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Membros do Conselho Temático de Responsabilidade Social e
Relações Trabalhistas visitam a Empresa Eletrobrás/Eletronorte
Em seguida, a comitiva se deslocou
A visita, realizada no dia 21 de maio,
para a subestação, localizada às margens
fez parte da agenda de trabalhos do
da BR 174, KM 521 Monte Cristo III, na
Conselho.
saída para Pacaraima. Lá puderam coParticiparam o assessor jurídico da
nhecer o funcionamento da transmisFIER Alcides da Conceição de Lima Filho,
são da energia de Guri, na Venezuela,
o coordenador técnico Ivo Gallindo, o aspara Roraima e como essa energia é
sessor da gestão Jeﬀerson Haron, o gedistribuída para as outras subestações.
rente financeiro do IEL José Rui Furtado
Os membros do Conselho conheceram
Bezerra, a industrial e presidente do CTRtambém o local onde acontece o moniSRT Lisete Pereira Carneiro (SINDICONF),
toramento de todos os pontos nas torres
além de Maria da Conceição Lobo, da
Foto: ASCOM Sistema Indústria
de energia, originadas na Venezuela até
Eletrobrás/Eletronorte, a técnica da FIER Membros e convidados do CTRSRT durante visita a subestação da Eletrobrás/Eletronorte localizada no
Boa Vista.
Maria Lúcia Teixeira, o técnico de Segu- Monte Cristo III
O assessor da gestão Jeﬀerson Haron disse que todos ficaram satisfeitos com
rança no Trabalho Antonio Silva e o Superintendente da Empresa Roni Rodrigues.
Em um primeiro momento, na sede da Eletrobrás/Eletronorte foi realizada a a visita. “A instituição tem um modelo de organização e qualidade no que diz resapresentação do Programa de Manutenção Produtiva Total- TPM, que trata-se de peito à segurança no trabalho, principalmente por se tratar de uma atividade de
um controle da qualidade no trabalho, a partir dos quais foram se desenvolven- alto risco e um fator muito positivo é que a empresa está a 11 anos e 3 meses
do várias práticas inclusive relacionadas à segurança no trabalho. O programa foi sem ter nenhum acidente de trabalho. É um compromisso diário com os colaboradores”, destacou.
vencedor do Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho – PSQT.

Confederação Nacional da Indústria vai premiar
economistas em todo Brasil
O Prêmio CNI de Economia 2014 tem
como objetivo estimular a pesquisa econômica de alta qualidade sobre a indústria
e temas relevantes para o crescimento da
indústria brasileira. A iniciativa conta com o
apoio institucional da Associação Nacional
de Cursos de Pós-Graduação em Economia (ANPEC).
Os artigos serão avaliados por uma banca composta por especialistas da
ciência econômica, em geral professores e pesquisadores de universidades e
instituições de pesquisa brasileiras.
Serão premiados artigos de economia aplicada sobre economia industrial
e competitividade e comércio exterior.

As inscrições estarão abertas a partir de 1º de julho e
poderão ser feitas até 30 de agosto de 2014. Serão considerados inéditos os textos inseridos em documentos
de circulação restrita de universidades e instituições de
pesquisa, como notas e texto para discussão e similares.
A inscrição se dará mediante o preenchimento do formulário disponível no site www.cni.org.br/premiocnideeconomia.
PREMIAÇÕES
Economia Industrial
1° Lugar- R$ 20.000,00
2° Lugar- R$ 10.000,00
Competitividade e Comércio Exterior
1° Lugar- R$ 20.000,00
2° Lugar- R$ 10.000,00.

