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 O Sindicato das Indústrias de Reparação de 
Veículos e Acessórios – SINDIREPA/RR, realizará no 
próximo dia 30 de agosto, das 19h às 21h, no auditó-
rio do Centro de Formação Profissional do SENAI/RR, 
o Encontro Empresarial da Reparação de Veículos.

O objetivo é reunir e aproximar as empresas que 
atuam no setor para, juntos, identificarem a melhor 
forma de agilizar a liberação das suas licenças am-
bientais, organizar a documentação, conhecer as 
exigências e documentos legais e, principalmente, 
evitar problemas na tramitação dos seus processos.

A programação contará com uma palestra que será 
conduzida pelo consultor ambiental do SENAI Rorai-
ma, Jonistaine Barbosa do Nascimento,  e a participa-
ção da empresa Ethernal, que pode ajudar as empresas 
a cumprirem os requisitos legais referentes a desti-
nação correta dos resíduos gerados pelas oficinas.

Haverá espaço para tirar dúvidas a respeito do 
trabalho desenvolvido pelo Sindicato para repre-

sentar e buscar soluções para os problemas das 
empresas do setor, bem como, apresentação do 
portfólio de soluções do SESI, SENAI e IEL com des-
contos para as empresas associadas. “ Nós que-
remos convidar todos os donos de empresas que 
trabalham com motores, lanternagem, retífica 
ou qualquer modalidade na área de reparação 
de veículos, para que participem deste encontro. 

“Nós queremos aproveitar as duas horas des-
ta programação para saber mais sobre o que 
as empresas precisam e como o sindicato pode 
ajudar, além de trazer esclarecimentos sobre 
um assunto tão importante para o nosso dia a 
dia como o licenciamento ambiental”, decla-
rou o presidente do SINDIREPA/RR, João da Silva.

O Encontro Empresarial da Reparação de 
Veículos tem o apoio do Sistema Indústria/
RR, é gratuito e qualquer empresa do setor, fi-
liada ou não ao sindicato, pode participar.

Licenciamento Ambiental para Oficinas 
Mecânicas, Funilarias, Retíficas e outras 

empresas de Reparação de Veículos
Ação promovida por sindicato vai abordar a melhor forma de evitar 

problemas para a solicitação e renovação da licença
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Dia Nacional da Construção Social em 
Roraima consolidou 2.534 atendimentos 

para 845 pessoas

 O Dia Nacional da Construção Social 2018 rea-
lizado dia 18 de agosto, em Boa Vista – RR, consolidou 
2.534 atendimentos para 845 pessoas, das 8h às 13h, 
horário local. O evento contou com a participação de 
20 parceiros e 120 voluntários.
 Nesta edição, especialmente, o tema central 
foi voltado ao futuro dos filhos dos trabalhadores, 
cuja proposta foi aproveitar o alcance que tem a ação 
para mostrar a importância da educação das crianças, 
transmitindo a mensagem de que elas podem fazer a 
diferença na construção do país. 
 Com esse foco alguns serviços estiveram vol-
tados para a educação, como exposição de Robótica e 
informações sobre os cursos de Educação Continuada 
e Educação para Jovens e Adultos (EJA) com a Escola 
do SESI, demonstração prática de hidráulica com tubo 
PPR e exposição de painel predial didático com o SE-
NAI; também atividades lúdicas e oficinas de desenho 
com propostas de interação e socialização entre os 
filhos dos trabalhadores, com o parceiro Pirilampos.
 Durante toda a manhã do evento foram ofere-
cidos mais de 40 serviços como consultas em diferen-
tes especialidades médicas, exames e procedimentos, 
atendimento odontológico, serviços de cidadania, 
educação, lazer, bem-estar, entre outros.
 A dona de casa, Alessandra de Oliveira Azeve-
do e o marido, Jemison dos Santos Santana, da em-
presa Norte Eletron, participaram pela segunda vez 
do Dia Nacional da Construção Social. O casal con-
seguiu atendimento pediátrico para filha de 3 anos, 
e aproveitaram para mudar o visual, passando pelos 

