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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, irá sediar 
no dia 23 de outubro, a 19ª Reunião do Conselho Regional de Meio 
Ambiente da Confederação Nacional da Indústria – COEMA. O evento 
terá a participação de representantes de associações setoriais e de 
federações estaduais das indústrias das regiões Centro-Oeste e Norte. 

Criado no âmbito da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o 
COEMA tem a missão de debater os temas relacionados às questões 
ambientais como licenciamento, biodiversidade, florestas, recursos 
hídricos, clima, energia, produção e consumo sustentável, resíduos, 
entre outros. 

Entre suas atribuições estão acompanhar as legislações e tendên-

O Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de 
Capotaria, de Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima – SINDICONF, por 
meio do Projeto Remodelando Vida I, realizou na quarta-feira, 14 de ou-
tubro, a segunda doação de tecidos, desta vez, foram entregue 80 Kg de 
resíduos de confecção.

Na ocasião a Presidente do SINDICONF, Rosinete Damasceno Baldi e 
a Gerente da Rede Cidadania de Atenção Especial, Katiuce Marques da 
Cunha assinaram o termo de doação, cujo objetivo é contribuir para inclu-
são social e geração de renda dos públicos beneficiários dos diversos proje-
tos desenvolvidos pela Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social (Setrabes), 
por meio de suas unidades de atendimento, onde os tecidos servirão de 
matéria prima para a produção de peças artesanais.

Para a Gerente Katiuce Marques da Cunha, a doação dos tecidos veio 
no momento oportuno para serem utilizados pelos alunos da unidade de 
capacitação e produção. “Esse momento é único e para nós é gratificante 
receber esses tecidos que se transformarão em lindas peças artesanais e, 
que sem dúvidas irá contribuir para o desenvolvimento, bem estar e coor-
denação motora de cada um”, declarou. 

Ela destacou que a partir dessa ação será possível oferecer novas vagas 

cias, avaliar políticas públicas, estimular o uso eficiente dos recursos 
naturais, promover a inserção da sustentabilidade nas estratégias de 
negócios visando o aumento da competitividade das indústrias.

Na programação deste ano serão abordados temas específicos 
como: O Papel da Energia no Desenvolvimento da Amazônia Legal; 
Impactos da Construção da Linha de Transmissão entre Manaus e Boa 
Vista; Desafios no Fornecimento de Energia para o estado de Roraima; 
Licenciamento Ambiental de Projetos de Transmissão na Amazônia 
Legal; Estado da arte da Implementação do ZEE nas regiões Centro-
-Oeste e Norte  e Zoneamento Ecológico-Econômico do estado de 
Roraima. 

para as oficinas. “Queremos aumentar quantidade de usuários dentro da 
oficina, e diversificar as produções de tapetes e almofadas”, concluiu.

A Presidente do SINDICONF, disse estar feliz com o trabalho social que 
tem sido feito e que já está mobilizando outros sindicatos para adotarem al-
ternativas de destinação das sobras de materiais utilizados em fabricações 
por suas empresas. 

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.

A ação é uma iniciativa do SINDICONF que conta com o apoio da Fede-
ração das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), por meio do Núcleo de 
Inovação e da Setrabes.

PARCERIA- A primeira doação dos tecidos aconteceu no mês de agosto, 
por meio de um termo de parceria entre o Sindicato e a Rede de Cidadania 
Melhor Idade, em que ficou registrado a assinatura. O resultado foi uma 
doação de 271 kg de resíduos de confecção que estão sendo utilizados na 
produção de peças de decoração e artesanato, beneficiando cerca 500 ido-
sos que participam do projeto.

19ª Reunião do Conselho Regional deMeio Ambiente 
acontece neste mês

FIER sediará a Reunião do COEMA Centro-Oeste Norte pela segunda vez

SINDICONF realiza a segunda doação de tecidos

Gerente da Rede Cidadania de Atenção Especial, Katiuce Marques da Cunha e a Presidente 
do SINDICONF, Rosinete Damasceno Baldi durante a assinatura

Alunos beneficiados recebendo a doação
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Dia da Indústria Roraimense
Estão confirmados os parceiros da 3ª edição, que acontece dia 17

SESI leva conhecimento imprescindível sobre saúde e segurança do 
trabalho para trabalhadores da indústria

Neste sábado (17) de outubro acontecerá a 3ª edição do Dia da 
Indústria Roraimense, uma realização da Federação das Indústrias 
de Roraima – FIER e do Serviço Social da Indústria de Roraima – 
SESI/RR, juntamente com Sindicatos patronais filiados a FIER. 

