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Com o apoio  da Confederação Nacional  da  Indústr ia 
(CNI)  e  do Serv iço Bras i le i ro  de Apoio às  Micro e  Peque-
nas  Empresas  (Sebrae) ,  a  Federação das  Indústr ias  do Es-
tado de Rora ima (F IER) ,  por  meio do Assoc ia  Indústr ia , 
e ixo  do Programa de Desenvolv imento Assoc iat ivo (PDA) , 
tem proporc ionado aos  s indicatos  industr ia is  e  empre-
sár ios  de d iversos  seguimentos  da indústr ia   cursos ,  pa-
lestras ,   capaci tações  e  of ic inas   que abordam temas de 
a l ta  re levância  para  o  d ia  a  d ia  do setor  produt ivo,  como 
adequação à  leg is lação trabalh ista ,  ambienta l  e  t r ibutá-
r ia ;  redução de custos  com energ ia  e létr ica  e  formas para 
promover  a  internac ional ização.

Nessa quinta-fe i ra  (08) ,  cerca  de 30 pessoas  entre  em-
presár ios ,  co laboradores  do S istema Indústr ia  (F IER,  SESI , 
SENAI  e  IEL) ,  t rabalhadores  dos  setores  da indústr ia  de 
construção c iv i l  e  terraplanagem,  reparação de ve ículos , 
confecções  de roupas,  pani f icação,  gráf ico,  madeira  e  mó-
veis  e ,  aparelhamentos  com benef ic iamento de mármores 
e  granito  part ic iparam no auditór io  da F IER da segunda 
turma do Curso Como l idar  com NRs que mais  impactam 
a indústr ia ,  ministrada pelo  Consultor  da CNI ,  Hercules 
Romualdo Dias .

O objet ivo do curso fo i  sens ib i l i zar  quanto ao impacto 
do ambiente de negócios ,  sobretudo anal isar  as  dez  nor-
mas regulamentadoras  que impactam na compet i t iv idade 

da indústr ia ,  a lém de ressa l tar  a  importância  do forta lec i -
mento da representação empresar ia l ,  s indica l  e  est imular 
o  assoc iat iv ismo.

Durante o  curso com 8 horas  de duração,  os  part ic ipan-
tes  trocaram exper iênc ias  e  part ic iparam de duas  at iv ida-
des  e  s imulações  de s i tuações  do d ia  a  d ia  que envolve-
ram o segmento patronal ,  os  t rabalhadores  e  o  governo. 

Saiba quais  foram as  normas estudadas:

NR 5 -  Comissão Interna de Prevenção de Ac identes  (CIPA)
NR 6 -  Equipamentos  de Proteção Indiv idual  (EPI )
NR 7  -  Programa de Controle  Médico de Saúde Ocupacio-
nal  (PCMSO)
NR 9 -  Programa de Prevenção de R iscos  Ambienta is  (PPRA)
NR 12 -  Máquinas  e  Equipamentos
NR 15 -  At iv idades  e  Operações  Insa lubres
NR 16 -  At iv idades  e  Operações  Per igosas
NR 18 -  Condições  e  Meio Ambiente de Trabalho na Indús-
tr ia  da Construção
NR 24 -  Condições  Sanitár ias  e  de Conforto nos  Locais  de 
Trabalho
NR 35 -Trabalho em Altura

Entre  e las ,  a  NRs 12 e  18,  que tratam da operação de 
máquinas  e  equipamentos  pesados,  e  das  Condições  e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústr ia  da Construção, 
respect ivamente,   t iveram uma abordagem mais  profun-
da,  dada a  sua importância  na rot ina  industr ia l . 

Para  a  representante da empresa Amazônia  Granitos , 
Raquel  Cr ist ina  de Ol ive ira  Lopez,  o  curso fo i  uma a  opor-
tunidade de esc larecer  a lgumas dúvidas .   “F iquei  conten-
te  com o que fo i  abordado,  pr inc ipa lmente os  exerc íc ios 
que serv i rão como base para  apl icarmos no nosso ambien-
te  de trabalho”,  af i rmou.

