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Incentivos fiscais e financeiros para a Amazônia são 
foco de seminário realizado na FIER

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER sediou no dia 20 
de novembro a segunda etapa do “Projeto SUDAM Itinerante”, de realização 
da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, que tem 
o intuito de divulgar as atrações de investimentos existentes na Amazônia, 
além de levar as políticas públicas do governo federal aos estados menos de-
senvolvidos. 

Estiveram presentes na abertura, o Presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima – FIER, Rivaldo Neves; o Presidente da Agência de 
Fomento de Roraima – AFERR, Weberson Reis, representando a governado-
ra, Suely Campos e o Superintendente da Superintendência do Desenvolvi-
mento da Amazônia – SUDAM, Paulo Roberto Correia da Silva.

O Superintendente da SUDAM salientou em sua fala a importância do 
trabalho em conjunto para ultrapassar as barreiras do crescimento e o poten-
cial do estado nesse processo. “Juntos queremos sensibilizar o empresariado 
local e todo o setor produtivo que podemos, sim, fazer com que este Estado 
seja um importante contribuinte para o PIB do nosso país, com mais empre-
go, renda e desenvolvimento”, concluiu Paulo.

O representante da Governadora, Weberson Reis, discursou sobre ques-
tões como liberação de terras, agricultura familiar, problema energético e 
as propostas para solucionar esses gargalos. O Presidente reforçou a dispo-
nibilidade do Governo para atuar em ações que visam o desenvolvimento 
de Roraima. “A pedido da Governadora, Suely Campos, queremos ratificar 
o apoio e a força conjunta para fazer o estado crescer como todos sonham”, 
concluiu Weberson.

Também fizeram parte da mesa diretiva, quatro Deputados Federais, o lí-
der da bancada Abel Salvador Mesquita Junior, do PDT; Édio Lopes, do PMDB; 
Carlos Andrade, do PHS e o Remídio Monai, do PR. 

Os deputados Édio Lopes e Abel Galinha, destacaram que a bancada fe-
deral entende que é hora de fortalecer os instrumentos de desenvolvimento 
da Amazônia e que estão articulados para lutar em benefício dessa causa. 
“Hoje temos oito deputados empenhados nas demandas do estado agindo 
de forma equilibrada, visando o melhor para a sociedade”, declarou Édio.

O seminário iniciou com a apresentação da Coordenadora Técnica da 
FIER, Karen Telles sobre os “Gargalos e potencialidades no Estado para atrair 
investimentos”, em sua fala explanou os aspectos da expressão econômica do 
estado de Roraima, levando dados como um ranking do potencial industrial, 
o perfil socioeconômico industrial, os segmentos industriais consolidados, o 
mapa estratégico da indústria roraimense para o horizonte 2011 – 2020 e, 
uma proposta de processos e atividades como alternativa para o desenvol-
vimento, baseada nos gargalos e oportunidades identificadas em Roraima.      

Dando prosseguimento à programação o Superintendente Estadual do 
Banco da Amazônia, Miguel Nuno Seiffert, abordou o tema “FNO – Oportuni-
dades de negócios para a região amazônica”. Em sua apresentação falou so-
bre a performance institucional, FNO – Desempenho do Banco da Amazônia, 
os principais segmentos produtivos atendidos, programas para investimen-
tos e os recursos disponíveis para Roraima em 2016.

O Secretário Adjunto de Estado da Fazenda, Shiská Palamitshchece Perei-
ra Pires, falou sobre “Incentivos do Governo do estado de Roraima para atra-
ção de investimentos”, para melhor explanação sobre o assunto discorreu 
sobre benefícios fiscais e federais; a Área de livre Comércio – ALC de Boa Vista 
e Bonfim, diferenciando operações com bens nacionais ou nacionalizados e 
bens estrangeiros; destacou os produtos excluídos do benefício tributário; fa-
lou sobre a Lei nº 2015/1998 e sobre o Fundo de Desenvolvimento Industrial 
de Roraima (FDI).

Em seguida o Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de 
Investimentos da SUDAM, Inocêncio Renato Gasparim, realizou duas apre-
sentações, a primeira sobre “Incentivos Fiscais da SUDAM para atração de 
investimentos para a Amazônia”, na qual demonstrou os incentivos fiscais, as 
modalidades de projetos e a que se destinam, pré-requisitos para a habilita-
ção da empresa, reinvestimento Imposto de Renda Pessoa Jurídica, metodo-
logia de concessão e o mapeamento dos projetos aprovados.

A segunda apresentação abordou o tema “Fundo de desenvolvimento 

da Amazônia – FDA: Enquadramentos, Prazos e Custos”, por meio da qual 
explicou as modalidade de projetos e a que se destinam, os pré-requisitos 
para a habilitação da empresa requerente, limites de financiamento e a me-
todologia de análise.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social teve como 
tema “Fontes e programas de financiamento do BNDES” e foi realizada pelo 
Chefe de Departamento Regional Norte do BNDES, Luiz Antônio Pazos Mo-
raes, que iniciou com um breve histórico da instituição e logo após expos as 
ações realizadas pelo banco, especificando as linhas de atuação, o público-
-alvo, processo de solicitação, requisitos mínimos exigidos e quais os focos 
de apoio financeiro. 

