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Diálogo sobre a competitividade
da indústria

FIER promove troca de experiências entre empresários do distrito 

A Federação das Indústrias de Roraima - FIER, promoveu no dia 30 
de abril, das 19h às 21h, em seu auditório, o Diálogo sobre a Compe-
titividade da Indústria. O evento faz parte do Edital Associa Indústria, 
do Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, uma iniciativa da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI.

O objetivo do diálogo foi promover o debate, entre os 33 empre-
sários presentes, acerca de temas que impactam a competitividade da 
indústria, despertando-os para a necessidade de se unirem na busca 
por novas formas de atuar para defender um ambiente de negócio mais 
favorável.

Participaram do diálogo o consultor moderador da CNI, Oscar Rache 
Ferreira, o empresário do estado de Goiás convidado pela CNI, Mário 
Renato Guimarães de Azeredo e a empresária convidada da FIER, Izabel 
Cristina Itikawa, que foram incumbidos de compartilhar com os demais 
participantes as ações que trouxeram resultados para suas empresas. 

No decorrer da programação três pontos se sobressaíram como 
imprescindíveis para alcançar condições favoráveis para o crescimen-
to de uma empresa conhecimento, união e foco. O empresário precisa 
entender os fatores que influenciam o seu negócio, sejam eles internos 
ou externos, para que possa buscar seus direitos e meios de conseguir 
melhorias e incentivos, por isso é importante se articular e fazer uma 
rede de conhecimento e informações que lhe forneça subsídios para o 
desenvolvimento.

O consultor moderador da CNI, Oscar Rache Ferreira, declarou que 
o evento “é importantíssimo para o Brasil todo, o Estado de Roraima é 
relativamente novo, mas é um Estado industrializado. A indústria é o 
setor da economia que mais gera riqueza, mais agrega valor. Só que as 
empresas vivem em um ambiente de negócios que tem uma influência 
enorme nos resultados, ou seja, na competitividade das empresas”. 

A união foi a palavra chave do encontro, a afirmativa de que “A 
união faz a força”, foi unânime entre o consultor e os empresários con-
vidados que, em suas falas, enfatizaram a diferença entre a reivindica-
ção de uma pessoa e a de um grupo organizado em prol de um mesmo 
objetivo, ou ainda de como é mais fácil contar com o apoio de entida-
des preparadas para dar o auxílio necessário, como os Sindicatos e as 
Federações.

Os esforços para a mobilização de um grupo de pessoas pode se 
tornar tarefa maçante, por isso é preciso foco, nem todos os empre-
sários estão interessados ou dispostos a sair da zona de conforto para 
viabilizar ou lutar pelo que precisa. 

O empresário Mário Renato Guimarães Azeredo, que chegou a Boa 
Vista um dia antes do evento e pôde fazer visitas em empresas do mes-
mo segmento da indústrias de produtos de cimento, destacou a impor-
tância da programação, pois constatou que no seu setor, ainda não tem 
sindicato e viu a oportunidade de mobilizar os empresários para parti-
ciparem do diálogo e conhecerem os benefícios de se sindicalizar e se 
filiar a FIER. “No meu segmento não tem sindicato e é preciso ter uma 
representatividade maior para que o setor ganhe com isso”, afirmou. 

O evento trouxe discursões e informações importantes que pode-
rão nortear futuras ações dos participantes em suas tomadas de deci-
são. Segundo o empresário e Presidente do Sindimar, João Tavares, o 
Diálogo foi importante porque ativou o entendimento de que é preciso 
união entre os empresários de um mesmo setor e que ter os concorren-
tes como aliados para que possam articular estratégias que lhes deem 
condições de competitividade com as empresas maiores é uma solução 
que pode trazer resultados e lucratividade.

Empresária Izabel Itikawa, o Consultor moderador da CNI, Oscar Ferreira e o empresário Mário Renado Azeredo. 

