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Feind 2013 é sucesso de público e de negócios

Neuromarketing, assim como profissionais locais que 
trabalharam temas como Inovação, Comércio Exterior, Legislação 
Trabalhista, Saúde e Segurança no Trabalho, Lei do Aprendiz, Lei 
de Estágio, Ergonomia, Prevenção de Acidentes no Trabalho, 
entre outros.

Sergio Ussan, engenheiro civil e representante da 
Confederação Nacional das Indústrias – CNI, também esteve 
presente no evento, ministrando a palestra NR 18 que trata de 
diretrizes para normas de Saúde e Segurança do Trabalho nas 
empresas industriais.

Sindicatos – A 2ª Feira da Indústria de Roraima também 
disponibilizou espaço para os Sindicatos Patronais. Foram eles no 
segmento de: confecções, artesanato, reparação de veículos, 
gráfico, moveleiro, mineração, construção civil, estradas e 
terraplanagens e panificação.

Puderam mostrar nos stands o que é produzido por cada 
empresa vinculada aos sindicatos, ganhando assim visibilidade e 
possibilitando novos negócios. 

Durante toda a programação o público contou com desfiles de 
moda com as tendências FEIND, praça de alimentação e com 
shows culturais, onde passaram pelo palco do SESI em 
Movimento artistas como Eliakim Rufino, Neuber Uchôa, Junior 
Caçari, Euterpe, Marcos king, Pedro Link e Renato Costa, Joemir 
Guimarães e Halisson Cristian. No encerramento o cantor Nilson 
Chaves animou o público e fechou a programação da feira com 
chave de ouro.

A FEIND 2013 contou com o patrocínio da Confederação 
Nacional das Indústrias, Banco da Amazônia, SESI, SENAI, SEBRAE 
e apoio do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Governo de 
Roraima.

A Feira da Indústria de Roraima – FEIND 2013, encerrada na 
noite do último sábado (25), foi sucesso de público e de negócios 
fechados. Segundo estimativas da organização do evento, mais de 
30 mil pessoas visitaram os stands, praça de alimentação, espaço 
de palestras e prestigiaram a programação cultural.

A FEIND é voltada especificamente à apresentação das 
indústrias para o público em geral e nesta edição houve o 
surpreendente número de 50 contratos fechados na área de 
Tecnologia da Informação e solicitação de orçamentos por parte 
de outras empresas nos segmentos de movelaria, gesso 
acartonado, construção civil, telhas, produtos de limpeza, 
comunicação visual, gráfico, mineração e confecções. O setor de 
gastronomia também se destacou com o oferecimento de 
degustação de produtos.

Weber Negreiros, consultor da FIER destacou que a FEIND teve 
92% de aprovação por parte do público. “Nós fomos 
surpreendidos com a venda de alguns produtos, já que o objetivo 
da feira era fazer com que o público conhecesse o que é produzido 
no Estado, mas os resultados com certeza foram satisfatórios”, 
completou.

Nas três noites do evento houve o lançamento de guias do 
setor industrial. O primeiro foi o Guia Turístico do Tepequém, 
produzido pelo Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos 
Naturais, Infraestrutura e Energia.

Na sexta-feira, (24) foi lançado o Guia de Responsabilidade 
Social e Relações Trabalhista, produzido pelo Conselho de 
Responsabilidade Social e Relações trabalhistas. E no sábado (25), 
foi lançado o Panorama das Indústrias do Estado de Roraima, 
fruto de demandas do Conselho Temático da Micro e Pequena 
Empresa, Economia e Política Industrial.

Na programação de palestras, o Professor da Fundação 
Getúlio Vargas, Marcelo Peruzzo ministrou o tema 

SESI realiza atendimentos durante a FEIND 2013

atuou durante a feira, prestando esclarecimentos aos visitantes 
sobre os serviços que são oferecidos pelo SESI-Roraima.

Durante a Feira das indústrias – FEIND 2013, realizada entre os 
dias 23 e 25 de maio, no palácio Latife Salomão, o SESI Roraima 
também prestou atendimentos ao público, por meio da sua Área 
de Lazer e da equipe do Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho 
– SST.

No stand, foram realizadas aproximadamente 250 avaliações 
na balança de Bioimpedância, e distribuídas aulas experimentais 
de natação, hidroginástica, dança de salão, futsal, Jiu-Jitsu e do 
programa Art Jovem, Além de massagens relaxante. Os 
profissionais do Núcleo de SST prestaram orientações aos 
empresários, sobre a saúde e segurança do trabalhador. 

A equipe do Cozinha Brasil, também esteve na feira 
oferecendo degustação com as receitas do cardápio do programa. 
Entre as delícias preparadas e servidas para o público estiveram o 
suco de melancia com hortelã, suco vitaminado, bolo de abóbora 
com côco, pão de ervas, patê de cenoura e de ricota. Ao todo 
foram realizadas 900 degustações.

