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Conselhos realizam terceira reunião
ordinária  de 2013

Regime tributário é tema de capacitação na FIER

A reunião do Conselho Temático de Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas - CTRST e do Conselho Temático de Micro e 
Pequena Empresa, Economia e Política Industrial - COMPI aconteceu 
no dia 2 de julho na sede da FIER.

Na pauta de discussões do CTRST, foi realizada a apresentação da 
atualização do status do plano de ação 2013 e propostas de execução. 
A Gestora de projetos Débora Arraes apresentou os dados de 2010 da 
avaliação sobre a Qualidade de Vida do trabalhador da Indústria em 
Roraima.

Houve ainda o espaço para a apresentação sobre o cenário do 
trabalho infantil, e a inclusão de deficientes físicos no mercado de 
trabalho local, feita pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE/RR).

Na reunião do COMPI, o Secretário Municipal de Planejamento, 
Economia e Finanças Marcio Vinícios de Souza Almeida foi convidado 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, em 
parceria com a Confederação Nacional das Indústrias – CNI, por meio 
do Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA realizou na 
quinta-feira (4), o curso Como pagar menos tributos.

Voltada a empresários e gestores de áreas administrativas e 
financeiras de empresas industriais, o curso teve duração de oito 
horas e abordou temas como o sistema tributário brasileiro; regimes 
tributários: lucro real, presumido e Simples Nacional; regras de 
escolha; apuração de tributos e ação da indústria para a 
competitividade.

A facilitadora do curso foi a consultora do SEBRAE na área de 
finanças e consultoria tributária, Lucilene Faria Rosa, Mestranda em 
Ciências contábeis pela PUC/SP, especialista em Auditoria externa 
pela UFMG; em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito do Sul 
de Minas e em Qualidade e Produtividade em Engenharia de 
Produção pela UNIFEI.

De acordo com Lucilene uma das propostas do curso é mostrar 
como a complexidade dos regimes e as altas cargas tributárias 
comprometem a competitividade da Indústria. “Buscamos estimular 
a atuação dos empresários, por meio do Sistema de Representação da 
Indústria a alterar essa realidade. Uma das maneiras mais simples é 
por meio do associativismo”, disse.

Para o empresário Rodrigo Santos o curso possibilita a atualização 
dos industriários, em relação às normas que são alteradas 

para falar sobre as ações  implementadas pelo município, que visam a 
desburocratização para agilizar o processo que concede alvarás de 
regularização das empresas e o habits de imóveis. Essas ações fazem 
parte das Políticas Públicas de incentivo a expansão dos pequenos 
empreendimentos.

Após a apresentação do Secretário, os membros do Conselho 
deliberaram sobre a carta encaminhada à SUFRAMA para liberação 
de recursos relativos ao projeto que propõe a revitalização do Distrito 
Industrial.

Entre as demais deliberações estiveram, a divulgação do Prêmio 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente, lançamento da Cartilha de Resíduos e do Catálogo de 
Jóias e Gemas de Roraima, ambos do Procompi Mineral.

frequentemente pela Receita Federal. “O curso nos apresenta essas 
normatizações do governo. São informações que nos ajudam a 
desonerar, por exemplo, a nossa folha de pessoal. Então podemos 
auxiliar os setores contábeis das nossas empresas nesse e em outros 
aspectos que diminuem custos, aumentando a nossa 
competitividade”, destacou.

O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) é uma 
iniciativa da CNI em parceria com a Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima que oferece diversos produtos, serviços e 
ferramentas para estimular associativismo, aumentar a 
representatividade e sustentabilidade financeira dos sindicatos.
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Fantasia, criatividade, suspense, humor e muito talento, 
marcaram a primeira Mostra SESI de Teatro 2013, realizada nos 
dias 26, 27 e 28 de Junho, no auditório da escola do SESI. A Mostra 
é um evento para valorizar os novos talentos, e conscientizando 
os alunos sobre a importância da cultura e da arte do teatro.

Um público de aproximadamente 600 pessoas prestigiou as 
peças “Era uma vez”, “ O pequeno Mago”, “Chapeuzinho 
vermelho” “Adrian, o pequeno príncipe”, “A princesa, o coelho, o 
sapo, o cisne e o Feiticeiro” ,  “A saga de um nordestino chamado 
Virgulino Lampião” e “Eliot, o vampiro medroso” . As peças são de 
autoria do professor Alex Zantelli, que escreve e adapta as 
histórias de acordo com a idade dos alunos, abordando assuntos 
atuais e do cotidiano, mostrando assim a diversidade de temas 
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Estão abertas as inscrições para a Colônia de Férias do SESI. A 
programação acontece de 15 a 19 de julho no Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer da entidade, das 8h às 12h.

