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 O Fórum das Federações Representativas de Classes Empre-
sariais do Estado de Roraima - composto pela Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima – FIER; Federação do Comércio, 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima – FECOMERCIO; 
Federação das Associações Comerciais e Industriais de Rorai-
ma – FACIR e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Roraima – FAERR, promoveu nos dias 12 e 13 de setembro, o 
Encontro do setor empresarial com candidatos ao Governo de 
Roraima, com o apoio do SEBRAE. O objetivo foi oportunizar aos 
candidatos ao Governo no pleito de 2018, a inserção das propos-
tas do setor empresarial em seus planos de governo, bem como 
promover a troca de informações e o esclarecimento de dúvidas 
desta categoria econômica.

O Encontro contou com a com a participação dos presiden-
tes que compõem o Fórum das Federações, empresário Rivaldo 
Neves, presidente da FIER, Jadir Correia - presidente da FACIR 
e vice-presidente da FECOMERCIO representando o presiden-
te Ademir dos Santos, Sílvio de Carvalho, presidente da FAERR, 
além dos conselheiros e dirigentes do das entidades vinculadas 
a cada federação, empresários, representantes de instituições 
de ensino e instituições financeiras, autoridades dos poderes 
executivo, legislativo e do judiciário nas esferas municipal, es-
tadual e federal. 

No primeiro dia apresentaram suas propostas de plano de 
governo, em ordem definida em sorteio, os candidatos Antônio 
Denarium (PSL), em seguida Fábio Almeida (PSOL) e a candidata 
à reeleição Suely Campos (PP).   No segundo dia, seguindo os 
mesmos parâmetros, foi a vez dos candidatos José de Anchieta 
(PSDB) e Telmário Mota (PTB). 

Durante a programação foi apresentada a Carta do Setor Em-
presarial. No documento estão reunidos os anseios de milhares 
de empresas e trabalhadores que delas dependem e que, jun-
tos, contribuem para que Roraima cresça e atinja os níveis dese-
jados de desenvolvimento. O documento foi elaborado de forma 
participativa, com contribuições das Federações e Sindicatos Pa-
tronais filiados, bem como empresas, parceiros e especialistas 
que as acompanha no exercício das suas missões institucionais.

Os candidatos tiveram 20 minutos para apresentar as suas 
propostas considerando as demandas apresentadas na CAR-
TA DO SETOR EMPRESARIAL. Em seguida responderam a cinco 
questionamentos referentes aos eixos temáticos abordados na 
Carta, os quais são: Aumento da Competitividade Empresarial; 
Fortalecimento Econômico Local; Infraestrutura e Logística; In-
tegração com Mercados Estrangeiros; O ambiente em que Esta-
mos Inseridos.

Em respostas às propostas referentes à política, lei e incen-
tivo, o candidato Antônio Denárium, destacou que irá priorizar 
em seu plano de governo, um ambiente favorável ao desenvol-
vimento econômico de Roraima, criando mecanismo que visem 
valorizar o agronegócio por meio da agricultura familiar com a 
produção de alimentos e produtos indígenas, e produtos da in-
dústria local, para impulsionar a economia do Estado. “Precisa-
mos mudar o cenário econômico e criar novas oportunidades, 
precisamos regularização fundiárias, gerar emprego e atrair a 
agroindústria. Hoje temos mais de 30 mil famílias na agricultura 
familiar, gerar empregos no campo, na indústria, quem ganha, 
são todos, autônomos, empregados e às empresas em geral. 
Este é nosso desafio, desenvolver a indústria e o comércio”, en-
fatizou. 

Candidatos ao governo de Roraima apresentam 
propostas para empresários

Os cinco candidatos ao Governo de Roraima apresentaram suas propostas ao setor empresarial 

Antônio Denarium (PSL)
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Nas questões referentes à infraestrutura, energia elétrica e 
integração com os mercados estrangeiros, Antônio Denarium se 
comprometeu em ser parceiro dos empresários, no sentido de 
ter um olhar diferenciado. “Vamos trabalhar intensamente com 
o governo Federal, vamos acabar com os entraves que impedem 
o desenvolvimento do nosso Estado de Roraima, colocando o li-
nhão em pleno funcionamento; agregando valor a exportação”.

Fábio Almeida garantiu, em seu plano de governo, implan-
tar uma política de desenvolvimento da indústria, com a valo-
rização do que é produzido na capital e firmar parcerias para 
melhorar as condições do Distrito Industrial. “Queremos trazer 
para a sociedade que todo desenvolvimento, compõem a socie-
dade. A reforma tributária, a lei de incentivos, reconfiguração 
do processo de financiamento do fundo de desenvolvimento so-
cial e agência de fomento, e construir esse processo em caráter 
em que todos os segmentos empresariais, sindicais, sociais que 
estejam representados. 

