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O Conselheiro da Federação das Indústrias de Ro-
raima – FIER, vice-presidente do Conselho Temático 
de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Infraestrutura e 
Energia – CTMAR e conselheiro titular do Conselho de 
Consumidores da Eletrobrás Distribuição Roraima, Wan-
derkley Bittar participará na próxima quarta-feira (25), 
de Audiência Pública do Conselho, que acontecerá a par-
tir das 13h30 no auditório do SENAR. 

O objetivo é obter subsídios, informações, sugestões, 
críticas ou propostas concernentes à representatividade 
das Entidades e dos Conselheiros, abordando os temas: 
Atendimento ao Consumidor, as Tarifas aplicadas e cons-
trução da nova metodologia de revisão das tarifas de 
energia elétrica, a partir de 2015, aperfeiçoamento da 
norma que regulamenta os Conselhos e a adequação dos 
serviços prestados pela Eletrobrás Distribuição Roraima.
Conselho de Consumidores - O Conselho de Consumi-
dores da Eletrobrás Distribuição Roraima contempla a 
participação cinco classes: Rural, Industrial, residencial, 
Comercial e Poder Público. Foi instituído no dia 13 de 
abril de 1999 em atendimento ao ART. 13 da Lei nº 8. 
631 de 04/03/1993 e as novas regras postas pela Reso-
lução Normativa nº 451 de 27/09/2011 da Agência Na-

cional de Energia Elétrica – ANEEL.
É um órgão sem personalidade jurídica, de caráter 

consultivo. Compete ao Conselho manifestar-se for-
malmente acerca das tarifas de energia, da qualidade 
do fornecimento de energia elétrica, e cooperar com a 
distribuidora não apenas no desenvolvimento e dissemi-
nação de programas educativos destinados à orientação 
dos consumidores sobre racionalização do uso da ener-
gia elétrica, mas também na prestação de esclarecimen-
tos à sociedade sobre os direitos e deveres inerentes à 
contratação do serviço.

Mensalmente são realizadas reuniões onde são discu-
tidos assuntos de interesse dos consumidores e partici-
pação dos conselheiros em evento técnicos promovidos 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL. Tem 
um conselheiro titular e um suplente, um presidente e 
vice-presidente eleito entre os conselheiros titulares, 
e uma Secretaria Executiva titular e uma suplente que 
além de secretariar os trabalhos do Conselho, atuam 
como elo de comunicação entre o Conselho e a Distri-
buidora. A representação no Conselho é de caráter vo-
luntário e não remunerada, com mandato de dois anos 
podendo ser renovado a critério do Conselho.

FIER realiza apresentação em Audiência Pública do 
Conselho de Consumidores da Eletrobrás
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Durante os dias 25 e 26 de Junho os 
alunos do Projeto Arte Jovem irão en-
cantar o público com histórias cheias de 
magia, alegria e diversão. Serão mais de 
10 contos infantis clássicos que recebe-
ram uma roupagem regional, retratando 
o mundo lúdico das crianças com temas 
direcionados para cada faixa etária. As 
adaptações são do professor Alex Zan-
telli.

Participarão cerca de 100 alunos 
com idade entre 06 e 12 anos. As apre-
sentações acontecerão no auditório 
do Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado – CET SESI, a 
partir das 19 horas. A entrada é franca.

Entre as peças a serem apresentadas estão “Chapeuzinho 
vermelho”, “A pequena fada”, “Os segredos dos Super Secre-
tos”, “Gabriela e suas histórias”, “A flauta mágica”, “O pequeno 
Petter Pan”, “Bronca das dores” E “Eliot, o vampiro medroso”.

No últ imo dia 13,  mais de 60 
instrutores do Centro de For-
mação Prof iss ional  – CFP do 
SENAI receberam orientações 
sobre o atendimento à diversi-
dade,  em especial  aqueles que 
necessitam de atendimento di-
ferenciado por possuírem algu-
ma l imitação de natureza f ís ica, 
intelectual  ou sensorial .
A representante do Centro Inte-
grado de Atenção à Pessoa com 
Defic iência -  Viva Comunidade, 
Maria Selma Cavalcante real izou uma palestra sobre inclu-
são social  e ressaltou alguns aspectos e característ icas de 
alunos que necessitam de uma forma diferenciada de aten-
dimento,  para que alcancem um melhor aprendizado.
Nesse sentido,  o SENAI já  possui  um trabalho consol idado, 
trata-se do Programa de ações Inclusivas – PSAI  que é co-
ordenado pelo Departamento Nacional  e objet iva incluir, 
nos cursos do SENAI,  pessoas com defic iência -  PCD, além 
de expandir  o atendimento a negros/índios,  bem como re-
qual i f icar na educação prof iss ional  pessoas acima de 45 
anos,  ampliando assim as suas possibi l idades de inserção e 
permanência no mercado de trabalho.

A cada nova peça uma aventura será 
despertada juntamente com o talento 
dos pequenos artistas que têm a pos-
sibilidade de brincar e aprender novas 
linguagens e de viverem diversas situ-
ações. 

A mostra é um evento cultural e tem 
como objetivo divulgar as atividades do 
Projeto Arte Jovem, realizado pela Uni-
dade de Lazer do SESI, a fim de promo-
ver e valorizar os novos talentos, cons-
cientizando-os sobre a importância da 
cultura e da arte do teatro na formação 
do ser humano. 
Arte Jovem – O Projeto oferece ofici-

nas de recreação, canto, coral, teatro e musicalização (violão, 
teclado, flauta e violino). Todas as atividades são planejadas 
criteriosamente valorizando a boa convivência, o respeito e 
a afetividade. Podem participar crianças entre 6 e 12 anos de 
idade. Mais informações pelo telefone 4009 1844.

