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FIER divulga Índice de Confiança do Empresário Industrial

A Confederação Nacional das Indústrias - CNI divulgou no dia 16 
de agosto, os resultados do Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI). A pesquisa mostra que a confiança do empresário 
cresceu de 49,9 pontos em julho para 52,5 pontos em agosto. O 
crescimento de 2,6 pontos do indicador é importante para a 
retomada da economia, mas cabe ressaltar que o nível de confiança 
dos industriais continua significativamente baixo. O valor de agosto 
é o segundo mais baixo desde a crise de 2008, superior apenas ao de 
julho.

Os empresários continuam percebendo piora nas condições 
atuais – da economia brasileira e da própria empresa – em 
comparação com os últimos seis meses (indicadores abaixo dos 50 
pontos). Com relação à economia brasileira, a boa notícia é que a 
situação não deve piorar nos próximos seis meses (indicador 

praticamente sobre a linha dos 50 pontos).
O aumento da confiança foi observado em todos os portes de 

empresas, com destaque para as grandes que apresentaram 
crescimento mais acentuado. Entre os três segmentos da indústria, 
a de transformação ainda mostra o nível de confiança mais baixo 
(51,9 pontos) e a extrativa o mais elevado (53,5 pontos). O indicador 
da indústria da construção é de 52,9 pontos.

ICEI - É um indicador antecedente utilizado para identificar 
mudança de tendência na produção industrial, ou seja, para auxiliar 
na previsão do produto industrial e, por conseguinte, do PIB. 
Empresários confiantes tendem a aumentar o investimento e a 
produção para atender o esperado crescimento na demanda.

*O ICEI é exposto na forma de indicador de difusão que varia de 0 
a 100. Valores acima de 50 pontos indicam empresários confiantes.

Reciclanorte
Criado Fórum para resgate da cidadania de catadores de lixo

Na manhã da última terça-feira, 20, na 
sede da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima - FIER, foi instituído o Fórum 
Estadual Lixo e Cidadania Roraima – 
Reciclanorte, constituído por representantes 
de órgãos públicos, sociedade civil 
organizada, iniciativa privada e catadores da 
UNIRENDA (Cooperativa dos Amigos 
Catadores e Recicladores de Resíduos 
Sólidos).

O projeto tem como principal objetivo a 
inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis da 
Amazônia Legal de forma sustentável. A inciativa é da 
Eletrobrás/Eletronorte em todos os estados de atuação. Roraima foi 
o sétimo a receber o Fórum, faltando apenas Acre e Pará.

A gestão compartilhada conta com parceiros como a FIER, 
Tribunal de Justiça, EMBRAPA, IFRR, UFRR, CONAB (Companhia 
Nacional de Abastecimento), MPE (Ministério Público do Estado de 
Roraima), MPT (Ministério Público do Trabalho), Banco do Brasil, 
SMGA (Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos 
Indígenas), Diocese de Roraima, Sescoop (Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo), Setrabes (Secretaria do 
Trabalho e Bem Estar Social), Femarh (Fundação Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos), SEBRAE, Fecomércio, UNIRENDA, 
COOP, Faculdades Cathedral, Receita Federal, SESAU/Vigilância 
Sanitária, PMBV e Eletrobrás/Eletronorte.

As ações a curto prazo contemplam, entre outras coisas, 
sensibilizar, mobilizar e organizar os catadores da Amazônia Legal 
em associações  e/ou cooperativas e capacitar os catadores para 
organização contábil, financeira e administrativa;

A longo prazo pretende-se elaborar o diagnóstico do potencial 
de mercado para produto reciclável; definir cadeias produtivas, 

desenvolver e implantar projetos de 
reciclagem de resíduos sólidos; implantar 
unidades produtoras de óleos e gorduras 
residuais e promover a criação de redes de 
cooperativas para a comercialização dos 
produtos.

Após aprovação do regimento e 
assinatura dos termos de adesão, o Fórum 
Lixo e Cidadania foi criado para contribuir 
com a erradicação dos lixões e promover a 
melhoria da qualidade de vida dos catadores, 

com duração indeterminada.
As reuniões do Fórum serão mensais, organizadas pela 

Secretaria Executiva composta pelos seguintes membros:

