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SINDUSCON-RR participa de bate-papo sindical
sobre defesa de interesse e boas práticas

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, em parceria 
com a Confederação Nacional da Indústria - CNI e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE promoveu no dia (08) de 
agosto, em sua sede, o “Bate-papo Sindical” sobre defesa de interesse, uma 
ação do Edital Avança Sindicato do Programa de Desenvolvimento Associa-
tivo – PDA.

O bate-papo contou com a participação do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON/RR, convidado pela 
FIER, para falar sobre sua atuação na defesa de interesse, do Sindicato da 
Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul - SINDIGRAF/RS, convidado da CNI, 
também para o mesmo propósito, além de representantes dos sindicatos 
filiados à FIER, e dirigentes do Sistema Indústria.

O objetivo do encontro foi disseminar e estimular a adoção de práticas 
bem sucedidas de sindicatos, relacionadas aos temas: Defesa de Interesses, 
Negociação Coletiva, Práticas de Gestão e Prestação de Serviços, por meio 
da troca de experiências entre representantes sindicais de diferentes regi-
ões do País, a ampliação da rede de contatos dos participantes e promover 
a integração entre presidentes e executivos de sindicatos, visando fortalecer 
a Rede Sindical da Indústria. 

Um dos propósitos do bate-papo é aproximar os sindicatos, fomentando 
troca de experiências e a ampliação da rede de contatos dos participantes.

Nesse sentido, o encontro contou com a participação do consultor da 
CNI, Amir Bem Kauss, advogado, especialista em relações do trabalho (Di-
reito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário), especialista em 
direito público e gestor do PDA pela Federação das Indústrias no Estado 
de Mato Grosso, que conduziu o bate-papo de forma dinamizada tendo o 
cuidado de explorar as experiências de sucesso dos dois representantes de 
sindicatos convidados. 

Durante a programação o diretor-tesoureiro do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON/RR, Veronildo Ho-
landa revelou como o Sindicato obteve bons resultados frente ao posiciona-
mento contra o aumento das taxas cartorárias em Roraima.

“Esse trabalho foi feito com o sindicato junto às entidades e nós enten-
demos que foi de fundamental importância para o nosso segmento. Pois 
sabemos das dificuldades que temos enfrentado nesse período no setor, da 
construção, mercado imobiliário e comércio. Conseguimos a liminar, mas, a 
luta continua, precisamos permanecer juntos e unidos”, disse. 

A iniciativa do sindicato foi parabenizada por todos que se encontravam 
no bate-papo sindical, além de ser um estímulo às demais entidades sindi-
cais para que possam acreditar na força que cada um tem.  “Essa ação do 
SINUDSCON nos faz entender a importância da união dos sindicatos, e do 
papel que ele tem diante de seus associados. Esse é um modelo de atuação 
perfeito, que abrange todos os sindicatos, unifica e soma os interesses de 

cada sindicato em busca de soluções, melhorias, fortalecimento”, afirmou o 
consultor Amir Bem Kauss.

Já o presidente do Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul 
- SINDIGRAF/RS, Ângelo Garbarsk, falou sobre os resultados obtidos com a 
redução da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS-
QN), de 5% para 2,5% para as indústrias gráficas sediadas em Porto Alegre. 

Na visão do presidente Ângelo, o sucesso do Sindicato na luta pela de-
fesa de interesse, depende da parceria entre as Federações e os Sindicatos. 
“Se em cada Estado tiver uma indústria da Federação forte e atuante como 
a FIER, o nosso caminho será melhor e conseguiremos defender nossos in-
teresses, e realizar nosso trabalho com mais força e como resultado, conse-
guiremos chegar ao Congresso, a CNI e defender nossos interesses junto às 
autoridades”, destacou.

Ao final houve uma homenagem aos representantes dos sindicatos que 
apresentaram as boas práticas. O presidente da FIER, empresário Rivaldo 
Neves fez a homenagem ao SINDUSCON/RR e o presidente do SINDIGRAF/
RR, Manoel Idalino ao presidente do SINDIGRAF/RS. 

