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Dia do Empresário da Indústria 
Roraimense é comemorado dia 25

Pesquisa da CNI em parceria com a Funcex também mostra que as exportações de 
manufaturados enfrentam dificuldades para se recuperar

Na próxima segunda-feira, dia 25, será realizada uma 
programação especial para comemorar o Dia do Empresá-
rio da Indústria Roraimense no prédio do Centro de Forma-
ção Profissional – CFP do SENAI/RR, a partir das 19h com a 
realização do credenciamento. O evento que é destinado 
para empresários do Estado e sindicalistas associados e ou 
não, contempla o Edital Associa Indústria 2015, do Progra-
ma de Desenvolvimento Associativo – PDA, uma iniciativa 
da Confederação Nacional da Indústria – CNI em parceria 
com o SEBRAE e execução da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER. 

O objetivo do evento é promover a integração dos em-
presários da indústria da região por meio de debate, apre-
sentando a eles o papel dos Sindicatos e da Federação em 
defesa da competitividade da indústria; além de reforçar o 
convite para os empresários associarem-se aos sindicatos 
e a participarem de maneira efetiva da vida sindical, sen-
sibilizando-os quanto à importância de sua participação 
no Sistema de Representação da Indústria para defender 
sua competitividade, destacando que o Sistema será forte 
quanto maior for representativo.

Durante a programação, a coordenadora técnica da 
FIER, Karen Telles, irá falar sobre produtos e serviços ofe-
recidos pela FIER, SESI, SENAI, IEL e SEBRAE como também 

os dos Sindicatos. Na ocasião, os convidados poderão co-
nhecer esses produtos e serviços que estarão expostos no 
Rol de entrada do auditório do SENAI.

Também será ministrada uma palestra com o consultor 
convidado da CNI, Daniel Violante, que irá abordar o tema 
“Gestão das relações trabalhistas: o caminho para ampliar 
a produtividade e a competitividade da empresa”.

E como parte do evento, será oferecido aos convidados 
um coquetel para encerrar a programação. 

Perfil do palestrante - Executivo com ampla experiên-
cia em assuntos de alta complexidade relacionados às 
áreas de Relações Trabalhistas e Sindicais, Daniel Violante 
desenvolveu sua carreira em empresas multinacionais e 
nacionais. É consultor, coordenador do Grupo Técnico de 
Relações Trabalhistas e Sindicais da Associação Brasileira 
de Alumínio (ABAL), no período 2010/2013, e integrante 
do Conselho de Emprego e Relações de Trabalho da FECO-
MÉRCIO - Federação do Comércio do Estado de São Paulo, 
no período 2010/2013.

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
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Confiança do empresário 
continua baixa em maio

Pesquisa da CNI revela que o Índice de Confiança do Empresário Industrial ficou em 
38,6 pontos e está muito abaixo da média histórica de 56,2 pontos

Setor de alimentos e bebidas 
ganha incentivo para entrar no 

mercado internacional

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) fi-
cou praticamente estável em maio frente a abril. Com alta 
de apenas 0,1 ponto, dentro da margem de erro, o indica-
dor ficou em 38,6 pontos e continua abaixo da linha dos 50 
pontos, o que sinaliza falta de confiança. As informações 
são da pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) nesta terça-feira, 19 de maio. Os indicado-
res variam de zero a cem pontos. Abaixo de 50, revelam 
falta de confiança dos empresários. 

Além disso, o índice está 17,6 pontos abaixo da média 
histórica (56,2 pontos) e 9,4 pontos inferior em relação a 
maio de 2014. Dos componentes do ICEI, os relacionados 
às condições atuais e às expectativas sobre a economia ti-
veram aumento em maio na comparação com abril. No en-
tanto, continuam abaixo da linha dos 50 pontos. Enquanto 
o indicador sobre as condições da economia brasileira su-
biu de 19,3 pontos para 21,2 pontos no período, o índice 
de expectativas sobre a economia foi de 33,1 para 34,1 

Um programa que atende o setor de Alimentos e Be-
bidas de forma unificada, promovendo a entrada destas 
empresas no comércio internacional através de assessoria, 
capacitações e missões internacionais. Este é um resumo 
do Plano de Ação Setorial, que a Federação das Indústrias 
de Roraima (FIER) vem coordenando regionalmente. 