Nove empresários participam da maior feira do setor gráﬁco do Brasil
Micros e Pequenos Empresários Industriais –
A Federação das Indústrias do Estado de
PROCOMPI, desenvolvida pela FIER com 10
Roraima (FIER) promoveu missão empresarial
empresas do setor Gráfico, em parceria com
entre os dias 5 e 9 de maio, no pavilhão do
o SEBRAE. “Os empresários puderam renovar
Anhembi, em São Paulo. 9 empresários do seconhecimentos, adquirir novos equipamentos
tor gráfico tiveram a oportunidade de visitar a
e estreitar laços com novos fornecedores para
Feira Serigrafia SIGN Future TEXTIL, realizar nefuturos negócios”, destacou Raimundo Pereira,
gócios, conhecer novas tecnologias e identificar
presidente do SINDIGRAF.
novos fornecedores.
Todos os participantes ficaram satisfeitos
A Serigrafia SIGN Future TEXTIL é conhecicom a Missão Empresarial. Na pesquisa de
da no mercado como o maior e mais completo
avaliação, os 9 empresários disseram que os
palco dos lançamentos e novidades do setor
novos conhecimentos contribuirão com a mede serigrafia, comunicação visual, sinalização,
lhoria de seus negócios. Também foram unânisublimação, impressão digital, impressão têxtil, Empresários Roraimenses durante a Feira Serigrafia SIGN Future TEXTIL, realizada em São Paulo
mes em afirmar que pretendem participar de
materiais promocionais, brindes e personalizaoutras missões organizadas pela FIER e que pretendem voltar a outras edições da
ção. A edição de 2014 contou com mais de 100 expositores.
A missão faz parte das ações do Programa de Apoio à Competitividade dos Serigrafia SIGN Future TEXTIL.
Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Alunos do turno vespertino do Colégio Objetivo participam de
Palestra sobre tema do Prêmio FIER de Redação
interesse dos alunos pelo assunto
A Federação das Indústrias de
e a interatividade dos mesmos. O
Roraima – FIER, firmou parceria
grupo de Educação Fiscal está muicom o grupo de Educação fiscal
to satisfeito com o resultado dessa
formado por servidores da Receita
parceria”, completou.
Federal, Secretaria do Estado da
A expectativa é atender todas
Fazenda e Secretaria Estadual de
as escolas públicas e privadas até o
Educação, para levar a discussão
fim do mês de junho.
do assunto “pirataria” dentro das
Prêmio - As inscrições do Prêmio
escolas e disseminar o tema de
FIER de Redação permanecem
uma das categorias do Prêmio FIER
Foto: ASCOM Sistema Indústria
abertas até o dia 30 de junho de
de Redação.
Alunos da Colégio Objetivo discutem o assunto pirataria com o grupo de Educação Fiscal do Estado
2014. O objetivo é incentivar a
No dia 22 de maio, os alunos
apresentação de redações e trabado turno vespertino do Colégio Objetivo participaram da palestra “Produtos piratas e seus impactos para lhos acadêmicos os quais expressem a importância que a indústria loIndústria na sociedade de Roraima”. O objetivo é motivar e transmitir cal proporciona à sociedade roraimense, considerando os seus distinaos alunos informações e dados para que eles possam construir um tos aspectos, características de interação com os diferentes setores,
pensamento acerca dos efeitos nocivos que a pirataria traz à socie- instituições, bem como os impactos e a contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Estado.
dade.
É voltado para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Na atividade foram distribuídos uma cartilha falando sobre a importância de não utilizar produtos piratas e um cartaz animado em Regular (Categoria I); alunos de 1º a 3º ano do Ensino Médio Regular
e do Ensino Técnico (Categoria II), e a novidade dessa segunda edição
forma de mão com a seguinte frase: Viva a originalidade!
A servidora da Receita Federal Raimunda Viana destacou a im- é participação de alunos de qualquer curso regular do Ensino Superior
portância de os alunos receberem essas informações e as transmi- (Categoria III).
tam fora da escola. “A cada palestra que ministramos percebemos o

Sindicatos
Planejamento Estratégico
O planejamento Estratégico dos sindicatos é uma ação que faz
parte do Programa de Apoio à competitividade das Micro e Pequenas Indústrias – PROCOMPI, iniciativa da Confederação Nacional da
Indústria – CNI em parceria com o SEBRAE e a Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER.
O foco principal é contribuir com o desenvolvimento empresarial e gerencial das indústrias do Estado de Roraima, tornando-as
mais competitivas e sustentáveis com alvo na inovação do processo
produtivo e na sustentabilidade empresarial.

Confira as datas dos próximos cursos de planejamento dos Sindicatos:
27/05 – Sindicato das Indústrias de Construção do Estado de
Roraima - SINDUSCON;
28/05 – Sindicato das Indústrias de Grãos do Estado de Roraima – SINDIGRÃOS;
29/05 – Sindicato das Industrias de Reparação de Veículos do
Estado de Roraima – SINDIREPA;
04/06 – Sindicato das Indústrias da Construção de Estradas,
Terraplanagem e Obras em geral do Estado de Roraima - SINDICON;
03/07 – Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima
– SINDIGRAF;
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Indústria do Conhecimento

Espaço para leitura, contação de histórias e aprendizado
A Indústria do Conhecimento é uma biblioteca com riquíssimo
acervo de livros, revistas e computadores conectados à internet
para a realização de pesquisas e trabalhos escolares. No espaço
são realizadas outras atividades como pintura, jogos e contação
de histórias, com livre acesso para crianças, jovens e adultos.
As bibliotecas são especialmente projetadas para receber de
maneira acolhedora o trabalhador da indústria, seus dependentes e a comunidade.
Atualmente, o SESI-RR possui duas unidades da Indústria do
Conhecimento: uma na Praça Mané Garrincha, no Bairro Tancredo Neves, funcionando das 14h às 20h e outra na unidade do

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Distrito Industrial - Centro de Atividades do Trabalhador Waldir

SESI dispõe de duas unidades da Indústria do Conhecimento

Peccini, funcionando das 10h às 14h e das 16 às 20h.

dências do CAT Waldir Peccini. Todos os dias, durante uma hora,

A visita à biblioteca já faz parte da programação dos alunos do
Programa Atleta do Futuro, desenvolvido pelo SESI, nas depen-

eles mergulham no mundo do conhecimento, através de leituras
e brincadeiras lúdicas.