serviços de corte de cabelo, limpeza de pele e ma-
quiagem. 
 Durante a programação o vice-presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 
de Roraima - SINDUSCON-RR, empresário Clerlânio 
Fernandes de Holanda e o diretor-tesoureiro, Veronil-
do Holanda, acompanhados pela Superintendente do 
SESI, Almecir de Freitas Câmara, e a coordenadora do 
Lazer, Waldeth Gondim, visitaram todos os postos de 
atendimentos e constataram o trabalho de cada par-
ceiro e a satisfação do público atendido.
 Para Clerlânio Holanda, o DNCS tem cumpri-
do seu papel social junto aos trabalhadores e seus 
dependentes. Clerlânio também avaliou o evento de 
maneira gratificante e satisfatória.  “Nosso sentimen-
to é de muita satisfação ao visitar todas as áreas onde 
estiveram sendo realizados os serviços e, perceber no 
rosto, no olhar das pessoas a felicidade e o bem-estar 
de ter conseguido uma consulta. O nosso sentimento 
é de missão cumprida e saímos daqui felizes pelo tra-
balho realizado pelo SINDUSCON/RR e os demais par-
ceiros”, declarou. O vice-presidente também ressal-
tou a temática trabalhada nesta edição, pois entende 
que os filhos são a geração do futuro.
 O diretor-tesoureiro, Veronildo Holanda, ratifi-
cou a importância do DNCS para todos os trabalhado-
res e parabenizou a ação que envolveu, o SINDUCON/
RR, SESI/RR, assim como os parceiros e voluntários 
para o alcance dos resultados. “Parabenizamos mais 
uma vez os envolvidos nesta ação, no cumprimento 

Diretoria do SINDUSCON/RR juntamente com a Superintendente do SESI e a 
Coordenadora da Unidade de Lazer do SESI 

O casal Jemison dos Santos Santana e a esposa Alessandra de Oliveira Azevedo 
com a filha
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de nossas metas de atendimentos e na prestação des-
ses serviços de qualidade para todos os trabalhadores 
e seus familiares”, afirmou.
 De acordo com o coordenador do DNCS em 
Roraima, Aníbal Valentino, “o Dia Nacional da Cons-
trução Social foi muito gratificante, principalmen-
te, pelo fato de ultrapassarmos nossa meta de 
atendimento e ver a satisfação dos trabalhadores 
e seus dependentes que escolheram vir partici-
par dessa programação”, disse.
 Aníbal enfatizou a importância de ter tra-
balhado a temática junto aos industriais, para que 
trouxessem toda família para participarem do 
evento. “Entendemos que essa ação só teria sen-
tido se tivéssemos a participação desse público. 

 O casal de venezuelanos Tonny Moreno 
(empresa Face Engenharia), Luiza Pernina e os 
três filhos que vieram embora para Roraima em 
busca de refúgio, foram beneficiados durante o 
DNCS. A família conseguiu atendimentos em, pelo 
menos, três serviços. As crianças conseguiram 
passar pelo pediatra, o pai aproveitou para cortar 
o cabelo, a mãe fez limpeza de pele e retocou a 
maquiagem, ao final saíram todos satisfeitos. 
 Os atendimentos básicos como Clínica 
Médica e Preventivo foram alguns dos serviços 
que atraíram muitas pessoas, principalmente, as 
mulheres. Entre elas as irmãs Maria José da Sil-
va e  Maria Francisca da Silva, também irmãs do 
trabalhador José Ribeiro, que está há 10 anos tra-
balhando na empresa Andrade Galvão. Elas afir-
maram que o DNCS é uma inciativa muito impor-
tante, pois valoriza e beneficia os trabalhadores e 

suas famílias. 
 Entre centenas de visitantes da ação, o se-
nhor Ângelo Romero que trabalha há oito meses 
na empresa Face Engenharia, juntamente com a 
esposa, Edmar Del Valle e a irmã Ângela Romero, 
todos venezuelanos, aproveitaram o DNCS para 
atualizar seus documentos e emitir novo CPF.  Foi 
a primeira vez que participaram de uma ação com 
essa e saíram satisfeitos.
 O DNCS é promovido pela Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção (CBIC), por meio 
do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e 
pelo SESI Nacional, com apoio especial do Secon-
ci-Brasil. Em Roraima o evento é realizado pelo 
Sindicato da Indústria da Construção Civil - SIN-
DUSCON/RR e o Serviço Social da Indústria - SESI/
RR.

  Os venezuelanos Ângelo Romero, Edmar Del Valle e a irmã Ângela Romero, 
receberam informações sobre documentação e emissão do CPF

 O casal de venezuelanos Tonny Moreno (empresa Face Engenharia), Luiza 
Pernina e os três filhos

Ficamos felizes por ter visto muitos trabalhadores 
e seu familiares neste dia, pois tudo foi preparado 
pensando no bem-estar e na qualidade de vida 
de todos”, ressaltou. 

