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Durante todo o mês de maio, as entidades que com-
põem o Sistema Indústria –RR (FIER, SESI, SENAI e IEL) es-
tão realizando uma série de atividades em comemoração 
ao mês da indústria, celebrado em todo o Brasil, e aos 25 
anos da Federação das Indústrias do Estado de Roraima.

Nesta sexta-feira, 13, às 20h, no Tapiri do SESI, haverá 
uma tripla comemoração com a posse da diretoria execu-
tiva da Federação, para o quadriênio 2016-2020, lança-
mento do selo FIER 25 anos e entrega do Prêmio Mérito 
Industrial 2016.

O evento começa com a posse dos seguintes Diretores, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Confe-
deração Nacional da Indústria – CNI:

 
Diretoria da FIER:
Presidente: Rivaldo Fernandes Neves
1ª Vice – Presidente: Luiz Coelho de Brito
2° Vice – Presidente: Rosinete Damasceno Baldi
Diretor 1ª Secretário: João da Silva
Diretor 2° Secretário: Raimundo Pereira da Silva
Diretor 1° Tesoureira: Maria Luiza Vieira Campos 
Diretor 2° Tesoureiro: Audemar Carvalho de Sousa

Conselho Fiscal
Iracema do Valle Oliveira
Janilson Chaves Nery
Helisson Fonseca da Silva

Delegados representantes da FIER junto à CNI
Rivaldo Fernandes Neves
Clerlânio Fernandes de Holanda
 

Logo após a posse, será apresentado o selo comemora-
tivo ao jubileu de prata e, em seguida, será dado início a 
entrega de homenagens aos agraciados na edição 2016 do 
Prêmio Mérito Industrial. São empresários, personalida-
des e instituições, que obtiveram destaque por marcantes 
obras dedicadas ao bem público e pelos relevantes serviços 
prestados à indústria roraimense ou ao Sistema Indústria, 
tornando-se alvo de admiração e gratidão do Sistema FIER.

Todos foram indicados pelos sindicatos industriais que 
compõem a base de representação da FIER, aprovados por 
uma comissão avaliadora e pelo Conselho da entidade.

 
Conheça os agraciados:
 
Categoria Empresário Industrial
Carlos Roberto da Costa (in memorian) - Jacaré Auto-

peças
Indicado pelo SINDIREPA
 
Categoria Personalidades
Natanael Gonçalves (in memorian)
Indicado pelo SINDICONF 
 
Maria de Lourdes Pinheiro
Indicada pelo SINDUSCON 
 
Categoria Instituições
Lar Fabiano de Cristo – Indicado pelo SINDIREPA
Hemocentro – Indicado pelo SINDUSCON

Mês da Indústria

Posse da Diretoria e Mérito Industrial marcam a programação
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FIER sediou o 1º Encontro da ABIGRAF com as 
Indústrias Gráficas do Estado de Roraima

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER 
e o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima 
- SINDIGRAF, receberam na quinta-feira (12) às 17h30, no 
auditório da FIER, a visita do Diretor Presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF, Levi Ceregato, 
em sua primeira visita ao Estado para conhecer de perto as 
empresas do segmento.

Na ocasião o Diretor Presidente, ministrou a palestra 
“A Indústria Gráfica no Brasil: Conquistas e Desafios”, cujo 
objetivo foi disseminar entre as indústrias gráficas de Ro-
raima qual foi a evolução do setor nos últimos anos e como 
elas devem se preparar para as mudanças do mercado. 

Durante a palestra foram abordados os números da 
Indústria Gráfica Brasileira, que, segundo Ceregato, tem 
hoje 21 mil gráficas, 210 mil trabalhadores e 40 mil em-
presários. O Setor representa 0.3% do PIB, uma indústria 
crescente, que está sempre agregando tecnologia e inova-
ção, onde a informação é extremamente importante para 
o empresariado. 

Com relação a perda de mercado sofrida por ocasião 
da transição da Nota Fiscal impressa para a Eletrônica, 
que, em Roraima representou uma redução de 90%, o Di-
retor Presidente completou, “nós temos vários segmentos, 
como editorial de livros, cadernos, embalagens, etiquetas, 
materiais promocionais e personalização como um todo, 
então é muito grande o leque de opções, o que não pode-
mos ter é uma miopia de mercado que fica focado em uma 
coisa só. Eu vejo aqui no Estado de Roraima e no Norte, 
um potencial muito grande, basta os empresários abrirem 
a possibilidade de recepcionar novas ideias, novos investi-
mentos para poder agregar valor ao que fazem.

