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CTMAR empossa novos membros e define plano 
de Ação 2013

No último dia 5, membros do Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais, Infraestrutura e Energia (CTMAR) 
se reuniram para a primeira reunião ordinária de 2013. 

A pauta contemplou a posse dos novos membros, além da 
apresentação do plano de ação do conselho em 2013. Entre os 
principais itens, o conselho irá fazer um estudo técnico sobre a 
mitigação dos impactos e preservação do meio ambiente, 
pesquisa sobre projetos e programas ambientais a serem 
desenvolvidos no Estado de Roraima, o lançamento da cartilha 
sobre meio ambiente e a inserção da disciplina de Educação 
Ambiental, como tema transversal, no currículo escolar municipal 
e estadual.

A próxima reunião do CTMAR está prevista para o dia 16 de 
maio.Foto: ASCOM/FIER

Os empresários participaram na segunda-feira (8), na sala de 
treinamento da FIER, da apresentação do Procompi referente a 
cada segmento. 

O objetivo foi ouvir a opinião de cada um sobre as 
necessidades e demandas desses setores. A ideia é elaborar o 
projeto que norteará as ações do programa em 2013.

Algumas das ações previstas têm como metas principais, a 
implantação de projetos de inovação, aumento do faturamento e 
da produtividade, redução de custos e ações ambientais nas 
empresas atendidas. 

O Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas 
Indústrias - Procompi é uma parceria entre a Confederação 
Nacional da Indústria – CNI e Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima - FIER, que busca promover o desenvolvimento e o 
crescimento industrial no Estado. 

Procompi  reúne empresários dos setores Gráfico
e  Moveleiro

O novo prazo de inscrições vale para as modalidades de 
atletismo, vôlei de praia, vôlei de quadra, futsal, xadrez, tênis de 
campo, tênis de mesa e natação.

Todos os torneios, incluindo os de futebol de campo e futebol 
sete society máster, serão realizados até o mês de junho, 
conforme calendário previamente divulgado e disponível no site 
do SESI (sesirr.org.br).

Para participar as equipes ou atletas de modalidades 
individuais devem ser de empresas industriais, o que é 
comprovado por meio do recolhimento da GFIP, documento 
indispensável para efetuar a inscrição nos torneios. 

 “Diante da grande procura, resolvemos ampliar o prazo para 
que ninguém fique de fora. As empresas e atletas que ainda não 
reuniram os documentos necessários poderão fazê-lo e assim 
efetivar a sua inscrição”, destacou o gestor de projetos da unidade 
Lazer do SESI, Pascoal Duarte.

As empresas e trabalhadores-atletas interessados em 
participar das competições, devem procurar a Unidade Lazer do 
SESI e efetuar a sua inscrição até 10 de maio. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 4009-1877.

Devido à grande procura, o SESI ampliou para 10 de maio, o 
prazo para inscrição de atletas-industriários e equipes para os 
Jogos do SESI 2013. Até o momento, 377 trabalhadores de 23 
empresas já têm sua inscrição confirmada. 

Foto: ASCOM/FIER

Esporte

SESI amplia prazo de inscrição para os Jogos do SESI 2013
Até 10 de maio, trabalhadores-atletas poderão ser inscritos

Foto: ASCOM/SESI
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De acordo com Valentino, 
a localidade foi escolhida 
após uma cuidadosa avalia-
ção. Na sede da vi la,  
encontram-se apenas 20% 
da população. Os outros 80% 
estão espalhados na zona 
rural, principalmente em 
vicinais. “São pessoas que  
têm muita dificuldade para 
se deslocar até Boa Vista 
para ter acesso a maioria dos 

serviços que iremos oferecer”, disse.
Uma pesquisa de demanda foi feita na localidade e apontou os 

principais serviços esperados pela população, nas áreas de 
cidadania e saúde: documentos como carteira de trabalho, CPF e 
RG e atendimentos em odontologia, oftalmologia e clínica geral.