Entendendo as boas práticas do SINDUSCON/RR
Em dezembro do ano passado, os valores das taxas cartoriais foram re-

ajustados com autorização do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), com a 
aprovação da Lei nº 1157/16 pela Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-
-RR). Os novos valores, com reajustes de até 500%, passaram a vigorar no 
dia 30 de março, e para dar embasamento ao discurso contrário ao reajuste, 
o empresário e diretor do SINDUSCON/RR, Veronildo Holanda, citou a dife-
rença entre os valores de cartórios de outros estados brasileiros. Munido 
de uma escritura de Brasília, Holanda mostrou que, o documento no valor 
de R$ 250 mil, com cinco lotes, sendo R$ 50 mil cada lote, custa na capital 
federal R$ 1.214,30. Em Roraima, o mesmo documento está custando R$ 
7.440. O empresário também relatou que o valor do maior registro de imó-
vel em Brasília é de R$ 607,10, enquanto em Roraima custa R$ 10.672,00.  
Após a aprovação desta lei, órgãos e entidades ligadas ao setor imobiliário 
de Roraima, juntamente com o SINDUSCON/RR, a FIER e outras entidades 
de classe, provocaram ampla discussão junto a sociedade, a respeito do im-
pacto deste aumento na regularização dos imóveis, afetando de forma di-
reta a construção civil. Além de reuniões com a corregedoria do Tribunal de 
Justiça e parlamentares, hoje também uma audiência pública para discutir o 
aumento, que foi considerado abusivo.

O SINDUSCON/RR teve um papel fundamental como agente articula-
dor dessa defesa de interesses do segmento junto a outras entidades que 
também seriam impactadas com o aumento, preparando informações, pro-
videnciando assessoramento jurídico e contábil, bem como divulgação com 
o apoio da FIER.

Os convidados para compartilhar suas boas práticas: o presidente do SINDIGRAF-RS, Ângelo Garbarsk, o diretor-tesoureiro do SINDUSCON-RR, Veronildo Holanda juntamente com o Consultor da CNI Amir Bem Kauss
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Modernização Trabalhista é tema do 2º Diálogo da Rede 
Sindical da Indústria realizado pela FIER

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, por meio da 

Confederação Nacional da Indústria e do Edital Avança Sindicato 2017, 

do Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, está realizando 

nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, o 2º Diálogo da Rede Sindical, 

a partir das 14h, na Sede Administrativa do SESI/RR, localizada na Av. 

Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto. 

O tema do 2º Encontro é “Modernização Trabalhista: Impactos so-

bre o ambiente de negócios”, cujo objetivo é fortalecer o vínculo e am-

pliar o alinhamento entre sindicatos, federações e CNI acerca de temas 

prioritários da agenda da indústria, por meio da criação de momentos 

de reunião virtual desses três entes do Sistema de Representação da 

Indústria.

Promover o alinhamento acerca de temas prioritários da agenda da 

indústria; Compartilhar e debater as estratégias e ações do Sistema de 

Representação da Indústria em relação aos temas abordados; Enfatizar 

a importância do associativismo empresarial para o fortalecimento da 

atuação do Sistema de Representação da Indústria.

A iniciativa tem como público-alvo os sindicatos empresariais da in-

dústria (presidentes, dirigentes e executivos) de todo o país; Federações 

(executivos, gestores de áreas técnicas e colaboradores da área sindical) 

de todo o país e CNI (Gerência de Desenvolvimento Associativo – GDA).

Durante o Diálogo todos os participantes estarão conectados em 

um único link de videoconferência, o que permitirá interagir uns com 

outros, trocar experiências, tirar dúvidas e enviar perguntas via grupo 

de WhatsApp. 

O diálogo irá contar com três painéis. No primeiro será discutido o 

Panorama da Reforma Trabalhista, que será conduzido pelo Deputado 

Daniel Vilela, presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista 

na Câmara dos Deputados.

