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A Presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas de 
Alfaiataria e Similares do Estado de Roraima (SINDICONF), Rosinete Damas-
ceno, e a Secretária Adjunta da Secretaria Estadual de Trabalho e Bem estar 
Social (SETRABES), Analice Monteiro, assinaram na tarde desta sexta-feira, 
21, um termo de parceria entre o Sindicato e a Rede de Cidadania Melhor 
Idade. 

 A parceria resultou na doação de 271 kg de resíduos de confecção que 
serão utilizados na produção de peças de decoração e artesanato, benefi-
ciando cerca 500 idosos que participam do projeto.

A ação faz parte do Projeto Remodelando Vidas I, uma iniciativa do SIN-
DICONF que conta com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER), por meio do  Núcleo de Inovação e da Setrabes.

O objetivo é contribuir por meio da doação de seus resíduos produtivos 
a fabricação de peças artesanais que além de gerar renda, irá valorizar e 
incluir socialmente os idosos da rede melhor idade, elevando a autoestima. 

O Projeto é uma ação de responsabilidade social do Sindicato que aten-
de a lei 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na 
qual define que toda empresa é responsável por dar o destino correto a 
tudo que sobra de sua produção sem causar impacto ao meio ambiente.

Durante o evento, a presidente do Sindicato, destacou o trabalho de 
responsabilidade social que tem sido realizado com as empresas sindica-
lizadas e que atuam no setor de confecção e reafirmou a parceira com os 
idosos do Melhor Idade. “O papel do Sindiconf é contribuir com o meio 
ambiente, evitando que resíduos sejam jogados no lixo e poluindo nossa 
cidade e principalmente dando destino certo aos tecidos que, neste caso, 
o melhor local é aqui no Melhor Idade, onde cada idoso poderá sentir-se 
mais feliz desenvolvendo várias atividades”, declarou Rosinete Damasceno . 

A secretária Adjunta da Setrabes, Analice Monteiro, parabenizou o tra-
balho e a iniciativa do Sindicato de proporcionar aos idosos que frequentam 
a unidade do Melhor Idade, momentos de lazer e ocupação e aprendizagem 
e oportunidade de ganhar uma renda extra. “Parabenizo esta ação, que sem 
dúvida irá contribuir de maneira satisfatória para a vida desses idosos, opor-
tunizando conhecimento e de alguma maneira gerando renda, pois com as 
oficinas que nós oferecemos eles poderão produzir mais e vender”, afirmou. 

A partir dessa primeira doação, a cada última sexta-feira do mês o Sindi-
cato de Confecção entregará mais tecidos para a Rede Melhor Idade.

Foram doados 271 kg de tecidos. A Presidente do Sindiconf Rosinete Damasceno e a Secretária adjunta da Setrabes Analice Monteiro.

Idosos da rede de Cidadania Melhor Idade.
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Sindiconf e Setrabes firmam parceria
Mais de 270 kg de tecidos foram doados a Rede de Cidadania Melhor Idade 
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FIER realiza curso sobre mercado internacional 
para empresas industriais

No dia 20 de agosto a Federação das Indústrias de Rorai-
ma - FIER realizou um curso sobre “Como se preparar para o 
mercado internacional”.

A ação faz parte do Associa Indústria, eixo do Programa 
de Desenvolvimento Associativo (PDA) criado pela parceria 
entre a CNI e o Sebrae, voltado para a oferta de serviços 
gratuitos para empreendedores e líderes do setor produti-
vo, incentivando a participação nas palestra e promovendo 
debates sobre temas de interesse de cada setor.

A programação foi conduzida pelo consultor da CNI, Luiz 
Roberto Oliveira e teve representantes dos segmentos de 
panificação, cerâmico, construção, mineração, reparação de 
veículos, distribuidoras e indústria de alimentos. 