Ao todo 16 parceiros já confirmaram presença na edição 2015:

- Associação dos Moradores do Bairro Asa Branca;
- Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER;
- Companhia de Água e Esgoto de Roraima - CAER;
- Instituto Evaldo Lodi - IEL/RR;
- Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE;
- Associação dos Estudantes Secundaristas de Roraima - ASSOER;
- Escolinha Vovó Adelaide;
- Escola de Capoeira Raízes Brasileiras;
- Policlínica Cosme e Silva;
- PROSSERV;
- Liga Roraimense de Combate ao Câncer – LRCC;
- UP! Essência;
- Natura;
- SENAI;
- Coordenação Municipal de Imunização e
- SAMU.

Os trabalhadores terão a sua disposição atendimentos em 
odontologia, pediatria, clínica médica, exames das mamas, avalia-
ção nutricional, massagem anti-stress, limpeza de pele, corte de 

O Serviço So-
cial da Indústria – 
SESI/RR por meio 
da Unidade Edu-
cação Continuada 
realizou na sexta-
-feira, 09 de ou-
tubro, no Teatro 
Pedro Ançay Men-
des, sede da Ma-
deireira Mendes 
Ross, duas pales-
tras voltadas para 
saúde e segurança 
do trabalho.

A primeira foi “Análise Ergonômica”, em que foi dada instruções 
sobre levantamento e transporte de cargas e sua aplicabilidade no 
ambiente de trabalho, voltado para os trabalhadores do setor pro-
dutivo;  a segunda foi sobre “Prevenção e combate a Incêndios”, na 
ocasião foram repassadas orientações sobre processo de extinção de 
incêndio, princípio de incêndio, manuseio de extintores, evacuação do 
prédio entre outras.  

As palestras fazem parte do Plano de Ação do PPRA – Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais 2014 / 2015 da empresa Men-

cabelo, parcelamento de débitos de consumo de água e lazer para 
as crianças com, piscina, oficina de jiu-jitsu, brincadeiras recreati-
vas, palhaços e jogos diversos.

Poderão usufruir dos serviços todos os trabalhadores da indús-
tria e seus dependentes.

Vale lembrar que, para ter livre acesso ao SESI no dia do even-
to, cada pessoa deverá apresentar o passaporte, que é pessoal e 
intransferível, na portaria. 

O Dia da Indústria Roraimense será realizado, das 14h às 18h, 
no SESI-RR, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 
3710 – Bairro: Aeroporto. 
Saiba quais são os Sindicatos Patronais Filiados a FIER – Sindicato 
das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima 
– SINDIGRÃOS, Sindicato da Indústria de Desdobramento e Bene-
ficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados de Roraima – 
SINDIMADEIRAS, Sindicato dos Garimpeiros do Estado de Roraima 
– SINDIGAR, Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima 
– SINDIGRAF, Sindicato da Indústria de Panificação, Confeitaria e 
Alimentos do Estado de Roraima – SINDIPAN, Sindicato da Indús-
tria da Construção de Estradas, Terraplanagem e Obras do Estado 
de Roraima – SINDICON, Sindicato das Indústrias de Confecção de 
Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e Similares do 
Estado de Roraima – SINDICONF, Sindicato dos Artesãos Autôno-
mos, Empresas de Artesanato e Artefatos do Estado de Roraima 
– SINDEARTER e Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos, 
Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA e Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON.

des Ross e tem o 
objetivo de pre-
servar a saúde 
e a integridade 
dos trabalhado-
res, por meio de 
antecipação, re-
c o n h e c i m e n t o , 
avaliação e con-
sequente controle 
da ocorrência de 
riscos ambientais 
existentes ou que 
venham a existir 
no ambiente de 

trabalho; identificar e controlar os riscos ambientais existentes nos 
locais de trabalho com adoção de medidas de controle efetivas; moni-
torar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais existentes 
no local de trabalho; e preservar o meio ambiente com responsabili-
dade social.

Ao todo 57 pessoas entre colaboradores e gestores da empresa 
participaram das palestras ministradas pelo Técnico em Segurança do 
Trabalho do SESI-RR, Ronaldo Acácio Vasconcelos Meira. Ao final to-
das receberam certificados.

Emissão de RG Família em atendimento clínico Parcelamento de débito com a CAER

Demonstração do uso de extintor de incêndio Evento reuniu 57 colaboradores
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No próximo dia 27, às 19h, no auditório do Centro de Formação Profis-
sional do SENAI, empresários do ramo de confecção, lojistas e profissionais 
da moda irão participar do início do quarto ciclo do projeto Inova Moda, 
iniciativa nacional do Senai e Sebrae que visa aumentar a competitividade 
das micro e pequenas empresas do segmento. 

Na palestra proferida pela estilista e consultora em inovação de pro-
dutos, Daniele Caldas Vasconcelos, será lançado o caderno de tendências 
referente ao ciclo 4, intitulado “Movimentos”. 

