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FIER realiza Encerramento do Procompi Gráfico

Empresas industriais contarão com mais facilidades
na hora de emitir notas, alvarás e habite-se

Na última quinta feira (11) o Sindicato das Indústrias Gráficas do 
Estado de Roraima – SINDIGRAF encerrou a primeira etapa do 
Procompi Gráfico – Projeto de Desenvolvimento Empresarial e 
Inovação das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima, realizado por 
meio de parceria entre a CNI, FIER, SEBRAE NACIONAL, SEBRAE-RR e 
SINDGRAF-RR, O evento aconteceu no auditório da FIER. 

O PROCOMPI foi criado com o objetivo de estruturar e 
desenvolver as micros e pequenas indústrias do estado, promovendo 
ações de investimentos de inovação tecnológica e qualificação 
profissional, tornando a indústria gráfica mais competitiva de forma 
rentável e sustentável, para aumentar a oferta de produtos e serviços 
qualificados.                

A primeira etapa do projeto teve duração de um ano, e ao todo 15 
micro e pequenas indústrias, associadas ou não ao SINDIGRAF, foram 
beneficiadas com palestras, cursos, visitações a feiras relacionadas ao 
setor e ainda um diagnóstico do segmento gráfico no estado.

Entre as metas do PROCOMPI Gráfico estava a elevação em 20% 
do número de empresas associadas ao Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de Roraima, meta que foi atingida, assim como a 
de aumentar a lucratividade das empresas em 15% e a produtividade 
em 10%. Em 12 meses de projeto foi realizada também a qualificação 
de cerca de 30 profissionais em novas ferramentas de produção e 
criação gráfica, com cursos gratuitos.

No encerramento do programa, foram apresentados os 
resultados das ações, o Diagnóstico Mercadológico do Setor Gráfico 
em Roraima, os resultados finais da Pesquisa de avaliação contínua, 
entrega dos certificados do curso Abobe Illustrator CS e a apresentada 
a segunda etapa  do Procompi Gráfico. 

As dificuldades dos empresários industriais na emissão de 

documentos como alvarás, habite-se e notas fiscais, constituiu-se em 

uma demanda do Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa, 

Economia e Política Industrial – COMPI em sua última reunião que 

contou com a presença do Secretário Municipal de Economia, 

Planejamento e Finanças Marcio Vinicius de Souza Almeida.

Na ocasião, foram apresentadas pelo Secretário ações de 

desburocratização para a emissão do habite-se, notas e dos alvarás de 

funcionamento.

A partir de agora, ficará mais fácil dar entrada no processo de 

emissão por meio de um sistema informatizado para a tramitação dos 

processos, realizado pela Prefeitura. O Secretário Márcio de Souza 

Almeida destacou que com o novo sistema, que deve funcionar no 

segundo semestre, os empresários industriais terão mais facilidade 

na hora de obter informações.

“Nós estamos estudando uma normatização que será 

disponibilizada ainda neste semestre para fornecer orientações de 

como proceder na hora da entrega da documentação e 

acompanhamento do processo. As informações serão concentradas 

em um só lugar, o que dará celeridade na tramitação, que antes 

demorava em torno de seis meses e agora terá seu tempo reduzido 

para um mês”, completou.

Notas de Serviços – O Secretário explanou também sobre as notas 

de serviços avulsas, que poderão ser emitidas através do site. Não 

será mais necessário o contribuinte se dirigir até a Prefeitura para 

fazer a emissão das notas e a novidade é que os empreendedores 

individuais poderão realizar o serviço. Basta entrar no site, emitir o 

boleto, realizar o pagamento e no prazo máximo de 48h. Essa 

alteração no sistema está prevista para funcionar ainda neste 

semestre

A superintendente do SESI Almecir Câmara, agradeceu a 
participação das empresas, filiadas ou não ao SINDIGRAF, dos 
parceiros e os colaboradores que atuaram na execução do projeto e  
destacou a importância dos resultados obtidos com o Diagnóstico 
Mercadológico. “Acredito que é de grande importância para um 
empresário poder saber o que o seu cliente pensa a seu respeito e 
como sua empresa é vista no mercado. Esse diagnóstico traz 
informações valiosas, e mesmo que alguns resultados não tenham 
sido os esperados, eles podem ser revertidos, por que quando a 
empresa está aberta a ouvir ela pode crescer muito mais. Espero que 
tudo o que foi desenvolvido sirva para agregar valor aos produtos e 
serviços ofertados.” destacou.

