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Os presidentes Luiz Brito (SINDICON/RR), Rivaldo Neves (SINDUSCON/RR) e João da Silva (SINDIREPA/RR) durante o Prêmio 

Prêmio Mérito Sindical 
SINDUSCON se classifica em 1º lugar

A Federação das Indústrias do Estado de Rorai-
ma (FIER) realizou, no dia 28 março, a solenidade 
de premiação do Prêmio do Mérito Sindical 2018, 
no qual premiou os três sindicatos que mais se 
destacaram pela sua atuação ao longo do ano pas-
sado. O reconhecimento aos sindicatos acorreu 
durante a reunião do Conselho Regional da FIER, 
onde esteve presente a diretoria executiva. 

O anúncio dos vencedores foi feito pela coor-
denadora técnica da FIER, Karen Telles, a qual re-
velou da seguinte forma: 3º lugar - O Sindicato da 
Indústria da Construção de Estradas, Pavimenta-
ção, Terraplenagem e Obras no Geral do Estado de 
Roraima – SINDICON/RR, representado pelo presi-
dente Luiz Brito; em seguida anunciou o 2º lugar, 
que neste ano ficou com o Sindicato das Indústrias 
de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado 
de Roraima – SINDIREPA/RR, e foi representado 
pelo presidente João da Silva e, por fim, e mais 
esperado, foi revelado o 1º lugar, com o Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Estado de Ro-
raima – SINDUSCON/RR, representado pelo presi-
dente Rivaldo Neves.  Ao final todos os sindicatos 
receberam certificado de reconhecimento e parti-
cipação. 

  As premiações foram de acordo com a classifi-

cação prevista em regulamento, com o apoio logís-
tico e financeiro para participação dos membros 
da sua Diretoria principal (Presidente, Vice-Presi-
dente, Secretário e Tesoureiro), em evento nacio-
nal do setor industrial que representa, durante o 
exercício de 2019. 

Os sindicatos participantes foram avaliados de 
acordo com as seguintes áreas de atuação: Sindi-
cato Legal, que compreende o conjunto de docu-
mentação necessária para o funcionamento de um 
sindicato, devidamente registrada em cartório, re-
gular perante o Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE e a Receita Federal; Fortalecimento Sindi-
cal, nesta área o sindicato deverá possuir evidên-
cias de realização de suas atividades administrati-
vas; e Associativismo Sindical, que corresponde o 
estímulo ao crescimento do setor. 

Prêmio Mérito Sindical – Criado em 2015 pela 
diretoria da FIER com o objetivo de reconhecer e 
valorizar as iniciativas desenvolvidas pelas lide-
ranças sindicais, com vistas à promoção do asso-
ciativismo, fortalecimento e defesa de interesses 
dos segmentos industriais organizados, adotando 
como pilares as diretrizes emanadas da Confede-
ração Nacional da Indústria – CNI, por meio do Pro-
grama de Desenvolvimento Associativismo – PDA.
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Encontro de Empresários
A Federação das Indústrias do Estado de Rorai-

ma – FIER, Charão Consultoria, Charão Contadores e 
o Sindicato da Indústria de Construção de Estradas, 
Terraplenagem e Obras do Estado de Roraima – SIN-
DICON, realizarão dia 9 de abril, o Encontro de Em-
presários. O evento será, às 19 horas, no auditório 
da FIER, localizado na Av. Benjamim Constant, 876 
– Centro.

A proposta é proporcionar um ambiente que fo-
mente a troca de ideias tendo como plano de fundo 
termos voltados para a realidade das empresas fa-
miliares locais. Podem participar evento empresá-
rios da indústria, comércio, serviços, agricultura e 
pecuária.   

O evento contará com palestrantes renomados 
que abordarão diversos temas como Gestão Con-
tábil e os sistemas integrados, tributação, gestão 
financeira, entre outros. Será um evento diferencia-
do e oportuno para quem quer ter uma carreira de 
sucesso. 

Os interessados em participar do evento En-
contro de Empresários podem fazer sua inscrição 

gratuitamente no link (http://forms.gle/fMDVMS-
dtkjHQC61R6).

Palestrantes

O empresário e contador Eduardo Charão, é di-
retor geral da Charão Consultoria e especialista em 
empresas familiares, conduzirá a palestra sobre 
“Gestão contábil moderna e os sistemas integrados 
(ERP)”.

