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FIER sedia reunião dos comitês de Meio Ambiente do Norte
e Centro-Oeste

O objetivo da 8ª Reunião do 
COEMA Centro/Norte, sediada 
na última terça-feira (12) pela 
Federação das Indústrias de 
Roraima, foi discutir os proble-
mas relacionados ao meio 
ambiente, mostrar projetos que 
são idealizados e buscar soluções 
para o desenvolvimento susten-
tável no âmbito industrial. 

No período da manhã, A 
FEMARH discorreu sobre o 
Licenciamento Ambiental em 
Roraima e a implementação do 
Cadastro Ambiental Rural, que 
prevê a inserção em um prazo de dois anos, de todas as 
propriedades rurais no Sistema Siscar, uma tarefa que compete 
aos Estados e Municípios, com o apoio do setor privado. Também 
foi abordada a questão do Zoneamento Econômico Ecológico 
(ZEE), que está em fase final de elaboração, de acordo com a 
Presidente da FEMARH Rosirhayna Rodrigues Remor. 

Outras questões levantadas foram a descentralização da 
Gestão Ambiental do Estado para os Municípios e as condições 
necessárias para que assumam as respectivas gestões, visto que 
ainda enfrentam problemas estruturais.

Bruno Siqueira, representante da Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio 
Ambiente falou sobre iniciativas de fortalecimento da Gestão 
Ambiental e Cadeias produtivas sustentáveis.

No período da tarde, foram ministradas ao todo três palestras: 
a primeira sobre Projetos de Tecnologias Ambientais, 
apresentada pelo Engenheiro Civil da Fundação Centro de 
Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), que buscou 
mostrar iniciativas sustentáveis desenvolvidas pela Fundação no 
Estado do Amazonas. 

A segunda palestra foi proferida pela farmacêutica Hyelen 
Gouveia, da FUCAPI, apresentando o Selo Amazônico, uma 
certificação voluntária para projetos com produtos 
manufaturados com matéria-prima da Amazônia. A ideia é 
agregar valor aos produtos da região, gerando competitividade.

A “Questão Fundiária no Estado de Roraima” foi tema 
a p re s e nta d o  p e l o  S e c retá r i o  d e  P l a n e j a m e nto  e  
Desenvolvimento Haroldo Amoras. Na palestra, o Secretário fez 
um resgate do processo de divisão e regularização de glebas, 

afirmando haver dois vetores 
para desenvolvimento: o direito 
de propriedade e o direito de 
uso. Ele falou também sobre o 
projeto do governo do Estado, 
em parceria com o INCRA e o 
MDA, para o desenvolvimento 
do Programa de Regularização 
Fundiária e o Terra Legal. 

No encerramento a palavra 
foi facultada aos Conselheiros e o 
Secretário Executivo do COEMA, 
Shelley Carneiro apresentou dois 
p ro j eto s :  “L i cen c ia mento  
Ambiental da CNI” – Principais 

ações e cronograma, e CNI Sustentabilidade: Água. As propostas 
formalizadas no encontro serão encaminhadas para o COEMA 
Nacional, que acontece em Brasília – DF.

A vice-presidente da FIER, Maria Luiza Campos, acredita que a 
partir dos assuntos apresentados e, sobretudo, das sugestões e 
questionamentos apresentados nos debates que ocorreram 
depois de cada palestra, foi possível constatar que os problemas e 
os desafios são comuns a todos os Estados das regiões Norte e 
Centro-Oeste.”O que muda é o nível, a intensidade em que os 
fatores afetam a produção de um Estado. O ponto positivo desta 
Reunião é a riqueza da troca de informações e experiências, a 
identificação de oportunidades e a consolidação de uma pauta 
que será transformada em bandeira de defesa dos interesses das 
indústrias. Esta articulação se dará em nível local pelas 
Federações e, nacionalmente pela Confederação Nacional da 
Indústria”, destacou.