O presidente do SINDIGRAF, Raimundo Pereira da Silva destacou a 
importância do PROCOMPI para o setor gráfico. “Além dos laços de 
amizade estreitados, ficou a satisfação com o projeto. Espero que a 
segunda etapa seja tão proveitosa quanto a primeira”, finalizou

SAIBA MAIS
Habite-se
O habite-se é um documento que atesta que o imóvel foi 

construído seguindo as exigências estabelecidas pela Prefeitura de 
acordo com a legislação local para a aprovação de projetos. Sem 
ele, não há a possibilidade da emissão do Alvará de 
funcionamento.

Alvará
O alvará é um documento ou declaração que garante a 

autorização de funcionamento para qualquer tipo de empresa e 
também para a realização de eventos. 

Fique atento para os seguintes itens: Imóveis que não têm a 
certidão do habite-se perdem o valor na hora da venda, pois estão 
na condição de irregulares perante a prefeitura;

Contas de água, luz e telefone não significam que o imóvel 
esteja regularizado junto à prefeitura. Significa apenas que as 
exigências estabelecidas pelas concessionárias destes serviços 
foram atendidas;

Carnês de IPTU também não significam que o imóvel esteja 
regularizado. Muitas prefeituras elaboram o cadastro das 
construções irregulares somente com o objetivo de arrecadarem 
impostos;

Prédios residenciais ou comerciais não podem constituir 
condomínio legal, não sendo possível o estabelecimento de uma 
convenção que ampare os usuários e defina o rateio das despesas 
que são comuns;

Entidades que financiam a compra de imóveis exigem a 
certidão do habite-se para que o empréstimo seja concedido;

Estabelecimentos comerciais que não possuem a certidão do 
habite-se, não recebem alvará definitivo para funcionamento 
legal, tornando difícil a venda ou aluguel dos mesmos;

Para a averbação (registro) do imóvel no Registro Geral de 
Imóveis, é necessária a certidão do habite-se.

Foto: Ascom/FIER



As férias escolares chegaram, e nesse período as crianças 
ficam com muito tempo livre, para preencher a agenda dos 
pequenos, uma ótima opção é a Colônia de Féria do SESI, que 
acontece de 15 a 19 de julho no Centro de Cultura, Esporte e Lazer 
da entidade, das 8h às 12h. 

Podem participar crianças com idade entre 6 e 13 anos. As 
vagas são limitadas e já estão se esgotando. As inscrições estão 
sendo realizadas na Secretaria do Centro de Cultura Esporte e 
Lazer do SESI, até às 20h00 e poderão ser feitas até o primeiro dia 
de Colônia.

Durante cinco dias as crianças irão participar de oficinas de 
arte, teatro educativo do DETRAN, gincana, atividades recreativas 
como futebol de sabão e air play, atividades esportivas e 
aquáticas, pista de obstáculos e caça ao tesouro.

A coordenadora Educacional da Unidade de Lazer do SESI 
Marcilene Mendes destacou que a equipe está preparando uma 

Desde a última quarta-feira (10) estão abertas as inscrições 
para o Programa Atleta do Futuro (PAF), desenvolvido pelo 
Serviço Social da Indústria – SESI. As inscrições estão sendo 
realizadas nas unidades do SESI, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes 
e no Distrito Industrial, em horário comercial, assim como na Vila 
Olímpica, locais em que serão realizadas as atividades do 
Programa.

Para inscrição é necessário além dos dados pessoas da criança, 
o CPF e número do PIS do pai ou responsável, em caso de 
dependentes dos trabalhadores da industria é necessário 
apresentar o número do CNPJ da empresa.

 O PAF possibilita o acesso a cursos de iniciação e 
aperfeiçoamento em diferentes modalidades esportivas, com 
orientação de professores e acadêmicos de educação física, que 
fazem o acompanhamento do desenvolvimento individual dos 
alunos. Esse ano o número de crianças e adolescentes 
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O Serviço Social da Indústria – SESI-RR por meio da sua 
Unidade de Educação prorrogou as inscrições para o Exame de 
Suplência para o Ensino Fundamental e Médio 2013.

Agora as inscrições vão até o dia 30 de agosto e devem ser 
realizadas no horário de 08h30 às 19h na Secretaria da Escola do 
SESI, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes,  3786 – 
Aeroporto, ou no Distrito Industrial, localizado na Av. das 
Indústrias, S/N – Distrito Industrial, no horário das 16h30 ás 21h. 