  Foram realizados mais de 30 serviços 
como: Odontologia; Clínica Médica; Exame Pre-
ventivo; Pediatria; Exame Clínico das Mamas; 
Avaliação e Orientação Nutricional; Massagem; 
Aferição de pressão; Corte de Cabelo; Limpeza 
de Pele; Cadastro para Estágio; Emissão de CPF; 
parcelamento de contas de energia e água; Ativi-
dades recreativas (totó, pula-pula, tênis de mesa, 
futsal mirim); Degustação de alimentos saudá-
veis; entrega de mudas de plantas; oficina de de-
senho e muito mais. 
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Educação que qualifica

SESI possibilita educação de qualidade e 
acessível para jovens e adultos

 O sonho de muitos trabalhadores em concluir o ensino regular e 
médio será possível

 Voltar a estudar e adquirir novos conhecimentos. Este 
é o sonho de muitos brasileiros, sobretudo, daqueles que, por 
questões sociais e econômicas, tiveram que abandonar os estu-
dos para trabalhar e ajudar a família.
 Em Roraima esse desejo está mais perto de se tornar 
realidade. Pensando nisso o Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado - CET/SESI, está ofertando 152 vagas 
para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, ou seja, os traba-
lhadores industriais, dependentes e a comunidade em geral que 
ainda não concluíram o ensino regular, terão a oportunidade de 
continuar os estudos, por meio da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Assim, o SESI Educação atenderá esse público conforme 
as diretrizes de atendimento da comunidade por interesse da 
indústria.
 O objetivo da ação é oferecer a essas pessoas a opor-
tunidade de concluir a escolarização do Ensino Fundamental nos 
anos finais (7º ano) ou Ensino Médio, de forma mais flexível, 
uma vez que as aulas são semipresenciais, com encontros na 
escola de duas a três vezes por semana e em ambiente online, 
através da plataforma de Educação à Distância – EaD.
 O diferencial para o Ensino Médio será a metodologia 
“Reconhecimento de Saberes”, que é um novo método de ava-
liação e diagnóstico de competências que os alunos possuem, 
ou seja, eles farão testes e responderão questionários que per-
mitirão a identificação do nível de conhecimento em cada dis-
ciplina, com isso, o aluno que alcançar 60% das competências 
exigidas para cada área/disciplina, receberá a certificação. Este 
processo tem a duração de três meses.
 Para a Diretora em exercício da Escola do SESI, Gardê-
nia Cavalcante, “é extremamente importante essa oportunidade 
dada aos trabalhadores industriais e a comunidade, que tem in-
teresse em concluir a escolarização. Enquanto instituição espe-
ramos atender esses alunos, oferecer uma educação completa, 

dando condições para que esses trabalhadores tenham uma 
base educacional fortalecida, garantindo uma educação de qua-
lidade, preparando-os cada vez mais para o mundo do trabalho”, 
declarou.  
 As matrículas já estão abertas. Para efetivá-las, os inte-
ressados devem entregar na secretaria da Escola, as cópias dos 
seguintes documentos: RG; CPF; Comprovante de residência; 
Comprovante de escolaridade (histórico escolar até a 4ª série 
para se matricular no ensino fundamental e o certificado de 
conclusão do ensino fundamental para se matricular no ensino 
médio); se for trabalhador da indústria apresentar a carteira de 
trabalho (dados pessoais e o contrato). 
 Os empresários e trabalhadores das empresas indus-
triais que desejam conhecer mais sobre o Programa e como ade-
rir, podem obter mais informações junto à secretaria da Escola 
do SESI, por meio do telefone: 4009-1895, 99144-0999 (What-
sApp), ou no endereço, Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786, 
Aeroporto.
 A EJA - A Educação de Jovens e Adultos é uma das mo-
dalidades da Educação Básica, é destinada a quem tem 15 anos 
ou mais e não conseguiu estudar ou concluir os estudos na idade 
própria, nos Ensino Fundamental e Ensino Médio. As metodolo-
gias são adequadas à faixa etária e às experiências de vida dos 
alunos, enquanto os materiais didáticos e seus conteúdos estão 
em sintonia com o segmento da indústria em que os alunos tra-
balhadores atuam.
 De acordo com o Portal SESI Educação, a EJA está pre-
sente nos 27 Departamentos Regionais do SESI, e já atendeu 
mais de um milhão de alunos trabalhadores. Este é um resultado 
da adesão de empresas, secretarias estaduais e municipais de 
educação, prefeituras, sindicatos, igrejas e associações comuni-
tárias que se preocupam com a formação de cidadãos.
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 Alunos e familiares 
comemoram Dia dos Pais no 

