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Laboratório de Análises Clínicas do SESI/RR conquista 

certificado de excelência categoria Ouro

O Laboratório de Análises 
Clínicas do SESI/RR recebeu em 
outubro,  o  cert i f i cado de  
excelência categoria Ouro do 
Programa Nacional de Controle de 
Qualidade (PNCQ). Mais que uma 
conquista é um importante 
reconhecimento pelo desempe-
nho excelente oferecido aos seus 
c l i e nte s  d u ra nte  1 0  a n o s  
consecutivos. 

O Laboratório de Análises 
Clínicas do SESI presta atendi-
mento para industriários e 
comunidade e é monitorado e 
avaliado mensalmente pela 
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC). Além da qualidade 
reconhecida pelo PNCQ, possui também selo ISO 9001/2008. Em 
parceria com o Instituto H. Pardini de Belo Horizonte-MG, oferece 
mais de 600 tipos de exames.

À frente do laboratório e uma das principais responsáveis pela 
conquista, a biomédica especializada em análises clínicas, Patrícia 
Rumualda, participou de cada uma das certificações, desde o selo 
bronze. Para ela a certificação Ouro é a coroação de um trabalho 
diário, que prima pela qualidade. “Esse é um trabalho de dez anos e 
só foi possível graças a nossa equipe, que atua com muita seriedade. 
É um grande desafio e que traz mais responsabilidade a partir de 
agora. Vamos continuar em busca dos certificados Platina e 

Diamante, que são conquistados 
após 15 e 20 anos de excelência 
n a  p re sta ç ã o  d o s  n o s s o s  
serviços”, ressaltou. 

Segundo a coordenadora da 
Unidade de Saúde, Esmerinda 
Luniere, o selo Ouro é resultado 
de constantes investimentos do 
S E S I  n a  c a p a c i t a ç ã o  d o s  
profissionais e aquisição de 
e q u i p a m e n t o s  m o d e r n o s .   
“Realizamos o controle diário de 
qualidade garantindo assim 
precisão dos nossos serviços. 
Dessa forma buscamos traduzir o 
comprometimento, espírito de 

equipe, coragem, dedicação e a vontade de fazer a cada dia o 
melhor. Equipe do laboratório e os demais colaboradores da Saúde 
e do SESI, todos fazem parte desta conquista. Dos que foram e dos 
que estão conosco: Patrícia Rumualda, Abner de Andrade, Bianca 
Lima e Maria do Livramento.

De acordo com a superintendente do SESI, Almecir de Freitas 
Câmara, a certificação coroa dez anos de muito trabalho e 
dedicação. “Estamos muito orgulhosos. Essa conquista representa a 
validação do trabalho em equipe que vem sendo realizado de 
maneira permanente na prestação de serviços, com foco na 
qualidade e satisfação dos clientes”, ressaltou.

Balança Comercial do mês de setembro é divulgada pela FIER

Após registrar saldo deficitário em agosto de 2013, no valor de 
(-US$ 73.155), a balança comercial do mês de setembro mostra 
novamente saldo em déficit (-US$ 706.331) após terem sido 
registrados déficits em janeiro (-US$ 54.361) e fevereiro (-US$ 
280.266), superávit em março (US$ 875.480), déficit nos meses de 
abril (-US$ 98) e de maio (-US$ 230.442), superávit nos meses de 
junho (US$ 714.712) e de julho (US$ 1.076.281) deste ano. 

EXPORTAÇÕES 
No mês de setembro de 2013 foram exportados US$ 382.821, 

valor inferior ao de agosto do corrente ano (US$ 547.970) e muito 
inferior ao mês de julho (US$ 1.076.281).  A Madeira, com 
participação de 70,01%, permanece em primeiro lugar 
respondendo por grande parcela das exportações. Houve um 
decréscimo de 46% em volume exportado deste item, se 
comparada sua participação de agosto para setembro do corrente 
ano (de US$ 498.585 para US$ 268.030). 

Os principais produtos exportados pelo Estado de Roraima no 
mês de setembro de 2013 foram: Madeira, em primeiro lugar, com 
a participação de 70,01%, em segundo Soja com 8,55%; e em 
terceiro lugar Água com 2,44%.

