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Durante todo o mês de maio, as entidades que com-
põem o sistema Indústria – RR (FIER, SESI, SENAI e IEL) es-
tão realizando uma série de atividades em comemoração 
ao mês da indústria, celebrado em todo o Brasil.

Na última sexta-feira (13), aconteceu a cerimônia de 
posse da diretoria executiva da Federação para o quadriê-
nio 2016-2020, a entrega do Prêmio Mérito Industrial 2016 
e comemoração dos 25 anos da FIER.

O evento reuniu líderes sindicais, empresários de vários 
segmentos da indústria, presidentes e dirigentes do Siste-
ma S, autoridades políticas, representantes de Instituições 
públicas e privadas, os agraciados com a honraria entregue 
pela FIER e seus familiares.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Amazonas - FIEAM, Antônio Silva, que ocupa o cargo de se-
gundo vice-presidente da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), representou o sr. Robson Andrade, presidente da 
entidade nacional. 

Após o lançamento do selo comemorativo ao Jubileu de 
Prata da FIER, foram apresentados e empossados os mem-
bros que compõem a Diretora da FIER, o Conselho Fiscal, 
os Delegados Representantes junto à Confederação Nacio-
nal da Indústria – CNI e seus suplentes, os quais terão um 
mandato de 4 anos.

Após o ato solene, em seu discurso, o presidente da 
FIER, empresário Rivaldo Neves, adotou uma postura oti-
mista frente aos desafios que se apresentam para a enti-
dade. “Não podemos nos deixar contagiar pelo pessimis-

mo. Ao contrário, devemos assumir o papel de entidade 
motivadora e promotora de um ambiente favorável aos 
negócios. Temos diretrizes estratégicas construídas pelos 
empresários industriais e que orientam a nossa prática 
institucional. Elas estão alinhadas com o cenário brasileiro 
atual e nos mostra qual caminho deveremos seguir para 
que o segmento industrial volte a crescer”, declarou.

O anúncio dos agraciados ao Prêmio Mérito Industrial 
2016 teve início com a apresentação dos critérios de ava-
liação e da dinâmica de escolha dos indicados. A honraria 
possui três categorias: empresário industrial, personalida-
des e instituições, que tenham obtido destaque por mar-
cantes obras dedicadas ao bem público e pelos relevantes 
serviços prestados à indústria roraimense ou ao Sistema 
Indústria, tornando-se alvo de admiração e gratidão.

Os homenageados foram indicados pelos sindicatos in-
dustriais que compõem a base de representação da FIER, 
aprovados por uma comissão avaliadora e pelo Conselho 
da entidade. 

Na categoria Empresário Industrial, a FIER reconheceu 
o trabalho do empresário Carlos Roberto da Costa (in me-
morian), junto à empresa Jacaré Auto Peças, o qual foi indi-
cado pelo Sindicato da indústria de Reparação de Veículos 
- SINDIREPA.

A esposa do empresário, Tarciane da Costa, que rece-
beu o Prêmio em nome da família e da empresa, disse que 
Carlos deixou uma marca pela forte atuação como empre-
sário e líder sindical.   “Esse prêmio representa a história 

FIER em Festa

Posse da Diretoria e Mérito Industrial marcaram 
a programação do mês da Indústria

Imagem: Ascom FIER

Membros da diretoria empossados para o quadriênio 2016-2020
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Agraciados pelo Prêmio Mérito Sindical

de um empresário que dedicou parte da vida a sua empre-
sa e a sua família. A lembrança que temos de Carlos é de 
homem íntegro, pai amoroso e um bom líder. Ele deixou 
não somente a admiração, mas um grande legado”, afir-
mou.

Na categoria Personalidades, o Prêmio Mérito Indus-
trial reconheceu o trabalho do advogado Natanael Gonçal-
ves (in memorian) e da senhora Lourdes Pinheiro.

O Dr. Natanael foi representado pela sua viúva Ruth 
Célia Apolônio Vieira e o filho Jonathas Apolônio.  A in-
dicação ao Prêmio foi feita pelo Sindicato da Indústria da 
Confecção, SINDICONF.  A família ficou emocionada e lem-
brou a sua trajetória. “Hoje me emociono ao lembrar da 
força, a determinação e o amor que ele dedicava a tudo 
o que fazia. É muito importante saber que o trabalho e o 
envolvimento que ele teve em prol deste Sistema foi reco-
nhecido”, declarou a sra. Ruth Célia.

