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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, irá realizar 
no dia 10 de maio o primeiro encontro “Café com a Indústria” de 2016, 
na unidade do SESI localizada no Distrito Industrial Governador Aqui-
lino Mota Duarte. 

O evento tem o objetivo de reunir o segmento industrial, o poder 
público e instituições para discutir ações e projetos que possam contri-
buir para o fortalecimento das empresas.

Este ano o encontro será alusivo aos 25 anos da FIER e contará com 
a presença de empresários das indústrias de diferentes segmentos, di-
retores e conselheiros da Federação.

A programação terá início com o café da manhã no restaurante da 
unidade do SESI no Distrito industrial e, logo em seguida, será realizado 
um resumo dos resultados obtidos a partir da articulação da FIER junto 
aos governos municipal e estadual em 2015.

Também será feito um balanço das principais realizações da FIER e 
a apresentação da nova composição da diretoria eleita para o mandato 
no período de 2016 a 2020.

No próximo dia 17 de maio, a Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima - FIER, em parceria com a Confederação Nacional da Indús-
tria - CNI e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
- SEBRAE, promoverá uma ação do Edital Associa Indústria do Progra-
ma de Desenvolvimento Associativo – PDA.

As Normas Regulamentadoras, que são requisitos e procedimentos 
indispensáveis para as empresas públicas e privadas, cujo objetivo é 
melhorar as condições de trabalho e prevenir a ocorrência de aciden-
tes.

Nesta oficina os líderes sindicais e empresários de vários segmen-
tos da indústria local, discutirão os principais aspectos das Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho (NRs) que mais 
afetam a indústria. 

A programação será conduzida pelo Consultor da CNI, Hércules 
Romualdo Dias, engenheiro mecânico de segurança do trabalho e 
mestrando em Gestão Integrada em Meio Ambiente, Qualidade e Pre-
venção.

Hercules Romualdo pretende sensibilizar os participantes quanto 
ao impacto do ambiente de negócios sobre a competitividade da in-
dústria. Além disso, a oficina irá estimular o fortalecimento a repre-
sentação empresarial, sindical e estimular o associativismo, a fim de 
identificar as dificuldades e os desafios dentro da organização e buscar 
soluções por meio da coletividade.

Saiba quais as normas que mais impactam a indústria:
NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCM-

SO)
NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
NR 12 - Máquinas e Equipamentos
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres
NR 16 - Atividades e Operações Perigosas
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho
NR 35 -Trabalho em Altura

Encontro Café com a Indústria será 
realizado em maio

FIER realiza oficina sobre as Normas 
Regulamentadoras
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A Confederação Nacional da Indústria – CNI e a Rede Brasileira 
de Centros Internacionais de Negócios - Rede/CIN em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBARE, 
e as Federações das Indústrias de alguns Estados, irão realizar de 5 a 
7 de maio, a Missão Prospectiva Feira Sial China 2016, em Shangai. 

O objetivo é prover informações sobre formas de acesso e exigên-
cias técnicas e regulatórias para a exportação de alimentos à China; 
Conhecer e prospectar in loco tendências do mercado, preferências 
dos consumidores e oportunidades para inserção de produtos bra-
sileiros na China, além de possíveis plataformas de distribuição; Pro-
mover a exportação de produtos e marcas brasileiras de alimentos e 
bebidas à China; Identificar adaptações necessárias para inserção de 
novos produtos e avaliar concorrência e produtos inseridos no Mer-
cado chinês. 

As empresas industriais de Roraima que tiverem interesse em 
participar da Missão e obter mais informações sobre pacotes, hospe-
dagem e a programação podem procurar o Centro Internacional de 
Negócios da Federação das Indústrias do Estado de Roraima- FIER, no 
endereço Av. Benjamin Constant, 876 - Centro ou, se preferirem, po-
dem ligar para o telefone 4009-5360/5362.