No segundo painel serão abordados os impactos das mudanças 

sobre o ambiente de negócios, o qual será apresentado pela gerente-

-executiva de Relações do Trabalho da CNI, Sylvia Lorena T. de Sousa.

E por fim o presidente do Conselho Temático de Relações do Traba-

lho da CNI, Alexandre Furlan, apresentará um balanço sobre os avanços 

e desafios para a modernização trabalhista.

O 1º Diálogo - O primeiro encontro foi realizado em março deste 

ano e teve como tema “Perspectivas para a indústria em 2017: cenário 

econômico e político”, o qual contou com a participação de 24 Federa-

ções de Indústria, 59 pontos regionais, 821 inscritos e houve 66 pergun-

tas aos expositores.

Participantes durante a videoconferência Lideranças sindicais e representantes do Sistema FIER aperfeiçoando o conhecimento sobre 
Modernização Trabalhistas
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SONDAGEM INDUSTRIAL DE RORAIMA
A Sondagem Industrial é uma sondagem de opinião empresarial men-

sal com o objetivo de identificar a percepção do empresariado roraimense 
sobre vários temas ligados à indústria, servindo como um termômetro do 
desempenho industrial, tendências e expectativas para o estado. Entre os 
temas abordados, estão Assuntos Internacionais, Questão Energética, Pro-
dutividade, Competitividade, Estratégias de Venda e de Compra, Qualidade, 
Infraestrutura e Meio Ambiente.

Para entendimento da análise, deve-se ressaltar que cada item aborda-
do possui como média de satisfação o número 50. Ou seja, toda análise que 
se posicionar acima de 50 pontos indica que o empresário está satisfeito ou 
confiante com a situação abordada. Entretanto, se o item analisado estiver 
abaixo de 50 pontos, isto indica que o empresário não está confiante ou está 
insatisfeito com a situação.

Vejamos a seguir os resultados obtidos, através das entrevistas com em-
presários locais, colhidas entre os meses de janeiro a maio.

• PRODUÇÃO

No que diz respeito ao volume de produção industrial, a confiança do 
empresário iniciou o ano de 2017 de forma insatisfeita. Entretanto, nos dois 
meses seguintes (fevereiro e março) o empresário roraimense esteve sa-
tisfeito com o total produzido no estado. Em abril percebemos que houve 
uma queda de aproximadamente 49% na confiança do empresário local, 
mas que veio se recuperando frente aos dois seguintes meses onde, em 
junho, fechou com um índice de 52,1 pontos.

• ESTOQUE DE PRODUTOS FINAIS

No que se refere ao comportamento do estoque de produtos, o gráfico 
acima demonstra que, entre os meses de janeiro a maio, o nível de con-
fiança do empresário industrial esteve em constante queda. Contudo, no 
mês de junho, a confiança empresarial apresentou alta, o que significa que 
o empresário estocou menos e seu produto final entrou no mercado para 
consumo.

• UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

O gráfico acima demonstra uma recuperação da atividade industrial rorai-
mense, que teve crescimento entre os meses de janeiro e fevereiro de apro-
ximadamente 34% em sua produção. Contudo, entre os meses de fevereiro e 
março a atividade industrial apresentou uma queda de aproximadamente 10% 
em sua capacidade produtiva.

O ponto crítico para a produção industrial ocorreu nos meses de março 
e abril, quando se percebeu uma queda produtiva de 25% na capacidade das 
indústrias roraimenses. Todavia, este cenário mudou entre os meses de abril a 
junho, em que a produção industrial apresentou um crescimento de 21,65%.

• EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS

Referente ao número de empregados, os seis meses analisados demons-
traram insatisfação por parte do empresário industrial roraimense. Ou seja, o 
empresário não teve perspectiva de novas contratações durante este período, 
fato este que acompanha o atual cenário de desemprego presente no Brasil.