A elaboração do plano foi articulada pela Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), com apoio da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e de outras 21 
Federações estaduais da indústria, em parceria com o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

pontos. Os índices que compõem o ICEI também variam 
no intervalo de zero a cem pontos. Valores abaixo de 50 in-
dicam condições atuais piores ou expectativas pessimistas.

Os índices relacionados às condições atuais e às expec-
tativas sobre a empresa ficaram praticamente estáveis. O 
indicador sobre as condições atuais da empresa registrou 
34,1 pontos e o de expectativas sobre os negócios atingiu 
47,7 pontos em maio. 

ANÁLISE SETORIAL – Entre os segmentos industriais 
analisados, apenas a indústria extrativa apresentou que-
da na confiança. O ICEI desse segmento recuou 1,1 ponto 
entre abril e maio e atingiu 41 pontos neste mês. Já os in-
dicadores das indústrias de transformação e da construção 
ficaram estáveis.

A pesquisa foi feita entre 4 e 13 de maio com 2.922 em-
presas de todo o país.  Dessas, 1.153 são pequenas, 1.086 
são médias e 683 são de grande porte.

(Sebrae) e a Agência Brasileira de Promoção de Exporta-
ções e Investimentos (Apex Brasil).

O programa integra atividades complementares, tais 
como: capacitação; estudos e inteligência comercial; en-
contros de negócios; missões prospectivas e prospecção 
de conhecimento. A agenda das ações se estende de maio 
a dezembro.

Para participar do programa ou obter maiores infor-
mações entre em contato com o Centro Internacional de 
Negócios (CIN) da FIER, através dos telefones (95) 4009-
5378/5360.
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Este ano a Ação Global acontecerá no dia 30 de Abril, 
no município de Alto Alegre. Os serviços estarão à disposi-
ção da comunidade a partir das 8h e o encerramento dos 
atendimentos será às 17h. O grande mutirão da cidadania 
é uma realização do SESI e da Rede Globo e contará com 
200 voluntários e aproximadamente 25 instituições parcei-
ras. 

Serviços  - Entre os serviços que serão oferecidos estão: 
consultas, exames e procedimentos clínicos em diferentes 
especialidades médicas, atendimento odontológico; ações 
de cidadania como corte de cabelo, carteira de identidade, 
registro de nascimento, carteira de trabalho entre outros.  
A Ação Global contará com 200 voluntários e 25 institui-
ções parceiras.

Locais de atendimento - Escola Estadual Desembar-
gador Sadoc Pereira – Rua Monte Roraima s/nº - Centro, 
Centro de Saúde Ana Pereira – Av. João XXIII s/nº - Centro 
e Centro de Saúde João Mariano Costa – Rua Monte Rorai-
ma s/nº - Centro.

Na quinta-feira (21), o SESI realizou uma Mesa Redonda 
com os parceiros da Ação Global no Fórum da Comarca do 
município Alto Alegre. A programação iniciou às 19h e se 
estendeu até às 22h.

Foi realizada uma reflexão e a troca de experiências so-
bre as diversas ações de responsabilidade social e volunta-
riado, praticadas por empresas e entidades parceiras. 

Para isso foi ministrada a palestra com o tema, “O vo-
luntariado como estratégia para promoção da qualidade 
de vida”, pela voluntária, Karen Telles formada em jornalis-
mo pela Universidade Federal de Roraima – UFRR, coorde-
nadora técnica da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER e diretora de tecnologia da informação, co-
municação e mercado do Serviço Social da Indústria – SESI.

O espaço também foi utilizado para expor, aos que es-
tão participando pela primeira vez da ação, como se dá a 
dinâmica do evento, o que é a Ação Global, como é plane-
jada, para quem é destinada e os resultados das edições 
anteriores. 

Ação Global 2015

Mesa Redonda destaca a 
importância do voluntariado

Palestrante Karen Telles durante apresentação.
Imagem: ASCOM/SESI
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Ressocialização e Cidadania
Unidade de Lazer do SESI realiza curso do Cozinha Brasil na 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo

Reeducandos recebem certificados de participação do curso SESI Cozinha Brasil.