Empresários industriais durante o evento.
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Acontecerá nos dias 13 e 14 de maio de 2015 em São Paulo, o 
6º Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, o evento será rea-
lizado no Sheraton WCT Golden Hall, em horário integral, sendo no 
primeiro dia das 8h às 22h e no segundo das 8h às 18h, a iniciativa faz 
parte da Mobilização Empresarial pela Inovação - MEI, coordenada 
pela Confederação Nacional das Indústrias – CNI. 

O congresso visa promover a inovação empresarial, discutir pro-
postas de aprimoramento das políticas públicas de inovação e o de-
senvolvimento do ecossistema da inovação no Brasil. O público espe-
rado é de até 3 mil pessoas, incluindo executivos e técnicos de PD&I 
das empresas, startups e empreendedores inovadores.

Sete estados que participam do Projeto de Gestão Sustentável 
para a Competitividade das Micro e Pequenas Empresas – MPEs irão 
participar do congresso, Roraima é o único da região Norte e contará 
com três representantes, Jefferson Haron Diniz Mendes, coordena-
dor do projeto no SESI – RR; Janilson Chaves Nery, representante dos 
empresários de Boa Vista e a Francisca Oliveira de Queiroz Abreu, 
representante dos empresários Madeireiros de Roraima.

A expectativa pós-congresso é que as empresas saiam sensibiliza-
das e comprometidas em inovar; com propostas de políticas Públicas 
aprimoradas e endereçadas; que a interlocução entre setor empresa-
rial e o governo, a cultura da inovação empresarial e a rede de inte-
ração de instituições do ecossistema de inovação sejam fortalecidas; 
que as empresas inovadoras recebam premiações e que as melhores 
práticas de inovação possam ser disseminadas. 

A programação foi planejada para proporcionar experiências rele-
vantes para os participantes com relação à inovação e a apresentação 
de casos de inovação de MPEs. Os temas abordados serão: Finan-
ciamento e Inovação, Propriedade Intelectual, Recursos Humanos e 
Engenharia para Inovação, Startups e Pequenos Negócios Inovadores; 
e Tecnologias Portadoras de Futuro. Assuntos que serão ministrados 
por palestrantes renomados e com experiência em iniciativas inova-
doras.

Informações mais detalhadas sobre o congresso estão disponíveis 
no site  (www.congressodeinovacao.com.br), nesta página também 
pode ser feita a inscrição para participar do evento.

A atividade industrial e o emprego registraram queda nos três 
primeiros meses do ano. As horas trabalhadas na produção recuaram 
1,1% e o emprego caiu 0,4% ante o último trimestre de 2014. Em 
relação ao primeiro trimestre do ano passado, os indicadores apre-
sentaram retração ainda maior: 8,5% nas horas trabalhadas e 3,9% 
nos postos de trabalho na indústria. As informações são da pesquisa 
Indicadores Industriais (http://www.portaldaindustria.com.br/cni/
publicacoes-eestatisticas/ estatisticas/2015/03/1,38498/indicado-
res-industriais.html), divulgada pela Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) (http://www.portaldaindustria.com.br/cni) nesta terça-
-feira (5).

O faturamento real no setor também recuou 3,6% frente ao últi-
mo trimestre de 2014 e 6% ante o primeiro trimestre do ano passado. 
A utilização da capacidade instalada foi 0,2 ponto percentual menor 
em relação aos últimos três meses do ano passado e caiu 3,7 pontos 
percentuais frente ao primeiro trimestre de 2014.

A baixa no mercado de trabalho na indústria afetou os indicado-
res de massa salarial real e rendimento médio real dos trabalhadores, 
que retraíram 0,9% e 0,1%, respectivamente, ante os últimos três 
meses de 2014. Na comparação com os primeiros três meses do ano 
passado, a massa salarial foi 4,1% menor e o rendimento caiu 0,2%. 
“Dada a dificuldade de reverter o cenário adverso no curto prazo, 
é provável que o rendimento médio dos trabalhadores da indústria 
continue caindo ao longo de 2015”, destaca a pesquisa.

