Informativo interno da
Federação das Indústrias
do Estado de Roraima

Nº 339 - 31.03.2017
Livre Iniciativa

Ética

Transparência

Satisfação dos Clientes

Alta Performance

Valorização das Pessoas

Lançado Prêmio FIER de Redação e Artigo
Científico 2017

Estudantes de instituições públicas e privadas deverão desenvolver trabalhos voltados para o gerenciamento de resíduos

Foto: ASCOM Sistema FIER

Vencedores da edição anterior durante a cerimônia de lançamento do Prêmio 2017

O lançamento aconteceu na tarde do dia 21 de março, no auditório da
Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER. Em sua quinta edição, o Prêmio consolida-se como uma importante ação da Federação para
chamar a atenção da comunidade escolar e acadêmica para o ambiente em
que se inserem as atividades industriais no Estado, abordando temas que
possuam relação direta ou indireta com o ambiente produtivo.
Por acreditar na importância do conhecimento, na valorização das instituições educacionais e na indispensável participação dos seus agentes na
construção do presente e do futuro, a FIER busca incentivar a pesquisa, a
argumentação, a possibilidade de descobrir oportunidades profissionais ou
gerar ideias para novos processos ou nichos de mercado.
Por esta razão, a entidade propõe o exercício de escrever sobre a indústria e a sua relação com os aspectos econômicos, sociais ou de infraestrutura do Estado, bem como os diferentes impactos do setor terciário na
nossa economia ou, na via inversa, os impactos políticos e econômicos para
o setor produtivo.
Podem participar os alunos da rede pública e privada do nível fundamental ao Superior, divididos nas categorias e temas da seguinte maneira:
Categoria I (Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental do Ensino
Regular): “Nem tudo precisa ir para a lixeira. Quais atitudes, práticas ou
técnicas que podem ser adotadas em casa e na escola para reaproveitar os
resíduos domiciliares (vegetais, alimentos, papel, vidro e plástico) e reduzir
o desperdício”?
Categoria II (Alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio e do Ensino Técnico): “A coleta seletiva e os insumos para a indústria da reciclagem. Quais
oportunidades se apresentam para quem quer gerar desenvolvimento
econômico a partir do reaproveitamento dos resíduos domésticos, industriais, da saúde e da construção? Como transformar o que iria para a
lixeira em oportunidades”?
Categoria III (Alunos de qualquer curso regular do Ensino Superior, pósgraduação Lato Senso ou Stricto Senso, devidamente matriculados): “Lei nº
12.305/10 e seus desdobramentos locais. O que as indústrias de Roraima devem fazer para se adequar quanto a geração, coleta e destinação
dos seus resíduos?”
COMO SE INSCREVER:
O regulamento completo está disponível no site www.fier.org.br. Serão
considerados inscritos as Redações e Artigos Científicos, formalmente encaminhados à Comissão Organizadora do Prêmio FIER de Redação e Artigo

Científico, para o endereço Av. Benjamin Constant, 876 – Centro, por meio
de ofício assinado pela Direção da Escola, Reitoria/Diretoria da Universidade/Faculdade, ou pelos chefes de Departamentos, Centros ou Direção de
cursos destas instituições de ensino, protocolados no ato da entrega, no
período de 21 de março a 31 de julho de 2017, juntamente com a seguinte
documentação:
• Ficha de Inscrição;
• Autorização do responsável para que os alunos das Categorias I e
II (se menores de idade) participem de todas as etapas do Prêmio;
• Para os concorrentes da Categoria III, declaração ou comprovante
atualizado de matrícula nas Universidades ou Faculdades.

PREMIAÇÃO
Categoria I
1º colocado: Troféu + Notebook 14”;
Orientador: Troféu + Notebook 14”;
Escola: Troféu + Computador (monitor, CPU, teclado e mouse);
2º colocado: Troféu + Tablet 10”;
Orientador: Troféu + Tablet 10”;
Escola: Troféu + Caixa de Som + Par de microfones.

Categoria II
1º colocado: Troféu + Notebook 2 em 1 Touchscreen;
Orientador: Troféu + Notebook 2 em 1 Touchscreen;
Escola: Troféu + Computador (monitor, CPU, teclado e mouse) +
Impressora;
2º colocado: Troféu + Tablet 7”;
Orientador: Troféu + Tablet 7”;
Escola: Troféu + Impressora Multifuncional.