Sobre meio ambiente e licenciamento ambiental, no que se 
refere o Zoneamento Ecológico Econômico, o candidato Fábio 
Almeida, disse que até 31 de dezembro de 2019, se eleito for, 
irá apresentar o resultado do ZEE do Estado.  Sobre a Lei 215 
referente a incentivos fiscais, Fábio Almeida afirmou que “pre-
cisamos interligar essas políticas de incentivo a geração de em-
prego. É necessário ter a efetiva discussão sobre essas relações”, 
pontou.    

A candidata à reeleição Suely Campos, destacou a intenção 
de implantar mecanismo de que visem modernizar o parque 
tecnológico da SEFAZ, uma vez que, já é uma demanda do seu 
atual governo, a ideia é que seja possível ter informações rá-
pidas e confiáveis no que se refere a emissão de documentos 
juntos com a nota fiscal, facilitando o fluxo e agilidade em todo 
o processo.  Em relação a Integração com Mercados Estrangei-
ros, mais precisamente, às questões sobre vigilância sanitária 
animal e vegetal nas fronteiras, a candidata Suely Campos, pon-
tuou que com os resultados alcançados irá manter o patamar 
conquistado até o momento, que é Roraima Livre de Aftosa. E se 
há uma deficiência na vigilância sanitária, irá buscar solucionar.

Suely também respondeu a demanda do setor empresarial, 
em relação ao estudo de viabilidade elaboração de um plano 
de melhorias para garantir uma melhor logística de escoamento 

Fábio Almeida (PSOL) 

da produção. “Este é um grande desafio para o nosso governo. 
Diante da necessidade, ainda existe muita dificuldade. Quere-
mos investir muito mais nessa logística e escoação dos produtos, 
com uma perspectiva de recursos do Ministério dos Transportes 
por meio do DNIT, poderão fazer vicinais, RR’s. Entendemos que 
essa parceria com o Ministério se faz necessária. Iremos inves-
tir muito nesse próximo mandado nas manutenções de vicinais 
permanentes”, disse. 

O candidato, José de Anchieta Júnior, se comprometeu em 
dar celeridade aos processos e resolver os entraves em relação 
as questões energéticas. “Eu não tenho dúvidas que em médio 
prazo, nós iremos solucionar esse grande problema, iremos tra-
zer a energia de Tucuruí para o nosso Estado. Questões como 
essas citadas, e segurança jurídica de propriedades de terra e 
segurança fiscal, serão todas resolvidas”, declarou. Nas deman-
das que diz respeito a criação da Área de Livre Comércio Boa 
Vista e Bonfim, Anchieta se comprometeu em criar um modelo 
de gestão diferenciada e criar barreiras tarifárias.  Sobre fortale-
cimento da economia local, o candidato firmou o compromisso 
de valorizar a produção local, observando prazos e pagamentos 
no cumprimento de fornecimento de matérias primas das em-
presas de diversos segmentos. Anchieta prometeu andar lado 
a lado do empresariado e, se eleito for, irá convocar os repre-
sentes para que, juntos, definem ações e soluções para que as 
necessidades do setor empresarial sejam atendidas.

 

O candidato Telmário Mota, destacou que irá atuar forte-
mente em seu plano de governo para buscar soluções e ajudar o 
setor empresarial no sentido de resolver questões como conse-
quências das demarcações de terra, com a agilidade no proces-
so de titularização das terras e assentamento. No que se refere 
incentivos fiscais e tributários, Telmário assegurou que em seu 
governo, caso eleito, irá buscar mecanismo a possiblidade da 
viabilidade da produção e dos investimentos. “ Iremos analisar 
nossas leis fiscais para garantir a chegada de produtos. Em rela-
ção ao calcário vamos pesquisar a melhor forma de trazê-lo para 
o setor produtivo mais barateado. Vamos usar esse Estado para 
abrir as portas para o setor empresarial em todos os sentidos”, 
afirmou.

Suely Campos (PP)

José de Anchieta (PSDB)

Telmário Mota (PTB)
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Sindicato realiza encontro empresarial 
e aborda licenciamento ambiental

 O Sindicato das Indústrias de Reparação de Ve-
ículos e Acessórios – SINDIREPA/RR, realizou no dia 30 
de agosto, o Encontro Empresarial voltado para empre-
sas como oficinas mecânicas, funilarias, retíficas e, en-
tre outras.
 O objetivo foi de reunir e aproximar as empresas 
que atuam nesse setor para que, juntos, identificassem 
a melhor forma de agilizar a liberação das suas licenças 
am-bientais, organizar a documentação, conhecer as 
exigências e documentos legais e, principalmente, evi-
tar problemas na tramitação dos seus processos. 
 O Encontro teve como ênfase a palestra Licen-
ciamento Ambiental para as empresas da reparação 
com o consultor do SENAI/RR, Jonistaine Nascimento, 
que falou dos processos de entrada de licenças ambien-
tais e renovação das mesmas junto aos órgãos compe-
tentes, bem como, das especificidades dos resíduos 
que são gerados por diferentes tipos de reparadoras de 
veículos. 
 Para o consultor, o encontro empresarial e a 
temática abordada, foram de grande relevância, pois 
mostrou a preocupação do sindicato em estar atento as 
recomendações do Conama, no que se refere, a Lei de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Jonistaine ressal-
tou que o primeiro passo para dar a destinação correta 
dos resíduos, é fazendo a separação do “lixo” para ser 
reciclado. 

