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SINDIGRAF apresenta nova diretoria
O Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima - SINDIGRAF realizou na noite da terça-feira, dia 07 de fevereiro, às 19h no
Tapiri do SESI, a apresentação formal da nova diretoria eleita para o
quadriênio 2016-2020, na oportunidade em que foi comemorado o
dia do gráfico.
O evento contou com a participação dos presidentes dos Sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER,
diretores do Sistema FIER, dirigentes executivos e autoridades.
O Presidente do SINDIGRAF, empresário Manoel Idalino Ferreira
Chaves, deu as boas-vindas a todos e abriu seu discurso na cerimônia, destacando os novos desafios que serão vivenciados no decorrer
do quadriênio.
O Vice-Presidente da FIER, empresário Luiz Brito saudou a nova
diretoria e destacou durante sua fala a importância do Sindicato para
seus associados bem como para a FIER. “Precisamos valorizar e fortalecer as empresas locais permitindo que as mesmas possam ocupar
todos os nichos de mercado junto aos setores públicos e privados”,
disse. O vice-presidente também garantiu o apoio e a participação
da FIER junto ao Sindicato. “A FIER estará sempre pronta para apoiar
com seus produtos e serviços todas as ações para o fortalecimento
deste setor”, frisou.
Segundo o presidente do SINDIGRAF, o Sindicato está com muitas
ideias, mas o principal objetivo é alavancar o setor e mostrar para
Roraima o que há de melhor em serviços gráficos. “Queremos que os
empresários e clientes vejam o que temos para oferecer. Estamos nos
modernizando e para isso, estamos investindo pesado em máquinas
e equipamentos. Hoje temos condições de oferecer nossos produtos
e serviços com mais qualidade. E isso, só está sendo possível porque
estamos tendo visão de mercado e de futuro”, pontuou.
Seguindo a programação, o momento foi de festa e alegria com

Nova Diretoria do SINDIGRAF para o quadriênio 2016-2020

um brinde, cujo intuito foi deixar o registro da nova diretoria eleita,
o compromisso pelos próximos quatro anos junto ao Sindicato, e comemorar o dia do profissional gráfico. Ao final todos participaram
de um jantar.
ELEIÇÃO - Em dezembro de 2016 foi realizada a eleição para
composição da diretoria que é formada pelos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, diretores 1° e 2° secretário, diretores 1° e 2°
tesoureiro, membros titulares e suplentes do conselho fiscal e delegados representantes junto à FIER.
HISTÓRIA - O Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de
Roraima - SINDIGRAF foi criado em 08 de setembro de 1998, tendo
como finalidade estatutária promover o estudo, a defesa, a coordenação e representação legal da categoria da indústria gráfica em
Roraima. Com 24 empresas associadas o SINDIGRAF é um sindicato
que compõe a base sólida da Federação das Indústrias do Estado de
Roraima - FIER.

Confira alguns destaques do evento
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Indústrias de Confecções de Roraima são
beneficiadas com o PROCOMPI
O Programa de Apoio à Competitividade
das Micro e Pequenas Indústrias - PROCOMPI é
uma parceria entre a Confederação Nacional da
Indústria – CNI e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.
A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima - FIER, é quem executa o programa e
apoia as ações estimulando o fortalecimento de
micro e pequenas indústrias, priorizando a implementação de ações
coletivas elencadas pelos empresários, relacionadas à inovação, meio
ambiente, gestão empresarial, processo produtivo, mercado, design,
tecnologias limpas, entre outras.
Neste ano o PROCOMPI irá contemplar 20 empresas por meio do
Projeto Fortalecimento das Indústrias de Confecção da capital Boa
Vista, cujo objetivo é fortalecer as empresas do setor com ênfase em
garantir produtos de qualidade para ampliar sua participação no mercado de forma competitiva.
A duração será de 18 meses, com o início em 21 de fevereiro deste
ano e encerramento no dia 26 de maio de 2018.
Entre as ações que serão desenvolvidas estão, a pesquisa de resultados, Tfinal; palestra sobre redução de desperdícios; curso básico
de design de moda; consultoria em marketing de produto; curso de
gestão da qualidade.