De acordo com o gerente-executivo de Política Econômica da CNI, 
Flávio Castelo Branco, a queda da atividade industrial se intensificou 
no primeiro trimestre por causa do ambiente de negócios desfavorá-
vel. “O custo de matérias-primas e os juros estão elevados, o acesso 
ao crédito está mais difícil e há redução no consumo das família. Esse 
cenário contribui para esse agravamento do desempenho do setor”, 
destaca Castelo Branco. Ele explica também que a situação do empre-
go começou a mudar desde o ano passado.

DESEMPENHO MENSAL – Enquanto as horas trabalhadas na in-
dústria recuaram 0,9% em março frente a fevereiro, o emprego caiu 
0,8% no período, segundo dados com ajustes sazonais. De acordo 
com os Indicadores Industriais, a taxa de redução do emprego é con-
siderada elevada.

Mesmo com alta de 0,7 ponto percentual na utilização da capaci-
dade instalada frente a fevereiro, a pesquisa aponta que a ociosidade 
no parque fabril continuou em março. A indústria operou, em média, 
com 80,8% da capacidade instalada, de acordo com dados dessazo-
nalizados.

O faturamento também teve alta na passagem de fevereiro para 
março, de 0,5%. No entanto, destaca a pesquisa, o crescimento do in-
dicador é insuficiente para caracterizar uma recuperação, sobretudo, 
porque faturamento nos três primeiros meses do ano teve queda em 
relação ao último trimestre de 2014.

A redução do emprego na indústria contribuiu para que a mas-
sa salarial e o rendimento dos trabalhadores também recuassem em 
março na comparação com fevereiro. O recuo de 1,4% na massa sa-
larial no período foi o maior desde janeiro de 2013. Já o rendimento 
médio dos trabalhadores caiu 0,8% na mesma comparação.

SAIBA MAIS - Acesse a página dos Indicadores Industriais (http://
www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-eestatisticas/estatis-
ticas/2015/03/1,38498/indicadores-industriais.html) para todos os 
detalhes da publicação.

6 º Congresso Brasileiro de Inovação
da Indústria 

Atividade da indústria cai no primeiro
trimestre, aponta pesquisa da CNI

Indicadores Industriais mostram que as horas trabalhadas recuaram 1,1% nos primeiros três meses 

do ano frente ao último trimestre de 2014. O emprego retraiu 0,4% no período

Roraima representará a região Norte em congresso de inovação

Por Maria José Rodrigues, da Agência CNI de Notícias

(http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni)
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Para o coordenador do Projeto, Cláudio Lisias, a programação foi 
além das expectativas e atingiu o objetivo do evento. Cláudio frisou que 
na programação, mais importante do que as músicas interpretadas foi a 
presença das mães prestigiando o trabalho dos filhos. 

Durante toda a programação quatro músicas foram apresentadas: 
Piracema, de Raízes Caboclas; Fico Assim Sem Você, da dupla Claudinho 
e Buchecha; Mãe, dos cantores Rick e Renner e Tic Tic Tac do grupo 
Carrapicho.  As canções foram acompanhadas pelo professor de violão, 
Celso Lima e regidas pelo professor de canto coral, Messias Sousa.

Imagem: ASCOM/SESI
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Imagem: SESC Roraima

O dia das mães é comemorado no segundo domingo de maio. Mas 
há quem diga que todo dia é dia de mãe, e por que não dedicar algu-
mas horas a essas mulheres? E demonstrar por meio de gestos, carinho 
e até mesmo de uma canção a importância que cada uma tem? Pen-
sando nisso, as crianças do Coral SESI Arte Jovem fizeram uma grande 
homenagem com direito a música, flores e muitos beijos e abraços. As 
apresentações aconteceram nos dias 6 e 7 de maio, na sala de Artes na 
Unidade do SESI, e contou com participação de 80 mães. 