Em 2014,  o SENAI Roraima atendeu 73 alunos com necessi-
dades especiais  (metal ,  v isual ,  audit iva,  f ís ica e múlt iplas) . 
Essas pessoas são atendidas juntamente com os demais 
alunos,  porém recebem uma didática diferenciada,  possi-
bi l i tando uma absorção melhor do conteúdo ministrado no 
curso.
A coordenadora pedagógica do SENAI,  Maria Elza Cavalcan-
te ressaltou que “por mais que existam l imitações estas 
pessoas têm potenciais  e outras habi l idades mais aguçadas 
e podem ser inseridas no mercado de trabalho,  desempe-
nhando com qual idade e ef ic iência suas at iv idades” con-
cluiu. 

A partir da próxima segunda-feira, 
(23) estarão abertas as inscrições para a 
Colônia de Férias do SESI, que em 2014 
está com duas super novidades. A pri-
meira é que esse ano a Colônia terá duas 
semanas de duração e a segunda é que 
ela será realizada em dois horários, desta 
forma, os alunos terão mais tempo para 
se divertir.

 A programação acontecerá de 7 a 11 
e de 14 a 18 de julho, de 8h às 12h e das 
14h às 18h no Centro de Cultura, Esporte 
e Lazer da entidade.

Durante os dez dias as crianças irão 
participar de diversas atividades recrea-

tivas e esportivas. “A Colônia representa 
um momento de diversão para os peque-
nos no período das férias. Teremos uma 
programação com muitas brincadeiras e 
algumas surpresas, nossa equipe está tra-
balhando para oferecer uma programação 
recheada de bons momentos”, destacou a 
coordenadora Educacional da Unidade de 
Lazer do SESI Marcilene Mendes.

Podem participar crianças com idade 
entre 6 e 13 anos. As vagas são limitadas. 
As inscrições devem ser realizadas na Se-
cretaria do Centro de Cultura Esporte e 
Lazer do SESI.  Mais informações pelo te-
lefone 4009-1844.

SESI realiza XIX Mostra de Teatro na próxima semana

SENAI Roraima realiza palestra sobre inclusão social 

Vem aí a Colônia de Férias do SESI

Mais de 60 colaboradores participaram de palestra sobre inclusão social

Foto: ASCOM SENAI
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Durante dois dias mais de 100 colaboradores do SESI, SENAI 
e IEL participaram da capacitação “Desafio de Atendimento em 
Rede”. Trata-se de um game que objetiva fazer com que todos os 
colaboradores do Sistema Indústria/RR conheçam os processos 
de atendimento nacional e assim possam atuar articuladamente.

Esse projeto foi elaborado pela Universidade Corporativa da 
CNI (Unindústria) e visa apoiar os regionais no desenvolvimento 
de competências, estratégias e ferramentas para atuação merca-
dológica das três casas em conjunto.

Os jogos acontecem em todo o Brasil e em Roraima foi re-
alizado no auditório do SENAI. O Analista de Desenvolvimento 
Industrial da CNI, Alexandre de Pina, que esteve presente no pri-
meiro dia, ressaltou a importância de conhecer cada uma das 
entidades do Sistema para que, juntas, busquem maior intera-

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas 
para o Projeto Bolsa de Inovação Tecnológica para Micro e Pe-
quenas Empresas de Roraima - BITERR. De 17 a 27 de junho, 
estudantes de nível superior, técnico subsequente e superior 
tecnólogo, com 40% do curso concluído poderão participar com 
projetos que abordem inovação, tecnologia, empreendedoris-
mo e gestão.

O projeto tem como objetivo principal a transferência de co-
nhecimentos das Instituições de Ensino para as Micro Empresas 
com aplicação direta no setor produtivo. Ao todo são 32 bolsas 
com valor de R$ 500, 00 cada e bolsa de R$ 100,00 para o pro-
fessor, repassadas durante seis meses.

O BITERR é uma parceira entre IEL, SEBRAE e SENAI, mais 
Informações podem ser obtidas no site do IEL por meio do link:  
http://www.ielrr.org.br/#!biterr-2014/c1t4w ou pelo telefone 
3621 3573.

Colaboradores do Sistema Indústria são capacitados 
para atendimento em rede

Estão abertas as inscrições para o Projeto BITERR

ção para oferecer melhores produtos e serviços às indústrias.  “A 
proposta é mudar o olhar, tornar-se cada vez mais essencial  para 
o cliente, sobretudo aquelas industrias que estão presentes em 
todo País. É ter o raciocínio e a lógica completamente voltadas 
ao mercado”.

A primeira atividade foi um exercício estratégico chamado 
“Jogo do Dragão”, em que os participantes deveriam buscar uma 
única solução para o problema apresentado explorando dife-
rentes possibilidades. Além desse jogo também foi desenvolvi-
da exclusivamente para a CNI uma plataforma online de jogos 
que, de forma lúdica, faz com que os participantes conheçam os 
portifólios de todas as casas. A equipe vencedora do Estado se 
credencia a competir com as vencedoras das demais unidades 
regionais.

         De forma lúdica, os colaboradores conheceram os processos de atendimento nacional do Sistema Indústria
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