O valor total do projeto é de R$ 150.000,00
(Cento e Cinquenta Mil Reais), sendo que para
cada empresa o mesmo custa R$ 7.500,00 (Sete
Mil e Quinhentos Reais). Com o apoio da CNI
e do SEBRAE, a empresa que aderir ao projeto
terá o custo de apenas R$ 300,00 (trezentos reais) que poderá ser pago à vista ou em 3x.
As empresas interessadas em aderir o projeto podem procurar a FIER até o dia 15 de março, no endereço Av.
Benjamin Constant, 876 - Centro, ou se preferir podem entrar em
contato por meio do telefone (95) 4009-5354 / 99128-3921 / 981137975.
INVESTIMENTO - De acordo com a Confederação Nacional da Indústria - CNI, a primeira chamada da nova edição PROCOMPI aprovou 63
projetos que buscam melhorar o desempenho das indústrias em 23
Estados. Neste ano serão investidos R$ 16,2 milhões nas ações. Por
meio dos projetos, grupos de empresas de pequeno porte do mesmo setor receberão capacitação e consultoria para alavancar a produtividade e eficiência nos negócios. Diversos setores participarão na
primeira chamada, entre eles alimentos e bebidas, madeira e móveis,
construção civil, cerâmica, têxtil e confecções, metalmecânico, tecnologia da informação, gráfico e químico.

Empresas em crise precisam de novas condições para
crescer e gerar emprego
CNI apoia emendas que melhoram as regras de financiamento das dívidas tributárias. Entre outras medidas, a indústria defende a ampliação do prazo de pagamento e a redução de multas, juros e encargos
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende o aperfeiçoamento do Programa de Regularização Tributária (PRT), que parcela as dívidas das empresas com o Fisco. As bases do programa,
que estão na Medida Provisória 766/2017, em tramitação no Congresso, representam um avanço diante das condições atuais, mas
são insuficientes para garantir o pagamento efetivo dos impostos
atrasados e melhorar a arrecadação do governo.
Por isso, a indústria apoia as emendas parlamentares que visam a melhoria das condições do programa. Pelo menos 150 das
cerca de 370 emendas apresentadas por parlamentares ao texto
do governo, que incluem o aumento do número de parcelas e a
redução de multas, juros e encargos, têm esse objetivo e facilitam
a adesão das empresas ao programa. Na avaliação da CNI, o grande
número de emendas apresentado por parlamentares de mais de 17
partidos e 20 estados demonstra a preocupação suprapartidária
com a crise vivida pelas empresas e o país.
A CNI destaca que condições mais favoráveis para o parcelamento das dívidas são necessárias porque a crise econômica, que
já perdura por três anos, debilitou as finanças das empresas brasileiras. Em 2016, por exemplo, o faturamento da indústria de transformação teve uma queda de 12,1% frente a 2015. Foi o terceiro
ano consecutivo de queda nas vendas do setor, como mostra a pesquisa Indicadores Industriais, da CNI.
Além disso, os juros altos e as dificuldades de acesso ao crédito pioraram a situação das empresas. “Com a recessão, muitas
empresas estão endividadas e não conseguiram pagar os impostos
devidos”, afirma o economista da CNI Mário Sérgio Carraro Telles.
Ele explica que a inadimplência com o Fisco tem um custo elevado
que vai além das multas e dos juros: a empresa fica com o cadastro negativo, não pode obter financiamento em bancos públicos e
fica impedida de participar de licitações. “Por isso, a regularização
das dívidas tributárias é fundamental para a recuperação financei-

