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FEIND 2013 mostrará os destaques
da indústria de Roraima

Gestão

Auditoria reafirma manutenção do selo ISO 9001:2008 
SESI recebeu a recertificação em todos os seus serviços 

Em 2011 a Feira reuniu 20 mil pessoas

A primeira edição do evento aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de 
setembro, com a participação de 84 expositores e um público de 
mais de 20 mil pessoas. Na área interna da feira as empresas e 
sindicatos industriais tiveram a oportunidade de interagir entre si 
e com o público, identificando potenciais clientes, fornecedores e 
prestadores de serviços. Foi o momento de mostrar o diferencial 
dos produtos, os processos de fabricação, vantagens na entrega, 
distribuição e as novidades do mercado.

 A confecção esteve em alta com desfiles realizados todas as 
noites. Na área externa houve shows, Feira de Artesanato, Pit 
Stop 100% (Inspeção veicular feita pelo SINDIREPA); Praça de 
Alimentação (exclusivamente com comidas e bebidas fabricadas 
em RR); Exposição de máquinas e construção civil.

Mais de 460 pessoas participaram das 21 palestras proferidas 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Roraima; Faculdades Cathedral; Universidade Federal de 
Roraima, SENAI, Caixa Econômica Federal, FIER e SEBRAE, que 
abordaram temas variados referentes ao segmento industrial.

Entre os dias 6 e 8 de maio, o Serviço Social da Indústria recebeu 
a visita dos auditores da Fundação Vanzolini, Fabrício Assis Carvalho 
e Rosa Emiko Sato da Silva Melo, responsáveis pela 11ª auditoria de 
acompanhamento do Sistema de Qualidade ISO 9001:2008.

A norma existe para garantir que a qualidade dos serviços 
oferecidos pela instituição, estejam em conformidade com os 
requisitos legais e declarados, assim como os percebidos pelo 
próprio cliente.

Todos os serviços de Educação, Saúde, Lazer e Responsabilidade 
Social Empresarial, assim como os processos da área meio foram 
auditados e a instituição teve a recertificação do Selo ISO. 

A certificação ISO promove a adoção de procedimentos para a 
implementação e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade que 
tem como foco principal, a satisfação do cliente. Ela permite o 
planejamento e desenvolvimento dos processos, visando atender 
as necessidades e expectativas da clientela, buscando melhorar 
continuamente. 

Este ano o SESI completa dez anos de manutenção da 
Certificação ISO, conquistada em 2003, a qual está consolidada no 
modelo de gestão do SESI/RR. As próximas auditorias estão 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER 
realizará nos dias 23, 24 e 25 de maio a segunda edição da FEIND – 
Feira da Indústria de Roraima, no Palácio Latife Salomão, com 
programação cultural, desfiles de moda, palestras, workshops e 
uma exposição dos principais produtos fabricados no Estado.  A 
realização deste evento conta com o patrocínio da Confederação 
Nacional da Indústria, SESI, SENAI, SEBRAE e Banco da Amazônia, 
além do apoio do Governo de Roraima e Caixa Econômica Federal 
/ Governo Federal.

O diferencial deste evento é a dedicação dos espaços 
exclusivamente para as indústrias locais. “Queremos que a 
população de Roraima conheça e valorize a nossa indústria. Hoje 
temos alimentos, materiais de construção, confecções, produtos 
gráficos e muitos outros, que são produzidos aqui com qualidade 
e bons preços. Queremos estimular o seu consumo”, declarou o 
presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves. Pelo menos onze 
segmentos industriais estarão participando da FEIND, sobretudo 
aqueles que estão organizados em sindicatos vinculados ou não à 
FIER.

Cerca de 50 indústrias devem participar, além de instituições 
públicas, financeiras e empresas que estarão na praça de 
alimentação fornecendo comidas e bebidas genuinamente 
roraimenses. Haverá espaço para o artesanato, exposição de 
máquinas e equipamentos, shows com artistas locais e 
convidados, além de uma programação de palestras e 
workshoppings abordando temas como Legislação e Normas 
Trabalhistas, Inovação e Marketing; Negócios da Agroindústria, 
Linhas de Financiamento, Mercado, Finanças e Questões 
Aduaneiras, entre outros temas a serem apresentados por 
palestrantes locais e de renome nacional.

Nos stands dos sindicatos industriais, haverá uma mostra das 
empresas de Mineração e Jóias, Reparação de veículos, 
Confecções, Gráficas, Construção de estradas, Madeireiras, 
Artesanato e Panificação. A FEIND 2013 terá uma programação 
voltada aos negócios, abrangendo o público empresarial, 
estudantes, futuros empreendedores e a sociedade, como um 
todo.
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“São pessoas que têm dificuldade para se deslocar até Boa 
Vista para ter acesso a maioria dos serviços que iremos oferecer”, 
disse. A expectativa é de que mais de 8mil procedimentos sejam 
realizados.

