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Prêmio FIER de Redação
Comissão julgadora recebe redações inscritas
Neste ano foram mobilizadas
e para a sociedade de Roraima”.
88 instituições de ensino públiNa tarde da última segundacas e privadas, de Ensino Funda-feira (28), os membros da comental, Médio, Técnico e Ensino
missão julgadora do Prêmio, esSuperior.
tiveram reunidos na sede da FIER
Ao todo foram recebidas 45
para conhecer o regulamento da
inscrições para o Prêmio FIER de
Comissão. Na ocasião, eles reRedação 2014 sendo, 27 redaceberam um kit contendo uma
ções de 15 escolas, na Categoria I
cópia de cada redação inscrita,
(Ensino Fundamental) e 18 redaque foram entregues sem a idenções de 11 escolas na Categoria II
tificação do aluno e da escola. A
(Ensino Médio e Técnico).
nota mínima para cada redação
Além das visitas para a diserá 1 ponto e a máxima 7. Os
vulgação dos prêmios, feitas
trabalhos serão avaliados por
Foto : ASCOM Sistema Indústria
pela equipe da FIER, as escolas Cada jurado recebeu uma cópia das 45 redações inscritas
critérios como: objetividade, oritambém receberam uma equipe
ginalidade e uso correto da grado Grupo de Educação Fiscal da SEFAZ, que esclareceu dúvidas mática e ortografia. O prazo para que a Comissão entregue as
quanto à temática do Prêmio. Os alunos precisaram discorrer so- redações com as devidas pontuações, é dia oito de setembro.
bre “Os impactos causados por produtos piratas para a indústria
A solenidade de premiação acontecerá no dia 14 de outubro.

Legislação ambiental é tema de curso promovido
pela FIER
A discussão sobre o meio
Para o assessor de gestão do
ambiente tem ganhado destaSESI, Sidney Minholi, o curso foi
que e, com isso cresceram as
realmente esclarecedor. “Para
exigências, as cobranças, mas
cada porte de empresa tem uma
também as oportunidades para
sequência das ações diferentes
as empresas. Assim, é imporque precisam ser executadas.
tante que os empresários coEu pude entender quais as insnheçam as normas e os procetituições devem ser procuradas
dimentos atualmente exigidos
para cada caso. Acredito que, a
na área ambiental, garantindo
partir de agora, terei mais haassim a segurança na condução
bilidade na hora de orientar os
de seu negócio, evitando o desempresários quanto as demancumprimento de algum aspecto
das de cada um”, destacou.
da legislação ambiental.
Marco Antônio frisou que
Foto : ASCOM Sistema Indústria
Pensando nisso, a FIER pro- Participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas a respeito da legislação ambiental brasileira
é importante manter é a ação
moveu o curso “Como prevenir
coletiva do setor produtivo. Seproblemas ambientais”, ministrado pelo consultor da CNI Mar- gundo ele, para um ambiente de produção mais seguro, é funco Antônio Fernandez, no dia 29 de julho, que contou com 21 damental o setor estar permanentemente atento e atuante no
participantes, entre colaboradores do Sistema Indústria e em- ambiente de negócios. Neste espaço, a atuação dos sindicatos,
presários.
federações estaduais e CNI podem resultar em normas mais
O curso abordou as vantagens que a regularização ambien- justas e relações mais equilibradas com os órgãos públicos de
tal traz para as empresas, como as indústrias que já estão fun- licenciamento e fiscalização. “Meio ambiente significa também
cionando podem obter a licença ambiental e o que os empresá- grandes oportunidades, seja para melhorias no funcionamento
rios podem fazer para defender melhorias na lei vigente.
da indústria, seja para novos negócios. Ações como o correto
Os participantes puderam interagir com o palestrante, ti- descarte de resíduos pode e rever o consumo de energia e de
rando suas dúvidas e receberam um encarte especial contendo água podem trazer bons resultados práticos, já que sociedade
as principais normas e o passo a passo para o licenciamento sempre vê com bons olhos produtos que estejam alinhados com
ambiental.
o meio ambiente e a sustentabilidade”, destacou o consultor.
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FIER participa do diálogo da indústria com
candidatos à Presidência da República
No último dia 30 a Confederação
tria. O documento está sendo disponiNacional da Indústria – CNI apresentou
bilizado no portal da Indústria www.cni.
aos candidatos à Presidência da Repúorg.br/eleicoes2014.
blica, Dilma Rousseff, Eduardo Campos
O candidato Aécio Neves, do PSDB,
e Aécio Neves, 42 estudos com sugesafirmou que , caso eleito os empresátões em dez áreas decisivas para prorios e investidores do Brasil terão um
mover a competitividade industrial.
“ambiente seguro” com relação a ecoO presidente da Federação das Innomia. Destacou também a importândústrias de Roraima, empresário Rivalcia de retormar a competitividade do
do Neves participou da programação
Brasil com investimentos na educação
juntamente com os demais Presidentes
e infraestrutura.
de outros estados. Também estavam
Eduardo Campos, candidato pelo
Foto : ASCOM Sistema Indústria
presentes dois jornalistas de Roraima
PSB, propôs uma política nova, sem sisque participaram do Prêmio CNI de Jor- FIER participa de diálogo com os candidatos à presidência da república
temas de alianças, com uma proposta
nalismo e do Diálogo, a convite da CNI
de reforma tributária no início de seu
e da FIER.
governo “nós precisamos romper com o padrão de governança do
Na sede da CNI, em Brasília-DF, os presidenciáveis ouviram as Brasil e instituir a transparência e qualidade de gestão” afirmou.
prioridades da indústria e apresentaram suas propostas a mais de
A presidente Dilma Rousseff também se posicionou quanto a
700 empresários e jornalistas. O evento foi pautado nos 42 estudos prioridade da reforma tributária, com a simplificação de impostos
que a CNI produziu, com participação de líderes empresariais, espe- e também lembrou de investimentos na exploração de petróleo e
cialistas e representantes das Associações e Federações da Indús- avanços na indústria naval.

