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Empresários assinam contrato de adesão para a
primeira etapa do Procompi moveleiro
Quatorze empresários induscursos de marceneiro em MDF e
triais associados ao Sindicato das
madeira, em parceria com o
Indústrias de Marcenaria do
SENAI e IEL, além de consultoria
Estado de Roraima – SINDIMAR
nas empresas utilizando o
se reuniram da noite do dia 05 de
modelo 5S.
fevereiro na sala de reuniões da
Uma novidade esse ano é a
FIER para a apresentação da
participação de todas as empreprimeira etapa do Programa de
sas que aderiram ao programa, na
Apoio a Competitividade das
Feira Formobile, que acontecerá
Micro e Pequenas Indústrias –
no mês de agosto em São Paulo.
PROCOMPI moveleiro. O lançaLá, os empresários poderão
mento do Procompi moveleiro
conhecer todas as novidades
aconteceu no mês de agosto de
relacionadas ao setor moveleiro,
2013.
além de conhecer novas perspecFoto: ASCOM Sistema Indústria
O coordenador técnico da Empresários tiram dúvidas sobre ações do Procompi moveleiro
tivas de investimentos em
FIER, Ivo Gallindo, realizou uma
equipamentos e matéria-prima.
explanação mostrando os investimentos que serão feitos e como
PROCOMPI – O programa visa contribuir com o
as empresas serão beneficiadas com o programa. “Tenho certeza
desenvolvimento e fortalecimento gerencial das indústrias em
que com o Procompi, os empresários sairão com uma visão
Roraima. A proposta é tornar essas empresas mais competitivas e
diferenciada do mercado de trabalho”, destacou.
sustentáveis. O PROCOMPI é uma parceria entre a Confederação
Entre as ações da segunda etapa estão: Palestras sobre
Nacional das Indústrias – CNI, Federação das Indústrias de Roraima
planejamento estratégico e gestão empresarial, workshops,
– FIER, SEBRAE e os Sindicatos.

Sindirepa promove palestra sobre peças elétricas e
injeção eletrônica
O Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e
Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA em parceria com a
Polo Comércio Importação e Exportação promove no dia 11 de
fevereiro, a partir das 19h no auditório do Centro de Educação do
Trabalhador João de Mendonça Furtado, Palestra sobre peças
elétricas e injeção eletrônica.
O público alvo são aproximadamente os proprietários de
oficinas mecânicas, filiados ao sindicato, além de colaboradores
das empresas de vendas de peças.
Carlos Roberto da Costa, filiado ao Sindirepa explicou que é

muito importante que os proprietários, mecânicos e vendedores
participem para tirar dúvidas quanto às funcionalidades dos
produtos e a venda de forma correta.
“O palestrante da empresa Polo, representante da marca EURO
em Boa Vista irá passar aos participantes todas as peculiaridades
dos produtos em circulação no mercado. Quando o cliente chega a
uma oficina, o profissional mecânico terá mais facilidade para
identificar o produto correto a ser comprado. Da mesma forma
acontecerá com o vendedor, que passará o produto certo para o
cliente”, frisou.

Novo aplicativo para "Serviços de importação"
pode facilitar a vida dos empresários industriais
A Receita Federal está disponibilizando
aplicativo para smartphones em versões
disponíveis na Apple Store e no Google Play (IOS
e Android) para facilitar o acesso de empresas
interessadas no processo de IMPORTAÇÃO de
mercadorias (importadores, despachantes
aduaneiros, agentes de carga). O aplicativo
pode ser baixado e instalado de forma gratuita.
Conheça as vantagens que esta primeira
versão do aplicativo permite às empresas:
a) Consultar informações básicas sobre o
Conhecimento de Carga e sobre a Declaração de Importação (DI);
b) Acompanhar Conhecimento de Carga e Declaração de
Importação e ser avisado automaticamente, quando houver
mudança em sua situação;
c) Simular a importação de uma mercadoria, calculando os
impostos devidos e informando o tratamento administrativo
necessário à importação;
d) Acessar a tabela de NCM (Nomenclatura Comercial do