Os interessados devem comparecer munidos de originais e 
cópias do RG, CPF, comprovante de residência e carteira de 
trabalho (cópia da página de dados pessoais e da página do 
contrato de trabalho).

O exame tem o objetivo de elevar o nível de escolaridade dos 
trabalhadores industriários e seus dependentes, propiciando 
assim um maior nível de conhecimento. No ano passado 359 
pessoas prestaram o provão, em 2013 a meta é atender 400 
pessoas, sendo 200 no exame do Ensino Fundamental e 200 no 
Ensino Médio. As provas serão realizadas nos dias 10,17 e 24 de 
novembro.

Ellen Cavalcante, diretora do Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET-SESI, explica que o 
Exame de Suplência foi implementado a partir do desejo dos 
trabalhadores da indústria que não tem possibilidade de estudar 
da maneira tradicional. “O projeto dá a possibilidade do 

trabalhador da indústria aumentar o seu nível de escolaridade, as 
provas só serão realizadas em novembro de 2013, possibilitando 
uma flexibilidade na preparação para as avaliações”, frisou.

É importante lembrar que o período de inscrição até 30 de 
Agosto é apenas para os trabalhadores da indústria e seus 
dependentes. Caso todas as vagas não sejam preenchidas, elas 
serão disponibilizadas para a comunidade, a partir de Setembro.

Mais informações pelos telefones 4009-1879 e 3621-6600.

Colônia de Férias do SESI: últimas vagas

SESI abre inscrições para o Programa Atleta do Futuro

Prorrogadas as inscrições para o
Exame de Suplência do SESI

programação com mui-
tas brincadeiras e alegria 
para as crianças. “A 
Colônia representa um 
momento de diversão 
para os pequenos no 
período das férias, tere-
mos uma programação 
com muitas atividades e 
um passeio ao Aero-
clube de Boa Vista, além 
de se divertirem as 
crianças  estarão  au-
mentando seu ciclo de amizade,  por isso é interessante que 
participem das atividades”, completou.

Mais informações pelo telefone 4009-1844.

beneficiados passará de 2,5 mil para 4 mil devido convênio com a 
Prefeitura de Boa Vista.

O programa é composto por quatro fases: Motora, (onde serão 
apresentadas atividades lúdicas, destinado a crianças de 6 a 8 
anos); Pré-desportiva, (apresentação das mais variadas 
modalidades esportivas e prática de atividades e jogos 
adaptados, para crianças de 9 e 10 anos); Esporte I, (iniciação à 
prática esportiva com jogos e competições, destinado a jovens de 
11 e 12 anos) e Esporte II (estratégia de jogos e competições mais 
avançadas, para o público entre 13 e 17 anos).

Mais informações sobre inscrições podem ser obtidas pelos 
telefones 4009-1844 e 3621-6600.

Fotos: Charles Wellington
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Pesquisas apontam que alunos que frequentam a biblioteca têm 
um maior rendimento nos estudos, isso acontece em decorrência do 
ambiente calmo, tranquilo e que estimula a leitura, possibilitando 
que o individuo consiga ampliar seus conhecimentos. 

Os livros são essencialmente importantes para a formação 
cultural e pessoal do cidadão, e ainda possibilita que um mundo 
diferente seja descoberto pelas crianças, adolescentes e adultos, 
além de fonte de conhecimentos indescritíveis. A biblioteca é um 
meio que possibilita a integração entre a instituição de ensino e 
comunidade. 

O SENAI disponibiliza em suas instalações desde 1993 uma 
biblioteca com um acervo de cerca de 3.000 materiais técnicos que 
atendem as diversas áreas de atuação do SENAI. O acervo atende 
também estudantes em preparação para o vestibular e concursos 
públicos. Tudo isso em um espaço aconchegante. 

A bibliotecária Clivea Souto falou da satisfação em saber 
que muitas pessoas utilizam apenas a biblioteca do SENAI, como local 
e meio de estudo. “Ver estudantes que por aqui passam, sendo 
aprovados em concursos e alcançando seus objetivos, nos dá um 
grande orgulho e a certeza de que estamos realizando um bom 
trabalho. Daqui já saíram aprovados em diversos concursos realizado 
em nossa cidade, e saber que colaboramos com esses resultados é 
uma sensação indescritível”, destacou.  

