
A Federação das Indústrias de Roraima – FIER realizou na noite do 
dia 22 de abril, em sua sala de reuniões, um “Diálogo sobre a 
competitividade da indústria”. Participaram do evento, empresários 
industriais dos segmentos automotivo, gráfico, de confecção, 
movelaria e marcenaria, além de jóias e mineração.

O convidado pelo Programa de Desenvolvimento Associativo – 
PDA para conduzir o diálogo foi o empresário do setor de vestuário e 
Diretor Secretário da Federação das Indústrias do Distrito Federal – 
FIBRA, Marcio Franca. Ele iniciou com um vídeo mostrando uma 
dinâmica aos participantes sobre o porque de muitas vezes um 
negócio não se consolida no mercado. 

Além dele, estiveram presentes o empresário Pernambucano do 
setor de cerâmica Antonio Marcos e a colaboradora da Federação das 
Indústrias do Estado do Pernambuco, Déborah D-Emery de Pádua.

Antonio Marcos e a empresária do setor automotivo Elizabeth 
Fukuda mostraram os cases das suas respectivas empresas, a forma 

Dia 26 de abril, o SESI Roraima realiza a edição 2014 do Ação 
Global, projeto do SESI e da Rede Globo, criado para prestar serviços 
gratuitos à população. Um dos principais objetivos do evento é 
proporcionar o acesso a serviços de cidadania, saúde, educação e 
qualidade de vida, em localidades onde as pessoas têm dificuldade de 
deslocamento, ou os serviços simplesmente não existem.

Como parte da agenda dos trabalhos do Conselho Temático 
de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas, está incluída a 
visita de sua comitiva ao município de Caracaraí para o evento. Os 
membros do Conselho Temático chegarão ao município às 10h30 e 
seguirão para os locais onde acontecem os atendimentos.

Em seguida, a comitiva segue para visita a duas empresas 
industriais em Caracaraí. A primeira é a Cerâmica Padroeira e, logo 
após, visitarão a Madeireira Rio Branco. O objetivo é de conhecer as 
instalações e saber quais são as dificuldades e reivindicações dos 
empresários.

Após essas visitas, os membros do CTRSRT levarão os resultados 
da viagem como pauta para a próxima reunião do Conselho que está 
prevista para o dia 13 de maio na sala de reuniões da FIER a partir das 
14h.

como trabalham, os projetos sociais e porque se consolidaram no 
mercado. As palavras de ordem da noite foram: associativismo, 
competitividade e apoio sindical.

“Esse diálogo trouxe um apelo para que os empresários 
reconheçam a importância de se integrarem por meio do 
associativismo ao segmento ao qual eles fazem parte e que essa 
inserção no grupo de empresas do mesmo segmento trará muitos 
benefícios em termos de competitividade, pois uma vez reunidos 
buscam os mesmo resultados, podendo assim minimizar custos, 
encurtar caminho e não ficar fora do mercado”, declarou Marcio 
Franca.

Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) - É uma 
iniciativa da CNI em parceria com a Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima que oferece diversos produtos, serviços e ferramentas 
para estimular associativismo, aumentar a representatividade e 
sustentabilidade financeira dos sindicatos.
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Equipe da FIER e de Educação Fiscal realizam
palestra na Escola Penha Brasil

SESI

Tudo pronto para a Ação Global em Caracaraí

Semana do livro infantil aborda vida e obra de
Monteiro Lobato na escola do SESI

Os alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Penha Brasil 
participaram na manhã do dia 24 de abril de mais uma palestra que 
aborda um dos temas do Prêmio FIER de Redação: “Produtos piratas e 
seus impactos para a industria e a sociedade de Roraima”.

A equipe de Educação Fiscal, composta por uma servidora 
da Receita Federal do Brasil e da Receita Estadual, ministrou a palestra 
falando sobre as desvantagens de se utilizar um produto pirata e como 
podem ajudar a combater essa prática.

As inscrições para o Prêmio FIER de Redação permanecem 
abertas até o dia 30 de junho de 2014. O objetivo é incentivar a 
apresentação de redações e trabalhos acadêmicos, os quais 
expressem a importância que a indústria local proporciona à 
sociedade roraimense, considerando os seus distintos aspectos, 
características de interação com os diferentes setores, instituições, 
bem como os impactos e a contribuição para o desenvolvimento 
econômico e social do Estado.

É voltado para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
Regular (Categoria I); alunos de 1º a 3º ano do Ensino Médio Regular e 
do Ensino Técnico (Categoria II), e a novidade dessa segunda edição é 
participação de alunos de qualquer curso regular do Ensino Superior 
(Categoria III).

Parte da equipe de organização da Ação Global já se encontra no 
município de Caracaraí fazendo os últimos ajustes para a realização do 
grande evento em prol da cidadania, que acontece pela primeira vez, 
no município, neste sábado (26), das 8h às 17h.