O Especialista tributário, especialista em MPE’s e 
em empresas familiares, Luiz Filipe Ozares, irá falar 
sobre “As oportunidades tributárias nas áreas de li-
vre comércio”.

Já Vinícius Santa’Ana, especialista em finanças 
corporativas, professor da Fundação Dom Cabral e 
outras instituições de capacitação executiva e espe-
cialista em empresas familiares, abordará “Gestão 
financeira baseada em indicadores como diferencial 
estratégico do negócio”. 

E o gestor de negócios e especialista em empre-
sas familiares, Paulo Carvalho, ministrará a palestra 
sobre “Os desafios da sucessão no universo das em-
presas familiares”.
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Alunos da Escola do SESI aprendem 
sobre Direito do Consumidor

Os alunos estiveram afiados nas respostas

Alunos participam de palestra sobre o Direito do Consumidor

 Sair de casa para ir às compras, experimentar 
algo que gostou e ao chegar em casa, bateu o arre-
pendimento. Sentar horas em frente ao computador 
e realizar uma compra por internet, são hábitos muito 
comuns hoje em dia. Mas, será que os cidadãos con-
sumidores natos sabem dos seus direitos e deveres 
perante a lei? Qual a melhor idade para aprender so-
bre direitos do consumidor?
 Pensando nisso, a Escola do SESI (Centro de 
Educação do Trabalhador João de Mendonça Furta-
do), e o Procon Assembleia Legislativa de Roraima, 
proporcionaram aos mais de 400 alunos da educação 
infantil e ensino fundamental, uma aula bem diferen-
ciada e dinâmica, como tema “Direito Básico do Con-
sumidor”.
 O encontro ocorreu nos dias 29 de março e 
02 de abril, no auditório da escola do SESI, onde a pa-
lestra foi ministrada pelos representantes do Procon 
Assembleia, Samuel Weber, Lena Fagundes e Eumária 
Aguiar, os quais apresentaram o trabalho do Procon 
Assembleia e os direitos e deveres do consumidor, 
conforme a Lei 8.078/90 que institui o Código de De-
fesa do Consumidor no País.
 Os alunos participaram de dinâmicas, quiz 
de perguntas e respostas sobre o tema, e ainda re-
ceberam panfletos explicativos e alguns exemplares 
do Manual de Defesa do Consumidor, confeccionado 
pela Assembleia Legislativa.
 Entre os temas abordados estava a questão 
de tempo para devolução de produtos, reembolso, 

arrependimento e compras pela internet. Houve par-
ticipação expressiva dos alunos, os quais fizeram di-
versos questionamentos e arriscaram palpites sobre 
o que é certo fazer na hora da compra e na hora da 
devolução da peça. A grande maioria não conhecia o 
código do consumidor e não sabiam que poderiam 
desistir de uma compra virtual e ter o dinheiro de vol-
ta. 
 Para a coordenadora pedagógica Mileyde Ca-
bral, a palestra foi essencial para troca de informa-
ções. “A palestra foi maravilhosa, e o assunto foi de 
grande pertinência para todos nós, principalmente 
aos nossos alunos. Nossa comunidade escolar pre-
cisava saber da importância desse tema, até porque 
podemos trabalhar isso em nossos projetos e em sala 
de aula, pois quanto mais conhecimento sobre o as-
sunto, melhor”, declarou.
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SESI Saúde
Mais de 3 mil trabalhadores industriais 
serão imunizados conta influenza H1N1

 O Serviço Social da Indústria de Roraima – 
SESI, por meio da unidade de Saúde e Segurança 
na Indústria, iniciou o período de cadastro das em-
presas industriais que queiram participar da cam-
panha de vacinação para imunização contra a gripe 
(H1N1).
 A meta é vacinar pelo menos, 3 mil traba-
lhadores industriais, tanto da capital quanto dos 
demais municípios e interiores. O objetivo de acor-
do com a enfermeira do SESI, Joicineide Vieira, é 
levar para os trabalhadores da indústria melhor 
qualidade de vida. “Conhecendo a eficácia da vaci-
nação, o SESI proporcionará, aos trabalhadores da 
indústria, essa ação de imunização para que, dessa 
forma, possam ter melhor qualidade de vida e re-
dução de absenteísmo. 
 De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde – OMS, a vacina é o segundo melhor inves-
timento, considerando o custo-benefício para a 
saúde, perdendo apenas para a água potável. Ela 

