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 APRESENTAÇÃO
O Índice de Confiança do Empresário Industrial 

– ICEI é um indicador de propagação que varia de 0 
a 100. Acima de 50 pontos indica que o empresário 
está confiante e que essa confiança está bem dissemi-
nada. É um questionário que acompanha as Pesquisas 
da Sondagem Industrial e da Sondagem da Indústria 
da Construção, que contem seis perguntas que abor-
dam as perspectivas e o sentimento atual do empre-
sário quanto ao quadro da economia no país, no esta-
do e na sua empresa.

Segundo os dados relacionados acima, o índice de 
confiança do empresário industrial roraimense tem 
apresentado resultados positivos no ano de 2019. 
Em janeiro do corrente ano, o ICEI apresentou uma 
pontuação de 55,2. No mês de fevereiro, a pontuação 
chegou a 65,9 pontos, um aumento de 10,7 pontos 
na confiança deste empresário estadual.

O Indicador de Condições Atuais da Economia Es-

tadual atingiu 29,2 pontos em janeiro de 2019 e 38,9 
pontos no mês de fevereiro. Este resultado mostra 
que o empresário industrial demonstra baixa confian-
ça quanto a recuperação econômica do estado.

O empresário demonstrou um índice de confiança 
na sua empresa de 50 pontos, na linha divisória do 
Índice de Confiança, representando um aumento de 
16,7 pontos em relação ao mês de janeiro, o qual ob-
teve 33,3 pontos.

O Indicador de Expectativas do estado obteve 60,7 
pontos em janeiro deste ano, e apresentou um au-
mento de 11,5 pontos em fevereiro, apresentando 
então um resultado de 72,2 pontos. Isso demonstra 
que o Empresário Industrial está confiante quanto à 
melhora da economia nacional, da estadual, e da sua 
empresa. No Índice de Expectativas Nacional, a con-
fiança do empresário industrial apresentou no mês de 
janeiro 71,4 pontos, tendo um aumento de 3,6 pon-
tos no mês de fevereiro, onde chegou a 75 pontos.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL DE RORAIMA. Sondagem de opinião - CNI/FIERR, Ano 
2, Número 12, janeiro e fevereiro de 2019. Centro Internacional de Negócios – Elaboração: Karen Telles – Co-
ordenadora Técnica; Solange Minotto – Líder de Projetos; Willian Tihago – Técnico Operacional; Suelton Melo 
– Estagiário de Economia – Fones: (95) 4009-5378 ou 4009-5360; E-mail: cin.fier@sesi.org.br.
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Justiça do Trabalho
Representantes do Sistema Indústria de Roraima visitam Centro 

Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas

 A convite do Juiz do Trabalho Coordenador 
do Núcleo Permanente de métodos Consensuais de 
Soluções de Disputas – NUPEMEC – JT e do Centro 
Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de 
Disputas - CEJUSC- JT, Dr. Raimundo Paulino Cavalcan-
te Filho, o Sistema Indústria de Roraima, composto 
pelas casas FIER, SESI, SENAI e IEL, participou de uma 
reunião para apresentação das atividades do CEJUSC, 
Centro que contribui com o processo de mediação de 
litigantes no âmbito da Justiça do Trabalho. 
 O encontro ocorreu no dia 1º de março, no 
Fórum Trabalhista da Comarca de Boa Vista, e contou 
com a participação da Superintendente da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, Almecir 
de Freitas Câmara; do Diretor Regional do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RR, Arnal-
do Mendes e da Superintendente do Instituto Euval-
do Lodi – IEL/RR, Lídia Tavares. Os diretores estiveram 
acompanhados do Assessor Jurídico, Alcides da Con-
ceição, do Assessor Jurídico e Contábil, Maclison Cha-
gas e da Coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles. 
 O juiz explicou como ocorrem as audiências 
de mediação, as quais têm como objetivo priorizar 
a comunicação das partes e a solução adequada das 
disputas, sendo conduzidas por um mediador impar-
cial e competente, com formação específica, supervi-

sionado pelo Juiz coordenador. 
 O Código de Processo Civil possibilitou aos Tri-
bunais a criação deste Centro visando a promoção do 
diálogo sendo que, eventual acordo realizado entre as 
partes, põe fim à demanda judicial de forma rápida e 
descomplicada. 
 Ações ajuizadas em 2019 passarão pelo crivo 
de um analista que sempre que verificar que o seu 
objeto possibilita um acordo, enviará convite para as 
partes comparecerem voluntariamente no CEJUSC-
-JT.  Caso cheguem a um consenso, o juiz homologa 
o acordo e o processo é extinto com resolução do 
mérito. Não havendo consenso, o processo retorna 
para a Vara do Trabalho competente para ser instruí-
do. Outro diferencial é que as partes também podem, 
voluntariamente, propor mediação no CEJUSC. O não 
comparecimento de qualquer uma das partes à audi-
ência de mediação não implica penalidades, porém, 
o comparecimento é de grande importância para a 
solução de disputa. 
 Ao final, o Sistema FIER se comprometeu em 
contribuir para disseminação dessas informações e 
levar orientações aos sindicatos e empresários in-
dustriais para que possam se valer das atividades do 
CEJUSC e, assim, atuar de maneira menos formal no 
âmbito da Justiça do Trabalho.