 O evento contou com a participação o gestor da 
Cadeia de Negócios Automotivos do SEBRAE/RR, Cleber 
Rotondo, apresentou o projeto que conta com vários 
serviços da instituição para as empresas do segmento, 
inclusive, no âmbito do SEBRAETEC que é o produto do 
SEBRAE/RR em que o SINDIREPA possui convênio para 
as empresas associadas.
 No decorrer da programação, houve espaço 
aberto para diálogo onde o público teve a oportunida-
de de interagir e trocar informações, além de apresen-
tar seus principais questionamentos, no que se refere, 
licenciamento ambiental e como o sindicato tem se so-
bressaído, quais alternativas, ou, práticas sustentáveis 
vêm executando junto aos associados.
 “O encontro empresarial da Reparação de Ve-
ículos, foi extremamente importante para todos nós. 
Aproveitamos ao máximo as duas horas da programa-
ção, em que pudemos esclarecer nossas dúvidas sobre 
licenciamento ambiental. Como desafio, o sindicato se 
compromete a buscar soluções viáveis no que se refere, 
destinação correta dos resíduos, gerados a partir das 
empresas do nosso segmento, como forma de cumpri-
mento à Lei e na forma de mostrar que o sindicato atua 
com responsabilidade socioempresarial. Saímos do en-
contro com a missão de traçarmos um plano de ação 
para que, posteriormente, façamos uma reunião com 
representantes do poder público e órgãos ambientais 

  Ação promovida pelo Sindirepa-RR, abordou a melhor forma de evitar 
problemas para a solicitação e renovação da licença

O gestor da Cadeia de Negócios Automotivos do SEBRAE/RR, Cleber Rotondo Palestra sobre Licenciamento Ambiental com o consultor do SENAI/RR, Jonis-
taine Nascimento
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para trazermos uma solução viável”, decla¬rou o presi-
dente do SINDIREPA/RR, João da Silva.
 O vice-presidente, Janilson chaves enfatizou 
que, “o evento foi grandioso, tivemos uma demanda 
muito grande de ações a serem executadas pelo sindi-
cato. Foi um dos eventos em que conseguimos trazer 
um público expressivamente grande do setor de repa-
ração de veículos, onde pudemos abordar vários te-
mas, principalmente, às questões relacionadas a gera-
ção, controle e destinação dos resíduos sólidos. Como 
resultado do evento e com a parceria da FIER, já dei-
xamos entrelaçadas ações para discutirmos de como 
iremos criar mecanismos para solucionar essa questão 
do resíduo gerado pelas oficinas, por exemplo.  A nossa 
proposta é dar apoio aos empresários e ao sindicato”, 
ressaltou. 
 Empresários conhecem benefícios do associati-
vismo durante encontro empresarial
 Na programação, a Coordenadora Técnica da 
FIER, Karen Telles, realizou uma apresentação sobre as 
razões, pelas quais, empresas podem se associarem ao 
sindicato. Entre os benefícios estão os convênios com 
a empresa Ethernal, por meio do recolhimento dos re-
síduos da reparação de veículos, como óleo queimado, 

óleo contaminado, estopas e filtros; Sebrae com des-
contos em consultorias e serviços no âmbito do SEBRA-
TEC e Faculdade Estácio, com isenção na taxa de matrí-
cula e descontos na mensalidade por um ano.
 Os participantes puderam conhecer ainda o 
portfólio de soluções do SESI, com des¬contos para as 
empresas associadas, tais como: Prioridade na divulga-
ção de vagas na Educação Infantil, desconto na contra-
tação dos Programas legais de Saúde e Segurança no 
Trabalho (PCMSO e PPRA); Pelo SENAI, as empresas 
têm desconto de até 30% em cursos profissionalizantes 
com turma fechada na área da reparação de veículos. 
Já o IEL, faz a seleção e recrutamento de estagiários e 
oferece descontos de 15% nos cursos de gestão e capa-
citação empresarial. 
 O Encontro Empresarial foi uma realização do 
SINDIREPA/RR com o apoio do Sistema Indústria de Ro-
raima e teve o objetivo de fortalecer o elo do sindicato 
com as empresas do segmento, sejam elas associadas 
ou não, no sentido de mostrar a força da atuação co-
letiva para dar voz a questões inerentes ao ambiente 
de negócios das empresas de reparação de veículos de 
Roraima.
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Encontro Empresarial do SINDUSCON-RR
Reforma Trabalhista na Prática foi tema com juiz 

Marlos Melek
Ação promovida pelo sindicato vai abordar as relações trabalhistas na 

prática do dia-a-dia das empresas do segmento da construção e de ou-
tros segmentos da cadeia.