IMPORTAÇÕES 
Em relação às importações, setembro de 2013 (US$ 1.089.152) 

tem um acréscimo radical, visto que em junho do corrente ano o 
volume era de US$ 299.871, em julho foi de US$ 602.896 e em 
agosto as importações chegaram a US$ 621.125. 

Os principais produtos importados pelo Estado de Roraima, no 
mês de setembro de 2013 foram: Aviões e outros veículos aéreos 
com a participação 70,61% em primeiro lugar, em segundo 
Equipamentos de Informática e suas partes com 11,14%; e em 
terceiro lugar Farinha de Trigo com 4,50%.

A equipe da unidade Saúde, exibe com orgulho, a certificação Ouro do PNCQ.

Foto: Ascom Sistema Indústria
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Empresários filiados ao SINDIGAR e SINDIJOIAS conhecem projeto

de criação do pólo mineral em Roraima
totalizando 32.

As empresas que aderirem ao projeto e 

buscarem o financiamento receberão 

benefícios como: Juros em torno de 0,8% ao 

mês; carência de até 6 meses e um prazo de 

total de até 240 meses, para quitação.

Os trabalhos ainda estão em fase de 

divulgação, para adesão dos empresários que 

posteriormente receberão apoio técnico da 

FIER, para regularização das empresas que necessitarem.

João Severino da Silva, da empresa D'Ouro Anéis de formatura, 

aprovou a idéia da criação do polo. “A proposta é muito boa. Esse 

polo vai reunir as empresas em um único local e isso acabará 

fortalecendo o setor. Embora muitas empresas precisem regularizar 

suas documentações, acredito que com o apoio da FIER, esse 

trabalho ficará mais fácil”, finalizou.

Representantes do setor moveleiro se reúnem para curso sobre 

Planejamento Estratégico

O consultor da Confederação Nacional 

das Indústrias – CNI, Fabiano di Cristo foi o 

facilitador do curso de Planejamento 

Estratégico, realizado na Federação das 

Indústrias de Roraima – FIER.  A atividade faz 

parte do Programa de Desenvolvimento 

Associativo – PDA, é voltada especificamente 

para dirigentes sindicais e contou com a 

participação dos representantes do Sindicato 

das Indústrias de Marcenaria do Estado de 

Roraima - SINDIMAR.

O objetivo é promover uma reflexão sobre os papéis e atribuições 

do sindicato, bem como incentivar o aperfeiçoamento da atuação, 

proporcionando mais legitimidade e transparência aos processos.

A capacitação foi dividida em duas etapas: a primeira onde será 

debatido o planejamento estratégico e a segunda que será finalizada 

no próximo ano, na qual será definido o plano de ação para os 

sindicatos.

Para o consultor Fabiano di Cristo, planejar estrategicamente um 

sindicato garante transparência e organização de suas atividades. 

“Nós temos conhecimento das situações enfrentadas pelos 

sindicatos. O PDA vem para nortear e ajudá-

los no que diz respeito a diretrizes e metas de 

um plano estratégico”, frisou. 

O vice-presidente do SINDIMAR João 

Hortêncio avaliou o curso como positivo e 

destacou que a CNI, FIER e o SINDIMAR tem 

se esforçado para unir o setor e vencer as 

dificuldades enfrentadas. “Nós sairemos 

dessa capacitação com informações 

necessárias para passar aos nossos 

associados e levá-los para dentro do sindicato de forma que 

possamos trabalhar juntos no fortalecimento do ramo”, completou.

“O curso busca incentivar o comprometimento dos empresários 

na participação e o estreitamento dos laços profissionais. É 

importante que pensemos no fortalecimento sindical como uma 

missão de todos, por isso buscaremos absorver o maior número de 

informações possíveis”, finalizou o presidente do SINDIMAR João 

Tavares.  

O próximo Sindicato beneficiado pelo curso será o SINDIJOIAS, na 

próxima terça-feira (29), das 14 às 22h, na sede da FIER.