Semana mundial de Aleitamento Materno

SESI em parceria com o Banco de Leite Humano de Roraima promove
evento para reforçar a importância do aleitamento
A programação da Semana vai de primeiro
a sete de agosto e está sendo realizada pela
Secretaria de Estado da Saúde, Banco de Leite
Humano Dra. Marilurdes Albuquerque e o SESI/
RR. No sábado (2), a Praça e o Posto de Saúde
do Bairro Asa Branca, receberão diversas ações
durante todo o dia.
A partir das oito horas da manhã, terá início
o Curso do Cozinha Brasil, em que os participantes irão aprender sobre a correta higienização e armazenamento dos alimentos e farão o preparo de algumas recitas contidas no livro do Programa.
Á tarde, a partir das 14h haverá a continuação do Curso,
com uma palestra sobre “A importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida” com Dra.

Rosa Leal e, em seguida, a equipe do projeto
do SESI, irá ensinar as mamães a como preparar receitas de papinhas para os bebês, como
alimentação complementar ao leite materno.
Todos os alunos que participarem do curso receberão certificados.
Das 14 às 18h, haverá também um curso sobre “Manejo e sensibilização em aleitamento
materno”, voltado para os profissionais de saúde e estudantes da área.
Durante todo o dia, simultaneamente às outras atividades, serão realizados atendimentos de aferição da pressão
arterial e atividades recreativas, lúdicas, jogos pedagógicos, pintura em rosto e apresentações culturais no palco
do caminhão SESI Movimento.

