Informativo interno da
Federação das Indústrias
do Estado de Roraima

Nº 356 - 24.11.2017
Livre Iniciativa

Ética

Transparência

Satisfação dos Clientes

Alta Performance

Valorização das Pessoas

As novas regras do Simples Nacional foram destaque
no Encontro com Contadores promovido pela FIER
A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER realizou no dia 22 de novembro o Encontro com Contadores que teve
como palestra “As novas regras do Simples Nacional para 2018”.
O evento faz parte do calendário de ações do Programa de Desenvolvimento Associativo- PDA, uma iniciativa da Confederação
Nacional da Indústria - CNI em parceria com o SEBRAE.
Participaram do evento 47 pessoas entre chefes de escritório e de departamento; contadores; auxiliar fiscal e contábil; diretores; chefes de departamento; administradores; estagiários
contábeis; empresários industriais; técnico em contabilidade;
gerente de conferência de estoque; gestora financeira; assistente financeiro, assistente fiscal e administrativo entre outros.
O evento teve como objetivo promover aproximação com os
contadores do Estado; Apresentar o Sistema de Representação
da Indústria e o Sistema Indústria; Sensibilizar os contadores
sobre a importância de promover o adequado enquadramento
sindical das indústrias; Estimular o associativismo, sensibilizando
os contadores quanto aos benefícios de seus clientes industriais
participarem dos sindicatos; Prover aos contadores informações
sobre assuntos técnicos de interesse, contribuindo para seu
aperfeiçoamento profissional.
A programação foi aberta pela coordenadora técnica da FIER,
Karen Telles, que agradeceu a presença de todos em nome do
presidente Rivaldo Neves e sua diretoria, destacando a importância da proximidade e da parceria entre os profissionais de
contabilidade e empresários.
O Presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas do Estado de Roraima – SESCON, José Soares Belido
destacou a importância do evento para a classe como um todo
para obter mais conhecimento e ficar por dentro das novas mudanças.

Participantes e palestrante durante o encontro

Como tema focal do evento o consultor da CNI, Vicente Sevilha falou sobre as novas tabelas e o novo formato de cálculo de
tributação para as empresas optantes do SIMPLES Nacional, que
entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2018. O modelo atual, válido até dezembro, tem seis tabelas e 20 faixas. No próximo ano,
o modelo terá cinco tabelas e seis faixas. Mesmo com a diminuição, Sevilha frisou que o procedimento não ficou mais fácil.
Durante o evento os convidados puderam acompanhar e conhecer os serviços oferecidos pela Rede SESI Viva Mais, o qual foi
apresentado pela gestora de Relações com o Mercado do SESI/
RR, Débora Arraes Gruber.
O Encontro com Contadores contou com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Roraima – CRC e do
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de
Roraima – Sescon.

Oficina para sindicatos

Lideranças sindicais participam de oficina sobre
atendimento às indústrias na prática
A Federação das Indústrias do Estado de Roraima- FIER irá realizar no dia 28 de novembro, a partir das 15h, em sua sede, uma oficina para os sindicatos patronais, sobre “Atendimento às Indústrias
na Prática”, a fim de aprimorar a estratégia de abordagem direta às
indústrias pelos sindicatos com vistas à ampliação e manutenção da
base de associados, bem como à oferta de produtos e serviços do
Sistema Indústria que sejam aderentes a suas reais necessidades.
A proposta do evento é promover uma reflexão sobre as competências sindicais relacionadas ao atendimento de excelência às
indústrias do setor representado; apresentar o Modelo de Atuação
Articulada, ressaltando a possibilidade de atuação dos executivos
como articuladores de negócios, sobretudo junto às micro e pequenas empresas industriais; relacionar as principais diferenças entre a
abordagem de vendas e o atendimento consultivo; detalhar os aspectos inerentes à construção da proposta de valor para o cliente;
apresentar as linhas de soluções (produtos e serviços) do Sistema
Indústria; realizar atividades práticas que possibilitem o exercício

