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As propostas escolhidas pelas lideranças sindicais em Roraima serão encaminhadas para a CNI

Na noite do dia sete de agosto, no Tapiri do SESI, como
parte das ações do projeto Eleições 2014 - Mobilização Sindical, promovido pela Confederação Nacional da Indústria,
a Federação das Indústrias de Roraima – FIER, realizou um
workshop direcionado para lideranças sindicais patronais,
com o objetivo de coletar informações que serão consolidadas em um documento que será encaminhado pela CNI a
quem for eleito para a presidência da república.
O Workshop contou com a presença de presidentes e diretores de sindicatos patronais da indústria, que analisaram
propostas relativas aos três temas selecionados pela entidade nacional, entre os 42 que foram encaminhados aos presidenciáveis durante evento realizado em Brasília, no dia 30
de julho. São eles:
• Desburocratização tributária e aduaneira: propostas
para simplificação;
• Modernização e desburocratização trabalhista: propostas para avançar;
• SIMPLES Nacional: mudanças para permitir o crescimento;
Em cada tema, os líderes sindicais escolheram cinco propostas que consideraram mais importantes ou urgentes e,
durante o workshop promovido pela FIER, todos apresentaram o resultado deste trabalho.

O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, Clerlânio Holanda, frisou que é muito
importante reunir a classe para debater os temas pertinentes para cada setor e identificar as dificuldades a serem superadas para que a indústria cresça e se desenvolva. “ Temas importantes como a questão tributária, trabalhista e o
Simples estão sendo debatidos exaustivamente a fim de se
chegar a um consenso e a um conjunto de propostas para
pleitear apoio junto aos governantes, buscando a implantação de políticas públicas para a indústria”, completou.
Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Joalherias do Estado de Roraima – SINDIJOIAS, Ivan Colares, a principal contribuição deste trabalho foi a mobilização dos sindicatos para pensarem e manifestarem a sua opinião. “Com
relação à escolha das propostas, todos os segmentos vimos
que as dificuldades são as mesmas e, portanto, buscamos
soluções comuns para os setores”, finalizou.
A partir de agora, a FIER irá encaminhar as propostas de
Roraima para a CNI e estas irão compor a pauta nacional que
será finalizada durante o Encontro Nacional da Indústria em
novembro deste ano.
Já a Carta da Indústria Roraimense será entregue aos
candidatos ao governo em encontro a ser realizado em setembro.
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Industriais do setor moveleiro viajam a São Paulo em
Missão Empresarial

No período de 29 de Julho a 01 de Agosdo Estado de Roraima – SINDIMAR, João Tato de 2014, 15 empresários do setor movevares, destacou que a visita à feira foi muito
leiro participaram de uma missão empresaproveitosa pelo acesso às oportunidades de
rial. Trata-se de visita à Feira Internacional
informações sobre novos equipamentos,
de Fornecedores da Indústria de Madeira e
franquias e para o processo de inovação
Móveis - ForMóbile, realizada no pavilhão
de cada empresa. “Nós conhecemos mado Anhembi, na cidade de São Paulo.
quinário de alta tecnologia, com manejo
A missão faz parte das ações do Progratotalmente informatizado, que melhoram
ma de Apoio à Competitividade das Micro
e aumentam a capacidade de produção e
e Pequenas Indústrias – PROCOMPI, desena qualidade, diminuem o tempo de produvolvido pela Federação das Indústrias de Empresários estreitam laços com novos fornecedores
ção e algumas que fazem diversos serviços
Roraima - FIER com 15 empresas do setor
ao mesmo tempo. Com certeza tivemos um
Moveleiro, em parceria com o SEBRAE.
ganho muito grande com essa missão”, concluiu.
Eles puderam renovar conhecimentos, adquirir novos equipamen- ForMóbile – A feira reúne empresas do Brasil e do exterior com lançatos e estreitar laços com novos fornecedores para futuros negócios. To- mentos e novidades para a indústria moveleira. Estavam presentes os
dos os participantes ficaram satisfeitos com a viagem.
principais fornecedores de máquinas, matérias-primas, ferragens, acesO industrial e Presidente do Sindicato das Indústrias de Marcenaria sórios e serviços do Brasil e de mais 30 países.
Foto : ASCOM Sistema Indústria