 O Sindicato das Indústrias de Construção Civil 
do Estado de Roraima – SINDUSCON/RR foi anfitrião do 
Encontro Empresarial que abordado a Reforma Traba-
lhista na Prática para empresas da construção. O even-
to contou com o apoio do Sistema Indústria de Roraima 
e SEBRAE/RR. 
 O objetivo foi de reunir e aproximar as empre-
sas que atuam no setor, para disseminar informações 
pertinentes às relações trabalhistas a partir da refor-
ma instrumentalizada pelo Governo Federal na lei № 
13.467 de 2017.
 Durante a abertura do evento, o presidente do 
SINDUSCON-RR, empresário Rivaldo Neves, destacou 
o trabalho intenso e permanente do sindicato que re-
presenta as indústrias da construção em Roraima, no 
que se refere a busca incessante em disseminar infor-
mações pertinentes, busca por soluções e promovendo 
a atuação harmônica entre empresas e representantes 
laborais. 
 “Queremos ser mais que parceiros, e por isso, 
sempre que necessário, tomamos a frente na pauta de 
defesa de interesses, para que não haja problemas e 
nem entraves ao crescimento das empresas filiadas, 
com reflexos positivos, inclusive, junto àquelas que 
compõem a cadeia produtiva da construção em Rorai-
ma. Temos que estar unidos e conscientes do nosso pa-
pel e das nossas obrigações”, afirmou Rivaldo Neves.
 O tema central do encontro empresarial foi a 
Reforma Trabalhista na prática dos empresários e em-
presas do segmento, assim como, empresas que fazem 
parte da cadeia da construção, os quais puderam tirar 

dúvidas das novas relações trabalhistas com o juiz de 
direito, Dr. Marlos Melek, que atua como juiz federal 
da IX região, e é autor dos livros que tratam da reforma 
trabalhista.
 Entre os pontos abordados na palestra, Mar-
los Melek, falou sobre férias, intervalo intrajornada; 
controle de jornada; feriados, horas in itinere, tempo 
à disposição, horas extras (banco de horas e 12 x 36), 
equiparação salarial, justa causa, danos morais, contri-
buição sindical; convenção e acordo coletivo; trabalho 
intermitente; trabalho a tempo parcial; terceirização; 
autônomo; jurisdição voluntária; termo anual de quita-
ção de débitos e entre outros.
 Na ocasião, houve espaço para tirar dúvidas a 
respeito do trabalho desenvolvido pelo SINDUSCON/RR 
para representar o setor e buscar soluções para proble-
mas comuns as empresas do segmento da construção, 
além disso, os participantes conheceram as vantagens 
de fazer parte do sindicato e as soluções do Sistema In-
dústria de Roraima para as empresas.
 De acordo com o vice-presidente do SINDUS-
CON-RR, Clerlânio Fernandes de Holanda, o sindicato 
tem buscado atender as demandas dos associados, for-
talecendo sua base, trazendo para sua realidade o dia 
a dia das empresas que compõem o segmento da cons-
trução. Clerlânio Holanda destacou o quão importante 
foi o encontro empresarial que tratou das questões tra-
balhistas. 
 “No evento tivemos o privilégio de entender 
melhor, e esclarecer dúvidas a respeito de um tema 
que está presente em todos os momentos das ativida-

Diretoria do SINDUSCON-RR com o Juiz Federal Marlos Melek Evento reuniu mais de 150 pessoas no auditório do SEBRAE-RR
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des das nossas empresas: a reforma trabalhista. Parti-
cularmente, na construção civil, vivenciamos uma reali-
dade que nos impõe a observância de normas e regras 
com um rigor extremo, dada a natureza dos nossos 
empreendimentos. Esse encontro foi fundamental para 
esclarecermos dúvidas, interagir. Além de mostrarmos 
aos demais a nossa forte atuação enquanto sindicato fi-
liado à FIER, nos tornando cada vez mais, fortalecidos”, 
ressaltou. 
 Ao final da palestra o juiz federal fez um mo-
mento dedicado aos autógrafos para aqueles que ad-
quiriram o seu recente livro intitulado de: “Trabalhista! 
O que mudou?”.
 Marlos Melek - Juiz Federal do Trabalho no 
TRT9 (PR). Foi Juiz Corregedor Nacional de Justiça Au-
xiliar no CNJ - Conselho Nacional de Justiça entre os 
anos de 2010 e 2012, no mandato da Ministra Eliana 
Calmon. Foi Juiz em Brasília/DF. Formado em Direi-
to pela Faculdade de Direito de Curitiba (1997). Pós-