das técnicas apresentadas.
Durante a oficina serão realizadas atividades práticas as quais
permitirão que os participantes experimentem as técnicas e instrumentos propostos pelo facilitador. O conteúdo apresentado irá
envolver competências sindicais, modelo de atuação articulada,
abordagem consultiva, criação de valor e boas práticas de atendimento consultivo.
O facilitador da oficina será o consultor da CNI, Leonardo Carraretto, empresário, professor e palestrante, especialista em Gestão de Projetos com mais de 17 anos de experiência em marketing
e inovação, tendo atendido empresas como Google, Itaú, Bradesco, Afiliadas Globo em todo Brasil, e diversas outras empresas.
Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no Centro
de Promoção do Associativismo Sindical – CPAS, localizado na sede
da FIER. Os telefones para contato são (95) 4009-5351/5352/5354
ou pelo e-mail (cpas@fier.org.br).
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Dia da Indústria Roraimense

Meta ultrapassada com mais de 2.800
atendimentos realizados

Atendimento em pediatria e Orientações sobre a saúde do homem.

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER e o Serviço Social da
Indústria de Roraima – SESI/RR, juntamente com Sindicatos patronais
filiados a FIER, realizaram no dia 18 de novembro, O Dia da Indústria
Roraimense - DIRR. Em sua 5ª edição o evento consolidou 2.887 atendimentos para 962 pessoas, com a participação de 18 parceiros e 170
voluntários.
Durante o evento os trabalhadores das empresas industriais de
Roraima e seus dependentes puderam contar com atendimentos em
odontologia, pediatria, cardiologia, oftalmologia, fonoaudiologia, clínica médica, coleta de preventivo, exames das mamas, orientações jurídicas, avaliação nutricional, massagem anti-stress, fisioterapia, saúde dos
pés, corte de cabelo, emissão de RG e CPF, parcelamento de débitos de
consumo de água, orientações para estágio, limpeza de pele, distribuição de mudas de plantas e lazer para as crianças com, piscina, oficina de
jiu-jitsu, brincadeiras recreativas e jogos diversos.
Uma novidade foi que, ao sair do exame com o oftalmologista, o
beneficiado pôde passar na ótica, localizada na sala ao lado e já saiu
com seu par de óculos pronto para utilização. A programação incluiu
exposições da equipe de Robótica do SESI, miniaturas de carros e personagens de filmes e desenhos.
A Maiara Silva Oliveira veio com duas filhas, uma de sete e uma de
seis anos e com a avó de 75 anos, todas dependentes do Sr. Raimundo
Oliveira, colaborador da Base Artefatos e Concretos. De acordo com a
beneficiada utilizou o máximo de atendimentos que conseguiu conciliar como odontologia, aplicação de flúor e orientação da saúde bucal,
oftalmologia, preventivo, ginecologista, nutricionista, limpeza de pele,
degustação do cozinha brasil e distribuição de mudas.
Maiara ainda complementou, “estou tentando conseguir o atendimento de odontologia há seis meses pelo SUS, é muito difícil ter vaga.
Aqui foi muito rápido e fiz muitas outras coisas. O atendimento foi ótimo. Essa é a segunda vez que participo do evento e percebo que a equipe está sempre bem preparada, são gentis e durante a organização dos
atendimentos agem com calma e controlam a situação. Minhas filhas
também utilizaram a odontologia, fizeram aplicação de flúor, receberam
orientação da saúde bucal e se divertiram nas atividades recreativas e
esportivas. Minha avó estava precisando ir ao oftalmo e teve a facilidade de já sair com a receita e pegar o óculos na ótica, que estava ao lado.
Ela também foi ao dentista, fez limpeza de pele. Em resumo, satisfação
total com o evento de hoje e pelo que vi de movimento por aqui, acredito que o SESI alcançou a meta de atendimentos”, concluiu.
O colaborador da Vidraçaria União, Michel Potentini, compareceu
ao DIRR e levou toda a família, esposa e três filhos. A família é da Venezuela e já está em Boa Vista a um ano, aproveitaram a manhã para
utilizar os serviços de pediatria, odontologia e emissão de CPF, além de
levar a criançada para as atividades de lazer. O casal avaliou o evento
como uma ótima oportunidade para cuidar da saúde.