A equipe de Relações com o Mercado – RELCOM, também 
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alvo é a prevenção. Queremos 
motivar os nossos colegas a 
adotarem mudanças positivas em 
seu estilo de vida, ajudando a 
evitar problemas que a nossa 
rotina estressante acarreta”, disse.

 Foram oferecidos serviços de 
orientação nutricional, aferição de 
pressão arterial, verificação do 
Índice de Massa Corpórea, exame 

de glicemia, palestras sobre diabetes e hipertensão e atividades de 
lazer para as famílias. 

A programação, que contou ainda com café da manhã vivencial 
com acompanhamento de nutricionistas do SESI, foi realizada no 
Espaço Cozinha Brasil, na sede da entidade.

de mesa feminino, a vaga ficou com Elizabeth Fukuda, da Green 
Máquinas. No masculino, o classificado foi Thiago Almir de Moura 
Lima, da indústria de Transformadores de Roraima (ITR). 

No xadrez rápido, Joá Conceição da Costa, dos Correios 
conquistou a classificação, que na modalidade pensada, ficou com 
Cleudson Viana, da Eletrobras Distribuição.

Na natação, Priscila Magalhães Cavalcante, da Eletrobrás 
Eletronorte (50m livre/16+); Suzana Borges de Jesus de Souza, dos 
Correios (50m livre/30+); Maria Dionete da Silva, Eletrobrás 
Eletronorte (50m livre/40+); Elivandro Félix do Amaral, da Moden 
Engenharia (50m Costas/16+); Antônio Carlos Rodrigues, dos 
Correios (50m livre/30+); Elimar Gomes de Lima, dos Correios (50m 
livre/40+); Sergio Cunha da Silva; Antonio Carlos Rodrigues; Elimar  
Gomes De Lima; Celio Cunha da Silva, dos Correios (revezamento 
4x50 livre/40+), também asseguraram a participação na etapa 
regional dos Jogos.

No dia 1º de Junho, acontecem as disputas do tênis de campo e 
do atletismo, nas categorias de 100 e 200, 800 e 3.000 metros rasos, 
400 e 1.500 metros, além de salto em distância, salto em altura, 
arremesso de peso e revezamento 4x100 masculino e feminino. E no 
dia 7 é a vez do vôlei de praia, nas categorias masculino e feminino.

Cerca de 70 contadores e 
técnicos em contabi l idade 
participaram no sábado (25), do II 
Circuito de Saúde do Profissional 
Contábil realizado pelo SESI – 
Roraima em parceria com o 
Conselho Regional de Contabili-
dade (CRC). 

O objetivo foi orientar os 
profissionais sobre a importância 
do cuidado com a saúde e a melhoria da qualidade de vida, por meio 
da diminuição dos níveis de estresse gerados pelo dia-a-dia e a 
prevenção de doenças.

A vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional 
do CRC, Auxiliadora Oliveira de Araújo, destacou a ação. “O nosso 

Este ano, os Jogos Regionais do SESI novamente terão duas 
sedes: Rio Branco (AC) (5 a 8/09) e Boa Vista  (26 a 29/09). E alguns 
atletas-industriários que irão compor a delegação roraimense que 
disputará a competição começam a ser definidos nas modalidades 
de futebol de campo, futebol society, futsal, tênis de mesa, xadrez e 
natação.

No futebol de campo, Cerita e Sorveteria Caramelo disputaram a 
final nesta terça-feira (28), no Estádio Ribeirão. Em jogo disputado, a 
Cerita levou a melhor, venceu por 2 a 1 e ficou com a vaga. No 
futebol society máster, CERR e Codesaima disputam o título nesta 
quarta-feira, às 20h no campo do SESI.

No futsal, a Mirage será a representante. A vaga foi conquistada 
com a vitória sobre a Vidraçaria União na final do torneio. No tênis 

Profissionais de Contabilidade participam do II Circuito Saúde

Atletas industriários garantem vagas para os
Jogos Regionais do SESI 

Foto: Ascom FIER

Foto: Ascom SESI

Outros destaques foram as 
palestras Marketing e acesso a 
mercado e finanças com os 
professores especialistas Fabiano 
di Cristo e Shiská Palamitshchece e 
Neuromarketing, com o professor 
MSC. da Fundação Getúlio Vargas, 
Marcelo Peruzzo, que abordou 
estratégias de marketing ligadas a 
neurociência e neuroeconomia, 
além do representante da Confe-
deração Nacional da Indústria, 
Engenheiro de Segurança no 
Trabalho, Sérgio Ussan, que falou 
sobre a implementação de medi-

das de segurança para a indústria da construção civil, por meio da 
Norma Regulamentadora 18.