Também foram apresentados o perfil das gráficas no 
Brasil; NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equi-
pamentos; condições especiais para contratações públicas 
das Micro e Pequenas Empresas;  as demandas do setor, 

como o fim do conflito tributário do ISS x ICMS, redução 
tributária na importação dos livros e incentivo para a co-
munidade na aquisição de material escolar; conquistas re-
centes, como redução da carga tributária na importação de 
máquinas e equipamentos gráficos sem similar nacional, 
Pleitos Conquistados em 2013 e, o lançamento da Frente 
Parlamentar do Setor Gráfico e Mídia Impressa.

Ao final da palestra, Levi Ceregato anunciou a preten-
são de instalar em Boa Vista uma Regional da ABIGRAF Na-
cional, que já está presente em 25 Estados, faltando pra-
ticamente Roraima e mais um Estado para fechar o Brasil, 
assim pretendem levar informações atualizadas, ideias e 
ouvir o sentimento dos empresários em todas as regionais 
para, juntos, solucionarem os gargalos apresentados.

A ABIGRAF tem a missão de liderar, integrar e repre-
sentar o setor gráfico, valorizando a comunicação impres-
sa e promovendo o desenvolvimento de seus associados 
e demais partes interessadas.  Por isso, a importância das 
empresas do Estado conhecerem o trabalho da Associação, 
para que, com o apoio dela e da FIER, o setor se torne mais 
forte e competitivo.

De acordo com a coordenação técnica da FIER, atual-
mente existem cerca de 30 empresas em funcionamento 
no Estado, destas, 25 estão associadas ao SINDIGRAF.

Segundo o Presidente do SINDIGRAF, Raimundo Pereira, 
o encontro foi proveitoso e gerou grandes expectativas no 
empresariado local. “a palestra foi esclarecedora e trou-
xe bastante informações pertinentes ao segmento. Foi um 
momento importante, no qual os participantes puderam 
expor suas dificuldades e trocar experiências, além de sur-
gir a possibilidade de termos a Regional da ABIGRAF aqui, 
um apoio necessário para as nossas gráficas”, concluiu.

Imagem: Ascom FIER

Diretor Presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF, Levi Ceregato, durante palestra
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Os conselheiros do Conselho Temático de Micro e Pequena Em-
presa, Economia e Política Industrial – COMPI e do Conselho Temá-
tico de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura 
– CTMAR, reuniram-se, no dia 10, para realização da 2ª Reunião Or-
dinária do ano, no auditório da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER.

No COMPI, que aconteceu das 15h30 às 16h, foram abordados 
três assuntos: o primeiro foi sobre o novo decreto que regulamenta 
a Lei nº 312/2001, que doava terrenos para a implantação de indús-
trias no Distrito Industrial. A apresentação foi realizada pelo Secre-
tário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI, 
André Cerri.

De acordo com o Secretário Executivo do CDI, a Lei nº 312/2001, 
trata especificamente da alienação de lotes e glebas industriais, 
agroindustriais e de prestação de serviços em Roraima. “Em 2015 fo-
mos orientados pela assessoria jurídica do Estado para procedermos 
à concessão dessas áreas adotando a Lei nº 8.666/1993, ou seja, a 
lei de licitação. A partir daí houve toda uma mudança nos nossos 
instrumentos legais e no dia 6 de novembro de 2015 foi publicado o 
Decreto nº 19.925-E que regulamenta o processo dentro dos novos 
moldes” explicou.  

Cerri completou, “As empresas que quiserem adquirir lotes no 
Distrito Industrial deverão seguir as duas etapas do processo: A pri-
meira é a qualificação técnica, onde a empresa entra com uma carta 
consulta juntamente com toda a documentação, a análise será feita 
pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI que emitirá um 
parecer qualificando ou não a empresa para a segunda etapa que é 
a licitação na modalidade abertura de envelopes. Todas as informa-
ções estarão descritas no edital, que ainda não tem uma data certa 
para ser lançado, pois estamos aguardando o documento de transfe-
rência da área em questão para o Estado. O prazo para o lançamento 
após a regularização será de, aproximadamente cinco dias”.

