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FIER vai sediar 8ª reunião do COEMA Centro/Norte
Evento reúne representantes da indústria nas regiões em torno da discussão de

de grandes temas relacionados à questão ambiental

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER vai 
sediar no próximo dia 12, a 8ª reunião do Conselho de Meio 
Ambiente - COEMA Centro/Norte, com a presença de 
representantes de federações das indústrias do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

No evento serão discutidos assuntos como licenciamento 
ambiental, iniciativas de fortalecimento da gestão ambiental e 
cadeias produtivas sustentáveis, projetos de tecnologias 
ambientais, projeto Selo Amazônico e a questão fundiária em 
Roraima.

A programação inicia às 9h no auditório da FIER com a 
participação da Gerência Executiva de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade da CNI, diretores da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima e presidentes de Sindicatos Industriais, demais 
membros do Conselho de Representantes da Federação, 
Dirigentes Executivos do Sistema Indústria Roraima (FIER, SESI, 
SENAI e IEL), Conselhos Temáticos, além de representantes da 

FEMARH, SEPLAN, SMGA, IBAMA e também, Fundação Centro de 
Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), Secretaria de 
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério 
do Meio Ambiente, Ministério Público, Iteraima, Assembleia 
Legislativa e Câmara Municipal.

O foco das discussões será a abordagem da questão ambiental 
ratificando o compromisso das entidades com a sustentabilidade, 
promovendo a produção e o respeito ao meio ambiente. O 
resultado desse trabalho será consolidado e encaminhado ao 
Coema Nacional, contando com a articulação da Confederação 
Nacional da Indústria, para atender os pontos prioritários.

COEMA - Criado no âmbito da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) com a missão de debater os temas relacionados às 
questões ambientais, o Conselho de Meio Ambiente passou a ter 
a estrutura regionalizada a partir de 2011 para melhor 
aproveitamento dos temas que envolvem diretamente cada 
Estado.

Programa de Desenvolvimento Associativo

Empresários lotam auditório da FIER no diálogo sobre competitividade na Indústria

Mais de 30 empresários dos diversos 
setores da indústria, membros de 
sindicatos e da diretoria executiva da 
Federação das Indústrias de Roraima - FIER 
estiveram presentes no Diálogo “O 
caminho para a competitividade”, 
ministrado pela psicóloga Mara Sampaio. 

A vice-presidente da FIER, Maria Luiza 
Vieira Campos também participou da 
programação, que passou aos empresários 
a dinâmica que envolve o desenvolvimento de uma empresa. 
“Foram apresentadas aos empresários alternativas para que 
percebam que uma empresa não se desenvolve apenas com uma 
pessoa trabalhando sozinha. É necessário um trabalho sólido em 
equipe e a constante atualização no mercado”, explicou Mara 
Sampaio.

Mara realizou diversas dinâmicas de grupo, de forma que os 
participantes ficassem à vontade e pudessem entender o objetivo 
da atividade. Em uma delas foram utilizados balões, no qual os 

participantes teriam que defender o seu 
balão representando a sua empresa e 
outros participantes com um instrumento 
para furar os balões, o que representa a 
competição no mercado.

A empresária Izabel Itikawa enfatizou 
que a atividade despertou a percepção de 
que existe a concorrência. “Por isso, a 
experiência que levo dessa ação é que no 
contexto de uma empresa deve-se ter 

primeiramente ação”, concluiu.
A palestrante realizou ainda outras duas atividades 

envolvendo sentidos e força e finalizou com a exibição de um 
vídeo mostrando que a união faz a força no contexto empresarial.

Maria Luiza Campos fez o encerramento do diálogo dizendo 
que sozinhos os empresários não são nada. “Por isso o sistema 
FIER se preocupa em capacitar e informar. É um sonho de longa 
data, ver a nossa indústria consolidada e desenvolvida”, finalizou.

Foto: Ascom/FIER
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08 de Março de 2013

Feliz Dia Internacional da Mulher

A  empresária industrial

não enxerga dificuldades.

