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JIRAU ENERGIA PATROCINA A TERCEIRA EDIÇÃO DA FEIRA DO ESTUDANTE
RONDÔNIA INTERNACIONAL

A terceira edição da Feira do Estudante Rondônia Internacional contou mais uma vez
com o apoio da JIRAU ENERGIA, patrocinadora do evento realizado no Porto Velho Shopping
de 3 a 6 de novembro. Durante quatro dias os estudantes conferiram novidades sobre o
mercado de trabalho, carreira, educação continuada, tecnologia, além de orientação e
capacitação profissional.
De acordo com a organizadora, Ivana Frazão, o evento é uma vitrine de talentos que,
além de incentivar os estudantes à pesquisa científica, traz ideias que são vistas e votadas
pelos estudantes de todos os níveis. “Nós da Interfrazão, organização da Feira do Estudante,
gostaríamos de agradecer por mais um ano com o patrocínio e atuação da JIRAU ENERGIA
dentro da Feira. A empresa é de extrema importância aqui em Rondônia e vem fazendo a
diferença nas pautas voltadas para sustentabilidade e atividades ambientais, além da Feira ser
uma excelente oportunidade para o portovelhense ampliar a consciência sobre a temática
Educação e Carreira”, explica Ivana.
“A JIRAU ENERGIA incentiva projetos na área da educação porque o conhecimento e a
inovação são propulsores de um futuro promissor, amplia os horizontes, preparando nossos
jovens na construção de suas carreiras profissionais e cada vez mais capazes de contribuir com
o desenvolvimento das regiões por onde atuarem”, afirma o Diretor Administrativo e Financeiro,
Júlio Freitas.
Durante a Feira, a Analista de Pessoas & Cultura da JIRAU ENERGIA, Camile Batista,
fez uma apresentação aos estudantes sobre o tema “Habilidades Comportamentais exigidas
pelo mercado e a Diversidade na JIRAU ENERGIA” e levou a Técnica Eletricista, Stephane
Rufino, para um depoimento aos jovens. “Esses eventos, além de proporcionarem para os
estudantes um mar de informações importantes para este período de transição e ingresso no
mercado de trabalho, trazem a possibilidade de apresentar profissionais com histórias
inspiradoras de dedicação e sucesso. Os jovens, especialmente as jovens estudantes,
precisam saber que são capazes de atuar em qualquer área, não deve haver limitação para os
seus objetivos profissionais”, afirmou Camile Batista.
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Sobre os organizadores

A Interfrazão Negócios Internacionais é uma empresa de Porto Velho que atua com
desenvolvimento de projetos internacionais, feiras e missões empresariais. Na organização
dessa terceira edição da Feira do Estudante, a Interfrazão contou com os Institutos Health e o
Vamos Fazer, o primeiro é parceiro desde a primeira edição da Feira em Rondônia e o último
atua no estado com foco em pesquisa e tecnologia.