A reunião aconteceu no dia 18 de outubro, 

na sala de reuniões da FIER. Na ocasião, o 

Técnico do Centro Internacional de Negócios – 

CIN, Ricardo Lavareda Ferreira, apresentou o 

projeto de criação do pólo de Gemas e Joias, 

que deverá reunir em um único local, todas as 

empresas do setor, a fim de ser autossusten-

tável e referência para a região norte. Estiveram 

presentes membros do Sindicato da Indústria 

Extrativista Mineral e dos Garimpeiros de Roraima - SINDIGAR e 

Sindicato da Indústria de Joalheria, Ourivesaria, Relojoaria do 

Estado de Roraima –SINDIJOIAS.

Para a criação do pólo, será necessário no primeiro momento, 

estruturar as empresas cooperativadas que estão aptas a realizarem 

financiamento junto às instituições competentes (estima-se entre 

10 e 15 empresas, segundo pesquisa do PROCOMPI/2013) e depois 

será necessário estruturar as demais empresas da Cooperativa, 

Dirigentes Sindicais debatem sobre planjamento estratégico

Foto: Ascom Sistema Indústria

Palestrantes da CNI falam sobre contribuição para terceiros no 

IX Fisco Contábil
O Sistema Indústria Roraima foi representado 

na nona edição do Fisco Contábil, promovido 

pelo Sindicato das Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de 

Roraima (Sescon/RR) entre os dias 23 e 26 de 

outubro, no auditório do Palácio da Cultura. Com 

o tema Valorizar e integrar - A arte de 

contabilizar, o evento reuniu profissionais de 

diversos setores, além de empresários e 

estudantes. 

Os palestrantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

Rodolpho Elias Barbosa e Ricardo Luis Guenther, vieram a Roraima 

para falar sobre contribuição na folha de pagamento para terceiros.

Segundo Ricardo Luis Guenther é muito importante que os 

profissionais orientem corretamente as empresas. “Estamos aqui 

dirimir todas as dúvidas dos participantes. É fundamental que 

possamos sensibilizar o profissional, para a exata informação desses 

dados, para que a contribuição sobre a folha de 

pagamento seja destinada corretamente a 

quem é realmente devida” ressaltou.

O presidente do Sescon/RR e anfitrião do 

evento, José Belido, salientou a importância da 

parceria com o Sistema Indústria para o sucesso 

do evento. “Foi sem dúvida, fundamental. É uma 

parceria que já existe há alguns anos e que vem 

contribuindo para a classe contábil e para os 

empresários”, disse.

O diretor regional do SENAI, Arnaldo Mendes, representou o 

Sistema Indústria no evento. Para ele foi uma oportunidade para 

esclarecer o tema. “As empresas que se enquadram na categoria 

econômica indústria devem recolher percentuais para as entidades 

voltadas à sua classe, no caso SENAI e SESI. São recursos que voltam 

para os trabalhadores e as próprias indústrias sob a forma de 

produtos e serviços de qualidade, oferecidos por essas instituições”, 

finalizou.

Os palestrantes Rodolpho Elias Barbosa (esquerda) e Ricardo Luis Guenther 
(direita) com o diretor regional do SENAI, Arnaldo Mendes (centro) 
representaram o Sistema Indústria no IX Fisco Contábil

Foto: Ascom Sistema Indústria

Membros do Sindigar e Sindijóias reunidos para a criaçao de polo mineral

Foto: Ascom Sistema Indústria
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Sistema Indústria realiza reunião de alinhamento sobre 

o Planejamento Estratégico 2015-2022
pacto são as eleições de 2014, com o 

planejamento em grande escala para o 

crescimento do país nos próximos anos.

Os dois últimos cenários nacionais se 

constituem com a não assinatura do pacto: o 

primeiro transforma a economia do Brasil em 

uma economia fraca, desenvolvimento 

comprometido internacionalmente, e um 

cenário onde a economia mais forte se mantém. 

De acordo com a diretora de administração estratégica do SESI 

Auristela de Lima, as propostas serão construídas após a análise 

desses cenários e inseridas no contexto dos quatro cenários 

nacionais, onde serão identificadas as oportunidades em um cenário 

de crescimento, em um cenário de recessão e também em um cenário 

onde não há um direcionamento amplo. “Veremos quais são as 

oportunidades e ameaças, bem como avaliaremos as questões 

internas, o que temos de forte, fraco e de propostas para melhorar 

este cenário”, finalizou Auristela.