 Durante cinco dias as crianças irão participar de oficinas de 
arte, teatro educativas, 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 

programação com muitas brincadeiras e alegria para as crianças. 
“A Colônia representa um momento de diversão para os 
pequenos no período das férias, teremos uma programação com 
muitas brincadeiras e algumas surpresas, por isso é interessante 
que participem das atividades”, completou.

Podem participar crianças com idade entre 6 a 13 anos, as 
vagas são limitadas. As a inscrições estão sendo realizadas na 
Secretaria do Centro de Cultura Esporte e Lazer do SESI. Mais 
informações pelo telefone 4009-1844.

Crianças encantam o público durante
a XVII Mostra SESI de Teatro

SESI promove Colônia de Férias
na segunda semana de julho

elaborados e executados durante seis meses de aprendizado. 
Jeane Cristina Melo, mãe de João Pedro de 10 anos, acredita 

que a Mostra de Teatro é um grande incentivo para os alunos, que 
desperta o interesse pela cultura e ajuda no convívio social. “O 
SESI está de parabéns por que o trabalho realizado no Arte Jovem 
reflete na vida dos alunos fora da escola. Eu fico emocionada 
vendo a empolgação do João, e muito orgulhosa pelos resultados 
que são apresentados no palco. É uma experiência maravilhosa 
para ele como aluno e pra mim como mãe”, finalizou.

A segunda Mostra de Teatro de 2013 será realizada em 
Dezembro.
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Com a proposta de incluir crianças e adolescentes, por meio do 
esporte participativo, o SESI e a Prefeitura de Boa Vista firmaram na 
última quinta-feira (4), no auditório da FIER, convênio para ampliação 
do Programa Atleta do Futuro (PAF).

O documento que oficializa a parceria foi firmado pela 
superintendente do SESI, Almecir de Freitas Câmara, a prefeita Teresa 
Surita, o senador Romero Jucá, o secretário municipal de educação e 
cultura, Rodrigo Jucá e o presidente da Fundação de Educação, 
Turismo, Esporte e Cultura, Rodrigo Castro, além dos representantes 
das 10 empresas industriais que apadrinharam o PAF: Centro Norte, 
Renovo Engenharia, Construtora AV Lobo, Ômega, Green Máquinas, 
Arroz Itikawa, Sabão Glória, R. D. Baldi e LB Construções.

Promovido pelo Departamento Nacional do SESI e pela Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) o PAF 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).

      Serão beneficiadas quatro mil crianças e adolescentes com 
idade entre 6 e 17 anos, atendidas na Vila Olímpica Roberto Marinho 
e nas unidades do SESI no bairro Aeroporto e no Distrito Industrial,  
em parceria com a Prefeitura de Boa Vista, por meio da FETEC e SMEC. 
Cerca de 20% desse quantitativo será destinado a estudantes da rede 
municipal de ensino.

A prefeita Teresa Surita, destacou a força da parceria 
público/privada, que possibilita ações como essa. “O poder público 
sozinho não resolve todos os problemas. A parceria é um dos 
caminhos que traz a transformação que todos esperam. A ampliação 
das vagas do PAF em mais de 60% é resultado da ação conjunta entre o 
SESI e a prefeitura”, disse.

A superintendente do SESI, Almecir de Freitas Câmara, ressaltou a 
relevância social da ação. “O PAF é importante para as famílias, 
crianças e adolescentes, que têm que estar na escola, porque 
aumenta consideravelmente o rendimento delas. Quem está no 
entorno também é beneficiado, pois percebe a transformação social 
que esta iniciativa é capaz de fazer”, finalizou.6200.

PAF
O programa Atleta do Futuro proporciona a iniciação esportiva em 

diversas modalidades. Depois de conhecer e experimentar cada uma, a 
criança opta por um esporte específico.

A ideia é fazer com que elas possam escolher o esporte preferido de 
acordo com suas habilidades, desenvolvidas por meio de recreação, 
atividades lúdicas e esportivas diferenciadas a cada mês, entre elas o 
futebol, a natação, voleibol, entre outros.

