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causas trabalhis-
tas e até pensam 
que o emprega-
do sempre tem 
razão. Mas é 
conhecendo as 
leis trabalhistas 
e as rotinas da 
empresa que se 
evita os proble-
mas maiores”, 
destacou. 

Cely apresen-
tou as rotinas trabalhistas que devem ser seguidas na gestão 
dos recursos humanos de uma empresa, desde o momento da 
admissão até a dispensa e advertiu os participantes sobre cui-
dados a serem adotados em todas as etapas do contrato de 
trabalho e sobre às consequências de sua não observação.

Deidiane Carvalho participou do curso representando a 
Assessoria Contábil da Empresa Industrial Bebidas Monte Ro-
raima e disse que aprendeu muito com o curso podendo apri-
morar os conhecimentos sobre as rotinas trabalhistas. “Estou 
ampliando o leque de informações de tudo o que já conhecia 
e todo dia estou em constante aprendizado, os exemplos que 
os colegas citaram nos ajudam a esclarecer muitas dúvidas”, 
concluiu.

BNDES – A FIER possui um Posto para atendimento e informa-
ções do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
– BNDES. Esta unidade é a única presente no Estado de Roraima 
e tem como objetivo atender os diversos setores da indústria e 
também os segmentos do comércio, serviços, transporte e agri-
cultura.

O atendimento é feito na sala do Centro Internacional de Ne-
gócios (CIN), na sede da FIER, localizada na Av. Benjamin Constant 
876, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Mais informações 
pelos telefones 4009 5363/ 4009 5360.

A Federação 
das Indústrias de 
Roraima (FIER), 
em parceria com 
a Confederação 
Nacional das In-
dústrias (CNI), 
por meio do Pro-
grama de Desen-
volvimento As-
sociativo – PDA, 
realizou no dia 
19 de agosto, na 
sala de treinamentos da entidade, o Curso Como Evitar Proble-
mas Trabalhistas.

Cerca de 20 pessoas entre empresários e gestores de recur-
sos humanos do setor da construção civil compartilharam suas 
dúvidas com relação às questões trabalhistas com a advogada 
trabalhista e consultora jurídica Cely Souza Soares.

Ela explicou que o objetivo principal foi caracterizar o con-
junto de regras que regem a relação empresa industrial - tra-
balhador, em quatro momentos: admissão, vigência da relação 
empregatícia, rescisão do contrato e gestão de conflitos tra-
balhistas, chamando a atenção para o impacto da legislação 
trabalhista sobre a competitividade da Indústria.

“Muitos empresários têm muitas dúvidas com relação à 

No dia 27 de agosto acontecerá no Auditório da Federação 
das Indústrias de Roraima – FIER, às 16h, uma Palestra sobre as 
linhas oferecidas pela Caixa Econômica Federal-CEF, e o acesso 
ao crédito dos produtos do BNDES. Quem irá apresentar as infor-
mações é o Gerente da Caixa, Hausmann Fontenele Albuquerque.

Esta ação foi sugerida pelo Conselho Temático de Micro e Pe-
quena Empresa, Economia e Política Industrial – COMPI em sua 
última reunião. O público alvo são os conselheiros e empresários 
industriais associados aos sindicatos patronais filiados à FIER, em 
processo de filiação e demais setores.

Curso Como Evitar Problemas Trabalhistas atende 
empresários e colaboradores do setor da construção civil

FIER vai promover palestra sobre acesso à linhas de 
crédito de instituições financeiras
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Aluno representará a Escola do SESI nos Jogos 
Escolares Brasileiro

limpeza de pele, emissão da 1ª via da carteira de trabalho e 
de carteira de estudante, atendimentos jurídicos, comercial ao 
consumidor com o parcelamento de dívidas, emissão de CPF, 
divulgação e cadastro para estágio, bem como dos cursos do 
SENAI e aulas de violão e teclado e feirinha de doação de cães 
e gatos.

Entre os serviços de lazer: apresentações culturais, recrea-
ção, com oficina de desenho e pintura no rosto, cama elástica, 
pebolim, tênis de mesa e brincadeiras na piscina.

DNCS em números -O Dia Nacional da Construção Social já 
é considerado um marco nas ações de responsabilidade social 
do setor da construção civil. Em 2013 foram realizados 5.058 
atendimentos para 1.686 pessoas.Este ano, a meta é propor-
cionar cerca de quatro mil atendimentos para 2.000 pessoas.

também traz experiência, e se eu conseguir ficar entre os sete 
melhores, eu estarei pontuando para o ranking nacional, o que 
também será uma grande conquista”.

O atleta destacou ainda que o esporte tem o ajudado na 
vida escolar. “O judô me ensina a ter disciplina e a respeitar o 
meu próximo. Eu também fico muito feliz em ver que de algu-
ma forma estou incentivando meus amigos a praticarem algum 
esporte”.

Arthur foi presenteado pela escola do SESI com um kimo-
no e também receberá uma ajuda de custo. “Para nós é uma 
satisfação apoiar o Arthur que, além de um bom aluno, é um 
grande atleta. Embora a escola não ofereça a modalidade, nós 
entendemos que a prática do esporte contribui para a formação 
dele enquanto cidadão. Estamos todos na torcida para que ele 
alcance os objetivos durante a competição. Mas independente 
de qualquer resultado, ele já é um campeão”, destacou a Dire-
tora Ellen Cavalcante.

O dia 23 de agosto será dedicado exclusivamente aos traba-
lhadores da construção civil e seus dependentes, com serviços 
gratuitos de saúde, lazer e promoção da cidadania. O Dia Na-
cional da Construção Social acontecerá na sede do SESI, loca-
lizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto, a 
partir das 8h.