-graduado em Administração de Empresas e Gestão 
Industrial pela FAE Businnes. Pós-graduado em Direito 
do Trabalho pela Faculdade de Direito de Curitiba. Pro-
fessor na EMATRA - Escola da Magistratura do Trabalho 
da 9a Região. Idealizador do Programa Espaço Livre - 
Aeroportos no CNJ, Programa de Máquinas de Cartões 
de Crédito em salas de audiência no Poder Judiciário 
e Banco de Falências. Condecorado com Comendas 
nos Estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Pará. Foi Juiz Auxiliar da Presidência no TRT da 
9a Região (PR). Atualmente Juiz no Fórum do Trabalho 
de Araucária e Campo Largo/PR. Professor do Curso de 
Pós-Graduação da Associação dos Juízes do Trabalho da 
9a Região (EMATRA). Professor de vários Cursos Prepa-
ratórios para a Magistratura. Atuou como docente em 
diversas instituições na graduação do curso de Direito: 
UNIEURO e UPIS em Brasília/DF e Universidade Tuiuti 
em Curitiba/PR.
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Escola do SESI lança o projeto 
“Transformando Sonhos em Livros”

 Papéis se tornaram rabiscos para escrever. 
Canetas, lápis e tintas para colorir. Um mundo cheio 
de imaginação para contar histórias engraçadas e 
criativas e, uma estante mágica, para exibir uma co-
leção de livros que foram transformados em obra li-
terária, cuja a autores, são crianças entre 5 e 10 anos 
de idade, alunos da Escola do SESI.
 Esse é o Projeto “Transformando Sonhos 
em Livros”, que está sendo realizado pelo Centro de 
Educação do Trabalhador João de Mendonça Furta-
do – SESI, em parceria com a empresa Estante Mági-
ca - uma plataforma educacional que, juntos, estão 
transformando a vida de mais 300 alunos da Escola 
do SESI, do 2º período ao 5º ano do ensino funda-
mental.
 O lançamento desse importante projeto 
aconteceu, no dia 11 de setembro, no Tapirí do SESI e 
contou com a presença dos pais e familiares, profes-
sores e comunidade escolar, os quais acompanharam 
uma apresentação detalhada do Projeto da Estante 
Mágica, conduzida pela diretora em exercício da Es-
cola do SESI, a qual destacou a importância da parce-
ria e participação dos filhos nesse processo de apren-
dizagem, assim como, o incentivo dos pais tocante ao 

hábito e gosto pela leitura e escrita das crianças. 
Para a diretora em exercício da Escola do SESI, Gar-
dênia Cavalcante, a idealização do projeto já é uma 
conquista e mostrará o potencial dos alunos que, in-
dependemente da pouca idade, já são considerados 
grandes autores. 
 “O projeto Transformando Sonhos em Livros 
é uma conquista. Já havíamos sonhado juntamente 
com a nossa superintendente a concretização dessa 
ação. E agora, isso será possível, graças à parceria 
dos professores, coordenação pedagógica e dos pais 
que acreditaram na ideia. O Projeto vem agregar va-
lor ao ensino realizado pela escola do SESI, pois ele 
traz para a realidade o potencial que nossos alunos 
têm na escrita e na leitura”, declarou.
 Ainda de acordo com Gardênia Cavalcante, 
o lançamento foi um momento especial em que os 
pais, e familiares tiveram a oportunidade de conhe-
cer de perto e de fato esse projeto. “O Projeto Trans-
formando Sonhos em Livro é maravilhoso, encanta-
dor e motivador. É uma ferramenta educacional que 
vem fazendo a diferencia na vida desses alunos por 
meio da escola do SESI e nós contamos com os pais 
para continuarem sendo nossos parceiros nesse tra-
balho”, concluiu a diretora.
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Escola do SESI realiza 15º Festival Folclórico

 O Dia do Folclore Brasileiro é comemorado 
em 22 de agosto. Como forma de manifestar as mais 
variadas formas da cultura popular, ampliar a lingua-
gem oral, favorecer a construção de linguagem escri-
ta, desenvolver a criatividade e o gosto pelas músicas 
e danças folclóricas, é que, o Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI, 
vem realizando o Festival Folclórico.
 O tradicional evento que reúne toda comuni-
dade escolar e familiares, aconteceu no dia 15 de se-
tembro, na quadra de esportes Centro de Educação 
do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/
SESI. 
 Em sua 15° edição o evento trouxe como 
tema “Culturas Brasileiras”, onde foi possível mos-
trar, manifestar e expressar por meio da dança a di-
versidade cultural que existe no País e os costumes 
de cada região do Brasil. E este foi o objetivo da Es-
cola ao realizar o Festival, proporcionar conhecimen-
to, pesquisa e socialização entre os alunos a fim de 
contribuir para formação e garantir desenvolvimento 
integral de todos.
 A proposta de trabalhar culturas brasilei-
ras, se faz necessário, no sentido de que os alunos 
tenham a oportunidade de conhecer e vivenciar as 

