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Ação Global atinge a marca de
8.165 mil atendimentos em 2014

Fotos: Jader Souza
População de Caracaraí recebeu atendimento nas áreas de saúde, cidadania e lazer

Em sua 20ª edição, o Ação Global 2014, evento realizado pelo
SESI e Rede Globo, aconteceu pela primeira vez no município de
Caracaraí, região Sul do Estado. Esse ano foram 8.165 mil
atendimentos para 4.105 pessoas. Foram oferecidos 30 diferentes
tipos de serviços com a ajuda de 39 parceiros e 290 voluntários, entre
eles as empresas industriais: Cerâmica Paraíso, CERR, CAER, Correios,
OI e Codesaima. Os atendimentos foram realizados na Universidade
Estadual de Roraima – UERR, Universidade Virtual de Roraima UNIVIRR e Na Unidade de Saúde Renato Costa Santiago.
Com o tema “Mulher e sua importância para a qualidade de vida
na família”, o mutirão da cidadania recebeu pessoas vindas de vicinais
e até de outros municípios, que aproveitaram a oportunidade para
utilizar serviços com acesso mais facilitado, ou que são oferecidos
apenas em Boa Vista.
Durante todo o dia a população teve acesso à consultas médicas,
exames e procedimentos clínicos em diferentes especialidades,
atendimento odontológico, avaliações físicas, nutricionais,
degustações do programa SESI Cozinha Brasil e massagem anti-stress.
Ações de cidadania, como corte de cabelo, emissão de carteira de
estudante, CPF, carteira de identidade, registro de nascimento,
carteira de trabalho, orientações jurídicas e informações sobre
habilitação de benefícios do INSS estavam entre os serviços mais

procurados. Uma novidade do Ação Global 2014 foi o serviço de
casamento gratuito, realizado pelo Tabelionato do 1º Ofício, ao todo
19 casais oficializaram a união.
Nas áreas de cultura e lazer, bandas locais animaram jovens e
crianças que também participaram de atividades recreativas e
esportivas como: Totó, cama elástica tênis de mesa, vôlei, futebol. A
Banda da 1ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro fez
uma apresentação especial no evento.
Ação Global em Números
Total de atendimentos: 8.165
Saúde: 1.247
Cidadania: 3.347
Esporte, Lazer e Cultura: 1.298
Serviços educacionais: 620
"MULHER" - "A mulher e
sua importância para a
Qualidade de Vida na Família"

Mais informações e
www.sesirr.org.br.

Orientações nutricionais: 500
Outros serviços: 1.153
fotos estão disponíveis no site:

FIER promove primeiro encontro para empresários
no Distrito Industrial em 2014
Na próxima quarta-feira (7), a partir das 8h, acontece no Centro
de Atividades do Trabalhador Waldir Peccini, o 1º Encontro
Empresarial “Café com a Indústria” de 2014. O evento é realizado de
forma periódica, para tratar as demandas das indústrias e para mostrar
o que o Sistema Indústria oferece no Distrito Industrial.
A expectativa é que empresários, cujo suas indústrias funcionam
dentro e fora do Distrito Industrial, participem. O governador do
Estado Chico Rodrigues confirmou presença evento.

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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Conselho Temático de Responsabilidade Social
e Relações Trabalhistas visitou o Ação Global

Fotos: Ascom/FIER
População de Caracaraí recebeu atendimento nas áreas de saúde, cidadania e lazer

Os membros do Conselho Temático de Responsabilidade Social e
Relações Trabalhistas – CTRSRT estiveram em Caracaraí no sábado 26
de abril, para acompanhar o Ação Global 2014 e visitar a duas
empresas industriais no município.
O grupo foi composto pela presidente do conselho temático, a
industrial Lisete Pereira, o empresário Elton Carneiro (industrial),
Conceição Lobo (Eletrobras), Jefferson Haron (SESI), Miriam Penhaloza
(SESI), Francinaira Paixão (SENAI), José Rui Furtado Bezerra (IEL), Maria
Lúcia (FIER), Vitor Menezes (FIER), a superintendente da FIER, Almecir
Câmara e os convidados do conselho, Ivan Colares (SINDIJOIAS), João
Tavares (SINDIMAR) e Crisnel Ramalho (SINDIGAR).
A visita faz parte da agenda de trabalho do Conselho Temático, a
presidente Lisete Carneiro, destacou que a iniciativa contribui para
que todos conheçam mais as diferentes realidades de Roraima. “É um
trabalho muito importante para atender a população naquilo que ela
precisa e, como nós já tínhamos agendado as visitas nas empresas aqui
no município, achamos pertinente vir até o evento para acompanhar
esse processo de perto. O SESI está de parabéns!”, frisou.
Para o Conselheiro da FIER e presidente do Sindicato das
Indústrias de Mineração de Roraima– SINDIGAR, Crisnel Ramalho,