• PERSPECTIVAS DO EMPRESÁRIO

Para os próximos meses do ano o empresário industrial demonstra está 
muito confiante sobre os itens de Demandas por produtos, número de empre-
gados, compras de matéria-prima e quantidade exportada, tendo em vista que 
a produção industrial, na visão do empresário, tende a crescer devido à alta 
demanda por produtos fabris. 

Podemos considerar que esta crescente demanda por produtos fabricados 
no estado não vem apenas por parte do mercado interno, mas também por 
parte do mercado externo. Em recente publicação semestral da Balança Comer-
cial, a procura por produtos roraimenses, principalmente do setor de alimentos, 
tem crescido com o passar dos meses, fazendo assim com que o empresário 
tenha esta visão positiva.
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• NÍVEL DE ATIVIDADE

O gráfico acima demonstra o nível de satisfação do empresário 
industrial da construção referente a sua atividade nos seis primeiros 
meses do corrente ano. Mesmo com a não confiança nas atividades 
da construção, os dados demonstram que a confiança do empresá-
rio tem se recuperado, porém a partir do mês de maio.

• UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE OPERAÇÃO

Referente à utilização da capacidade operacional, o empresário 
industrial da construção manteve-se confiante em janeiro e feverei-
ro do corrente ano. Contudo, entre os meses de fevereiro e março, 
esta confiança apresentou uma queda significativa de aproximada-
mente 49%, mas apresentou uma rápida recuperação de 87,50% en-
tre os meses de março e abril.

Todavia, ao compararmos abril a maio, identificamos novamente 
uma grande queda no nível de confiança deste empresário, o que 
representou quase 54% de queda. Mas este cenário de incerteza 
tem apresentado recuperação, uma vez que, ao compararmos maio 
a junho, temos um crescimento de 14,29% no nível de confiança 
deste empresário frente à sua capacidade de produção. 

• INTENÇÃO DE INVESTIMENTO

Ao que se refere à intenção de investimento para os próximos 
seis meses, o empresário industrial da construção não está confian-
te, uma vez que o segmento apresenta grandes baixas frente ao atu-
al cenário econômico brasileiro.

• COMPRAS DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS 
PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES

Com o segmento enfraquecido pela baixa demanda de constru-
ção, o empresário deste setor apresenta uma confiança relativamen-
te estável, referente à compra de insumos e matérias-primas para 
utilização nos próximos seis meses. Contudo, no mês de junho, este 
empresário demonstrou uma baixa confiança em fazer este tipo de 
investimento.

• NÍVEL DE ATIVIDADE PARA OS PRÓXIMOS 6 MESES

Mesmo apresentando baixa confiança nas atividades produtivas, 
o empresário industrial da construção apresenta uma confiança es-
tável para o nível de atividades nos próximos seis meses.

• NOVOS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

No que tange à confiança no surgimento de novos empreendi-
mentos e serviços no setor, o empresário industrial apresenta uma 
confiança variável. Isto se dá devido ao constante cenário repleto 
por mudanças. Pontos como atividade, investimentos, empregados 
e utilização de capacidade produtiva influenciam diretamente no 
surgimento de novos empreendimentos neste setor. De modo geral, 
entre os meses de março a abril a confiança deste empresário apre-
sentou crescimento, mas de abril a junho esta confiança vem caindo.

• NÚMERO DE EMPREGADOS

Com a baixa confiança empresarial nos demais itens analisados, 
a previsão para novas contratações não apresentaria um resultado 
tão positivo. De janeiro a fevereiro, o empresário este muito con-
fiante em contratar novas pessoas, mas de fevereiro a abril esta con-
fiança caiu cerca de 44%, se recuperou em maio, mas voltou a cair 
em junho.