O segundo tópico foi a atualização das discussões e demandas 
do Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa da CNI – COM-
PEM, apresentado por seu membro e, Consultor Contábil e Tributá-
rio da FIER, Maclison Chagas e o terceiro ponto foi o relato, realizado 
pela Coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, sobre a apresenta-
ção das ações do Fórum Estadual das Micro e Pequenas Empresas.

No CTMAR, que aconteceu das 17h às 18h30, os aspectos em 
pauta foram: o Planejamento Estratégico da FEMARH para o ano de 
2016, apresentado pelo Presidente da Instituição, Rogério Martins 
Campos; que iniciou fazendo um resumo sobre as realizações no ano 
de 2015 e levou a proposta para 2016, que consiste na implantação 

do Sistema Eletrônico de Licenciamento, fortalecimento do monito-
ramento e fiscalização, plano de uso do viveiro de mudas da Terme-
létrica do Monte Cristo, além dos desafios a serem superados, como 
a reposição florestal, o Plano de Manejo em área de posse e obras 
em terras indígenas.

Segundo Rogério Campos, uma das metas da Fundação nessa 
gestão é criar condições para resolver os desafios detectados e os 
que surgirem e, transformá-los em possibilidades de desenvolvi-
mento e melhorias. “Eu acredito que a indústria e o meio ambiente 
podem trabalhar em conjunto, precisamos trabalhar parcerias, nin-
guém faz nada sozinho. Cada instituição tem seus limites técnicos, 
financeiros, dentre outros, por isso é importante nos unir e traçar 
um horizonte para que tenhamos um meio ambiente sustentável, 
tendo a consciência de que esse resultado vem a longo prazo”, afir-
mou o Presidente.

O segundo tópico foi a atualização das discussões e demandas 
do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade Regio-
nal Centro-Norte – COEMA e, encerrando a 2ª reunião ordinária do 
CTMAR, o Vice Presidente do Sindicato da Indústria de Desdobra-
mento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados 
de Roraima – SINDIMADEIRAS, Oneber Magalhães, realizou um in-
formativo sobre sua participação na 21 ª Reunião da Rede de Biodi-
versidade e Florestas da Confederação Nacional da Indústria – CNI. 

Ao final os conselheiros foram convidados a participar da Pales-
tra “A Indústria Gráfica no Brasil: Conquistas e Desafios”, que acon-
teceu no auditório da FIER, no dia 12 e foi ministrada pelo Diretor 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABGRAF, 
Levi Ceregato, em sua primeira visita a Roraima.

COMPI e CTMAR

Conselhos Temáticos da FIER realizam a 2ª 
reunião ordinária de 2016

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Imagem: Ascom FIER

Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI, André Cerri durante apresentação

Imagem: Ascom FIER

Rogério Martins Campos, durante apresentação do planejamento 2016 da FEMARH
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CNI

Aumento da participação privada abrirá caminho 
para modernização da infraestrutura no Brasil

CNI defende aumento das concessões e fortalecimento de agências reguladoras para garantir 
os investimentos em obras imprescindíveis à retomada do crescimento econômico. A partir 
dessa reportagem, a Agência CNI de Notícias inicia uma série especial sobre as prioridades 
para a infraestrutura no Brasil Fonte: Agência CNI de Notícias

Com investimentos de apenas 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 
infraestrutura, o Brasil convive com estradas de má qualidade, portos 
ineficientes, falhas no fornecimento de energia e inúmeros problemas 
de logística que encarecem a produção e tiram a capacidade das em-
presas de competirem no mercado internacional. “A superação des-
ses obstáculos depende da efetiva participação do setor privado no 
investimento e na gestão dos serviços”, afirma o gerente-executivo de 
Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Wagner 
Cardoso.
Ele destaca que o aumento da disponibilidade dos serviços de infraes-
trutura nas áreas de energia, transportes e saneamento básico é um 
desafio urgente a ser enfrentado. “Os prejuízos da falta de expansão, 
manutenção e modernização destes serviços são altos, e o setor pro-
dutivo nacional sente os efeitos desta deterioração”, ressalta o geren-
te da CNI. Exemplo disso está no estudo da CNI Sudeste Competitivo. 
Conforme o trabalho, um investimento de R$ 63,2 bilhões na malha da 
região Sudeste propiciaria uma economia anual de até R$ 8,9 bilhões 
com o transporte de cargas para o setor produtivo.
Os obstáculos e as medidas necessárias para ampliar e modernizar a 
infraestrutura serão abordados na série especial que a Agência CNI 
de Notícias iniciou a partir desta quinta-feira (12) e nas próximas cin-
co semanas, sempre às quintas-feiras, com exceção do feriado de 26 
de maio. As próximas reportagens serão sobre: o fortalecimento das 
agências reguladoras; a participação privada no saneamento; conces-
sões e modelos para o aumento da participação privada nos transpor-
tes; e ampliação da oferta do gás natural.
AGENDA PARA SAIR DA CRISE - Neste momento de mudança no go-
verno federal, a CNI reafirma a necessidade de o país atrair o capital 
privado para ampliar os investimentos e modernizar a infraestrutura. 
Entre as 36 propostas da Agenda para o Brasil sair da Crise, documen-
to que a CNI entregou a Michel Temer, há nove medidas para a área 
de infraestrutura.