Dia 18 de Maio, o SESI Roraima em parceria com a Rede Globo, 
realiza a edição 2013 do Ação Global, projeto criado para prestar 
serviços gratuitos à população, nas áreas de cidadania, saúde, 
educação e qualidade de vida, em localidades onde as pessoas 
têm dificuldade de deslocamento, ou os serviços simplesmente 
não existem.

Cumprindo o objetivo do projeto, neste ano o SESI levará o 
Ação Global para a Vila Félix Pinto, localizada há 120 km de Boa 
Vista, na RR-432 no município do Cantá, que possui hoje, 
aproximadamente 13.902 moradores. Desses cerca de 13% 
residem na área urbana e 87% na rural, destes 80% estão na área 
da vila.

Uma das grandes características do Ação Global é o serviço 
voluntário, tanto que 81 colaboradores do SESI e mais os 
colaboradores das 30 instituições parceiras do evento atuarão 
desta forma, totalizando 250 voluntários.

Segundo o coordenador do evento, Aníbal Valentino, a 
localidade foi escolhida após uma criteriosa avaliação. Uma 
pesquisa de demanda foi feita na localidade e apontou os 
principais serviços esperados pela população, nas áreas de 
cidadania e saúde: documentos como carteira de trabalho, CPF e 
RG e atendimentos em odontologia, oftalmologia e clínica geral.

Um programa que oferece o primeiro contato e 
aperfeiçoamento em diferentes modalidades esportivas, com 
orientação de professores e acadêmicos de educação física. Esse 
é o Programa Atleta do Futuro (PAF) que ainda dispõe de vagas em 
diferentes faixas etárias.

O foco é o desenvolvimento físico, pessoal e social de crianças 
e adolescentes, com idades entre 6 e 17 anos, estimulando entre 
eles, a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis. 

O PAF é composto por quatro fases: Motora, (onde são 
apresentadas atividades lúdicas, destinadas a crianças de 6 a 8 
anos); Pré-desportiva, (apresentação das mais variadas 
modalidades esportivas e prática de atividades e jogos 

adaptados, para crianças de 9 e 10 anos); Esporte I, (iniciação à 
prática esportiva com jogos e competições, destinado a jovens de 
11 e 12 anos) e Esporte II (estratégia de jogos e competições mais 
avançadas, para o público entre 13 e 17 anos).

Dentro de cada atividade esportiva, os instrutores trabalham 
temas como ética, superação, respeito, saúde e autoestima, por 
meio do projeto SESI Valores do Esporte.

As atividades são realizadas no próprio SESI. Os interessados 
podem se inscrever no SESI, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
3710 – Aeroporto. Mais informações pelos telefones 4009-1838 e 
4009-1847.
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SESI e Rede Globo levam Ação Global à Vila Félix Pinto

Esporte

Programa Atleta do futuro desenvolve crianças
e adolescentes por meio da iniciação esportiva

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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Os alunos do 1º ao 5º ano do Centro de Educação do 
Trabalhador (CET), João Mendonça Furtado, realizaram nesta 
sexta-feira (10), apresentações especiais em alusão ao dia das 
mães, que será comemorado no domingo (12).

A programação, realizada no auditório da escola, iniciou com 
uma homenagem em forma de canção, interpretada de uma 

maneira diferente: em Libras. Os alunos fizeram a tradução de da 
música Aos olhos do Pai, de Ana Paula Valadão, na Lingua 
Brasileira de Sinais.

Em seguida, declamaram versos e poesias e ainda cantaram 
o u t ra s  m ú s i ca s .  A  p ro g ra m a çã o  p ro s s e g u i u  co m  
confraternizações entre mães e filhos em sala de aula.
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Alunos do CET fazem homenagens às Mães

VAGA DE ESTÁGIO – IEL/RR

Curso: Administração/Secretariado Executivo
Semestre: A partir do  2°
Horário: 08h: às 12h e de 14h às 16h
Vagas: 2
 
Curso: Educação Física
Semestre: A partir do  2°
Horário: 08h30 às 10h30
                 16h às 21h
                 19h30 às 22h30
Vagas: 3

Os interessados devem procurar a supervisão de estágios do IEL, localizado na Av. Capitão Júlio 
Bezerra nº 363 – Centro. Mais informações pelo telefone 3621-3573.