O objetivo do curso foi apresentar as principais oportu-
nidades e desafios para a internacionalização de micro e pe-
quenas empresas industriais, ressaltando a importância da 
atuação coletiva para a criação de um ambiente favorável à 
expansão e à competitividade. 

No decorrer do dia foram abordados tópicos como o 
contexto econômico, internacionalização: conceitos e ca-
racterísticas, estrutura brasileira de apoio à internacionaliza-
ção, pontos de atenção para aumento da competitividade, 
diagnóstico da empresa, diagnóstico do produto e a ação da 
indústria para competitividade. 

Também foram desmistificadas três afirmativas a cerca 
do assunto o primeiro é que apenas o mercado interno é 
suficiente para que as empresas industriais obtenham su-
cesso, o segundo foi o de que investir no exterior é exportar 
empregos e o terceiro mito foi que só as grandes empresas 
conseguem exportar. 

Segundo o Consultor da CNI, Luiz Roberto, Roraima tem 
um grande potencial, que precisa ser explorado pelas em-
presas consolidadas no estado. “A realidade de Roraima 
com relação ao mercado internacional é muito mais próxi-
ma do que se comparada a São Paulo, por exemplo. Roraima 
está entre dois países, tem uma vantagem competitiva, no 
que se refere ao posicionamento geográfico. Acredito que aí 
existe uma oportunidade muito grande para o empresaria-
do estadual”, afirmou Luiz.

A dinâmica de realização do curso foi bastante informal, 
o que permitiu a interação dos participantes, que puderam 
trocar experiências com o consultor e tirar dúvidas, não só 

sobre a burocracia do processo de internacionalização, mas 
também de aspectos internos da empresa como capacida-
de de produção, qualidade e portfólio de produtos/serviços, 
estrutura de atendimento, etc.

A Gerente de Produção da empresa Anabel Indústria de 
Alimentos, Anne Kelly Freitas, teve a oportunidade de escla-
recer suas dúvidas sobre o assunto e afirmou que o conhe-
cimento adquirido será de grande utilidade para a expansão 
da empresa em que trabalha.

“O curso superou minhas expectativas e mostrou as pos-
sibilidades de crescimento de uma empresa. Ficou claro que 
importação e exportação é o caminho para quem está que-
rendo expandir seus negócios. Então acredito que estamos 
no caminho e o conhecimento adquirido hoje servirá como 
norte para a implantação desse serviço na empresa”, decla-
rou Anne Freitas. 

Participantes do curso

Consultor da CNI, Luis Roberto Oliveira
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Escola do SESI terá representante na etapa 
nacional dos Jogos Escolares 2015

Os alunos, do 6º ao 9º ano, do Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado - CET participaram 
dos Jogos Escolares 2015, de 13 a 15 de agosto.

Essa foi a etapa regional, as disputas aconteceram no 
Instituto Federal de Roraima – IFRR e no Ginásio Senador 
Hélio Campos. Ao todo, foram 30 alunos representando o 
CET e estavam divididos em quatro modalidades esportivas. 

No judô, o representante foi Arthur Gondim Rodrigues 
da Silva, que ficou em primeiro lugar e irá disputar a etapa 
nacional. 

O voleibol masculino, que se classificou em terceiro lugar 
na etapa regional, teve o time composto por Gabriel Souza, 
Gabriel Barbosa, Hendrick Ferreira, Lucas Schmóller, Lucas 
Cruz, Marcus Silva, Ryan França, Victor Santos e Vitor Alcân-
tara.

As outras duas modalidades não foram classificadas, 
porém fizeram uma linda trajetória, marcada pela garra e 
espírito esportivo. 

O futsal masculino, contou com a força de vontade do 
Felipe Lima, Iago Souza, Igor Souza, Jefferson Lucena, João 
Lima, Guilherme Mota, Nathan Ferreira, Nicolas Sousa, Pe-
dro Tejo e Tiago Pereira. 

