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Empresários industriais conhecem estratégias 
para comunicação e relacionamento na empresa

peito também aos líderes sindicais e grandes diretores devido às 
mudanças que ocorreram, com a vinda das mídias digitais. Então é 
necessário ter atenção à construção do relacionamento e colocar na 
agenda das lideranças questões como visitas às empresas, constru-
ção de uma relação para que este processo seja de fato eficiente”, 
destacou.

O Presidente do Sindicato das Indústrias de Marcenarias do Es-
tado de Roraima – SINDIMAR, João Tavares disse que a ação vai 
melhorar até mesmo o dialogo dentro do Sindicato. “Para muitos 
processos internos, muitas vezes falta comunicação e com essas 
estratégias poderemos melhorar ainda mais nosso trabalho”, con-
cluiu.

Reforçar a importância da comunicação e do relacionamento 
com as empresas para que os sindicatos consigam alcançar resul-
tados positivos na representação do setor, foi o objetivo da Pales-
tra sobre Comunicação e Relacionamento nas empresas, ministrada 
pela Comunicadora e consultora da Confederação Nacional da In-
dústria – CNI, Cátia Lassalvia.

A ação contou com a participação de líderes dos 13 sindicatos 
filiados e não filiados da FIER. Cátia destacou a necessidade de pla-
nejar, alocar recursos, monitorar e avaliar processos, além de ado-
tar um método de comunicação dirigido, onde o empresário foca 
no que precisa ser avaliado e melhora o que já está em andamento.

“Ao contrário do que acontecia a duas ou três décadas, a co-
municação e o relacionamento hoje são assuntos que dizem res-

Empresários recebem dicas de como melhorar a comunicação e o relacionamento em suas empresas

Foto: ASCOM Sistema Indústria Roraima



2Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 240 - 24.10.2014

No período de 16 a 18 de outubro, o Programa de Edu-
cação Alimentar do SESI, Cozinha Brasil em parceria com o 
Supermecado Alencar realizou um ciclo de palestras e cursos 
de culinária para 120 colaboradores da empresa.

O objetivo foi preparar os colaboradores para evitar o des-
perdício de alimentos e ao mesmo tempo aprenderem a pre-
parar refeições saudáveis.

Durante três dias, no período da manhã e da tarde, os co-
laboradores da assistiram palestras sobre alimentação saudá-
vel ministradas pela Nutricionista do Cozinha Brasil Marcela 
Trindade, que também ensinou aos participantes como pre-
parar receitas com 100% de aproveitamento dos alimentos. 

Entre as receitas que foram preparadas, pela manhã: Bolo 
de casca de abacaxi, mandioqueijo, suco de abóbora com ma-
racujá, macarrão oriental, estrogonofe de legumes, salada re-
frescante, molho prático para salada, purê de forno, bolinho 
de arroz assado, salpicão verde e batata doce tropical.

No período da tarde os alunos aprenderam a preparar o 
bolo nutritivo de abobrinha, refresco tropical de inhame, pão 
de mandioca, spumoni de melancia, paella vegetariana, pol-
potone com soja, salada tropical light, sopa de talos de bró-

A NR12 e seus anexos definem referências técnicas, prin-
cípios fundamentais e medidas de proteção para garantir a 
saúde e integridade física dos trabalhadores e estabelece re-
quisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do 
trabalho nas fases de projeto e na utilização de equipamentos 
e máquinas de todos os tipos.

Como parte das ações do Programa de Apoio à Competiti-
vidade das Micro e Pequenas Indústrias – PROCOMPI, foi rea-
lizada, no dia 23 de outubro, na FIER, palestra sobre o tema. 
O facilitador foi o engenheiro mecânico e consultor da área 
tecnológica contratado pelo SENAI, Claudio Garcia.

