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Os membros do Conselho Temático de Meio Ambiente, Recur-
sos Naturais, Energia e Infraestrutura – CTMAR, reuniram-se no dia 
01 de setembro para a 4ª reunião ordinária de 2016, no auditório 
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER. 

Após tratar os itens de caráter administrativo, entre eles a pos-
se do conselheiro representante da FECOMERCIO, Sr. Ailton Mar-
tins dos Santos, teve início a palestra da empresa Eternal, sobre 
sua atuação na coleta e destinação dos resíduos líquidos e vasi-
lhames da Indústria de Reparação de Veículos, que foi ministrada 
pelo Gerente Comercial da Matriz em Manaus e Gerente Geral em 
Roraima, Paulo Magalhães.

O assunto corrobora com um dos temas bastante discutidos 
pelo CTMAR - a Logística Reversa – e, por isso foi apresentada uma 
experiência que já é desenvolvida na prática em Roraima, para au-
xiliar e permitir que as empresas industriais possam se adequar às 
exigências da legislação. 

A Eternal tem 46 anos de atuação, é 100 % amazonense e a 
primeira e única empresa do norte a efetuar o rerrefino de Óleo 
Lubrificante Usado e/ou Contaminado – OLUC. Inicialmente foi 
criada para fazer reparos navais. Em 2009 migrou para área am-
biental e cresceu em função das necessidades, hoje são coletores, 
rerrefinadores, produtores e importadores de óleos básicos e óle-
os lubrificantes no Brasil.

O Rerrefino é um processo de reciclagem, no qual o óleo lubri-
ficante é destruído quimicamente, aquecido a 150°c para tirar a 
água e 350°c para quebrar as cadeias do óleo. Dessa forma é pos-
sível retirar o óleo básico do primeiro refino, de maneira simples, 
é como se tivesse um bolo de chocolate e retirasse apenas o leite.

Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo – ANP no ano 
de 2015 houve a entrada de 1.860.000 litros de óleo em Roraima - 
apenas um litro desse óleo contamina 1.000.000 de litros de água 
limpa- em função dos metais pesados. Uma outra situação que se 
encontra aqui são empresas que coletam esse material e queimam 
em usinas de asfalto, isso produz um gás tóxico, o que é proibido 
por lei. A única forma lícita é o rerrefino.

De acordo com o Presidente do Sindicato da Indústria de Repa-
ração de Veículos, Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA e 
do CTMAR, João da Silva, o serviço prestado pela empresa contribui 
para o cumprimento da lei vigente para o setor.  “A instalação da 
Eternal em Roraima está sendo de extrema importância para o se-

Membros do CTMAR durante apresentação da Eternal Paulo Magalhães durante palestra

tor automotivo, pois encontramos muitas dificuldades para realizar 
o descarte correto dos resíduos sólidos com os quais trabalhamos. 
Depois do início de sua atuação, já pudemos notar os benefícios 
que tivemos, principalmente, no que diz respeito ao cumprimento 
da legislação do nosso segmento”, afirmou. 

A estrutura física da empresa em Roraima está concluída e o 
Incinerador para tratamento de materiais contaminados como fil-
tros, trapos, resíduos ambulatoriais, etc, terão a destinação corre-
ta a partir de novembro de 2016, data que está prevista a instala-
ção do equipamento.

A empresária Elizabeth Fukuda, proprietária da Green Máqui-
nas, falou da sua expectativa com relação aos serviços e frisou a 
necessidade do trabalho em conjunto na preservação do meio 
ambiente. “Gostaria de ressaltar a importância da Eternal aqui 
em Roraima. Nós temos que agradecer por estarem aqui, estamos 
ganhando muito com isso.  Os depósitos da nossa empresa estão 
cheios de filtros na expectativa pelo incinerador, pois queremos 
dar a destinação correta para o material. A questão ambiental é 
um trabalho em conjunto e todos precisamos estar envolvidos”, 
ressaltou. 

De janeiro até agosto foram coletadas 14 toneladas de emba-
lagens plásticas, o que equivale a 254 mil garrafas de lubrificantes 
que hoje já não estão indo mais para a lixeira e são transformadas 
em novas embalagens.

O Gerente Geral da Eternal em Roraima, Paulo Magalhães, fina-
lizou falando da responsabilidade de cada indivíduo no processo da 
sustentabilidade. “A Eternal acima de tudo uma empresa parceira 
dos órgãos ambientais e dos empresários. A cadeia de reciclagem 
é de todos, dos produtores ao consumidor, todos são corresponsá-
veis pela destinação correta desse óleo, é essa cultura ambiental 
que a gente tem que mudar”.

Ao final a Coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, realizou 
os informes com a apresentação dos dados semestrais da balança 
comercial do estado, referente ao primeiro semestre de 2016; do 
índice de Confiança do Empresário Industrial de Roraima – ICEI, 
do período de maio a julho de 2016 e; a divulgação do “Dia D”, 
referente ao trabalho da pessoa com deficiência, que acontecerá 
no dia 23 de setembro, das 7h30 às 13h30, no Sistema Nacional de 
Emprego de Roraima – SINE, localizado no SETRABES, na Av. Mario 
Homem de Melo, 2310 – Mecejana.

