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APRESENTAÇÃO

ANÁLISE DOS RESULTADOS

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 disse-
minada. É um questionário que acompanha as Pes-
quisas da Sondagem Industrial e da Sondagem da 
Indústria da Construção, que contém seis perguntas 
que abordam as perspectivas e o sentimento atual 
do empresário, quanto ao quadro da economia no 
país, no Estado e na sua empresa.

Diante dos dados apresentados na tabela acima, 
identificou-se que o ICEI do mês de janeiro deste 
ano, obteve 62,4 pontos que, ao compararmos com 
o mês de fevereiro de 2018, apresentou uma queda 
de aproximadamente 7 pontos, onde o resultado foi 
de 55,6 neste ultimo mês. 

Comparando os resultados de janeiro e fevereiro 
deste ano, com o mesmo período em 2017, percebe-
-se que as expectativas e sentimentos dos empresá-
rios locais tiveram uma inexpressiva variação. Outro 
fator perceptível é que o ICEI do Estado de Roraima 
ficou 3,4 acima e 3,2 pontos abaixo do ICEI nacional 
nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, respectiva-
mente, demonstrando que a percepção do empresá-
rio local segue a tendência nacional.

Fonte: FIER e CNI - Pesquisa Sondagem Industrial

O Indicador de Condições da Economia atingiu 
49,2 pontos em janeiro e, com uma leve queda, apa-
rece em fevereiro com 46,7 pontos. No Indicador de 
Condições Nacional foram registrados 53,1 pontos 
em janeiro e 53,2 em fevereiro. 

Percebe-se, com esses números, que há uma leve 
percepção de melhora com relação ao desempenho 
da economia estadual.

O Indicador de Expectativas do Estado obteve 68,9 
pontos em janeiro deste ano, aparecendo em feverei-
ro com uma queda de 8,9 pontos chegando ao 60,0. 
Apesar dessa queda, o índice mostra que o Empresá-
rio Industrial está confiante, quanto à melhora da eco-
nomia para os próximos seis meses, ou seja, espera e 
acredita em melhorias para a economia.  No aspecto 
nacional, o Índice de Expectativas aparece em janeiro 
com 62,3 pontos, sofrendo também uma queda em 
fevereiro, aparecendo com 61,6 pontos. Mostrando, 
assim, que o empresário industrial do Estado segue a 
tendência do empresário industrial nacional.

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL 
DE RORAIMA. Sondagem de opinião - CNI/FIERR, Ano 
1, Número 1, fevereiro de 2018. Publicação Mensal – 
Centro Internacional de Negócios – Elaboração: Karen 
Telles – Coordenadora Técnica; Solange Minotto – Líder 
de Projetos; Willian Tihago – Técnico Operacional; Ga-
briela Menezes – Estagiária de Economia – Fones: (95) 
4009-5378 ou 4009-5360; E-mail: cin.fier@sesi.org.br.
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Encontro discutirá alternativas para 
sustentabilidade sindical no Brasil

 A Confederação Nacional da Indústria – CNI 
realizará, com o apoio da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER, a 3º edição do Diálogo da 
Rede Sindical da Indústria (RSI), no dia 25 de abril, das 
13h às 15h. A reunião acontecerá, simultaneamente, 
em todos os estados e no Distrito Federal, por meio 
de uma videoconferência, que terá como tema a “Sus-
tentabilidade Sindical”. Em Roraima, a Videoconfe-
rência será transmitida na sala de Infovia do SESI/ RR.
 O tema foi definido a partir da relevância 
que a questão ganhou nos últimos meses, em decor-
rência da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), 
depois complementada pela Medida Provisória nº 
808, que estabeleceu o fim da obrigatoriedade do 
recolhimento da contribuição sindical e entrou em 
vigor no início desse ano. Com a não obrigatoriedade 
do pagamento identificou-se a necessidade de por 
o assunto em pauta, junto aos sindicatos de todo o 
país, para buscar alternativas que minimizem os im-
pactos da principal fonte de recursos dos mesmos.
 Os participantes receberão, assim que chega-
rem, fichas para que possam anotar suas dúvidas e 
caberá a um representante da área sindical recolher 
as perguntas elaboradas pelos participantes e enviar 
para o Portal PDA. A Gerência de Desenvolvimento As-
sociativo – GDA avaliará e selecionará perguntas para 