Conheça as principais sugestões:
Conforme o Mapa Estratégico da Indústria 2013 - 2022, que traduz a 
visão de futuro do Brasil, a infraestrutura é um dos dez fatores-chave 

para o crescimento sustentado da economia. Para o país ter uma rede 
de transporte integrada e eficiente, garantia no abastecimento de 
energia e saneamento básico, o Mapa destaca que é preciso aumentar 
os investimentos na área dos atuais 2,45% do PIB para 3,65% em 2017 
e chegar a 5% do PIB em 2022.
Atualmente, o Brasil ocupa a 76ª posição entre 144 países no quesito 
infraestrutura no ranking Global Competitiveness Report 2014/2015, 
patamar abaixo dos países no mesmo estágio de desenvolvimento. O 
estudo Competitividade Brasil 2014 (veja infográfico), elaborado pela 
CNI, reforça a má colocação brasileira. Em infraestrutura e logística, o 
país aparece na 14ª posição entre 15 países pesquisados. Em todos 
os modais o país recebe avaliações negativas e não registra avanços 
desde 2010.
Especialista em infraestrutura, o economista Cláudio Frischtak defen-
de que o novo governo anuncie uma agenda de medidas com baixo 
impacto fiscal para ser implementada imediatamente. “É preciso ado-
tar um conjunto de medidas de curto prazo e a um custo baixo, mas 
com impacto relevante para atrair a participação privada nas obras de 
infraestrutura”, sugere Frischtak.
“Em primeiro lugar, é preciso definir que a melhoria da qualidade do 
serviço de infraestrutura não é uma agenda de governo, mas do Es-
tado. Os investidores - tanto os que vão operar quanto os que vão fi-
nanciar as obras - precisam de garantias de médio e longo prazo. Para 
isso, é preciso ter um mínimo de estabilidade nas regras”, completa o 
economista.
Segundo ele, é imprescindível que, superada a crise, o Brasil amplie 
os investimentos em infraestrutura para algo em torno de 5% a 6% 
do PIB ao ano. Frischtak destaca que há diferentes modelos para o 
aumento da participação privada na infraestrutura. Ele defende que 
o formato da participação privada - leilão, concessão ou parcerias 
público-privadas (PPPs) - seja avaliado caso a caso. No entanto, o eco-
nomista afirma que, no momento, as concessões se mostrem mais 
adequadas em setores como o portuário, o rodoviário e o aeroportu-
ário. As PPPs são alternativas viáveis em muitas situações, sobretudo 
para a área de saneamento, setor em que há empresas públicas em 
situação financeira equilibrada.
Para Cláudio Frischtak, o momento é mais do que oportuno para a 
definição de uma nova agenda de infraestrutura. Ele avalia, no entan-
to, que as mudanças mais significativas dependerão de pressões da 
sociedade. “Não tenho dúvida de que haverá mudanças. Os absurdos 
mais extremos certamente serão corrigidos. Em um primeiro momen-
to, é preciso que o governo faça uma avaliação do que deve seguir 
adiante, do que deve ser paralisado, do que pode repassar ao setor 
privado e do que deve ser concluído pelo próprio governo”, opina. “O 
Brasil tem uma sociedade civil desenvolvida, empresas sofisticadas e 
um Estado que funciona muito mal, cuja capacidade de execução é 
terrível”, acrescenta.