Karoline Costa, usuária da Biblioteca, destacou que para quem 
não tem condições de frequentar um cursinho particular, o local é 

uma ótima opção para realizar as pesquisas e estudos. “Eu encontrei 
no SENAI um espaço que oferece conforto e tranquilidade e isso é 
muito importante, vejo que muitas pessoas dizem que não tem 
tempo para estudar, mas o bom da Biblioteca do SENAI é a 
flexibilidade dos horários, além do rico acervo disponível” finalizou.
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Biblioteca do SENAI e sua importância para sociedade

SENAI recebe Unidade Móvel de Construção Civil
O SENAI-RR recebeu na segunda 

quinzena de Junho mais uma Unidade 

Móvel para atender a demanda da 

indústria na Construção Civil, que de 

acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE foi o setor 

que de maior crescimento na Região 

Norte, com destaque o Estado de Roraima. 

O SENAI tem contribuído cada 

vez mais com a qualificação de mão de 

obra na área de construção civil, do início 

de 2012 a junho deste ano foram 

aproximadamente 790 alunos, nos cursos de: Pedreiro assentador de 

tijolos, Pedreiro de revestimento cerâmico, Instalador hidráulico, 

Carpinteiro estrutural, Eletricista instalador predial e residencial, 

Introdução à eletricidade e Pintor de obras.

Com esta aquisição somam-se cinco Unidades Móveis, 

sendo duas de informática, uma de confecção do vestuário, uma de 

alimentos e uma de construção civil.  Essas unidades, são salas de 

aula que levam qualificação profissional a diversas localidades, sejam 

bairros da capital ou nos municípios do Estado, onde o SENAI/RR não 

possui estrutura fixa para atendimento.

A Unidade Móvel de construção civil atende a 19 alunos 

por turma e é composta de 214 itens, dentre eles o nível laser, 

vibrador de concreto, betoneira 250L, serra mármore, furadeira, 

compressor, esmerilhadeira angular, detector de umidade parede, 

entre outros equipamentos necessários para atender os cursos 

supracitados de forma moderna e com alta tecnologia.

O encarregado do SAM Denys Cantanhede destacou que a 

nova unidade vai facilitar os atendimentos e permitir mais 

flexibilidade nas ações de qualificação e mais interação entre o SENAI, 

Indústria e a comunidade em geral. “Por meio desta Unidade Móvel 

estaremos capacitando e promovendo aperfeiçoamento em todo o 

Estado na respectiva área, dando oportunidade de melhoria de vida 

as comunidades e oferecendo mão de obra qualificada às empresas 

industriais do ramo da construção” enfatizou.

A previsão de início das turmas na Unidade Móvel de 

Construção Civil é para a primeira quinzena do mês de agosto.

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com vagas disponíveis para estágio nas seguintes áreas de conhecimento:

Foto: Ascom/SENAI
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VAGA DE ESTÁGIO – IEL/RR

Ensino Médio - A partir do 3° Ano

Horário: 13h às 19h (1 vaga) ou 14h às 20h (1 vaga)

Técnico Subsequente em Informática - A partir do 1° módulo

Horário: 08h às 12h (1 vaga)

Técnico em Enfermagem - A partir do 1º módulo

Horário: 07h às 13h (2 vagas)

Administração - 1° Semestre

Horário: 08h às 12h (1 vaga) ou 14h às 18h (1 vaga)

Obs:. Necessário CNH categoria B

Administração / Ciências Contábeis - A partir do 4° semestre

Horário: 08h às 12h e 14h às 16h (6h de estágio) - 2 vagas

Administração / Secretariado Executivo - 3º ao 5° semestre

Horário: 14h às 18h (2 vagas)

Educação Física - A partir do 3° semestre

Horário: 08h às 12h (2 vagas) ou 15h às 19h (1 vaga)

Pedagogia - A partir do 6º semestre

Horário: 10h às 12h e 14h às 18h (6h de estágio) - 1 vaga

Horário: 12h às 18h (3 vagas)

Publicidade e Propaganda/ Marketing - A partir do 5° semestre

Horário: 08h ás 13h (1 vaga)

Secretariado Executivo (Estágio Obrigatório)

Horário: 08h às 12h ou 14h às 18h (1 vaga)

Administração (Estágio Obrigatório)

Horário: 08h às 12h ou 14h às 18h (1 vaga)

Observação: ao encaminhar curriculo por e-mail, favor inserir no título do e-mail o nome do curso + a palavra estágio.
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