Para a superintendente do IEL/RR, profª. Lídia Tavares, a entidade 
teve participação positiva na feira, mostrando que um dos focos da 
FIER é a capacitação dos empresários e estudantes. “Foi uma grande 
oportunidade para o IEL mostrar um pouco do que é feito ao longo do 
ano. A nossa missão é fazer a interação da indústria com as 
instituições de ensino superior, além da capacitação empresarial”, 
ressaltou.

Palestras, workshops e seminá-
rios com profissionais de renome 
nacional fizeram parte da progra-
mação da Feira da Indústria de 
Roraima - FEIND 2013, realizada 
nos dias 23, 24 e 25 de maio, no 
Palácio Latife Salomão.  

 Uma estrutura com oito salas 
de treinamento e um auditório, 
todos climatizados, foi montada na 
área externa do palácio Latife 
Salomão, para os 20 temas 
abordados na programação.

 Mais de 900 pessoas acompa-
nharam temas como Marketing; 
Inovação; Lei de estágio; Turismo, Legislação e normas trabalhistas; 
Agronegócio; Lei do Aprendiz; Soluções de crédito para a Indústria; 
Primeiros socorros para acidentes no trabalho e domésticos; Saúde 
do trabalhador; Empreendedorismo; Linhas de Crédito para Micro e 
Pequenas Empresas. 

O microempresário Wilkinson Souza, aprovou a programação. 
“Além de ver o que há de novo no mercado na visita aos estandes, 
também tive a oportunidade de aperfeiçoar e aprender sobre alguns 
dos temas, que são muito atuais”, disse.

Neuromarketing, acesso ao mercado de finanças, inovação na indústria, recursos hídricos, 
saúde pública e NR 18 foram alguns dos temas abordados nas três noites do evento

Mais de 900 pessoas participaram da programação de  palestras, 
seminários e workshops da FEIND 2013

Fotos: Antonio Diniz e Raynere Ferreira



Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 169 - 29.05.2013 3

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

situações simples como na hora ligar ou desligar uma tomada, 
luminárias, abrir ou fechar persianas. “Na verdade a tecnologia é 
interessante devido ao funcionamento por meio de um software 
conectado a internet”. 

Outra tecnologia mostrada na Feira, foi o curso de lapidação de 
gemas, que são trabalhadas para retirar as impurezas e dar formato 
na confecção de jóias. O SENAI ministra a referida qualificação 
profissional e reforça a importância de um evento de tal proporção, 
sendo uma vitrine da produção do Estado de Roraima.

Houve a participação da área de confecção do vestuário, com 
materiais plotados, em uma máquina que realiza os moldes nos 
formatos e tamanhos diversificados, que podem ser fornecidas com 
uma série de coordenadas. Foi apresentada a teciteca, com todas as 
gramaturas dos tipos de confecção e da história dos tecidos.

A Gerência de Serviços Técnicos e Tecnológicos - STT apresentou 
seus serviços em consultorias nas seguintes áreas: Identidade visual-
MKT; registro de marca-PI; programa de prevenção de riscos 
ambientais-PPRA; treinamento para uso de EPI's; projeto de caixa 
separadora de óleo; implantação do programa 5S; atendimento a 
Norma Regulamentadora-NR 13(vasos sob-pressão); projeto de rede 
de sumidouro para oficina mecânica; EIV (estudo de impacto da 
vizinhança) e projeto de rede de drenagem do piso, entre outros.

No último dia da FEIND o SENAI, trouxe para proferir palestra o 
renomado engenheiro civil e representante da Confederação 
Nacional das Indústrias – CNI, Sergio Ussan, graduado em engenharia 
civil pela PUC-RS, especialista em Engenharia da Segurança do 
Trabalho – UFRGS. Professor no curso de graduação em engenharia 
civil e de pós-graduação de Segurança no Trabalho da UNISINOS, e 
membro do CPN – Comitê Permanente Nacional da Norma 
Regulamentadora número 18(Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção), como representante da CNI na 
bancada dos empregadores.

De acordo com o diretor Arnaldo Mendes de Souza Cruz, a FEIND é 
um grande esforço da Federação das Indústrias de Roraima-FIER, de 
disponibilizar para a sociedade uma grande vitrine, onde possa ver o 
que é verdadeiramente produzido aqui. “A esperança da FIER e dos 
seus parceiros, é a valorização dos produtos fabricados aqui, por 
todos nós. O SENAI é e sempre será um parceiro da indústria, acho 
que até mais, talvez sejamos parte da indústria, uma parte que tenha 
como missão a transferência do conhecimento e difusão tecnológica, 
principalmente por meio da formação profissional com qualidade” 
concluiu. 