Imagem: ASCOM/SESI

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR por meio da Unidade de La-
zer realizou de 19 a 21 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 18h o Curso 
Cozinha Brasil, e no dia 22, das 9h às 17h, disponibilizou os serviços de 
atendimentos à saúde como aferição de pressão, materiais educativos e 
certificados de participação no curso. Ao todo 150 reeducandos do Sis-
tema Prisional da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo – PAMC foram 
beneficiados com esses serviços.

 A ação faz parte do Mutirão de Ressocialização e Cidadania, realiza-
do pela Secretaria Estadual de Justiça e da Cidadania – SEJUC, que tem 
como objetivo, executar programas de defesa dos direitos do cidadão 
encarcerado. 

E o SESI Cozinha Brasil, é um programa que promove ações de 
educação alimentar e nutricional com o objetivo de elevar o nível de 
saúde e qualidade de vida das pessoas, por meio de orientações de 
nutricionistas que estimulam uma alimentação de alto valor nutricional 
de baixo custo.

Para a coordenadora da UER Lazer, Waldeth Gondim, “Levar o Curso 
Cozinha Brasil para Penitenciária é oportunizar aos reeducandos conhe-
cimento sobre alimentação saudável e o reaproveitamento de todas as 
partes dos alimentos, principalmente o que normalmente é desprezado 
como cascas, talos, folhas e sementes e, dessa forma colaboramos para 
a ressocialização dos internos, a fim de eles possam ter novas perspec-
tivas de vida”, declarou.  

Programa - Criado em 2004, pelo SESI Departamento Nacional, o 
Cozinha Brasil ensina a população como preparar alimentos com econo-
mia e sem desperdícios, introduzindo um cardápio farto em variedade 
e ricos em nutrientes essenciais à saúde. Em 11 anos, o programa já 
percorreu mais dois mil municípios de todo o Brasil e atendeu mais de 
900 mil pessoas com aulas de educação alimentar, transformando o que 
antes era desperdiçado em pratos saborosos e saudáveis.
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Alunos do maternal durante a Indústria de Talento 2014.

Porta chaves de talheres, quadro artístico de papelão, luminárias, 
jarros de flores com rolo de garrafas pet e com colheres descartáveis. 
Esses são alguns projetos entre os 24 que estarão em exposição na 11ª 
edição da Indústria de Talentos, realizada pelo Centro de Educação do 
Trabalhador “João de Mendonça Furtado” – CET/SESI, no dia 29 de 
maio, das 9h às 11h e das 15h às 17h, na quadra de esportes da Escola, 
localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto.

A Indústria de Talentos é um projeto interdisciplinar e tem como 
objetivo promover o empreendedorismo de forma consciente voltado 
para a sustentabilidade, visando despertar nos alunos o interesse e a 
criatividade, para desenvolver suas habilidades no que diz respeito ao 
uso sustentável dos recursos naturais e que, a partir desse projeto, seja 
possível conscientizá-los quanto à importância de cuidar do meio em 
que vivem, despertando o espírito solidário e empreendedor por meio 
do conhecimento.

Este ano, o projeto aborda o tema “Educação e Cidadania para o 
Mundo do Trabalho, Resgatando os Valores para um Futuro Sustentá-
vel”.  A proposta desenvolvida pela Escola incentiva a criação de proje-
tos inovadores, que trabalha de forma contextualizada ações que des-
pertem a valorização e a conscientização da importância da reciclagem, 
desenvolvendo atitudes de cooperação, solidariedade valorização e 
respeito ao meio ambiente. 

A exposição é aberta para os pais e a comunidade em geral. Durante 
o evento os estudantes irão comercializar os seus produtos, o dinheiro 

arrecadado, será revestido em atividades no Dia das Crianças para os 
alunos da Escola.

A ação é desenvolvida com 622 alunos do maternal ao 9º ano nas 
turmas A e B e, recebe o apoio de 76 colaboradores entre equipe peda-
gógica, gestores e professores. 