CTMAR apresenta solução para entraves 
com questões ambientais
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Inclusão da Pessoa com Deficiência Física foi o foco da 4ª Reunião 
Ordinária do CTRSRT

Alterações no Regulamento do ICMS do Estado de Roraima são 
apresentadas em reunião

Os membros do Conselho Temático de Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas – CTRSRT se reuniram na terça-feira, dia 6 de 
setembro, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima - FIER, para tratarem de assuntos pertinentes da 4ª reunião or-
dinária.

O início da reunião se deu com as boas vindas da Presidente do 
Conselho, empresária Izabel Itikawa, na sequência a apresentação, 
aprovação e assinatura da Ata da última reunião e a assinatura do 
Termo de Posse assim como os cumprimentos ao novo Conselheiro, 
empossando naquele momento. 

Seguindo a programação, os assuntos administrativos entraram 
em pauta começando pela explanação da Conselheira Luciléia Lima 
do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência - COEDE/
RR que ministrou a palestra sobre o Programa de Inclusão Social do 
Governo do Estado de Roraima, criado pela Lei Estadual 753/2009.

De acordo com Luciléia, o COEDE é vinculado à estrutura básica 
do Poder Executivo Estadual, SETRABES, cujo objetivo é a consecução 
dos fins propostos pelas políticas nacionais e estaduais para inclusão 
da pessoa com deficiência. 

Durante o evento a Conselheira explicou que o papel do Conselho 
Estadual é acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma política 
nacional e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assis-
tência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política 
urbana dirigidos a esse grupo social.

Entre os destaques da palestra foram à discussão sobre a Lei nº - 
13.146 de 6 de Julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência, em que discorre sobre o direito ao traba-
lho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.

Também foi enfatizada na reunião a Lei nº - 82.13 /91 - sobre cotas 

A 4ª reunião ordinária do Conselho Temático de Micro e Pe-
quena Empresa, Economia e Política Industrial - COMPI, realizada 
no dia 6 de setembro, no auditório da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima - FIER, foi aberta com as boas vindas da presi-

para Pessoas com Deficiência (PCD) que dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência e dá outras providências a contratação de 
portadores de necessidades especiais.

A temática abordada foi propícia para que houvesse um momento 
de interação, tirar dúvidas e trocas de experiências sobre o cumpri-
mento da Lei. A membro do Conselho, representante do SESI/RR, e 
encarregada da Divisão do DDH, Miriam Brito, por exemplo, comparti-
lhou com os demais colegiados que o SESI Roraima destina mais de 3% 
(proporcional ao número de funcionários) das vagas para PCD.  

No decorrer da reunião os conselheiros se mostraram interessa-
dos em disseminar junto aos seus empresários e líderes sindicais a im-
portância da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente de tra-
balho. A ideia é colocar tudo em prática, e a partir da conscientização 
de outros públicos sobre o cumprimento dessa lei, buscar alternativas 
que possam ajudar a inclusão e a socialização de maneira a beneficiar 
tanto a empresa contratante quanto o contratado. 

Para a Izabel Itikawa, o assunto discutido durante a reunião trouxe 
uma oportunidade para que as empresas locais aprendam com o tra-
balho da PCD e valorizem suas habilidade e capacidades intelectuais 
como qualquer outro profissional.

Após apreciação da palestra com a conselheira do COEDE/RR, a 
Coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, apresentou aos conse-
lheiros os dados semestrais da balança comercial do Estado; fez um 
breve resumo da análise do Índice de Confiança do Empresário Indus-
trial – ICEI de Roraima referente ao primeiro semestre de 2016 e por 
fim, lançou o convite a todos para participarem do Dia D - Inclusão de 
Deficientes e reabilitados do INSS no mercado de trabalho, uma Cam-
panha do Ministério do Trabalho e Emprego/SINE, que será realizada 
no dia 23 de setembro, das 7h30 às 13h30, no SINE-RR (SETRABES), 
localizada na Av. Mario homem de melo, 2310 – Mecejana.

dente, Iracema do Valle, que ressaltou a importância da presença 
de todos e dos assuntos que seriam discutidos.

A palestra do dia foi proferida pelo assessor contábil e tributá-

Membros do Conselho pretendem disseminar o assunto aos demais empresários Conselheira Luciléia Lima do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência - COEDE/RR

Assessor contábil e tributário, Maclison Chagas, explicando as alterações do regulamento do ICMS Membros do COMPI durante a reunião
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FIER promove o Encontro da Indústria Roraimense 
com candidatos à Prefeitura de Boa Vista

rio, Maclison Chagas, explicou as principais alterações feitas recen-
temente no Decreto 21.127-E de 27 de junho de 2016, referente ao 
ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-
dorias e sobre Prestações de Serviço) do Estado de Roraima.

Ele afirmou que as modificações resultam em uma nova lista-
gem de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária 
em relação às operações subsequentes, levando em conta às dis-
posições constantes no Convênio ICMS 92/2015; a indicação do 
Código Especificador da Substituição Tributária (CEST), cuja utiliza-
ção será obrigatória a partir de 01.10.2016.

As alterações também se aplicam aos percentuais de margem 
de valor agregado (MVA) original de 30% a serem utilizados na 
composição de base de cálculo do ICMS.