Já o Superintendente estadual do Banco do Brasil – BB, Dermilson Garcia 
Souza, apresentou as “Principais linhas de crédito do Banco do Brasil para 
investimentos no setor produtivo”, no contexto falou de números totais de 
contratações do Bando do Brasil em parceria com Banco Nacional de Desen-
volvimento – BNDES no período de 2013 a 2015 e a carteira de crédito do BB 
em Roraima.

Finalizando a programação o Sr. George Gress, Superintendente Regional 
da Caixa Econômica Federal, realizou sua apresentação sobre o tema “Solu-
ções Caixa para empréstimo empresarial”, na qual falou sobre a capacida-
de e os canais de atendimento da Caixa e, na área de negócios, sobre Caixa 
Empreender Brasil, Capital de Giro, Financiamentos, antecipação de Receitas, 
Comércio Exterior, Soluções em Recebimentos, Soluções em Pagamentos, 
Aplicações Financeiras e o Seguro Empresarial. 

Um ponto em comum em todos os pronunciamentos foi a disponibilida-
de das entidades em contribuir para o desenvolvimento de Roraima, ofere-
cendo condições para os empresários industriais investir na profissionaliza-
ção e ampliação de seu negócio. 

Prestigiaram o evento os diretores, dirigentes e conselheiros do Sistema 
Indústria de Roraima, representantes de sindicatos, como Sindicato da Indús-
tria Extrativista Mineral dos Garimpeiros do Estado de Roraima – SINDIGAR, 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUS-
CON, Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos, Acessórios do Estado 
de Roraima – SINDIREPA, Sindicato dos Artesãos Autônomos, Empresas de 
Artesanato e Artefatos do Estado de Roraima – SINDEARTER e Sindicato das 
Indústrias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria 
e Similares do Estado de Roraima – SINDICONF.

Empresários industriais dos segmentos de construção, frigorífico, vidra-
çaria, agrícola, reparação de automóveis, transporte e turismo, confecção, 
bebidas e segurança; representantes de instituições, como Sebrae, Conselho 
Regional de Contabilidade – CRC,  Câmara federal de deputados, Senado e se-
cretarias do governo de Roraima, como Secretaria de Fazenda – SEFAZ, Agên-
cia de Fomento do estado de Roraima – AFERR, Secretaria de planejamento 
e Desenvolvimento - SEPLAN e, Junta Comercial – JUCER.    

Abertura do SUDAM Itinerante
Foto: ASCOM/FIER
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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, realizou no dia 
24 de novembro o Encontro com Contadores, ação que faz parte do Edital 
Avança Sindicato 2015, do Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, 
uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria – CNI com realização da 
Federação da Indústria do Estado de Roraima – FIER.

A coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, iniciou a programação com 
uma apresentação sobre a importância da contribuição sindical, o correto 
enquadramento da empresa e seus benefícios para a indústria roraimense, 
bem como uma breve explanação sobre o cenário da indústria em Roraima 
e a forma como essa categoria profissional pode contribuir para esses pro-
cessos.

Em seguida, o Consultor convidado da CNI, Claudinei Tonon, ministrou 
uma palestra sobre SPED EFD – Bloco K: Controle da Produção e do Estoque. 
Inicialmente abordou assuntos como a situação atual do Brasil com relação 
aos desafios para indústria, a importância do associativismo, breve apresen-
tação do sistema indústria e o papel dos sindicatos empresariais, com o intui-
to criar um contexto para que os profissionais presentes pudessem entender 
a dinâmica do setor.

Após essa introdução o Consultor da CNI, passou para o assunto central, 
o Bloco K, no qual falou sobre o livro controle da produção e do estoque, 
ordens de produção internas, início da obrigação, empresas obrigadas, pro-
cesso produtivo simples e verticalizado, o que será informado, cruzamento 
ao alcance do fisco e de casos especiais.

Em linhas gerais para evitar falhas, os registros a serem informados no 
Bloco K devem corresponder aos dados das fichas técnicas dos produtos, 
perdas ocorridas no processo produtivo, ordens de produção, insumos con-
sumidos e quantidade produzida, inclusive nas industrializações efetuadas 
em terceiros.

Essas informações são geradas a partir da Contabilidade de Custos, que 

Mais de 440 kg de resíduos de tecidos já foram doados pelo Sindicato de 
Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas de Alfaiataria e Similares do 
Estado de Roraima (SINDICONF), com o apoio da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER), por meio do Núcleo de Inovação, desde o mês 
de agosto, quando foi assinado um termo de parceria entre o Sindicato e a 
Secretaria Estadual do Trabalho e Bem Estar Social (SETRABES).