uma realização deste porte precisa ser apoiada. “É um belo trabalho
de toda a equipe do SESI que está aqui se empenhando para oferecer
atendimento de qualidade ao povo de Caracaraí”, completou.
Ivan Colares, presidente do SINDIJOIAS, destacou é um evento
importante, principalmente se realizado nos municípios do interior do
Estado. “A população vem em massa participar e os parceiros também
prestam um excelente serviço. Nós viemos visitar as empresas aqui em
Caracaraí e oferecer o apoio da FIER para o desenvolvimento
industrial”, declarou.
Para João Tavares, presidente do Sindimar, esse é um projeto
muito positivo. “Nós ficamos contentes em saber que pessoas
recebem atendimento de qualidade e melhoram sua saúde e
qualidade de vida”, finalizou.
Encerrada a visita, a comitiva seguiu para a Cerâmica Padroeira e
Móveis Ecológicos da Amazônia. Na cerâmica os membros da comitiva
puderam conhecer o processo de produção e um pouco da história de
como a empresa foi consolidada.
Na empresa de móveis ecológicos, a comitiva conheceu as novas
instalações e algumas inovações no método de produção das peças
com materiais recicláveis.

FIER promoveu curso de Como Pagar Menos Tributos

Antonio dos Santos Junior ministrou o curso para empresários da FIER

Quinze pessoas, entre empresários do setor industrial e gestores
de áreas administrativas e financeiras de empresas industriais
participaram do curso Como Pagar Menos Tributos, que teve duração
de oito horas, e foi realizado na sala de reuniões da FIER, no dia 29 de
abril.
Os temas abordados visaram caracterizar os principais regimes
tributários previstos na legislação brasileira, simples, lucro presumido
e lucro real, de forma que os participantes puderam avaliar qual deles

seria o mais adequado e econômico para suas empresas.
Antônio Inácio dos Santos Júnior, Contador, com MBA em
Controladoria Financeira pela FGV de Brasília foi o facilitador da ação.
Ele destacou que a alta complexidade dos regimes e carga tributária
comprometem a competitividade da Indústria. “Por isso devemos
promover a estimulação da atuação dos empresários, por meio do
Sistema de Representação da Indústria, em busca de mudar essa
realidade”, finalizou.
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SESI desenvolve ações de prevenção aos
acidentes de trabalho nas empresas industriais

Foto: Ascom/SESI
Equipe de SST do SESI mostram em uma esquete os perigos da não utilização dos EPI´s no trabalho

No dia 28 de abril é celebrado o “Dia em memória às vítimas de
acidentes de trabalho”, e durante todo o ano, o SESI trabalha em ações
que buscam oferecer melhor qualidade de vida nas empresas
industriais em Roraima.
Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Previdência Social
mostra que são 337 milhões de acidentes, 2,3 milhões de óbitos, ou
seja, mais de quatro trabalhadores morrem a cada minuto, além de
160 milhões de trabalhadores que sofrem com doenças relacionadas
ao trabalho em escala mundial.
Para Roraima, os indicadores de saúde e segurança do trabalho
apontados pelo Departamento Nacional do SESI mostram que esse
coeficiente chega a ser alarmante, atingindo um número de 30
acidentes para cada 1.000 trabalhadores. As principais causas para o
afastamento ao trabalho são de lesões e traumatismos, doenças do
sistema osteomolecular, além de transtornos mentais e
comportamentais e doenças do sistema nervoso e digestivo.
Para reduzir esse índice, e também orientar e prevenir, o SESI é um
parceiro das empresas no que se refere a elaboração e execução de
programas de prevenção como PPRA, PCMSO, PCMAT. 47 empresas já
possuem esses programas buscando cumprir a legislação vigente.
Além disso, existe uma política de incentivo exclusiva para as
empresas industriais na área de SST incluindo gratuidade nas
consultas para emissão de atestado de saúde ocupacional, exames
admissionais e demissionais, periódicos, mudança de função e retorno
ao trabalho.
A enfermeira do núcleo de Saúde e Segurança do Trabalhodo SESI,
Joicineide Leão Silva, destacou que a data é lembrada devido a um
grande acidente ocorrido em 28 de abril de 1969 quando morreram
muitos operários de uma grande indústria. “Essa data é muito
importante para que os trabalhadores lembrem-se de utilizar os EPI's
(Equipamentos de Proteção Individual), tendo atenção na sua
atividade para evitar acidentes, pois sabemos que a família desse
trabalhador também será afetada. O Núcleo de Saúde e Segurança do
Trabalho do SESI existe para garantir e auxiliar as empresas no
cumprimento das normas de segurança para seus trabalhadores”,
frisou.
Distrito – No dia 28 a equipe de SST do SESI realizou uma
mobilização para conscientizar os trabalhadores sobre o uso de EPI's e