Dia da Família na Escola

 Com o objetivo de estimular e promover 
a interação entre pais e filhos, por meio de ativi-
dades que estimulam o desenvolvimento e apro-
ximam a família, o Centro de Educação do Tra-
balhador João de Mendonça Furtado - CET/SESI 
promoveu no dia 11 de agosto, uma manhã de 
interação e lazer entre os alunos, familiares e pro-
fessores durante o Dia da Família na Escola, que 
comemorou o Dia dos Pais.
 E como o SESI acredita que a família é o 
alicerce que dá sentido à vida, os alunos e fami-
liares puderam compartilhar juntos de momentos 
de descontração valorizando o respeito e amiza-
de entre eles. 
 O evento teve início às 9h e finalizou às 

11h. A programação contou com apresentações 
de dois corais formados por alunos da educação 
infantil e fundamental I, os quais emocionaram 
a todos que estavam presentes.  Logo em segui-
da, todos participaram de atividade recreativas e 
com isso mostraram a importância de momentos 
lúdicos no processo ensino aprendizagem.
  Rafael, pai da aluna Ana Júlia, do maternal 
falou da importância desse momento em família. 
“Eu achei a programação bem legal e também 
muito importante, pois pudemos ver que mes-
mo com poucas palavras e gestos que eles fazem, 
eles conseguem dar sentindo e significado ao 
amor que sentem por nós. Esse foi um momento 
único é bem singular para nós, pais”.  

Alunos do Maternal em apresentação Homenagens dos alunos do Fundamental Iaos pais
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SENAI abre inscrições para processo 
seletivo dos cursos da Aprendizagem 

Industrial

 O Curso de Aprendizagem Industrial é gratui-
to e destinado a candidatos que estejam frequen-
tando a escola, caso ainda não tenham concluído o 
ensino médio e que buscam capacitação para o pri-
meiro emprego. É oferecido para os candidatos que 
tenham, no mínimo, 14 anos na data da matrícula e, 
no máximo 22 anos, com exceção de candidatos com 
deficiência.
 Os interessados podem se inscrever pela in-
ternet, por meio do site www.rr.senai.br  somente 
nos dias 28 e 29 de agosto, conforme horário descri-
to no edital. A prova será realizada na data provável 
de 15 de setembro, no Centro de Formação Profissio-
nal do SENAI, localizado na Av. dos Imigrantes, 399 
– Asa Branca, com exames de Língua Portuguesa e 
Matemática. 
 As vagas são para os cursos de Assistente Ad-
ministrativo, Operador de Suporte Técnico em Tecno-

logia da Informação, Operador de Microcomputador 
e Eletricista Industrial, com previsão para início das 
aulas nos meses de outubro e novembro. O curso 
é dividido em fase escolar e fase prática, conforme 
descrito no edital, disponível no site da instituição. É 
importante salientar que os aprovados nos cursos de 
Eletricista Industrial e Operador de Microcomputa-
dor vão estudar no Centro de Formação Profissional 
do SENAI Carlos Coêlho, localizado no Distrito Indus-
trial.  
 Ao final do curso, os alunos recebem Certifi-
cado de Aprendizagem Industrial, com carga horária 
que varia de 800 a 900 horas. A seleção de candida-
tos da comunidade ocorre para preenchimento das 
vagas remanescentes do processo seletivo realizado 
para candidatos encaminhados formalmente por 
empresas contribuintes do SENAI-RR.

Inscrições para a seleção estará aberta somente nos 
dias 28 e 29 de agosto
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 Em fevereiro deste ano, o IEL/RR, firmou uma 
parceria com o Centro Universitário UNIFACVEST, 
para oferta de cursos de Graduação à distância, nas 
modalidades de Licenciatura, Bacharelado e Tecnó-
logo, com mais de 15 cursos disponíveis. De acordo 
com o Ministério da Educação (MEC), a Unifacvest é 
o melhor Centro Universitário de Santa Catarina, e o 
SEGUNDO melhor do Brasil, credenciada no MEC para 
oferta de Graduação e Pós-Graduação na modalidade 
EAD sob a Portaria Nº 1.048/2016.
 A Unifacvest conta com o mais completo sis-
tema de Educação a Distância, o EAD Pleno. O aluno 
pode estudar com livros impressos, videoaulas em 
DVD e também online. O mesmo autor que escreve 
o livro é quem grava as videoaulas e elabora as ques-
tões. 
 As disciplinas do curso são distribuídas em 
semestres e módulos, permitindo que o aluno possa 
aprender o conteúdo de forma eficaz. 