SENAI proporciona melhoria na qualidade de vida dos colaboradores
O SENAI tem buscado a cada dia
librada, ter tempo para lazer e vários
realizar ações que proporcione bemoutros hábitos que façam com que o
-estar e melhoria no desempenho,
indivíduo se sinta bem e que tragam
na saúde e qualidade de vida de seus
boas consequências, como o bom hucolaboradores. O objetivo das atividamor.
des é de modificar e influenciar poOs benefícios da prática do treisitivamente a vida dos funcionários,
namento funcional são melhoria na
por meio da prática de atividades físipostura, no equilíbrio muscular, na
cas, combatendo o sedentarismo.
diminuição da incidência de lesão, no
Pensando nisso, esta semana foi
desempenho atlético, otimização de
iniciada mais uma ação, o Treinaresultados, melhoria na flexibilidade,
mento Funcional, que são atividades
articulação, força, coordenação moFoto : ASCOM SENAI
físicas voltadas ao bem-estar do funtora, resistência central (cardiovascuCircuito saúde no SENAI vai movimentar a rotina dos colaboradores com o objetivo de melhorar a qualidade
cionário. Para alcançar os resultados de vida
lar) e periférica (muscular).
esperados teremos o Programa AliPara a Responsável pelo Desenmentação Saudável com acompanhamento de uma nutricionis- volvimento Organizacional do SENAI Francinaira Melo Paixão “é
ta que estará orientando os colaboradores no que se refere à interessante lembrar que essa ação vem atender uma solicitação
alimentação saudável na busca por saúde e qualidade de vida. dos funcionários na Pesquisa de Clima Organizacional e está senEsta é mais uma ação que vai ampliar as opções de melhoria na do relevante a empresa disponibilizar estes Programas proporqualidade de vida dos colaboradores, tendo em vista que o SENAI cionando melhorias no desempenho dos colaboradores e consejá oferece outras atividades como o circuito saúde, ginástica la- quentemente nos resultados da empresa”.
boral, massagem anti estresse e caminhada saudável.
O treinamento funcional é realizado duas vezes na semana,
Para garantir uma boa qualidade de vida, deve-se ter hábi- após o expediente na quadra de esporte da Instituição com o
tos saudáveis, cuidar bem do corpo, ter uma alimentação equi- acompanhamento da profissional de educação física Denise Hiluy.
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SENAI apresenta edição 2014 da Olimpíada do Conhecimento
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, afirmou que o ensino
profissional é um fator imprescindível
para a agenda de competitividade da
indústria brasileira e para a inclusão
social. “Hoje, sabemos que se não
tivermos profissionais preparados
e comprometidos com a indústria e
com a nação, o Brasil não vai dar o
salto de produtividade que precisamos. E nesse sentido, nós, da CNI e
do SENAI, temos orgulho dos 4 milhões de matrícula por ano. Cerca de Olimpíada será realizada de 3 a 6 de setembro
85% dos alunos que temos no Brasil
já saem empregados dos cursos”, disse. Andrade participou do
lançamento, em São Paulo (SP), da Olimpíada do Conhecimento
2014, maior torneio de educação profissional das Américas, que
será realizado entre 3 e 6 de setembro, em Belo Horizonte.
O diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-

trial (SENAI), Rafael Lucchesi, e o
apresentador Luciano Huck – nomeado embaixador da OC2014 - também
participaram do lançamento da Olimpíada do Conhecimento. Com sete vezes mais inscritos do que na primeira edição (2001), em 2014 a disputa
contará com mais de 800 competidores e deve atrair cerca de 300 mil
visitantes no ExpoMinas, na capital
mineira. Os competidores saíram de
cursos profissionais das escolas do
Foto : ASCOM SENAIS
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC)
e dos Institutos Federais de Tecnologia – esses últimos, pela primeira vez, farão parte das provas.
Na próxima edição do FIER Notícias teremos uma matéria
completa da apresentação da Olimpíada do Conhecimento 2014,
que contou com a participação de jornalistas de Roraima.

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 228 - 01.08.2014

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
Operador de Caixa
Requisitos:
• Superior Completo ou Cursando
Administração, Economia, Contabilidade ou Exatas;
• Possuir Carteira de Habilitação
Categoria B;
• Experiência de 1 (um) ano na
área;
• Pró-Ativo (a);
• Dinâmico (a);
• Organizado (a);
• Simpático (a);
• Trabalhar em equipe.
Atividades:
• Atendimento ao Público;

•
•
•
•

Pagamento de Títulos e Boletos;
Recebimento de Valores;
Depósitos;
Carga Horária: 8h às 12h e de
13h às 17h – 8 horas por dia (Segunda à Sexta-Feira).

Benefícios:
• Coparticipação em Plano de Saúde;
• Almoço disponibilizado pela Empresa;
• Vale Alimentação de R$ 250,00;
• Remuneração: R$ 1.031,94 (mil
e trinta e um reais e noventa e
quatro centavos).

Interessados enviar Currículo para o e-mail: curriculo@ielrr.org.br
Assunto: Operador de Caixa - Até o dia 05/08/2014.

Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro
Boa Vista/RR - Tel. (95) 3621-3575
www.ielrr.org.br - www.facebook.com/ielroraima
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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