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De 27 a 30 deste mês, o Sindicato dos Artesãos 
Autônomos e das Empresas de Artesanato do 
Estado de Roraima – SINDEARTER estará 
representando o estado na Feira Internacional da 
Amazônia 2013. O evento que está na sua 7ª 
edição tem o objetivo de fomentar o turismo nos 
nove estados que compõem a Amazônia Legal: 
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

Na Feira, que acontece no Centro de 
Convenções – Studio 5,  operadoras e 
fornecedores de serviços turísticos se encontram 
para um intercâmbio de conhecimento e 
informações entre os Estados e especialmente 
para realizar negócios. 

Ao todo 15 artesãos estarão participando do 
evento. Juntos eles estão levando quase 3 mil 
peças, entre artigos de decoração, lembranças de 
Roraima e criações inéditas. Todas confeccionadas a partir de 
sobras de madeira, sementes, folhas, raízes, além de garrafas pet 
e uma infinidade de elementos obtidos na natureza, sem 
agressão ao meio ambiente. Serão comercializadas também, 
bijuterias e o artesanato indígena, de todas as etnias de Roraima. 
As peças variam de R$2,00 a R$100,00.

Além da oportunidade de apresentar um pouco dos seus 

trabalhos para pessoas de todo o Brasil e dos outros países, a 
presidente do Sindicato, Maria Luiza Campos destacou a 
oportunidade de troca de conhecimento. “Essa feira é uma 
grande oportunidade para divulgar não só o artesanato, mas o 
estado de Roraima e seus pontos turísticos. Além disso, nós, 
artesãos, aprimoramos nossa técnica, vendo outros tipos de 
trabalho.” finalizou.

Sindicato dos Artesãos de Roraima participa da Feira 

Internacional da Amazônia

Mais de 3 mil peças são expostas e comercializadas na FIAM 2013

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Responsabilidade na Mesa

Rodrigo Laro dá dicas de como ter “Qualidade de vida

na indústria roraimense”
O Responsabilidade na 

Mesa tem a finalidade de 

debater e propor soluções 

à  p r o b l e m á t i c a s  

específicas de interesse da 

indústria, voltados à 

Responsabilidade Social e 

S u s t e n t a b i l i d a d e .  O  

evento vai gerar subsídios 

para uma análise crítica a 

soluções de interesse da 

indústria roraimense.

Para o empresário da 

construção civil  José 

Anísio de Souza toda 

e m p r e s a  q u e  t e m  

responsabilidade social deve colocar como prioridade a 

qualidade de vida dos seus funcionários. “Eu acredito que 

qualidade de vida no trabalho é um investimento certo para o 

futuro da minha empresa”, concluiu.

Rodrigo Laro, mestre em Gestão Social e Trabalho pela UnB 

(Universidade de Brasília), com 10 anos de experiência na gestão 

de processos de investimento e responsabilidade social 

empresarial, incluindo pesquisa, planejamento, execução, 

monitoramento e avaliação de programas.   

A  F e d e r a ç ã o  d a s  

Indústrias do Estado de 

Roraima – FIER e o Serviço 

Social da Indústria – SESI 

promoveram no dia 27 de 

novembro a última edição 

d o  W o r k s h o p  

Responsabi l idade na  

Mesa do ano. O evento 

contou com a participação 

de Rodrigo Laro, que falou 

sobre o tema “Qualidade 

de vida na indústria 

roraimense”.

Aproximadamente 60 

pessoas, de empresas 

industriais, entidades de educação e comunidade participaram 

do workshop. Rodrigo Laro destacou que qualidade de vida no 

trabalho é uma temática extremamente interessante porque 

deve ser tratada como estratégia do DNA da empresa. “O que 

mostramos nesse workshop é que existem estudos e cases que 

comprovam que os recursos direcionados para qualidade de vida 

na empresa não se tornam custos e sim um investimento que 

posteriormente será revertido em riqueza para o 

empreendimento e para a sociedade”, finalizou.

Foto: ASCOM Sistema Indústria

“Qualidade de vida na indústria roraimense” foi o tema do Responsabilidade na Mesa 2013
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Cultura

SESI realiza Cantata de Natal do projeto Arte Jovem
nascimento de Jesus Cristo. 

Segundo Genierlle, o musical 

trouxe uma mensagem de paz e 

amor a todos que ali estiverem. 

“Preparamos as canções e as 

encenações com muito carinho 

para que o público se encante com 

os talentos do Arte Jovem”, 

completou

A escolha do tema foi para 

emocionar a todos com a mais bela 

história de todos os tempos: O nascimento de Jesus Cristo. 

