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A Confederação Nacional da Indústria – CNI irá realizar na próxi-
ma quinta-feira, 02 de julho, o curso “Como Pagar Menos Tributos?”. O 
evento acontecerá no auditório da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER, das 14h às 22h.  

O Curso tem como objetivo difundir a visão de que a complexidade 
dos regimes tributários e a alta carga tributária comprometem a com-
petitividade da Indústria, estimulando a atuação dos empresários, por 
meio do Sistema de Representação da Indústria, para alterar essa rea-
lidade.

O palestrante será o consultor da CNI, Alexandre Andrade, que é 
Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – UERJ. Possui pós-graduação em Gestão Financeira, Controla-

A redução da burocracia aduaneira e a ampliação de mecanismos 
de financiamento e garantias à exportação devem melhorar as condi-
ções das empresas brasileiras de competir no comércio global. A avalia-
ção é do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rob-
son Braga de Andrade. Para ele, as medidas incluídas no Plano Nacional 
de Exportações, lançado nesta quarta-feira, 24 de junho, em Brasília, 
sinalizam melhoras nos instrumentos de política comercial, essenciais 
para ampliar a presença de produtos brasileiros no mundo. “Precisa-
mos urgentemente colocar as nossas empresas em nível de competir 
no mercado externo”, afirmou.

Andrade considera preocupante a baixa inserção de mercadorias 
nacionais no comércio mundial, aquém do potencial do país como 
sétima maior economia do mundo. Parte dessa dificuldade se deve a 
elevados custos decorrentes de excessiva burocracia e condições de 
financiamento às exportações incompatíveis com o que os principais 
concorrentes do Brasil oferecem às suas empresas. “A burocracia para 
o exportador tem um custo bastante elevado. Precisamos de políticas 
para sermos um ator global”, disse ele, depois da apresentação do Pla-
no. 

SIMPLIFICAÇÃO – O Plano Nacional de Exportações está estruturado 
sobre cinco pilares para estimular a venda de produtos brasileiros para 
países estratégicos: acesso a mercados, promoção comercial, financia-
mento e garantias à exportação, aperfeiçoamento de mecanismos e re-
gime tributários e facilitação de comércio. Nesse último pilar, Andrade 
destacou o fim da papelada em operações de comércio exterior, pre-
visto para o fim deste ano, e a implantação do Portal Único, ferramenta 
que permite a exportadores e importadores anexar eletronicamente, 
em um único processo, os documentos que hoje são analisados por 22 

doria e Auditoria pela fundação Getúlio Vargas FGV/RJ. Posui experiên-
cia em tributos federais, estaduais e municipais. É sócio da Organização 
Contábil Felix Ltda. – OCF, vice-presidente do SESCON-RJ (2010-2013), 
Conselheiro Suplente do Conselho Regional de contabilidade do Rio de 
Janeiro - CRC-RJ e Vogal Suplente da Junta Comercial do Rio de Janeiro 
- JUCERJA.

A palestra é destinada para empresários e líderes sindicais dos seto-
res industriais de Roraima e faz parte do Edital Associa Indústria 2015, 
que integra o Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, uma 
iniciativa da Confederação Nacional da Indústria – CNI com execução da 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER. 

órgãos anuentes do governo. 
No capítulo de regimes tributários, outro avanço apontado pela CNI 

está nas mudanças no drawback, regime especial que elimina ou sus-
pende a tributação de insumos importados utilizados em mercadorias 
para exportação. Segundo o plano, empresas com bom histórico tribu-
tário (cadastro positivo) e que recorram com frequência ao drawback, 
poderão ter autorização única. Hoje é exigida uma para cada operação 
de importação. “Esses são pontos fundamentais para nós e  permitirão 
que nossa indústria possa atuar melhor no mercado externo”, avaliou 
Andrade.

ACORDOS – A ampliação do número e tipos de acordos comerciais 
entre Brasil e parceiros estratégicos é outro ponto-chave nas propostas 
da CNI para ampliar a presença das empresas brasileiras no mercado 
global. Em relação a esse tema, o Plano Nacional de Exportações coloca 
como prioritário a negociação do acordo com a União Europeia, já em 
curso, mas Andrade defendeu que o Brasil avance na discussão de um 
amplo acordo com os Estados Unidos. “Esse é um grande mercado e 
sempre foi um grande parceiro comercial brasileiro”, concluiu.