Maria da Conceição Mendonça Lobo – Eletrobrás/Eletronorte
COORDENADORA GERAL

Maurício Friedrich Vasconcelos Araújo – Setrabes
VICE-COORDENADOR

Solange Minotto – FIER
1ª SECRETÁRIA

Lenizes Pimentel Campos Brandão – EMBRAPA
2ª SECRETÁRIA

Luís Felipe Gonçalves – SMGA
COORDENADOR DE COMISSÕES TEMÁTICAS

Rogério Pereira da Silva – UNIRENDA
Ana Cristina Mendes Ruiz Rolim – MPE

Rair Tocantins Fiel – Femarh
Jucélia Rodrigues – Sescoop

Foto: ASCOM/FIER

Representantes de instituições criam Fórum para gestão de resíduos sólidos
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Os membros do Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia 
e Infraestrutura – CTMAR se reuniram na 
tarde desta quinta-feira, 22, na sede da 
FIER, para sua terceira reunião ordinária do 
ano. Na ocasião, foi apresentado o status 
atualizado do Plano de Ação 2013 e as 
propostas de execução. 

Em seguida, o coordenador técnico da 
FIER, Ivo Galindo, apresentou a atual 
situação do Projeto de Usina de Reciclagem 
Plástica no Aterro Sanitário do município de 
Boa Vista que beneficiará a Unirenda (Cooperativa dos Amigos 
Catadores e Recicladores de Resíduos Sólidos). O projeto tem o 
prazo de 12 meses para execução e contempla ações como 
capacitação dos cooperados a partir de outubro deste ano e 
instalação dos equipamentos e atividade de reciclagem a partir do 
mês de novembro.

No encontro, foi exposto um caso de sucesso da empresa 
industrial LB Construções para minimizar os impactos ambientais na 
realização de suas atividades. O sócio-gerente, Thiago Brito, 

apresentou o projeto SSO Pricumã, 
implantado em 2006, para evitar a 
contaminação do Igarapé Pricumã que 
passa próximo à empresa.

É um sistema de caixas coletoras de 
concreto com separação de resíduos de 
óleo lubrificante e graxa gerados na 
lavagem e manutenção de máquinas e 
equipamentos. De acordo com Brito, os 
resíduos ficam acumulados e a água limpa é 
depositada em um sumidouro. A separação 
é feita por meio de decantação e os 

resíduos são doados para empresa recicladora em Manaus. “É a 
nossa contribuição para o meio ambiente”, destacou.

Durante a reunião, houve uma divulgação do Prêmio Professor 
Samuel Benchimol, que inclui duas naturezas de premiação: uma 
para a identificação de projetos inovadores nas áreas ambiental, 
econômico-tecnológica e social e outra, para reconhecimento de 
personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da 
região. As inscrições seguem até o dia 28 de agosto e a cerimônia de 
premiação será dia 22 de novembro.

CTMAR
Conselho Temático debate melhorias para o meio ambiente

As crianças e jovens inscritas no Projeto 
Atleta do Futuro na Vila Olímpica, já podem 
começar a separar o uniforme. As 
atividades, realizadas no maior complexo 
esportivo da região norte iniciam na 
próxima segunda-feira (26).

Desde o início do ano o PAF já vinha 
sendo realizado no Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer do SESI, no bairro 
Aeroporto. Com o convênio firmado junto 
à Prefeitura de Boa Vista, no mês de julho, a 
oferta de vagas foi ampliada de 2,5 mil para 
4 mil. E grande parte dessas vagas é 
destinada para a unidade do SESI Distrito 
Industrial e para a Vila Olímpica.

As equipes que irão atuar no programa serão formadas por 
acadêmicos de educação física e pedagogia. Eles foram capacitados 
ainda no mês de julho. Inicialmente serão 20 monitores, mas esse 
número pode chegar a 95, dependendo do aumento do quantitativo 
de participantes.

Atividades do PAF na Vila Olímpica iniciam na próxima 
segunda

e os profissionais da educação, para que 

juntos possamos contribuir de maneira 

significativa, com ações que atendam ao 

objetivo do Movimento. Embora o projeto 

tenha sido idealizado pelo Sistema 

Indústria, ele é para todos e não apenas 

para os industriários, pois a intenção é 

melhorar a educação no Brasil como um 

todo”, finalizou a Superintendente do SESI, 

Almecir Câmara.

No evento do próximo dia 29, os profissionais conhecerão as 

ações propostas pelos Coordenadores, Gestores e Técnicos do SESI e 

SENAI, e serão convidados a apresentarem suas sugestões.

As ações elaboradas precisam ser pensadas de forma que 

apresentem resultados em um prazo máximo de 24 meses, e devem 

prever entre outras, a melhoria do desempenho dos jovens e dos 

trabalhadores em língua portuguesa e matemática. As ações 

deverão visar também à valorização dos professores e a articulação 

entre empresas e escolas.