Essa ação é realizada pelo SESI e Rede Globo e este ano traz o tema 
“Mulher e sua importância para a qualidade de vida na família”. Conta 
com a parceria de voluntários, de instituições públicas, privadas e 
indústrias que estão localizadas no município.

A previsão é atender mais de 4 mil pessoas com os serviços de 
saúde, cidadania, educação e lazer. As senhas para os serviços serão 
distribuídas às 8h, na sede da Universidade Estadual de Roraima, 
Universidade Virtual de Roraima – UNIVIRR e na unidade de Saúde 
Renato Costa.

Quem também se beneficia com o grande mutirão da cidadania 
são os trabalhadores das vicinais e vilas que fazem parte do município. 
Os cerca de 1.300 moradores das Vilas de Petrolina, Novo Paraíso e 
Vista Alegre também poderão ser atendidos no Ação Global. O evento 
conta esse ano com 250 voluntários e mais de 30 parceiros entre 
empresas locais e estaduais.

A Escola do SESI promoveu de 22 a 25 de abril, uma programação 
especial voltada à Semana do Livro Infantil. O objetivo da ação foi de 
incentivar e promover a leitura, além de despertar nos alunos prazer, 
interesse e hábito como prática indispensável ao crescimento 
intelectual.

A programação foi voltada para alunos do ensino infantil e 
fundamental e abordou as Obras de Monteiro Lobato, escritor 
brasileiro muito conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um 
estilo de escrita com linguagem simples onde realidades e fantasia 
estão lado a lado. 

Diversas atividades foram desenvolvidas, leitura de obras, teatro, 
bem como mostra de vídeos relacionados às obras do escritor, além de 
exposição de fotos dos alunos leitores e alunos amigos da biblioteca e 
de trabalhos relacionados à literatura infantil. 

A Coordenadora da Ação Danielle Brito disse que é muito 
importante ter uma semana especial voltada à literatura. “A semana 
do livro faz com que as crianças aprendam mais sobre as obras da 

literatura infantil e criem rotina da leitura na biblioteca da escola”, 
finalizou.

Serão considerados inscritos, os trabalhos formalmente 
encaminhados à Comissão Organizadora do Prêmio FIER de Redação, 
na Av. Benjamin Constant, 876, Centro, por meio de ofício assinado 
pela Direção da Escola, Reitoria da Universidade/Faculdade, ou pelos 
chefes de departamentos, centros ou Direção de cursos das 
instituições de ensino. Mais informações e regulamento no site 
www.fier.org.br.
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Esporte

SESI divulga calendário de eventos
esportivos em 2014

Esporte

SESI divulga calendário de eventos
esportivos em 2014

SENAI

Alunos do SENAI participam de palestra
com Procurador da República

A Unidade Lazer do SESI-RR divulgou nesta quarta-feira (23), o 
calendário de competições esportivas da instituição em 2014. Ao 
todo, os trabalhadores da indústria roraimense terão oportunidade de 
disputar 10 diferentes modalidades, todas classificatórias para os 
Jogos Regionais do SESI. Os vencedores de cada modalidade 
classificam-se para os Jogos Nacionais na cidade de Belém-PA nos dias 
09 a 14 de outubro.

Os jogos do SESI representam uma das maiores 
organizações esportivas do Brasil. Com o foco na ação socioeducativa, 
atende anualmente trabalhadores representantes de centenas de 
empresas de todo País. Os trabalhadores da indústria devem estar 
atentos às datas referentes ao período de inscrição e realização das 
competições. 

Para realizar a inscrição basta se dirigir a unidade de Lazer 
do SESI munidos da GFIP dos meses de abril e maio e atestado médico 
de condicionamento físico, fornecido por um cardiologista. 
Lembrando que as inscrições para todas as modalidades vão de 7 a 30 
de abril. Mais informações pelo telefone 4009-1834.

Campeonato SESI de Futebol Society Master – 12/05 a 31/07
Campeonato SESI Society Absoluto – 12/05 a 31/07
Campeonato SESI de Futsal – 15/05 a 31/07

Tênis de Mesa – 02/08
Vôlei de Praia – 02/08
Xadrez – 02/08
Natação – 02/08
Altetismo – 16/08
Sinuca – 12/05 à 31/11

Inscrições para a 1ª etapa vão de 07 à 30/ 04/2014

Inscrições para a 2ª etapa: de 14/07 à 15/08

Período de Inscrição dos Jogos Nacionais – 10/06/14
Realização: Belém – PA, de 09 à 14/09/2014

No dia 14 de abril o Procurador Federal da Advocacia Geral da 
União – AGU, licenciado Dr. Wilson Roberto Ferreira Précoma, esteve 
na instituição proferindo uma palestra para os alunos do Curso Técnico 
em Segurança no Trabalho.