As propostas elaboradas serão apresentadas na 1ª Oficina 

Nacional da Rede de Planejamento, que será realizada em Brasília nos 

dias 4 e 5 de novembro. 

SESI é parceiro na Ação da Cidadania
O SESI pelo quarto ano consecutivo é parceiro da Ação da 

Cidadania em Boa Vista. A campanha nasceu em 1993, formando uma 

imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 

milhões de brasileiros que, segundo dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, estão abaixo da linha da pobreza. 

O movimento social é baseado em conceitos simples: 

SOLIDARIEDADE, TODOS NÓS PODEMOS. Entre 1993 e 2005 foram 

arrecadadas 30.351 toneladas de alimentos em todo o Brasil, 

beneficiando 3.035.127 famílias. 

De acordo com a coordenadora da Ação em Roraima Cida Cardoso, 

até dia 22 de dezembro as pessoas poderão doar. “Nós temos várias 

empresas parceiras da Ação da Cidadania e todos podem colaborar 

doando roupas, calçados, brinquedos e alimentos. Além disso, quem 

quiser pode participar da entrega que acontecerá no dia 23 de 

dezembro. Uma maneira de ajudar a quem precisa”, completou.

Os moradores carentes das comunidades indígenas, da área rural 

de Boa Vista e do interior também serão beneficiados. Trabalhadores 

da Indústria, empresários e colaboradores que queiram doar, podem 

se dirigir à sede do SESI, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 3714, 

bairro Aeroporto ou entrar em contato pelo telefone 9136 0729. 

Na tarde desta terça-feira, (22) aconteceu na 

Federação das Indústrias de Roraima – FIER, a 

reunião de a l inhamento da Rede de 

Planejamento Estratégico. O encontro é uma 

preparação para o Planejamento Estratégico 

Sistêmico 2015-2022 e serviu para compartilhar 

os resultados dos Cenários Nacionais, de acordo 

com pesquisa feita por uma empresa de 

consultoria contratada pelo BNDS e UFBA. A 

pesquisa vai nortear as áreas do SESI, SENAI e IEL, envolvidos na rede, 

no que diz respeito à elaboração das estratégias para o planejamento.

O trabalho das casas é construir diretrizes de acordo com 

características de quatro cenários distintos, baseados em dois 

cenários mundiais: o pacto entre os EUA e a China com predominante 

dominação econômica da China, e o cenário em que não há o pacto, 

ou seja, a economia que for mais forte se manterá no mercado 

mundial. 

Nesse aspecto, o Brasil se desenhou em quatro momentos ligados 

ao pacto CHINA / EUA. Caso haja o pacto, a economia mundial estará 

em crescimento e conseqüentemente a Brasileira também, pois fará 

parte das decisões econômicas no âmbito internacional. O outro 

aspecto também dentro do cenário de crescimento por meio do 

Coordenadores de unidades do SESI se reúnem para tratarem sobre
o planejamento estratégico 2015-2022

Foto: Ascom Sistema Indústria

Prorrogadas as inscrições para o XV CONPOESI

Os amantes da poesia têm mais uma chance a mais para se 

inscreverem no XV Concurso SESI de Poesia do SESI. O prazo para as 

inscrições foi prorrogado e vai até o dia 31 de outubro. 

Os interessados podem ter acesso ao regulamento e a ficha de 

inscrição no site . As fichas e as poesias devem 

ser entregues na sede do SESI, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo 

Gomes nº 3710, bairro Aeroporto. 

O concurso é voltado tanto para os trabalhadores da indústria 

quanto para a comunidade. 

www.sesiroraima.com

A premiação é dividida por categoria totalizando R$ 6.000,00.

O evento que já faz parte do calendário da entidade estimula a 

produção literária do gênero poesia no Estado, e apresenta um olhar 

próprio de cada artista em sua realidade, concretizado em palavras e 

demonstrado em sentimentos para os ouvintes e apreciadores.