Ela sempre vê oportunidades

e as supera a cada dia.
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Parabéns às mulheres por 
todas as suas conquistas e por 
serem exemplos de trabalho, 

dedicação e virtude.

Feliz dia da Mulher!Feliz dia da Mulher!
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Foi encerrado na última sexta-feira (1º), na sala de 
treinamento da FIER, o Curso de Vendas do Procompi Auto-
motivo. Participaram 20 empresários do setor de reparação de 
veículos. 

A capacitação é uma parceria entre a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER) e o Sindicato da Indústria da Reparação de Automóveis e 
Acessórios do Estado de Roraima - SINDIREPA.

O curso foi ministrado pelo IEL/RR, através da economista 
Maria Angélica da Silva, facilitadora da ação.

Procompi Automotivo
Curso encerrado com 100% de aproveitamento

Inicia na próxima segunda-feira (11), às 19h no auditório da 
Federação das Indústrias de Roraima – FIER, o curso de licitações e 
contratos, uma das ações que estão no plano de execução do 
Projeto Procompi Gráfico destinado única e exclusivamente para 
os empresários participantes do projeto.

O objetivo do curso é aperfeiçoar e qualificar os empresários 
do setor gráfico, promovendo a melhoria e o aumento da 
competitividade das empresas, fornecendo noções básicas da Lei 

8.666/93 de Licitações e Contratos Públicos.
O curso é uma realização da CNI, FIER e SEBRAE no âmbito do 

PROCOMPI - Programa de Apoio à Competitividade da Micro e 
Pequena Indústria. As inscrições podem ser feitas até o dia de 
início do curso até as 12h no Centro de Promoção do 
Associativismo Sindical da FIER. Mais informações pelos telefones 
(95) 4009-5351/5352/5354.

Curso de licitações e contratos do Procompi Gráfico
inicia na próxima semana

Foto: Ascom/FIER

Superintendente Nacional do SESI visita Roraima

O Superintendente Nacional do Serviço Social da Indústria - 
SESI, Renato Caporalli esteve em Boa Vista nos dias 5 e 6 de março 
para conhecer o trabalho desenvolvido no Centro de Educação do 
Trabalhador do SESI/RR, identificar os fatores que contribuíram 
para alcançar o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica - IDEB 2011 e também o trabalho desenvolvido 
pelas unidades de saúde, lazer e responsabilidade social.

Além de visitar o CET/SESI-RR, também conheceu as 
instalações dos Centros de Atividades do Trabalhador na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, Distrito Industrial, Centro de 
formação profissional do SENAI/RR e o IEL/RR.

Durante toda a programação, ele acompanhou a prestação de 
serviços para os clientes, conheceu resultados, desafios e trocou 
informações com os técnicos, dirigentes e gestores.

No encerramento, Renato Caporalli registrou que, em relação 
á educação foi possível constatar que o diferencial está na 

metodologia, no foco em resultados, nas permanentes avaliações 
e na força do modelo de gestão do Departamento Regional.

 “Isto é percebido não só na educação, mas em todas as 
unidades do SESI/RR. Estou neste cargo há um ano e meio e já 
visitei oito departamentos regionais. O que vi aqui merece 
destaque e serve de referência para todo o Sistema SESI”, frisou. 

A Superintendente do SESI/RR, Almecir de Freitas Câmara 
destacou a importância do Departamento Regional receber pela 
primeira vez o seu Superintendente Nacional. 

“Nós temos um compromisso muito forte com a indústria local 
e também com a sociedade. Por este motivo, seguimos um mo-
delo de gestão que nos permita trabalhar com foco estratégico, 
buscar excelência e gerar resultados, o qual é validado e apoiado 
pelo nosso Diretor Regional e Presidente do Sistema Indústria/RR. 
Estamos satisfeitos que o nosso Superintendente Nacional tenha 
percebido todo esse empenho”. 

Foto: Charles Wellington

Aproximadamente 20 colabo-
radores da FIER participaram na 
última sexta-feira (1), no audi-
tório da instituição, uma palestra 
sobre DST/AIDS. 