Nessa edição foi possível perceber uma mudança no comportamento masculino, a preocupação com a prevenção da saúde e a quebra de
tabus com assuntos extremamente importantes, o Câncer de Próstata
e o de Mama, o último, apesar de raro e pouco conhecido, precisa de
uma atenção dos homens, pois é possível acontecer e no Dia da Indústria Roraimense tiveram a oportunidade de realizar a consulta com as
orientações.
O colaborador do Grupo Simões, Aristídes José Rodrigues Marinho,
percebeu essa necessidade e decidiu procurar orientação médica para
saber o que deve fazer para se prevenir. O trabalhador, além de buscar
as orientações citadas, buscou fazer a sua avaliação nutricional. A sua
esposa utilizou o atendimento de ginecologia e realizou o exame preventivo, a filha foi ao pediatra e realizou a avaliação nutricional. “Os
atendimentos de hoje foram muito úteis, fomos bem atendidos, achei
tudo tranquilo e rápido. Algumas coisas que fizemos já estávamos tentando há um tempo, mas não estava conseguindo marcar. Meu objetivo
hoje foi mais de prevenção realmente, sei dos riscos de saúde que todos
nós estamos sujeitos e quero me cuidar e cuidar da minha família para
evitar problemas futuros”, afirmou.
O Celso Borges Alcântara tem o mesmo entendimento quanto à
prevenção e resolveu procurar as orientações sobre o câncer de mama.
O beneficiado é dependente da Josilene Ferreira Lima, colaboradora da
Oliveira Energia. Celso utilizou ainda a avaliação nutricional, que já havia
tentado atendimento em outros locais e não conseguiu; saúde dos pés;
oftalmologia, que já estava no período da consulta de rotina e; cardiologia, especialidade que precisa ir todo ano, pois tem pressão alta e
precisa fazer um acompanhamento. “Foi a primeira vez que participei
desse evento e achei muito bom, todos os atendimentos foram ótimos”,
finalizou.
A esposa, Josilene, utilizou a avaliação nutricional, o exame clínico
das mamas, o cardiologista e a saúde dos pés.
O Dia da Indústria Roraimense tem o objetivo de oportunizar aos
trabalhadores da indústria e seus dependentes, o acesso gratuito a serviços de qualidade nas áreas de cidadania, educação, saúde e lazer.
O Presidente da FIER, Rivaldo Fernandes Neves, avaliou a realização
do evento e destacou a relevância da iniciativa. “A união do Sistema
FIER em prol deste evento, além das dezenas de parceiros e voluntários
envolvidos e comprometidos com a organização e execução dos trabalhos, nos dá muita alegria, pois conseguimos demonstrar a importância
do setor industrial em Roraima e o compromisso que o Sistema tem em
servi-lo com excelência. Parabéns a todos pela realização de mais uma
ação vitoriosa para o cliente indústria”.
O presidente do Sindirepa, João da Silva, falou sobre a ação. “Considero o Dia da Indústria Roraimense é muito importante, por esse motivo fiz um trabalho de ampla divulgação para as empresas associadas
ao sindicato e, durante minha visita no dia da ação, identifiquei muitos
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dos meus associados e seus dependentes utilizando os atendimentos
disponíveis naquela manhã. Depois tive a devolutiva de que gostaram
bastante dos serviços oferecidos e que esperam que esse trabalho continue. A organização do evento está de parabéns”, concluiu.

Artesãos Autônomos, Empresas de Artesanato e Artefatos do Estado de
Roraima – SINDEARTER e Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos, Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA e Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON.