SENAI realizou mais de 1.300 inscrições para o seletivo
de Aprendizagem Indústrial
O SENAI esteve com o seletivo disponível para inscrições na Modalidade de Aprendizagem Industrial, desta forma concedendo oportunidade de qualificação gratuita aos jovens com idade a partir de 14
anos e com interesse em conquistar o início de sua carreira profissional.
Foram disponibilizadas 294 vagas para o segundo semestre de
2014, distribuídos em 10 cursos. Estão concorrendo as vagas 1.380
candidatos inscritos no processo seletivo conforme abaixo:

A prova será realizada no SENAI sito Av. dos Imigrantes, 399 – Asa
Branca, no dia 31 de maio de 2014, com questões em Língua Portuguesa e Matemática. O resultado final está previsto para ser divulgado
no dia 16 de junho e o início das aulas para o dia 14 de julho de 2014.
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Biblioteca do SENAI é disponibilizada em seu novo prédio
O acervo conta com mais de 3.000 exemNo último dia 20, o novo espaço da
plares de diversas áreas incluindo periódicos
biblioteca do SENAI foi disponibilizado,
e DVDS. O usuário tem disponível pelo site do
visando atender alunos, colaboradores,
SENAI/RR, uma versão digital que o possibilita
estagiários e a comunidade em geral.
na busca de obras de referência disponíveis,
O novo ambiente funciona de sede modo rápido e prático o acesso consulta do
gunda a sexta das 7h30 às 22h, dispoacervo. Site: www.rr.senai.br – Biblioteca- Connibiliza 8 computadores com acesso a
A Biblioteca funciona de Segunda a Sexta das 7h30 às 22h. O acervo conta com mais de
sultar Obras
internet, 1 salão amplo de leitura com 3.000 exemplares
Os serviços oferecidos são: acesso a intercapacidade para 24 lugares, 1 sala de
estudo com capacidade para 20 pessoas, 1 videoteca com capacidade net, aluguel da videoteca, consulta local dos acervos bibliográficos,
para 30 telespectadores, ambiente totalmente climatizado, mobiliário cópias, impressões, empréstimo domiciliar para clientes internos,
normalização de documentos.
e equipamentos eletrônicos renovados.
Foto: ASCOM SENAI

Inscrições para o Premio IEL de Estagio encerram no dia 30 de maio
O Prêmio IEL de Estágio é uma iniciativa criada para identificar e prestigiar as
melhores práticas de gestão de estágio desenvolvidas no Brasil, e o desenvolvimento
dos processos produtivos das empresas,
estimulando assim melhoria na qualidade
da educação e na formação dos futuros profissionais. As inscrições já estão abertas e
permanecem até o dia 30 de maio.
Com o objetivo de incentivar a prática do estágio, o Instituto Euvaldo
Lodi realiza anualmente o Prêmio Melhores Práticas de Estágio. A etapa
nacional foi criada pelo IEL Nacional em 2007 e expandiu-se para os demais estados do Brasil como resultado de valorizar as empresas brasileiras,
concedentes de estágio.
Além de contribuir para o estabelecimento das políticas de estágio
nas empresas, o prêmio valoriza e divulga o empreendedorismo e a inovação, incentiva estudantes a buscar o crescimento técnico e profissional

e estimula a promoção de mudanças no processo ensino-aprendizagem nas instituições
de ensino.
Empresas públicas ou privadas participantes deverão possuir programas de estágio desenvolvidos e executados no Brasil,
intermediados pelo IEL, comprovados em
relatórios.
Para a etapa nacional, deverá ser indicado um estagiário regularmente matriculado e efetivamente frequentando cursos da educação profissional de nível técnico ou superior, cujo Termo de Compromisso de Estágio
(TCE) firmado com o Sistema IEL esteja vigente, no mínimo, até a data
do encaminhamento do projeto ao IEL Nacional (10.08.2014), juntamente
com os documentos solicitados no regulamento, incluindo uma cópia do
TCE.
O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.iel.
org.br. Mais informações pelos telefones 3621-3573/3575.

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