Delegação brasileira organizada pela CNI, FIERGS e Sebrae está em 
Hannover para conferir as principais tendências da tecnologia indus-
trial

Extensa e movimentada, a Feira de Hannover é a vitrine perfei-
ta da materialização de ideias que pareciam ser possíveis apenas em 
obras de ficção científica. A edição 2016 do maior salão industrial do 
mundo é dedicada à nova era dos processos produtivos, chamados 
pelos alemães de Indústria 4.0. Com 5 mil expositores, o evento marca 
o lançamento anual de tecnologias e tendências.

Uma delegação de 16 empresas brasileiras está na cidade para 
conhecer as novidades do mercado e buscar parcerias comerciais. A 
ação é fruto de uma parceria entre a Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) - via Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios 
(Rede CIN) - Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul 
(FIERGS) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae).

“Esta é uma oportunidade para aprendermos sobre a Indústria 
4.0, cujas discussões ainda são incipientes no Brasil, e permitir que as 
indústrias, inclusive as pequenas, tenham uma visão mais ampla das 
apostas da concorrência internacional”, afirma o gerente-executivo 
de Política Industrial da CNI, João Emílio Gonçalves, representante da 
instituição na missão

FÁBRICAS INTELIGENTES – As atrações da feira são dividas em 
cinco temas: pesquisa e desenvolvimento, automação industrial, su-
primentos industriais, energia e indústria digital. Um dos destaques 
do último tema é a Fábrica do Futuro, criada pela alemã SAP, desen-
volvedora de softwares.

Em cases reais, a SAP mostra aos visitantes como suas soluções di-
gitais transformam a produção das empresas que usam seus sistemas 
ao permitir maior autonomia na produção por meio da conectividade 
e de estações de controle unificadas. Clientes podem escolher as es-
pecificações e fechar pedidos pela internet. Os dados são enviados 
diretamente para as máquinas, que recebem e enviam informações 
em tempo real para o sistema.

Os controles permitem, por exemplo, que as máquinas produzam 
em grande escala produtos altamente customizados. “Desta manei-
ra, além de atender exigências detalhadas dos clientes, a produção 
é condicionada à demanda. Ou seja, não existe estoque. Há uma re-
dução significativa dos custos”, explica Stephan Meier, engenheiro da 
empresa. Em outra aplicação, o sistema de rastreamento contínuo dos 
produtos reduz a margem de erro na produção e elimina a chance de 
errar a entrega ao cliente.

Empresários de Roraima podem participar da 
Feira Sial China 2016

Indústria 4.0 é destaque na maior feira 
industrial do mundo, na Alemanha

PEQUENOS NEGÓCIOS - Apesar das demonstrações impressionan-
tes de grandes empresas, como Volkswagen, os alemães acreditam 
no papel determinante dos pequenos negócios no desenvolvimento 
de tecnologia. “As start-ups de base tecnológica são as indutoras da 
inovação. Precisamos incentivá-las e dar condições para que tenham o 
ambiente adequado para desenvolver tecnologia”, afirmou o ministro 
de Assuntos Econômicos e Energia da Alemanha, Matthias Machnig, 
em painel realizado na manhã desta terça-feira (26).

A percepção de que pequenas empresas têm menos condições ou 
mesmo necessidade de soluções tecnológicas de ponta não parece 
fazer sentido para os alemães. No stand da Siemens, a empresa deixa 
claro que o mesmo sistema que a BMW usa para desenhar e testar di-
gitalmente seus motores é usado por pequenas indústrias, como uma 
fabricante de pranchas de surf nos Estados Unidos. Ao compartilhar 
a técnica que cria um ‘gêmeo virtual’ do produto real, as empresas 
buscam melhorar o design, a qualidade do produto, o controle da pro-
dução e conseguir ganhos de produtividade.

Imagem: Google.com

Imagem: portaldaindustria.com.br

Por Ariadne Sakkis, de Hannover (Alemanha)
Para a Agência CNI de Notícias
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Unidade de Saúde do SESI leva serviços de 
odontologia para empresa de Rorainópolis

A Unidade Estratégica de Resultados de Saúde do SESI em Roraima, 
desde outubro de 2015 a abril de 2016, esteve com sua Unidade Móvel 
de Odontologia montada na empresa industrial, Madeireira Três Ponto 
Cinco, no município de Rorainópolis, a 294 km de Boa Vista. 