Já a equipe do voleibol feminino foi formada pela Ana 
Paula Pereira, Anna Carolinne Nojosa, Catharina Soares, 
Liandra Góes, Lízia Castro, Marcela da Silva, Renata Silva, Sa-
rah Chagas, Tuanne Conceição, Vitória Oliveira. 

 O SESI se orgulha e parabeniza o desempenho de cada 
atleta. O resultado alcançado foi possível devido a dedica-
ção e o foco durante os treinos no decorrer do ano. Agora a 
torcida ficará para o Judô, na etapa nacional.

Atleta do Judô, Arthur da Silva (faixa roxa).

Equipe de Voleibol Masculino.

Equipe de Voleibol feminino.
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Abertas inscrições para os torneios de Futebol, 
Futsal e Society para trabalhadores da indústria

SESI oferece desconto em hidroginástica para 3ª idade

Durante os meses de agosto, setembro e outubro esta-
rão abertas as inscrições para aos Jogos Estaduais do SESI 
2015, que contemplam a participação dos trabalhadores da 
indústria de Roraima nas modalidades de Futebol, Futsal e 
Futsal Society. 

Os jogos do SESI tem o intuito de reunir estimular a prá-
tica esportiva na empresa, promovendo o intercâmbio so-
ciocultural, divulgando amplamente o SESI à comunidade, 
estreitando as relações entre o capital e trabalho, buscando 
a melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da cida-
dania.

As equipes interessadas em participar das competições 
deverão preencher formalmente a ficha de inscrição e en-
caminhá-la assinada pelo representante legal da Empresa 
juntamente com a taxa no valor de R$ 120 (cento e vinte) 
reais e entregar até a data limite, conforme o regulamento, 
na Sala dos Técnicos da Unidade de Lazer do SESI, na sede 
administrativa, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
3710 – Aeroporto.

Podem participar dos Jogos do SESI todos os trabalha-
dores das Indústrias que estejam devidamente registrados 
na empresa há pelo menos 91 (noventa e um) dias da data 
de inscrição dos Jogos Estaduais mais três dependentes por 
equipe.

O Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI oferece vá-
rias atividades físicas em horários flexíveis, das 6h da manhã 
até às 21h, de segunda a sexta-feira, para jovens e adultos.

Mas, quando o foco é a chamada melhor idade, os be-
nefícios aumentam. Pessoas acima de 60 anos que se matri-
cularem nos horários das 6h às 6h50, das 7h às 7h50 e das 
16h10 às 17h, ganham descontos de 50% nas mensalidades 
de hidroginástica, além disso, tem direito a duas avaliações 
físicas, uma no início da atividade, em que irá determinar o 
nível de aptidão física e a composição corporal em percen-
tuais de massa magra, gordura e água no corpo; e a segunda 
avaliação, que é feita após 30 dias praticando a atividade, 
onde será analisado o que mudou o que diminuiu ou que 
precisa ser melhorado.

De acordo com o Gestor do CCEL/SESI, Pascoal Duarte, o 
grande benefício da atividade realizada na piscina é o condi-
cionamento cardiovascular e muscular, por meio dos vários 
exercícios como: treinamento em flexibilidade, relaxamento 
e coordenação motora. “Os exercícios trazem muitas vanta-
gens para o corpo, melhoram a qualidade de vida e propor-
cionam bem-estar. Praticar atividade física é ideal em todas 

as fazes da vida, e a hidroginástica na terceira idade é uma 
ótima opção, pois o corpo passa por inúmeras transforma-
ções”, afirmou. 

A aposentada Rosemilda Flores Ferreira, 66 anos, par-
ticipa das aulas de hidroginástica desde janeiro deste ano.  
Após ser diagnosticada com problema emocional, dona Ro-
semilda decidiu matricular-se na hidroginástica e, em pouco 
tempo de atividade, conseguiu reduzir o peso, fazer novas 
amizades e elevou a autoestima.  “Estou muito feliz fazendo 
essa atividade física. Eu procurei a hidro por questões de 
saúde e recomendação médica. Não pensei duas vezes, bus-
quei informações na secretaria e fiz minha matrícula. Já se 
passaram oito meses e nesse tempo não só eu, mas minha 
família já notou a diferença. Hoje me sinto renovada, com 
mais saúde e mais amigos”, declarou.