Categoria III
1º Colocado: Troféu + Notebook Touchscreen + apresentador sem
fio;
Orientador: Troféu + Projetor portátil;
Universidade/Faculdade: Troféu+ Impressora Multifuncional;
2º Colocado: Troféu + Desktop + HD 1TB;
Orientador: Troféu + Notebook 14”;
Universidade/Faculdade: Troféu + Kit (mouse óptico + apresentador
sem fio + HD externo 500GB.
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Federações representativas de classes empresariais
criam fórum em prol da defesa de interesses do setor
produtivo de Roraima

Foto: ASCOM Sistema FIER

Representantes das Federações no primeiro Fórum

O Fórum das Federações Representativas de Classes Empresariais
em Roraima nasceu do desejo de tornar as ações de defesa de interesses mais visíveis aos olhos de seus beneficiários e da sociedade em
geral e unir forças para promover o ganho em escala e gerar um impacto maior com ações institucionais de Marketing, em prol do setor
produtivo.
O objetivo é estabelecer um canal de comunicação permanente entre as quatro Federações de representação, a saber: Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (FAER), Federação das Associações Comerciais
e Industriais do Estado de Roraima (FACIR) e Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO). Para
essa comunicação, foi criado um calendário de encontros periódicos,
itinerantes e com agenda específica.
A primeira reunião aconteceu na tarde do dia 08.03.2017, na sede
da FIER, onde os Presidentes criaram o referido fórum e serão estabelecidos temas de interesses dos setores produtivos, que farão parte da
pauta de defesa coletiva, norteando as articulações interinstitucionais.
O presidente da FIER Rivaldo Neves enfatizou que a união faz força, as Federações unidas poderão lutar tanto pelos interesses comuns,
como fortalecer as demandas de cada uma. “Enquanto Sistema S eu

acho que o trabalho em conjunto compartilhando as boas práticas fortalecerá a união, e nos dá uma compreensão melhor para que possamos administrar bem cada um dos Sistemas”. Afirmou
Ademir dos Santos, presidente da FECOMÉRCIO parabenizou pela
atitude de criar o Fórum. “Quero parabenizar pela atitude, estamos
juntos e reafirmo aqui o nosso apoio incondicional nos pleitos, que
possamos discutir em benefício das nossas entidades. Eu creio que as
dificuldades que enfrentamos no Sistema do Comércio são as mesmas
enfrentadas pelo SEBRAE, Sistemas da Indústria e Agricultura, visto que
nós vivemos agora em uma crise, cada dia é um novo desafio, por isso,
acho que esse momento é ímpar para nos unirmos, é um momento que
nós temos a grande oportunidade de fazer as mudanças necessárias”,
declarou
Para o presidente da FAER Silvio Silvestre de Carvalho, esse é um
momento histórico. “Pela primeira vez nós conseguimos reunir todo o
Sistema S e agora, nós temos um diferencial, o apoio institucional das
Federações. Agora nós temos todo um apoio para trabalhar em conjunto evidentemente respeitando o espaço de cada um. Portanto eu estou
confiante e tenho certeza que podemos ainda ser um exemplo para o
Brasil nessa iniciativa”, reiterou
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Educação Continuada