Com os olhos atentos a plateia pôde acompanhar cada gesto e ou-
vir as canções entoadas pelo Grupo. Fácil foi apertar o play e registrar 
a apresentação dos filhos que não escondiam a felicidade de ver suas 
mães prestigiando a homenagem, difícil foi para elas conter as lágrimas 
em meio a tanta emoção. 

A expectadora Vânia Gurgel da Silva, mãe de um dos integrantes 
do Coral aplaudiu de pé os pequenos coristas e emocionou-se com as 
canções e, principalmente, com a música “Mãe” dos cantores Rick e 
Renner, que fala de um filho que reconhece na mãe suas qualidades, 
seus ensinamentos e sua forma de amar. “Não tem como não ficar emo-
cionada [choro]. Essa música é linda e expressa um lindo sentimento, é 
muito gratificante ver nossos filhos retribuirem nosso amor dessa ma-
neira, não tenho palavras para descrever essa sensação”, declarou. 

Vânia acredita que o trabalho desenvolvido com as crianças é re-
sultado do empenho de toda equipe do Projeto Arte jovem. O exemplo 
disso, é filho João Vitor, 6 anos, que há quatro meses entrou pro proje-
to e já é integrante do Coral. “Eu acho maravilhoso ver essas crianças 
com esse potencial para música para a arte, sendo aproveitas no Arte 
Jovem. Sempre quis colocar o João e, hoje tive o privilégio de prestigiá-
-lo”, concluiu.

A Superintendente do SESI-RR, Almecir de Freitas Câmara, foi con-
vidada a participar no dia 06 de maio, do vernissage exposição Desali-
nhada, da artista Bayá, do Estado de Piauí, na galeria Franco Melchiorri 
do SESC Mecejana. A Superintendente também recebeu o convite para 
participar da abertura oficial da Mostra Sesc Amazônia das Artes que 
acontecerá no próximo dia (13), às 20h no teatro Jaber Xaud.

O projeto SESC Amazônia das Artes tem, como objetivo oportunizar 
o acesso a bens culturais por meio do estímulo, da difusão e intercâm-
bio de produtos artístico-culturais, bem como valorizar a diversidade 
das linguagens e as propostas que cultivem valores como a liberdade, 
a autonomia, a solidariedade, a responsabilidade social e o autoconhe-
cimento.

O acervo das obras da artista ficará aberto para visitação na Galeria, 
até o dia 29 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Coral Arte Jovem
Mães de coristas se emocionam com homenagem

Mostra Sesc Amazônia das Artes 2015

Mães se emocionaram com a homenagem ao seu dia.

Obras da artista Bayá.

Coral com os alunos do Projeto SESI Arte Jovem.
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Na concorrência entre as empresas por destaque no mercado, a 
gestão do controle de riscos físicos, químicos e biológicos existentes no 
ambiente de trabalho deve ser acompanhada de forma contínua. Por 
isso, 10 empresas sindicalizadas ao SINDIREPA - Sindicato da Indústria 
de Reparadores de Veículos e Acessórios do estado de Roraima contra-
taram o SENAI, em parceria com o SEBRAE, para execução do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

O PPRA é regido pela NR-9 e consiste no reconhecimento, avaliação 
e elaboração de um plano para controle de riscos existentes no ambien-
te laboral, servindo de referência para a emissão do Perfil Profissiográ-
fico Previdenciário (PPP), para elaboração do Laudo de Insalubridade e 
para a adequação dos exames de saúde requisitados no PCMSO.

Em outras palavras, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por 

meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente con-
trole da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a 
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do 
meio ambiente e dos recursos naturais.