Durante a apresentação e esclarecimentos sobre as alterações 
do Decreto, Maclison Chagas, afirmou que existem duas polêmicas.

A primeira está relacionada a alteração dos percentuais de mar-
gem de valor agregado nas operações com materiais de constru-
ção, produtos farmacêuticos, perfumes e cosméticos de franquias. 
“Sabe-se em matéria tributária, que somente a lei pode exigir ou 
amentar tributo (art. 150, I, da CF).  Ao majorar a margem de valor 
agregado por meio de Decreto, o Governo estaria infringindo este 
dispositivo Constitucional. Como eu disse na apresentação, eu não 
aprofundei a questão para saber se o Decreto foi ou não subsidia-
do por lei. Ao que me parece não foi, mas não posso afirmar com 
certeza. A Federação do Comércio já ajuizou ação para que seja 
declarado inconstitucional este dispositivo do Decreto, mas ainda 
não houve manifestação do Poder Judiciário”, explicou. 

O Encontro acontecerá nos próximos dias 20 e 21 de setembro, 
a partir das 14h, na Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
- FIER e contará com a presença dos presidentes dos Sindicatos e 
Conselhos Temáticos da FIER, conselheiros e dirigentes do Sistema 
Indústria e empresários industriais.

 O objetivo é oportunizar aos candidatos à prefeitura de Boa Vista 
no pleito de 2016, a inserção das propostas do segmento industrial 
em seus planos de governo, bem como promover a troca de infor-
mações e o esclarecimento de dúvidas desta categoria econômica.

De acordo com a coordenação técnica da FIER, o evento não é 
um debate e sim um momento para serem apresentadas as propos-
tas única e exclusivamente. Cada candidato terá o seu momento 
com os empresários no seu horário específico, conforme definido 
em sorteio, realizado no dia 14 de setembro. 

Ainda de acordo com Maclison, do ponto de visto técnico a 
segunda polêmica que está relacionada aos efeitos retroativos, é 
mais complexa. “O princípio da anterioridade tributária (art.150, 
III, B e C da CF) disciplina que a União, Estados e Municípios estão 
proibidos de cobrar ou majorar qualquer tributo no mesmo exercí-
cio financeiro, ou antes, de noventa dias da data de publicação da 
lei que os institui ou aumenta”, pontuou. 

Maclison complementou dizendo que “a polêmica existente é 
que o Decreto não respeitou a anterioridade dos 90 dias e nem 
anual. Ocorre que, em quase sua totalidade, o Decreto está ampa-
rado por um Convênio do CONFAZ que tem força vinculante (para 
todos) e tal Convênio foi introduzido no meio jurídico em agos-
to/2015, ou seja, o Convênio CONFAZ já estaria produzindo os seus 
efeitos em 01.01.2016 e o governo de Roraima apenas introduziu 
o conteúdo do Convênio em nosso Regulamento”, esclareceu o as-
sessor.

Encerrada a palestra, a Coordenadora Técnica da FIER, Karen 
Telles, apresentou um resumo dos dados semestrais da balança 
comercial do Estado e fez uma análise do Índice de Confiança do 
Empresário Industrial – ICEI de Roraima referente ao primeiro se-
mestre de 2016.

A coordenadora também convidou os conselheiros para pres-
tigiarem a programação do Dia D - Inclusão de Deficientes e reabi-
litados do INSS no mercado de trabalho, que acontecerá no dia 23 
de setembro, das 7h30 às 13h30, no Sistema Nacional de Emprego 
de Roraima – SINE, localizado no SETRABES, na Av. Mario Homem 
de Melo, 2310 – Mecejana.

Durante o Encontro o candidato poderá responder aos ques-
tionamentos dos representantes da indústria, subsidiando-se de 
informações que lhes permitam inserir em seus planos de gover-
no, propostas consistentes para o fortalecimento das empresas de 
beneficiamento, transformação e construção, tendo como base, os 
referenciais expostos na Carta da Indústria.

No documento a FIER reuniu um resumo das prioridades elenca-
das pelo segmento industrial roraimense, para que contribuam para 
a criação de um ambiente político, econômico e social favorável ao 
desenvolvimento das suas atividades produtivas. Espera-se que o 
candidato considere as demandas apresentadas e as incluam no pla-
nejamento das suas ações de governo no caso da sua vitória, e que 
as tornem ações concretas em prol do fortalecimento da economia 
local.



4Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 326 - 16.09.2016

Educação Tecnológica
Termo de cooperação propõe implantação do Programa de Robótica

Educacional

O SESI/RR e a Secretaria Estadual de Educação e Desporto - SEED as-
sinaram na quarta-feira (14), o termo de cooperação para estimular o de-
senvolvimento da Robótica Educacional na Escola Ana Libória.

A parceria tem como objetivo a implantação do Programa e a parti-
cipação de uma delegação de dez pessoas da escola (incluindo alunos e 
professores) no Torneio SESI de Robótica First Lego League (FLL),na Olím-
piada do Conhecimento que será realizada no período de 09 a 13 de no-
vembro de 2016, em Brasília.