A ex-vereadora, Maria Lourdes Pinheiro, que teve sete 
mandatos na Câmara municipal de Boa vista, sendo a pre-
sidente por cinco vezes, teve destaque pelos projetos apre-
sentados e pela atuação na área social. Dona Lourdinha, 
como é mais conhecida, foi indicada pelo Sindicato da In-
dústria da Construção Civil - SINDUSCON. “Estou imensa-
mente honrada pela premiação e reconhecimento da FIER, 
sobretudo porque ele veio em um momento em que não 
exerço nenhum cargo político. Então, eu entendo que o 

que está sendo reconhecido é o conjunto de todo um tra-
balho feito verdadeiramente com o coração e pensando no 
melhor para a nossa cidade e o nosso Estado”, ressaltou. 

Na categoria que premia as Instituições, houve duas 
homenageadas. O Lar Fabiano de Cristo - Unidade Casa de 
Timóteo, com 10 anos de trabalho social realizado na zona 
Oeste de Boa Vista (indicado pelo SINDIREPA) e o Hemo-
centro de Roraima, que tem mobilizado e intensificado a 
participação de doadores de sangue (indicado pelo SIN-
DUSCON), estas foram as agraciadas da noite. 

 “O lar Fabiano de Cristo, é uma instituição não gover-
namental e ao longo de 10 anos em Roraima, vem ajudan-
do e apoiando muitas famílias e crianças carentes com 
ações sociais, integração e realização de oficinas”, afirmou 
a Supervisora do Lar Fabiano de Cristo: Casa de Timóteo, 
Maria Cristina Nascimento.

A Diretora do Hemocentro de Roraima, Gabriella Cruz 
Duarte destacou que “o Hemocentro de Roraima, tem tra-
balhado para garantir a vida das pessoas que necessitam 
de sangue. Temos intensificado cada vez mais participação 
e a convocação de doadores de sangue em nossas campa-
nhas. Estamos muito felizes pelo reconhecimento do nosso 
esforço”, concluiu.

O evento foi encerrado com uma programação festiva 
em que todos se confraternizaram.

Imagem: Ascom FIER
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Normas Regulamentadoras foram abordadas em 
curso promovido pela FIER

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, 
em parceria com a Confederação Nacional da Indústria - 
CNI e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - SEBRAE, realizou na terça-feira (17), mais uma 
ação do Edital Associa Indústria do Programa de Desenvol-
vimento Associativo – PDA, cujo objetivo foi discutir como 
os participantes podem lidar com os principais aspectos 
das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do 
Trabalho (NRs) que mais afetam a indústria.

O curso que teve duração de 8 horas foi conduzido pelo 
Consultor da CNI, engenheiro mecânico de segurança do 
trabalho e mestrando em Gestão Integrada em Meio Am-
biente, Qualidade e Prevenção, Hércules Romualdo Dias.

Participaram do evento, empresários, líderes sindicais, 
trabalhadores da indústria gestores de Recursos Humanos 
e responsáveis das áreas de Saúde e Segurança do Traba-
lho. 

O foco do curso foi disseminar informações importan-
tes sobre como estar em conformidade com os processos 
para evitar autuações de órgãos fiscalizadores, e permitir 
a implementação das práticas que são estabelecidas pelas 
normas, a fim de garantir o impacto positivo no ambiente 
de negócio e na competitividade da indústria. 

De acordo com o facilitar do curso, Hércules Romualdo 
Dias, é preciso que as empresas tenham conhecimento a 
fundo sobre as NRs. “É importante destacar que esse curso 
trouxe uma discussão importante sobre como esses em-
presários e demais participantes estão tratando as NRs no 
ambiente coletivo”, destacou.

Hércules complementou dizendo que “o papel de um 
gestor dentro da empresa que entenda e esteja inteirado 
do assunto, é essencial para garantir a qualidade de vida 
de seus colaboradores tornando o ambiente de trabalho 
mais confiável e produtivo”, ressaltou. 

Além de abordar as normas, o curso foi importante para 
estimular o fortalecimento a representação empresarial, 
sindical e estimular o associativismo a fim de identificar as 

dificuldades e os desafios dentro da organização e, buscar 
soluções por meio da coletividade. 