que os expositores respondam, observando o tempo 
disponível para o debate. As perguntas que não forem 
respondidas durante o Diálogo serão encaminhadas 
aos expositores para posterior resposta por e-mail.
 Os expositores que participarão do 3º Di-
álogo serão: Carlos Eduardo Abijaodi, Diretor de 
Desenvolvimento Industrial da CNI; Camilla Caval-
canti, Gerente Executiva de Desenvolvimento As-
sociativo da CNI; Fabíola Pasini, Gerente de Con-
sultoria da Diretoria Jurídica da CNI e Alessandra 
Ciuffo, Gerente de Fiscalização e Arrecadação da CNI.
 O encontro terá o objetivo principal de for-
talecer o vínculo, entre os três entes do Sistema de 
Representação da Indústria, e ampliar o alinhamen-
to entre sindicatos, federações e CNI acerca de te-
mas prioritários da agenda da indústria, além de: 
Compartilhar e debater as estratégias e ações em 
relação ao tema abordado; Enfatizar a importân-
cia do associativismo empresarial para o fortaleci-
mento da atuação coletiva. A iniciativa faz parte do 
Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA.
 O público-alvo são os presidentes, diri-
gentes e executivos dos Sindicatos empresariais 
da indústria. Para fazer a inscrição basta con-
firmar participação, por meio do telefone (95) 
4009-5351 ou pelo WhatsApp (95) 99128-3921.
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Imagem meramente ilustrativa

QUALIDADE DE VIDA

Os amantes da prática de esporte, boa forma, e 
aqueles que buscam qualidade de vida, agora podem 
encontrar no Serviço Social da Indústria de Roraima – 
SESI mais uma opção, o Treinamento Funcional, uma 
atividade que usa como principal instrumento para 
os exercícios o próprio peso do corpo do aluno, além 
de acessórios como a bola suíça, jump, halteres, bar-
ras e estepes.

O treinamento funcional é um método de trabalho 
ainda mais dinâmico que os treinos convencionais. 
Ele é caracterizado por mesclar diferentes atividades 
físicas em um único exercício. Assim, o foco passa de 
um grupo muscular isolado para todo o corpo. Os 
movimentos trabalham a força muscular, a flexibili-
dade, o sistema cardiorrespiratório, a coordenação 
motora e o equilíbrio, o que deixa o indivíduo melhor 
preparado para desempenhar tarefas cotidianas.

Diferente do que é feito na academia, essa nova 
forma de atividade funcional é baseada em circuitos, 

que vão mudando de acordo com as aulas, fazendo 
com que a pessoa pense no movimento que está re-
alizando e não apenas executando-os mecanicamen-
te.

A atividade é recomendada para grupo de atletas 
de atividades esportivas, idosos, portadores de do-
enças neurodegenerativas, indivíduos lesionados e 
a todos os que tiverem interesse pela prática. Vale 
ressaltar que, além de todos os benefícios que já fo-
ram citados, o treinamento traz motivação e eleva a 
autoestima.

As aulas ocorreram de segunda a sexta-feira, no 
horário das 18 às 20h, sendo 50 minutos de aula, por 
aluno. Quem quiser se inscrever basta se dirigir até 
a secretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer – 
CCEL do SESI, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes - Aeroporto. Para mais informações o telefo-
ne para contato é o 4009-1844.