Nos dias 23, 24 e 25 de maio, o SENAI participou da 2ª edição da 
Feira da Indústria de Roraima - FEIND, que aconteceu no Palácio Latife 
Salomão. O evento recebeu cerca de 30 mil visitantes e o SENAI esteve 
presente em dois pontos na feira, sendo no stand e na unidade móvel 
de panificação, que obteve uma quantidade massiva de visitantes.

A Instituição apresentou aos participantes do evento as seguintes 
áreas de atuação: Alimentos, Metal/Mecânica, Eletroeletrônica, 
Lapidação de gemas, Confecção do Vestuário e Serviços Técnicos e 
Tecnológicos-STT. 

A área de alimentos apresentou o resultado da capacitação de 
seus docentes, que ocorreu no período de 20 a 25, com o mestre em 
panificação, o francês Nicolas Zabucovec. Quem visitou a unidade 
móvel teve a oportunidade de conhecer e degustar as massas 
produzidas como o resultado da capacitação dos docentes do SENAI, 
entre outras guloseimas. Por meio deste treinamento a indústria de 
panificação e a população serão beneficiadas, com uma produção de 
massas com fermentação natural, mantendo a qualidade e sabor dos 
produtos.

Conforme o professor Nicolas Zabucovec a ideia inicial era 
somente a capacitação, porém a uniram ao evento, onde a equipe do 
SENAI se mostrou muito motivada e interessada em adquirir 
conhecimentos. “Juntos enfrentamos o desafio, e estes professores 
serão multiplicadores de conhecimento com uma unidade móvel 
totalmente equipada e moderna que facilitará a qualificação de 
pessoas, tendo acesso aos locais distantes. A equipe está pronta para 
atender”, completou.

Na área metal/mecânica foram apresentados equipamentos e 
peças produzidas em atividades pelos alunos, além de equipamentos 
de proteção individual. Por meio de qualificação na área os alunos 
podem produzir artigos que podem ser feitos com material que seria 
descartado, contribuindo assim com a geração de renda e novas 
perspectivas  no mercado de trabalho.

A área eletroeletrônica apresentou tecnologias inovadoras 
desenvolvidas por alunos e instrutores do curso de eletrônica com 
ênfase em robótica experimental como dirigível e a domótica. O 
dirigível é um equipamento robótico de controle remoto, utilizado 
com interface mecânica para realizar voos planados, bastante útil em 
atividade como monitoramento ambiental, publicidade, vigilância 
aérea e captação de imagens. Para subir, conta com o gás hélio, que é 
mais leve que o ar, fazendo com que o mesmo fique suspenso no céu e 
conta ainda com hélices motorizadas que ficam acopladas facilitando 
assim seu deslocamento. A domótica é a junção da palavra domus 
(casa) + robótica (todo o trabalho que o homem não faria ou 
dificilmente faria, como algo que envolva muita força ou precisão), é a 
instalação de tecnologia em residências, com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida, aumentar a segurança e viabilizar o uso racional 
dos recursos para seus habitantes em uma casa inteligente.

O visitante do stand Edinaldo Silva Almeida, ficou impressionado  
e destacou que é positiva a questão da economia de energia e o fato 
de os cadeirantes terem acesso sem depender de terceiros em 

SENAI/RR surpreendente visitantes na Feira da Indústria

Foto: Ascom SENAI

comemorado em 25 de maio, com o objetivo de estimular nos alunos 
o empreendedorismo, mas com o foco na sustentabilidade 
socioambiental.

Ao todo foram 17 projetos apresentados na feira, entre eles, puffs 
de garrafa pet, objetos de decoração, porta-celular, jarros 
ornamentais e brinquedos pedagógicos, todos confeccionados com 
material reciclado. 

A diretora da unidade,  falou da importância de 
trabalhar o empreendedorismo com os alunos. “Ao mesmo tempo 
que eles estão aprendendo a lidar com a formulação e a venda dos 
produtos, eles aprendem a se preocupar com o meio ambiente, uma 
vez que todos foram confeccionados com material reciclável”, frisou.

Alguns produtos foram comercializados durante a feira e o 
dinheiro arrecado será investido na realização de eventos para os 
alunos, como o Dia das Crianças e o Dia do Estudante.

Ellen Cavalcante,

Centro de Educação do Trabalhador realiza
Indústria de Talentos 

O Centro de Educação do trabalhador do SESI João de Mendonça 
Furtado, promoveu nesta quarta-feira (29) a “Indústria de talentos”. A 
ação foi realizada com os alunos dos turnos matutino e vespertino.

O projeto foi idealizado para homenagear o Dia da Indústria, 
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