Representantes do Sistema Indústria e o Juiz do Trabalho e coordeandor do CEJUSC-JT
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Alunos da Escola do SESI se divertem 
com o bailinho do Sesinho 2019

 A Escola do SESI (Centro de Educação do Traba-
lhador João de Mendonça Furtado – CET), realiza todos os 
anos o Baile de Carnaval do Sesinho. Desta vez, a progra-
mação aconteceu no dia 1° de março, para as turmas do 
maternal ao 1° ano do Ensino Fundamental. 
 O bailinho está sempre no gosto da criançada e 
é aguardado por todos, principalmente, pelos alunos da 
educação infantil, pois é o dia ideal para colocar sua me-
lhor fantasia para pular, dançar e se divertir. 
 Por traz dessa festa à fantasia, existe um trabalho 
de grande importância cuja proposta, é trabalhar temas 
específicos envolvendo toda a co¬munidade escolar de 
forma descontraída e interdisciplinar e, assim, adquirin¬do 
mais conhecimento.
 Toda a programação foi realizada de forma lúdica, 
as atividades desenvolvidas tiveram o intuito de fazer com 
que os alunos aprendessem mais sobre dan¬ça, expressão 
corporal, jogos e brincadeiras popula¬res, cidadania, plu-
ralidade cultural e respeito. 
 O bailinho aconteceu pela manhã e pela tarde, 
houve marchinhas de carnaval, apresentações, desfiles e 
atividades dirigidas por professores e estagiários. De acor-
do com a coordenadora pedagógica, Mileyde Cabral, a 
equipe gestora trabalhou para que tudo ocorresse de for-
ma divertida e festiva e, só foi possível, com a parceria de 

Baile do sesinho foi realizado para os alunos do maternal ao 1º ano

todos. 
 “O nosso bailinho do Sesinho 2019 superou nossas 
expectativas. Foi um momento de grande alegria e tam-
bém de aprendizado, tivemos momentos em sala de aula 
onde falamos e contextualizamos essa data festiva e, logo 
depois, nossos alunos tiveram seus momentos de festinha 
e comemoração. Em nome de toda equipe agradecemos a 
Deus, aos pais dos alunos e professores pela parceria e por 
toda atenção e profissionalismo. Foi tudo perfeito”, decla-
rou.
 A Escola do SESI acredita na boa relação família 
e escola e, por isso, faz questão de ouvir os pais sobre as 
diferentes atividades desenvolvidas na unidade escolar no 
decorrer do ano letivo. 
 A dona de casa, Nadimara Cabuia Ferrão, mãe das 
alunas Wivy Ferrão, 3 anos, do Maternal “A” e a Nádia Fer-
rão, 4 anos, 1º Período “A”, disse terem ficado bastante fe-
lizes e empolgadas com o bailinho, pois além de permitir a 
diversão entre os alunos, também contribui para o apren-
dizado. “O baile do Sesinho é uma importante atividade de 
interação entre as crianças e eu achei essa atividade ma-
ravilhosa, pois minhas filhas são muito tímidas e quando 
participam dessas programações, se sentem mais confian-
tes e, isso tem ajudado na adaptação e desenvolvimento 
escolar ”, afirmou.
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Confira os destaques
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Seletivo de Aprendizagem Industrial do 
SENAI registra mais de 1.200 inscritos

 Encerrou-se no último dia 28 as inscrições para o 
processo seletivo da Aprendizagem Industrial do SENAI/
RR. Foram oferecidas 66 vagas para o primeiro semestre 
de 2019, distribuídos nos cursos de Assistente Administra-
tivo, Operador de Microcomputador, Auxiliar de obras e 
Edificações, Eletricista de Manutenção Industrial e Padeiro 
Confeiteiro.
 Podiam se inscrever jovens de 14 a 22 anos e em 
dois dias foram registrados 1.256 candidatos inscritos. O 
curso mais procurado foi o de Auxiliar Administrativo, se-
guido do curso de Operador de Microcomputador. 
 A prova será realizada dia 16 de março, com ava-
liação de conhecimentos em Português e Matemática, no 
Centro de Formação Profissional Prof Alexandre Figueira 
Rodrigues, localizado na Av. dos Imigrantes, 399, Asa Bran-
ca nos turnos matutino e vespertino.
 As informações detalhadas como horário e sala 
que cada candidato realizará a prova está disponíveis no 
site www.rr.senai.br ou no mural do SENAI. O resultado fi-
nal do Processo Seletivo será divulgado no dia 29 de março 
e as aulas terão início dia 02 de maio.
 Os cursos da modalidade de Aprendizagem Indus-
trial são divididos em duas fases: escolar e fase prática, 
nessa última o aluno tem a possibilidade de ser contratado 
como aprendiz por alguma empresa da capital.
 É importante que os candidatos estejam atentos 
ao local da realização do curso, observando que os apro-

vados nos cursos de Eletricista Industrial e Operador de 
Microcomputador vão estudar no Centro de Formação 
Profissional do SENAI Carlos Coêlho, localizado no Distrito 
Industrial. Os aprovados nos demais cursos estudarão no 
Centro de Formação Profissional Prof Alexandre Figueira 
Rodrigues, localizado no bairro Asa Branca.
 O Curso de Aprendizagem Industrial é totalmente  
gratuito e destinado a candidatos que estejam frequen-
tando a escola, caso ainda não tenham concluído o ensino 
médio e que buscam capacitação para o primeiro empre-
go. Ao final do curso, os alunos recebem Certificado de 
Aprendizagem Industrial, com carga horária que varia de 
800 a 1.200 horas.
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