E para consolidar as doações do Projeto que tem por título, Remodelan-
do Vidas I, na sexta-feira, 20 de novembro, foram entregues mais 95 kg de 
tecidos para o programa Rede Cidadania Emprego e Renda, do Governo do 
Estado, desenvolvido pela Setrabes, que deverá ser reutilizados pelos arte-
sãos durante as oficinas do Programa de Artesanato de Roraima (PAR).

O Projeto é uma ação de responsabilidade social do Sindicato que atende 
a lei 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual 
define que toda empresa é responsável por dar o destino correto a tudo que 
sobra de sua produção sem causar impacto ao meio ambiente.

Para o vice-presidente do SINDICONF, Osternil Pereira, a doação garante 
que os retalhos tenham um destino certo, evitando serem desperdiçados, 
além de oportunizar a geração de renda por meio das produções. “Estamos 
empenhados com esse projeto de doação que tem contribuído de maneira 
significativa para evitar a poluição do meio ambiente. Estamos felizes por in-
centivar outras pessoas a terem esse tipo de atitude e, além disso, estamos 
possibilitando aos artesãos e alunos de diversos projetos, renda extra com 

será obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2016 para valorizar o inventário e 
apurar o custo dos produtos vendidos.

Segundo Claudinei Tonon, o contador é de fundamental importância 
para o crescimento e organização do setor industrial. “O fortalecimento da 
indústria brasileira é de interesse de toda a sociedade, e o profissional de 
contabilidade representa um importante papel neste cenário”, afirmou o 
Consultor.

Participaram do evento 40 profissionais, entre chefes de escritório e de 
departamento; contadores; auxiliar fiscal e contábil; diretores; chefes depar-
tamento; administradores; estagiários contábeis; empresários; técnico em 
contabilidade; gerente de conferência de estoque; gestora financeira; assis-
tente financeiro, assistente fiscal e administrativo e, gerente de almoxarifado.

O objetivo do encontro foi promover aproximação com os contadores 
do estado; apresentar o Sistema de Representação da Indústria e o Sistema 
Indústria; sensibilizar os contadores sobre a importância de promover o ade-
quado enquadramento sindical das indústrias; estimular o associativismo, 
sensibilizando os contadores quanto aos benefícios de seus clientes indus-
triais participarem dos sindicatos e prover aos contadores informações so-
bre assuntos técnicos de interesse, contribuindo para seu aperfeiçoamento 
profissional.
Perfil do consultor: Graduado em Contabilidade e Administração de Empre-
sas. É empresário contábil, vice-diretor cultural do Sindicato dos Contabilistas 
de São Paulo – Sindcont/SP. Foi diretor suplente, coordenador do Grupo de 
Estudos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - IFRS e presidente do Cen-
tro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis – CEDFC do Sindcont/SP. Possui 30 
anos de experiência em atividades industriais e comerciais nas áreas geren-
cial, contábil e implantação de sistema comercial e varejista e, é especialista 
em IRPF, IFRS PME, planejamento tributário, assessoria tributária e empresa-
rial. É palestrante do grupo Informa Group no tema IFRS PME.

suas produções artesanais”, declarou.
DOAÇÕES  - A primeira doação dos tecidos aconteceu no mês de agosto, 
por meio de um termo de parceria entre o Sindicato e a Rede de Cidadania 
Melhor Idade, quando foram doados 271 kg de resíduos de confecção, bene-
ficiando cerca 500 idosos que participam do projeto. A segunda foi realizada 
no mês de outubro em que foram entregues 80 kg para ajudar os alunos da 
oficina de tapeçaria da Rede de Cidadania de Atenção Especial nas produções 
artesanais. Totalizando todas as doações deste ano em 442 kg de resíduos.

Profissionais de contabilidade recebem treinamento sobre Bloco K

Tecidos doados pelo SINDICONF serão usados no Programa de 
Artesanato de Roraima da Setrabes

Participantes do Encontro com ContadoresConsultor da CNI, Claudinei Tonon durante palestra
Foto: ASCOM/FIERFoto: ASCOM/FIER

Ao todo foram doados em três meses, 442 kg de tecidos
Foto: ASCOM/FIER
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CTRSRT
SISTEMA MEDIADOR É TEMA DA QUINTA REUNIÃO DO ANO

COMPI
Última reunião do ano discute direitos, deveres e benefícios das MPE’s

No dia 24 de novembro o Conselho Temático de Res-
ponsabilidade Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT re-
alizou sua quinta e última reunião de 2015, no auditório 
da Federação das Indústrias do estado de Roraima – FIER.

A reunião teve início com a apresentação da Técnica 
da FIER, Andréia Bentes, com a demonstração dos resul-
tados do Projeto Remodelando Vidas, que tem o objetivo 
de realizar doações de resíduos sólidos das Indústrias de 
Confecções, servindo de matéria prima para a produção 
de peças artesanais, contribuindo para inclusão social e 
geração de renda dos públicos atendidos pelos projetos 
sociais da SETRABES.