SONDAGEM INDUSTRIAL DA CONSTRUÇÃO DE RORAIMA
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Emissão do ATA Carnert
O Centro Internacional de Negócios de Roraima oferta 

novo serviço
O ATA Carnet é um documento aduaneiro válido internacionalmente 

que permite a exportação e a importação temporária de bens, livre de 

impostos de importação, pelo período de um ano. Este documento é 

emitido pelo Brasil e aceito em 74 países a um custo pré-determinado, 

de acordo com o valor do produto a ser exportado. É o passaporte que 

simplifica as etapas de exportação e importação temporária nos países 

em que for apresentado, oferecendo agilidade e segurança ao desemba-

raço aduaneiro de seus bens.

Os usuários registram as informações indicadas para o formulário 

ATA Carnet no site e contratam o seguro garantia. A Federação das In-

dústrias do Estado de Roraima – FIER, por meio do seu Centro Interna-

cional de Negócios de Roraima – CIN, aprova o ATA Carnet solicitado. 

Todo o processo é efetuado de forma eletrônica pelo usuário por meio 

da aplicação on-line. A Receita Federal do Brasil monitora e valida os 

ATA Carnets emitidos no país para nossas exportações temporárias e, 

também reconhece os ATA Carnets emitidos por entidades no exterior 

para o caso das admissões temporárias brasileiras.

O cadastro dos representantes, bens e destinos, que é feito pelo 

usuário do sistema, pode levar em média de 10 a 20 minutos, a de-

pender da quantidade de bens que serão informados. A aprovação do 

título é feita geralmente no mesmo dia do recebimento da solicitação. 

A contratação do seguro garantia, que é feita após a aprovação do ATA 

Carnet, leva em média de 3 a 5 dias, a depender unicamente da avalia-

ção da corretora. Após a contratação do seguro garantia e lançamento 

do número e data da apólice no sistema ATA, o prazo regular de emissão 

do título é de até 48h. A emissão pode ser feita até no mesmo dia se 

solicitado a taxa de urgência no próprio sistema.

O Certificado de exportação/importação temporária, Ata Carnet, 

possui as seguintes Vantagens:

• Facilidade e rapidez na emissão do documento, pois é solicitado 

através de uma plataforma altamente intuitiva e de uso simples, e 

é emitido por uma entidade empresarial, no caso, a federação de 

indústria de seu estado;

• Agilidade no atendimento e na conferência dos bens em todas as 

alfândegas dos 75 países signatários do Sistema ATA;

• Segurança para o transporte de materiais de trabalho, para fins 

educativos, científicos, culturais e desportivos, pois os bens passar 

a circular internacionalmente com documentação adequada;

• Com apenas um ATA Carnet é possível realizar inúmeras viagens 

para destinos diferentes durante o ano de vigência do documento. 

Além disso, não é preciso retornar ao país de origem/ procedência 

toda vez que desejar viajar para um novo país;

• Os bens podem ser exportados, reimportados, importados e reex-

portados parcialmente, oferecendo maior facilidade para a circu-

lação dos bens;

• O representante do ATA pode ser qualquer pessoa autorizada, tan-

to física como jurídica. No documento é possível indicar até três 

representantes;

• Não existe a figura do exportador e do importador, não havendo 

necessidade de se ter um parceiro comercial no destino.

O Ata Carnet se aplica a três categorias, são elas:

• Amostras Comerciais;

• Artigos para apresentação ou utilização em feiras, mostras, con-

gressos, exposições e eventos similares;

• Equipamentos profissionais e esportivos.

Para emitir os documentos ou obter mais informações os interes-

sados devem ir até o CIN, localizado na Avenida Benjamin Constant, nº 

876 – Centro ou ligar para 4009-5378.
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Dia Nacional da Construção Social em Roraima foi um sucesso!
Evento superou a meta significativamente, realizando 2.737 atendimentos para 1.396 pessoas

Com o tema “Minhas Escolhas, Meu País”, o DNCS 2017 realizado 
neste sábado, dia 19 de agosto, em Boa Vista - RR reuniu 1.396 pesso-
as e consolidou 2.737 atendimentos durante toda  a manhã, das 8h às 
13h horário local. O evento contou com a participação de 15 parceiros 
e 120 voluntários e tinha a meta de realizar 2.000 atendimentos e 
atender 800 pessoas. 