Os temas abordados foram referentes às classes sindicais, 
direitos do trabalhador e previdência rurícola e normal, assim, os 
alunos puderam acompanhar a teoria e a práxis de uma vasta 
experiência vivida no setor público pelo palestrante, além de abordar a 
ideia de que o mundo do trabalho em particular, e a sociedade, como 
um todo, passam por transformações radicais.

Para a instrutora Ariane Raquel Almeida de Souza Cruz a aludida 
exposição trouxe aos alunos uma nova gama de conhecimentos, “indo 
ao encontro dos propósitos que o SENAI Roraima já trabalha, temos 
proporcionado aos alunos diferentes formas de conhecimento, que 
agregará valor quando inseridos no mercado de trabalho, fazendo com 
que suas habilidade e atitudes sejam de forma dinâmica e criativa no 
campo da sua profissão” ressaltou.

De acordo com o aluno Christian de Lima Martins a palestra foi de 
suma importância para uma análise. “Em primeiro lugar, a importância 

dos sindicatos para todas as classes trabalhadoras e também para 
entendermos a dinâmica da luta de classes, além das normas de 
proteção aos trabalhadores”, concluiu.

Foto: Ascom/SENAI
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Inscrições abertas para o
Premio IEL de Estagio

O Prêmio IEL de Estágio é uma iniciativa criada para identificar e 
prestigiar as melhores práticas de gestão de estágio desenvolvidas no 
Brasil, e o desenvolvimento dos processos produtivos das empresas, 
estimulando assim melhoria na qualidade da educação e na formação 
dos futuros profissionais. As inscrições já estão abertas e permanecem 
até o dia 30 de maio.

Com o objetivo de incentivar a prática do estágio, o Instituto 
Euvaldo Lodi realiza anualmente o Prêmio Melhores Práticas de 
Estágio. A etapa nacional foi criada pelo IEL Nacional em 2007 e 
expandiu-se para os demais estados do Brasil como resultado de 
valorizar as empresas brasileiras, concedentes de estágio. 

Além de contribuir para o estabelecimento das políticas de estágio 
nas empresas, o prêmio valoriza e divulga o empreendedorismo e a 
inovação, incentiva estudantes a buscar o crescimento técnico e 
profissional e estimula a promoção de mudanças no processo ensino-
aprendizagem nas instituições de ensino. 

Empresas públicas ou privadas participantes deverão possuir 
programas de estágio desenvolvidos e executados no Brasil, 
intermediados pelo IEL, comprovados em relatórios. 

Para a etapa nacional, deverá ser indicado um estagiário 
regularmente matriculado e efetivamente frequentando cursos da 
educação profissional de nível técnico ou superior, cujo Termo de 

Compromisso de Estágio (TCE) firmado com o Sistema IEL esteja 
vigente, no mínimo, até a data do encaminhamento do projeto ao IEL 
Nacional (10.08.2014), juntamente com os documentos solicitados no 
regulamento, incluindo uma cópia do TCE.

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site 
www.iel.org.br. Mais informações pelos telefones 3621-3573/3575.

Prêmio

I EL
de Estágio

Docentes e alunos do SENAI promovem
evento de Sustentabilidade

A Coordenação de Capacitação Profissional do Pintolândia 
promoveu no último dia 16, por meio dos docentes e alunos, uma 
exposição com o tema Aplicabilidade dos 5Rs da Sustentabilidade.

O evento busca avaliar os valores e princípios que guiam as ações 
voltadas para o consumo sustentável por meio do Repensar, Recusar, 
Reduzir, Reutilizar e Reciclar. O incentivo é para que se evite o 
desperdício e passe a utilizar recursos naturais para satisfazer algumas 
necessidades, como por exemplo a utilização de embalagens 
desnecessárias.

As turmas envolvidas foram do curso de Agente de 
Desenvolvimento Socioambiental e Auxiliar de Fiscalização Ambiental, 
no entanto, envolveu todos os alunos da Unidade do SENAI e contou 
com palestras, exposições de objetos reciclados e reutilizados, além de 
equipamentos com energia renovável. 

Para o aluno e organizador do evento Daniel Sanches, o trabalho 
desenvolvido provoca o repensar em atitudes cotidianas “eu atuo na 
área da saúde e passei a perceber como posso aplicar o 5R no meu dia-
a-dia, tanto na minha casa quanto no meu trabalho, principalmente a 
parte da reciclagem, pois posso aumentar minha renda e 

consequentemente preservar o meio em que vivemos”, 
complementou o participante.

O QUE SUA EMPRESA  PODE FAZER PARA SER 
MAIS COMPETITIVA?

Para maiores informações, acesse: http://www.portaldaindustria.com.br/iel/canal/inova-talentos/

Foto: Ascom/SENAI
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