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Posto do BNDES realizou mais de 30 atendimentos
no ano passado
A Federação das Indústrias do
Estado de Roraima (FIER) possui um
Posto de Atendimentos e Informações do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
O objetivo é atender os diversos setores da indústria e também
os segmentos do comércio, serviço, transportes e agricultura.
Os produtos disponibilizados são as linhas de crédito, cartões e
outras modalidades de negócios para fomentar as empresas.
O atendimento é realizado na sala do Centro Internacional de
Negócios (CIN), na sede da FIER, localizada na Av. Benjamin
Constant 876, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Ao todo foram feitos 33 atendimentos em 2013, sendo 7
pessoa física, 25 micro e 1 pequena empresa.

Do total, 16 eram do segmento de
Comércio e Serviços e 17 da
Indústria.

Quadro Demonstrativo dos Produtos buscados nos atendimentos
em 2013:
PRODUTOS
BNDES-PRÓ-CAMINHONEIRO
BNDES PSI
BNDES PER
BNDES FINAME
BNDES AUTOMÁTICO
CARTÃO BNDES
CAPITAL DE GIRO
TOTAL

QUANTITATIVO
2
1
1
2
11
14
2
33

FIER propõe Responsabilidade Social na Prática
A Federação das Indústrias de Roraima (FIER) está buscando
empresas parceiras para o Projeto de Responsabilidade
Socioambiental na Prática, que visa contribuir financeiramente
para que a Cooperativa UNIRENDA possa colocar em operação e
manter a Usina de Reciclagem Plástica.
Os empresários interessados em participar podem procurar a
FIER ou ligar 4009-5351 para obterem mais informações. O projeto
tem o importante papel de contribuir para o aumento da
qualidade de vida dos cooperados por meio da geração de renda

com beneficiamento de resíduos sólidos.
A Usina de Reciclagem Plástica é uma ação inédita em Roraima,
fruto de parceria entre diversas instituições: Consulado do Japão,
FIER, Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI, Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Secretaria Municipal de
Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas – SMGA, Conselho
Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente –
CONSEMMA.

Empresários devem ficar atentos à Contribuição
Sindical 2014
A Federação das Indústrias de Roraima (FIER) está emitindo as
Guias para o pagamento das Contribuições Sindicais previstas na
legislação brasileira.
A Contribuição Sindical está prevista nos artigos 578 a 591 da
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). De natureza tributária, é
recolhida compulsoriamente pelos empregadores, até dia 31 de
janeiro de cada ano, e pelos trabalhadores, em abril de cada ano. O
artigo 8º, IV, in fine, da Constituição da República prescreve o

recolhimento anual por todos.
Esta modalidade de contribuição sindical incide sobre o capital
social da empresa e está dividida em faixas.
Portanto, os empresários do segmento industrial tem até dia 31
de janeiro de 2014 para estarem efetuando o pagamento da Guia,
caso a empresa precise fazer alguma alteração no capital social,
poderá procurar a FIER ou os seus respectivos Sindicatos na qual
estão associados.

PROCOMPI vai atender os setores Moveleiro e
Gráfico em 2014
A Federação das Indústrias de Roraima (FIER) teve mais 2
projetos PROCOMPI aprovados pela CNI e pelo SEBRAE Nacional
para serem desenvolvidos em 2014. Serão atendidos os setores
gráfico e de movelaria. As atividades devem acontecer a partir de
fevereiro. Mais informações pelo telefone 4009-5351.
Os projetos serão desenvolvidos em parceria com o Sindicato
das Indústrias Gráficas de Roraima (SINDIGRAF) e com o Sindicato
das Indústrias de Marcenaria do Estado de Roraima (SINDIMAR).
Até agora 12 empresas do setor gráfico aderiram ao projeto. O
total são 15. No caso dos moveleiros todas as vagas foram
preenchidas.
O PROCOMPI visa promover a capacidade empresarial da
indústria nestes dois segmentos, atuando na melhoria da gestão
com foco na sustentabilidade dos negócios e no crescimento
coletivo do setor moveleiro e do gráfico, bem como atuando na

qualificação dos trabalhadores das empresas atendidas.
Entre as atividades previstas estão o acompanhamento e a
avaliação contínua dos resultados das ações, disseminação do
conhecimento, capacitação empresarial e de mão de obra, acesso
a novos mercados através de Missão Empresarial e consultorias
em gestão empresarial e ambiental.
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Programa Atleta do futuro desenvolve crianças e
adolescentes por meio da iniciação esportiva
O Programa Atleta do Futuro está
com inscrições abertas, para
dependentes dos trabalhadores
industriais e a comunidade em geral. As
atividades do programa retornam no dia
03 de fevereiro e são realizadas no
próprio SESI e na Vila Olímpica Roberto
Marinho. Os interessados podem se
inscrever na sede da entidade, localizada
na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 –
Aeroporto.
O PAF possibilita o acesso à iniciação e
aperfeiçoamento em diferentes
modalidades esportivas, com orientação
de professores e acadêmicos de
e d u c a ç ã o f í s i c a , q u e fa ze m o
acompanhamento dos alunos.
O foco é o desenvolvimento físico,
pessoal e social de crianças e
adolescentes, com idades entre 6 e 17
anos, estimulando entre eles, a prática
de atividades físicas e hábitos saudáveis.
Dentro de cada atividade esportiva,
os instrutores trabalham temas como
ética, superação, respeito, saúde e autoestima, por meio do
projeto SESI Valores do Esporte.
De acordo com o gestor de projetos da unidade Lazer do SESI –
Pascoal Duarte, essa iniciativa apresenta aos alunos, os
verdadeiros princípios do esporte. “Valores como espírito de

equipe, superação e determinação, que ultrapassam as linhas das
quadras e campos, para servir como norteadores na vida”
enfatizou. Pascoal destacou ainda que para algumas turmas
existem poucas vagas, por isso os pais devem se apressar para
fazer as matrículas.
Mais informações pelos telefones 4009-1838 e 4009-1847.

Pós-graduação Barão de Mauá
Novas turmas iniciam em fevereiro

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL por meio da parceria com a
Faculdade Barão de Mauá, do Estado de São Paulo oferece cursos
de pós-graduação à distância. São mais de 30 cursos na área de
Educação, negócios, MBA Executivo e Jurídico.
Em fevereiro iniciam as novas turmas. As inscrições vão até 30
de fevereiro e devem ser feitas no IEL, localizado na Avenida
Capitão Julio Bezerra número 363, Centro.

Os documentos necessários para matrícula são: Carteira de
identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou comprovante de
conclusão de curso de graduação (cópia autenticada em cartório),
certidão de nascimento ou casamento (cópia), comprovante de
residência recente em nome do aluno (cópia).
Mais informações pelo telefone 3621 3571 e 81121953(vivo)ou pelo site www.baraoead.com.br.
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