O gerente de uma empresa do segmento de cerâmica, 
Leonídeo Kotinski Júnior, parabenizou a FIER pela oportu-
nidade dada aos empresários de participarem do curso. 
“Sabemos que no Estado, existem empresas que ainda não 
têm total conhecimento ou domínio das NRs e este curso 
oferecido pela FIER, sem dúvida, é de fundamental impor-
tância para que, nós que estamos lidando diariamente com 
equipamentos e máquinas, possamos estar em dia com as 
normas e assim evitarmos acidentes de trabalho. Por isso, 
parabenizo mais uma vez esta Instituição”, afirmou. 

As Normas Regulamentadoras - são requisitos e proce-
dimentos indispensáveis para que as empresas públicas e 
privadas melhorem as condições de trabalho e preveninam 
a ocorrência de acidentes.

Saiba quais são as 10 normas que estão no 
ranking das que mais impactam a indústria:

NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA);

NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO);
NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambien-

tais (PPRA);
NR 12 - Máquinas e Equipamentos;
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
NR 16 - Atividades e Operações Perigosas;
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

na Indústria da Construção;
NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Lo-

cais de Trabalho;
NR 35 - Trabalho em Altura.

Consultor da CNI, Hércules Romualdo Dias, durante palestra

Imagem: Ascom FIER
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Uma comitiva composta por 18 membros do Conselho Temático 
de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas - CTRSRT, Presi-
dentes dos Sindicatos filiados e não filiados à FIER e instituições con-
vidadas irão acompanhar toda a programação da Ação Global 2016, 
deste sábado (21), no munícipio de Bonfim.

O convite para participar do evento foi lançado pela Presidente 
do Conselho, Izabel Itikawa, durante as reuniões ordinárias do CTR-
SRT, após visita ao evento ainda na edição de 2015, quando ficou 
sensibilizada pela ação solidária. 

Neste ano, a visita à Ação Global entrou em pauta no Plano de 

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) cresceu 4,5 
pontos em maio frente a abril e atingiu 41,3 pontos. Foi a maior alta 
da série histórica, iniciada em janeiro de 2010. Embora se mantenha 
a falta de confiança, já que o índice continua abaixo dos 50 pontos, 
o valor do ICEI é o maior em 16 meses. As informações são da pes-
quisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta 
segunda-feira, 16 de maio.

Conforme o gerente-executivo de Pesquisa e Competitividade da 
CNI, Renato da Fonseca, a forte alta do ICEI pode ser explicada pelo 
sinal de que a crise política está sendo resolvida. “Se o governo de 
Michel Temer conseguir conduzir politicamente as medidas econô-
micas necessárias para a solução da crise, o ICEI manterá a tendên-
cia de crescimento”, destaca Fonseca. “Os empresários e a socieda-
de precisam perceber que há um esforço para fazer o ajuste fiscal, 
para a retomada do crescimento econômico. A melhora contínua da 
confiança contribuirá para o crescimento à medida que empresários 
mais otimistas são mais propensos a investir.”

A alta do ICEI foi puxada, sobretudo, pela melhora das expectati-
vas dos industriais, cujo indicador cresceu 5,7 pontos em maio ante 
abril. O índice de expectativa sobre a economia brasileira teve ele-
vação de 8,6 pontos e o de perspectivas sobre a empresa aumentou 
4,1 pontos. O índice de expectativas sobre a situação da empresa 
alcançou 50,3 pontos, praticamente sobre a linha dos 50 pontos, 

O crescimento do Índice de Confiança do Empresário Industrial foi puxado, principalmente, pela me-
lhora das expectativas dos industriais para os próximos meses

Por Gerência de Jornalismo da CNI 

Ação do CTRSRT. A proposta de mobilizar os empresários e líderes 
sindicais, não só deu certo, como também motivou a parceria de 
uma profissional especialista em ortopedia a aderir a Ação. 

Durante o evento os membros do Conselho farão um percurso 
para visitar todos os postos de atendimento e conhecerão os servi-
ços que estarão sendo realizados. 

O EVENTO - A Ação Global é realizada em parceria com a Rede 
Globo e acontece todos os anos em Munícipios de diferentes regiões 
do Brasil, simultaneamente.

o que sinaliza que os empresários não esperam piora dos negócios 
para os próximos seis meses. Esse indicador estava abaixo dos 50 
pontos desde março de 2015.