A expectativa agora é em relação às próximas reuniões 
regionais e a do CONAMA – Conselho Nacional de Meio 
Ambiente. Mas, o Secretário Executivo do COEMA comemora os 
avanços conquistados até o momento. “Apresentamos ao final 
desta reunião, alguns projetos e ações que são fruto de encontros 
como este, sobretudo em relação aos recursos hídricos e 
sustentabilidade. Com os insumos deste 8º. COEMA Centro-
Norte, cujo formato e resultados foram extremamente positivos, 
estaremos contemplando as necessidades e os pontos 
prioritários a serem trabalhados para que as indústrias destas 
regiões tenham as condições necessárias para consolidar a sua 
produção com respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento 
sustentável”, finalizou.
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Jogos Regionais do SESI

Prorrogadas as inscrições para as classificatórias da competição
Podem ser feitas até o próximo 28, o 

prazo as inscrições dos atletas-industriá-
rios e suas equipes, para as competições 
esportivas de 2013, que definirão quem irá 
participar dos Jogos Regionais que este ano 
serão sediados pelo SESI-RR. 

Até junho serão realizados torneios em 
10 diferentes modalidades: 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 ou atletas de modalidades 
individuais devem ser de empresas vinculadas ao segmento 
industrial, o que é comprovado por meio do recolhimento da 
GFIP, documento indispensável para efetuar a inscrição nos 

torneios, além do pagamento de uma taxa 
de R$10,00. 

 “Os trabalhadores da indústria devem 
ficar atentos ao prazo final para inscrição. 
Até o dia 28 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 ficar de fora”, 
destacou o coordenador em exercício da 
Unidade Lazer do SESI-RR, Pascoal Duarte.

Os interessados devem procurar a Unidade Lazer do SESI e 
efetuar a sua inscrição até 28 de março levando todos os 
documentos necessários. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone 4009-1877.
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com 
federações e sindicatos industriais de todo o Brasil, oferecerá até o 
fim deste ano, mais de 16 mil vagas para 330 turmas de cursos para 
empresários e sindicatos patronais da indústria. Entre os temas que 
serão ministrados estão gestão sindical eficiente, como evitar 
problemas trabalhistas, como reduzir a tarifa de energia elétrica e 
sistema tributário.

Para participar, empresários e líderes sindicais devem procurar as 
federações das indústrias e verificar quais cursos serão realizados em 
seu estado. Essas capacitações integram o conjunto de ações 
previstas para o biênio 2012/2013 do Programa de Desenvolvimento 
Associativo (PDA) da CNI, que pretende fortalecer a representação 
empresarial e incentivar o associativismo. 

Ao todo, até o final de 2013 serão investidos R$ 5,9 milhões em 
iniciativas que devem beneficiar 1.178 sindicatos patronais da 
indústria, dos 1.300 existentes. Além de cursos, a CNI e as federações 
oferecem produtos para melhorar a comunicação dos sindicatos com 
as indústrias, como criação de sites e boletins eletrônicos. Também 
apoiam a realização de planejamentos estratégicos e disponibilizam 
indicadores para que gestores saibam como estão os sindicatos em 
relação à arrecadação, representação, negociação coletiva e 
regularidade perante o Ministério do Trabalho e Emprego.

De acordo com a gerente de Desenvolvimento Associativo da CNI, 
Camilla Cavalcanti, além de ajudar a melhorar a gestão das empresas 
e dos sindicatos, as ações do PDA ajudam a incentivar o 
associativismo. “As capacitações são fundamentais para os 
empresários compreenderem as dificuldades que os produtos 

brasileiros enfrentam diante do acirramento da concorrência. Sem 
falar da necessidade de se unirem para defender melhorias no 
ambiente de negócios”, destaca.

Em Roraima já foi definido o calendário das capacitações para os 
empresários da indústria no período de abril a outubro de 2013. As 
datas ainda serão confirmadas de acordo com a agenda dos facilita-
dores. 

Entre as ações estão a capacitação Planejamento Estratégico, o 
Seminário Como Contestar o Reajuste da Tarifa de Energia Elétrica 
da Indústria; Mesa redonda “Estratégias para atrair e manter 
associados”; Sistema de Inteligência de Negócios da Indústria; 
Planejamento tributário, dá pra pagar menos?; O dia do Empresário 
na Indústria.

NÚMEROS – Criado em 2007 pela CNI, em parceria com as 
federações de indústria, o Programa de Desenvolvimento Associativo 
apoia ações de modernização de sindicatos, divulga posicionamentos 
do setor à base industrial e estimula o engajamento de empresas em 
ações de defesa de interesses da indústria. Até 2012, a instituição 
investiu cerca de R$ 32 milhões nessa iniciativa

A primeira fase do programa, realizada em 2008, envolveu 592 
sindicatos patronais da indústria. Esse número cresceu para 1.136 
entre 2009 e 2011, e chegou a 1.178 em 2012. Entre os resultados 
alcançados até o ano passado, está a criação de 486 sites de 
sindicatos, a realização de 460 reuniões de planejamento estratégico 
de sindicatos e a realização de mais de 780 cursos e oficinas que 
capacitaram mais de 13 mil líderes sindicais e empresários.