Veja a matéria na íntegra no Portal da Indústria, acesse: (http://
www.portaldaindustria.com.br/cni).

Imagem: Google.com
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No Dia da Família na Escola as mães 
foram as homenageadas

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Fur-
tado – CET, realizou no dia 07 o “Dia da Família na Escola”, 
que contou com a presença de aproximadamente 350 pessoas 
e teve como temática o Dia das Mães.
A manhã começou com as crianças do coral Arte Jovem rea-
lizando uma homenagem para as mães, que se emocionaram 
ouvindo as músicas Mãe, de Rick e Renner; Cabelos de Algo-
dão, da Banda Fly e a Folclórica, Mulher Rendeira. A Banda 
Municipal de Música também fez uma apresentação para as 
mães, tocando um mix de músicas com ritmos que foram do 
romântico ao dançante.
Durante a programação aconteceram 12 oficinas temáticas, 
que foram conduzidas pelos professores e alunos e, tiveram 
como aprendizes os familiares que prestigiaram o evento.  As 
peças produzidas tinham na sua composição materiais reci-
cláveis, uma forma de estimular a criatividade e sensibilizar 
os participantes sobre a reutilização, além de proporcionar 
um momento de interação entre quem embarcou na brinca-
deira.
 A mãe Poliana Azevedo, que tem três filhos estudando no 
CET, a Maria Eduarda, do 8º A; o João Vitor, do 3º A e o Heitor 
Azevedo, do 1º período, aprovou a iniciativa e quer participar 
de mais momentos como esse. “ Todos os anos o SESI vem me-

lhorando, achei super interessante o fato de trabalharem as 
oficinas e proporcionarem esse ambiente familiar, trazer os 
pais para o ambiente escolar, para que entendam a dinâmica 
de como as coisas acontecem, conheçam os professores, o 
trabalho que cada um realiza, foi muito significante pra gen-
te. Esse ano tivemos a homenagem para as mães, me emo-
cionei bastante, espero que aconteçam comemorações como 
essa mais vezes, a banda e o coral foram lindos”, concluiu.
A Maria Eduarda se divertiu na manhã em família e se sen-
tiu privilegiada em poder prestar uma homenagem para sua 
mãe. “Minha mãe sempre comparece e me acompanha na 
escola e nas comemorações. Poder passar essa manhã com 
ela foi muito especial, confeccionamos letras decorativas de 
papelão, estamos levando algumas para terminar em casa e 
já vai fazer parte da nossa decoração. Me diverti bastante”, 
declarou.
O intuito da ação foi proporcionar momentos de descontra-
ção, diversão e lazer, promovendo a interação e o fortaleci-
mento dos laços entre família, alunos, professores e colabo-
radores do CET, além de resgatar valores como amor, respeito 
e amizade e, comemorar o Dia das Mães. 

Imagens: Ascom/SESI-RR

Coral Arte Jovem durante apresentação 

Mãe e filho durante oficina de garrafa pet

Apresentação da Banda Municipal de Música

Família durante oficina de confecção de retrato com folha de revista
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Faltam poucos dias para a Ação Global 2016!

Faltam apenas nove dias, e os preparativos para a 23ª edição da 
Ação Global estão a todo Vapor. A equipe do SESI-RR já está em conta-
gem regressiva para a realização do grande evento, que acontecerá no 
dia 21 de maio, no município de Bonfim, ao Norte de Roraima.

Para receber a população e garantir a qualidade na prestação dos 
serviços, no mês de abril, a coordenação do evento fez as vistorias nas 
instalações do Hospital Pedro Álvaro Rodrigues, do Posto de Saúde 
Cristiano José da Silva e da Escola Estadual Aldebaro José de Alcân-
tara, onde serão montadas as salas e consultórios, tendas, unidades 
móveis e a identificação do evento. 

O SENAI-RR, um dos parceiros da Ação Global está ministrando 
o Curso Profissionalizante de Panificação, com carga horária de 180 
horas para uma turma de 40 alunos desde o dia 18 de abril. No dia do 
evento, os conhecimentos serão colocados à prova, pois esses alunos 
farão a preparação de pizzas que serão degustadas pelos visitantes.