O projeto será lançado a nível nacional no mês de outubro.

SESI E SENAI lançam Movimento Educação para o 
Mundo do Trabalho

Foto: ASCOM/FIER

Membros do CTMAR discutem questão ambiental

O PAF possibilita o acesso a cursos de 
iniciação e aperfeiçoamento em diferentes 
modalidades esportivas.

O programa é composto por quatro 
fases: Motora, (onde serão apresentadas 
atividades lúdicas, destinado a crianças de 
6 a 8 anos); Pré-desportiva, (apresentação 
das mais variadas modalidades esportivas 
e prática de atividades e jogos adaptados, 
para crianças de 9 e 10 anos); Esporte I, 
(iniciação à prática esportiva com jogos e 
competições, destinado a jovens de 11 e 12 
anos) e Esporte II (estratégia de jogos e 
competições mais avançadas, para o 

público entre 13 e 17 anos).
Ainda há vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas na 

Vila Olímpica Roberto Marinho e também nas unidades do SESI do 
bairro Aeroporto e Distrito Industrial. Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones 4009-1844 e 3621-6600.

Foto: ASCOM/SESI

Aulas do PAF na Vila Olímpica Roberto Marinho

O Movimento Educação para o Mundo 

do Trabalho – EMT, trata-se de um conjunto 

de ações que permitirão aos jovens, 

adquirir conhecimentos, competências e 

habilidades indispensáveis ao seu 

desenvolvimento como cidadãos e agentes 

produtivos.

SESI e SENA, entidades instituídas pela 

Confederação Nacional das Indústrias - CNI 

como articuladoras do Movimento em 

Roraima farão o lançamento estadual do EMT, no próximo dia 29.  

O Movimento é voltado para trabalhadores da indústria e jovens 

entre 18 e 24 anos que estejam cursando o ensino médio ou que não 

estudem e nem trabalhem.

Embora seja uma iniciativa da CNI o movimento pretende reunir 

todas as pessoas e instituições envolvidas com a educação, para 

identificar cases de sucesso e propor ações que possam contribuir 

para melhoria da qualidade do ensino não só em Roraima, mas em 

todo o país.

“Nós assumimos a responsabilidade de mobilizar as instituições 
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A Semana de Promoção da Vida Saudável, é promovida pelo SESI 
em todo Brasil. O projeto tem como foco o trabalhador da indústria 
e é uma forma de promover atividades preventivas e educativas 
com o objetivo de estimular a adoção de um estilo de vida mais 
saudável. 

Entre os serviços prestados estão: verificação do IMC, aferição 
de pressão arterial, massagem relaxante, entrega de kits de 
alimentação saudável, protetor solar, ginástica laboral, 
apresentação de teatro e palestras nutricionais.

A Unidade Lazer é a responsável pela programação que este ano 
está com duas novidades. A primeira é que ao invés de  uma semana 
de atendimentos, serão 15 dias, devido ao aumento do número de 
empresas a serem atendidas, que este ano passou de 22 para 30, a 
meta é atender 1.500 trabalhadores. A programação iniciou dia 19 e 
segue  até 31 de agosto. 

  O segundo diferencial é que a programação será encerrada no 
CAT Distrito com torneio de futebol, degustações do Cozinha Brasil e 

to d o s  o s  ate n d i m e nto s  
oferecidos nas empresas, das 
14h às 18h.

No últ imo dia 21 os 
colaboradores da Brasferro, 
receberam os atendimentos. 
Suzete Bezerra, Gestora de 
Pessoas da empresa, destacou 
que a Semana de Promoção da 

Vida Saudável resulta na qualidade de vida do trabalhador. “Nós já 
temos essa parceria com o SESI a alguns anos, e  por meio dela, a 
empresa proporciona para o colaborador, um momento ímpar. Nem 
todas as empresas oferecem isso, permitir que o colaborar pare por 
algumas horas sua produção, para cuidar da saúde”. frisou.

Os colaboradores reconhecem a importância da ação. “Eu 
percebo que a empresa se preocupa com a nossa saúde e isso é 
bom. Poder parar um pouco pra receber esses cuidados, nos faz 
sentir valorizados”, destacou Acasiano Camilo, conferente de 
mercadoria. Karina Abrahan Pareira, também conferente de 
mercadoria, acredita que esse é um diferencial da empresa. “Não 
são todas as empresas que fazem isso, que tem a preocupação de 
oferecer ações que visem à saúde do colaborador. Acredito que 
ganha a empresa, mas o colaborador ganha bem mais, porque sem a 
saúde não poderemos produzir”, finalizou.  