O DIRR teve o apoio dos Sindicatos Patronais Filiados a FIER, os
quais são: Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima – SINDIGRÃOS, Sindicato da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados de
Roraima – SINDIMADEIRAS, Sindicato dos Garimpeiros do Estado de
Roraima – SINDIGAR, Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – SINDIGRAF, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas,
Terraplanagem e Obras do Estado de Roraima – SINDICON, Sindicato
das Indústrias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de
Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima – SINDICONF, Sindicato dos

Os parceiros nessa edição foram: Liga Roraimense de Combate ao
Câncer; Defenria Pública do Estado de Roraima; Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima; Correios; CAER; Eletrobras Distribuição Roraima; IEL
Roraima; FIER; Instituto de Identificação Oldílio Cruz; FEMARH; SESAU;
Associação dos Moradores do Bairro Asa Branca; SENAI; i9life; Natura;
Hobby Roraima; Daylin, voluntária com serviços de fisioterapia; Joel
Brito, voluntário com serviços de consultas nutricionais; Ronny Molina,
voluntário com serviços de podologia; Coordenação Municipal de Imunização e Prosserv.

Veja os atendimentos do Dia da Indústria Roraimense

O público chegou cedo no local para garantir atendimento

Antendimento para os serviços da área de saúde

Coordenadoras do SESI com a Superintendente e Diretor do SESI

Superintendente da FIER e SESI com o Presidente da FIER e participantes do evento

Diretor do SESI cumprimentando expositora de miniaturas

Aplicação de Flúor
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Avaliação Bioimpedância

Avaliação Nutricional

Cardiologista

Corte de cabelo

Odontologia

Distribuição de mudas

Emissão de CPF

Emissão de R.G.
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Exame Clínico das Mamas

Exposição da barbie

Exposição de miniaturas

Exposição de robótica

atendimento

Fonoaudiologia

atividades de futsal

Ginecologia
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Limpeza de pele

Massagem Anti-stress

Oftalmologista

Orientações sobre saúde bucal

Orientações para estágio

Orientações sobre consumo de energia

Ótica
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Parcelamento de débitos com a CAER

Presidente da FIER, Rivaldo Neves, visitando os parceiros

Presidente do Sidirepa, João da Silva

Preventivo

Atividades recreativas

Saúde dos pés

Senai

Tenis de mesa
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Atividade recreativa

Vacinação

Corte de cabelo
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Mostra SESI de Teatro 2017 será realizada
nesta sexta-feira dia 24

Luz, câmara e ação! Tudo pronto para a Mostra de Teatro do SESI
2017 que acontecerá logo mais, a partir das 19h30, na sala de Teatro
do SESI, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto.
São 40 alunos do Projeto Arte Jovem que irão abrilhantar a noite
desta sexta-feira (24), com um espetáculo pra lá de inteligente e divertido. O elenco conta com a participação de atores mirins entre 6 a 12
anos, diretor da peça, professores e estagiários. O público alvo para
prestigiar o evento, são os pais e familiares dos pequenos atores.
A peça teatral a ser a presentada é a “Operação Lava Gato”, uma
releitura do clássico Gato de Botas, de Charles Perroult, adaptação da

dramaturga Maria Clara Machado e contextualizada pelo professor de
teatro Pereira Filho, do Projeto SESI Arte Jovem.
Trata-se a narrativa de um gato muito ousado e esperto, o Gato
de Botas, presente de herança ao filho mais novo de um agricultor.
Vivendo o papel de protagonista, o gato, além de ousado e esperto,
transforma-se num mentiroso, propineiro, onde através de suas falcatruas, aproxima-se do Rei, sua família para alcançar vantagens ilícitas e
projetar o jovem Pedro a Marquês de Carabá, fruto de suas ardilosas
articulações. Uma aventura, um golpe, uma fantasia divertida e atual.
O que será do reino de batatas após a Operação Lava Gato?
Não perca!
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Recital Arte Jovem e Lazer Cultural