diversas manifestações culturais, nelas contidas. É 
possível desenvolver as habilidades básicas dos alu-
nos, aperfeiçoando-se, e principalmente, permitindo 
aos mesmos que desenvolvam sua criatividade e in-
teratividade com várias disciplinas, o que deixa mais 
atrativo e prazeroso.
 Nesta edição mais de 300 alunos do mater-
nal ao 5° ano se apresentaram no Festival. Ao todo 
foram oito apresentações com estilos e ritmos mu-
sicais variados, entre eles, frevo, samba, forró, axé, 
xote entre outros. Cantores como Elba Ramalho, 
Ivete Sangalo, Dudu Nobre, e as banda Falamansa e 
Mastruz com Leite estiveram no reportório musical 
das apresentações dos alunos.
 Em todas as edições o público sempre contou 
com mais de um ambiente durante o Festival.  Neste 
ano não foi diferente, além do palco para as apre-
sentações, os visitantes puderam contar com a famo-
sa Praça de Alimentação com comidas típicas, além 
do espaço kids com alguns brinquedos e um cenário 
para as fotos.
 A administradora Míriam Oliveira mãe da alu-
na Amanda Oliveira, que dançou samba junto com os 
alunos do 2º e 3º Ano, a música Grande Família, do 
cantor Dudu Nobre, disse ter ficado encantada com a 

Evento reuniu mais de mil pessoas
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desenvoltura da filha e com a programação do Festi-
val como um todo. 
 De acordo com a coordenadora pedagógica, 
Tábita Araújo, “o Festival Folclórico veio para manter 
viva a Cultura Brasileira, e por isso, o Sesi/RR junta-
mente com a equipe gestora tem a honra de apre-
sentar mais uma etapa histórica na vida de nossas 
famílias. Neste evento foram apresentadas as mais 
ricas tradições da cultura brasileira ao público como 
dança, teatro, música e entre outras. As apresenta-
ções foram construídas na escola com produções 
riquíssimas, que jamais poderiam ficar limitadas a 

apreciação de poucos”, afirmou.
 Ainda segundo a coordenadora, “o tradicional 
festival cumpre o papel de aproximar a escola da co-
munidade e não deixar a cultura popular ser esqueci-
da. Na verdade, é um evento de entretenimento que 
reúne famílias, amigos que se conhecem e aproxima 
alunos, escola e comunidade. Trabalhamos muito 
para que a programação fosse recheada de atrações 
com alunos do maternal ao 5º ano. O Festival a gente 
realiza pela tradição, mas, com vontade de fazer o 
melhor a cada ano”, ressaltou Tábita.
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SENAI/RR oferece mais de 300 
vagas gratuitas para 

cursos de qualificação
Alguns cursos têm início ainda no mês de setembro e vão acontecer no Centro de

 Formação Profissional Carlos Coêlho, localizado no Distrito Industrial. As vagas são 
destinadas à pessoas de baixa renda e são preenchidas por ordem de chegada

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial de Roraima (SENAI/RR) está com matrículas aber-
tas para cursos de qualificação que vão acontecer no 
Centro de Formação Profissional Carlos Coêlho, loca-
lizado no Distrito Industrial. Estão sendo oferecidas 
mais de 300 vagas destinadas a pessoas de baixa ren-
da. 
 As inscrições devem ser realizadas de forma 
presencial, no horário de 13 às 17h e 18h às 22h. Para 
se matricular, é necessário levar cópias e originais do 
RG, do CPF, do comprovante de residência e do com-
provante de situação escolar (declaração ou certifica-
do e histórico escolar). 
 Os cursos oferecidos gratuitamente são nas 
áreas de gestão e informática, mas também há cursos 
com preços acessíveis na área de eletroeletrônica. As 
vagas são para maiores de 16 anos. Menores de 18 
anos deverão estar acompanhados do representante 
legal, também com cópias e originais do RG e do CPF. 