medidas de segurança no trabalho. Os técnicos apresentaram uma
esquete mostrando a realidade de alguns industriários que muitas
vezes não dão importância aos equipamentos de segurança
aumentando consideravelmente os riscos de acidentes.
Para o operador de empilhadeira da Empresa Brasferro, Gilberto
Reis da Silva, 38 anos, é de extrema importância usar os EPI's. “Nós
operamos máquinas pesadas e esse fator torna obrigatório o uso dos
equipamentos de proteção. A empresa onde eu trabalho investe na
segurança dos seus trabalhadores”, declarou.

Foto: Ascom/SESI
O operador de empilhadeira da empresa Brasferro Gilberto Reis da Silva usa seus equipamentos de proteção individual e apóia a iniciativa na empresa onde trabalha
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SENAI Roraima recebe Exposição de
Tecnologias Educacionais em 3 dimensões
Evento propõe interatividade com ambientes da indústria com realidade virtual
O Departamento Nacional do SENAI traz a Boa Vista a exposição
das tecnologias educacionais itinerante. A mostra possui 250 metros
quadrados com ambientes de interação em 3D e realidade ampliada
que recriam alguns ambientes das indústrias, além de simuladores.
A exposição será montada nas principais unidades do SENAI no
Brasil e em Boa Vista estará aberta ao público no período de 12 a 16 de
maio, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A idade mínima para visitas é de
14 anos.
A Exposição conta com módulos e equipamentos para ambientes
virtuais de aprendizagem, salas de apresentações em 3D, simuladores
de colheitadeira florestal, de solda, escavadeira e empilhadeira e até
uma caverna interativa digital que permite uma imersão virtual do
futuro profissional nos espaços de trabalho, como por exemplo,
plataformas de petróleo.
O objetivo é apresentar inovações na área de educação
profissional com recursos tecnológicos modernos aplicados à
educação e conteúdos interessantes que convidam os visitantes a uma
vivência lúdica que entrelaça saberes acadêmicos e práticos,
combinando a dimensão real e virtual da indústria e da escola em

Foto: Ascom/SENAI

diferentes espaços e tempos. Com isso, os visitantes se vêem imersos
num universo rico de equipamentos e ferramentas educacionais que
só encontram no SENAI.

Parceria entre IEL e CNPq levará a empresas
profissionais para desenvolver inovações
Empresas interessadas em desenvolver produtos, processos e
serviços inovadores terão mais um incentivo. O Inova Talentos, uma
iniciativa do Instituto EuvaldoLodi (IEL) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) oferecerá, até 2015,
mil bolsas para estudantes do último ano da graduação e para recémformados desenvolverem inovações nas empresas.
Para contar com esses talentos, as empresas deverão propor
projetos de inovação. As que tiverem projetos aprovados receberão
profissionais financiados pelo CNPq, que investirá R$ 29 milhões no
pagamento das bolsas. O processo de recrutamento, seleção,
treinamento e acompanhamento dos profissionais será realizado pelo
IEL e custeado pela empresa. Além disso, o IEL auxiliará as empresas a
desenvolver os projetos.
Os estudantes que desejarem concorrer às bolsas deverão

apresentar soluções inovadoras para os projetospropostos pelas
empresas selecionadas. Os projetos serão avaliados por uma banca
examinadora formada por especialistas no tema. Os candidatos
escolhidos receberão bolsas que vão de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil mensais
pelo período de um ano.
Segundo a Superintendente do IEL/RR, Lídia Coelho Tavares,o
Inova Talentos visa ampliar o quadro de pessoal qualificado em
atividades de inovação no setor empresarial brasileiro. “Para isso, o
programa oferece uma série de serviços que, aliados à aplicação do
projeto de inovação nas empresas, promove a troca de experiências, a
produtividade e a competitividade industrial”, frisou.
Para participar a empresa interessada deve procurar o Instituto
EuvaldoLodi – IEL, localizado na Avenida Capitão Julio Bezerra, 363,
Centro, e submeter seu projeto de inovação. O edital já foi publicado.

Encontro de Egressos do Programa Emprega Indústria
acontece na próxima semana
Na próxima quinta-feira (9), acontece o Encontro de egressos do Automotiva; Alimentos, além de empresários dos ramos citados acima.
Programa Emprega Indústria. A atividade é destinada para 100 O encontro terá início às 15h, no auditório do SENAI, e é promovido
egressos e alunos dos cursos de: Confecção do Vestuário; pela entidade em parceria com o Instituto EuvaldoLodi - IEL.
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