SESI passa a oferecer treinamento 
funcional

Site Minuto Saude Estetica
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 Farinha do caroço de açaí concorreu com outros 310 e ficou em 18º lugar

 Dos 310 projetos inscritos, por alunos de todo 
Brasil, para participar da Mostra Inova SENAI 2018, 25 
foram selecionados para a etapa nacional, na catego-
ria Produto Inovador. De Roraima foi escolhido o Pro-
jeto Caroçaí, que consiste em uma farinha que é feita 
a partir do caroço de açaí e que pode ser utilizada para 
fabricar diversos tipos de iguarias.
 O Programa Inova SENAI foi criado para in-
centivar boas ideias, desenvolvidas nas unidades de 
ensino do SENAI. Alunos, docentes, técnicos e consul-
tores dos Departamentos Regionais do SENAI podem 
inscrever processos e projetos inovadores em gestão 
e tecnologia alinhados aos interesses e necessidades 
da indústria brasileira. A iniciativa tem como objetivo 
principal desenvolver a capacidade empreendedora, 
a criatividade e o raciocínio, por meio do desenvolvi-
mento de projetos de inovação desde a concepção, 
planejamento, execução e apresentação para possí-
veis clientes.
 O Projeto Caroçaí surgiu da pesquisa das alu-
nas do SENAI Ana Paula Oliveira da Silva e Conceição 
Silva, que orientadas pela instrutora da área de ali-

mentos, Eliana Lima, criaram uma farinha, a partir do 
caroço do açaí, para produção de pães, bolos e biscoi-
tos. Essa foi uma demanda que surgiu devido à neces-
sidade de uma empresa do estado do Amapá que não 
sabia o que fazer com os resíduos gerados da utiliza-
ção da polpa do açaí.
 De acordo com pesquisas realizadas esse ca-
roço revela-se um importante anti-hipertensivo, anti-
diabético, redutor do nível de colesterol no sangue e 
anti-inflamatório, por isso as alunas buscaram o apoio 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Em-
brapa que, por meio dos seus pesquisadores tem re-
alizado pesquisas para melhoramento do produto. A 
equipe também conta com a parceria da Faculdade Es-
tácio, que tem disponibilizado o apoio para rótulo nu-
tricional e da empresa Trigolar, que fornece a matéria 
prima para realização de testes com o uso da farinha.
 Segundo a coordenadora do projeto Caroçaí, 
Eliana Lima, atualmente as indústrias e microempre-
sas que trabalham com açaí em seu processamento, 
geram um número elevado de resíduos que tem como 
destino o lixo ou são usados, em uma pequena pro-

Projeto de Roraima é selecionado para participar da 
Mostra Inova SENAI 2018

Representantes do SENAI na etapa Nacional
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Confira o resultado da banca de avaliação da Etapa de Seleção 2018.

porção, para a criação de bijuterias. “Esse produto que 
estamos trabalhando possui propriedades benéficas 
que pode ser utilizado em uma variedade de alimen-
tos, estamos felizes em poder representar a nossa ins-
tituição em um evento tão importante como o Inova”, 
complementou  a instrutora.
 De acordo com uma pesquisa realizada por 
alunos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, o con-
sumo de pães no Brasil é de 27 kg anuais por pessoa, 
fazendo com que os produtos panificados ocupem a 
terceira colocação na lista de compras dos brasileiros, 
representando, em média, 12% do orçamento familiar 
para alimentação. A farinha caroçaí possui um papel 

inovador para as indústrias e mercados, salientando 
que, além de saborosa a farinha do caroço de açaí irá 
proporcionar uma alimentação saudável para as pes-
soas de todas as idades.
 A equipe do Projeto Caroçaí de Roraima ficou 
a frente de estados como São Paulo e Santa Catarina, 
que são referências em ideias inovadoras e vão repre-
sentar o SENAI Roraima na etapa nacional, que acon-
tecerá em Brasília, no período de 03 a 08 de julho de 
2018. Todos os alunos selecionados para a etapa na-
cional, bem como os docentes das unidades do SENAI 
responsáveis pelos projetos aprovados participarão 
de diversas capacitações.
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