O consultor  da CNI ,  Hercules  destacou a  part ic ipação e 
o  interesse do públ ico  em conhecer  e  v ivenciar  as  NRs no 
d ia  a  d ia  com os  empresár ios ,  s indicatos  patronais  e  s in-
d icatos  labora is .  “É  necessár io  que todos tenham enten-
dimento a  af im de que possam juntos  possam ident i f icar 
a  maneira  mais  sensata  de l idar  com as  normas,  ev i tando 
que as  empresas  se jam auditadas”  d isse.

FIER dissemina informações sobre as 
Normas Regulamentadoras

Participantes durante o curso sobre NRs

Atividades em grupo

 Atividade e simulação de situações envolvendo governo, sindicato e trabalhadores. 
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Projeto da CNI alavanca produtividade das empresas
Indústria+Produtiva propôs mudanças simples no chão de fábrica e teve resultados 
surpreendentes. Eficiência das empresas participantes aumentou em média 54%

Aumentar a produtividade é um dos desafios mais importantes 
para a indústria brasileira, sobretudo em um momento de ajuste 
fiscal e retração econômica. Um projeto da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (SENAI) e com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), mos-
trou que é possível mais que dobrar a produtividade e reduzir as 
despesas de produção em pouco tempo, com medidas simples e, 
mais importante, com baixo custo para as empresas. O resultado 
foi um retorno financeiro entre oito e 108 vezes o valor investido 
pelas indústrias. 

O Programa de Apoio à Indústria Brasileira para o Aumento da 
Produtividade (Indústria+Produtiva) funcionou em quatro estados 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Ceará), onde foram 
selecionadas 18 empresas de médio porte - com faturamento entre 
R$ 3,6 milhões e R$ 20 milhões - de cinco setores: alimentos, con-
fecção, calçados,  metalmecânico e brinquedos. 

O investimento médio por empreendimento foi de R$ 18 mil e a 

ideia era utilizar os recursos humanos e os instrumentos existentes 
na própria fábrica. Os consultores do projeto analisaram o proces-
so produtivo de cada empresa e buscaram soluções inteligentes, 
por vezes simplórias, para diminuir o desperdício de tempo e ma-
teriais, e, consequentemente, reduzir os custos de produção. Na 
maioria das indústrias atendidas, havia excesso de estoque, dispo-
sição inadequada dos espaços de trabalho, falta de organização de 
peças e insumos, como ferramentas, e ausência de padronização 
de cada etapa de montagem.  

O gerente-executivo de Política Industrial da CNI, João Emílio 
Gonçalves, explica que o projeto-piloto foi desenvolvido de forma 
que empresas de qualquer porte ou setor possam se beneficiar. 
“O aumento da produtividade é uma necessidade de todas as em-
presas brasileiras e o projeto mostrou que é possível ter ganhos 
expressivos de maneira rápida e barata, alcançando um grande nú-
mero de empresas. Falta apenas uma ação coordenada dos atores 
para dar escala ao projeto”, afirma. 

Resultados do projeto 

54% de aumento médio de produtividade 
26% de ganho em qualidade do processo produtivo  
14% de redução de custo de produção 
Proporção entre investimento e resultado: de 8 a 108 vezes 

•	 Estações	de	trabalho	pouco	eficientes	e	desconfortáveis	
•	 Desorganização	dos	materiais	
•	 Ausência	de	padronização	dos	processos	
•	 Falhas	na	gestão	da	produção	

•	 Excesso	de	estoque	na	linha	de	montagem	
•	 Retrabalho
•	 Falta	de	cultura	de	melhoria	dentro	da	fábrica		

Problemas comuns às empresas 
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Nos dias 6 e7 de outubro Gilberto Carvalho, juntamente com 
as assessoras Rosalina Agusta Rolla da Costa e Famie Oferge Mi-
randa, esteve em Boa Vista para conhecer o trabalho realizado 
pelo SESI/RR.

Ele participou de um encontro com a com a Superintendente 
da FIER e do SESI, Almecir de Freitas Câmara, a vice-presidente 
da FIER Maria Luiza Campos, membros do Conselho Regional do 
SESI, dirigentes do SENAI,IEL e coordenadores e diretores das 
unidades do SESI.

Foi apresentado um balanço dos serviços e resultados do 
SESI/RR nas áreas de educação, saúde, lazer e serviços de cida-
dania e responsabilidade socioambiental.