surgiu para reduzir as doenças infecciosas e suas 
consequências, muitas vezes graves, trazendo, en-
tre outros benefícios, aumento da qualidade de 
vida.
 Tendo em vista que o vírus Influenza pode 
sofrer mutações, o que compromete a capacidade 
do sistema imunológico de criar anticorpos que se-
jam eficazes a longo prazo, novas vacinas são pro-
duzidas anualmente com o objetivo de cobrir as 
cepas do vírus Influenza que circularam, ou seja, é 
importante a vacinação anual para se imunizar de 
novos tipos do vírus.
 Para as empresas que já desejarem sinalizar 
vontade de receber a ação, basta enviar e-mail para 
joicineide.silva@cni.org.br ou para leoncio.batis-
ta@cni.org.br, com os dados da empresa, como 
CNPJ, endereço, telefone e razão social, além de 
uma listagem com o nome completo dos trabalha-
dores, data de nascimento e CPF.

A meta é vacinar mais de 3 mil trabalhadores industriais
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Alunos da Escola do SESI se preparam 
para a Indústria de Talentos 2019

 A Indústria de Talentos já entrou para o calendá-
rio de eventos da Escola do SESI (Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado), sendo mode-
lo e referência para outras escolas do Estado, pelo seu 
formato e proposta educacional. Afinal, são de mais de 
600 alunos envolvidos na ação que sempre traz temas 
imprescindíveis como “Empreendedorismo, Sustentabili-
dade e Alimentação Saudável” e que são desenvolvidos 
projetos e pesquisa a respeito do tema. 
 Como resultado dessa grande indústria, os alunos 
colocam em prática sua visão empreendedora, habilida-
des de planejamento, negociação, criatividade, liderança, 
organização e espírito de equipe, tudo isso para criar e 
colocar em funcionamento uma empresa experimental.
 Esta será a 14ª edição do evento e irá acontecer 
no dia 13 de abril, das 9h às 11h30, a programação será 
aberta para a comunidade, com entrada gratuita na qua-
dra de esportes da Escola do SESI, localizada na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 - Bairro: Aeroporto. 
 A iniciativa tem como objetivo estimular nos alu-
nos o senso empreendedor, por meio da diversidade de 
produções, visando sensibilizar a todos da importância 
do empreendedorismo e sustentabilidade na vida das 
pessoas. 
 Ao todo serão 34 projetos desde porta-retratos, 
mini jardins, bolo fitness e entre outros, tudo feito de 
maneira artesanal, utilizando produtos recicláveis e in-
gredientes orgânicos. A posposta é dar vida, cor e sabor, 
afinal, todos os produtos serão comercializados.  
 De acordo com a coordenação pedagógica, a pro-
posta da Indústria de Talentos vai de encontro com os ob-

Indústria de Talentos  2018

jetivos e pilares educacionais da Escola. “Diante da visão 
empreendedora que a instituição de ensino desenvolve 
nas aulas de ética e empreendedorismo, há a necessida-
de de ampliar es estimular nos nossos alunos essa visão, 
possibilidade a eles o desenvolvimento de competências 
empreendedoras e a possibilidade de inserção sustenta-
da no mundo do trabalho”, revelou.
 A coordenadora Tábita Araújo completou dizen-
do que “empreendedorismo na educação significa valori-
zar os processos educacionais que estimulam o desenvol-
vimento do ser humano em todas as suas dimensões, de 
forma que ele possa contribuir com ideias para o mundo 
dos negócios e para o ambiente em que está inserido. 
Sabemos que o ensino, possui uma responsabilidade de 
preparar as novas gerações com uma visão empreende-
dora, focada na sustentabilidade, possibilitando que os 
alunos apliquem suas competências múltiplas, apren-
dam e adaptam-se constantemente a situações novas e 
complexas, bem como enfrentam desafios e promovem 
transformações, e que dotados dessas habilidades, este-
jam aptos a ocupar um papel protagonista na sociedade 
contemporânea”, pontou.
 Durante todo o mês de março e dias de abril, 
os professores irão trabalhar com os alunos a educação 
empreendedora, mostrando e explicando como funciona 
uma pequena empresa, para que os alunos tenham uma 
noção mais detalhada, e a apropriem-se deste conheci-
mento para a vida toda.
 A Indústria de Talentos 2019 conta com om apoio 
de toda comunidade escolar, professores, gestores, esta-
giários e ainda, com a parceria dos pais e alunos.
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Estão abertas as inscrições para 
o Prêmio IEL de Estágio 2019