Os interessados em descobrir de que forma as atividades 
realizadas pelo SESI, podem trazer benefícios a sua saúde, 
podem procurar a secretaria do CCEL, em horário comercial 
de segunda a sexta-feira e efetuarem sua matrícula ou, se 
preferirem, podem fazer uma aula experimental gratuita. 
Outras informações no telefone 4009-1844.

Neste ano o campeonato conta com uma novidade. Do 
total do valor arrecado nas inscrições, 70% serão destinados 
para a premiação em dinheiro, mais os Troféus e Medalhas 
para os 1º e 2º lugares, nos quais serão definidos no con-
gresso técnico.

O regulamento geral do campeonato e o cronograma 
das atividades estão disponíveis no site (www.sesiroraima.
com). Mais informações pelo telefone 4009-1847.

Aula de hidroginástica no SESI Rosemilda Ferreira, aluna de hidroginástica

Equipes classificadas em cada modalidade participarão dos Jogos Nacionais do SESI.

Jogos do SESI 2015

Idosos acima de 60 anos ganham descontos de 50% e recebem duas avaliações físicas
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Brasil conquista primeiro lugar em ranking total 
de pontos e ganha maior número de medalhas

Cursos de Aprendizagem Industrial do SENAI ajudam 
jovens a começarem uma carreira profissional

A delegação brasileira está em festa com os resultados 
da 43ª edição da WorldSkills – a maior competição de ensi-
no profissional do mundo. Os competidores, treinados pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e pela 
Confederação Nacional da Indústria – CNI, bateram um re-
corde histórico ao conquistar 27 medalhas:  11 de ouro, 10 
de prata e 6 de bronze, além de 18 certificados de excelên-
cia. No ranking de pontos totais, o time brasileiro ficou no 
lugar mais alto do pódio, seguido da Coreia do Sul, França, 
Japão e China Taipei. Este ranking soma a pontuação que os 
competidores de cada delegação obtiveram nos desafios. A 
premiação aconteceu em cerimônia neste domingo (16) no 
Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Este é o melhor desempenho do Brasil desde que come-
çou a participar da competição, em 1983. O presidente da 
CNI, Robson Braga de Andrade, comemorou o feito inédito. 
“A educação profissional é o começo de uma carreira bem 
sucedida. Desperta o senso de responsabilidade e de com-
prometimento do jovem com o trabalho e transforma a rea-
lidade de um país”, afirmou Andrade.

Os 56 integrantes da delegação brasileira, a mais repre-
sentativa participação do país, passaram por treinamento 
intenso. Durante um ano, foram necessárias 311 mil horas 
de preparação da equipe que contou com 189 técnicos bra-
sileiros. Nesse período, os competidores também tiveram o 
apoio de 70 especialistas de 13 países, além de 21 empresas 
parceiras que contribuíram para incrementar os treinamen-
tos.

Para o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, o resul-
tado alcançado na WorldSkills demonstra o alto nível de 
excelência que temos em educação profissional. “Isso deve 
servir de incentivo para corrigirmos a matriz educacional 

A contratação de jovens aprendizes por grandes em-
presas está prevista na Lei 10.097/2000, conhecida como 
Lei da Aprendizagem, ampliada pelo Decreto Federal nº 
5.598/2005. A norma estabelece que empresas de médio 
e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos, para ca-
pacitação profissional (prática e teórica), cumprindo cotas 
que variam de 5% a 15% do número de funcionários efe-
tivos qualificados. As funções devem demandar formação 
profissional.