Curso de Gestão de projetos e parcerias sindicais
A Federação das Indústrias do
ca, parcerias e que a confiança deve
Estado de Roraima – FIER, por meio
existir sempre, pois uma economia
do Programa de Desenvolvimento
com confiança gera lucro. Nesse
Associativo – PDA, proporcionou
encontro mostrei aos participantes
para líderes sindicais de vários segcomo trabalhar com o PDCA que é
mentos industriais, o curso “Gestão
um ciclo que permite aos sindicatos
de Projetos e Parcerias Sindicais”,
trabalharem nas estratégias para
realizado na noite do dia 5 de agosprojetos e consequente crescimento na sala de reuniões da Entidade.
to da entidade”, frisou Celina.
A consultora da Confederação
O empresário e Presidente do
Foto : ASCOM Sistema Indústria
Nacional da Indústria – CNI, CeliSindicato das Indústrias de Reparana Fernandes da Cunha Basto foi a O Associativismo foi o foco principal para debate da gestão de projetos
ção de Veículos Estado de Roraima
responsável pela disseminação de
– SINDIREPA, João da Silva, destainformações sobre os benefícios do associativismo, reposicionamento cou que o trabalho do Sindicato é árduo no sentido de reunir os asdo sindicato, gestão estratégica, principais metodologias para a gesta sociados e os manter na entidade. “Nós estamos sempre envolvendo
de projetos, oportunidades e aplicação do PDCA para planejamento nossos sócios nos eventos, informando sobre os deveres de associade projetos e parcerias sindicais.
dos como por exemplo a Contribuição Sindical, entre outros. Nossa
“O PDA foca fortemente no associativismo e eles entenderam que meta trabalhar sempre o associativismo nas empresas e no sindicato”,
esse trabalho em conjunto se multiplica com a boa gestão estratégi- enfatizou.

Centro de Educação do Trabalhador
Sexta-feira foi marcada por homenagens aos pais

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Alunos emocionaram os pais com diversas apresentações

O s a l u n o s d o C e n t r o d e E d u c a ç ã o d o Tr a b a l h a d o r
João de Mendonça Furtado realizaram nesta sex ta-fei ra, diversas homenagens aos pais, em alusão a data,
comemorada no próximo dia 10.
A programação foi realizada no período da manhã e
d a t a r d e . A s c r i a n ç a s e m o c i o n a r a m o s p a i s c o m i n t e rpretação de canções, em português, inglês, espanhol e
em Libras, no auditório da instituição.
As homenagens continuaram nas salas de aula, onde

os pais degustaram um lanche e receberam uma lembrança preparada especialmente pelos alunos.
A d i r e t o r a e m e x e r c í c i o d a E s c o l a D a l i l a F r a n ç a B a rbosa destacou o compromisso e o amor que os alunos
têm pelos pais, “a Escola valoriza o sentimento e o
respeito pela família. Eles adoram participar dessa homenagem para os pais e demonstram todo o amor e o
c a r i n h o p o r m e i o d a s a p r e s e n t a ç õ e s ”, c o n c l u i u .
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Trabalhadores da Indústria devem ficar atentos para as
inscrições da segunda etapa das competições esportivas do SESI
A Unidade Lazer do SESI-RR divulgou no mês de abril o calendário de competições esportivas da instituição em 2014. Os
trabalhadores da indústria roraimense disputam 8 diferentes
modalidades, divididas em duas etapas. A primeira aconteceu
no primeiro semestre.
Agora, neste mês, os industriários devem se inscrever para
a segunda etapa dos jogos e devem ficar atentos às datas contidas no calendário esportivo. Para realizar a inscrição basta se
dirigir a unidade de Lazer do SESI munidos da ficha de inscrição preenchida, GFIP dos meses de junho e julho atualizadas,
contendo a relação completa dos trabalhadores ou extrato
individual e contrato social da empresa (quando o atleta for
empregador).
Os jogos do SESI têm por finalidade reunir por meio do es-

porte, empresários e industriários, estimulando a prática esportiva na empresa, promovendo o intercâmbio sociocultural
e divulgando amplamente o SESI à comunidade.
As inscrições seguem até 15 de agosto e a ficha encontra-se disponível no site www.sesirr.org.br. Mais informações pelo
telefone 3621 6611.

Inscrições para a 2ª etapa: de 14/07 à 15/08
Datas das competições
Atletismo – 23/08
Xadrez – 30/08
Natação – 30/08