De acordo com o levantamento, que ouviu 3.137 empresas de 
2 a 12 de maio, houve crescimento da confiança em empresas de 
todas as regiões, de todos os portes e dos três segmentos da indús-
tria – extrativa, de transformação e construção.  O ICEI é importante, 
pois antecipa tendências de produção e de investimento. Empresá-
rios pessimistas reduzem produção e suspendem os investimentos, 
o que agrava ainda mais o cenário econômico.

Membros do Conselho Temático da FIER visitarão a 
Ação Global 2016

CNI

Confiança do empresário teve a maior alta em 
seis anos, informa CNI

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

Imagem: Ascom FIER

Visita do CTRSRT na Ação Global 2015

Imagem: Google.com
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Fortalecimento das agências reguladoras 
é fundamental para ampliar investimentos 

privados no país, avalia CNI
Segunda reportagem da série especial sobre a modernização da infraestrutura ressalta que o Brasil 
precisa de órgãos regulatórios mais independentes, além de regras estáveis e previsíveis.

O caminho para reverter o elevado déficit que o Brasil apresenta na 
infraestrutura passa fundamentalmente pelo aumento da participa-
ção privada nos investimentos e na gestão dos serviços. Na avaliação 
da Confederação Nacional da Indústria (CNI), a qualidade das ações 
regulatórias é um dos fatores determinantes para atrair investidores, 
uma vez que a aplicação de capitais em longo prazo exige estabilida-
de de regras e confiança nas agências reguladoras. “A ideia de se ter 
agências mais preparadas e profissionalizadas é fundamental para dar 
segurança às empresas que vão investir em projetos de risco de 20, 
30 ou 50 anos. Sem regras claras e confiança, o investimento privado 
não se materializa”, afirma o diretor de Políticas e Estratégia da CNI, 
José Augusto Fernandes.

Ele alerta que a crise fiscal no Brasil não permite indefinições. Se-
gundo Fernandes, sem instituições que garantam a segurança do in-
vestidor será difícil para o país enfrentar o seu déficit de infraestru-
tura. “Investimentos de longo prazo requerem estabilidade de regras 
e confiança nas instituições reguladoras. Dispositivos que ameaçam 
a independência das agências e conferem incertezas sobre sistemas 
de decisão têm contrapartidas: a retração do investidor”, diz o diretor 
da CNI.

Agências independentes e com dirigentes profissionais impactariam 
de forma positiva a segurança que oferecem às empresas. Segundo o 
consultor na área de regulação Jadir Proença, que é ex-coordenador 
do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Ges-
tão em Regulação (Pro-Reg) da Casa Civil da Presidência da República, 
a indicação de gestores e a falta de autonomia orçamentária e finan-
ceira são os dois dos maiores problemas dos órgãos regulatórios hoje. 

AVANÇOS - Na última década, algumas agências passaram por 
processos de profissionalização e relevante desenvolvimento dos re-
cursos humanos, assim, avançando em relação à realidade de duas 
décadas atrás. Mas, para a CNI, é necessário que este ciclo de de-
senvolvimento seja mais rápido, com a implementação de processos 
como a homogeneização de regras entre as agências. “Elas já avança-
ram bastante, mas ainda podem funcionar melhor. Por exemplo, exis-
tem algumas que não têm ouvidorias; outras que o ouvidor é um dos 
diretores; outras o ouvidor é indicado”, comenta Jadir Proença.

Para o gerente-executivo de Relacionamento com o Poder Executivo 
da CNI, Pablo Cesário, o próximo ciclo de desenvolvimento do Brasil 
vai depender ainda mais dos investimentos privados em infraestrutu-
ra. “A velocidade em que estes investimentos acontecem só vai estar 
de acordo com a necessidade da população quando as agências re-
guladoras conseguirem melhorar o serviço que elas prestam”, opina. 
“As agências reguladoras ideais são aquelas com equipes técnicas in-
dependentes e com bons líderes; um processo técnico de consulta do 
setor privado e da população; e uma forma moderna de criar regras”, 
completa Cesário.