Na última semana, 14 jovens aprendizes foram admiti-
dos pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER.  
São alunos dos cursos de auxiliar administrativo, ajudante 
de obras, eletricista industrial e operador de suporte técni-
co em tecnologia da informação que irão estudar no SENAI 
durante um período e depois vão fazer a prática profissional 
na empresa.

Somente no primeiro semestre de 2015, 78 aprendizes 
foram encaminhados para empresas de Boa Vista, foram 32 
empresas contratantes, entre elas Vivo, Tubaina, Correios, 
MRA e Paralella Engenharia. Segundo a chefe da seção de 
recursos humanos dos Correios, Maria do Socorro Gomes 
Teixeira, os alunos que chegam para cumprimento do es-
tágio já vem do SENAI com bastante conhecimento admi-
nistrativo, além do domínio na área de informática “é per-
ceptível o bom trabalho que essa Instituição de ensino vem 
realizando, eles tem um excelente comportamento e ética 
no trabalho”, explica.

brasileira, ampliando o acesso dos jovens ao ensino técnico. 
Só assim os jovens terão mais oportunidades de emprego e, 
ao mesmo tempo, as empresas ganharão em produtivida-
de”, disse Lucchesi.

HISTÓRICO  - Na última edição da WorldSkills, em Lei-
pzig (Alemanha), há dois anos, o Brasil havia conquistado 
12 medalhas (4 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze), além de 
15 certificados de excelência – concedidos a quem atinge a 
partir de 500 pontos no cumprimento dos desafios. Desta 
vez, o desempenho mais que dobrou, especialmente nas 
medalhas de ouro. Ao todo, a delegação brasileira somou 
27 medalhas: 11 de ouro, 10 de prata e 6 de bronze, além 
de 18 certificados de excelência. 

No segundo semestre de 2015, 85 aprendizes do SENAI 
já estão com contratos firmados com empresas como a 
Companhia Energética do Estado de Roraima - CERR, Norte-
letro, Eletrobrás e Renovo. Segundo a gerente de educação 
do SENAI-RR, Jamili Vasconcelos, a instituição possui um de-
partamento que cuida especificamente da Aprendizagem, 
incentivando que as indústrias passem a operar com esses 
jovens. “Todas as empresas que precisam contratar aprendi-
zes podem contar com o SENAI-RR, que atua como institui-
ção fornecedora da formação técnica dos jovens”, explica. 

Presidente da CNI, Robson Braga de Andrade (centro à direita), com a delegação brasileira no WordSkills 2015.

WorldSkills 2015

Imagem: Ascom/SENAI

Imagem: Ascom/SENAI



6Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 280 - 21.08.2015

Vencedores do Prêmio IEL de Estágio 
2015 serão anunciados dia 26

IEL Roraima realiza 6ª edição do 
Projeto BITERR

Categorias da premiação 2015:
Prêmio Empresa Destaque: Voltado para Micro em-

presa e Sistema Indústria e reconhece as boas práticas de 
gestão de contratos de estágio, atração, desenvolvimento 
e retenção de estagiários a partir das evidências apresen-
tadas pela empresa. 

Prêmio Estagiário Destaque: Reconhece a experiência 
de estágio a partir da aplicação prática dos conhecimentos 

No dia 26 de agosto, o Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR 
realizará a premiação dos vencedores do Prêmio IEL de Está-
gio, Edição 2015. A solenidade acontecerá no Tapiri do SESI, 
localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 
- Bairro Aeroporto, das 16h às 18h.

O momento será de reconhecimento às empresas, Insti-
tuições de Ensino e estagiários que tiveram as melhores atu-
ações durante o ano. Esta será a etapa regional, os projetos 
vencedores serão encaminhados à Brasília para o evento de 
premiação nacional em outubro de 2015.

O objetivo do Prêmio é reconhecer e incentivar a qua-
lidade dos programas de estágio como forma de garantir o 
atrelamento entre o público acadêmico, estudantes de nível 
superior e do ensino profissionalizante com o mercado de 
trabalho, a partir do cumprimento da Lei 11.788/2008, que 
dispõe sobre estágio. 