SESI capacita mais de mil trabalhadores no primeiro trimestre

Foto: ASCOM Sistema FIER

Palestra sobre segurança do trabalho

A Educação Continuada é um dos serviços disponibilizados pelo
SESI-RR por meio do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado, voltado, prioritariamente, para empresas e trabalhadores industriais. É um processo de desenvolvimento permanente da
formação do cidadão que compreende ações educativas diferentes das
modalidades escolares tradicionais, mas que permeiam, complementam e atualizam os conhecimentos adquiridos e possibilita a aquisição
de novas informações.
São disponibilizados uma média de 40 cursos e palestras com as
temáticas de educação, saúde, responsabilidade social, vida saudável
e cultura contemplando atividades teóricas e práticas. No primeiro trimestre de 2017 o SESI, por meio da Educação Continuada, atendeu 20
empresas e foram capacitados 1.030 trabalhadores.
Um dos temas mais abordados foi Segurança do Trabalho, que se
trata de um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar
os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a
integridade do trabalhador e sua capacidade de trabalho.
De acordo com a coordenadora da Educação Continuada Daise Padilha, isso é muito positivo, porque geralmente as empresas não tem
muita informação sobre essa questão da prevenção e estão buscando
nossa parceria. Aos poucos, por meio das palestras e cursos estão adquirindo a conscientização sobre a importância de trabalhar a prevenção, a saúde e segurança do trabalho, o que é para a empresa e para os
trabalhadores.
A Construtora Pavimentação e Terraplenagem do Norte LTDA (COPAN) foi uma das empresas atendidas, na manhã do dia 13 de março
mudou a rotina dos seus colaboradores, ao invés de irem para o campo,
vieram para o Tapiri do SESI, onde 138 trabalhadores participaram da
palestra sobre prevenção de acidentes e utilização dos Equipamentos
de Proteção Individual – EPIs.
O Técnico de Segurança do Trabalho da empresa Marcos Silva, falou
sobre a importância de abordar esses temas “Hoje em dia a prevenção
é tudo, e a prevenção parte do princípio da consciência, então nunca

Curso de CIPA - Eletrobras e Correios

podemos estar satisfeitos achando que o nosso sistema de segurança
está totalmente confiável, não podemos nos acomodar e cada dia temos que inovar, ninguém faz nada sozinho, nós temos nossa metodologia de trabalho interno, mas a parceria é fundamental, então, para nós,
foi de suma importância a parceria com o SESI e outros parceiros, porque o mais importante hoje é saúde do nosso trabalhador”, ressaltou
Um dos cursos realizados foi o da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA), no período de 27 a 31 de março, com a participação dos colaboradores das empresas Eletrobras e Correios.
Para Juan Colares que trabalha nos Correios, é importante sempre
está revendo conceitos para colocá-los em prática. “Eu faço parte da
CIPA como presidente na minha unidade de distribuição, e tudo que a
gente está vendo aqui e revendo são conceitos que vejo todos os dias
nas nossas atividades. Como se trata de distribuição, por exemplo, para
o carteiro temos diversos perigos, como: Trânsito, cachorro, o sol, então são vários fatores externos que precisamos sempre estar atentos a
essa questão da proteção e das regras, EPIs e as demais situações que
necessitamos no dia a dia para conduzirmos nosso trabalho de forma
eficaz”, enfatizou
Antônio da Silva trabalha no setor de manutenção, atuando na rede
de média e baixa tensão da Eletrobras Distribuição Roraima e faz parte
da CIPA como membro eleito. Para Antônio o curso ajudou a aprimorar
suas habilidades. “É de suma importância que todas as atividades sejam
monitoradas, na linha de frente lidamos com vários riscos e hoje o curso
nos dá essa visão mais ampla de forma que nós conseguimos enxergar
os riscos que talvez fossem passar despercebidos. O SESI é uma casa do
trabalhador, esse momento é de suma importância, fico feliz de estar
fazendo parte desse projeto e vamos nos dedicar dia a pós dia para que
venhamos mais vezes enriquecer nossos conhecimentos, acho louvável
essa parceria do SESI com nossa empresa”.
As empresas interessadas em realizar cursos e palestras podem
solicitar pelos telefones 4009-1848/3621-6603 ou pelo e-mail (daise.
padilha@cni.org.br).