Foram realizadas três doações, sendo a primeira em 
agosto para a Rede Cidadania Melhor Idade, com 271 kg 
doados, o que corresponde a matéria prima para quatro 
meses de trabalho. A segunda doação aconteceu no mês de setembro, para 
a Rede Atenção Especial, com 80 kg doados, que correspondem a três meses 
de trabalho. E a terceira doação foi realizada em outubro para o Departa-
mento de Proteção e Atenção Básica – DPSB / SETRABES, com 95 kg doados. 

A Vice-presidente do CTRSRT, Lisete Pereira, destacou a importância des-
se trabalho e falou do lindo trabalho realizado com os tecidos. “Desses resí-
duos estão saindo trabalhos maravilhosos, como bonecas de pano, tapetes e 
até quadros decorativos. Esta iniciativa é uma ótima ideia e está sendo bem 
aceita”, afirmou Lisete.

A representante do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, Chefe da 
Seção de Relações do Trabalho – SERET, Luciana Nascimento de Souza, minis-
trou uma palestra sobre Sistema Mediador. Durante sua apresentação, falou 
sobre a Instrução Normativa nº 16/2013 e da 20/2015, que altera e insere 
termo aditivo à primeira.

A instrução Normativa nº 16/2013 estabelece os procedimentos para 
depósito, registro de convenções e acordos coletivos de trabalho e seus res-

O Conselho Temático de Micro e Peque-
na Empresa, Economia e Política Industrial 
– COMPI reuniu-se no dia 24 para a 5ª reu-
nião de 2015, no auditório da Federação das 
Indústrias do estado Roraima – FIER. 

Durante o encontro a Gerente da Uni-
dade de Políticas Públicas do Sebrae, Núbia 
Ribeiro, realizou uma palestra sobre a Lei 
Geral das Micro e Pequenas Empresas e os 
aspectos que podem beneficiar as indústrias 
roraimenses.

A Lei Complementar 123 de 14 de de-
zembro de 2016, estabelece normas gerais 
relativas ao tratamento diferenciado e favo-
recido a ser dispensado às microempresas e 
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

Ela também abordou a Lei Complementar 147 de 7 de agosto de 2014, 
que altera a Lei Complementar 123/2006, com simplificação de processos 
e procedimentos, impede o aumento do IPTU, cobranças de taxas diver-
sas e normatiza o processo de cobranças de taxas associativas para o MEI, 
bem como modifica partes da Lei Geral das MPE – 123/2006; e o decreto nº 
10.333 – E de 31 de julho de 2009, que regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Ad-
ministração Pública Estadual.

A correta aplicação da lei e o conhecimento da mesma por parte do em-
presariado proporcionam benefícios como a competitividade para as MPE’s, 
emprego e renda para a sociedade e, arrecadação para o Governo, o que 
coopera para o desenvolvimento econômico do Estado. 

Logo após a palestra a Coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, reali-
zou um resumo sobre as atividades do Conselho Temático da Micro e Peque-

pectivos aditivos; protocolo; análise; retificações; arquiva-
mento sem registro; consulta e solicitação de mediação de 
negociação coletiva de natureza trabalhista.

Foi dado um destaque para os principais erros come-
tidos pelas empresas e que podem dificultar o andamento 
do processo, como enumeração errada de cláusulas, tais 
como a ausência de assinaturas e envio do documento 
no formato errado ou incompleto. É necessário atenção, 
pois essas inconformidades podem gerar arquivamento da 
solicitação. Ao final a Chefe do SERET apresentou o novo 
layout do site do MTE e fez uma demonstração de como 
realizar a Solicitação de Mediação e de Convenções e Acor-
dos pelo portal.

Após a palestra aconteceu a eleição para Presidente 
do Conselho para o próximo ano, em que foi eleita a indus-

trial Izabel Cristina Ferreira Itikawa, presidente do Sindicato das Indústrias de 
Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima – SINDIGRÃOS e membro 
titular do Conselho de Representantes da FIER; e vice a industrial Lisete Perei-
ra, membro titular do conselho regional do SESI, membro suplente do conse-
lho de representantes da FIER e 1ª secretária do Sindicato das Indústrias de 
Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e Similares 
do Estado de Roraima – SINDICONF.

A Coordenadora da FIER, Karen Telles, fez dois convite finais aos conse-
lheiros, o primeiro solicitando propostas para o plano de ação de 2016, que 
devem ser enviadas até o dia 18 de dezembro para o e-mail (cpas@fier.org.
br) e o segundo sensibilizando-os a aderirem a campanha Papai Noel dos Cor-
reios e adotarem uma cartinha para presentear uma criança de baixa renda, 
bem como levar cartazes para as suas empresas e realizarem uma mobiliza-
ção com seus funcionários para fazerem o mesmo.