Associativismo
CNI oferece mais de 16 mil vagas em cursos para empresários

e sindicatos

SENAI Roraima ministra oficinas em parceria com o governo do Estado
O SENAI Roraima participou da programação da 

6ª Semana Estadual da Mulher, realizada pelo 
Governo de Roraima, por meio das secretarias da 
Promoção Humana e Desenvolvimento e do 
Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes), que iniciou 
no último dia 4 e seguiu até a sexta-feira (8).

O SENAI ministrou oficinas de Doces e Salgados, 
Tortas e Sobremesas, Ovos de Chocolate e 
Bombons recheados para Páscoa. As ações 
aconteceram na Penitenciária Feminina, Abrigo 
Feminino, no Viva Melhor Idade e também nas dependências do 
CFP/SENAI, localizado no bairro Asa Branca. 

Segundo a Diretora do Centro de Formação Profissional 
Jacqueline Vieira um dos objetivos de participar dessa ação é 
contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado, 

p ro m o ve n d o  a  e d u ca çã o  p ro f i s s i o n a l ,  
oportunizando melhoria na qualidade de vida das 
pessoas e sua entrada no mercado de trabalho.

Para a reeducanda Francisca Sampaio, de 34 
anos, que participou da oficina de Ovos de 
Chocolate e Bombons de recheados para Páscoa o 
treinamento foi muito bom “apesar de ter sido em 
pouco tempo, pudemos aprender muito, penso em 
colocar em prática o que aprendi”, colocou ela.

O evento teve como tema “Nossa fonte de 
força, amor e carinho” e foi um momento de comemoração que 
envolveu além das oficinas de capacitação, atendimentos de saúde, 
palestras educativas, blitz com a distribuição de folders contendo 
informações de ações sociais voltadas à mulher e direito 
previdenciário.

Foto: Ascom/SENAI

Processo seletivo do SENAI para área 
administrativa registra mais

de 1.200 candidatos

 IEL/RR disponibiliza vagas para 
intercâmbio no Canadá

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está recebendo inscrições para a 
turma de Julho de 2013, do Intercambio em Toronto – Canadá. Ao 
todo 10 vagas estão sendo disponibilizadas 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 intercâmbio 
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 à 
Niágara Falls, à capital Ottawa e às cidades francesas de Montreal e 
Quebec. Os participantes são hospedados por famílias canadenses, 
com a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura 
local. 

O IEL disponibiliza um número 
limitado de bolsas parciais oferecidas 
aos primeiros inscritos. Mais 
informações podem ser obtidas pelos 
telefones (95) 3621 3571 ou ainda 
pelos sites www.ielrr.org.br ou ainda 
www.skope.ca/iel.

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

Durante dois dias o SENAI Roraima recebeu mais de 1.200 
currículos para o preenchimento de 15 vagas, sendo 12 para contra-
tação imediata e 03 para cadastro de reserva na área administrativa.

A seleção está sendo realizada em quatro etapas, no último dia 
07 foi concluída a análise curricular e a avaliação teórica ocorre nos 
dias 12, 13 e 14 de março, com questões de Língua Portuguesa, 
Informá-tica, Conhecimentos Específicos de cada área e 
Conhecimentos Ge-rais. A etapa seguinte é a entrevista. 

Segundo a responsável pelo setor de Desenvolvimento Organiza-
cional do SENAI, Francinaira Paixão, houve uma inovação na forma 
de recrutamento e seleção, tornando o processo mais interativo, 
princi-palmente na parte da entrevista, incentivando o novo 
colaborador com reflexões e conteúdos capazes de auxiliá-lo no 
decorrer de sua carreira. 

As vagas oferecidas são de Porteiro, Copeira, Pedagoga, 
Assistente Administrativo, Assistente Técnico, Auxiliar de 
Manutenção, Recep-cionista, Analista de Suporte Técnico e Técnico 
de Nível Superior. O resultado final está previsto para o dia 27 de 
março de 2013.
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