 Os estudantes contam com dois encontros 
presenciais a cada semestre, podendo definir os me-
lhores horários de estudos, realizando-os em qual-
quer lugar, independentemente da sala de aula, o que 
evidencia que a flexibilidade e a necessidade de dis-
ciplina na realização dos estudos são características 
importantes para realização do seu curso.
 Para saber mais sobre como ingressar na UNI-
FACVEST, os interessados podem obter informações 
junto a Gerência de Educação do IEL, por meio do te-
lefone (98112-2075), ou visitar a unidade do IEL, loca-
lizada na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro.
 Cursos de Graduação EAD Pleno
• BACHARELADO
• LICENCIATURA
• TECNOLOGIA
• 2ª LICENCIATURA 
• COMPLEMENTAÇÃO PEDAGOGICA

IEL firma parceria com o Centro 
Universitário do Brasil para 

cursos de Graduação à distância 
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BITERR 2018
Bolsistas iniciam etapa de visitas técnicas em  

empresas

 Na 9ª edição do Programa de Bolsa de Ino-
vação Tecnológicas (BITERR), os alunos bolsistas 
selecionados no programa, continuam a todo 
vapor, com o início da 2ª etapa do programa, no 
que se refere as visitas técnicas. A primeira visita 
foi realizada, no dia 07 deste mês, na fazenda da 
empresa Confiança Agroindustrial, no município 
do Cantá, com objetivo de realizar o acompanha-
mento do projeto BITERR. 
 Essa etapa consiste em seis meses de pes-
quisa dentro das empresas para desenvolverem 
um projeto que possa otimizar seus processos, 
respeitando as quatro áreas prioritárias dessa 
edição, que são: Inovação, Gestão Tecnologia e 
Empreendedorismo.
 O objetivo das visitas é acompanhar os 
bolsistas no desenvolvimento de seus planos de 

trabalhos, bem como desenhar, em parceria com 
eles, comportamentos e competências que, ao 
serem desenvolvidas, podem apoiá-los nas entre-
gas previstas em cronograma, na sua evolução e 
na evolução do projeto.
 O BITERR- A iniciativa trata-se de um pro-
grama que tem o intuito de estimular alunos de 
instituições locais públicas ou privadas a desen-
volverem pesquisas práticas voltadas à melhoria 
de produtos processos ou serviços oferecidos 
para iniciativa privada presente no estado de Ro-
raima, por meio da concessão de bolsas a alunos 
sob a coordenação de professores orientadores. 
Foram atendidas mais de 165 empresas e certifi-
cados mais de 167 bolsistas em todas as edições 
do BITERR.

Visita técnica à empresa Confiança Agroindustrial



12Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 375 - 24.08.2018

PRÊMIO IEL DE ESTÁGIO 2018

 
 O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR, irá 
realizar a solenidade de premiação da 10ª 
edição do Prêmio IEL de Estágio, das 15h às 
18h, no auditório do Instituto, localizado na 
Avenida Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro. 
O momento será de reconhecimento às em-
presas, Instituições de Ensino e Estagiário que 
obtiveram as melhores atuações do ano.
 O Prêmio IEL de Estágio foi criado com a 
finalidade de incentivar as empresas a busca-
rem excelência em seus programas de estágio. 
O modelo de reconhecimento foi elaborado 
em consonância com as práticas e procedi-
mentos descritos no Manual de Operações 
de Estágio IEL. A ação parte do entendimento 
de que preparar estudantes de maneira com-
plementar ao ensino é uma forma altamente 
eficaz de atrair e reter bons profissionais em 
uma fase prematura, além de ter também 
uma amplitude social.
 Esta será a etapa regional, as melhores 
práticas vencedoras serão encaminhadas à 
Brasília para avaliação por banca nacional e, 
posteriormente, ao evento de solenidade da 
premiação nacional, que ocorrerá no dia 12 
de setembro, em Goiânia.

 
 A premiação visa reconhecer e incenti-
var as melhores práticas de gestão de estágio 
nas empresas de forma a garantir a conexão 
entre o público acadêmico e o mercado de 
trabalho.
 Nesta 10ª edição da premiação, além 
das empresas com melhores práticas de atra-
ção, desenvolvimento e retenção de estagiá-
rios, também serão premiados os estudantes 
que se destacaram na prática de estágio e as 
Instituições de Ensino que apoiam e incenti-
vam a prática de estágio durante a formação 
acadêmica dos alunos.
 Nesta edição será realizado um Talk 
Show: Apoiando a Gestão de Carreira de Jo-
vens 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 intermediadora será a 
consultora Ana Beltrão.
 Para mais informações sobre o evento 
os interessados podem ligar no telefone (95) 
3623-1253 / 98112-2048. As confirmações de 
presença deverão ser feitas pelo e-mail (esta-
gio@ielrr.org.br).


