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No dia 20 e julho, das 19 às 21h40 a Federação das Indústrias de 
Roraima – FIER mobilizou empresários e sindicatos industriais para uma 
reunião, no auditório do SEBRAE, entre a classe empresarial de Rorai-
ma e o Governador de Bolívar, General Francisco Rangel Gómez, em 
uma ação, promovida pela Câmara de Comércio Brasil/Venezuela, com 
o apoio da Federação e SEBRAE.

Além da comitiva Venezuelana, liderada pelo Governador Rangel, 
a cônsul Gabriela Ducharne, o presidente de Câmara Binacional de Co-
mércio, Guido Fratini e representantes de empresas de granito e calcá-
rio, participaram do evento, empresários da indústria, comércio, servi-
ços, e dez sindicatos industriais: SINDIREPA, SINDIGRÃOS, SINDIMAR, 
SINDICONF, SINDIPAN, SINDIJOIAS, SINDIGAR; SINDIGRAF, SINDEARTER 
e SINDICER. 

Após as boas vindas do Diretor do SEBRAE, Almir Sá e do presidente 
da Câmara de Comércio Brasil/Venezuela, Eduardo Oestreicher, o Go-
vernador fez seu pronunciamento reforçando a disposição em estreitar 
as relações comerciais entre o Estado de Bolívar e Roraima. Ratificou 
que os empresários brasileiros terão total apoio para estabelecer em-
presas no estado. “Somos irmãos, Bolívar e Roraima tem muita coisa 
em comum. Precisamos reunir esforços para consolidar alianças estra-
tégicas”, declarou.

O Café com a Indústria é uma iniciativa da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima - FIER, que tem o objetivo de reunir o segmento 
industrial, o poder público e instituições, para discutir ações e projetos 
que possam contribuir para o fortalecimento das empresas.

O segundo encontro do ano será no dia 31 de julho e terá início 
às 8h, com um café da manhã, na unidade do SESI localizada no distri-
to industrial Aquilino Mota Duarte. Em seguida, haverá a programação 
formal com a presença da prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, que terá 
a oportunidade de apresentar propostas ao segmento.

Neste momento, a FIER fará um apanhado das expectativas do setor 
que representa, tendo como ponto de partida a Carta da Indústria, que 
reúne as demandas dos empresários industriais, entregues à prefeita 
ainda durante o período eleitoral.

Nela estão contempladas as necessidades e expectativas das em-
presas em relação ao fornecimento dos serviços básicos como ilumi-
nação, asfaltamento, linhas regulares de ônibus e agilidade no licencia-
mento ambiental, entre outros assuntos.

O governador apresentou, ainda, um vídeo sobre a Feira de Expo-
sição Empresarial que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de julho a 01 
de agosto em Porto Ordaz – VEN e ao final convidou os empresários 
que estavam presentes para participar. Tendo em vista a proximidade 
da data, a pedidos dos interessados, Gómez e sua equipe irão estudar 
uma forma de amenizar os processos burocráticos de entrada e saída da 
mercadoria na Venezuela. 

Ele também convidou todos a participarem da Feira Inter Nacional 
Bolívar Potência, no período de 29 de julho a 01 agosto, em Ciudad 
Guayana, com a participação de mais de 300 expositores em uma área 
de 25 mil m2. Ratificou o apoio e infraestrutura necessários para a par-
ticipação dos empresários locais como expositores ou nas rodadas de 
negócio.

Os empresários tiveram um espaço para expor as dificuldades que 
encontram para exportar seus produtos e até mesmo a ausência de re-
torno sobre cotações solicitadas. Foi anunciada a compra de calcário 
pelo governo de Roraima para impulsionar a agricultura local, o que 
beneficiará diretamente a industrialização de grãos em nosso Estado.

O Governador se comprometeu em buscar soluções para todas as 
questões levantadas.

FIER apóia encontro para fortalecer relações 
comerciais entre o Estado de Bolívar e Roraima

Prefeita de Boa Vista confirma presença na 
segunda edição de 2015

Governador de Bolívar, General Francisco Rangel Gómez, durante pronunciamento
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SESI oferece atendimento clínico nutricional

Escola do SESI tem vagas para o 2º semestre letivo

Entre os diversos serviços ofertados pelo SESI/RR, a 
orientação nutricional vem se destacando devido a grande 
procura dos clientes internos e externos, que buscam uma 
vida mais saudável.

Ele contempla a avaliação física, de Bioimpedância, o 
diagnóstico nutricional e a confecção de cardápios perso-
nalizados de acordo com a necessidade de cada paciente, 
visando a promover a saúde e qualidade de vida através da 
alimentação, trabalhando na prevenção e no tratamento de 
algumas doenças patológicas.

Segundo a nutricionista do SESI, responsável pelas ava-
liações, Marcela Trindade Ribeiro, o acompanhamento de 

O Centro Educacional do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado CET/SESI, está oferecendo 26 vagas para o ensino 
Regular para o industriário e a comunidade, sendo uma para 
o 2º período B (vespertino); duas para o 2º Ano B (vesperti-
no); duas para o 6º Ano A e B (matutino); 13 vagas para o 8º 
Ano A e B (matutino) e oito para o 9º Ano A e B (matutino).