Propostas da CNI para o fortalecimento das agências:
- Independência administrativa
- Criação de mecanismos que estimulem as indicações técnicas nas 

funções de gestão das agências
- Agilidade de avaliação e decisão
- Autonomia como órgão de Estado
- Clara delimitação das funções da agência
- Transparência regulatória
- Revisão regular de editais para garantir competitividade e segu-

rança jurídica para os concessionários

COMO ESTRUTURAR AS AGÊNCIAS - Uma das possibilidades a se-
rem adotadas para fortalecer os órgãos reguladores é criar um marco 

legal que guie o funcionamento das agências. Esta lei deve homoge-
neizar regras de número de diretores, cumprimento de prazos, nor-
mas de criação de editais e fiscalização. Desta forma, todas as agên-
cias terão maior capacidade de garantir estabilidade e previsibilidade 
de contratos. Sem regras claras e confiança, o investimento privado 
não se materializa.

Na avaliação da CNI, a forma como os diretores são indicados tam-
bém deve sofrer mudanças. As agências não devem funcionar como 
estrutura do governo, mas como órgãos do Estado. As indicações para 
cargos de liderança devem ser feitas de acordo com o conhecimento 
técnico e setorial do candidato.

O diretor de Políticas e Estratégia da CNI enfatiza que problemas de 
tomadas de decisão acontecem quando existe vacância na direção das 
agências. Segundo ele, órgãos com diretorias desfalcadas por longos 
períodos prejudicam a qualidade de funcionamento em virtude de um 
vácuo de decisões, e causam atrasos, em razão da ausência de um 
fórum apropriado para a tomada de despachos complexos.

A melhora da avaliação prévia dos impactos de uma mudança nor-
mativa sobre as atividades do setor regulado é outra medida a ser 
adotada para melhorar os serviços prestados. “Quando uma agência 
faz uma mudança regulatória, ela tem que fazer uma boa avaliação 
se ela é necessária, qual o custo benefício e se ela vai atingir o obje-
tivo. Isso exige uma autonomia com responsabilidade”, informa José 
Augusto Fernandes. Ele acrescenta que a acessibilidade das regras e 
normas também é importante para as empresas e para os cidadãos 
que são usuários dos serviços.

A CNI defende ainda que as agências se tornem órgãos orçamentá-
rios, o que significa que tenham orçamentos separados dos respecti-
vos ministérios. Esta mudança tende a garantir uma independência 
econômica desatrelada do governo.

CONSEQUÊNCIAS – De acordo com o vice-presidente executivo da 
Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias Base (ABDIB), Ral-
ph Lima Terra, o fortalecimento das agências reguladoras trará bene-
fícios tanto para as empresas, quanto para a própria sociedade. “Na 
medida em que todos os serviços de concessões públicas são feitos 
com maior qualidade e assertividade, isso se reflete não só no usu-
ário, como também nos investidores. Ou seja, traz cada vez mais a 
atenção de investidores para projetos no Brasil”, afirma Terra.

Pablo Cesário ressalta que o fortalecimento das agências também 
levará benefícios à população, por meio da prestação de serviços, 
como de eletricidade, telecomunicações e saneamento, com mais 
qualidade e segurança. Para Jadir Proença, a medida propiciará facili-
dade de acesso às normas de regulação para que as pessoas possam 
reivindicar seus direitos. “A melhora nas agências de regulação traz 
benefícios tanto para a população, quanto para os empresários. É um 
jogo de ganha-ganha”, reforça.

SÉRIE ESPECIAL - As próximas reportagens da série sobre as priori-
dades para a infraestrutura no Brasil serão publicadas nos dias 2, 9 e 
16 de junho no Portal da Indústria (www.portaldaindustria.com.br) e 
nos dias 3, 10 e 17 de junho serão republicadas no Informativo da Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima, FIER Notícias. Os temas 
serão a importância do investimento privado no setor de saneamento; 
as concessões e modelos para o aumento da participação privada nos 
transportes; e ampliação da oferta do gás natural.

Fonte: Imprensa CNI
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As novidades do evento serão o uso do aplicativo TicketPhone, casamentos e campanha de conscientização 
contra o mosquito Aedes aegypt.

23ª edição da Ação Global será realizada 
neste sábado

SESI Roraima proporciona manhã de lazer 
para os Industriários e seus dependentes

A Ação Global, maior avento de cidadania acontece ama-
nhã, dia 21 de maio, em todo o Brasil simultaneamente.  