Conheça os 24 projetos:

Indústria de Talentos 2015

24 projetos dos alunos da Escola do 
SESI estarão em exposição

Imagem: ASCOM/SESI
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As inscrições para o Curso de Aprendizagem Industrial do SENAI/
RR estarão abertas a partir do dia 27 e segue até o dia 29 de maio. Os 
cursos são gratuitos, não há cobrança de taxa de inscrição e o processo 
é exclusivamente online por meio do site www.rr.senai.br

Pode participar jovens que tenham idade mínima de 14 anos e má-
xima de 23 anos. Serão oferecidas 235 vagas, distribuídas nos cursos 
de Auxiliar Administrativo, Ajudante de Obras (Auxiliar de Edificações), 
Auxiliar Técnico Eletrônico (Robótica), Costureiro Industrial do Vestuá-
rio, Editor Gráfico, Eletricista Industrial, Mecânico de Manutenção de 
Automóveis, Operador de Microcomputador, Operador de Suporte Téc-
nico em Tecnologia da Informação, Padeiro e Confeiteiro e Programador 
WEB. 

As aulas serão ministradas pela manhã ou tarde, dependendo do 
curso escolhido, e terão carga horária que varia de 1.040h a 1.240 ho-
ras. As aulas, de todos os cursos, terão início em 15 de julho deste ano. 

 Vem aí o “Inova moda – Inverno 2016”, o terceiro ciclo da ação que dá con-
tinuidade ao Projeto Nacional de Moda, marcado pelo lançamento do Caderno 
“Caminhos”. O projeto é uma iniciativa do SENAI Cetiqt (Centro de Tecnologia da 
Indústria Química e Têxtil) e Sebrae. 

O lançamento acontece no Auditório do Centro de Formação Profissional do 
SENAI/RR, no dia 26 de maio, às 19 horas com uma palestra proferida pela técnica 
do SENAI/RJ Cecilia Carvalho, especialista em Design Têxtil e de Superfície pelo 
Fashion Institute of Technology, em Nova York. As ações prosseguem até o dia 
06 de junho com Laboratórios de Criativação e as Oficinas: “Desenvolvimento de 
Produtos” e “O Olhar da Forma – Modelagem”.

Esse projeto é resultado de uma parceria entre SENAI e Sebrae e tem a fina-
lidade de desenvolver a indústria da moda, considerando a cadeia produtiva dos 
setores de confecção, couro, calçado, artefatos, gemas e joias. No total, serão 
nove ciclos, que lançam um olhar de incentivo às ações criativas. 

O Inova Moda é um Projeto direcionado as pequenas e micro empresas e 
empreendedores individuais, trazendo a oportunidade dos empresários conhe-
cerem o material de tendências como tecidos, texturas, aviamentos, cores e 
modelos com antecedência de um ano de cada estação, viabilizando aos empre-
sários empreendedores tempo hábil para disponibilizarem essas tendências aos 
seus clientes. 

As vagas para o evento são limitadas. As inscrições estão sendo realizadas na 
recepção do SENAI Roraima. Mais informações podem ser obtidas por meio do 
dos telefones 2121-5098 ou 99134-7073.

SENAI oferece 235 vagas gratuitas 
para modalidade de Aprendizagem 

SENAI e SEBRAE lançam Inova moda 
“Caminhos” 2016

Podem participar jovens com idades entre 14 a 23 anos.

Imagem: ASCOM/SENAI

Alunos durante o lançamento do Caderno Caminhos.
Imagem: ASCOM/SENAI
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O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR, realizou no dia 20 de 
maio uma Blitz de Estágio, no Centro Estadual de Educação Profissional 
Professor Antônio de Pinho Lima – CEEP, a ação aconteceu nos turnos 
da manhã, tarde e noite.

A Blitz teve o objetivo de divulgar Informações sobre o processo de 
estágio, sobre como fazer cadastro on-line e os serviços oferecidos pelo 

IEL. Participaram da ação 13 turmas, na faixa etária de 17 a 40 anos, que 
se dividiram em dois grupos de interesse, onde 77 alunos foram orien-
tados sobre efetivação do cadastro e outros 18 receberam orientações 
sobre o processo do programa de estágio.

IEL Roraima realiza Blitz de Estágio

Equipe do IEL-RR durante Blitz de Estágio.

Inscrições até
30 de junho!

Categorias:
Empresa, Estagiário
e Instituição de ensino

Imagem: IEL/RR