UER - Lazer
SESI - Serviço Social da Indústria
Fone: 4009-1847/4009-1835
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto - 69.010.005

Este prêmio objetiva o incentivo a 

produção literária do gênero Poesia junto 

aos trabalhadores da indústria e à 

sociedade do Estado de Roraima.

Concurso SESI de Poesia - 2013Concurso SESI de Poesia - 2013

Consulte o Regulamento
www.sesiroraima.com

Inscrições Prorrogadas

até 01/11/2013

Realização: 26/11/2013



Foto: IEL

Esporte Cidadania
Um dia inteiro voltado para a prática de esportes e responsabilidade social
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Unidades Móveis do SENAI atendem os Municípios de

Alto Alegre, Amajarí e Mucajaí 

Confeiteiro, no Município do Amajarí estão em andamento os cursos 

de Carpinteiro de Esquadrias e Pedreiro de Alvenaria Estrutural e em 

Mucajaí está a Unidade Móvel de Informática, com os cursos Básicos 

(Windows e Office) e Operador de Computador.

As capacitações são ofertadas por meio do PRONATEC e também 

pela  gratuidade regimental, atendendo mais de 150 alunos nessas 

localidades. Assim, têm auxiliado significativamente na ampliação 

dos atendimentos realizados pelo SENAI, oportunizando uma 

melhoria na qualidade de vida dessas pessoas e proporcionando as 

possibilidades de empreendedorismo nestes municípios. 

As Unidades Móveis do SENAI são salas de aula que levam 

qualificação profissional a qualquer localidade do Estado de Roraima, 

permitindo maior interação e mais flexibilidade no atendimento a 

comunidade em geral.

Com cinco Unidades Móveis, sendo duas de Informática, uma de 

Confecção do Vestuário, Alimentos e Construção Civil, o SENAI 

consegue atender mais de 150 alunos, em dois turnos de utilização, 

com cursos de qualificação profissional. 

Atualmente, seis cursos estão sendo ministrados em três 

municípios. Em Alto Alegre são duas turmas do curso de Padeiro 

Foto: ASCOM SENAI

 Atendimento nas unidades móveis do SENAI.

Neste sábado, dia 26 de outubro, o SESI realiza a nona edição do 

Esporte Cidadania.  Evento dedicado ao esporte e aos cuidados com a 

saúde que este ano será realizado na Vila olímpica Roberto Marinho, 

de oito da manhã às cinco da tarde.

Com o tema “Pratique qualidade de vida, Pratique Esporte 

Cidadania”, o evento realizado em parceria com a Rede Globo busca 

promover o esporte como uma ferramenta de educação, inclusão 

social e qualidade de vida.

Realizado anualmente o Esporte Cidadania acontece 

simultaneamente em 40 cidades. Serão cerca de 100 voluntários de 

20 entidades e instituições parceiras, além do próprio SESI que, 

durante todo o dia, oferecerão serviços nas áreas de lazer, saúde e 

cidadania aos trabalhadores industriais e para a comunidade, como: 

Saúde; Cidadania; Esporte e Lazer.

Este ano a meta é realizar seis mil atendimentos. A expectativa é 

de que pelo menos 2,5 mil pessoas possam usufruir dos serviços 

oferecidos. 

IEL promove ciclo de palestras
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, realizou nos dias 24 e 25 de 

outubro, circuito de palestras gratuitas. Entre os temas: 

Atendimento ao cliente, marketing pessoal, carreira e postura 

profissional, administração do tempo, atendimento vip para todos, 

relações interpessoais, marketing digital e educação financeira.

Cada palestra teve carga horária de uma hora. Para conhecer o 

cronograma de palestras e cursos do IEL, basta acessar o site 

www.ielrr.org.br ou se dirigir à sede do IEL na Av. Capitão Julio 

Bezerra, 363 Centro. Mais informações  pelo telefone 3621 3570.

VENHA
PARTICIPAR!