Durante a palavra facultada o diretor da Escola Ana Libória, Francisco 
Lima Araújo, manifestou o desejo de honrar o compromisso da Escola em 
relação ao programa educacional e a parceria firmada. “Gostaria de regis-
trar que para nós é uma honra receber esse projeto. Somos educadores 
e acreditamos nessas propostas inovadoras. E qual escola de ensino mé-
dio da rede pública, não gostaria de ser comtemplada com esse projeto? 
[indagou]. Podem ter certeza que vamos honrar esse compromisso”, ga-
rantiu.

Na visão do Secretario Estadual de Educação, Emanuel Alves de Mou-
ra, o termo de cooperação entre as instituições é um presente do Sistema 
Indústria para a Escola Ana Libória. Ele também ressaltou a importância 
da inserção da tecnologia na grade curricular nas escolas, para garantir 
melhor aprendizagem. “Nós temos que inserir no processo ensino apren-
dizagem esse tipo de tecnologia em prol dos nossos alunos. Agradecemos 
ao SESI pela sensibilidade de possibilitar esse momento à comunidade 
escolar da escola Ana Libória”, afirmou.

O diretor da Escola do SESI, Semaias Alexandre, pontuou a impor-
tância da parceria para ambas as partes. “Para o SESI é gratificante, pois 

temos a oportunidade de mostrar que temos uma base muito forte que 
é responsabilidade social. E isso se aplica em nós darmos retorno para a 
sociedade sobre tudo o que nós investimos em educação de qualidade, 
educação inovadora e educação tecnológica. Para a Ana Libória, é uma 
oportunidade única de conhecer o que temos de mais moderno em tec-
nologia educacional, e dessa forma buscar políticas públicas para introdu-
zirem esse tipo de material em sua rede escolar. A partir disso, poderão 
criar equipes de lego robótica, ampliar seus conhecimentos e participa-
rem de competições nacionais, e quem sabe, internacionais”, declarou. 

Dentre as ações que serão executadas pelo SESI estão a doação 
para a escola Estadual Ana Libória, 01 (uma) mesa de competição para 
os treinos, 01 maleta EV3, 01 notebook, 01 maleta Expansion (peças de 
reposição), bem como o assessoramento pedagógico, para execução das 
ações – Projeto de Pesquisa, Designer do Robô, Core Values e Desafio do 
Robô; disponibilização de licença do software EV3 Lessons para realizar as 
programações necessárias para movimentar os robôs construídos pelos 
alunos.

Para a Escola Ana Libória, fica a cargo fornecer um espaço físico para 
montagem da mesa de competição para treinos da equipe; promover a 
seleção de alunos para participar do Festival SESI de Robótica FLL, dos 
quais 06 (seis) farão parte da equipe que irá representar a escola esta-
dual no festival de robótica em novembro do corrente ano, na cidade de 
Brasília com as despesas custeadas pelo SESI/DN; indicar (02) dois profes-
sores integrantes do seu quadro funcional, para participar e acompanhar 
a equipe selecionada até o final do projeto; fornecer um uniforme padro-
nizado para o translado da equipe, entre outros. 

Instituições assinaram termo de cooperação sobre Programa de Robótica Educacional

Superintendente do SESI, Almecir de Freitas Câmara Secretário da SEED, Emanuel Aves Diretor da Escola Ana Libória, Francisco Lima Araújo
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Festival Folclórico 2016 reuniu 900 pessoas em sua 
13ª edição

O tradicional Festival Folclórico, um dos maiores eventos culturais, 
realizado pelo Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado – CET/SESI aconteceu no dia 03 de setembro, e contou com um 
público estimado em 900 pessoas entre alunos, familiares e gestores da 
escola.

O evento foi idealizado em 2003 com a intenção de estimular nos 
alunos o prazer pela cultura popular, ampliar a linguagem oral, favorecer 
a construção de linguagem escrita, desenvolver a criatividade e o gosto 
pelas músicas e danças folclóricas, além de proporcionar um momento 
de comemoração em alusão ao Dia do Folclore, que foi dia 22 de agosto.

Em 13 anos o evento sempre traz uma temática diferenciada. Desta 
vez com o tema “Juntos por um Mundo Melhor”, as apresentações tive-
ram um foco voltado para conscientização ambiental e os alunos inova-
ram nas confecções dos figurinos, criados especialmente com materiais 
recicláveis como, por exemplo, sacolas plásticas, sacos de fibra, sacos de 
juta, folhas de jornais; camisas com jornais, além de adereços com garrafa 
pet e lacre de latinha de alumínio. 

A proposta do Festival foi passar uma mensagem sobre a importân-
cia de cada pessoa adquirir consciência ambiental, de maneira a se criar 
novos hábitos de vida com a utilização dos recursos naturais, afim de que 
seja estimulada a mudança de atitudes de prevenção à natureza e cuida-
dos com o meio ambiente, assim como reflexão sobre a responsabilidade 
ética do ser humano com o planeta. 

Durante todo o mês os professores trabalharam junto com os alunos 
atividades diferenciadas, realizaram pesquisas sobre o meio ambiente e 
colocaram em prática os 4R’s: Reciclar, Reutilizar, Restaurar e Reduzir.