Curso: Ensino Médio
Ano: A partir do  2° ano do Ensino Médio
Horário: 08h às 13h ou 13h às 19h
Vagas: 3
 
Curso: Administração
Semestre: A partir do  1°
Horário: 06h às 12h
Vagas: 1
 
Curso: Sistemas de Informação
Semestre: A partir do  3°
Horário: 08h às 13h ou 13h às 18h
Vagas: 3

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com vagas disponíveis para estágio nas seguintes áreas de 
conhecimento:
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PROCOMPI promove curso para empresários
do setor em Boa Vistagráfico 

SENAI/RR  - Nova unidade 
móvel de informática estará
no município de Caracaraí

Alunos do SENAI participam
de aula prática

No último dia 07 teve inicio as aulas da primeira turma do 
curso Iniciante de Adobe Ilustrador, uma ação do Programa de 
Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias - 
Procompi e é uma parceria entre a Confederação Nacional da 
Indústria - CNI, FIER e SEBRAE, destinado para colaboradores de 
empresas do setor gráfico.

O curso atenderá ao todo 30 pessoas e será realizado em duas 
turmas, com carga de 40 horas/aula cada. O curso é gratuito e 
cada participante recebeu material didático. O objetivo das aulas 
é proporcionar aos participantes, competências na criação de 
textos, ilustrações e imagens, criando layout e arte final para 
revistas, folderes, jornais e outros produtos gráficos. As aulas 
acontecem no SENAI/RR e tem como facilitador o Tecnólogo em 
Design Gráfico Walber Medrado.

Walber destaca que embora este seja o curso básico, os alunos 
já estarão aptos a criar e finalizar trabalhos com o programa, e isso 
aumentará o uso da ferramenta de montagem gráfica pelos 
profissionais, uma vez que poucas empresas do setor trabalham 
com ela na cidade. “O Adobe Illustrator é uma excelente 
alternativa que aumenta a produtividade e proporciona mais 
agilidade aos trabalhos, podendo ser usado do inicio ao fim de 
uma criação gráfica e além disso, é de fácil uso”.

Um dos participantes desta primeira turma, João Paulo, disse 
que já conhecia a ferramenta, mas não sabia como usar, “Sei que o 
Illustrator é uma boa ferramenta e com o curso vou aprender a 

O SENAI, por meio do Serviço de Ações Móvel – SAM e o setor de 
Relações com o Mercado - RELCOM, recentemente realizou visitas 
técnicas aos municípios do estado de Roraima, fortalecendo vínculos 
com as Prefeituras. 

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Caracaraí o SENAI se 
prepara para enviar a sua nova Unidade Móvel de Informática àquele 
Município, ofertando cursos de Operador de Computador, com uma 
carga horária de 180h. Serão atendidas duas turmas compostas por 
16 alunos cada, nos turnos tarde e noite, com início no dia 13 de maio.

As Unidades Móveis do SENAI são carretas-salas de aula que 
levam qualificação profissional a todos os municípios do Estado de 
Roraima, permitindo mais flexibilidade no atendimento e maior 
aproximação entre a Instituição e a comunidade.

Essa nova unidade conta com dezesseis (16) computadores 
desktop, notebook, além de armários embutidos, Datashow wireless 
com projeção em tela retrátil. Também possui plataforma elevatória 
para portadores de necessidades especiais e bebedouro.

Para o Gerente de RELCOM Cícero Feitosa, a parceria é 
fundamental para o atendimento dessa demanda. “Não temos 
dúvidas do sucesso dessas ações, e assim contribuir com o papel do 
SENAI de acelerar o processo de qualificação profissional”, pontuou.

Os alunos do curso de Auxiliar Administrativo na modalidade 
de Aprendizagem Industrial, atendendo a unidade curricular 
Recursos Humanos e Departamento de Pessoal, realizaram uma 
dinâmica para melhor assimilar a teoria com a prática e 
montaram uma sala de entrevistas.

A dinâmica consistiu em simular um processo seletivo, 
começando com a publicação de um edital fictício, onde cada 
aluno pôde escolher o cargo ao qual gostaria de concorrer, até a 
fase da entrevista.

Por meio desta atividade a instrutora Sheila Carneiro avaliou 
os alunos de acordo com os conteúdos formativos do curso e as 
orientações recebidas em sala de aula. 

O evento contribuiu com a formação dos aprendizes diante 
das exigências do mercado de trabalho e também possibilitou 
uma nova visão e postura diante do processo de iniciação na vida 
profissional.

O curso de Auxiliar Administrativo na modalidade de 
Aprendizagem Industrial tem carga horária de 800 horas, sendo 
400 de aula teórica e o restante prática (estágio). A previsão de 
conclusão da parte teórica é para julho deste ano e a prática, em 
fevereiro de 2014. A turma atual está há quatro meses em curso e 
é composta por 30 alunos, como idades entre 14 a 23 anos.

manuseá-lo. Ele será mais uma ferramenta de trabalho que com 
certeza vai agregar mais qualidade nas produções gráficas”.

O PROCOMPI Gráfico visa promover lucratividade, 
competitividade, produtividade, sustentabilidade e o 
fortalecimento das empresas do setor. A ação é realizada pela 
FIER e o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – 
SINDIGRAF.
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