Em Roraima, o evento será realizado no Munícipio de Bon-
fim, das 9h às 17h.  A meta para 2016 é atender 2.500 mil 
pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos, e realizar 5 
mil atendimentos. 

Entre os serviços que serão oferecidos estão: consultas, 
exames e procedimentos clínicos em diferentes especialida-
des médicas, atendimento odontológico; ações de cidadania 
como corte de cabelo, registro de nascimento, carteira de 
trabalho, carteira de estudante, emissão de CPF, entre ou-
tros. 

Durante toda a semana que antecede a Ação, de 16 a 20 de 
maio, aconteceu a “Semana Educativa da Ação Global”, com a 
realização de cursos, palestras e oficinas na Escola Estadual 
Aldébaro José Alcântara e nos Centros de Referência de As-
sistência Social - CRAS/CREAS de Bonfim e uma Caminhada de 
Conscientização contra Violência e Exploração Sexual.

Na programação foram realizadas palestras de conscien-
tização sobre Violência Doméstica, Álcool e Drogas na Ado-
lescência e Dicas de Segurança; Workshop de Qualidade de 
Vida com aferição de pressão, exame de glicemia, aulas de 
aeróbica e sorteio de brindes; Cursos do SESI Cozinha Brasil e 
Oficina de Artes com Pneu. 

NOVIDADES DESTA EDIÇÃO:  Neste ano, a Ação Global conta 
a parceria de dois jovens empresários que desenvolveram o 
aplicativo TicketPhone, o qual será utilizado para registrar o 
controle de entrada de todos os visitantes do evento, con-
tabilizar os atendimentos e aplicar a pesquisa de satisfação 
com relação aos serviços oferecidos à população; emissão da 
Carteirinha de Estudante Internacional; a realização de casa-
mentos pelo cartório de Bonfim e uma grande campanha de 
conscientização, por meio de palestras e orientação no com-
bate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, 
Dengue, Febre Chikungunya, Febre Amarela e Zika Vírus.

PARCEIROS -  Ao todo, a Ação Global contará com mais de 
200 voluntários e 33 instituições parceiras, são elas: Correios, 
IEL/RR, Superintendência Regional do Trabalho, Associação 
dos Moradores do Bairro do Asa Branca, Defensoria Pública, 
SENAR, ASSOER, Companhia de Água e Esgoto de Roraima, 
Companhia Energética de Roraima, SESAU, Base Aérea de Boa 
Vista, Exército Brasileiro, Prefeitura de Bonfim, SENAI, Polícia 
Militar, SAMU, Câmara Municipal de Bonfim, Centro de Saúde 
Cristino José da Silva, Escola Estadual Professor José Alcanta-
ra, Escolinha Vovó Adelaide, Liga Roraimense de Combate ao 
Câncer, CHAME, Arroz Itikawa, TicketPhone, InfoRR, Prosserv, 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, Tri-
bunal de Justiça, Cartório de Bonfim, Hospital Pedro Álvaro 
Rodrigues, Ministério Público e Comarca de Bonfim.

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado – CET/SESI-RR, irá realizar no dia 28 de maio, das 9h 
às 11h30, um momento de integração e socialização entre 
trabalhadores e seus familiares. O evento tem o objetivo de 
valorizar e homenagear os industriários, por meio das empre-
sas localizadas no Distrito Industrial de Boa Vista e adjacên-
cias, proporcionando atividades que promovam qualidade de 
vida, educação e entretenimento.

A programação será variada, na abertura acontecerá uma 
aula de ginástica laboral e, em seguida, iniciará uma palestra 
sobre Saúde e Segurança do Trabalho, esse primeiro momen-
to será apenas para os adultos e, para as crianças, simultane-
amente, estarão acontecendo brincadeiras direcionadas.

Também estará sendo aplicada vacina contra a gripe H1N1, 
este serviço será apenas para os trabalhadores da indústria. 
Para as mulheres estarão sendo realizados exames preven-
tivos, o atendimento será limitado, por isso as interessadas 
devem pegar uma senha para garantir sua vaga. Para esse 
exame o ideal é que a paciente o faça cinco dias antes ou 
depois do período menstrual e recomenda-se que não man-
tenha relação sexual a partir de 48h antes e não utilize pisci-

na, banheira, ducha, desodorantes íntimos ou medicamentos 
vaginais, a menos que seja por recomendação médica. Para 
os amantes do futebol, terá um torneio society, as inscrições 
serão feitas na hora.

