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Roberto Karan ministra palestra sobre desafio do líder
sindical na representação do setor

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Roberto Karan propoe a prática do associativismo nos sindicatos

Empresários de diversos setores industriais ligados ou não à Federação das
Indústrias do Estado de Roraima – FIER, participaram na noite do dia 10 da palestra “Desafios do líder sindical na representação do setor”, uma iniciativa da
Confederação Nacional da Indústria – CNI por meio do Programa de Desenvolvimento Associativo- PDA. O facilitador da ação foi o engenheiro civil Roberto
Soto Maior Karan, do Estado do Paraná.
O objetivo da atividade foi de apresentar questões que motivam o reposicionamento dos sindicatos empresariais, ressaltando aspectos relevantes
quanto aos desafios de promover a defesa de interesses do setor, a negociação
coletiva e a prestação de serviços.
Entre os pontos destacados, os benefícios do associativismo, ambiente de
negócios favoráveis à competitividade e condições favoráveis para a inovação
das empresas. Diante desses pontos é necessário que haja um reposicionamento dos sindicatos, com a defesa dos interesses, negociação coletiva e prestação de serviços.
Roberto destacou que os sindicatos precisam achar o ponto chave para
atrair as empresas para dentro do sindicato e mostrar que ele é um local onde
podem discutir, além dos pontos positivos, os pontos de melhorias de cada empresa. “A grande preocupação do empresariado hoje é com as empresas e com
relação à produção para mantê-las funcionando. Agora chegou o momento de
união para identificação das demandas empresariais, com as quais os sindicatos poderão auxiliar com soluções a curto, médio e longo prazo”, frisou.
O vice-presidente do Sindicato da Indústria de Construção de Estradas,
Pavimentação, Terraplanagens e Obras em Geral do Estado de Roraima- SINDICON, Thiago Coelho de Brito destacou que o palestrante falou sobre todos os
pontos que devem ser levados em consideração no que diz respeito ao gerenciamento de um sindicato. “A palestra foi muito produtiva, pois trouxe pessoas

novas, membros e presidentes de sindicatos em processo de filiação. Antes o
associativismo não era levado muito á sério e agora os sindicatos estão levando
vários pontos em consideração e estão se aproximando da Federação para que
esses pontos sejam debatidos e soluções sejam buscadas. O associativismo
está presente em nosso sindicato e procuramos participar sempre dos eventos que a FIER proporciona e passar esse aprendizado para nossos associados”,
enfatizou.
Para o industrial João Tavares, Membro do SINDIMAR, existem vários fatores que emperram o desenvolvimento das empresas, e citou como exemplo as questões ambientais. “Nós necessitamos de licenças ambientais para a
maioria das atividades que desempenhamos em nosso setor e às vezes temos
dificuldade para o desentrave desses processos. Aí é que entra a atuação do
sindicato que luta com o apoio da FIER para a solução dessa e de outras questões”, completou.
A industrial Izabel Itikawa, presidente do Sindigrãos, destacou que o empresário na região norte é muito persistente. “Com relação às questões ambientais, concordo plenamente com a preocupação dos órgãos públicos com
a preservação ambiental, porém existem muitas questões que emperram o
desenvolvimento da indústria em Roraima, e o trabalho em conjunto com o
sindicato vem para auxiliar nesse sentido”, finalizou.
Currículo – Roberto Soto Maior Karan é Graduado em Engenharia Civil pela
UFPR, empresário do setor metalmecânico e fundador da Associação de Microempresas do Paraná. Presidiu o Sindimetal-PR por oito anos e é membro da
comissão de negociação do Sindicato desde 2000. É integrante do Conselho Temático de Relações do Trabalho e do Grupo de Apoio Sindical da FIEP/PR, com
forte atuação junto a sindicatos industriais e empresas visando à preparação
para negociações coletivas.

Conselheira da FIER viaja ao Mato Grosso do Sul para
evento no ramo do vestuário
No dia quatro de junho, a Diretora Primeira Secretária da Federação das Indústrias de Roraima-FIER e presidente do Sindicato
das Indústrias de Confecção do Estado de Roraima – SINDICONF, Rosinete Damasceno Baldi, participou da reunião de Intercâmbio de
Lideranças Setoriais da Indústria do Vestuário, realizada na Casa da
Indústria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Participaram do evento, 23 presidentes de sindicatos da indústria do vestuário de 18 Estados da Federação. O objetivo da ação
foi fortalecer a gestão dos sindicatos e o vínculo com o Sistema Indústria, gerando conhecimento e debate sobre as boas práticas de
gestão das lideranças setoriais, além dos desafios do segmento nos
campos de gestão sindical, negociação coletiva, defesa de interesses
e prestação de serviços.
Rosinete destacou que a reunião proporcionou uma troca de
experiências muito importante com presidentes de sindicatos das
regiões norte, nordeste, sul e sudeste e o principal ponto foi o foco
no associativismo. “Nós debatemos muito a questão de trazer os
empresários para dentro do sindicato e não apenas isso, mas tam-