Oitenta crianças com idade entre seis e doze anos do Coral Arte 

Jovem participaram da Cantata.

O coral terá ainda participação especial na programação de 

natal no Boa Vista Shopping,  na segunda-feira, 02 de dezembro, a 

partir das 19 horas.

O natal se aproxima e com ele o 

sentimento de paz e harmonia que a 

época inspira. Já se preparando para 

a data, o Serviço Social da Indústria 

– SESI/RR realizou no dia 29 de 

novembro, a partir das 20h, no 

Tapiri da entidade, a 10ª edição da 

Cantata de Natal Arte Jovem, que 

este ano tem como tema “A história 

do Natal em Canções”.

O principal objetivo é promover 

a cultura do nosso Estado oferecendo ao público composições 

natalinas. As apresentações encerraram as atividades do ano das 

crianças e adolescentes que participam do Projeto Arte Jovem.

No repertório, onze canções de natal em ritmos variados, sob a 

regência do professor Genierlle Barbosa. A novidade deste ano foi 

a participação de dez alunos de teatro do Professor Alex Zantelli.

O espetáculo contou com duas encenações teatrais, a primeira 

narrando os preparativos de um musical de Natal e a outra sobre o 

Na 10ª edição da Cantada de Natal alunos do Arte Jovem cantam a história do Natal

CET/SESI

Professores e alunos participam de Torneio Interclasses

da Escola”, enfatizou.

Desde o início do ano letivo, os alunos 

se preparam para o torneio que acontece 

anualmente. Porém o professor Fábio faz 

a ressalva: “Um dos requisitos básicos 

para participar do torneio é tirar boas 

notas, dessa forma, estimulamos eles a 

estudarem e se esforçarem. Com certeza 

o resultado é muito positivo”, declarou o 

professor.

Zilma Alves de Araújo, mãe de Mateus Alves de Araújo da 7ª B 

disse que o evento é interessante, pois ajuda a integrar os alunos e 

as professores. Sempre que pode vem até a escola, participa e 

prestigia o filho. “Acredito que o esporte ajuda meu filho a se 

desenvolver físico e socialmente, de forma que aprenda a lidar 

com as perdas e os ganhos, isso faz toda a diferença pra ele”, 

concluiu.

A quadra do Centro de Educação do 

Trabalhador do SESI ficou pequena na 

manhã da última sexta-feira (29). 

Professores e alunos do 6º ao 9º ano 

participaram do IV Torneio Interclasses. O 

objetivo é de fortalecer o vínculo entre o 

corpo docente da escola e os próprios 

alunos, além de estimular a prática 

desportiva, valorizando o caráter 

educativo e socializador do esporte.

As competições iniciaram às 8h com as modalidades futsal 

masculino, vôlei e queimada mista. Para o professor de educação 

física, Fábio Nogueira é uma competição importante pra 

interação dos alunos. “Eles estão envolvidos e misturados, 

brincando e competindo de forma saudável, independente do 

resultado. Não só os alunos como também os professores, 

assistentes de alunos participam e interagem junto com a equipe 

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Alunos do 6º ao 9º ano participam do Torneio Interclasse SESI 2013

Emprega Indústria contribui com o aumento da

empregabilidade na indústria roraimense
O SENAI Roraima desenvolve o Emprega Indústria, programa que 

busca atender gratuitamente a Indústria Roraimense, por meio da 

disponibilização de um banco de profissionais formados pela 

instituição. O objetivo é promover maior empregabilidade para os 

alunos e egressos e também mais facilidade para as empresas que 

procuram profissionais qualificados, pois ao longo dos anos milhares 

de alunos já passaram pelo SENAI.  

O Emprega Indústria possibilita uma troca entre indústrias, 

sindicatos e empresários junto aos egressos interessados em 

conquistar uma oportunidade de emprego e é desenvolvido pelo 

SENAI Roraima em parceria com o IEL. 

O SENAI Roraima possui mais de 100 cursos em 12 áreas de 

atuação, são elas: Automotiva, Alimentos, Confecção do Vestuário, 

Construção Civil, Eletroeletrônica, Gestão, Informática, 

Madeira/Mobiliário, Metal/Mecânica, Refrigeração, Segurança no 

Trabalho e Telecomunicações e são áreas que vão de encontro com a 

necessidade de muitas empresas. 