 Sobre CCP Carlos Coêlho
 O SENAI/RR inaugurou a nova unidade no Dis-
trito Industrial de Boa Vista/RR, que recebeu o nome 
de Centro de Formação Profissional – CFP Carlos Sa-
lustiano de Sousa Coêlho no dia 12 de março de 2018 
e foi criada par atender cursos de Educação Profissio-
nal e realizar Serviços de Tecnologia e Inovação.
 Com capacidade para atender até 3.500 alu-
nos por ano, o objetivo é atender as demandas das 
indústrias e trabalhadores do distrito, bem como 
para os bairros próximos a nova escola com cursos 
de aprendizagem, iniciação, aperfeiçoamento e qua-
lificação industrial. O CFP possui 08 laboratórios de 
tecnologia, sendo eles: Eletricidade Industrial, ele-
troeletrônica, Qualidade de Energia, Controle Lógico 
Programável – CLP, Robótica e Eletromecânica, Ele-
trônica Industrial, Informática Básica e Manutenção 
e Configuração de Computadores, além de salas de 
aula, Biblioteca e área administrativa.
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Reconhecimento

Prêmio IEL de Estágio anuncia e premia 
melhores trabalhos 

 Marcado por emoção e surpresas, a 10ª 
edição do Prêmio de Estágio, revelou no dia 30 de 
agosto, as empresas, instituições de ensino e me 
estagiários que obtiveram as melhores atuações do 
ano.
 A solenidade aconteceu no auditório do Ins-
tituto Euvaldo Lodi, e contou com a participação de 
diretores e dirigente do Sistema Indústria, Institui-
ções de ensino público e privada, empresários, es-
tagiários e familiares.
 O objetivo do evento foi reconhecer e in-
centivar as melhores práticas de gestão de estágio 
nas empresas de forma a garantir a conexão entre 
o público acadêmico e o mercado de trabalho. 
 Durante a programação foi realizado o Talk 
Show: Apoiando a Gestão de Carreira de Jovens 

Promissores, com a participação dos Estagiários 
Vencedores na Etapa Nacional – Thamara Souza 
Vencedora de 2011, John Kennedy – Vencedor em 
2013 e Pedro Fanna – Vencedor em 2016. A inter-
mediadora do bate-papo foi a consultora Ana Bel-
trão. 
 Nesta 10ª edição da premiação, além das 
empresas com melhores práticas de atração, de-
senvolvimento e retenção de estagiários, também 
foram premiados os estudantes que se destacaram 
na prática de estágio e as Instituições de Ensino que 
apoiam e incentivam a prática de estágio durante a 
formação acadêmica dos alunos. 
 Os vencedores do Prêmio IEL de Estágio 
2018 foram: Na categoria Empresa Destaque, como 
Média Empresa o vencedor foi o SEBRAE-RR; como 

Vencedores do Prêmio IEL 2018
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Estagiários Vencedores na Etapa Nacional – Thamara Souza Vencedora de 2011, John Kennedy – Vencedor em 2013 e Pedro Fanna – Vencedor em 2016

Sistema Indústria o vencedor foi SESI Roraima; e 
como Micro e Pequena Empresa a vencedora foi 
Start School; 
 Na categoria Instituição de Ensino Destaque 
como Educação de Nível Superior o vencedor foi 
o Centro Universitário Estácio da Amazônia; como 
Educação Profissional Nível Técnico o vencedor foi 
o Centro Estadual de Educação Profissional Profes-
sor Antônio de Pinho Lima – CEEP.
 Na categoria Estagiário Destaque em 2018, 
o 1º lugar foi para Adnan Albuquerque de Araújo, 
estudante do Centro Universitário Estácio da Ama-
zônia e estagiário do SEBRAE-RR. “O meu projeto 
é uma forma alternativa de energia que é a solar 
através de placas fotovoltaicas, que transformam a 
energia do sol em energia utilizável para as residên-
cias, para empreendimentos comerciais ou indus-
triais. Creio que toda a pesquisa e apoio do Sebrae, 
foram fundamentais para que eu conseguisse exe-
cutar com êxito meu projeto que, apesar disso, não 
esperava o 1º lugar. E para mim está sendo muito 
gratificante”, pontuou.
 Em 2º lugar ficou Emely Oliveira da Silva, 
estudante da UFRR do curso de Pedagogia e esta-
giária da Escola do SESI. “Estou muito feliz pelo 2º 
lugar no Prêmio, isso já tem um significado muito 

grande. Às vezes não esperamos ganhar uma clas-
sificação, pois pensamos que existem muitos con-
correntes. E quando vem esses resultados é muito 
gratificante”, afirmou.
 Em 3º lugar ficou Delma dos Reis Mota, es-
tudante do curso de Pedagogia pelo Centro Univer-
sitário Estácio da Amazônia e estagiária pela creche 
Curumim. “ Participar do Prêmio IEL foi uma emo-
ção, por ser a primeira vez que eu participo, então 
foi maravilhoso, essa sensação de poder ter ficado 
3ºlugar, ter essa experiência como estagio também 
ajudou bastante. Sem dúvida é gratificante o reco-
nhecimento, é algo que vou levar para minha vida”, 
declarou.
 Ao final, o IEL realizou uma homenagem a 
toda banca de jurados que avaliaram os projetos 
dos estagiários que participaram da etapa regional, 
entregando um certificado de participação para 
cada um.
 O evento encerrou com a palavra da Geren-
te de Educação do IEL, Samadar Oliveira, que anun-
ciou três finalistas do Prêmio, o SESI Roraima na ca-
tegoria Sistema Indústria e Sebrae-RR na categoria 
Empresa Destaque, como Média Empresa e Start 
School na categoria Empresa Destaque com MPE.
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Roraima conquista os melhores lugares na 
etapa nacional do Prêmio IEL de Estágio 