Ele destacou que em muitas consultorias que tem realiza-
do, tem visto que poucos empresários tem conhecimento so-
bre a norma e isso pode resultar em autuações pelo ministério 
do trabalho devido ao não cumprimento das normas. “O que 
vemos é uma carência muito grande de informações, então o 
objetivo principal dessa palestra foi de disseminar o assunto e 
fazer com que estes empresários tenham um primeiro contato 
com a norma e suas regulamentações”, completou.

A empresária Lili Carneiro, da Loja do Gráfico enfatizou que 
é de extrema importância ter conhecimento da NR12. “ Todas 
as palestras realizadas pela FIER e parcerias trazem uma ba-
gagem muito grande de conhecimento para nós empresários. 
Hoje estou aqui para tirar todas as minhas dúvidas sobre essa 
norma e aplicá-la na minha empresa com eficiência”, concluiu.

colis, tabule diferente de arroz, carne havaiana e docinho de 
arroz.  Após a preparação os alunos degustaram as receitas.

Para o padeiro Iramildo da Rocha Miranda é muito bom 
agregar o conhecimento que já tem na empresa com as recei-
tas do curso. “É a primeira vez que participo e estou gostando 
muito, com certeza vou aproveitar cada minuto deste curso no 
meu trabalho”, frisou.

O nutricionista do Supermercado Alencar, Renato Alvaren-
ga destacou que a parceria foi muito produtiva, pois os cola-
boradores puderam aprender receitas que aproveitam os ali-
mentos em todas as formas. “Além do aprendizado de receitas 
saudáveis, eles puderam ter noção de segurança alimentar, o 
que é muito importante e nós da empresa estamos abertos a 
novas parcerias, foi muito bom o curso”, enfatizou.

A coordenadora do Cozinha Brasil Elisângela Santos, disse 
que a parceria foi muito importante pelo fato de que a em-
presa quer minimizar o desperdício de alimentos. “O super-
mercado possui restaurante, então capacitar os colaboradores 
para que aproveitem os alimentos de forma integral e sirvam 
refeições saudáveis para os clientes é um grande passo. Essa 
parceria com certeza vai continuar”, concluiu.

Procompi – É uma iniciativa da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI em parceria com o SEBRAE e a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER. O foco principal é 
contribuir com o desenvolvimento empresarial e gerencial das 
indústrias moveleiras do Estado de Roraima, tornando-as mais 
competitivas e sustentáveis com alvo na inovação do processo 
produtivo e na sustentabilidade empresarial. 

Programação do Cozinha Brasil beneficia 120 
colaboradores do supermercado Alencar

NR12 é tema de palestra para empresários 
integrantes do Procompi Gráfico

Foto: ASCOM Sistema Indústria Roraima

Consultor Cláudio Garcia abordou os principais pontos da NR12 para que os empresários conheçam a lei

Foto: ASCOM Sistema Indústria Roraima

120 colaboradores aprendem dicas de alimentação saudável e como preparar refeições aproveitando 100% dos alimentos
Fotos: ASCOM Sistema Indústria Roraima
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Até  o  d ia  7  de  novembro,  t raba lhadores  da  indústr ia 
com renda  de  até  do is  sa lár ios  mín imos  e  meio  interes-
sados  em p le i tear  uma vaga  para  seu  f i lho  no  materna l 
do  Centro  de  Educação do  Traba lhador  João  de  Mendon-
ça  Furtado,  deverão  fazer  a  so l i c i tação  na  secretar ia  da 
Esco la .

Com essa  in ic iat iva  o  SES I -RR  abre  mais  uma oportun i -
dade para  que  os  t raba lhadores  da  indústr ia  possam pro-
porc ionar  educação de  qua l idade  para  os  seus  f i lhos .  As 
demais  sér ies  e  turmas  onde a  gratu idade não se  ap l i ca , 
também são  formadas  por  f i lhos  de  industr iár ios  que  pa-
gam a  mensa l idade  com um va lor  bem aba ixo  do  mercado 
e  do  que  é  cobrado da  comunidade. 