Jefferson Haron destacou que para o sucesso do evento é 
necessário o engajamento de todos os parceiros. “Esse é um dia 
em que devemos superar qualquer dificuldade, para levar 
cidadania e melhorias para a comunidade”, finalizou. 

Foi realizada nesta quarta-feira (10), no SESI, a primeira 
reunião entre a entidade e os parceiros que irão participar do 
Ação Global 2013.

Na ocasião, o coordenador da Unidade de Responsabilidade 
Social Empresarial do SESI, Jefferson Haron e o coordenador do 
Ação Global em Roraima, Aníbal Valentino, forneceram 
informações sobre a logística que envolverá o evento.

O Ação Global acontecerá no dia 18 de maio, na vila Felix Pinto, 
no Cantá e contará com pelo menos 250 voluntários de 30 
instituições parceiras.

SESI e parceiros fazem primeira reunião de preparação
para o Ação Global 2013

Parceria do SINDIREPA facilita acesso a
licenciamento ambiental

empresa seja registrada, ou seja, sendo micro ou pequena 
empresa e filiada ao sindicato. Após este processo será possível 
usufruir da parceria e dos benefícios oferecidos aos 
sindicalizados. 

De acordo com o coordenador do NGA,  Antonio Carlos Rabelo 
Nascimento, “faz-se necessário a elaboração de projetos 
ambientais, em atendimento às normas vigentes para que os 
resíduos gerados por estas empresas sejam destinadas aos locais 
adequados”. Disse ainda que estão visitando as empresas do 
ramo e repassando as orientações para que as mesmas não sejam 
embargadas. 

Conforme o presidente do SINDIREPA, João da Silva, a 
preocupação com o meio ambiente está cada vez mais presente 
no dia a dia das empresas do segmento. “A nossa atividade 
envolve diversos tipos de materiais que produzem resíduos 
sólidos. Estamos atentos à legislação e buscamos nos adequar as 
exigências. E essa ação vem para facilitar e ajudar que possamos 
fazer nosso trabalho com responsabilidade”, concluiu.

Por meio da vertente de Serviços Técnicos e Tecnológicos – STT 
o SENAI/RR, desenvolveu o Núcleo de Gestão Ambiental – NGA 
que em parceria com o Sindicato da Indústria de Reparação de 
Veículos e Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA está 
realizando levantamento das necessidades dos sindicalizados, 
para que seja possível a regularização dos empreendimentos na 
questão ambiental.

Esta regularização é necessária devido à obrigatoriedade de 
leis federais, estaduais e municipais. O SEBRAE/RR também é 
parte envolvida nesta parceria, disponibilizando aos 
sindicalizados possibilidade de desconto de até 80% dos custos 
operacionais. O benefício é parte de uma vertente do programa 
SEBRAETEC.

Ainda por meio da ação, será realizado um levantamento 
prévio para identificar a quantidade de empresas do segmento. 
Após essa etapa serão realizadas capacitações com empresários e 
seus colaboradores.

 Para a respectiva regularização ambiental é necessário que a 

IEL dispõe de vaga para a contratação de contador
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário é de 

R$ 1.378,13. Os interessados devem entregar currículo na sede 
do IEL localizada na Avenida Capitão Julio Bezerra, 363, Centro ou 
encaminhar para o email estagioielrr@iel.org.br, com o assunto 
“contabilidade”. Mais informações pelos telefones 3621-3573 e 
3621-3570.

O instituto Euvaldo Lodi (IEL) dispõe de vaga para a 
contratação de profissional com nível superior em Contabilidade, 
para o quadro de colaboradores da instituição.

Os requisitos para a vaga são: Curso superior em Ciências 
Contábeis, registro no Conselho pertinente, além de 
conhecimentos em informática e experiência de pelo menos seis 
meses na função.

O candidato selecionado terá como atributos atender 
eventuais solicitações quanto ao bom andamento das atividades 
da empresa, bem como participar de eventos, realizar todo o 
trabalho relacionado à área incluindo declarações contábeis ao 
fisco, consultoria e informações gerenciais.

Foto: ASCOM/SESI
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