Foto: ASCOM Sistema FIER
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Inscrições abertas para cursos técnicos do SENAI
Estão sendo ofertadas 90 vagas na modalidade de Ensino a Distância e 20 na modalidade presencial.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) oferece 110 vagas de cursos técnicos nas unidade
do Asa Branca. As inscrições estão abertas até o fechamento das turmas, para as áreas de alimentos, segurança no trabalho e informática.
Podem se matricular os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou que estejam cursando, em
2017, no mínimo, o 3.º ano do Ensino Médio ou de curso equivalente em cursos regulares ou na modalidade
da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Os cursos têm, em média, 1 ano e 6 meses de duração e diferentes valores de investimento, que variam
de R$ 185,00 a R$ 230,00, que podem ser conferidos
diretamente no edital, disponível no site institucional
(www.rr.senai.br).
As matrículas serão realizadas exclusivamente no SENAI, localizado na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa Branca,
no horário de 7h30 às 12h e 13h30 às 18h e cada candidato só poderá se inscrever para um único curso. No
ato da matrícula os candidatos devem apresentar os documentos obrigatórios relacionados a seguir, (originais
e cópias):
•Comprovante de escolaridade;
•Diploma do ensino médio ou declaração de que
está cursando o terceiro ano;
•Certificado de Reservista para maiores de 18 anos;
•CPF, carteira de identidade - RG, comprovante de
residência;
•Título de eleitor;
•Certidão de nascimento ou casamento;
•Uma foto 3x4;
•RG e CPF do responsável, para candidatos menor
de 18
anos;
•Para os candidatos com deficiência, apresentar
laudo médico;
•Pagamento da primeira parcela do curso.

Os cursos de Técnico em Manutenção e Suporte
em Informática e Técnico em Segurança no Trabalho tem o seu primeiro encontro presencial no dia
02 de maio, já o curso de Técnico em Confeitaria
inicia no dia 15 de maio.
Os Cursos Técnicos são uma ótima forma de impulsionar a carreira, pois otimizam o tempo de estudo e favorecem o retorno do investimento com
mais rapidez.

Técnico em Segurança no Trabalho
•Atua na elaboração e implementação da política de saúde e segurança do trabalho nas instituições;
•Orienta quanto ao uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC);
•Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
•Realiza manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de informática;
•Identifica as arquiteturas de rede e analisa
meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação;
•Avalia a necessidade de substituição ou mesmo atualização tecnológica dos componentes de
redes.
Técnico em Confeitaria
•Organiza o processo de trabalho e a matéria-prima utilizada nas produções de confeitaria, incluindo: desenho, preparação, decoração e montagem de serviços;
•Produz doces, biscoitos, bolos, tortas, sobremesas, salgados e canapés, considerando ingredientes e peculiaridades regionais;
•Utiliza técnicas que garantem a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade com a legislação
dos alimentos e de suas embalagens.
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IEL/RR está com inscrições para o Programa
de Desenvolvimento Profissional
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR, está com inscrições abertas
para o curso PDP – Programa de Desenvolvimento Profissional, cujo
objetivo é direcionar e orientar esforços para qualificar os Jovens
com conhecimentos atualizados, possibilitando assim, ingresso no
mercado de trabalho em áreas administrativas.
O curso tem duração de 140 horas, com módulos nas áreas de
Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contábil, Empreendedorismo, Atendimento ao Cliente, Recursos Humanos e Departamento de Pessoal.
O público alvo são jovens, adultos, estudantes de nível Médio e
Superior, Micro e Pequenas Empresas e comunidade em geral.
As aulas estão com data prevista para iniciar em maio de 2017,
com turmas à tarde e à noite. O valor do investimento será R$300,00

podendo ser pago à vista, com desconto de 5%, ou parcelado em 2x
no cartão de crédito. Para os estudantes que apresentarem a carteira estudantil ou declaração escolar terão um desconto de 10%.
A metodologia usada será por meio do curso modulado, presencial, teórico e prático, participativo, com análises e debates, exibição
de vídeos técnicos, dinâmicas motivacionais, elaboração de um plano de negócio e visão empreendedora.
Os interessados em participar devem entrar em contato com o
IEL/RR, por meio do telefone (95) 98112-2075, ou diretamente no
IEL, localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro.

IEL/RR abre inscrições para curso de idioma
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com inscrições abertas para
a primeira turma do curso de português para estrangeiros com carga
horária de 40h. O público alvo são jovens, adultos, estudantes de
nível Médio e Superior e a comunidade em geral.
As aulas estão com data prevista para iniciar em abril, o valor de
investimento será R$200,00 podendo ser pago à vista, com desconto
de 5%.

A metodologia será por meio do curso presencial, teórico e prático, participativo, com análises e debates.
Os interessados devem entrar em contato com o IEL/RR, por
meio do telefone (95) 98112-2075, ou diretamente no IEL, localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro.