O evento contará ainda com emissão de carteirinha do SESI 
Roraima, por isso os interessados em adquirir a sua, devem 
levar a cópia ou original dos seguintes documentos: RG, CPF, 
Carteira de trabalho e comprovante de residência e, para ca-
dastrar dependentes é necessário Certidão de Nascimento, 
no caso dos filhos e Declaração de União Estável, no caso da 
esposa.  A diversão continua com sessão de cinema, pula-pu-
la, leitura de livros na Indústria do Conhecimento e trabalhos 
manuais, como pintura e dobraduras. Ao final será sorteada 
uma bicicleta para os industriários presentes.

Essa é a primeira vez que o CET organiza essa programação 
e a expectativa é que sejam atendidas 200 pessoas durante 
toda a manhã de atividades. Os interessados em participar 
devem fazer suas inscrições na unidade do SESI-RR localizada 
na Avenida das Indústrias, S/N, Distrito Industrial, das 8h às 
12h e das 14h às 20h. Para mais informações os telefones 
para contato são: 3621-6603/ 99144-0999/ 98125-0835.

Atendimento oftalmológico na 22º edição da Ação Global

Imagens: Ascom/SESI-RR



7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 317 - 20.05.2016

SENAI Roraima atende empresas participantes do 
Programa Brasil Mais Produtivo

Últimos dias para contratação de empresas de consultoria

SENAI/RR abre edital para credenciamento de pessoas físicas especializadas em 
atendimento educacional a Pessoas com Deficiência - PcD

Consultores do Senai/RR iniciam o atendimento ás empresas in-
dustriais que se cadastraram no Programa Brasil Mais Produtivo com 
o objetivo de aumentar em pelo menos 20% a produtividade das par-
ticipantes. A metodologia usada na Consultoria é a Manufatura Enxuta 
(Lean Manufacturing), baseada na redução dos desperdícios mais co-
muns no processo produtivo: superprodução, tempo de espera, trans-
porte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.

O Programa é uma resposta rápida para o dilema da baixa pro-
dutividade da indústria brasileira. A iniciativa é uma realização do 
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio (MDIC), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil) e Agência 
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), com a parceria do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
Foram realizadas 18 consultorias piloto nos estados do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e Ceará, com os setores de alimentos, con-
fecção, calçados, metal mecânica e brinquedos, onde foi identificado 
um aumento em produtividade entre 21% e 133% (média de 42%). Os 
ganhos em qualidade alcançaram 41% na média, enquanto os custos 
de produção foram reduzidos em média 21%, já a redução na movi-
mentação alcançou o índice de 86% em média.

Ao todo, serão atendidas três mil empresas industriais de peque-
no e médio porte em todo o país, de quatro setores prioritários: Ali-
mentos e Bebidas, Metalmecânico, Moveleiro e Vestuário e Calçados.

Aqui em Roraima o público-alvo do Programa são empresas indus-
triais que em sua inscrição de CNPJ tenham a caracterização/enqua-
dramento do CNAE (Cadastro Nacional de Atividade Econômica) de 
Alimentos e Bebidas como atividade principal ou secundária.

As consultorias são realizadas por profissionais do Senai Roraima, 
todos com experiência em consultorias e processo produtivo, além de 
conhecimento das ferramentas  de produção enxuta. Para o engenhei-
ro mecânico Marcelo Barbosa todas as ações que contribuam para au-
mentar os índices de produtividade de Roraima são bem-vinda. “Uma 
indústria produtiva gera empregos e renda e ainda contribui para o 
crescimento do Estado. O Senai/RR está sempre pronto para desen-

Encerra-se no dia 06 de junho o credenciamento de empresas 
de consultoria que atuem nas áreas de Serviços Técnicos Especiali-
zados, Consultoria em Tecnologia, Serviços Metrológicos e Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação.

A empresa interessada deve entregar a documentação que está 
especificada no edital, disponível no site do SENAI/RR (www.rr.senai.
br) na recepção do SENAI/RR em horário comercial. É importante 
salientar que somente serão consideradas as inscrições que vierem 
com todos os documentos solicitados e com informações suficientes 
que permitam análise.