FIER promove curso “Como pagar menos 
tributos” para empresários

Redução de burocracia para exportações diminuirá 
custos da indústria, avalia presidente da CNI

Simplificação das operações e ampliação dos mecanismos de financiamento do comércio exterior são pontos 
positivos do Plano Nacional de Exportações, afirma Robson Braga de Andrade
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Crianças concluem curso do Turminha SESI 
Cozinha Brasil 

SESI realiza I Sarau Arte Jovem e lazer Cultural

Os alunos do Projeto SESI Arte Jovem passaram por ex-
periências diferentes, aprendendo a preparar receitas nutri-
tivas, de baixo custo e saborosas, além de serem orientados 
no uso dos utensílios de cozinha e das técnicas de segurança 
para evitar acidentes. 

O curso voltado para a Turminha SESI Cozinha Brasil 
aconteceu em duas etapas, com carga horária de 06 horas 
cada. A primeira aconteceu no mês de abril e contou com a 
participação de 136 crianças. Já a última etapa, foi realizada 
nos dias 22 e 23 de junho e atingiu o número de 150 crian-
ças de 6 a 12 anos.

Durante toda a programação os alunos receberam orien-
tações importantes sobre alimentação saudável, valores nu-
tricionais, higienização no preparo dos alimentos e como 
reaproveitá-los. 

 O resultado de todo o conhecimento, tanto na teoria 
quanto na prática, foi a elaboração de duas receitas bastan-
te apetitosas: o Bolo Preguiça feito a partir de cenoura, ba-
nana, coco ralado entres outros ingredientes, que acabou 
de vez com a preguiça e, um Milk Shake Energético que 
levou linhaça, banana, achocolatado e outros ingredientes 
que deram um sabor especial.  

A degustação ficou por conta dos pais que aceitaram o 
convite da coordenação do programa para prestigiar o tra-
balho das crianças. Após a apreciação e aprovação, as crian-
ças puderam receber dos seus responsáveis os certificados 
de participação e conclusão do curso.

Após seis meses de dedicação e muito aprendizado, 230 
crianças irão se apresentar no I Sarau Arte Jovem e Lazer 
Cultural, que será realizado na próxima semana, nos dias 1 e 
2 de julho, no auditório da Escola do SESI, a partir das 20h.

A ideia segundo, o coordenador do projeto Arte Jovem, é 
mostrar para público os talentos artísticos das crianças de 6 
a 12 anos do projeto que praticam as oficinas de canto coral, 
violão, bateria, teclado e artes. 

A programação contará com as apresentações de um 
solo especial na voz da aluna, Hanna Manon, que irá inter-
pretar a canção Raridade de Anderson Freire; uma declama-
ção da poesia A Lua foi ao Cinema de Paulo Leminski, feita 
pela aluna Isabela Quintelas; uma apresentação de teatro 
de fantoches preparada pelos próprios alunos sobre Res-
peito e Paciência; canções folclóricas que serão executadas 
pelo Coral Arte Jovem, entre outras atrações.  

 

 O evento encerra as atividades do primeiro semestre de 
2015 e será destinado aos pais, professores e a comunidade 
em geral, com entrada franca.

De acordo com o coordenador do projeto Arte Jovem, 
Claudio Lísias, o curso tem grande importância para ajudar 
as crianças no processo de qualidade de vida. E avaliou o 
evento como positivo e gratificante.

“Durante todo o semestre foram desenvolvidas ativi-
dades sobre o tema, em que o aluno teve a oportunidade 
de desenvolver hábitos saudáveis disseminando o conheci-
mento em casa junto com a família. A participação dos pais 
sempre é fundamental, pois eles sentem mais segurança e 
absorvem de forma rápida o conteúdo. A nossa expectativa 
é que a partir desse curso eles tentem elaborar as receitas 
em casa junto com os pais como forma de exercitar o apren-
dizado adquirido”, declarou.

Durante o encerramento do curso pais e filhos juntos.

A criançada aprendeu a fazer bolo e milke shake.