Durante a reunião também foi realizada a avaliação dos trabalhos desen-
volvidos em 2015 pelo CTRSRT. 

na Empresa da CNI no exercício 2015, são 
elas: Acompanhamento de projetos priori-
tários do COMPEM, pelo setor jurídico da 
Confederação Nacional das Indústrias – CNI; 
Retenção na fonte de impostos e contribui-
ções das contratadas optantes pelo SIMPLES 
Nacional; Relações do Trabalho: NR 12, E-
-social, Programa de Proteção ao Emprego e 
Negociações Coletivas; Fundos Constitucio-
nais; Tratamento diferenciado para MPEs na 
Lei anticorrupção; Oportunidades de crédito 
para as MPE industriais; Programa compre 
no Pequeno – SEBRAE; Inspeção do Trabalho 
para as MPEs; Representantes da CNI, acer-
ca do acompanhamento de projetos legisla-

tivos prioritários do COMPEM e NR 12; Estratégia internacional para MPEs;  
BNDES – Linhas de Crédito para MPE e o cartão BNDES  e  Resolução Comitê 
Gestor do SIMPLES Nacional  declaração de ICMS Substituição Tributária.

Ao final da reunião foi realizada a eleição para presidência do conselho, 
em que foi eleita a industrial Iracema do Vale, diretora 1ª tesoureira do do 
Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, 
de Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima – SINDICONF, membro titular 
do Conselho de Representantes e do Conselho Fiscal da FIER e, membro su-
plente do Conselho Regional do SENAI, tendo como vide a industroa Rosinete 
Damasceno Baldi, Presidente do SINDICONF e diretora 1ª. Secretária da FIER.

 A Coordenadora da FIER, Karen Telles, conduziu a avaliação do trabalho 
realizado ao longo do ano, solicitou propostas para o plano de ação de 2016, 
que devem ser enviadas até o dia 18 de dezembro para o e-mail solange.
minotto@fier.org.br e convidou todos a aderirem a campanha Papai Noel 
dos Correios e adotarem uma cartinha para presentear uma criança carente, 
bem como levar cartazes para as suas empresas e realizarem uma mobiliza-
ção com seus funcionários para fazerem o mesmo.

Chefe do SERET, Luciana Souza palestrando
Foto: ASCOM/FIER

Foto: ASCOM/FIER

Conselheiros do COMPI durante 5ª reunião
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Alunos do SESI recebem orientações de saúde bucal e 
aplicação Flúor

Alunos dos projetos Arte Jovem e Lazer Cultural do 
SESI se preparam para o Recital 2015

Os alunos do Centro de 
Educação do Trabalhador João 
de Mendonça Furtado – CET/
SESI foram beneficiados com 
uma ação integrada entre as 
unidades de Educação e Saú-
de do SESI, com aplicação de 
Flúor e orientação sobre Saú-
de Bucal, realizada de 18 a 23 
de novembro na Biblioteca da 
escola.

De acordo com a coorde-
nadora da Saúde, Esmerinda 
Luniere, a parceria entre as 
unidades teve como principal 
objetivo “a prevenção da carie 
dentária, com ênfase nas orientações sobre a saúde dos dentes, com re-
lação ao uso de fio dental, alimentação correta, escovação, entre outras”, 
frisou.

Durante a programação os alunos do Maternal ao 5º Ano, participaram 
de palestras ministradas pela equipe de atendentes de saúde bucal do SESI, 
os colaboradores Kelly Saldanha e Iranyton Lopes e, supervisionados pela 
coordenadora da Saúde, a cirurgiã dentista Esmerinda Luniere.

Na ocasião a equipe apresentou uma cartilha e um vídeo e fez demons-
trações com os objetos do Kit Educativo, composto por um modelo de arca-
da dentária com escova dental em tamanho grande, escova para prótese, 
escova interdental, fio dental, modelo evolutivo da cárie e de doença perio-
dontal e um livro grande com o personagem do doutor dentuço.  

Após as orientações com os profissionais de saúde, os alunos recebe-
ram a aplicação de Flúor em forma de gel colocado nas moldeiras ajustá-
veis, deixando o flúor em contato com a superfície dental num período de 
2 a 4 minutos. O produto é um importante aliado na formação dos dentes, 
pois favorece a formação de cálcio e potássio.  

Do dia 1º ao dia 4 de dezembro, as crianças e os jovens dos projetos 
Arte Jovem e Lazer Cultural do SESI/RR, estarão em festa. Trata-se do Recital 
2015 que acontecerá a partir das 19h30, no auditório do Centro de Educa-
ção do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI, localizado na 
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto.

O evento tem o objetivo de incentivar a cultura, demonstrar e valorizar 
o resultado do aprendizado dos alunos dos projetos junto aos familiares, 
os trabalhadores da indústria, comunidade em geral e demais convidados.

Durantes as quatro noites da programação, os alunos de musicalização 
e instrumentos musicais como bateria, violão, percussão, e canto coral irão 
interpretar músicas clássicas, folclóricas resgatando os cantores e canções 

Ao final do ciclo das orientações, a atendente de saúde bucal e pales-
trante, Kelly Saldanha sorteou um brinde surpresa, para a turma, quem 
acabou levando o presente, foi a aluna Emanuelle Santos, 11 anos, aluna 
do 5º Ano, que aprovou a “aula diferenciada”. 