“O maior objetivo do Inova Moda é fortalecer o segmento de vestuário 
e confecção no Estado, proporcionando o acesso dos empresários a novas 
tecnologias, conferindo assim, mais competitividade à produção local”, afir-
mou a responsável pelo projeto em Roraima, Evânia Guimarães França, que 
também é instrutora do Senai Roraima.

Ainda como parte da programação, estará exposto no foyer do audi-
tório as roupas confeccionadas no ciclo passado, que teve como uma das 
temática o zero wast - desperdício zero de tecidos.

Faz parte do projeto a execução de oficinas para empresários, em-
preendedores individuais, designers e costureiros, que terão a oportuni-
dade de conhecer uma metodologia de produção, referência nos grandes 
centros, sob a orientação de designers ligados ao Centro de Tecnologia da 
Indústria Química e Têxtil do SENAI (SENAI CETIQT), maior centro latino-
-americano de produção de conhecimento aplicado à cadeia produtiva têx-
til e de confecção do país.

Terá início na segunda feira (19) 
o Programa de Desenvolvimento 
Profissional 5 em 1 – PDP realizado 
pelo IEL Roraima.

 O objetivo do PDP é direcionar 
e orientar esforços para capaci-
tar os jovens com conhecimentos 
atualizados, possibilitando assim, 
ingresso no mercado de trabalho 
em áreas administrativas, contábil, 
departamento de pessoal, recur-
sos humanos, empreendedorismo 
e atendimento ao cliente, contribuindo para qualificação e aumento da 
competitividade dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas ro-
raimenses.

O curso tem como público-alvo, jovens, adultos, estudantes de ensi-
no médio e superior; Micro e Pequenas empresas e a comunidade em ge-
ral. A previsão para o término do curso é em 04 de dezembro, totalizando 
carga total de 140 horas. 

Segundo a Gerente de Educação, Samadar Oliveira, com a conclusão 
do programa, os alunos estarão aptos para atuar no mercado de trabalho, 
com uma visão geral sobre todos os departamentos de uma empresa, o 
que o torna um profissional versátil e capaz de contribuir para o desen-

Serão disponibilizadas gratuitamente quatro capacitações:
1 – Curso “Laboratório de Criativação”. 
Dias 28 e 29/10 - das 14h às 22h. 
Facilitadora: Daniele Caldas Vasconcelos (SENAI/CE)

2 – Oficina “Desenvolvimento de Produto”. 
Dia 30/10 - das 14h às 22h.
Facilitadora: Daniele Caldas Vasconcelos (SENAI/CE)

3 – Oficina “Modelagem (Olhar da Forma)”.
Dia 03/11 - das 14h às 22h.
Facilitadora: Evânia Guimarães França

4 – Oficina “Ensaio de Elaboração de Fichas Técnicas de Produto para Pla-
nejamento de Produção”.
Dia 04/11 - das 14h às 22h.
Facilitadora: Evânia Guimarães França

Todas as ações serão realizadas no Centro de Formação Profissional 
do SENAI, localizado na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa Branca. Esse projeto 
acontece em todo o Brasil, estimulando a criatividade, a inovação e capaci-
tando profissionais para o uso de tecnologias praticadas em todo mundo, 
tudo isso, para aumentar a competitividade e a qualidade da produção de 
Roraima.

volvimento da organização.
“O Programa de Desenvolvi-

mento Profissional – PDP tem a 
proposta de trazer conteúdos teó-
ricos e práticos que sirvam à admi-
nistração de qualquer organização, 
principalmente às de pequeno por-
te, em fase de expansão, visando 
ampliar o desenvolvimento de es-
tratégias agregadoras de valores”, 
declarou Samadar.

A Gerente de educação conti-
nuou destacando a credibilidade do programa e o diferencial dos alunos 
concluintes. 

“O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR tem realizado inúmeras ações com 
êxito. Desde 2005, executa o PDP 5 em 1, onde foram certificados mais 
de 2.200 jovens com capacidade de ingressar no mercado de trabalho. 
Em apenas um curso, ele sai capacitado em 05 áreas. Áreas essas que são 
a base para ingressar na carreira profissional, além de contar com pro-
fessores capacitados e certificado  reconhecido nacionalmente”, afirmou.

As aulas serão realizadas no SESI-RR, localizado na Av. Brigadeiro 
Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto ou reservar sua vaga pelo telefone: 
98112.2075.

SENAI e Sebrae se preparam para iniciar 4º ciclo do Inova 
Moda em Roraima

Projeto apoia a indústria da moda das micro e pequenas empresas, fortalecendo 
o segmento de vestuário e de confecção.

PDP 5 em 1
IEL Roraima capacita profissionais para o mercado de trabalho

Inova Moda Laboratório de Criativação