Imagem: Ascom/SESI
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Eleitor do Futuro
Alunos do SESI aprendem sobre o 

Voto ético

No dia 23 de junho aconteceu no auditório do Centro de 
Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/
SESI-RR, mais uma etapa do Programa Eleitor do Futuro - o 
Projeto Voto ético.

Participaram, os alunos do 4º ao 9º ano do SESI e alunos 
convidados do 6º ano do ensino fundamental ao 1º da Es-
cola de Aplicação da UFRR. O evento, realizado em parceria 
com o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima – TRE/RR, teve 
a participação de representantes do Parlamento Jovem e da 
Juventude Unida pela Vida na Amazônia – JUVA.

Os protagonistas adolescentes no Projeto Eleitor do Fu-
turo devem avaliar qual a melhor forma de comunicação a 
ser desenvolvida e ajudar a levar a informação sobre a de-
mocracia para o público alvo do programa. “Nosso papel é o 
de ajudar nessa mediação, avaliar como que essa informa-
ção de democracia vai chegar melhor na ponta, que são as 
crianças e os adolescentes”, afirmou Juliana Lima, membro 
da JUVA. 

Após a interação dos representantes do Parlamento Jo-
vem e da JUVA com os alunos, foi realizada uma palestra 
com o Coordenador da Escola Judiciária Eleitoral – EJE do 
TRE/DF e gerente do projeto Eleitor do Futuro em Brasília, 
Ronaldo Franco. A palestra foi sobre a Conscientização da 
Importância do Voto.

Os assuntos abordados foram a Constituição brasileira; 
um breve histórico das eleições; a finalidade dos impostos; 
os cargos políticos e a descrição do escopo de trabalho de 
cada um nos três âmbitos Municipal, Estadual e Federal; o 
conceito de corrupção e as consequências desse ato.

A mensagem central chamou atenção para a importân-
cia da criança e do adolescente no processo de transforma-
ção do cenário político,  deixando claro que, para cobrar dos 
representantes do povo idoneidade, ética e respeito, estes 
precisam partir, primeiro, de cada cidadão. 

“O exercício de práticas para acabar com a corrupção 
devem começar no dia a dia, dizendo não quando surge 
a oportunidade de se beneficiar de alguma situação por 
meios escusos, não furando a fila do pãozinho, devolvendo 
o troco errado que veio a mais e tantas outras situações do 
cotidiano”, afirmou Ronaldo Franco.  

O Encerramento do evento foi realizado pela Coordena-
dora da EJE-TRE/RR e responsável pelo projeto Voto ético, 
Matilde Fernandes, que fez a leitura de um texto de autoria 
desconhecida, vencedor de um concurso de redação com 
o título “Dai pão a quem tem fome” e fala sobre a situação 
do país.

Matilde Fernandes terminou destacando uma frase do 
texto, “Onde anda a liberdade, onde estão os braços for-
tes?” e respondeu para os presentes no auditório, “os bra-
ços fortes são os de vocês, vocês tem a capacidade de cons-
truir um Brasil diferente com igualdade de oportunidade 
para todos”, afirmou. 

O coordenador do Programa Cidadania dos Ado-
lescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
- UNICEF, Mário Volpi, esteve no auditório da Escola 
do SESI/RR na terça-feira 23 de junho, pelo período da 
manhã, para acompanhamento o Programa Eleitor do 
Futuro e para conhecer o trabalho da Juventude Unida 
Pela Amazônia – JUVA.

Em entrevista Mario Volpi declarou que “O SESI tem 
um papel importante tanto no processo pedagógico, 
de desenvolver as capacidades cognitivas das crianças 
e dos seus talentos, como também, nesse trabalho de 
desenvolvimento da cidadania, de discutir direitos, elei-
ções e política. As duas coisas juntas mostram que o 
SESI tem um papel importante na sociedade brasileira”. 

Imagem: Ascom/SESI

Alunos do SESI e escola de Aplicação durante palestra.

Representantes do Parlamento Jovem e da JUVA

Imagem: Ascom/SESI
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A Prefeitura de Alto Alegre por meio de uma parceria 
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) disponibilizou vagas de qualificação para o curso de 
Eletricista predial e residencial. 