A coordenadora destacou a importância do evento para a Escola. “O 
Festival Folclórico representa envolver a comunidade  escolar  em  um 

grande evento, onde os alunos possam demonstrar um pouco do que 
aprenderam sobre cuidados e preservação com meio ambiente, por meio  
da  dança,  transmitindo  informações  e  descontração  ao  mesmo tem-
po”, declarou Samantha.

As apresentações iniciaram com os alunos do Maternal,1º Período A, 
1º Período C e 2º Período A, os quais interpretaram uma paródia ecológi-
ca; logo depois foi a vez dos alunos do Maternal B, 1º Período B e 2º Perí-
odo B fizeram apresentação de dança ao ritmo do Samba, Rap e Hip-Hop; 
Na Sequência os alunos do 1º ano A, 2º Ano A, e 3º Ano A interpretaram 
a música “O Futuro é Agora” da Banda Caprichoso; em seguida os alunos 
do 1º Ano B, 2º Ano B e 3º Ano B, fizeram a apresentação da música 
“Reciclar é Preciso” e encerrando as apresentações do Festival Folclórico 
2016, os alunos do 4° e 5° ano B, apresentaram a música “verde reação 
da banda forró raiz e por último os alunos do 4° e 5º Ano A, os quais esco-
lheram a música “Lixo no Lixo” da banda Fala Mansa para dar um recado 
muito importante sobre como dar o destino correto ao lixo produzido.

Além das apresentações o público contou com serviços oferecidos na 
“praça de alimentação”, como as barracas para venda de cachorro quen-
te, brigadeiro e bolos, churrasquinho, galinha caipira, entre outros. Além 
disso, houve espaço para diversão com a barraca de pescaria e de X-box.

A vice-diretora do CET/SESI avaliou o evento de forma positiva. “Este 
ano superamos as expectativas do nosso público, pois trabalhamos com 
uma temática diferenciada em prol da sustentabilidade, com isso con-
tribuímos para a sensibilização dessas pessoas para que cada um faça a 
diferença no seu dia a dia. Para a escola foi muito importante ter a par-
ticipação dos pais e familiares convidados como expectadores da noite, 
os quais puderam prestigiar o grande momento das apresentações dos 
alunos do maternal ao 5º ano”, afirmou.

Alunos inovaram em suas apresentações com figurinos “sustentáveis” Evento reuniu 900 pessoas
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SESI e Publicolor realizaram Semana da qualidade de vida 

Na manhã do dia 10 de setembro o SESI foi parceiro da Publico-
lor Comunicação Visual na realização do encerramento da 1ª Semana 
da Qualidade de Vida e Saúde no Trabalho, realizada pela empresa. A 
programação aconteceu no Centro de Atividade do Trabalhador Waldir 
Peccini - SESI/RR.

Participaram do evento, aproximadamente, 50 pessoas, entre co-
laboradores e familiares que tiveram a sua disposição diversas ativi-
dades e serviços, como ginástica laboral, aplicação de flúor, palestra 
sobre Saúde e Segurança no Trabalho, avaliação física e orientação 
nutricional, degustação do Cozinha Brasil, jogos e recreações infantis 
na Indústria do Conhecimento e, torneio de futebol society, com a par-
ticipação dos funcionários da Marmocenter.

O Operador de Máquinas da Publicolor, Josué Iris, levou a mulher e 
os dois filhos para a manhã de lazer e aprovou o evento, pois entende 
que atividades como essa agregam para a qualidade de vida, além de 
proporcionar para os funcionários um momento de descontração e 
lazer.

A Raimunda da Costa, esposa do Líder de produção da Publicolor, 
Raimundo Nonato, acompanhou o marido, juntamente com seus três 
filhos e achou a programação muito interessante, pois aproveitou para 
cuidar da saúde bucal dela e dos filhos e viu uma oportunidade de se 
socializar e fazer parte do ambiente de trabalho do marido.

Ações como essa são o que o SESI Roraima busca proporcionar 
para os trabalhadores da indústria e seus dependentes visando pro-
porcionar, por meio da Educação e da Qualidade de Vida, conhecimen-
to, hábitos saudáveis, lazer e saúde.

A Gerente Administrativa e Financeira, Ana Carolina Padilha, falou 
sobre a iniciativa. “É muito gratificante poder proporcionar um mo-
mento como esse aos nossos colaboradores e suas famílias, proporcio-
nar qualidade de vida é agir de modo preventivo na vida de cada um, 
aumentando a produtividade e a qualidade dos nossos serviços, pro-
porcionando um ambiente saudável para o desempenho das ativida-
des. Parabéns a toda equipe do SESI/RR pela competência e seriedade 
com que receberam a nossa proposta para a realização do evento, cer-
tamente foi o primeiro de muitos. Quero agradecer também a Marmo-
center pela parceria de longa data e por abrilhantar esse momento”.

O empresário Doan Rabelo, proprietário da Publicolor, agradeceu 
a equipe do SESI e fez uma avaliação do evento. “Gostaria de parabe-
nizar a equipe do SESI pela maestria no atendimento e pela estrutura 
disponibilizada. A Publicolor está fazendo pela primeira vez a Semana 
da Qualidade de Vida para que os colaboradores possam ser presti-
giados, esse projeto está inserido dentro do Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional – PCMSO, que são programas voltados para sen-
sibilizar o colaborador com relação a utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI e também para que se possa ter uma melhor 
segurança com relação a qualidade de vida de cada um dos nossos 
funcionários. Nós não temos dúvidas que essa é a primeira de muitas 
outras e com o apoio do SESI, sem sombra de dúvidas temos um maior 
conforto e segurança. Estou surpreso e ao mesmo tempo muito satis-
feito pelo sucesso desse evento que proporcionamos para a família 
Publicolor”, concluiu. 