com Sebrae, Start School e SESI

Premiação Nacional

 A solenidade de premiação da etapa nacional 
do Prêmio IEL de Estágio 2018, aconteceu no dia 12 
de setembro, em Goiânia, com representantes e con-
correntes das 27 capitais do Brasil. 
 Para surpresa de todos, mais uma vez, Rorai-
ma esteve representada por instituições locais que le-
varam os melhores lugares. As colocações ficaram na 
seguinte forma: Em 1º lugar: Start School - Categoria 
Empresa Destaque como Micro e Pequena Empresa; 
1º lugar: SEBRAE/RR - Categoria Empresa Destaque 
como Média Empresa e 3º lugar- SESI/RR - Categoria 
Empresa Destaque como Sistema Indústria. 
 Para a Gestora do Programa de Estágio do 
SEBRAR-RR, Fabiana Melo Oliveira Ferreira Chaves, a 
Gestão de Estágio do SEBRAE/RR, propõe a ideia de 
uma gestão compartilhada e participativa, onde a in-
tegração traduz a harmonia entre os colaboradores, 
especialmente, integrando estagiários em todos os 
eventos, capacitações, e incentivando-os na qualida-
de e bem-estar no trabalho. Desta forma estimulam 
as boas práticas no ciclo de aprendizagem dos acadê-

micos, seja educacional ou comportamental. 
 “Participar do Prêmio IEL de Estágio é sempre 
honroso, uma vez que temos a oportunidade de dar 
visibilidade as boas práticas implantadas, bem como, 
o nosso compromisso com os resultados institucio-
nais.  Chegar ao 1º Lugar na etapa Nacional é, sem 
dúvida, atingir o nosso objetivo que é ser reconheci-
do como a melhor empresa para estagiar. E isso nos 
encoraja diariamente a fazer sempre o melhor. Assim, 
possibilita o desenvolvimento profissional e pesso-
al de jovens que, em sua grande maioria, entram no 
SEBRAE/RR para sua 1ª experiência no ambiente de 
trabalho, e ao final de seu contrato, já partem para 
novos desafios, com outra percepção de futuro”, pon-
tou.
 “A princípio, a ansiedade e o nervosismo é 
inevitável, quando queremos logo saber o resultado, 
e quando o SESI Roraima foi anunciado foi verdadeira-
mente espetacular. Fiquei muito emocionada e mui-
to orgulhosa de ver o nosso SESI/RR sendo premiado 
em 3º lugar na categoria Empresa Destaque Sistema 

Vencedores da etapa nacional do Prêmio IEL de Estágio
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1ª Lugar: SEBRAE/RR na categoria Empresa Destaque como Média Empresa.

3ª Lugar: SESI/RR na categoria Empresa Destaque como Sistema Indústria.

1ª Lugar: Start School na categoria Empresa Destaque como MPE.

Indústria a nível Nacional, principalmente, porque foi 
primeira vez que participamos. É nesse momento que 
nos sentimos agraciada pelo nosso trabalho do dia a 
dia, e pensar o quanto que nós contribuímos para ver 
o nosso SESI/RR crescer. É muito gratificante”, decla-
rou Miriam Brito Penhaloza, encarregada de divisão 
do DDH/SESI/RR.
 Para a gerente de Estágio do IEL/RR, Thaise 
Coelho, o reconhecimento é fruto de um trabalho e 
parceria com as empresas que acreditam no papel 
do IEL e, juntos, consolidam as atividades e práticas 
de Estágios em suas empresas. “ A colocação dessas 
empresas e instituições na etapa nacional, reforçam 
ainda mais, a importância do Estágio. Roraima tem 

garantido uma boa colocação no ranking nacional, 
como vem acontecendo desde 2011, isso fortalece 
o Programa de Estágio, e fortalece o trabalho que o 
IEL Roraima desenvolve com empresas, Instituições 
de Ensino e estagiários”, revelou.
 CONQUISTAS - Roraima já obteve destaque 
em cenário nacional nos anos de 2011, 2013, 2015 
e 2016 na Categoria Empresa Destaque e Estagiário 
Destaque, com Melhores Práticas de Estágio, com-
petindo com grandes centros como Ceará, Goiás, 
Santa Cataria, Pernambuco e Rio Grande do Norte, o 
que representa maior qualidade do ensino que vem 
sido colocado em prática e eleva a importância do 
estágio como etapa no aprendizado dos jovens.