Em 2015, além das empresas com melhores práticas de 
atração, desenvolvimento e retenção de estagiários, tam-
bém serão premiados os estudantes que se destacam e as 
instituições de ensino que apoiam e incentivam a prática de 
estágio durante a formação acadêmica dos alunos.

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima - IEL/RR está com 
inscrições abertas, no período de 11 a 28 de agosto, para 
a 6ª Edição do Projeto de Bolsa de Iniciação Tecnológica - 
BITERR/2015. 

O BITERR trata-se de um projeto que visa estimular aca-
dêmicos de universidades e faculdades locais, públicas ou 
particulares, a desenvolverem pesquisas práticas voltadas 
à melhoria de produtos, processos ou serviços oferecidos 
para iniciativa privada presente no município de Boa Vista/
RR, por meio da concessão de bolsas a alunos, sob a coorde-
nação de professores/orientadores. 

As bolsas são voltadas para alunos regularmente matri-
culados em curso de nível superior, técnico subsequente 
e superior tecnológico em instituições com a modalidade 
presencial ou à distância, pública ou privada, oficialmente 
reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC. 

Este ano o BITERR tem quatro áreas prioritárias Inova-
ção, Gestão, Tecnologia e Empreendedorismo. Os interes-
sados em desenvolver os projetos, podem escolher entre 
60 empresas, cadastradas para a edição 2015, de diferentes 
segmentos como indústria, comércio e serviços. 

O BITERR 2015 premiará os três primeiros projetos com 
maior destaque e dará prêmios em dinheiro, tablets, troféus 
e certificados. Para maiores informações, o edital pode ser 
acessado no site do IEL-RR, www.ielrr.org.br. 

adquiridos durante a formação sob a ótica do estudante.  
Instituição de Ensino Destaque: Voltado para a Educa-

ção Profissional, Nível Técnico e Educação Superior e reco-
nhece as instituições que se destacam no apoio e incen-
tivo para a ampliação da formação do aluno por meio de 
estágios realizados com a orientação da escola. 

As inscrições são gratuitas, cada aluno poderá inscrever 
apenas um projeto. Os interessados em participar deverão 
acessar o site do IEL-RR e baixar o edital, contendo os ane-
xos necessários. A documentação deverá ser entregue, de 
segunda a sexta, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, 
na Gerência de Educação do IEL-RR, que está localizado no 
SESI-RR, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes,  N 3710 - 
Bairro Aeroporto.
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IEL RR está com inscrições abertas para 
cursos de Pós-Graduação

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima - IEL/RR em parceria 
com o Centro Universitário a Distância Barão de Mauá está 
com inscrições abertas para os cursos de Pós - Graduação 
com Especialização em Educação e MBA Executivo.

Os cursos permitem a flexibilidade de horários para pes-
soas que não tem a possibilidade de fazer cursos presen-
ciais. Dessa forma podem se manter atualizados perante o 
mercado de trabalho,  por meio de um material elaborado 
por professores qualificados, que utilizam a mais moderna 
tecnologia à disposição do ensino a distância. 

O Centro Universitário Barão de Mauá está credenciado 
pelo MEC para oferta de cursos à distância pela Portaria nº 
122 de 22/01/2008, publicada na D.O.U. de 23/01/2008. 

Os documentos necessários para a matrícula são cópias 
da Carteira de identidade - RG, Cadastro de Pessoa Física - 
CPF,  Certidão de Nascimento ou Casamento,  comprovante 
de residência recente em nome do aluno e uma cópia au-
tenticada em cartório do diploma ou comprovante de con-
clusão de curso de graduação. 

As inscrições devem ser realizadas no IEL Roraima, loca-
lizado no SESI-RR, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, n 
3710 - Bairro Aeroporto, de segunda a sexta feira,  das 8h às 
12h e das 14h às 18h. 