O evento é uma realização da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção – CBIC e do Sindicato das Indústrias da Constru-
ção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON, em parceria com 
o SESI e o apoio de várias instituições.

Por meio de 150 voluntários serão prestados serviços de 
saúde como: pediatria, preventivo, imunização, odontologia, 
com aplicação de flúor e entrega de kit de higiene bucal e 
massagem anti-stress. Serviços de cidadania: corte de cabelo, 

O judoca Arthur Gondim Rodrigues da Silva, 13 anos, cur-
sa a 7ª série no Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado – CET/SESI e vai representar a escola nos 
Jogos Escolares Nacionais, que serão realizados em Londrina no 
Paraná, de 4 a 13 de setembro. Arthur é faixa verde e garantiu a 
vaga no último dia 15 quando venceu em sua categoria, durante 
a etapa estadual da competição.

A escola não oferece esta modalidade no seu programa, no 
entanto apoia o atleta que, há três anos pratica o esporte e atu-
almente é aluno da Academia Ases do Norte, filiada a Federação 
de Judô do Estado de Roraima – FEJURR. Esta será a segunda 
vez que Arthur viaja para a competição, representando não só a 
escola, mas, também o Estado.

Para ele, a participação nos Jogos, é uma oportunidade não 
só de trazer uma medalha para Roraima, mas também de tentar 
melhorar suas marcas. “Eu estou muito feliz, vou dar o meu me-
lhor pra subir no pódio. Participar de uma competição nacional 

Sábado acontecerá o Dia Nacional da Construção Social
Trabalhadores serão atendidos com serviços gratuitos

Athur foi o vencedor na etapa estadual da competição, e garantiu a vaga para a Nacional.
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ofic inas mecânicas,  lojas de confec-
ção,  lojas agropecuárias,  hotéis, 
restaurantes,  panif icadoras,  farmá-
cias e laboratórios.

30 empresas part ic iparam das 
Cl ínicas Tecnológicas,  sendo 18 no 
município de São João da Bal iza, 
onde o evento foi  real izado na Câ-
mara dos Vereadores e 12 em São 
Luiz  do Anauá,  na Escola Estadual 
Al lan Kardec.  Os eventos contaram 
com a part ic ipação dos Secretários 

de Meio Ambiente dos referidos municípios.
Para o palestrante,  Carlos Rabelo,  o objet ivo principal 

foi  “esclarecer as necessidades de regular ização ambiental 
e discutir  pontos referentes à lei  12.305/10da Pol ít ica Na-
cional  de Resíduos Sól idos – PNRS,  que é fundamental  para 
que sejam extintos os locais  denominados como “l ixões”.

Confira o cronograma de ação na unida-
de:

25 e 26/8- Visita pré-implantação - Vi-
sita de análise e diagnóstico do processo 
de operação local (Equipe 1 - Maria Lúcia 
Guimarães Macêdo e Hellen Gomes)

 29/8 a 3/10 - Treinamento no siste-
ma (funcional) - apresentação e navegação 
na telas do sistema (Equipe 2 - Alexsandre 
Borges e Tiago Machado)

 13 a 17/10 - Operação assistida - 
acompanhamento da execução dos pro-

cessos de estágio durante a semana de faturamento (Equipe 2 
- Alexsandre Borges e Tiago Machado)

 29, 30 e 31/10 - Treinamento de processos - Treinamento nos 
processos descritos no Manual de Estágio - contratos nacionais 
(Equipe 3 -  (Hellen Gomes e Flávia Amorim).

Nos dias 13 e 14 de agosto,  técni-
cos do SENAI Roraima est iveram nos 
municípios do São Luiz  do Anauá e 
São João da Bal iza real izando duas 
Cl ínicas Tecnológicas sobre a lei 
12.305/10,  que trata da Pol ít ica Na-
cional  de Resíduos Sól idos – PNRS.

A ação é resultado da parceria 
entre SENAI e as Prefeituras Muni-
cipais,  que obrigatoriamente devem 
elaborar um Plano Municipal  de Ges-
tão Integrada de Resíduos Sól idos, 
pois  é um projeto aprovado pelo Congresso Nacional ,  cujo 
objet ivo é determinar o f im dos “ l ixões”.

Tennessee Saraiva,  Gerente de Serviços Técnicos e Tec-
nológicos – GSTT,  Antonio Carlos Rabelo,  Responsável  pelo 
Núcleo de Gestão Ambiental  – NGA e o Técnico Icaron Die-
go Rocha vis itaram empresas dos ramos de supermercados, 

O Instituto Euvaldo Lodi iniciou no dia 
11 de agosto o processo de implantação do 
novo site de estágio e das diretrizes nacio-
nais, no alinhamento dos serviços de está-
gio com todos os Estados da federação.O 
sistema é composto de documentos pa-
drões para todos os regionais, atrelando 
desde o cadastro, processo de recruta-
mento e seleção, confecção de contratos e 
emissão de boletos via sistema.

O objetivo é que o trabalho seja rea-
lizado de forma articulada nos setores de 
estágio, mercado, TI e Financeiro para o 
alinhamento das informações de cada área, dando mais celerida-
de aos processos.

Os técnicos do IEL nacional e os gerenciadores do novo sis-
tema estarão cumprindo uma agenda de visitas até outubro de 
2014, quando o sistema deverá ser efetivamente implantado.

SENAI Roraima realiza Clínica Tecnológica no Sul do Estado
Lei da Politica Nacional de Resíduos Sólidos determina fim dos “lixões”

IEL implanta novo sistema para trabalho integrado
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