A partir da próxima segunda-feira, de 16 a 20 de maio, acontece-
rá a “Semana Educativa da Ação Global”, com a realização de cursos, 
palestras e oficinas na Escola Estadual Aldébaro José Alcântara e nos 
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS/CREAS de Bonfim. 
O encerramento da Semana Educativa será feito com a Caminhada de 
Conscientização contra Violência e Exploração Sexual.

Dentre os eventos e temas que serão abordados durante esta se-
mana estão: palestras de conscientização sobre Violência Doméstica, 
Álcool e Drogas na Adolescência e Dicas de Segurança; Workshop de 
Qualidade de Vida com aferição de pressão, exame de glicemia, aulas 
de aeróbica e sorteio de brindes; Cursos do SESI Cozinha Brasil e Ofi-
cina de Artes com Pneu. 

NOVIDADES DESTA EDIÇÃO: O controle de entrada de todos os 
visitantes durante a Ação Global, por meio do aplicativo TicketPhone, 
que fará a contagem exata de quantas pessoas estarão no evento, a 
quantidade de serviços e atendimentos realizados, além da pesquisa 
de satisfação; a realização de casamentos pelo cartório de Bonfim e 
uma grande campanha de conscientização, por meio de palestras e 
orientação no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das 
doenças, Dengue, Febre Chikungunya, Febre Amarela e Zika Vírus.

O EVENTO - A Ação Global acontecerá das 9h às 17h.  A meta para 
2016 é atender 2.500 mil pessoas entre crianças, jovens, adultos e 
idosos, e realizar 5 mil atendimentos. 

SERVIÇOS – Entre os serviços que serão oferecidos estão: con-
sultas, exames e procedimentos clínicos em diferentes especialidades 

médicas, atendimento odontológico; ações de cidadania como corte 
de cabelo, registro de nascimento, carteira de trabalho, carteira de 
estudante, emissão de CPF, entre outros. 

PARCEIROS - Ao todo, a Ação Global contará com mais de 200 
voluntários e 33 instituições parceiras, são elas: Correios, IEL/RR, Su-
perintendência Regional do Trabalho, Associação dos Moradores do 
Bairro do Asa Branca, Defensoria Pública, SENAR, ASSOER, Compa-
nhia de Água e Esgoto de Roraima, Companhia Energética de Rorai-
ma, SESAU, Base Aérea de Boa Vista, Exército Brasileiro, Prefeitura de 
Bonfim, SENAI, Polícia Militar, SAMU, Câmara Municipal de Bonfim, 
Centro de Saúde Cristino José da Silva, Escola Estadual Professor José 
Alcantara, Escolinha Vovó Adelaide, Liga Roraimense de Combate ao 
Câncer, CHAME, Arroz Itikawa, TicketPhone, InfoRR, Prosserv, Fede-
ração das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, Tribunal de Justiça, 
Cartório de Bonfim, Hospital Pedro Álvaro Rodrigues, Ministério Públi-
co e Comarca de Bonfim.

Neste ano a Ação contece em Bonfim. A meta é realizar 5 mil atendimentos

Ação Global de 2015 aconteceu em Alto Alegre

Imagem: Jader Souza

Imagem: Jader Souza
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SENAI Roraima realiza atendimento para 
empresas da capital

Tudo pronto para o lançamento das Oficinas 
do Projeto Inova Moda para Inverno 2017

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-RR 
em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (SEBRAE) realizarão, no dia 31 de maio, às 19 horas, no 
auditório do Centro de Formação Profissional - CFP Prof. Alexan-
dre Figueira Rodrigues, a Palestra de lançamento das Oficinas 
do Projeto SENAI /SEBRAE – INOVA MODA – Ciclo 5 – Inverno 
2017.

No evento será abordado o tema “Colapsos” e apresentará 
as varias estratégias que poderão gerar infinitas possibilidades 
no seu processo criativo. Tudo isso visando o Inverno 2017. Os 
profissionais irão apresentar os processos de criação e tecnolo-
gia, retratando as principais tendências para auxiliar a indústria 
da Moda, Têxtil e Confecções, Gemas, Joias, Bijuterias, Couros, 
Calçados, a criarem suas próprias coleções.

Nos dias que seguem à palestra, os empreendedores atendi-
dos pelo Projeto Inova Moda terão a oportunidade de participar, 
no CFP do SENAI, do Laboratório de Criativação e das Oficinas 
de: Desenvolvimento de Produto, Olhar da Forma - modelagem 
e Ensaio de Elaboração de Fichas Técnicas de Produto para Pla-
nejamento de Produção.