Na ocasião puderam escla-
recer todas as dúvidas com 
relação às formas de contágio e 
prevenção dos tipos mais 
comuns de doenças, como o vírus do HIV. A enfermeira da 
Unidade de Saúde do SESI, Joicineide da Silva Leão foi a 
facilitadora da palestra. 

PPRA
Colaboradores da FIER participam de palestra sobre DST/AIDS

Joicineide também falou 
sobre o preservativo masculino, 
além de orientar quanto ao uso 
correto de outros métodos 
contraceptivos e a importância 
da visita regular ao médico.

A ação faz parte do Programa 
de Prevenção a Riscos Ambien-
tais da Federação (PPRA). Perio-

dicamente, os colaboradores participam de palestras e 
capacitações com temas variados.

Foto: Ascom/FIER
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Na unidade do SESI-RR localizada no Distrito Industrial de Boa 
Vista, a entidade promoveu, nesta quinta-feira (7), um dia 
dedicado à saúde e beleza das trabalhadoras das indústrias, em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Elas participaram, 
de palestras e de exames preventivos, numa parceria do SESI/RR 
com a Liga Roraimense de Combate ao 

Câncer. Também houve sessões de limpeza facial, maquiagem 
e demonstração de produtos de beleza.

Além de promover a elevação da auto-estima, esta ação 
confirmou a importância da realização dos exames clínicos. 
Foram diagnosticados dois casos de risco, os quais já foram 
encaminhados para consulta em clínica especializada, por meio 
da Liga.

A ação contou com a parceria da Fundação Bradesco, empresa 
Hinodê e Natura.

SESI promove beleza e saúde para as  industriárias pela 
passagem do dia internacional da mulher.

Os atletas industriários já podem 
fazer sua inscrição ou de suas equipes 
para as competições esportivas que o 
SESI realizará em 2013. Serão 10 
diferentes modalidades disputadas 
até junho, mas diferente do ano 
passado, as inscrições para todas elas 
serão realizadas no mesmo período: 
de 1 a 15 de março.

 Haverá seletivas nas modalidades 
de atletismo, futebol de campo, 
futebol sete society máster, futsal, 
natação, voleibol, vôlei de praia, tênis 
de campo, tênis de mesa e xadrez.

Para participar as equipes devem ser formadas por 
trabalhadores de empresas vinculadas ao segmento industrial, o 
que é comprovado por meio do recolhimento da GFIP, documento 
indispensável para efetuar a inscrição nos torneios. 

 “Os trabalhadores da indústria 
devem ficar atentos ao prazo final 
para inscrição. Até o dia 15 de março, 
estamos recebendo a documentação 
referente aos atletas e equipes 
interessadas em participar. Mas o 
ideal é não deixar para a última hora, 
para que ninguém corra o risco de 
f i c a r  d e  f o r a ”,  d e s t a c o u  o  
coordenador em exercício da 
Unidade Lazer do SESI-RR, Pascoal 
Duarte.

As empresas e trabalhadores-
atletas interessados em disputar as 

competições, devem procurar a Unidade Lazer do SESI e efetuar a 
sua inscrição até o próximo dia 15. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 4009-1877.

Esporte
SESI abre inscrições para competições esportivas de 2013

O prazo é o mesmo para todas as modalidades: até 15 de março

IEL Oferece cursos de Pós Graduação em parceria com a
Faculdade Barão de Mauá

O IEL/RR em parceria com a Faculdade Barão de Mauá oferece 
cursos de pós-graduação na modalidade à distância, nas áreas de 
Educação, Negócio, MBA e Direito.

Desde 1965, o Conselho Federal de Educação aprovou os 
Cursos de Pós-Graduação da Faculdade Barão de Mauá que estão 
divididos em dois níveis, o Lato Sensu e o Stricto Sensu. 

O Centro Universitário Barão de Mauá passou a oferecer 
cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) na modalidade Especia-
lização desde 1975. Já há alguns anos, a modalidade MBA e Pós-
Graduação a Distância também são oferecidos. 