Torneio de futebol society: Marmocenter x Publicolor

Palestra sobre saúde e segurança no trabalho Recreação na Indústria do Conhecimento
Aplicação de Flúor



7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 326 - 16.09.2016

Escola do SESI recebe a visita do 7ª Batalhão de Infantaria e Selva

Rede Cidadania de Atenção Especial recebe curso do
SENAI Roraima 

No dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência do 
Brasil, que foi proclamada por D. Pedro I, em 1822. Uma data tão im-
portante para nosso País não poderia passar despercebida pelos alunos 
do Centro de Educação do Trabalhador João Mendonça Furtado – CET/
SESI-RR, que participaram de uma programação diferente no dia 05.

As turmas do maternal ao 9º ano participaram de um momento 
cívico, com a presença dos soldados do Exército Brasileiro do 7º BIS, que 
além de reforçar a importância dos estudos, ensinou aos alunos sobre 
as cores da Bandeira do Brasil, o Hino Nacional, sobre as reverências 
diante dos Símbolos Nacionais e tiraram dúvidas sobre o que foi falado.    

O aluno, Marcos Vinícius Lima e Silva, do 9º ano “B”, falou da expe-
riência “Achei a ideia muito legal, os soldados falaram bastantes curiosi-
dades que não sabia. Na hora do Hino Nacional foi uma sensação dife-
rente, pois todos estávamos na quadra e cantamos juntos, em uma só 

Atualmente o universo gastronômico oferece excelentes opor-
tunidades de emprego, além de um bom retorno econômico, nesse 
sentido, a área de alimentos do SENAI Roraima, possui mais de 10 cur-
sos voltados para a mão de obra especializada. Os cursos também são 
uma excelente opção para quem quer aprimorar seus desempenhos 
na cozinha ou até mesmo para quem quer aprender para montar um 
negócio próprio.

Nesse contexto, aproximadamente 30 alunos entre usuários e 
funcionários da Rede Cidadania de Atenção Especial estão receben-
do, gratuitamente, a Oficina de Panificação, que tem duração de 40h 

voz, essa interação foi indescritível”, declarou. 
A Vice-diretora do CET, Gardênia Cavalcante, falou sobre a impor-

tância de discutir com os alunos esses momentos históricos e de envol-
vê-los no contexto, proporcionando uma vista que remete ao patrio-
tismo, como a do Exército Brasileiro. “A realização do momento cívico 
é importante para que os alunos tenham em sua formação integral o 
conhecimento e o resgate dos valores éticos e morais que formam a 
base do exército brasileiro, por meio do desenvolvimento da cidada-
nia. Portanto, para a escola do SESI foi muito significante a presença do 
exército na escola, bem como suas explicações sobre o hino nacional e 
a bandeira do Brasil”, explicou.

O objetivo da ação foi estimular e praticar a conscientização dos alu-
nos ao amor à pátria e, levar a eles uma mensagem sobre a importância 
dos estudos e de uma boa educação.

e está sendo ministrado na sala de panificação da própria instituição 
pelo instrutor Francisco de Aquino. O curso começou no dia 12/09 de 
setembro e segue até o dia 27/10/16.

Aliando teoria e prática, o curso de padeiro do SENAI visa oferecer 
aos alunos uma infraestrutura avançada, com professores bem prepa-
rados e modernos laboratórios. No curso o aluno aprende a preparar 
produtos de panificação e confeitaria tais como pães, bolos, biscoitos, 
tortas, doces, salgados, entre outros, sob a supervisão de um especia-
lista, trabalhando em conformidade a normas e procedimentos técni-
cos e de qualidade, segurança e higiene.

Cívico na quandra do CET/SESI Exército durante visita na Educação Infantil



8Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 326 - 16.09.2016

Alunos do SENAI Roraima realizam exposição de maquetes 
demonstrando a logística reversa

IEL Roraima está com matrículas abertas para Pós graduação 

Na manhã da última quarta-feira (14/09), os alunos do curso de Assistente 
Administrativo, da modalidade de Aprendizagem Industrial, apresentaram ma-
quetes que simulavam a problemática da logística reversa, que é a área da logís-
tica que trata dos aspectos de retorno dos produtos, embalagens ou materiais ao 
seu centro produtivo.

Em tempos de aquecimento global essa forma de preservação ambiental 
vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, principalmente depois que 
foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, que institui que as 
empresas brasileiras devem lidar de forma correta com seus descartes, além de 
ser uma importante vantagem competitiva.  De uma forma geral, a logística re-
versa planeja, opera e controla o fluxo e as informações referentes ao retorno dos 
bens produzidos após sua venda, uma de suas aplicações é controlar políticas de 
devolução e troca de produtos. 