ra das empresas e a retomada da atividade econômica”, destaca
Telles.
As principais propostas defendidas pela CNI para o aperfeiçoamento do Programa de Regularização Tributária são:
• Permitir o pagamento da dívida em 240 prestações mensais
e sucessivas, calculadas a partir de um percentual sobre a receita
bruta do mês anterior, ou sobre a receita bruta mensal média de
2016, o que for maior. Esse percentual deve ser variável, de acordo com o porte da empresa. O PRT permite o pagamento em, no
máximo, 120 prestações mensais, com parcelas menores, porém
crescentes, nos três primeiros anos e o saldo remanescente dividido em percentuais iguais em 84 prestações mensais.
• Estipular redução de multa, juros e encargos legais. A proposta é adotar os percentuais de redução estabelecidos na Lei
11.941/2009 (Refis da Crise). O PRT não prevê redução de multas,
juros e encargos.
• Ampliar a possibilidade de uso dos créditos tributários no
abatimento das dívidas que serão parceladas no PRT. O programa
não permite, por exemplo, o uso de créditos de prejuízo fiscal na
quitação das dívidas que estão no âmbito da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
• Retirar a exigência de apresentação de carta de fiança ou
seguro garantia judicial para parcelamentos de débitos com valor
superior a R$ 15 milhões no âmbito da PGFN. O custo elevado para
obtenção dos dois instrumentos exigidos pode inviabilizar a adesão
das empresas ao PRT.
• Permitir a inclusão no parcelamento do PRT de todas as dívidas com a União, inclusive aquelas administradas por órgãos da
administração direta e indireta, fundações e autarquias, como Ibama e Anvisa.
Gerência de Jornalismo da CNI
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SESI/RR define local da Ação Global 2017
A Superintendente do SESI/
De acordo com o CoordenaRR juntamente com os coordedor da Ação, Aníbal Valentino a
nadores das Unidades Estratéexpectativa é que o “SESI junto
gicas de Resultados (U.E.R) de
com os parceiros tanto de Boa
Lazer, Saúde e Educação, se reuVista, quanto de São João da Baniram no final do mês de janeiro,
liza, consigam oferecer a popucom o prefeito do município de
lação os serviços mais essênciais
São João da Baliza, Marcelo Jordemandados, conforme pesquige, secretários e parceiros para
sa dos indicadores sociais”, afirapresentar a proposta do evento
mou.
e posteriormente fizeram visitas
INDICADORES SOCIAIS ao local para começarem os preComo um dos objetivos da Ação
parativos da Ação Global 2017.
Global é alcançar as pessoas
Os moradores do município
mais excluídas de serviços esde São João da Baliza, região sul Ação Global 2017 acontecerá no dia 27 de maio em São João da Baliza
sências na área da saúde, lazer,
de Roraima, receberão o maior
educação e cidadania, o SESI se
evento de cidadania do Estado, realizado pelo Serviço Social da desafiou em realizar as ações nos interiores, por esses serviços
Indústria - SESI em parceria com a rede Globo, no dia 27 de maio, serem mais escassos. As escolhas dos municípios se dão por
na Escola Municipal Darcy Pedroso da Silva.
meio de um estudo “in loco” realizado pelo Comitê Gestor da
Neste ano, serão disponibilizados mais de 20 serviços em saú- Ação, formado pela Superintendência, Coordenações, Diretorias,
de, lazer, cidadania e bem-estar como consultas, exames e pro- Gestores e técnicos SESI/RR. Em 2014, foi realizada uma pesquisa
cedimentos clínicos em diferentes especialidades médicas, aten- e um levantamento de dados junto aos órgãos oficias como Insdimento odontológico; ações de cidadania como corte de cabelo, tituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Organização
carteira de identidade, registro de nascimento, carteira de traba- das Nações Unidas, sobre indicadores sociais nos municípios de
lho, massagem, limpeza de pele entre outros, além de palestras Alto Alegre, Bonfim e São João da Baliza, como o Índice de Dee orientação sobre cursos.
senvolvimento Humano – IDH (avalia a qualidade de vida e o deA meta para 2017 é atender 4.000 mil pessoas entre crianças, senvolvimento econômico de uma população, com base em três
jovens, adultos e idosos e realizar 8 mil atendimentos, os quais pilares: Saúde, Educação e Renda) e o Índice de GINI (parâmetro
serão realizados das 9h às 16h para moradores da Cidade e vici- internacional usado para medir a desigualdade de distribuição de
nais circunvizinhas. Ação Global irá contar com aproximadamente renda entre os países), ou seja, quanto maior o IDH, melhor para
30 parceiros e 220 voluntários.
a população e quanto maior o Índice Gini pior para a população.