Em 2010 o empresário Silmar Gonçalves dos Santos, criou a Madei-
reira Três Ponto Cinco, na cidade de Belém-PA, a qual atua até hoje no 
seguimento de transformação de madeira e carvão vegetal. Atualmente 
a empresa está instalada na Vila Novo Paraíso  - RR e conta com 60 fun-
cionários.

Para atender a demanda, ao longo de seis meses, a Unidade de 
Saúde disponibilizou os profissionais, Raysel Fernandes Lira, Cirurgião 
Dentista e Simone da Silva Rosa, Atendente de Saúde Bucal - ASB para 
atender os colaboradores e seus dependentes. 

Esta ação faz parte de um contrato entre a madeireira e o SESI para 
levar serviços de qualidade de vida e saúde bucal para os funcionários. 
Ao todo foram atendidas 85 pessoas, sendo 58 colaboradores e 27 de-
pendentes, os quais foram beneficiados com 605 procedimentos odon-
tológicos.  

A secretária da Madeireira, Sonete dos Santos Carvalho, umas das 
85 pessoas atendidas, aproveitou a oportunidade para levar toda a fa-
mília para usufruir dos serviços, a mãe, o irmão e o padrasto. Todos 
saíram satisfeitos. “A unidade está de parabéns, pois nos atendeu muito 
bem com serviço de excelente qualidade e nós só ganhamos como o 
novo sorriso”, afirmou Sonete.

A Dra. Esmerinda, destacou a valorização dos trabalhadores indus-
triais com ações de qualidade de vida. “A saúde do colaborador deve ser 
umas prioridades das empresas. Um colaborador com a saúde em dia e 
motivado reflete no desempenho da empresa e consequentemente na 
sua produtividade”, disse.

Esmerinda destacou os aspectos positivos da ação. “A parceria com 
a empresa foi fundamental para mobilizar esses industriários a levarem 
suas famílias para serem atendidas. Conseguimos atender a indústria, 
promovemos a saúde bucal dos trabalhadores e ganhamos o reconhe-
cimento de todos”, finalizou.

Atendimento na Unidade Móvel. 

Imagem: Ascom/SESI-RR

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
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Cursos do SENAI/RR fortalecem 
pequenos municípios

SENAI Roraima abre inscrições para 
curso de Introdução a Robótica

O primeiro quadrimestre de 2016 foi marcado pelo fortaleci-
mento da parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI-RR) e alguns municípios de Roraima, apesar da crise 
que afeta nosso país. A educação profissionalizante tem atendido as 
diversas localidades com cursos voltados para qualificação de mão 
de obra e ampliação das oportunidades de trabalho.

Rorainópolis, por exemplo, nesses últimos meses, desenvolveu 
cursos de costureiro industrial do vestuário, informática básica e 
informática avançada. Em Amajarí foi ministrado os cursos de pe-
dreiro assentador de tijolos e carpinteiro estrutural, já em Mucajaí 
apresentou-se a demanda de cursos na área de eletroeletrônica e 
automotiva, além do atendimento a Fazenda Nova Esperança. Pelo 
menos 150 pessoas foram certificadas nesse primeiro quadrimestre.

Os atendimentos a essas localidades são viabilizados por meio 
do Núcleo de Ações Móveis - NAM, que conta com 4 Unidades Mó-
veis – 2 Informática, 1 de Construção Civil e 1 de Alimentos. Segundo 
Cícero Feitosa os cursos oferecidos partem de uma demanda infor-
mada pelo próprio município. “Fazemos uma visita prévia e levanta-
mos algumas necessidades daquela região, além de contarmos com 
a parceria das Prefeituras”, destacou. 

Para o segundo semestre, novas turmas estão sendo abertas, 
para garantir a continuidade da qualificação de mão de obra no inte-
rior do Estado. Os trabalhadores certificados são aproveitados pelas 
administrações públicas e mais facilmente pela iniciativa privada, 
pois a educação profissional é um diferencial na vida de qualquer 
trabalhador. 