Aos alunos do SENAI foi proposto criar três grandes empresas que comer-
cializam produtos como baterias, pneus e pilhas no Brasil, cujo resíduos são al-
tamente prejudiciais ao ser humano e ao meio ambiente, diante desse contexto, 
os aprendizes criaram as maquetes e apresentaram ao público presente como 
deveriam ser os programas de logística reversa dessas empresas. Segundo, o ins-
trutor Robério Uchôa, organizador da exposição, muito além da obrigação legal, 
imposta pela PNRS, os investimentos das empresas em logística reversa pode 
significar um importante diferencial competitivo no mercado. “Essa atividade 
também cria nos alunos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, além 
de buscar formas de criar ações inovadoras que podem ser utilizadas por gran-
des empresas”, colocou o instrutor, que se mostrou orgulhoso com os resultados 
alcançados pelos alunos.

A maquete construída 
pela equipe da aluna Lindiele 
de Souza Santos apresentou 
uma proposta de aplicação da 
logística reversa em relação 
a comercialização de pneus. 
“Esses produtos, depois de 
utilizados são descartados de 
qualquer forma causando vá-
rios problemas para saúde das 
pessoas e do meio ambien-
te, tal prática desconsidera a 

Lei 12.305/10, que prevê o estímulo da prática de reciclagem e reutilização de 
produtos industrializados. A ideia central do projeto consiste em criar pontos 
obrigatórios de recolhimento dos pneus usados nos próprios revendedores, bem 
como a criação de pontos de coletas em outros pontos da cidade. A partir daí os 

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR, em parceria com a Faculdade 
de Educação São Luís, está com inscrições abertas para as novas turmas do curso 
de Pós-graduação à distância. As modalidades são: Especialização em Educação 
e MBA Executivo. 

A Educação a Distância - EAD, permite a flexibilidade de horário para quem 
não possui disponibilidade para realizar cursos presenciais. Desse modo, essas 
pessoas podem manter-se atualizadas perante o mercado de trabalho, por meio 
de um material elaborado por professores qualificados, que utilizam da mais mo-
derna tecnologia, sem depender da sala de aula.

A Faculdade São Luís está credenciada pelo MEC, para oferta de curso à dis-
tância por meio da Portaria nº 062, publicada no D.O.U. de 16/01/20202. Confira 
as opções de cursos disponíveis no site da entidade (www.saoluisead.com.br).

Os documentos necessários para a matrícula são: cópias da carteira de iden-
tidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de residência 
recente em nome do aluno e, a cópia autenticada em cartório do Diploma ou 
Comprovante de Conclusão de Curso de Graduação.

As inscrições devem ser realizadas no Instituto Euvaldo Lodi – IEL, situado na 
Avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 363 – Centro. Para mais informações o telefone 
para contato é o 98112-1952. Os interessados também podem enviar suas dúvi-
das para o e-mail do IEL Roraima (ielead@ielrr.org.br).

pneus descartados são encaminhados/vendidos/permutados para cooperativas, 
que por sua vez, destina aos fabricantes originários ou outras indústrias de trans-
formação para gerar novos produtos para a sociedade”. A equipe coordenada 
pela aprendiz Laryssa G. Cruz da Silva apresentou uma maquete que demonstrou 
como seria uma proposta de solução para as baterias não serem descartadas em 
lixões ou aterros sanitários, pois esses produtos contaminam o meio ambiente e 
prejudicam a saúde da população. “Aplicamos os conceitos aprendidos e monta-
mos nossa maquete com um percurso que esses produtos voltariam para os fa-
bricantes, seja para reaprovei-
tamento dos resíduos ou para 
o correto descarte, para tanto 
seriam criados pontos de cole-
ta pelas cidades, principalmen-
te nos pontos de revendas e 
distribuidores. Outro destaque 
do projeto é incentivo à cria-
ção de cooperativas e investi-
mento em educação ambiental 
por parte dos fabricantes de 
baterias em geral”. 

O terceiro grupo, com Lincoln Richil C. Branco à frente, foi desafiado a cons-
truir uma maquete sobre a aplicação da logística reversa para o correto descarte 
de pilhas.  “O nosso ponto de partida foi aplicar os conceitos na cadeia de supri-
mento que envolve a logística reversa, assim apresentamos no projeto o risco 

que as pilhas causam ao meio 
ambiente e como a criação de 
pontos de coletas espalhados 
em revendedores, escolas, 
cooperativas e prefeituras, po-
dem sensibilizar a sociedade 
para o correto descarte desses 
materiais. Depois disso os pro-
dutos seriam recolhidos desses 
pontos e encaminhados para a 
indústria fabricante ou outras 
de transformação”. 

No SENAI Roraima há uma urna, localizada no Serviço de Atendimento ao 
Consumidor – SAC, destinada a receber pilhas e baterias tanto do público interno 
como do externo. Esse material é recolhido a cada trimestre e enviado ao Ágata 
ferro velho. Essa ação é realizada desde 2010 por meio do Comitê de responsa-
bilidade Social da Instituição.
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Professor Silvestre Nobrega, Superintendente do IEL Lídia Tavares e Bolsista Nadyne
Gonzales, na premiação do BITERR 2015

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Projeto do BITERR será apresentado no II Congresso
Internacional de Arquitetura e Sustentabilidade na Amazônia

IEL Roraima irá realizar o 3º Ciclo de Palestras

Estão abertas novas inscrições para Programa de Desenvolvimento 
Profissional 5 em 1 

O Projeto Adequação da Argila para Fabri-
cação de Blocos Cerâmicos, do Projeto BITERR 
cujo objetivo é a redução do uso de material de 
várzea, foi executado no período de 6 meses, na 
empresa Cerâmica Natalia, pela Bolsista Nadyne 
Gonzales e seu Prof. Silvestre da Nobrega, am-
bos da Universidade Federal de Roraima, onde 
obteve a classificação de 2º melhor projeto da 
6ª edição do Programa.