Alunos se superam com lindas
apresentações

Alunos e professores no segundo dia de apresentações

Os alunos dos Projetos Arte Jovem e Lazer Cultural participaram de
21 a 23 de novembro do Recital 2017, que teve o objetivo de incentivar
a cultura local, demonstrar e valorizar o resultado do aprendizado dos
alunos dos projetos junto aos familiares, os trabalhadores da indústria,
comunidade em geral e demais convidados.
Prestigiaram o evento cerca de 300 pessoas, que puderam ouvir
Músicas Populares Nacionais – MPB, Internacionais, Folclóricas, composições de professores do SESI-RR e cantigas de roda. Os ritmos foram
os mais variados como rock, reggae, pop, regional, sertanejo e infantil.
A mãe do Raul Pinho de Souza, Raquel Pinho, falou sobre o pouco
tempo que o filho está no projeto e o quanto ele já está demonstrando
evolução. “O Raul está bem empolgado com as aulas do Arte Jovem,
está participando a seis meses e já conseguimos ver, na prática, os
aprendizados, tanto com o teclado, quanto na desenvoltura, que apesar
de ele já ser bem relacionado, teve uma melhora pela convivência com
as outras crianças”, afirmou.
Para a mãe do Pedro Vitor, Karla Magalhães, a participação do filho
no projeto é motivo de orgulho para a família e satisfação para o filho.
“O Arte Jovem é muito importante para as crianças interagirem com outras crianças, ele ajuda também no desenvolvimento na escola, porque
acredito que qualquer instrumento que a criança pratique, no caso do
meu filho a bateria, ajuda a desenvolver a concentração e o aprendizado, pois a escola é essencial, mas tem que ter algo para somar, eu coloco o meu filho no projeto com todo gosto, ele está desde os seis anos,
hoje está com nove e é uma satisfação para ele, principalmente quando
chega a época do Sarau e do Recital, ele se realiza e a família vem em
peso para assistir. É muito gratificante, por mim ele vai ficar até os doze

anos, que é a idade limite no projeto”, concluiu.
Foram três noites de muito nervosismo, expectativa e concentração
dos nossos artistas mirins do Arte Jovem e dos alunos do Lazer Cultural.
Ansiedade que ao final de cada apresentação se transformava em um
belo sorriso. Ao todo participaram 86 alunos, que realizaram 36 apresentações.
Segundo o pedagogo responsável pelos projetos, Eli Araújo, o evento é resultado da evolução dos aprendizados durante o ano e do trabalho em conjunto entre a equipe do SESI e os alunos. “Durante todo
o semestre, acompanhando o trabalho desenvolvido pelos professores,
foi muito bom perceber o quanto os alunos se desenvolveram, a partir
do dia a dia e das vivências que o Arte Jovem e o Lazer Cultural proporcionam com a proposta pedagógica de vivências artísticas. Fico muito
feliz pela responsabilidade da equipe de professores, o que reflete diretamente no resultado de sucesso assistido em nossos recitais, com
verdadeiros shows artísticos protagonizados pelos alunos”, concluiu.
Durante as apresentações foi possível perceber aprendizados que
vão além de aprender a tocar um instrumento, cantar ou atividades
culturais em um âmbito geral. As crianças demonstraram solidariedade
umas com as outras, palavras e olhares de incentivo para cada nome
anunciado eram constantes, assim como os abraços de dever cumprido
após as apresentações.
Assim são o Arte Jovem e o Lazer Cultural, projetos que ensinam
cultura atrelada a valores, ensina que todos precisam se respeitar e que
a união é importante para o crescimento do indivíduo na sociedade.
Confira as apresentações do Recital 2017 nas páginas a seguir.