Tênis de Mesa – 30/08
Vôlei de Praia – 30/08

Olimpíada do Conhecimento 2014 bate recorde de participantes
Realizada no mês de setembro, o evento servirá como avaliação do
ensino no Brasil
Entre 3 e 6 de setemO Embaixador e o
bro, em Belo Horizonte,
apresentador da Olim800 jovens alunos do SEpíada do Conhecimento
NAI de todo Brasil partiLuciano Huck, participou
ciparão da oitava edição
da coletiva de imprensa,
da Olimpíada do Conherealizada em São Paulo
cimento. São 58 ocupano último dia 31 e elogiou
ções técnicas ligadas à
as escolas do SENAI de
indústria, como Tecnotodo Brasil por participar
logias de manufaturas e
da mudança de vida dos
Foto: ASCOM Senai jovens
engenharias, Construção
brasileiros. “Para
e edificações, Moda e Luciano Huck Fala sobre a alegria de ser o Embaixador da Olimpíada do Conhecimento
mim foi uma alegria ser
criatividade, Tecnologias
convidado a participar de
da informação e comunicação, entre outros.
um evento tão especial como a Olimpíada do Conhecimento”. A
Entre os 800 participantes, 45 são jovens com deficiência e coletiva contou com a participação dos jornalistas de Roraima
88 se preparam para torneios internacionais. São quatro dias Jessé Sousa e Marleide Cavalcante, além da técnica do SENAI
em que os competidores realizarão tarefas semelhantes às que Allynny Farias.
enfrentariam em situações reais do cotidiano de uma indústria
O SESI também participa da competição com o Festival Ine o resultado orienta a atualização dos currículos nas escolas.
ternacional de Robótica. Entre os dias 2 e 4, cerca de 210 esRoraima será representado pelos alunos: Antonio Fábio dos tudantes com idade de 9 a 15 anos, organizados em 23 times,
Santos Araújo, Francisco da Silva Santana, Kamila Maria da Sil- terão a missão de utilizar robôs construídos na plataforma Lego
va, Kenedy Cantanhede, Marcio Firmino dos Santos, Pedro Silva MINDSTORRMS, além de expor projetos de pesquisa científiLobato Filho, Raiane da Silva Nascimento, Rodrigo da Silva Lima ca. O torneio tem o objetivo de atrair o interesse pelo estue Sérgio Rodrigo Souza Mineiro que são estudantes do SENAI do das ciências, tecnologia e matemática, na educação básica,
e passaram pela fase classificatória realizada no início do ano. ampliando a criatividade, o raciocínio lógico, a capacidade de
Esses alunos estão dedicando oito horas diárias durante oito inovação e liderança.
meses para alcançarem resultados positivos para a instituição.
A primeira edição do evento foi realizada em 2011, em BraOs melhores dessa edição da Olimpíada concorre a uma vaga sília. Naquele ano, o torneio reuniu 11 competidores em 26
para a WorldSkills – competição mundial, que será realizada em ocupações profissionais. De lá pra cá o número de competi2015 na cidade de São Paulo-SP.
dores aumentou sete vezes e o número de ocupações dobrou.

SENAI executa o Plano Anual do Programa de Segurança e
Saúde no Trabalho

O SENAI Roraima nos
meses de julho e agosto
tem executado o Plano
Anual do Programa de
Segurança e Saúde no
Trabalho com uma programação destinada aos
colaboradores.
O plano tem objetivo
de incorporar boas práti- Palestras do PPRA
cas de Gestão em Saúde,
Segurança e Meio Ambiente na empresa e contribuir para a
proteção contra os perigos e riscos no ambiente laboral, prevenindo contra acidentes e doenças ocupacionais, garantindo
a segurança e integridade física dos colaboradores.
Por meio do PPRA (Programa de Prevenção de Ruídos Ambientais) pode-se conseguir a diminuição de afastamento por
Foto : ASCOM SENAI

acidentes do trabalho e por doenças ocupacionais.
As vantagens da aplicação do programa são a prevenção
de acidentes de trabalho, ganho na otimização dos custos,
diminuição dos gastos com saúde, aumento da qualidade,
produtividade e competitividade.
O PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é monitorado por anamnese e exames laboratoriais a
saúde dos colaboradores e identifica precocemente qualquer
desvio que possa comprometer a saúde dos trabalhadores.
Nesta ação o SENAI está realizando palestras para os colaboradores de: Atendimento a Primeiros Socorros e técnicas atualizadas; Prevenção e Combate a Incêndios; Uso dos
Equipamentos de Proteção Individual; Prevenção de Acidentes
no trabalho; Perda Auditiva induzida por exposição a ruídos
e DST/AIDS, complementando a ação terá vacinação nos dias
14 e 15 de agosto de tétano, hepatite, tríplice viral e febre
amarela.
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17º Prêmio FINEP 2014

IEL e FIER promovem café da manhã para apresentação do Prêmio aos
empresários Roraimenses
O Prêmio Finep foi criado para
reconhecer e divulgar esforços inovadores realizados por empresas,
instituições sem fins lucrativos e
pessoas físicas, desenvolvidos no
Brasil e já inseridos no mercado interno ou externo, a fim de tornar o
país mais competitivo e plenamente
desenvolvido por meio da inovação.
As empresas e instituições ou inventores inovadores são aqueles que desenvolvem soluções em forma de produtos, processos,
metodologias e/ou serviços novos ou significativamente modificados.
A ação é uma parceira do Instituto Euvaldo Lodi com o Núcleo
de Inovação da FIER, que tem o papel estratégico de estimular a
inovação nas empresas e de contribuir para o alcance dos objetivos e metas da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), de
forma sistêmica e coordenada.
As inscrições deverão ser feitas até às 18h do dia 12 de se-

tembro, horário de Brasília, pelo site
www.finep.gov.br/premio. O prêmio
terá duas etapas, Regional (em cada
uma das cinco regiões do Brasil), nas
categorias Micro/ Pequena Empresa,
Média empresa, Inovação Sustentável, Instituição de Ciência e Tecnologia, Tecnologia Social e Inventor
Inovador. E a Nacional, voltada para
grandes empresas, Tecnologia Assistida e os vencedores das categorias da Etapa Estadual. A premiação vai de R$100.000,00
(cem mil) a 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
Apresentação - No próximo dia 12, a Federação das Indústrias
do Estado de Roraima – FIER, oferecerá um café da manhã para
apresentar o Prêmio FINEP aos empresários que poderão tirar
suas dúvidas quanto à participação no Prêmio e entender a importância do mesmo. O encontro acontece no Tapiri do SESI, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto, a
partir das 8h.

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