O SENAI Roraima abriu novamente inscrições para o curso de 
Introdução a Robótica, na modalidade de iniciação profissional, com 
a proposta de proporcionar ao estudante habilidades e técnicas para 
desenvolver aplicações em robôs industriais. A turma está prevista 
para iniciar ainda no mês de maio, com carga horária de 40 horas, 
período em que serão ministradas fundamentações teóricas e práti-
cas sobre robótica, manipulação e programação de robôs.

O instrutor do curso, Caiã Alves, destaca que as empresas que 
utilizam robôs industriais em seu processo produtivo têm dificulda-
de de contratar operadores de máquinas com tecnologia robótica, 
por isso trazem de estados vizinhos mão de obra especializada. “No 
SENAI Roraima nós oferecemos esse aprendizado e para participar 
do curso o aluno deve ter mais de 16 anos e estar cursando, ou ter 
concluído, o ensino médio”, acrescenta Caiã.

O curso de robótica do SENAI proporciona aos alunos conheci-
mento em mecânica, sendo também para os profissionais que quei-
ram adquirir maior qualificação. O profissional sai formado com a 
habilidade de trabalhar com a robótica básica, programação, com-
posição física da robótica e sua aplicação no campo industrial. É um 
curso totalmente moderno, sofisticado, voltado para o investimento 
em alta tecnologia, com muita técnica e bastante conhecimento. O 
investimento na qualificação é R$ 150,00, que podem ser divididos 
em até duas parcelas e as inscrições para participar já estão abertas, 
com vagas limitadas para 15 participantes.

Mais informações sobre o curso de Robótica e toda a progra-
mação de cursos do SENAI Roraima na página da instituição www.
rr.senai.br  ou pelo telefone 2121-5050.

Imagem: Ascom/SENAI-RR

Interior da Unidade Móvel de Alimentos que está no Município de Bonfim.

Alunos no laboratório do SENAI.
Imagem: Ascom/SENAI-RR
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O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR realizou na quinta-feira (28) de 
abril, um Workshop com 30 Supervisores de Estágio de diversas ins-
tituições e empresas do Estado que participam do programa ofere-
cido pelo Instituto.

Durante a programação os gestores participaram de dinâmicas e 
trocaram experiências sobre o trabalho de parceria do dia a dia e a 
relação supervisor/estagiário. Eles aprenderam como a criatividade 
e a inovação podem ser ferramentas de trabalho indispensáveis para 
driblar o cenário de crise em que se encontra o País. 

Para o gerente da Academia Cuca, Pierre Pinto, o evento propor-
cionou novas experiências e novos conhecimentos que serão aplica-
dos na empresa. “Hoje trabalhamos com 20 estagiários de diversas 
áreas e é sempre um desafio colocar em prática o que aprendemos 
ao longo da carreia acadêmica. Acredito que esse encontro é uma 
oportunidade de melhoria, por isso, o que aprendi irei repassar para 
o nossos estagiários”, afirmou.

De acordo com a Gerente de Estágio do IEL-RR, Thaise Coelho, “O 
Instituto é um agente de integração. Ele atua tanto na capacitação 
dos jovens que são liderados, quanto na capacitação dos gestores 
e coordenadores. Esse é nosso foco, desenvolver essas competên-
cias para que elas sejam alcançadas e tenham resultado direto nos 
estagiários, por isso, a necessidade de trazermos cursos, palestras 
com assuntos atuais e inovadores além de pessoas capacitadas, para 
que esses líderes vejam a importância de saírem das suas zonas de 
conforto”, declarou a gerente. 

A Capacitação de Supervisores de Estágio foi conduzida pela ins-
trutora Sheila Carneiro, Administradora e Especialista em Docência 
do Ensino Superior, com experiências nas áreas de Gestão e Negó-
cios.

IEL-RR realiza capacitação com 
Supervisores de Estágio

Imagem: Ascom/SESI-RR

Imagem: Ascom/SESI-RR

O Foco da capacitação foi criatividade e inovação.

Equipe do IEL junto com Supervisores de Estágio.