Os pais ou responsáveis interessados em matricular os 
filhos ou dependentes, devem procurar a secretaria da Es-
cola, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 
– Aeroporto, de segunda a sexta-feira das 7h às 19h. Mais 
informações no telefone 2121-1879. 

Para efetuar a matrícula é necessário apresentar os do-
cumentos:

Xerox da Certidão de Nascimento;
Xerox do Cartão de Vacina;
03 fotos 3 x 4;
Xerox da Declaração de nada consta (alunos oriun-

dos de escola particular);
Xerox do comprovante de endereço;
Xerox do CPF e Identidade (dos pais);
Xerox do Histórico Escolar;
Xerox da Declaração Escolar: (com as notas bimes-

trais ou de conclusão).

Xerox da Certidão de Nascimento;
Xerox do Cartão de Vacina;
01 foto 3 x 4;
Xerox da Declaração de nada consta (alunos oriun-

dos de escola particular);
Xerox do Histórico Escolar;
Declaração Escolar: (com as notas bimestrais ou de 

conclusão).
Xerox do comprovante de endereço;
Xerox do CPF e Identidade (dos pais);
Xerox da carteira de trabalho: foto; dados pessoais; 

contrato (no mínimo 03 meses de carteira assinada).
Xerox do último contracheque;
Xerox da GFIP 507;
Xerox da Declaração do sindicato pertencente.

um profissional durante todo o processo das consultas e 
avaliações aliado a prática de atividade física, contribuem 
satisfatoriamente para a saúde dos pacientes. 

 “O nosso papel é contribuir para saúde de nossos clien-
tes fazendo prevenção, tratamento e acompanhamento em 
cada consulta, além disso, intensificar a importância de rea-
lizar atividades físicas”, afirmou.

Os agendamentos podem ser feitos na secretaria do La-
zer/CCEL do SESI, das 8h às 12h e das 13h às 21h de segun-
da a sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas no 
telefone 4009-1844. 

ComunidadeIndustriário



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 276 - 24.07.2015

Em tempos de crise a qualificação profissional 
garante permanência no mercado de trabalho

IEL está com inscrições abertas no Programa de Trainee

O profissional qualificado tem muito mais chances de crescimento na área em 
que atua, além de manter a empregabilidade em período de corte de serviços.

A procura por qualificação profissional deveria crescer 
expressivamente em momentos de adversidade, pois o 
mercado exige profissionais preparados para assumir deter-
minados desafios. Outra questão é que o profissional quali-
ficado tem muito mais chances de crescimento na área em 
que atua, além de manter a empregabilidade em período de 
corte de serviços. 

Os alunos que passam pelos cursos de educação profis-
sional oferecidos pelo do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial – SENAI contam com toda a estrutura necessária 
para que saiam aptos para atuar no mercado de trabalho, 
como é o caso de Valéria Vieira da Costa, de 24 anos, que foi 
aluna do curso de Mecânica Automotiva da modalidade de 
Aprendizagem Industrial, estagiou na Renault e foi convida-
da a compor a equipe da concessionária. 

Segundo Valéria o curso dá uma excelente base, pois a 
metodologia que é utilizada nas aulas permite que os alunos 
exercitem seus conhecimentos de forma prática, “eu nunca 
trabalhei como mecânica, e vi no curso uma oportunidade 
de conseguir uma melhor colocação no mercado de traba-
lho. Estou muito satisfeita com o que tem acontecido na mi-
nha vida, me sinto motivada para novos desafios”. Para Aria-
ne Freitas, gerente de Pós venda da Renault em Boa Vista, o 
SENAI dá oportunidade para os alunos iniciarem sua carreira 
profissional, “trabalhamos com categorias, a Valeria entrou 
com uma categoria e por apresentar um bom desempenho 
possivelmente subirá de nível, é bom termos parcerias com 
empresas como o SENAI”.

Para facilitar a busca por emprego, o SENAI Roraima, por 
meio do Emprega Indústria, possui um banco de vagas com 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR está com inscrições 
abertas para o Processo Seletivo Trainee SEBRAE/2015. 
Ao todo, estão sendo ofertadas 13 vagas para profissionais 
recém-graduados com até três anos de formação em nível 
superior de diversas áreas. 

Os interessados em participar do Processo Seletivo de-
vem acessar o endereço www.ielrr.org.br, de 15 a 29 de ju-

lho de 2015 e fazerem suas inscrições. É válido lembrar que 
ela só será efetivada mediante entrega da documentação 
no IEL/RR, situado a Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro, 
no horário comercial das 08h às 12h e das 14h às 17h59.

Para obter maiores informações, os candidatos podem 
acessar o site do IEL (www.ielrr.org.br) e ligarem para o tele-
fone (95) 3621-3570.

as empresas cadastradas. O banco mostra todos os dados 
da oportunidade, como salário, benefício e horas de traba-
lho. Para o responsável pelo Emprega Indústria do SENAI, 
Júlio César Liberal, as empresas exigem um nível de forma-
ção para qualquer contratação, e temos um grande índice 
de alunos egressos que já estão inseridos no mercado de 
trabalho, “nas aulas práticas os alunos são preparados em 
atividades que simulam o ambiente de trabalho em que eles 
irão atuar, com isso o aluno vai mais confiante para a empre-
sa”, explica Júlio César.

Valéria Viera em seu local de trabalho
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