Em seguida, o presidente do Conselho Nacional destacou a 
importância desta entidade para indústria e para a sociedade, 
por ser uma referência em serviços, ações sociais, que seguem 
um padrão de qualidade, que confirmam e comprovam a finali-
dade de sua existência.

Os membros do Conselho do SESI manifestaram alegria 
e satisfação com a vinda do Presidente. A Conselheira, Izabel 
Cristina Itikawa, destacou a importância do reconhecimento do 
Presidente com relação ao SESI/RR e reforçou a credibilidade 
dos programas sociais e de inclusão como o Programa Atleta do 
Futuro. Ela enfatizou que os seus produtos recebem o logo do 
programa, uma forma de incentivar e divulgar o trabalho que 
tem beneficiando milhares de crianças e adolescentes depen-
dentes de trabalhadores da indústria e da comunidade em geral. 

Ainda como parte da programação, o Presidente do Conse-
lho Nacional e a sua equipe visitaram o Centro de Atividades do 
Trabalhador e o Departamento Regional, localizados na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, onde se concentram, além da área 
administrativa, as unidades de saúde e lazer.

Lá ele pode ver as atividades do Centro de Cultura Esporte 
e Lazer acontecendo, assim como o Programa Atleta do Futuro 
(PAF); os Projetos SESI Arte Jovem e Lazer Cultural e o funcio-
namento da Clínica Médica e Odontológica, além de conhecer o 
Laboratório de Análises Clínicas.

No Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado (CET/SESI), o presidente e a sua equipe foram recepcio-
nados  com apresentação de projetos que evidenciam os bons 
resultados obtidos pelos alunos, inclusive no IDEB. 

Gilberto Carvalho acompanhou apresentações de música, 
danças, exposições fotográfica; conheceu o projeto Lego ZOOM 
desenvolvido na disciplina de Educação Tecnológica com os alu-
nos do 5º ao 9º Ano; apreciou a culinária roraimense e degustou 
alguns pratos típicos da região; conheceu também a Prefeita, o 

Vice-Prefeito e o Vereador do partido Tecnologia da Informação 
do CET, eleitos recentemente pelos alunos por meio do progra-
ma Eleitor do Futuro, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral 
de Roraima (TRE).

Fechando a agenda de visitas, o presidente seguiu para Cen-
tro de Atividades do Trabalhador Waldir Peccini CAT/SESI, locali-
zado no Distrito Industrial, onde são desenvolvidos atendimen-
tos para as indústrias lá instaladas e seus trabalhadores.

O presidente Gilberto Carvalho fez uma avaliação positiva 
de sua visita e firmou o compromisso de lutar junto ao Conselho 
Nacional- Brasília, pelos interesses do SESI/RR e da Indústria, 
para que permaneçam oferecendo serviços de excelência e qua-
lidade. 

Ele declarou ter ficado bastante satisfeito e bem impressio-
nado com a atuação do SESI-RR. “Fiquei muito feliz em perceber 
o zelo e qualidade presentes em cada ação. É muito importante 
ver a estrutura que está a disposição dos trabalhadores da in-
dústria e da comunidade, oportunizando o acesso aos serviços 
de saúde, lazer e educação, valorizando as artes, o empreen-
dedorismo e a cidadania. Acredito que este é o caminho a ser 
seguido”. 

Presidente do Conselho Nacional do SESI 
visita as unidades do SESI/RR

Gilberto Carvalho junto com as crianças do PAF O Presidente junto com sua equipe acompanhando as apresentação dos alunos do CET/SESI 

A Superintendente da FIER e do SESI, Almecir de Freitas Câmara e o Presidente do Conse-
lho Nacional do SESI, Gilberto Carvalho.
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Dia da Indústria Roraimense
A terceira edição do evento acontecerá no dia 17 de outubro, 

no SESI-RR

Dia das Crianças
Alunos do CET/SESI participam de atividades divertidas e inusitadas

No dia 17 de outubro acontecerá a 3ª edição do Dia da Indústria Ro-
raimense, uma realização da Federação das Indústrias de Roraima – FIER 
e do Serviço Social da Indústria de Roraima – SESI/RR, juntamente com 
Sindicatos	patronais	filiados	a	FIER.	