O evento reuniu trabalhadores da indústria da construção, fami-
liares e dependentes pelo mesmo objetivo, de usufruir serviços de 
saúde, cidadania, lazer, bem-estar e qualidade de vida inteiramente 
de graça.

De acordo com o coordenador do evento em Roraima, Aníbal Va-
lentino, além de oportunizar aos visitantes os serviços essenciais de 
saúde e qualidade de vida, o DNCS quis passar uma mensagem refle-
xiva a cerca do tema. “O objetivo foi garantir a realização de todos os 
serviços e a satisfação de nossos visitantes, como também, mostrar 
por meio do tema dessa ação, que o cidadão pode ser a transforma-
ção que deseja ver no país. Em outras palavras, o DNCS 2017 quis 
mostrar que as escolhas de cada indivíduo podem fazer a diferença”, 
afirmou.

Entre os visitantes da ação, o trabalhador da empresa Coema Pai-
sagismo, Levi Abreu dos Santos, pai de dois filhos, aproveitou o sába-
do para garantir que as crianças tivessem uma consulta pediátrica e 
brincassem um pouco. Levi trabalha há oito meses na empresa e é a 
primeira vez que participa do DNCS e saiu satisfeito. 

A dona de casa Sionete de Jesus Ramos Corrêa, 52 anos, espo-
sa do trabalhador da empresa Oliveira Energia, Natural da Cidade de 
Belo Monte no Estado do Pará, contou que está apenas a 4 meses em 
Roraima e participou do DNCS junto com o filho. Dona Sionete, apro-
veitou muito bem os serviços oferecidos durante toda a amanhã, ao 
todo foram cinco serviços: clínica médica, exame clínico das mamas, 
preventivo, fonoaudiologia, aplicação de flúor e ainda ganhou um kit 
de escovação, contendo escova de dente, gel dental e um fio dental.

Durante a programação os presidentes do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de Roraima - SINDUSCON-RR, empresá-
rio Rivaldo Neves e Clerlânio Holanda e o diretor-tesoureiro, Veronil-
do Holanda acompanhados pela Superintendente do SESI, Almecir de 
Freitas Câmara, visitaram todos os postos de atendimentos.

Para o vice-presidente do SINDUSCON-RR, Clerlânio Holanda, o 
DNCS tem sido um evento que tem ganhado proporção e tem aten-
dido consideravelmente as necessidades dos trabalhadores e seus 
dependentes, e como resultado dessa ação o SINDUSCON avalia de 
forma satisfatória o trabalho em todas as edições. “Nosso sentimento 
é de muita satisfação ao visitar todas as áreas onde estiveram sendo 
realizados os serviços e, perceber no rosto, no olhar das pessoas a fe-
licidade e o bem-estar de ter conseguido uma consulta, por exemplo. 
Isso é um reflexo positivo de nossa atuação e nos faz acreditar que 
estamos no caminho certo”, destacou.

De acordo com o coordenador do DNCS em Roraima, Aníbal Va-
lentino a sensação é de dever cumprido. “Para mim, ter coordenado o 
evento Dia Nacional da Construção Social foi muito gratificante, prin-

cipalmente pelo fato de ultrapassarmos nossa meta de atendimento 
e ver a satisfação dos trabalhadores e seus dependentes que escolhe-
ram vir participar dessa programação. Esse grande mutirão de cidada-
nia trouxe vários serviços essenciais na área de saúde, lazer, cidadania 
e educação, onde o trabalhador da construção se reúne com a sua 
família para ter um dia voltado para a diversão, cuidados com a saúde, 
além da utilização de serviços que tragam bem estar e qualidade de 
vida”, afirmou.