O programa que será apresentado pela equipe contratada irá pro-
por a melhoria contínua dos ambientes para que ofereçam cada vez 
menos riscos ou que os mesmos sejam eliminados. Essa prevenção 
deve ser aplicada a todos os estabelecimentos e instituições que ad-
mitam trabalhadores como empregados, de acordo com o disposto no 
item 9.1.1 da NR09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

A prevenção, tanto a acidentes de trabalho quanto a doenças ocu-
pacionais, foi o foco principal da SIPAT, organizada pela Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes – CIPA do SENAI Roraima no período 
de 27 a 30 de abril. O objetivo do evento foi orientar e conscientizar os 
colaboradores sobre a importância dos cuidados com a segurança e a 
saúde no ambiente de trabalho, além de criar nos participantes uma 
visão prevencionista. 

Na abertura do evento houve apresentação musical, palestras e ofi-
cinais voltadas aos cuidados com a saúde, que envolveram aferição de 
pressão arterial, e cuidados com a audição. Nos outros dias da SIPAT fo-
ram abordados temas relevantes sobre a prevenção e combate a princí-
pio de incêndio, com a participação da equipe do Corpo de Bombeiros, 
e também sobre a segurança no trabalho em máquinas e equipamento, 
além de ginástica laboral.

Muitos colaboradores do SENAI acompanharam as atividades, que 
aconteceram no auditório da instituição e puderam resgatar valores es-
quecidos pelo corre-corre do dia a dia. A participante Sarah Castro Nas-
cimento contou que a programação foi bem diversificada e destacou o 
impacto que teve com a apresentação sobre os cuidados com a saúde 
e a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 
“vi uma imagem muito forte que poderia ter sido evitada se o profis-
sional tivesse utilizando os EPI’s necessários em sua área de atuação” 
pontuou.

A CIPA tem com uma de suas atribuições a realização da SIPAT, se-
gundo Fernanda Casal, vice presidente da Comissão, os objetivos do 
evento foram alcançados, “durante esse período, não só funcionários, 
como também alguns alunos, puderam participar de diversas atividades 
e palestras organizadas pela nossa comissão e saíram com uma visão 
diferente do que pode ser evitado”, concluiu. 

SENAI realiza Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais para empresas de Boa Vista

SENAI Roraima promove Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes 

do Trabalho - SIPAT 

Participantes durante o evento do SIPAT.
Imagem: ASCOM/SENAI
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No dia 05 de maio o IEL-RR realizou, no turno da manhã e da tarde, 
a apresentação técnica para 27 estagiários do Sebrae, com objetivo de 
reforçar a importância da participação de todos no Prêmio IEL de Está-
gio 2015, este é um momento de reconhecimento aos estagiários que 
desenvolvem sua capacidade de interação, colaboração, relacionamen-
to interpessoal e que entregam resultados à organização. Dessa forma 
será possível avaliar regionalmente se o estágio está atingindo seu ob-
jetivo principal, adquirir o conhecimento teórico em sala de aula e a 
aplicação na prática dentro da organização.

O Prêmio – A premiação da etapa regional ocorrerá em 18 de agos-
to em uma cerimônia que será realizada pelo IEL Roraima. Os vence-

dores desta etapa poderão ainda concorrer à Premiação Nacional, que 
será realizada em outubro de 2015. As inscrições para concorrer ao 
Prêmio seguem até o dia 30 de junho. Os interessados devem baixar 
o regulamento do prêmio no site do IEL (www.ielrr.org.br), preencher 
a documentação referente à categoria escolhida e enviar via e-mail e 
entregar na instituição que fica localizada na Avenida Capitão Júlio Be-
zerra  - 363, centro.

Mais informações podem ser obtidas por telefone nos números 
(95)3621-3573 ou pelo e-mail (estagio@ielrr.org.br).

Prêmio IEL de Estágio 2015
IEL promove ação de incentivo

aos estagiários

Equipe IEL realiza visita técnica.
Imagem: ASCOM/SESI

Inscrições até
30 de junho!

Categorias:
Empresa, Estagiário
e Instituição de ensino