Imagem ilustrativa

MERCOSUL) através de pesquisa por código, descrição ou
estrutura e visualizar as alíquotas, as medidas compensatórias e o
tratamento administrativo de cada produto consultado;
e) Consultar dicas e realizar um teste de conhecimentos sobre o
processo de importação de mercadorias;
f) Avaliar a aplicação.
Para mais esclarecimento o interessado deve acessar o site da
Receita Federal (www.receita.fazenda .gov.br) - Aplicativos Móveis
– Importador.
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Projeto Arte Jovem do SESI retorna suas atividades em 2014
As vagas para o projeto Arte Jovem
“A i nte n ç ã o d o p ro j e to é a
continuam abertas para crianças com
socialização e ampliação de sua visão
idade entre seis e doze anos. As
cultural, assim eles se integram de
atividades retornam nesta segundaforma natural com os colegas”,
feira (10). São oferecidas oficinas
destacou.
recreativas, teatro, canto coral e
Os resultados dos trabalhos
musicalização (flauta, teclado, violão
desenvolvidos junto aos alunos do
e violino), com o intuito de despertar
projeto são apresentados em eventos
nas crianças a socialização por meio
realizados durante todo o ano no SESI,
da diversidade cultural e a integração.
como o Recital, Mostra de teatro e
Segundo a Coordenadora
Cantata de Natal.
Pedagógica da Unidade de Lazer do
As atividades acontecem duas
Foto: ASCOM Sistema Indústria
SESI Marcilene Mendes, os pais que Alunos retornam às aulas de teatro, coral e musicalização nesta segunda-feira
vezes por semana, as segundas e
tiverem interesse podem fazer
quartas ou terças e quintas, das 8h às
inscrições o ano inteiro e as atividades são desenvolvidas até o mês
12h e das 14h às 18h. As inscrições podem ser feitas na Secretaria
de dezembro.
do Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI (CCEL), em horário
O projeto acontece duas vezes na semana e as crianças passam
comercial. Mais informações pelo telefone 4009-1844.
4 horas nas atividades que contemplam uma hora em cada oficina.

SENAI realiza serviços de Inovação a sindicalizados do
SINDIREPA
Para o SENAI, trabalhar a
A equipe de consultores técnicos
Inovação de uma empresa significa
tem o objetivo de sensibilizar os
inovar ou desenvolver produtos e
empresários em suas visitas,
processos, desenvolver sistemas,
apresentando mudanças estratédesign de novos produtos ou
gicas, proporcionando benefícios ao
adaptação de ferramentas e dispoempresário, colaboradores e
sitivos de segurança. Assim, por
clientes, detectando através das
meio da área de Serviços Técnicos e
análises as melhorias que podem
Tecnológicos – STT, o SENAI Roraima
ser implementadas e a melhor
está desenvolvendo um trabalho,
forma de inserí-las nos procedimendesde novembro de 2013, com 22
tos das empresas como processos
e m p re s a s s i n d i ca l i za d a s n o
construtivos e eficientes. Uma das
Sindicato da Indústria de Reparação
empresas atendidas na consultoria
de Veículos - SINDIREPA.
foi a Nordiesel, que já passou por
Foto: ASCOM SENAI
A ação consiste na implantação Associados do SINDIREPA passam por capacitação na metodologia 5S
todos os processos do 5S.
da Metodologia 5S nas empresas,
De acordo com Lucas da Silva
que trata dos sensos de Utilização, Organização, Limpeza, Saúde e
Santana, assistente administrativo, após a implantação melhorou
Autodisciplina (SEIRI, SEITON, SEISO, SIKETSU e SHITSUKE). Para
significativamente a organização da empresa. “Mesmo ainda
essa etapa os consultores técnicos do SENAI foram capacitados
enfrentando algumas resistências de alguns colaboradores, o
com treinamento interno e posteriormente a criação e
resultado foi notório e perceptível aos nossos clientes, com força
desenvolvimento das ferramentas para o programa (manual,
de vontade e iniciativa o ambiente de trabalho pode ser
cartilha, planilhas de avaliação, método de pontuação e gráficos).
melhorado acrescentou”.