Ainda há vagas disponíveis, tanto na unidade do SESI do bairro 
Aeroporto, quanto no Distrito Industrial. Informações sobre inscrições 
podem ser obtidas pelos telefones 4009-1844 e 3621-6200.
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SESI-RR e Prefeitura de Boa Vista firmam convênio
para realização do Programa Atleta do Futuro
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Alunos da Coordenação de Capacitação Pintolândia
realizam I Workshop SENAI Sustentável

No último dia 25 de junho, ocorreu o I Workshop SENAI 

Sustentável, na Coordenação de Capacitação – CCP Pintolândia, 

realizado com auxílio dos respectivos instrutores. A programação 

contou com apresentação de oficinas, palestras, dramatização e 

exposição de trabalhos desenvolvidos nas atividades no decorrer das 

aulas, nas áreas de Gestão e Informática, o evento contou com a 

participação de 19 cursos. 

O tema foi escolhido com base em pesquisas desenvolvidas e na 

preocupação dos alunos e da Instituição com o futuro dos seres vivos. 

O objetivo do Workshop SENAI Sustentável foi despertar o 

interesse nos participantes, para a valorização da vida, promovendo 

discursões e reflexões entre os alunos, empresários e comunidade a 

cerca da responsabilidade socioambiental nas profissões e 

apresentando os benefícios que esse diferencial competitivo pode 

gerar para estes profissionais, para as empresas e sociedade. 

O brilhante evento de responsabilidade social contou com 

envolvimento de cerca de 360 alunos, dos três turnos e contou com a 

visita de aproximadamente 400 pessoas. O aluno Luiz Paulo Pereira 

Veras, contou como foi a sensação de participar do evento.  “ Me sinto 

feliz por estar contribuindo com a disseminação de informações e 

conhecimentos para que todos possam usufruir de um melhor lugar 

para se viver, pois acompanhamos e sentimos as consequências das 

ações que agridem o meio ambiente” frisou. 

As ações de sustentabilidade social garantem a médio e longo 

prazo, boas condições para a melhoria da qualidade de vida, onde 

pequenas ações possibilitam a valorização dos recursos naturais e a 

garantia de vida para as próximas gerações.

O IEL/RR está com inscrições abertas para a turma de julho 

dos cursos de pós-graduação EAD.  Os cursos de pós-graduação 

são na modalidade à distância, nas áreas de Educação, 

Negócio, MBA e Direito. Essa é uma parceria do IEL Roraima 

com o Centro Universitário Barão de Mauá, onde já temos 67 

alunos matriculados. Para mais informações vá até o IEL/RR na 

Av. Capitão Júlio Bezerra, nº 363 – Centro - Ou pelos contatos: 

(95) 3621-3571 / (95) 8112-2075. Email: ielead@ielrr.org.br 

Foto: Ascom/SENAI
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ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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SENAI encerramento cursos de Aprendizagem
Industrial do primeiro semestre de 2013

Os alunos dos cursos da modalidade de Aprendizagem 
Industrial do SENAI/RR, que contempla jovens de 14 a 23 anos, 
realizaram a Feira do Conhecimento das Profissões, no último dia 
28 de junho. 

O objetivo do evento foi expor as habilidades dos alunos 
diante das atividades desenvolvidas nos respectivos cursos, com a 
participação de visitantes e colaboradores da Instituição, nos 
seguintes cursos: Auxiliar Administrativo, Auxiliar em Edificações, 
Costureiro Industrial, Eletricista Industrial, Eletrônica com ênfase 
em Robótica Experimental, Mecânico de Manutenção de 
Automóvel e Operador de Processos na Indústria de Alimentos.

CINCO CURSOS PARTICIPARAM DA FEIRA
Auxiliar administrativo: os alunos apresentaram a importância das 

relações interpessoais, o guia prático do relacionamento, convívio x 
sociedade, seja tolerante (janela de johari), uma ferramenta conceitual que 
tem como objetivo auxiliar no entendimento da comunicação interpessoal 
e nos relacionamentos com um grupo, ética e sigilo profissional, respeito, 
meio de motivação e trabalho em equipe.