O BITERR é um programa executado pelo 
IEL/RR e SEBRAE/RR em parceria com o SENAI/
RR, onde promove a interação entre as institui-
ções de ensino superior e as empresas locais 
por meio do incentivo ao desenvolvimento e a 
transferência de conhecimento aplicado às ati-
vidades de Empreendedorismo, Inovação, Tec-
nologia e Gestão.

O Congresso Internacional de Arquitetura e Sustentabilidade na Amazônia 
– II ARQAMAZONIA, está acontecendo em Manaus, nos dias 14, 15 e 16 de se-
tembro de 2016, e tem como objetivo refletir e propor modelos urbanos e ar-
quitetônicos sustentáveis de apelo ecológico na Amazônia a partir de propostas 
teóricas e experiências de projeto. Com o tema Cidade e Natureza, Ambiente de 
Todos, permitirá a discussão sobre uma das regiões mais importantes do pla-

O Instituo Euvaldo Lodi - IEL/RR irá realizar no período de 26 a 30 de 
setembro o 3º Ciclo de Palestras, em seu auditório, localizado na Av. Capi-
tão Júlio Bezerra, 363 - Centro das 18h30 às 22h30. O público-alvo são os 
líderes, sucessores, gerentes de indústrias e comercio.

O objetivo é fortalecer a gestão empreendedora e inovadora das em-
presas, visando o desenvolvimento de novas competências, conhecimen-
tos e habilidades, que beneficiam direta e indiretamente as empresas, 
contribuindo para a qualificação e aumento da competitividade.

A programação do Ciclo contará com profissionais que tem perfis ino-
vadores. No dia 26, o publicitário Roberto Bellini ministrará a palestra “O 
perfil do Novo consumidor”. Já nos dias 27 e 28, será realizada a palestra 
“O Novo Papel da Liderança” e “A Gestão por Competências no Desenvol-
vimento da Carreira”, respectivamente, com a palestrante Victória Fortes. 
E no dia 29 será abordado o tema “Inovação, o I da Questão” e no dia 30 
“Inovação, Utopia ou Realidade?”, ambas ministradas pelo empreendedor 
Gustavo Nogueira.  

Os interessados em participar da programação podem se inscrever 
por meio do site eletrônico (www.ielrr.org.br). Para mais detalhes de como 
será o evento podem ligar para o telefone (95) 98112-2075. Lembrando 
que a entrada será 1kg de alimento não perecível.

Não fique de fora, capacite-se! Acesse o site do IEL e realize sua ins-
crição!

neta, a Amazônia Continental, destacando as 
suas cidades e suas produções do espaço, seus 
projetos arquitetônicos e urbanísticos, gestão e 
planejamento urbano territorial, além de discu-
tir e propor tecnologias sustentáveis aplicáveis 
na região.

Serão três dias de congresso com uma 
ampla programação científica, que permitirá a 
troca de experiências entre arquitetos da ma-
cro-região da Amazônia, promovendo e sociali-
zando as pesquisas e experiências de aspectos 
profissionais em arquitetura bioclimática em 
diferentes realidades, buscando desenvolver 
e implementar soluções arquitetônicas e seus 
critérios de sustentabilidade e responsabilidade 
ambiental. 

O ARQAMAZÔNIA debaterá ainda contribuições, bem como os melhores tra-
balhos apresentados pelos participantes para que o evento seja um verdadeiro 
fórum de produção de conhecimento e de um diálogo internacional. Buscará 
contribuir para o debate local, nacional e internacional, reforçando a prática de 
arquitetura e urbanismo para os novos desafios da sustentabilidade, um marco 
para o desenvolvimento com inclusão social e manejo adequado dos recursos 
naturais.

Estão abertas as inscrições para o curso PDP – Programa de De-
senvolvimento Profissional, o curso terá duração de 140 horas, com 
módulos nas áreas de Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contábil, Empre-
endedorismo, Atendimento ao Cliente, Recursos Humanos e Departa-
mentode Pessoal. Tem como público alvo, jovens, adultos, estudantes 
de nível médio e superior, micro e pequenas empresas e comunidade 
em geral. 

As aulas já estão acontecendo desde o dia 3 de setembro do IEL, 
o valor de investimento é de R$300,00 reais, com material didático in-
cluso. 

O IEL facilita a forma de pagamento como, por exemplo, 2 x cartão 
ou 5% de desconto à vista, para estudantes o desconto é de 10% (apre-

sentar carteira estudantil ou declaração escolar).

Os interessados podem obter mais Informações no telefone (95) 
98112.2075 (vivo), ou por meio do site (www.ielrr.org.br).