O acompanhamento dos egressos no mundo do trabalho é um 

instrumento fundamental para conhecimento do perfil profissional 

exigido pelas empresas contratantes, tendo o propósito de buscar 

subsídios para melhorar a qualidade do ensino e da gestão 

pedagógica do SENAI/RR.

Desde que iniciou, o programa já conta com um número de 450 

egressos cadastrados, que posteriormente irá compor um banco de 

dados a ser disponibilizado as empresas.
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Cursos Técnicos do SENAI ofertam 19 mil vagas em sete 

Estados para 2014
industrial. “É a oportunidade que eles têm de 

adquirir uma formação técnica profissionalizante 

de nível médio inteiramente gratuita, pois esse é um 

convênio com o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico – PRONATEC”, completou.

Para a aluna Rosany Pereira Gondim, do Curso 

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

o SENAI prepara os alunos para o exercício de uma 

profissão.  “Temos uma formação sólida, além de ser um curso que 

tem mercado com grande perspectiva de crescimento”,  acrescentou.

Todos os cursos técnicos serão oferecidos no Centro de Formação 

Profissional Professor Alexandre Figueira – CFP, localizado na Avenida 

dos Imigrantes, 399 – Asa Branca.

Para quem pretende investir em uma nova 

profissão ou quer se especializar em uma área de 

atuação deve procurar uma unidade do SENAI. São 

mais de 19 mil vagas disponíveis em cursos técnicos 

para o primeiro semestre de 2014, em sete Estados. 

Para Roraima haverá opções nas áreas de 

Administração, Logística, Segurança no Trabalho, 

Confeitaria e Informática, somando 130 vagas em 

cinco cursos técnicos. Em 2013, a entidade atua com Cursos Técnicos 

na área de Alimentos, Segurança no Trabalho, Informática e 

Eletroeletrônica.

De acordo com a gerente de Educação Profissional do SENAI 

Roraima Jamili Vasconcelos os cursos Técnicos preparam os alunos 

para trabalhar nas mais diversas áreas tecnológicas do ramo 

Foto: ASCOM SENAI

Reeducandos da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo recebem

certificação do SENAI/RR

A aprendiz Ávila Dalviana Morais Carneiro 

destacou que é interessante conhecer alguns 

equipamentos, dos mais antigos aos mais modernos, 

utilizados na empresa.  “Penso que é muito 

importante para o meu futuro profissional ter a 

oportunidade de vivenciar estas experiências aqui 

na CAER, pois assim posso acompanhar e entender o 

passo a passo de alguns processos que acontecem 

para que recebamos no conforto de nossos lares uma água com a 

qualidade”, acrescentou.

As visitas técnicas são momentos proporcionados aos aprendizes, 

sob o acompanhamento do instrutor e da equipe técnica e 

pedagógica do SENAI, com intenção de melhorar a compreensão da 

aplicação das normas técnicas da área, como também é uma 

oportunidade de conhecerem o processo real da construção que vai 

do planejamento à execução. 

No último dia 25 de novembro 13 aprendizes do 

curso de Auxiliar em Edificações, da modalidade de 

Aprendizagem Industrial, realizaram uma visita 

técnica na Companhia de Água e Esgoto de Roraima – 

CAER com objetivo de conferir na prática os 

conhecimentos adquiridos durante as aulas teóricas 

no SENAI/RR. 

A equipe foi acompanhada pelo Assessor Dagmar 

Ramalho, que trabalha há 29 anos na empresa e mostrou aos alunos 

como funciona a captação da água, manutenção elétrica e mecânica, 

casa das bombas, estação de tratamento, armazenamento e 

distribuição e ainda o laboratório de análises. 

Segundo o Assessor, o Estado de Roraima é referencia a nível 

nacional em saúde preventiva, reconhecido pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, uma medida importante concebida 

pela Organização das Nações Unidas – ONU, para avaliar a qualidade 

de vida e o desenvolvimento econômico de uma população.

Foto: ASCOM SENAI

CET divulga período

 para solicitação de vagas

para o ano letivo 2014
Os interessados devem comparecer na secretaria da 

escola, no horário das 08h às 18h, no período de 25 de 

novembro a 06 de dezembro. É importante lembrar que o 

preenchimento da solicitação não garante vagas.  As 

mesmas serão disponibilizadas caso haja vagas 

remanescentes e, se for o caso, por meio de sorteio.

Os resultados serão divulgados no mural da escola e 

comunicados por meio de contato telefônico no dia 10 de 

dezembro. O período de matrícula será de 11 a 18 de 

Dezembro.

Mais informações pelo 4009-1879, ou na secretaria da 

escola.
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