Serão realizados atendimentos em odontologia, pediatria, clínica 
médica,	exames	das	mamas,	avaliação	nutricional,	massagem	anti-stress,	
limpeza de pele, corte de cabelo, parcelamento de débitos de consumo 
de	água	e	lazer	para	as	crianças	com,	piscina,	oficina	de	jiu-jitsu,	brinca-
deiras	recreativas,	palhaços	e	jogos	diversos.

Este	é	um	mutirão	de	cidadania	que	busca	melhorar	a	qualidade	de	
vida dos trabalhadores e dependentes da indústria roraimense, por meio 
da oferta de serviços gratuitos de saúde, lazer, educação e cidadania. A 
expectativa	de	 atendimentos	para	esta	 edição	 será	de	1.600	para	800	
pessoas. Espera-se ter  100 voluntários e 15 parceiros envolvidos na ação.

Poderão usufruir dos serviços  todos os trabalhadores da indústria e 
seus dependentes. Os interessados devem ir até o departamento de Re-
cursos Humanos - RH da empresa em que trabalha para fazer o cadastro, 
informando	o	nome	e	a	quantidade	de	dependentes	que	levará	para	a	
ação. As empresas deverão enviar a relação para o SESI-RR até o dia 14 
de outubro.

Para ter livre acesso ao SESI no dia do evento, cada pessoa cadastrada 

A	escola	do	SESI-RR	presenteou	seus	alunos	com	um	circuito	de	ativi-
dades em alusão ao Dia das Crianças. A programação aconteceu nos dias 
06, 08 e 09 de outubro, pela manhã e pela tarde.

No dia 06 a programação foi animal, 190 alunos, do maternal ao 1º 
ano, foram contemplados com uma visita ao zoológico do 7º Batalhão 
de	Infantaria	de	Selva	–	7º	BIS.	No	local	tiveram	a	chance	de	conhecer	os	
macacos	aranha,	papagaios,	araras,	pacas,	cobras,	onças,	tracajás,	jabutis,	
tucano, veado e o falcão caboclo.

Toda a visita foi acompanhada pelos professores do SESI e pelos sol-
dados do exército, que durante o passeio explicaram para as crianças as 
características	de	cada	animal,	como	nome,	espécie,	habitat	natural,	há-
bitos alimentares e os cuidados necessários para lidar com eles.

No	dia	08	participaram	de	um	dia	de	lazer	em	um	espaço	de	festas	
infantis.	Haviam	cama	elástica,	 vídeo	game,	 x-box,	piscina	de	bolinhas,	
tobogã	inflável,	tombo	legal,	além	de	brincadeiras	de	roda	e,	recreação	e	
pintura de rosto com o palhaço Lulu.

Para as turmas do 2º ao 5º ano a programação foi uma sessão no 
cinema	no	dia	09	de	outubro.	Os	alunos	assistiram	ao	filme	infantil,	Ho-
tel Transilvânia 2, que conta a história de uma família de vampiros, suas 
inúmeras aventuras e experiências com os humanos, assim como ensina 
valores de respeito, união, amor ao próximo, amizade e solidariedade.

receberá	um	passaporte,	que	poderá	ser	retirado	no	setor	de	Relações	
com o Mercado – RELCOM do SESI-RR, de 09 a 15 de outubro, das 8h às 
17h30. 

O Dia da Indústria Roraimense será realizado, das 14h às 18h, no SESI-
-RR, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Bairro: 
Aeroporto. 
Veja quais são os Sindicatos Patronais Filiados a FIER – Sindicato das 
Indústrias	de	Beneficiamento	de	Grãos	do	Estado	de	Roraima	–	SINDI-
GRÃOS,	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	de	Panificação,	Confeitaria	e	Alimentos	do	Estado	de	Roraima	
– SINDIPAN, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Terraplana-
gem e Obras do Estado de Roraima – SINDICON, Sindicato das Indústrias 
de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e Si-
milares do Estado de Roraima – SINDICONF, Sindicato dos Artesãos Autô-
nomos, Empresas de Artesanato e Artefatos do Estado de Roraima – SIN-
DEARTER 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.