Para a Superintendente do SESI/RR, Almecir de Freitas Câmara, 
o DNCS iniciou a todo vapor, já no início da manhã com a chegada 
dos trabalhadores e seus dependentes, antes do horário previsto, 
que era às 8h. “O DNCS começou bem cedo, num sábado iluminado 
e cheio de calor humano. Às 6h40, quando chegamos à sede (SESI/
RR), já encontramos os corredores cheios de trabalhadores e depen-
dentes das empresas do setor da construção civil, público-alvo desse 
evento. Ficamos muito felizes por termos tantos serviços a oferecer 
e tantas pessoas buscando esse atendimento. Foi um dia de alegria 
para o SESI, SINDUSCON, CBIC, parceiros locais, empresas industriais 
da construção civil e principalmente, para os trabalhadores e seus 
dependentes. Ouvimos nos corredores, muitos elogios, agradecimen-
tos às empresas que sensibilizadas com o programa, liberaram seus 
trabalhadores. Parabéns a toda a equipe Sesiana que, mais uma vez, 
prestou um atendimento de qualidade a todos aqueles que compa-
receram ao SESI e obrigada aos nossos parceiros que vieram somar 
esforços conosco, de modo que pudemos oferecer muitos serviços 
novos nesta edição. Mais um evento de cidadania realizado com su-
cesso!”, declarou.

SERVIÇOS - Foram realizados mais de 30 serviços como: Odonto-
logia; Clínica Médica; Exame Preventivo; Pediatria; Exame Clínico das 
Mamas; Avaliação e Orientação Nutricional; Massagem; Vacinação; 
Corte de Cabelo; Limpeza de Pele; Cadastro para Estágio; Emissão 
Carteira de Estudante; Emissão de Carteira de Trabalho; Emissão de 
CPF; Foto 3x4; parcelamento de contas; Atividades recreativas (totó, 
pula-pula, tênis de mesa, queimada, futsal mirim); Aulas de Jiu-Jitsu; 
Ginástica Laboral; Degustação de alimentos saudáveis; Apresentação 
de Capoeira; entrega de mudas de plantas e muito mais. 

O DNCS é promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC), por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania 
(Fasc), e pelo SESI Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil. Em 
Roraima o evento é realizado pelo Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil - SINDUSCON/RR e o Serviço Social da Indústria - SESI/RR.

DNCS em números:

Atendimentos: 2.737
Pessoas Atendidas: 1.369
Serviços de Cidadania diversos: 541
Serviços de Saúde: 1.870
Serviços de Lazer: 326

Exame Clínico das Mamas Atendimento pediátrico
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Família na Escola teve programação especial para co-
memorar o Dia dos Pais

Confira como foi o evento

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado 
- CET/SESI proporcionou no sábado, dia 12, uma manhã de interação 
e lazer entre os alunos, familiares e gestores educacionais durante o 
Dia da Família na Escola e comemoração do Dia dos Pais.

A ação aconteceu das 9h às 11h30, nas dependências do Centro 
de Cultura Esporte e Lazer - CCEL/SESI e, de acordo com a coorde-
nação pedagógica “a deia foi proporcionar a interação entre família 
e escola, fazendo-os perceber a importância de momentos lúdicos 
no processo ensino aprendizagem, através de atividades dirigidas, 
promovendo a interação e a valorização dos valores familiares, bem 
como o respeito e amizade”, afirmou. 

Ainda conforme a coordenação, a programação teve como base a 
LDB 9394/96, que traz um conceito de educação diferenciada voltada 
para a valorização das relações interpessoais, do processo de sociali-
zação e conhecimento da cultura e processo de aprendizagem e dos 
valores familiares e educacionais. 

Durante a abertura os alunos da Educação Infantil, Maternal, 1º 
e 2º Períodos emocionaram a todos com uma homenagem aos pais, 
cantando as canções de coletâneas infantis com a música “Pro Papai”. 
O momento foi de grande surpresa e encanto. 