As empresas que tiverem o credenciamento aprovado serão en-
quadradas para efeito de cadastramento inicial e para fins de paga-

mento de honorários na execução dos serviços prestados, de acordo 
com a nota fiscal, acompanhadas das certidões negativas de débito 
em conformidade com o que está descrito no edital.

Profissionais especializados em atendimento educacional a pes-
soas com deficiência podem trazer seu currículo para prestação de 
serviços quando houver demanda do SENAI, até o dia 24 de maio.

Os candidatos deverão ter experiência comprovada em acompa-
nhamento de pessoas com deficiência auditiva, visual, mental ou múl-
tipla e apresentar os documentos relacionados no edital na Recepção 
do SENAI Roraima, localizado na Av. Imigrantes, 399 Bairro Asa Branca 
– Boa Vista-RR.

A remuneração da hora técnica será de R$ 10,00 (dez reais) e o  
profissional cadastrado trabalhará de acordo com a demanda de alu-

nos PcD nos cursos de Educação Profissional oferecidos pelas Unida-
des Operacionais do SENAI em Roraima.

Para a gerente de educação profissional do Senai, Jamili Vascon-
celos, a inclusão deve continuar a crescer e as instituições educacio-
nais precisam estar prontas para receber esses estudantes com ações 
que vão da melhoria dos espaços físicos à mobilização da comunidade 
escolar. “A escola deve ser um lugar de encontro, de igualdade e de 
desenvolvimento. Para isso precisamos construir um ambiente educa-
cional que acolha as diferenças existentes, oferecendo um bom acom-
panhamento especializado para cada tipo de deficiência”, colocou ela.

volver ações que tenham, como foco principal, promover soluções 
para a nossa indústria”.

Para a consultora Rejane Pina, do Senai/BA, que acompanhou os 
consultores de Roraima por 3 dias, as modificações rápidas e de baixo 
custo nas empresas geram ganhos expressivos de produtividade por 
meio de técnicas de manufatura enxuta. “Nesse primeiro momento 
estamos avaliando o processo desde o recebimento da matéria prima 
até a etapa da embalagem, utilizando a metodologia de manufatu-
ra enxuta (lean manufacturing), que pode ser aplicadas em diversos 
segmentos industriais. Posteriormente iremos propor a aplicação de 
ferramentas que culminarão em ganho de produtividade”.

Como participar  - As empresas interessadas devem acessar a 
página www.brasilmaisprodutivo.gov.br e realizar o cadastro.  Podem 
também encaminhar e-mail para  tiago@rr.senai.br  ou ligar para a 
Gerência de Serviços em Tecnologia e Inovação, que atende pelo nú-
mero de telefone (95) 2121 5098/5092 e manifestar interesse em 
aderir ao programa.

Resultados esperados - Ganhos em produtividade, redução nos 
custos de produção e ganhos em qualidade e melhoria no ambiente 
de trabalho. Para a avaliação dos resultados, serão utilizados quatro 
indicadores: Produtividade, Movimentação, Qualidade – Retrabalho/
Refugo e) Retorno do Programa.

Consultores no chão de fábrica

Imagem: Ascom SENAI
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Programa de Desenvolvimento Profissional 
IEL Roraima oferece curso em diversas áreas
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com vagas disponíveis para 

novas turmas no Programa de Desenvolvimento Profissional - PDP Cur-
so 5 em 1. As inscrições estarão abertas de 06 de junho a 22 de julho 
de 2016.

O curso tem como objetivo direcionar e orientar esforços para 
capacitar os Jovens com conhecimentos atualizados, possibilitando 
assim, ingresso no mercado de trabalho em áreas administrativas, 
contábil, departamento de pessoal, recursos humanos, empreende-
dorismo e atendimento ao cliente, contribuindo para a qualificação e 
aumento da competitividade dos produtos e serviços oferecidos pelas 
empresas Roraimenses.

O público alvo são: jovens, adultos, estudantes de nível Médio e 
Superior, Micro e Pequenas Empresas e comunidade em geral. 

A metodologia usada será por meio do curso modulado, presen-
cial, 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) 9112-2075, ou se preferir podem 
mandar perguntas para o e-mail: (educação@ielrr.org.br). 

Os detalhes do curso, conteúdo programático e mensalidades 
estão disponíveis no site (www.ielrr.org.br), no banner Programa de 
Desenvolvimento Profissional. 