O prefeito José de Arimatéia recebeu o responsável 
pelo núcleo de Ações Móveis do SENAI, Cícero Feitosa, 
para formalizar essa parceria. De acordo com Feitosa, este 
curso oferece ao aluno ferramentas básicas que agregam 
conhecimento no currículo profissional e vem atender di-
retamente as necessidades da região. 

Em 2014 foram realizados cursos na área de gestão, ali-
mentos, informática e construção civil, formando cerca de 
120 pessoas daquele município. 

O Inova SENAI é uma ação de abrangência nacional di-
recionada a alunos, técnicos e docentes dos Departamen-
tos Regionais do SENAI, voltada à captação e premiação 
de projetos de inovação desenvolvidos por meio de com-
petências alinhadas com as demandas da indústria e do 
mercado.

Esta atividade possibilita aos alunos, professores e fun-
cionários demonstrar sua capacidade de inovação, criati-
vidade, raciocínio lógico e evolução de conhecimentos no 
campo tecnológico, através de produtos e processos pla-
nejados e executados por eles dentro de suas respectivas 
unidades ou em empresas parceiras.

Podem ser submetidos e concorrer à premiação, pro-
jetos de inovação de interesse do SENAI e da indústria, de 
acordo com as seguintes categorias:

a) Tecnologias Industriais: produtos ou processos ino-
vadores que estejam alinhados às áreas industriais atendi-
das pelo SENAI.

b) Modalidade - Produto Inovador: novos materiais, 
alimentos, softwares,

hardwares, componentes, instrumentos e ferramentas.
c) Modalidade - Processo Inovador: novas máquinas 

ou equipamentos, ou sua adaptação, que proporcionem 
melhorias de processos produtivos.

d) Tecnologias Educacionais: simuladores físicos ou 
virtuais; jogos e aplicativos para web, tablets, smartpho-
nes, consoles específicos ou hardware especial; softwares 
ou plataformas de educação; kits didáticos, como painéis, 
bancadas ou plantas didáticas; equipamentos inovadores 
com aplicação didática; material multimídia para cursos e 
que estejam alinhados aos desenhos curriculares nacio-
nais, dando suporte ao desenvolvimento de capacidades 
técnicas.

e) Tecnologias Inclusivas: serviços, produtos ou pro-
cessos inovadores que estejam alinhados ao Programa 
SENAI de Ações Inclusivas, nas vertentes de inclusão (pes-
soas com deficiência, altas habilidades, transtorno global 
do desenvolvimento), gênero, etnia, maturidade/idosos, 
evidenciando uma ou mais acessibilidades nas dimensões: 
arquitetônica, atitudinal, metodológica, instrumental, co-
municacional e programática.

f) Voto Popular: Categoria simbólica, na qual se inse-
rem todos os projetos, cujo vencedor será definido por vo-
tação realizada pelos visitantes da exposição.

O IEL-RORAIMA, re-
cebe homenagem da 
Fundação Bradesco pela 
participação na Ação Vo-
luntária, com orientação 
à vagas de estágio, ca-
dastro, dicas de seleção e 
divulgação dos cursos de 
especialização em Edu-
cação e MBA Executivo 
pela Barão de Mauá.

Nota - IEL Roraima

O Departamento Nacional, para a participação no INO-
VA SENAI 2014, estabelece como requisito a formação de 
equipes. Poderão compor a equipe do projeto: 

a) Alunos regularmente matriculados no SENAI ou 
egressos até 2 (dois) anos;

b) Docentes, técnicos ou consultores do SENAI;
c) Colaboradores efetivos do SENAI;
d) Representantes de empresas.
As equipes devem ser compostas por, no máximo, qua-

tro integrantes e não poderão ser formadas por somente 
uma categoria de participantes (docentes/ técnicos / con-
sultores / representantes de empresas), excetuando-se a 
categoria de alunos.

Parceria entre Prefeitura e SENAI garante a 
oferta de cursos de formação em Alto Alegre

INOVA SENAI é lançado e desperta criação de 
projetos de inovação

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Atividade possibilita aos alunos, professores e funcionários demonstrarem suas capacidades.

Imagem: ASCOM/SENAI
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