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 356 - 24.11.2017

10

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 356 - 24.11.2017

11

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 356 - 24.11.2017

12

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 356 - 24.11.2017

13

SENAI/RR lança aplicativo para facilitar acesso a Programação de Cursos

Hoje em dia é impossível imaginar um celular moderno sem os divertidos e úteis aplicativos, que servem para quase tudo – desde acessar redes sociais, comprar ingressos, até receber de um laboratório o
resultado do seu exame médico.
Nesse sentido o SENAI Roraima lançou um aplicativo que permite
acessar a Programação de Cursos da Instituição. A nova ferramenta reúne também informações institucionais, especificações dos Serviços de
Tecnologia e Inovação, galeria de fotos, programas institucionais, entre
outras funções, tudo isso para que nossos clientes possam ficar informados a qualquer hora e de qualquer lugar.
O aplicativo é mais uma ferramenta digital para ampliar a comunicação com os empresários e a comunidade, que também podem
consultar informações por meio do site institucional www.rr.senai.br e

pelo Facebook - SENAI Roraima e é mais uma iniciativa no processo de
modernização da Casa.
Segundo Ródson Ferreira, Gerente de Tecnologia da Informação
do SENAI/RR, os usuários têm no aplicativo mais uma alternativa para
consultar nossa Programação de Cursos online. “A ideia é que o APP
seja mais um canal de comunicação, aproximando o SENAI dos clientes.
As informações são de fácil acesso, e os cursos são separados entre as
áreas do SENAI, sendo elas: Alimentos, Automotiva, Confecção do Vestuário, Construção Civil, Eletroeletrônica, Gestão, Informática, Madeira/
Mobiliário, Metal/Mecânica, Segurança no Trabalho”.
O aplicativo está disponível nas plataformas Android (Play Store) e
iOS (Apple Store), e já pode ser instalado gratuitamente.
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Exposição dos projetos do BITERR
será realizada no dia 14 de dezembro
O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR e o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de Roraima – SEBRAE/RR, irão realizar, em
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Roraima
– SENAI/RR, no dia 14 de dezembro o Encontro Científico do Programa
Bolsas de Inovação Tecnológica de Roraima – BITERR - 8ª Edição.

aula trazem inúmeros benefícios, como maior segurança, autoestima,
valores altruísticos e reconhecimento através da divulgação pública do
seu trabalho.

No encontro, serão realizadas as apresentações dos resultados dos
projetos e exposição do produto final, onde irão participar 18 bolsistas,
sendo, 14 da UFRR, 01 do UFRR, 01 da Estácio Atual, 01 do Centro Estadual de Educação Profissional – CEEP e 01 da Faculdades Cathedral.

A iniciativa trata-se de um programa que tem o intuito de estimular
acadêmicos e universidades e faculdades locais, públicas ou privadas,
a desenvolverem pesquisas práticas voltadas à melhoria de produtos,
processos ou serviços oferecidos para iniciativa privada presente no
estado de Roraima, por meio da concessão de bolsas a alunos, sob a
coordenação de professores/orientadores.

O Encontro Científico tem o propósito de reunir os acadêmicos para
trocas e transmissão de informações de interesse comum. Para a vida
do acadêmico, as atividades e experiências vivenciadas fora da sala de

O evento acontecerá SEBRAE São Francisco, Rua Gov. Aquilino Mota
Duarte, nº 1771 – Bairro Saõ Francisco, no horário de 08h00 às 12h00 e
das 14h00 às 18h00 e será aberto a comunidade em geral.
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IEL Realiza capacitação empresarial na área
de Logística de Estoque e Distribuição
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR, iniciou no dia 22 de novembro a
capacitação empresarial na área de Logística de Estoque e Distribuição,
com a participação de 14 colaboradores da empresa Pau Brasil e 2 do
Big Amigão, totalizando 16 participantes.
A capacitação terá duração de 20 horas e irá apresentar conceitos
atualizados, ferramentas e metodologias aplicadas à logística de estoque e distribuição fazendo com que todos compreendam de forma prática as atividades logísticas.

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

