Atleta do Futuro que com-
preende diversas atividades esportivas e recreativas realizadas no Cen-
tro de Cultura, Esporte e Lazer - CCEL, além de instalações físicas para 
locação.

E na área de Educação, os estagiários que possuem dependentes 
têm a sua disposição descontos nas matrículas e mensalidades na Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental.

O Convênio SESI e IEL ainda oferece descontos no aluguel do campo 
de futebol society, do Centro de Atividades Waldir Peccine, no Distrito 
Industrial.

Para aderir ao convênio os estagiários devem solicitar a emissão de 
carteirinha na Secretaria do CCEL, localizada no prédio administrativo 
do SESI, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto. Para mais 
detalhes podem ligar para os telefones 4009-1844. A secretaria funcio-
na de segunda a sexta-feira das 6h às 12h e das 14h às 21h.