A 1ª diretora secretaria da FIER e presidente do SINDICONF Rosinete Damasceno Baldi em ação de
intercâmbio de lideranças setoriais

bém envolvê-los nas atividades do Programa de Desenvolvimento
Associativo – PDA. Recebemos essa tarefa para pôr em prática e os
resultados serão apresentados na próxima reunião que será realizada em Brasília, no mês de novembro”, completou.
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Novidade movimenta as aulas de Hidroginástica no SESI Roraima
O Centro de Esporte Cultura e Lazer
do SESI traz uma novidade nas aulas de
hidroginástica. O aquaspin, hidrospinning ou simplesmente hidrobike. É uma
modalidade que usa uma bicicleta especial, fabricada com material antiferrugem, feita para funcionar na água. A
atividade é realizada com uma dinâmica
parecida com a do spinning indoor.
O exercício na água acaba facilitando
as atividades por ter baixo impacto, evitando problemas nas articulações, cada
aula tem ducação de 50 minutos. Atividades fora d’água levam ao cansaço mais
intenso, no qual o coração dispara e há
grande produção de suor. Já atividades
aquáticas levam ao cansaço, porém são
associadas com um relaxamento.
A Policial Militar Dagmar Souza, estava acima do peso, e sua condição física já atrapalhava seu
desempenho no trabalho. Ao consultar um médico, recebeu
orientações para começar uma atividade física, e foi indicada para a hidroginástica. Ela conta como as aulas tem melhorado sua qualidade de vida. “Comecei a Hidro há quatro
meses, e tenho tido bons resultados. Minha condição física
está melhor a cada dia. As aulas são muito animadas e com
a chegada das bicicletas ficarão bem mais interessantes. Eu
recomendo” enfatizou.
Segundo Pascoal Duarte, Gestor Técnico de Lazer do
SESI, a modalidade da Hidrobike traz vários benefícios à
saúde de uma maneira geral, principalmente ao sistema cardiovascular. “Em uma aula se gasta cerca de 300 calorias,
e no ato da inscrição, o aluno tem direito a uma avaliação

física. Outro benefício é a socialização entre as pessoas da
terceira idade, as aulas são motivacionais com profissionais
de educação física. No inverno pedalar na chuva tornou as
aulas de Hidrobike mais emocionantes”, afirmou.
Os horários de funcionamento são contínuos. Pela manhã das 6h10 às 7h e das 7h10 às 8h e no período da tarde
das 16h10 às 17h, de 17h10 às 18h, das 18h10 às 19h, de
19h10 às 20h e das 20h10 ás 21h. Os horários são flexíveis
de acordo com a conveniência para os praticantes das aulas.
O SESI convida a todos que desejam levar uma vida saudável por meio da prática de exercícios a conhecer o Centro
de Esporte Cultura e Lazer do SESI. É necessário apenas marcar a hora da aula experimental que é grátis. Mais informações 4009-1844.
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SENAI e SESI estão com inscrições abertas para o EBEP

Sesi e Senai são parceiros na articulação do Programa de Educação Básica e Profissionalizante - EBEP
O SENAI e o SESI oferecem aos trabalhadores da indústria a oportunidade de cursarem o ensino fundamental e médio simultaneamente
com o profissionalizante. Esta ação refere-se ao projeto EBEP – Educação
Básica do SESI articulada com a Educação Profissional do SENAI.
O EBEP é um projeto nacional com o objetivo de favorecer oportunidades educacionais que propiciem uma formação integral ao educando,
gerando melhores condições para inserção na vida social e produtiva.
Em Roraima, o projeto se desenvolverá por meio da Educação de Jovens e Adultos de 5ª a 8ª séries e Ensino Médio com a Qualificação Profissional - com os cursos de Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção
de Automóvel e Operador de Microcomputador.
As aulas terão início a partir do fechamento das turmas e serão ministradas no Centro de Formação Profissional Alexandre Figueira Rodrigues,
no SENAI, e na Escola do SESI no turno da noite, totalizando carga horária

de 2000 horas. Dentro da grade curricular, os alunos cursam simultaneamente disciplinas de educação básica, a exemplo de Matemática, Sociologia e Artes com as disciplinas de Sistema de Suspensão e Direção,
Eletricista Predial e Lógica de Programação, entre outras da Educação
Profissional.
Estão sendo ofertadas cerca de 50 vagas aos funcionários da indústria, desde que os interessados sejam maiores de 18 anos. As matrículas
são gratuitas e encontram-se abertas na recepção do SESI das 7h30 às
11h30 e das 13h30 às 17h30.
Para efetivar a matrícula, o aluno deve estar munido de duas fotos
3x4, duas cópias do RG ou CPF, do comprovante de residência e histórico escolar ou declaração. É necessário que no ato da matrícula sejam
apresentados os documentos originais. Mais informações pelos telefones
2121-5152 e 4009-1879.

Colaboradores do IEL são condecorados por tempo
de serviço na entidade

A superintendente do IEL Lídia Tavares e a colaboradora Maria Dina recebem as placas de tempo de serviço

No dia 24 de maio, os colaboradores do Instituto Euvaldo Lodi – IEL se reuniram para a entrega de Placa de reconhecimento pelo tempo
de ser viços prestados à entidade e ao Sistema

Indústria em Roraima. Foram agraciadas, a superintendente do IEL Lidia Coelho Tavares, com
19 anos de casa e a auxiliar de Ser viços Gerais
Maria Dina, com 09 anos de casa.
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