I sso  ocorre  porque o  SES I  fo i  c r iado  para  atender  a 
indústr ia  e  aos  seus  dependentes  com ser v iços  de  educa-
ção,  saúde,  lazer  e  responsabi l idade  soc ia l ,  pr ior i zando 
esta  c l iente la .

Os documentos  necessár ios  para  a  so l ic i tação 
de  vagas  são:

•Cópia  do  contrato  da  carte i ra  de  t raba lho,  com 
os  dados  pessoa is  e  car imbo da  empresa;

•Cópias  do  RG e  CPF  do  t raba lhador(a)  e  do  côn -
juge  e/ou companhei ra ;

•Cópias  dos  t rês  ú l t imos  contracheques ;
•Cópia  da  cert idão  de  nasc imento  da(s )  c r iança(s ) 

para  quem a(s )  vaga(s )  está  sendo p le i teada(s ) ;
•No caso  de  adoção ou  guarda  jud ic ia l ,  apresen -

tar  cóp ia  da  documentação comprobatór ia ;
•Cópia  da  Cert idão  de  casamento  ou  dec laração 

de União  Estáve l  se  for  o  caso .

Cr i tér ios  para  a  concessão das  Bolsas :

1.   O  (a )  t raba lhador(a)  da  indústr ia  que  p le i tear 
a  bo lsa  integra l  de  estudos  para  o  seu  dependente 
deverá  ter  no  mín imo 03  ( t rês )  meses  de  emprego, 
com reco lh imento  na  GFIP  para  o  setor  industr ia l , 
comprovado por  meio  da  apresentação  da  carte i ra 
de  t raba lho  e  contracheque.

2 .   Cada  t raba lhador  poderá  p le i tear  a  quant i -
dade de  vagas  para  o  materna l ,  necessár ias  para  os 
seus  dependentes ,  sendo que as  outras  sér ies  não 
serão  contempladas  pe lo  benef íc io  da  gratu idade.

3 .   Cons ideram-se  dependentes  lega is  os  f i lhos , 

SESI recebe solicitações de bolsas integrais no 
maternal para filhos de industriários

Ao todo 25 vagas, sendo 12 no período da manhã e 13 no período da tarde.

Os trabalhadores interessados podem se dirigir a secretaria da Escola e preencher a ficha de solicitação
de vaga para o maternal

Foto: ASCOM Sistema Indústria Roraima

cr ianças  sob  a  guarda  jud ic ia l  do  industr iár io  ou  de 
seu  cônjuge  e/ou sob guarda  de  fato,  em decorrên -
c ia  de  un ião  estáve l  dec larada  em cartór io,  median-
te  apresentação  da  documentação comprobatór ia 
de  cada  s i tuação.

4.  O  dependente  (candidato  à  bo lsa)  deverá  ter 
03  ( t rês )  anos  completos  ou  a  completar  conforme 
leg i s lação  v igente .

5 .   Cons iderando a  poss ib i l idade  da  procura  por 
vagas  ser  maior  do  que  a  oferta ,  a  aná l i se  será  fe i ta 
de  acordo com o  turno  so l i c i tado no  Requer imento 
de So l i c i tação  de  Vaga  (d i sponíve l  na  secretar ia  do 
Centro  de  Educação do  Traba lhador/SES I -RR)  e  se -
gu indo os  cr i tér ios  aba ixo:

5 .1 .  Preva lecerá  a  so l i c i tação  cu ja  renda  fami l iar 
per  cap i ta  comprovada  (contracheque)  for  a  menor 
dentre  os  candidatos ;

5 .2 .  Pers i st indo o  empate ,  preva lecerá  a  so l i c i ta -
ção  cu ja  renda  fami l iar  comprovada  (contracheque) 
for  menor  que  um quarto  (¼)  do  sa lár io  mín imo;

5.3 .  Pers i st indo o  empate ,  será  rea l i zado sorte io 
públ ico  com cr i tér ios  def in idos  em Ed i ta l  a  ser  pu-
b l i cado pe lo  SES I -RR . 