Confira como foi a visita ao município!
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SENAI realiza formatura de alunos do Pronatec

Evento reuniu representantes e conselheiros do Sistema Indústria, autoridades do executivo
e do legislativo municipal

SENAI formou 145 alunos do PRONATEC

Na noite do último dia 03 foi realizada, no Auditório do Corpo de
Bombeiros de Roraima, a cerimônia de Formatura de cursos de qualificação de 145 alunos do Pronatec. Esses cursos foram realizados pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em parceria com
o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).
A solenidade contou com a presença de representantes e conselheiros do Sistema Indústria, autoridades do executivo e do legislativo
municipal, professores do SENAI e familiares dos formandos. O Secretário de Inovação e Novos Negócios, Marcos Vinícius de Souza esteve
no evento representado o ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio - MDIC, Marcos Pereira.
No discurso da cerimônia, o diretor Regional do SENAI, Arnaldo Souza Cruz parabenizou os professores e alunos por mais esta conquista e
enfatizou o trabalho que o SENAI vem realizando ao longo desses anos.

Ressaltou também o trabalho do MDIC, que realizou o mapeamento
das demandas de qualificação profissional dos setores produtivos no
país para alinhá-las à oferta de formação profissional do Sistema S, dos
Institutos Federais e Secretarias Estaduais de Ensino com o objetivo de
elevar o grau de empregabilidade dos egressos.
Os cursos executados pelo SENAI foram de Aplicador de revestimento cerâmico, Armador de ferragem, Cadista para construção civil,
Carpinteiro de esquadrias, Eletricista de rede de distribuição de energia elétrica, Eletricista industrial, Eletricista instalador predial de baixa
tensão, Pedreiro de alvenaria estrutural, Pintor industrial e Torneiro
mecânico. Todos realizados por meio do Pronatec, que foi criado pelo
Governo Federal em 2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica
no país.

SENAI dá continuidade às ações do Programa Brasil
Mais Produtivo em indústrias
diagnóstico para identificar quais são
Com o uso da metodologia Manuos pontos em que se percebem desfatura Enxuta (Lean Manufacturing),
perdícios ou algum problema associabaseada na redução dos desperdícios
do ao layout, organização ou método.
mais comuns no processo produtivo:
Por meio desse programa, o SENAI
superprodução, tempo de espera,
oferece a oportunidade diferenciatransporte, excesso de processamenda para que os empresários tenham
to, inventário, movimento e defeitos,
apoio para potencializar os resultao SENAI já reiniciou em Boa Vista as
dos.
ações do Programa Brasil Mais ProduSão aptas a participar do programa
tivo, que visa aumentar a produtividaindústrias manufatureiras de pequede das indústrias brasileiras, por meio
no e médio porte, que tenham entre
da redução nos custos de produção e Consultores do SENAI e equipe da empresa Bebidas Monte Roraima
11 e 200 empregados e, preferencialganhos em qualidade, além da melhomente, estejam inseridas em Arranjos Produtivos Locais (APLs). Na
ria do ambiente de trabalho.
No final de 2016 foi finalizado o atendimento a indústria de be- primeira fase do programa, os setores elegíveis, em função de sua
neficiamento de Arroz “Tio Ivo”, que obteve ganho de produtividade maior aderência à ferramenta de manufatura enxuta, são metalmesuperior a 20%. Em fevereiro os técnicos do SENAI Roraima iniciaram cânico, vestuário e calçados, moveleiro e de alimentos e bebidas.
Empresas interessadas devem fazer a inscrição por meio de foros trabalhos na empresa “Bebidas Monte Roraima”, realizando mapeamento, levantamentos e treinamentos. Segundo o técnico Mar- mulário a ser preenchido na internet, no site do Brasil Mais Producelo Chaves a empresa possui colaboradores com excelente capaci- tivo.
O Brasil Mais Produtivo é realizado pelo MDIC em parceria com o
tação e dispostos a melhorar o processo produtivo. “A equipe Lean
formada pela Gestão da Empresa, está completamente focada no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Agência Braprocesso produtivo, muito coesa e propensa a assimilar, para depois sileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)
aplicar as ferramentas do programa B+P com o intuito de reduzir os e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Além
desperdícios em toda a linha de fabricação do refrigerante Monte disso, o programa conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Banco Nacional de DeRoraima”, colocou o consultor.
O Programa Brasil Mais Produtivo contempla a realização de um senvolvimento Econômico e Social (BNDES).
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IEL/RR irá realizar o evento Marketing Digital na Prática
O Instituto Euvaldo Lodi- IEL/RR irá realizar no próximo dia 23 de
fevereiro, mais um evento voltado para área de empreendedorismo
e mídias sociais. Dessa vez o tema será “Marketing Digital na Prática”, que acontecerá em dois momentos com palestrantes jovens e
empreendedores.
O objetivo segundo os realizadores do evento é levar conhecimento atual e de qualidade para que os participantes aprendam
como a internet pode ser uma aliada para ganhar dinheiro. A proposta é fazer com que os participantes se enxerguem como empreendedores e vejam nas Redes Sociais uma alternativa de Marketing
com ótimo custo x benefício para venderem seus produtos e serviços.
Para isso o público contará com a participação do jovem empreendedor, Designer, Artista Digital e Palestrante Jonh David, que
falará sobre “Como se Tornar Social Media”. A palestra ocorrerá em
dois horários, das 9h30 às 11h e das 14h30 às 16h para Jovens estudantes de publicidade e propaganda, Design e Marketing.
Já os empresários, publicitários, palestrantes e sócios da Agência