Operador de processos na indústria de alimentos: os alunos 
mostraram os tipos de embalagens, suas classificações que podem ser 
primária, secundária, terciária, quaternária e quintenária, as funções da 
embalagem, que são: vender, transportar, proteger, conter e educar, e a 
importância do rótulo. Demonstraram o produto “pipoca” que em alguns 
tempos eram utilizadas pelos índios também como forma de adereços, a 
pipoca contém mais Polifenóis, substância antioxidantes (responsáveis por 
retardar o envelhecimento) mais que muitas frutas e verduras, concorrem 
para reduzir a presença dos radicais livres no organismo, causadores de 
envelhecimento e de doenças como o câncer e Alzheimer, segundo 
cientistas da Universidade de Scranton no E.U.A. 

Costureiro industrial: os alunos exibiram a Teciteca que é uma 
biblioteca de tecidos, utilizada com referência dos tecidos, gramaturas dos 
tipos de confecção, composição, largura, comprimento, fabricante, história 
dos tecidos e nome dos tecidos, apresentaram ainda o lado correto para uso 

e a indicação de tecido para cada tipo de caimento, além do vestido de noiva 
em TNT, as customizações e o reaproveitamento de tecidos; 

Eletricista industrial: os alunos demostraram a Domótica ou casa 
inteligente, como finalidade mostrar o desenvolvimento tecnológico e com 
materiais de alta qualidade e baixo custo, sendo utilizado o Controlador 
Lógico Programável – CLP, que permite projetar e programar em linguagem 
LADDER e executar a automação de sistemas em CLP, com a Domótica é 
possível realizar instalações cada vez mais seguras e confortáveis usando 
tecnologia de custo acessível ao cliente final, o seu funcionamento pode ser 
manual, via celular, internet e controle remoto; 

Auxiliar em edificações: exposição dos tipos de texturas sendo 
aplicadas em muros e estampa de casas, caracterização no processo de 
pinturas, que podem ser manuais ou com rolo texturizado que cria efeito de 
papel de parede, uma dica dos alunos e resultado de pesquisas, é que a tinta 
acrílica é mais indicada para muros e paredes externas, devido sua 
composição, que possui óleo deixando a mais densa e aumentando a sua 
resistência ao sol.

No primeiro semestre de 2013 o SENAI/RR qualificou para o mercado de 
trabalho mais de 200 jovens aprendizes no curso de Aprendizagem 
Industrial do SENAI, com carga horária que variaram de 400 a 800 horas, 
sendo distribuídas em aulas teóricas e práticas.

Foto: Ascom/SENAI

SENAI e Sindicatos contribuem para o
Licenciamento Ambiental de empresas Roraimenses

O SENAI por meio da Gerência de Serviços Técnicos e 
Tecnológicos - GSTT e o Núcleo de Gestão Ambiental - NGA em 
parceria com o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA, Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – SINDIGRAF e o 
Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitaria e Alimentos 
do Estado de Roraima – SINDIPAN oferece consultoria aos 
sindicalizados, referentes às necessidades inerentes as 
regularizações ambientais, em atendimento a leis federais, 
estaduais e municipais. 

O SEBRAE-RR é um dos parceiros neste trabalho, e 
disponibiliza aos sindicalizados o programa SEBRAETEC, que 
possibilita desconto de até 80% dos custos operacionais, para 
realização da regularização ambiental. 

O NGA oferece consultoria para a identificação das 
necessidades ambientais das empresas, junto a Secretaria 
Municipal de Gestão Ambiental – SMGA. 

Trinta e quatro empresas vinculadas ao SINDIREPA iniciaram o 

processo de regularização e seis já concluíram, estando, portanto 
com a Licença de Autorização de Operação. O SINDIGRAF possui 
11 empresas iniciando o processo e o SINDIPAN, iniciou as 
atividades de visitas às empresas sindicalizadas no dia 21 de junho 
com a equipe do SENAI, e 60 empresas serão atendidas para 
verificação das documentações necessárias que possibilitarão o 
início do processo de regularização ambiental. 

O processo de regularização ambiental leva de 3 a 6 semanas, 
e se as empresas não apresentarem todas as documentações 
necessárias, o trâmite fica ainda mais demorado, como explicou o 
Coordenador do NGA Antônio Carlos Rabelo. “O processo de 
regularização ambiental das empresas é demorado em função do 
volume de documentos exigidos pelos órgãos ambientais e as 
análises dos projetos realizados pelos consultores ambientais. A 
consultoria é importante por que facilita o processo, uma vez que 
as empresas são instruídas sobre toda a documentação 
necessária, evitando os risco de atrasar ainda mais o processo de 
retirada da licença”, concluiu.

Foto: Ascom/SENAI
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