De acordo com a interlocutora do Projeto em Roraima, Evâ-
nia França, o Inova Moda é um projeto distribuído em 9 ciclos 

A partir de visitas técnicas especializadas ou contato di-
retamente com a unidade, o Centro de Formação Profissional 
do SENAI/RR atende empresas e entidades nos mais diversos 
segmentos com treinamentos organizados e definidos especial-
mente para suprir carências detectadas.

Os cursos podem ser realizados no SENAI, nas instalações da 
empresa/entidade solicitante ou local que atenda aos requisi-
tos de qualidade para a atividade. Quando necessário, também 
são disponibilizados recursos de outras unidades tecnológicas 
do SENAI do país, ampliando as possibilidades de atendimento 
às empresas.

 Para a gerente de educação profissional do SENAI, 
Jamili Vasconcelos, os cursos que são realizados sob medida, 
baseados nas reais necessidades das empresas, elevam a com-
petitividade por meio da melhoria da qualidade e produtivida-
de, “estes cursos tem como objetivo principal fornecer ao pro-
fissional que já atua na empresa o conhecimento aprofundado 
nas tecnologias utilizadas, além de adaptarmos os conteúdos 
conforme cada situação”, destacou ela.

 Neste mês de maio o SENAI está atendendo as empre-
sas Eletrobrás e Brasferro, com cursos na área de Eletroeletrô-
nica, que estão beneficiando mais de 80 funcionários e possuem 
carga horária que variam de 40h a 180h.

para apresentar as tendências de moda para as indústrias têx-
teis e do vestuário, “inclui oficinas de criativação, que ensina as 
costureiras e empresários como entender o perfil do consumi-
dor final”, colocou ela.

Colapso - No início do processo de criação, os profissionais 
da moda envolvidos no projeto perceberam que aconteceram 
muitas mudanças, que o momento exige cautela, que precisa-
riam “ajustar os cintos”, ficar atentos aos novos hábitos de con-
sumo dos brasileiros, e que nesse colapso, tudo está em movi-
mento constante, o que originou o tema inspirador.

Expressão - A Moda que será apresentada com o tema “Co-
lapso” propicia ao usuário uma forma de expressão, um caminho 
inovador de usar os produtos têxteis e de confecção, adornados 
pelas gemas, joias e bijuterias, sem deixar de lado os acessórios 
de couro, calçados e artefatos.

O Inova Moda é um projeto que se destina a desenvolver a 
cadeia produtiva da moda, com ações pontuais e criativas no 
sentido de fortalecer a competitividade industrial, promovendo 
tecnologia, inovação e ofertando muita informação para balizar 
empresários e empreendedores individuais do ramo de confec-
ção e vestuário em seus processos criativos, além de ajudá-los 
na condução da gestão de seus negócios. 

Vantagens do treinamento sob medida para empresas:
Praticidade: as aulas podem ser realizadas em datas, dias 

da semana, locais e horários negociados conforme sua neces-
sidade.

Motivação: o funcionário percebe que a empresa o valoriza.
Trabalho em equipe: os funcionários têm oportunidade de 

trocar experiências;
Comprometimento: incentiva melhorias em segurança, ma-

nutenção, produção e gestão. 
Resultados: eleva a competitividade de sua empresa por 

meio da melhoria do seu mais precioso recurso, o ser humano.

Imagem: Ascom/SENAI-RR
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Estão abertas inscrições para Intercâmbio no Canadá
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas para a 

turma de Janeiro de 2017, do Intercambio para Toronto – Canadá. As 
vagas são destinadas para estudantes, jovens, adultos e profissionais 
que desejam ter o domínio da língua inglesa. 

Esta é uma ação do IEL em parceria com a empresa canadense 
SKOPE, especializada em viagens educacionais. O programa de inter-
câmbio oferece aulas de inglês, palestras com empresários e oficinas 
sobre o mercado de trabalho Canadense. 

A agenda inclui também atividades de lazer, passeios e viagens a 
Niágara Falls, à capital Ottawa e às cidades francesas de Montreal e 
Quebec, tudo isso associado aos programas de dupla certificação, é 
claro. 

Os participantes são hospedados por famílias canadenses, com a 
oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura local. 

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.skope.ca/iel 
ou e pelos telefones (95) 98112-2075.