Like U, Ruan Krios e Rafael Araújo, conduzirão a palestra sobre “Os
Processos do Marketing Digital”, das 19h as 20h30h. O público alvo
são empresários, gerentes ou qualquer pessoa que tenha interesse
sobre o tema.
Para a Gerente de Educação do IEL/RR, Samadar Oliveira a “expectativa é despertar no público participante a importância do uso
correto das ferramentas de mídias para alavancar produtos, serviços
e processos. Pois com a velocidade das informações e a interação
entre os usuários, o sucesso e o fracasso de uma instituição caminham bem próximos”, pontuou Samadar.
Ainda conforme a Gerente o evento contribui diretamente com
a Missão do IEL que é “Promover o aperfeiçoamento da Gestão, a
capacitação e a interação entre as empresas e os centros de conhecimentos, contribuindo com a competitividade de Roraima”.
Os interessados em saber como será a programação podem entrar em contato com a Gerência de Educação por meio do telefone
(95) 98112-2075. As palestras acontecerão no auditório do IEL, localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro.
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PÓS GRADUAÇÃO SÃO LUÍS
Além da Especializações nas áreas de MBA Executivo e Educação,

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Empresarial (619h.)

a Faculdade de Educação São Luís está com 08 novos cursos na área

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Penal (639h.)

JURIDICA, confira:

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Trabalhista (647h.)

• Advocacia Contemporânea (591h)

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Tributária (619h.)

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Administrativa

Modalidade 100% online

(623h.)

Duração de 12 meses

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Civil (639h.)

Confira ainda a Super promoção da São Luís nas áreas de MBA Exe-

• Advocacia Contemporânea com Ênfase em Prática Constitucional

cutivo e Educação, fazendo inscrição em duas especializações você paga

(627h.)

apenas R$ 69,00.
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Consultoria
Dando continuidade à consultoria da SH Representações, no dia 04 de fevereiro o IEL realizou o treinamento com 10 colaboradores da empresa, com o tema:
Atendimento ao Cliente - Gerando relacionamento por meio do atendimento. O
treinamento aconteceu nas dependências do prédio do IEL e contou com a presença dos Sócios Proprietários Humberto e Saloma Sales. As empresas que querem alcançar visibilidade de mercado e diferencial competitivo podem contratar
a consultoria do IEL, o diagnóstico é gratuito. Mais informações pelo telefone (95)
98112-2075 ou por meio do e-mail educacao@ielrr.org.br.

Cursos Preparatórios IEL
O Instituto Euvaldo Lodi – RR lança CURSOS PREPARATÓRIOS
PSS1, PSS2 e PRÉ-IFRR, com métodos de estudos para fixação de
conteúdo, por meio de aplicação de SIMULADOS e CRONOGRAMA
DE ESTUDOS distribuídos ao longo do tempo. E o melhor, com va-

lores abaixo do mercado e descontos especiais para alunos do SESI
e Rede Pública de Ensino.
Mais Informações: por meio do telefone (95) 98112.2075
(vivo).
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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
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