Vencedores do Prêmio IEL de Estágio 2018  na etapa nacional

 As inscrições para o Prêmio IEL de Estágio já estão 
abertas e seguem até o dia 29 de junho de 2019. A premia-
ção visa reconhecer e incentivar as melhores práticas de 
gestão de estágio nas empresas de forma a garantir a cone-
xão entre o público acadêmico e o mercado de trabalho.
 O objetivo é valorizar e promover as melhores prá-
ticas de gestão de estágio das empresas, premiando, na 
etapa regional, os parceiros envolvidos no processo de es-
tágio: as empresas, o estagiário e as instituições de ensino, 
pelos resultados obtidos com a boa gestão do Programa de 
Estágio.
 Podem participar empresas legalmente consti-
tuídas e profissionais liberais com nível superior, inscritos 
nos conselhos de fiscalização de suas profissões, com pro-
gramas de estágio em vigor, intermediados pelo Instituto 
Euvaldo Lodi; estudantes, regularmente matriculados e fre-
quentando as aulas dos cursos de educação profissional, 
de nível técnico ou educação superior. Além de sistema 
Indústria, Instituição de Ensino de nível superior e técnico 
profissionalizante, e estagiários de nível técnico e superior.
 As Instituições de ensino público ou privado que 
ministrem cursos de educação profissional e/ou educação 
superior devidamente reconhecidos pelo MEC, e que pos-
suam convênio de concessão de estágio firmado com o IEL 
também poderão participar. As categorias do Prêmio são: 
Empresa Destaque, Instituição de Ensino Destaque e Esta-
giário Destaque. 
 Para se inscrever basta acessar o site: www.ielrr.
org.br, clicar na guia “Programas de Estágios” e selecionar 
a opção “Prêmio IEL de estágio 2019”, onde encontrará o 
regulamento nacional, cronograma regional e anexos, que 
deverão ser entregues juntamente com o Termo de adesão, 
formulário de Identificação, autorização de uso de imagem 

organizacional, inclusive na categoria Estagiário Destaque, 
autorização de uso de imagem pessoal em nome dos repre-
sentantes das organizações e do estagiário participante.
 A participação pode gerar para as empresas maior 
visibilidade, destaque de atuação e redução de gastos com 
rotatividade. Já os acadêmicos somam experiência à forma-
ção e ainda agregam visibilidade no mercado de trabalho. 
Para as instituições de ensino ampliam evidência no cená-
rio Estadual e Nacional, tornam-se referências pela respon-
sabilidade social das ações e disseminação de bons exem-
plos.
 A premiação para cada categoria e colocação na 
etapa estadual varia, e terá desde notebook’s, computado-
res, troféus, menções honrosas, certificados, até premia-
ção em dinheiro.
 Os interessados em participar podem obter mais 
informações no IEL Roraima, localizado na Avenida Capitão 
Júlio Bezerra, nº 363 – Centro ou pelo telefone: (95) 3623-
1253.
 CONQUISTAS – Em 2018 Roraima esteve bem re-
presentado e obteve ótima classificação nacional:  1º lu-
gar: Start School - Categoria Empresa Destaque como Mi-
cro e Pequena Empresa; 1º lugar: SEBRAE/RR - Categoria 
Empresa Destaque como Média Empresa e 3º lugar- SESI/
RR - Categoria Empresa Destaque como Sistema Indústria. 
Roraima já obteve destaque em cenário nacional também  
nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2016 na Categoria Empre-
sa Destaque e Estagiário Destaque, com Melhores Práticas 
de Estágio, competindo com grandes centros como Ceará, 
Goiás, Santa Cataria, Pernambuco e Rio Grande do Norte, 
o que representa maior qualidade do ensino que vem sido 
colocado em prática e eleva a importância do estágio como 
etapa no aprendizado dos jovens.