Aprendizagem Industrial do SENAI é a oportunidade para os
jovens iniciarem uma carreira de sucesso
No dia 3 de fevereiro, 215 alunos
que determina a contratação de
da Modalidade de Aprendizagem
aprendizes. De acordo a IN MTE/SIT
Industrial, iniciaram as atividades
nº 75/2009, os estabelecimentos
escolares no SENAI Roraima. São
que tenham ao menos sete
jovens de 14 a 23 anos, aprovados
empregados são obrigados a
no último processo seletivo, nos
empregar e matricular número de
cursos de Auxiliar Administrativo,
aprendizes equivalente a 5%, no
Auxiliar Administrativo na
mínimo, e 15%, no máximo, dos
Construção Civil, Auxiliar de
trabalhadores existentes em cada
Edificações, Costureiro Industrial,
estabelecimento, cujas funções
Eletricista Industrial, Auxiliar Técnico
demandem formação profissional
Eletrônico, Mecânico de
(Decreto nº 5.598/2005). A lei se
M a n u te n ç ã o d e A u to m ó ve l ,
aplica também às empresas públicas
Operador de Microcomputador e
e sociedades de economia mista.
Foto: ASCOM SENAI
Padeiro e Confeiteiro.
A Aprendizagem Industrial do
Jovens são capacitados no curso de mecânica para automóveis
Os cursos são ofertados de
SENAI-RR é uma oportunidade de
forma gratuita e é destinado a candidatos que esteja cursando ou
crescimento, totalmente gratuita, com incentivo a começarem
já tenham concluído o ensino fundamental e que buscam
uma carreira profissional, pois os cursos desta modalidade
capacitação profissional. Os aprendizes, como são chamados,
possibilitam a articulação entre teoria e prática. O jovem aprende
ficam a disposição de empresas que devem cumprir o que diz a CLT
praticando dentro do SENAI e da empresa.
– Consolidação das Leis de Trabalho – em seus artigos 428 a 433,
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SENAI Roraima realiza curso de soldador no
processo MIG/MAG
O SENAI começa o ano,
direto para que haja uma
ofertando um curso bastante
revolução tecnológica na área
requisitado na área de
de solda como um todo e o
Metal/Mecânica, trata-se do
SENAI, como escola de
curso Soldador no Processo
vanguarda, não poderia deixar
MIG/MAG, que tem como
de participar diretamente
principal característica a
deste processo evolutivo,
capacidade de permitir
contribuindo com a formação
atividades de solda em aços
profissional de uma nova
de baixa liga, carbono,
geração de profissionais
alumínio, em alternadas
capacitados não somente na
espessuras e em todas as
área de solda e metalurgia,
posições de soldagem. Esses
bem como em todas as áreas
equipamentos têm seu uso
relacionadas à indústria.
cada vez mais frequentes,
MIG/MAG é a sigla de
devido sua versatilidade e
identificação dos processos de
qualidade nos processos de
soldagem a arco elétrico que
soldagem em que são
utilizam gases inertes ou
utilizadas.
mistura deles (MIG) e também
Em Roraima, essas serão as
gases ativos ou misturas de
primeiras turmas formadas. O
gases ativos e inertes (MAG)
curso de especialização
para proteger a poça de fusão
Foto: ASCOM SENAI
profissional acontecerá nos
e a região adjacente a ela
Profissional realizando processo de solda em MIG/MAG
turnos vespertino e noturno,
contra os gases da atmosfera
com carga horária de 80 horas,
que possam prejudicar a
atendendo 24 alunos.
soldagem.
Para o coordenador da área Gil Monteiro os processos de
Os interessados em participar dos cursos ofertados pelo SENAI
soldagem utilizados hoje são desenvolvidos utilizando
Roraima devem procurar uma das unidades da Instituição,
equipamentos e tecnologia de ponta para que o produto final seja
localizada na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa Branca ou na Rua Sólon
de alta qualidade. “O processo Mig/Mag é um dos responsáveis
Rodrigues Pessoa, 601-1 – Pintolândia.

ESTÁGIO: O tão sonhado início no mercado de trabalho
Em Matéria realizada pelo Jornal Hoje da Rede globo,
apresentou-se um aumento de 11% a nível nacional nos
valores de bolsa de estágio. Em Roraima o IEL destaca-se
com estudantes no mercado de trabalho do nível médio
regular, estudantes da Educação de Jovens e Adultos,
cursos do nível médio técnico, cursos técnicos, superiores
e alunos de pós-graduação com bolsa média de R$ 350,00
à R$ 700,00 no ano de 2013 chegando ao teto máximo de
R$ 1.000,00.
Para buscar uma vaga hoje no mercado de trabalho,
não basta somente estar estudando, é preciso que o aluno
demonstre interesse em aprender, tenha característica
como iniciativa, dinamismo e comprometimento com o
trabalho.
E a disputa por uma vaga está cada vez mais acirrada,
onde os alunos que se destacam conseguem a tão
sonhada vaga de estágio, na expectativa de uma
contratação de emprego através do Programa de Estágio
do IEL.
Empresas recebem estagiários cadastrados pelo IEL

Foto: IEL

Superintendente do IEL RR Lídia Tavares visitou as instalações da Escola Curumin e parabenizou a diretora
pelo novo espaço

A Superintendente do IEL/RR, Lídia Coelho Tavares, realizou
visita à Escola Curumim e observou a atuação dos estagiários
encaminhados pelo IEL.
A diretora da Escola Joselita Martins Peixoto afirmou que a
maioria dos estagiários selecionados pelo IEL, são contratados
pela escola, por apresentarem um ótimo desempenho nas
atividades desenvolvidas, quando terminam o seu período de

estagio, ou até mesmo antes do término.
A superintendente do IEL fala sobre o resultado do trabalho
desenvolvido na entidade. “Estamos satisfeitos, pois o trabalho
realizado para selecionar os estagiários para os clientes éfeito de
forma bem criteriosa. Quando somos informados que o estagiário
é contratado pela empresa, ficamos com o sentimento de missão
cumprida”, enfatizou.
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INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro
(95) 3621-3571 / 8112-1952(vivo)

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
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