Mais  informações  podem ser  obt idas  pe lo  te le -
fone  4009-1879 ou d i retamente  na  secretar ia  da 
Esco la ,  loca l i zada  na  Avenida  Br igade i ro  Eduardo 
Gomes,  Aeroporto .

Para  mostrar  os  resu l tados  dos  t raba lhos  de  incent ivo 
à  le i tura  durante  todo o  ano let ivo,  o  Centro  de  Educação 
do  Traba lhador  João  de  Mendonça  Furtado,  rea l i zará  nos 
d ias  30  e  31  de  outubro,  a  Jornada  de  L i teratura  2014.

O objet ivo  é  reve lar  a  mag ia  e  o  encantamento  das 
h i stór ias ,  poes ias  e  cantos  por  meio  de  expos ição  de  t ra -
ba lhos  em mura is  e  vara i s ,  dramat izações  e  peças  tea-
t ra i s . 

Cada  turma preparará  um min i -pro jeto  sobre  t raba-
lhos  desenvolv idos  ao  longo do  ano e  apresentará  aos 
co legas ,  pa is  e  fami l iares  presentes  no  d ia  do  evento .

Jornada de Literatura 2014 reúne alunos do SESI
Dois dias de atividades dedicadas ao incentivo à leitura
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O Centro de Formação Prof iss ional  Prof.  Alexandre Fi-
gueira Rodrigues – CFP recebeu no período de 20 a 23 de 
outubro a v is ita de dois  integrantes da equipe de moni-
toramento do Programa Nacional  de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – Pronatec.  Os técnicos são auditores 
independentes,  contratados pelo Departamento Nacional , 
e tem como objet ivo coletar informações acerca das insta-
lações f ís icas,  recursos didáticos,  f inanceiro e processos 
pedagógicos.

De acordo com os próprios aval iadores,  a v is ita não tem 
caráter f iscal izatório e s im o intuito de identif icar ajustes 
que possam ser implementados no sentido de melhorar o 

No período de 27 a 31 de outubro,  o Inst ituto Euval-
do Lodi  promoverá o 2º c ic lo de palestras gratuitas.  Entre 
os temas:  Marketing Pessoal ,  Inovação Gestão de Pessoas 
e L ideranças,  Comunicação,  empreendedorismo, Relações 
interpessoais,  marketing e vendas,  sat isfação do cl iente e 
Educação f inanceira.

O públ ico alvo são empresários,  estudantes e prof iss io-

Programa. “O monitoramento é importante para detectar 
possíveis  falhas no processo,  possibi l i tando a correção e 
preparando a inst ituição para auditorias do MEC ou da 
CGU”,  af irmou o técnico Deni lson Fonseca. 

Os emissários do Departamento Nacional  est iveram com 
a Gerente de Educação Prof iss ional ,  Jamil i  Vasconcelos e 
também monitoraram a Coordenação de Capacitação Pro-
f iss ional  do bairro Pintolândia,  que funciona desde 2013.  

Esse trabalho de acompanhamento tem acontecido em 
todos os estados e está sendo real izado por três equipes da 
empresa SCN Auditores Independentes,  de Minas Gerais.

nais  das áreas cujos temas serão abordados nas palestras. 
Para se inscrever basta se dir ig ir  ao IEL,  local izado na Ave-
nida Capitão Júl io Bezerra,  363 Centro,  munidos dos se-
guintes documentos:  comprovante de residência,  RG e CPF. 
Mais informações pelo telefone 3621 3575.  As vagas são 
l imitadas.

Avaliadores visitam SENAI Roraima
para monitoramento do Pronatec

IEL realiza segundo ciclo de Palestras 
na próxima semana

Avaliadores visitam SENAI Roraima para monitoramento do Pronatec
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