Abrangem as áreas das Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, 
Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e 
da Terra.

Mais informações na sede do IEL/RR na Av. Capitão Júlio Bezer-
ra, nº 363 – Centro, ou pelos telefones: 3621-3571 / 8112-2075, 
Email:  ou pelo site www.baraoead.com.bredu@ielrr.org.br

Foto: Ascom/SESI

Maquiagem e exame das mamas para as industriarias
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As novas tendências da indústria exigem cada vez mais 
profissionais qualificados. Com a modernização dos equipa-
mentos, as indústrias buscam pessoas capacitadas para 
manusear as máquinas e equipamentos modernos. Visando 
atender as necessidades tanto do empregador como do 
empregado, o SENAI Roraima deu início a um treinamento 
para Operadores de Caldeiras.

O objetivo é apresentar a forma correta de operar a 
caldeira, tendo como base a legislação vigente no país para 
manusear o equipamento. O treinamento teve início no 
último dia 04 e vai até 20 de março, tem carga horária de 40h e 
está sendo realizado pelo engenheiro mecânico e Cláudio 
Garcia.

No referido treinando, os alunos estão aprendendo as 
considerações gerais sobre caldeiras, tratamento de água, 
manutenção e operação, prevenção e combate a incêndios, 
riscos de explosão e legislação.

Segundo o Gerente de Serviços Técnicos e Tecnológicos, 
Tennessee Saraiva, essa ação foi pensando na necessidade 
desses profissionais e propicia a manutenção de máquinas e 
consequentemente a redução de custos para os empresários. 
“O mercado e as exigências legais exigem que o operador de 
caldeira seja qualificado devido à responsabilidade da função, 
pois falhas nas práticas de funcionamento das caldeiras 
podem ocasionar sérios prejuízos a todos os envolvidos”, 
explica o Gerente.

Ao final, o treinando estará apto a desempenhar as 
atividades operacionais de uma caldeira, com os conheci-
mentos necessários para manusear de forma correta e 
consciente sobre as situações de operações e emergência. 

As caldeiras são equipamentos utilizados para a produção 
de calor ou energia a partir da geração de vapor. É uma espécie 
de panela gigante para ferver a água e produzir vapor.

SENAI Roraima realiza treinamento para
Operadores de Caldeiras

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

Foto: Ascom/SENAI

SENAI Roraima participa da 6ª Semana Estadual da Mulher

O sonho em começar uma vida nova tem 
motivado presas do regime fechado do 
Presídio Feminino de Boa Vista a realizar 
cursos profissionalizantes em diversos 
segmentos.

Em 2012 o SENAI Roraima capacitou mais 
de 60 reeducandos do sistema prisional de 
Boa Vista, com cursos nas áreas de 
Informática, Alimentos e Confecção do 
Vestuário, todos oferecidos na própria 
instituição prisional. De acordo com o 
responsável por Serviços de Ações Móveis do 
SENAI – SAM, Denys Cordovil, os curso ofere-
cem a essas pessoas a chance de reiniciar a 
vida na sociedade, voltando mais preparadas 
para o mercado de trabalho.

Nesse ano estão acontecendo 02 cursos 
na Cadeia Pública Feminina, Doces e Salgados 
e Confecção de Ovos de Páscoa, beneficiando 40 mulheres, 
em parceria com o Governo do Estado, que comemora a 6ª 
Semana Estadual da Mulher.  

Dona Dorinha de 63 anos afirma que é o 4º curso que faz 
pelo SENAI “O curso é ótimo, os instrutores facilitam o 
aprendizado e é uma oportunidade de trabalho lá fora. Quem 

sabe um dia eu possa abrir meu próprio negócio”. 
Para a Instrutora do SENAI Maria Aparecida essa é uma 

excelente oportunidade para elas, pois podem adquirir uma 
renda extra “Para mim é uma experiência única, pois trata-se 
de uma outra realidade, é um aprendizado diário”, colocou a 
professora. O curso ministrado pelo SENAI aconteceu no 
período de 04 a 06 de março.

Foto: Ascom/SENAI
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