DATA: 26/10/2013

HORA: 8h às 17h - LOCAL: Vila Olimpica

Ações de Esporte e Lazer, 
Educativas e Preventivas de Saúde

GRATUITOS!
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SENAI Roraima ganha premiação nacional
 O projeto foi possível por 

meio da parceria com a empresa 

Schneider, pelo Bip Bop. Para 

Francinaira é de grande valia um 

reconhecimento deste nível. “O 

SENAI Roraima venceu na 

categoria Sistema Indústria 2013 

e nos alegra saber que estamos 

n o  c a m i n h o  c e r t o ,  

proporcionando aos estagiários 

d o  S E N A I / R R  u m  m a i o r  

desempenho nas atividades 

exercidas dentro da Instituição” 

frisou. 

O prêmio é realizado anualmente, estimulando novos 

profissionais que se destacam no mercado e valorizando as 

melhores práticas durante o período de estágio em empresas e 

indústrias do Brasil. O reconhecimento por meio do Prêmio IEL de 

Estágio proporciona ao jovem talento um currículo profissional 

competitivo, estimulando o empreendedorismo, a inovação e a 

prática de responsabilidade social na empresa em que atua. 

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Programa SENAI de Ações Inclusivas proporciona curso de 

Informática para Maturidade

No dia 15 de outubro, foram 

conhecidos os jovens talentos 

vencedores do Prêmio IEL de 

Estágio 2013. O SENAI Roraima, 

r e c e b e u  u m a  p r e m i a ç ã o  

nacional de inovação, em 

Brasília, com o projeto Casa 

Inteligente. O estagiário da área 

Eletroeletrônica John Kennedy 

Coêlho Pereira que auxiliou na 

c o n s t r u ç ã o  d o  p r o j e t o  

representou a Instituição, 

juntamente com a responsável 

p e l o  d e s e n v o l v i m e n t o  

organizacional do SENAI Francinaira Paixão e o instrutor João 

Batista Mendonça. 

A solenidade aconteceu no Royal Tulip Hotel em Brasília e o 

SENAI/RR competiu na categoria Sistema Indústria ano 2013. O 

prêmio foi um reconhecimento ao desempenho do estagiário em 

suas atividades desenvolvidas dentro da empresa, incluindo 

comportamento, atendimento as normas e prática dos 

conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, entre outras.

Para atendimento exclusivo 

de pessoas que tem mais de 40 

anos, o SENAI Roraima criou o 

curso de Informática para 

Maturidade, que está em 

andamento com quatro turmas, 

atendendo mais de 60 pessoas. 

As capacitações acontecem no 

CCP Pintolândia e também na 

sede do SENAI.

Essa ação faz parte do PSAI – 

Programa SENAI de Ações 

Inclusivas, que foi criado em 

1999 e visa atender pessoas 

c o m  q u a l q u e r  t i p o  d e  

deficiência, bem como a 

terceira idade. O objetivo é 

ensinar aos alunos a se 

inserirem no mundo digital, por 

meio de uma metodologia 

especial que conta com uma linguagem simplificada.

Ao final do curso o treinando estará apto a executar tarefas 

básicas em informática, como utilização de Internet, manipulação 

de arquivos, visualização de imagens e vídeos, utilização de 

pendrives e CDs, além de outras ferramentas.

Com esse curso de informática, o SENAI Roraima proporciona a 

transformações na vida de pessoas, por meio de oportunidades 

de inserção no mercado de trabalho. Segundo a Gerente de 

Educação Profissional Jamili Vasconcelos, o PSAI desenvolve de 

forma democrática ações para a promoção de pessoas que não 

possuem tantas oportunidades.  “Nesse curso temos adotado 

formas simplificadas de ensiná-los a trabalhar com esta 

tecnologia e com isso temos obtido bons resultados”, completou. 

Por meio do PSAI, o SENAI atua, de forma decisiva, no combate 

às descriminações e desigualdades sociais e a favor da inclusão 

social. Com isso, contribui para que todos atuem no mercado de 

produção, gerem benefícios para a comunidade e, ao mesmo 

tempo, participem ativamente no crescimento socioeconômico 

sustentável.

SENAI é agraciado com Prêmio IEL de Estágio

Foto: ASCOM SENAI

Pessoas com mais de 40 anos participam de cursos de informática

Foto: ASCOM SENAI
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