Ela destacou também que algumas das orientações que foram passa-
das, ela já sabia, mas, ficou surpresas com outras e garantiu que vai colocar 
em prática o novo aprendizado. “Gostei muito de participar dessa palestra, 
de assistir o ovídeo educativo, ter ganhado o brinde e fazer a aplicação do 
flúor, pois mesmo sabendo de algumas coisas que aprendi com meus pais 
e indo ao dentista, não é a mesma coisa. Aqui pudemos aprender mais e 
interagir com os profissionais e nossos colegas da turma. Agora vou poder 
colocar tudo em prática o que aprendi”, afirmou. 

A proposta de acordo a Coordenadora Pedagógica, Samantha Tomé, é 
que sejam realizadas, pelo menos, três ações de orientação e saúde bucal 
em 2016.  “Estamos fazendo um novo projeto pedagógico e analisando três 
datas possíveis para continuarmos realizando essa ação no próximo ano, 
pois entendermos que é importante conscientizar nossos alunos sobre a 
saúde dos dentes”, ressaltou.

da Música Popular Brasileira (MPB), além de musicas de composição pró-
pria dos professores do SESI. Ao todo participarão 180 crianças de 6 a 12 
anos.    

A entrada para apreciar os trabalhos que serão desenvolvidos no Re-
cital deste ano, é um brinquedo novo. A ideia segundo o coordenador dos 
projetos, Cláudio Líisias é, que, a partir dessa ação, crianças de baixa renda 
sejam agraciadas com os presentes, visto que muitos pais não têm condi-
ções de presenteá-las no final do ano. “Essa é a segunda vez que nós esta-
mos trabalhando o Recital com esse foco, com arrecadação de brinquedos 
para posteriormente entregarmos às crianças do abrigo infantil e casas de 
apoio”, enfatizou. 

Emanuele Santos, aluna do 5º Ano, disse que colocará em prática 
tudo o que aprendeu.

Alunos do CET recebendo orientações da equipe de odontologia da unida-
de de Saúde do SESI

Foto: ASCOM/SESIFoto: ASCOM/SESI
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Alimentação Saudável nas empresas industriais de 
Roraima

Município de Bonfim recebe ação do SESI Cozinha 
Brasil

O Serviço Social da Indústria de Roraima 
– SESI/RR vai até as empresas industriais para 
levar a seus funcionários o programa “Alimen-
tação Saudável na Indústria”.

A prestação do serviço é acompanhada por 
um profissional em nutrição do SESI-RR e tem 
como objetivo contribuir para a mudança de 
comportamento do trabalhador da indústria 
no que se refere à alimentação saudável na 
busca por saúde e qualidade de vida.

A dinâmica de realização se dá da seguin-
te forma: o serviço Alimentação Saudável na 
Indústria disponibilizará dois tipos de ações educativas diferenciadas 
que objetivam despertar a corresponsabilidade e o interesse do traba-
lhador por uma alimentação saudável e equilibrada.

A primeira são “Ações Educativas Pontuais”, que caracterizam-se 
como uma abordagem rápida, de fácil aplicação, portanto, mais bara-
ta. Estas consideram a participação e interação do trabalhador, bem 
como a sua realidade sociocultural. São exemplos de ações educativas 
pontuais: Kit Palestras, Kit Material Educativo (e-mail marketing, ímã, 
passatempo, cartaz, folder e flash) e Café da manhã com Nutricionista.

A segunda são “Ações Educativas Vivenciais”, que caracterizam-
-se por ser uma abordagem educacional mais processual, exigindo um 
maior tempo de intervenção e, portanto, privilegiam a participação 

A unidade de Lazer do SESI/RR por meio do Programa de Ali-
mentação Saudável SESI Cozinha Brasil, em parceria com a Comarca 
do município de Bonfim, realizou nos dias 24 e 25 de outubro, no 
plenário da comarca, o curso sobre alimentação saudável e reapro-
veitamento de alimentos para uma turma de 70 alunos.

A ação faz parte da Campanha Nacional “Justiça pela Paz em 
Casa”, criada pelo Tribunal de Justiça – DF e aderida pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima. 

O objetivo de acordo com a coordenadora do programa, Elisan-
gela Santos, foi de mostrar que é possível aprender receitas novas, 
adaptá-las e transformá-las numa fonte de renda, pois cada receita é 
elaborada com baixo custo. “As receitas apresentadas em cada curso 
que nós realizamos, é uma evidência de que podemos sim, reapro-
veitar 100% os alimentos, que podemos adaptar com ingredientes 
que temos em casa, na horta do quintal e que terão o mesmo valor 
nutricional. É essa a ideia, proporcionar uma alimentação saudável, 
balanceada e com preço acessível”, afirmou.