SESI realiza Semana de Promoção da Vida Saudável nas empresas

A Unidade Móvel de Construção Civil é o 
mais novo investimento do SENAI/Roraima 
para oferecer cursos de capacitação e 
consultoria na área. A apresentação 
aconteceu no Dia Nacional da Construção 
Social, realizado no dia 19 de agosto, nas 
dependências do SESI.

Na ocasião, trabalhadores da construção 
civil e visitantes puderam conhecer a sua 
estrutura e o atendimento ofertado nos 
cursos da área de construção civil. A Unidade 
já está em atividade na Coordenação de 
Capacitação Profissional – CCP no bairro Pintolândia, como os 
cursos de Pedreiro Assentador de Tijolos e Pedreiro de 
Revestimento Cerâmico, ambos na modalidade de qualificação 
profissional e com carga horária de 180 horas.

Tem capacidade para atender 19 alunos por turma e possui 214 

itens, entre eles: o nível laser, vibrador de 
concreto, betoneira 250L, serra mármore, 
furadeira, compressor, esmerilhadeira 
angular e detector de umidade parede. Um 
diferencial oferecido é a estrutura para 
atender as pessoas portadoras de deficiência 
física, buscando a inclusão social deste 
público.

O aluno Lindomar Marinho de Sousa está 
feliz por esta Unidade Móvel estar iniciando 
as atividades no bairro Pintolândia. “Fazer 
parte desta turma é gratificante, estou no 

curso para aprender o máximo possível e poder acompanhar quem 
estiver executando algum serviço que eu não posso executar, a 
questão da qualificação é essencial e fundamental para atuar em 
um mercado muito promissor como este” afirmou.

SENAI apresenta sua unidade móvel de construção civil
A entidade vem contribuindo com a indústria da construção civil em Roraima

Foto: ASCOM/SESI

Colaboradores da Brasferro recebendo atendimentos na Semana de Vida Saudável

SENAI apresenta sua Unidade Móvel Construção Civil durante o DNCS

Foto: ASCOM SENAI

Estão abertas as inscrições para o curso Gestão Estratégica para 
Dirigentes Empresariais. Ele é oferecido pelo Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL), em parceria com a Insead, uma das principais escolas de 
negócios do mundo. As aulas serão realizadas no período de 26 a 30 
de agosto, na cidade de Fontainebleau, na França.

Esta será a 13ª edição do curso, que é direcionado a executivos, 
empresários e sucessores empresariais responsáveis pelas 
definições estratégicas das organizações no exercício de suas 
funções. O curso faz parte do programa de Educação Executiva do 
IEL, que capacita executivos na utilização de ferramentas e técnicas 
aplicáveis no dia a dia dos negócios.

São 45 vagas para aulas que abordarão temas como o Brasil no 
novo cenário global competitivo, gestão de equipes de alta 
performance em condições turbulentas, estratégia global e 
multinacionais de mercados emergentes, entre outros.

O corpo docente é formado por experientes professores e o 
curso visa proporcionar a inovação nas empresas. Todos os debates 
serão promovidos em um ambiente de aprendizagem interativo, em 

IEL oferece curso de gestão estratégica para executivos, na França
Inscrições podem ser feitas pelo site do IEL. Aulas acontecem em Fontainebleau, entre 

os dias 26 e 30 de agosto

período integral, com simulações, aulas expositivas e discussões de 
experiências de sucesso. Todas as aulas contarão com tradução 
simultânea e o material de trabalho será oferecido em inglês e 
português.

INSCRIÇÕES ABERTAS - Podem ser feitas pelo site do IEL pelo 
endereço www.iel.org.br. O número de vagas é limitado e os 
participantes serão selecionados a partir das informações das fichas 
de inscrição. Mais informações no IEL, localizado na Avenida 
Capitão Júlio Bezerra, nº 363 Centro ou pelo telefone 3621 3571.

INSEAD - É uma das principais escolas de negócios do mundo. 
Ficou em primeiro lugar no ranking da Bloomberg Businessweek em 
2010 e em segundo em 2012. Possui campi na Europa (França), Ásia 
(Singapura) e nos Emirados Árabes (Abu Dabi), além de um centro 
de pesquisa em Israel. Com 145 professores oriundos de 36 países, 
pesquisadores que são referência mundial em gestão e em pesquisa 
de ponta, a Insead revolucionou a educação empresarial.  A 
instituição, criada em 1957, é parceira do IEL há 13 anos.

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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