Em seguida houve um momento de colocar todos para se aque-
cerem para as atividades recreativas, com um “Aulão” de ginástica, 

com a professora de Educação Física no Tapiri do SESI.
Logo depois todos foram convidados para participarem das ativi-

dades que estiveram acontecendo simultaneamente, como xadrez, 
damas, pinturas, jogos de futebol de campo, vôlei de praia, futsal, 
totó, tênis de mesa, além do pula-pula e banho de piscina. 

O trabalhador Charles de Lima Barbosa pai do aluno, Leonardo de 
Almeida Lima, do 2º Ano B, participou pela primeira da programação 
do Família na Escola, e para ele foi uma surpresa prestigiar o evento, 
e ainda, brincar com o filho na psicina. “Estamos gostando muito, 
pois não tinha ideia de que fosse tão bom esse encontro, afinal, esta 
é a primeira vez que participamos e ainda comemoramos o Dia dos 
Pais juntos com nossos filhos e a escola. Estão todos de parabéns”, 
declarou.

Diferente do pai do Leonardo, o mecânico Ângelo Escócio Neto, 
pai da aluna Hanna Laura Escócio Neto, do 1º Ano, que estuda na Es-
cola do SESI desde o Maternal, já participa do Dia da Família na Escola 
há três edições, e segundo o trabalhador, só tem a agradecer a Insti-
tuição. “Quero dizer a todos do SESI que esse momento está sendo 
maravilho e uma forma de compartilhar com nossos filhos momentos 
de alegria, interação e dedicação, pois nem sempre temos tempo, de-
vido a correria do dia a dia, e por isso, somos gratos pela oportunida-
de de passarmos esse tempo juntos em confraternização”, ressaltou.

Apresentação dos alunos da Educação Infantil em homenagem aos pais O pai Charles de Lima Barbosa junto com o filho Leonardo de Almeida Lima,  aluno do 2º Ano B
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No mês de setembro as unidades do SENAI em 
todo o país abrirão suas portas a estudantes e empre-
sários para apresentar os serviços de formação profis-
sional oferecidos pela instituição. O evento é conhe-
cido como Mundo SENAI e tem como tema “conheça, 
experimente, participe”.

O objetivo do evento é criar oportunidades de 
interação e um ambiente ideal para o contato da 
comunidade com o conhecimento do universo das 
profissões, ajudando os jovens a decidir com mais se-
gurança qual carreira profissional desejam seguir. O 
Mundo SENAI também tem como público alvo a clas-
se empresarial, informando o suporte que o sistema 
indústria dá para o desenvolvimento das empresas 
em cada região.

O Centro de Educação Profissional Alexandre Fi-
gueira Rodrigues participará pela quarta vez do even-
to e está elaborando uma programação com orienta-
ção profissional e visitas guiadas aos laboratórios da 
instituição. A ação acontece no dia 15 de setembro, 
simultaneamente em todas as unidades do Brasil e os 
visitantes tem a oportunidade de ter uma visão mais 
ampla sobre o universo da educação profissional, ino-
vação e tecnologia industrial. Além disso, o evento 
também contará com exposições em diversas áreas 
de atuação do SENAI Roraima, como Alimentos, Se-
gurança do Trabalho, Confecção do Vestuário, dentre 
outras.

Estudantes, industriários, profissionais das áreas 
envolvidas e a comunidade em geral terão a oportu-
nidade de conhecer um pouco mais sobre cursos e 
serviços oferecidos pela instituição. Os interessados 
em participar do ‘Mundo Senai’ já podem agendar. Es-
colas, empresas, entre outros, devem entrar em con-
tato com o setor responsável, pelo e-mail leidiane@
rr.senai.br ou telefone (95) 21215089. O agendamen-
to também pode ser feito na sede do SENAI, na Av. 
dos Imigrantes, 399, bairro Asa Branca, em Boa Vista.

Em Roraima, ‘Mundo Senai’ oferecerá uma visão mais 
ampla sobre o universo da educação profissional
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