A programação seguiu de acordo com o cronograma do curso, 
incialmente com a entrega do kit do programa; parte teórica com 
orientações sobre alimentação saudável, manipulação e higieniza-

do trabalhador de maneira mais efetiva. Nesse 
sentido, a Educação Nutricional é entendida 
como processo interativo, que ocorre de forma 
contínua, e considera o trabalhador um agente 
ativo no sentido de aumentar a capacidade de 
definir, analisar e agir sobre seus próprios pro-
blemas nutricionais. São exemplos de ações 
educativas vivenciais: Oficinas Vivenciais, SESI 
Cozinha Brasil, Curso de Planejamento de Car-
dápio e Cursos Cozinha Brasil para DCNT.

Segundo a Nutricionista do SESI-RR, Mar-
cela Trindade esse serviço pode proporcionar 

às empresas contratantes maior e melhor produtividade e aos seus 
funcionários melhorias pessoais e profissionais. “Com a implementa-
ção poderemos observar a melhora das atitudes e comportamento 
e, a longo prazo, a melhora do estado de saúde dos indivíduos ou da 
coletividade, assim como um ambiente de trabalho produtivo”, con-
cluiu Marcela.

O valor do investimento é estipulado de acordo com o porte de 
cada empresa e do pacote escolhido. Para maiores esclarecimentos os 
empresários e responsáveis por instituições interessados em contra-
tar o serviço devem entrar em contato na unidade de lazer do SESI-RR, 
localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Bairro 
Aeroporto ou pelo telefone (95) 4009-1877. 

ção dos alimentos; atividade prática com elaboração das receitas; 
degustação e por fim a entrega dos certificados.
AGENDA - Nesta sexta-feira (27), a equipe do SESI Cozinha Brasil 
estará participando do encerramento da campanha Novembro Azul 
sobre a prevenção do câncer de próstata, realizado pela Liga Rorai-
mense de combate ao Câncer.  A programação acontecerá logo mais, 
das 18 às 21 horas, no estacionamento do estádio Canarinho.  Du-
rante a programação os participantes poderão contar com o apoio 
do Caminhão SESI em movimento que se transformará num palco 
para receber diversas atrações, além da unidade móvel do Cozinha, 
em que será utilizada para preparação de receitas. 

E fechando a programação deste final de semana, a equipe em 
parceria com a escola municipal Valdemarina, do bairro Nova ci-
dade, zona oeste da Capital, estarão realizando uma programação 
especial em comemoração ao aniversário da instituição de ensino, 
amanhã (28), das 8h às 12h e das 14h às 18h.  Serão realizadas mais 
dez receitas nutritivas como bolo de abóbora, suco da horta, molho 
prático para saladas, salpicão verde, pudim de maracujá, entre ou-
tras, para os pais dos alunos, equipe técnica da escola e a comuni-
dade em geral.

imagem google

Coordenadora do SESI Cozinha Brasil, Elisangela Santos durante a apresentação do curso Alunos certificados
Foto: ASCOM/SESI Foto: ASCOM/SESI
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Feira de Ciência e Tecnologia acontecerá no dia 5
Alunos da escola do SESI-RR já estão na reta final dos preparativos para 

expor seus trabalhos
Após um ano de estudos e aprendizados é hora de colocar em 

prática a teoria vista em sala de aula, por isso o Centro de Educação 
do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET irá realizar no dia 
5 de dezembro a Feira de Ciências e Tecnologia 2015, em sua quadra 
poliesportiva, das 9h às 11h30.

O evento tem o objetivo de incentivar a produção científica no 
ambiente escolar, oportunizando a apresentação de pesquisas atra-
vés de projetos e experimentos além de divulgar a ciência como 
base fundamental na compreensão do ambiente.

A feira é um momento no qual os alunos podem deixar a criativi-
dade fluir acerca dos temas propostos que são: Ciência e Tecnologia, 
Meio Ambiente, Saúde e Sociedade, Produção Industrial no Século 
XXI, Cultura, Eletricidade e Agroindústria.

Segundo a Coordenadora do 6º ao 9º ano, Claudicéia Lopes 
Ferreira, os alunos passarão por um processo de fixação de tudo 
o que viram no decorrer do ano. “Sabemos que a melhor maneira 
de aprender é fazendo, pois os livros, revistas e aulas teóricas dão 
subsídios e fundamentos para fortalecer a base de conhecimento, 
porém assimilamos verdadeiramente quando colocamos em práti-
ca”, finalizou Claudicéia.

A proposta da direção é que todos os alunos estejam envolvidos, 
por isso participarão da exposição as turmas do maternal ao 9º ano, 
que estão na faixa etária entre três a 15 anos, o que propiciará um 

momento de interação entre séries, no qual poderão praticar o res-
peito o companheirismo e estreitar laços de amizades.

O evento tem entrada franca e será aberto para comunidade. A 
programação acontecerá no CET, localizado na Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3786 – Bairro: Aeroporto. 