A aluna do 2º ano B, Sara Ferreira, achou a programação diferente 
e esperou ansiosa para comemorar seu dia, junto aos colegas. “Gostei 
muito do que a escola preparou para comemorar o dia das crianças com 
a gente. Combinei com todos os meus coleguinhas para não faltarem e 
a	gente	poder	assistir	ao	filme	juntos”,	declarou.	

Segundo	 a	 vice-diretora	 do	 CET,	 Gardênia	 Cavalcante,	 o	 objetivo	
da programação foi proporcionar aos alunos do SESI-RR um momento 
de descontração e diversão, no qual poderiam comemorar o dia das 
crianças,	na	companhia	dos	amigos	e	com	atividades	que	permitem	a	
aprendizagem e a socialização.

“Este momento foi muito importante para nossos alunos, pois fo-
ram	programadas	várias	atividades	durante	a	 semana	com	 intuito	de	
acrescentar mais conhecimentos de forma dinâmica, que puderam 
compartilhar	 com	 seus	 familiares,	 além	da	 comemoração	 com	muita	
diversão. Pois, para nossa equipe o importante é que neste momento 
nossas crianças brincassem e expressassem suas vontades e desejos 
através de sua imaginação, sendo que, quanto mais oportunidades a 
criança	tiver	de	brincar,	mais	fácil	será	o	seu	desenvolvimento.	Para	a	
escola	do	SESI	 foi	extremamente	 importante	 compartilhar	desse	mo-
mento	 com	 nossos	 alunos,	 além	 da	 parceria	 fiel	 dos	 pais”,	 declarou	
Gardênia.

Serão oferecidos mais de dez serviços além de atividades  recreativas  e oficinas para os trabalhadores e seus dependentes. 

Os alunos do CET/SESI participando da programção especial do Dia das Crianças.
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Desfile marca encerramento de curso de costureiro 
industrial do SENAI

Turma da modalidade de Aprendizagem industrial organizou o evento 

Um desfile de moda encerrou, na manhã do dia 8 de outubro, 
no Centro de Formação Profissional do Senai, o curso de costu-
reiro industrial, da modalidade de Aprendizagem. As peças foram 
montadas pelos 10 alunos concluintes do curso, que é gratuito 
e tem carga horária de 1.240 horas, cerca de 7 meses na fase 
escolar. 

O objetivo foi proporcionar um momento prático, onde os 
alunos desenvolvessem não só a montagem das peças, mas sim a 
organização do evento de apresentação, com o acompanhamento 
da docente Priscila Monteiro, o trabalho consistiu desde o convi-
te dos participantes até o momento do desfile.  

Segundo Doralice dos Santos, 19 anos, aluna do curso de cos-
tureiro industrial, o Senai oferta muito mais do que a aprendiza-
gem da montagem de uma peça “no curso aprendemos noções de 
empreendedorismo, cálculo de material a ser utilizado e seguran-
ça no trabalho, isso foi importante pra mim porque nunca havia 
costurado na vida e hoje acredito que é com isso que quero tra-
balhar no futuro, tenho confeccionado minhas próprias roupas e 

agradeço ao Senai por ter me dado essa oportunidade”, destacou.  
Já a concluinte Calliane Feitosa, de 24 anos, afirma que já 

costurava a mão e personalizava roupas para sua irmã “quando 
apareceu a oportunidade de fazer o curso eu não pensei duas 
vezes, descobri na área de modelagem o que pretendo fazer de 
hoje em diante, penso em montar meu ateliê e fazer com que isso 
seja a minha principal fonte de renda, agradeço ao SENAI, que 
tem excelentes profissionais e nos oferece essas oportunidades”. 

Referência na formação de profissionais no segmento de cor-
te e costura, o Senai dispõe de infraestrutura moderna, professo-
res qualificados, aproximação e contínuo intercâmbio com outros 
departamentos regionais do SENAI no Brasil, que reflete nas ati-
vidades desenvolvidas pelos profissionais formados. 

“Parabenizo cada uma das alunas pela dedicação total que 
tiveram no decorrer do curso. Isso é notável nos materiais que 
elas desenvolveram. Como profissional entendo a importância da 
qualificação, pois sei das exigências do mercado de trabalho”, de-
clarou Priscila Monteiro, instrutora do curso.

Desfile produzido pela turma concluinte Peças produzidas pelos alunos do curso de costureiro industrial do SENAI