Confira abaixo os trabalhos que estarão em exposição:

Alunas durante apresentação do Sistema Solar

Foto: ASCOM/SESI
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Parceria do SENAI com Fundação Schneider já formou 
mais de 900 jovens trabalhadores 

Técnica da Fundação visitou o Senai Roraima para conhecer o 
trabalho que a instituição realiza

Tour da Bel acontecerá logo mais, às 19h no CAF
Empreendedora já percorreu 17 capitais brasileiras

Desde 2011 o Senai Roraima executa cursos de Intro-
dução à Eletricidade que fazem parte do Programa BipBop, 
idealizado pela Fundação Schneider Electric.  Essa ação con-
siste em um treinamento técnico de jovens em situação de 
vulnerabil idade social e objetiva inseri- los no mercado de 
trabalho e promover o empreendedorismo social.

Nos cinco anos de parceria, 986 pessoas foram treinadas 
pelo BipBop em Roraima. Nacionalmente o projeto já alcan-
çou mais de 21.000 pessoas e até 2015 é oferecido gratuita-
mente a todos aqueles que tenham o perfi l  exigido. A carga 
horária varia de 80 a 120 horas e tem entre seus módulos 
Energia Segura e Sustentável,  Conceitos Técnicos Elemen-
tares, Medidas Elétricas, Prática Profissional e Como Atuar 
no Mercado de Trabalho. Para melhor aproveitamento do 
curso, cada turma conta com no máximo 26 alunos.

No município de Rorainópolis,  onde o Senai possui um 
Centro de Capacitação Profissional,  foram realizados 02 cur-
sos e prepararam 36 profissionais em parâmetros básicos 
sobre a eletricidade residencial associados aos equipamen-
tos oferecidos pela Schneider.

Depois de formados, os alunos têm a oportunidade de se 
cadastrar no Emprega Indústria, onde passam a fazer parte 
de um banco de dados que ajuda a encaminhá-los pro mer-
cado de trabalho.

A técnica da Schnaider, Fabiana Galvão visitou o Senai 

A empreendedora, Bel Pesce estará nesta sexta-feira, 27, 
a partir das 19h00, no Centro Amazônico de Fronteira – CAF/
UFRR, realizando palestras e fazendo o lançamento do livro “A 
sua melhor versão te leva além - Meu Código Aberto”.  Desde o 
dia 5 de outubro Bel já percorreu 17 capitais do Brasil.

No livro, Bel conta sobre algumas experiências nas quais 
teve que se manter fiel aos seus valores e, principalmente, 
aos seus sonhos. “A sua melhor versão te leva além” é o pri-
meiro livro da série “Meu Código Aberto”, da Enkla Editora, 
que tem o propósito de criar um movimento de compartilha-
mento e traz histórias cativantes e que desafia a encontrar 
melhor versão de cada pessoa.

O intuito do movimento “Meu Código Aberto” é fazer com 
que os leitores comecem a entender o seu próprio código e 
que se sinta incentivado a compartilhá-lo. Um livro virou uma 
série de livros, que deu origem a um aplicativo e, agora, se 
tornou um grande movimento!

Durante a programação o público poderá conhecer a traje-
tória da Bel e acompanhar a exibição do documentário A Me-
nina do Vale pelas Capitais do Brasil, neste curta,  Bel Pesce 
conta o que tem aprendido em sua jornada empreendedora 
e cita diversos cases de sucesso que mostram como o perfil 
empreendedor pode mudar uma vida.  

Ao final da programação será aberto espaço para a sessão 
de fotos e autógrafos com Bel Pesce.

Os interessados em participar da programação podem en-
trar no site (www.ielrr.org.br) e fazerem suas inscrições gra-
tuitamente. Para maiores informações podem ligar para o te-
lefone 98112-2075.

BEL PESCE - Bel Pesce é uma empreendedora apaixonada 
por negócios e pela vida e fundadora da FazINOVA, uma es-
cola de desenvolvimento de talentos e inovação que ajuda as 

Roraima no último dia 19 e além de poder conhecer o tra-
balho que a instituição realiza, também reuniu com o Di-
retor Regional,  Arnaldo Mendes de Souza Cruz e tratou de 
possíveis novas parcerias para 2016. Na reunião, a gerente 
de educação profissional,  Jamil i  Vasconcelos, destacou a im-
portância dessa parceria ao longo do tempo e como essa 
profissionalização tem integrado pessoas ao mercado de 
trabalho.

pessoas a realizarem sonhos. Ela também é escritora, autora 
dos livros “A Menina do Vale”, “Procuram-se Super-Herois”, 
“A Menina do Vale 2” e “A sua melhor versão te leva além” e 
fundadora da Editora Enkla, que nasceu em setembro de 2015 
com o propósito de semear conteúdos inspiradores. Foi consi-
derada uma das “100 pessoas mais influentes do Brasil”, pela 
Revista Época, eleita um dos “30 jovens mais promissores do 
Brasil”, pela Revista Forbes, um dos “10 líderes mundiais mais 
admirados pelos jovens”, em pesquisa da Cia de Talentos, e 
vencedora do Women’s Initiative Awards, trazendo para o Bra-
sil, pela primeira vez, o renomado prêmio da Cartier que ava-
lia projetos de mulheres empreendedoras de todo o mundo.

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

Treinamento da equipe do Senai

Foto: ASCOM/SENAI


