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PROCOMPI Automotivo realiza palestra sobre 
Segurança no Trabalho

Seis propostas roraimenses se classificam para a 
segunda etapa do Prêmio Nacional de Inovação

A palestra aconteceu na noite de ontem, 
22, na sala de treinamento da FIER e contou 
com a participação de 11 empresários. Esta 
ação é uma parceria entre a Confederação 
Nacional das Indústrias – CNI, Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER, Sindi-
cato das Indústrias de Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA 
e Sebrae.

O objetivo da palestra foi sensibilizar os 
empresários para a importância da saúde e segurança do traba-
lho não apenas por ser uma questão legal, mas por fazer do con-
texto de uma gestão de qualidade que impacta diretamente no 
desempenho da empresa. Foi enfatizado ainda o papel das ações 
prevencionistas, de modo a tornar compatível permanentemente 
o trabalho com a preservação do meio ambiente e a promoção da 
saúde do trabalhador.

O tema Segurança do Trabalho foi ministrado por Samuel Costa 
de Souza, graduado em agronomia pela Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido/UFERSA, Mossoró/RN, pós-graduado em Engenha-
ria de Segurança do Trabalho e em Gestão Ambiental, com uma 
linguagem adaptada ao público alvo que foram os proprietários 
de oficinas mecânicas, filiados ao Sindicato e seus colaboradores.  

É interessante mostrar questões relacionadas a Segurança do 

O Prêmio Nacional de Inovação é uma iniciativa da Mobilização Em-
presarial da Inovação (MEI), realizado pela Confederação Nacional da In-
dústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), e Movimento Brasil Competitivo (MBC) com o apoio da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (FINEP), Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI).

O objetivo é reconhecer as empresas brasileiras que contribuíram 
para o aumento da competitividade do país por meio da utilização de sis-
temas e técnicas voltados para o aprimoramento da gestão da inovação, 
por meio da implementação de projetos inovadores, cujos resultados im-
pactaram significativamente o desempenho do negócio. 

O Prêmio é destinado às micro e pequenas empresas dos segmentos 
da indústria, comércio e serviços e as médias e grandes empresas indus-
triais de todo o país e será concedido aos participantes nas categorias:

Empresa - Gestão da Inovação: Reconhece as empresas industriais 
que internalizaram métodos, técnicas e ferramentas de gestão da inova-
ção, e estabeleceram práticas para criação de um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de projetos inovadores;

Empresa - Agente Local de Inovação: Reconhece os pequenos ne-
gócios acompanhados pelo Programa Agente Local de Inovação (ALI) do 
SEBRAE, dos setores indústria, comércio e serviço que internalizaram 
métodos, técnicas e ferramentas de gestão da inovação, e estabeleceram 
práticas para a criação de um ambiente favorável a implantação da gestão 
da inovação na empresa;

Projeto - Inovação Tecnológica: Reconhece projetos de inovação tec-
nológica que contribuíram para o aumento dos níveis de competitividade 
das empresas industriais. São iniciativas que buscaram a criação, adequa-
ção ou aprimoramento de produtos e processos, novos ou significativa-
mente melhorados, abrangendo tecnologias sociais, ambientais e susten-
táveis, capazes de gerar significativos impactos na empresa e no mercado.

Projeto - Modelo de Negócios: Reconhece projetos de arranjos es-
tratégicos de empresas industriais em diversos elementos como proposta 

Trabalho, que muitas das vezes os empresários não tem conheci-
mento dos riscos em que eles estão sujeitados e a gravidade da 
situação em que cada colaborador encontra-se exposto na oficina, 
podendo a longo prazo adquirir enfermidade causadas por agen-
tes químicos e ruídos. Frisou Samuel Costa.

Para o presidente do SINDIREPA, João da Silva, a ação foi muito 
importante, pois esclareceu sobre os cuidados necessários de se-
gurança que devemos ter em nossos ambientes de trabalho, bem 
como a importância do uso correto dos EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual).
O PROCOMPI – Programa de Apoio à Competitividade das Micro 
e Pequenas Indústrias visa contribuir com o desenvolvimento e 
fortalecimento gerencial com a proposta de tornar essas empresas 
mais competitivas e sustentáveis. 

de valor, interface com clientes, fornecedores e parceiros, modelo de ope-
ração e modelo econômico, dentre outros, que tem por objetivo explorar 
mercados, através do uso criativo dos recursos disponíveis para responder 
de forma inovadora as oportunidades identificadas.

Em Roraima cinco empresas foram classificadas para a segunda etapa: 
ARROZ ITIKAWA - Projeto Arroz Oriental;
ARTE DIGITAL - Adesivos personalizados;
FIT MANEJO FLORESTAL - Projeto de Responsabilidade Social
MÓVEIS ECOLÓGICOS DA AMAZÔNIA - Móveis de Lata;
PUBLICOLOR - Uso de nova tecnologia melhorando o desempenho 

produtivo. 
Além das empresas citadas, foi classificada para a segunda etapa a 

PONTUAL SERVIÇOS, como Agente Local de Inovação.
 A partir de agora o desafio delas será passar pela segunda das cinco 

etapas de avaliação e julgamento das propostas. A segunda etapa consiste 
na análise de qualificação, realizada por equipe de consultores avaliadores 
por meio da verificação das informações, arquivos e imagens encaminha-
dos pela candidata na sua autoavaliação.  O resultado final será divulgado 
no mês de maio.

PREMIAÇÃO: Troféu para os vencedores; Placas para os demais fina-
listas; Curso de Educação Executiva com escola de negócios reconhecida 
internacionalmente, será concedido para os primeiros colocados de todas 
as modalidades do Prêmio e para os vencedores da modalidade 1(Peque-
nos Negócios) de todas as categorias será concedida a participação em 
uma Missão Técnica Internacional que será realizada em um centro de 
referência mundial em inovação, a ser escolhido pelo Comitê Gestor do 
Prêmio.

Um dos diferenciais deste do Prêmio é que serão emitidos Relatórios 
de Avaliação, realizado por consultores especializados, para todas as em-
presas inscritas, independentemente da classificação. Os relatórios têm 
o objetivo, como forma de aprendizado, identificar os Pontos Fortes e 
Oportunidades de Melhorias de gestão dos projetos inovadores e/ou do 
sistema de gestão da inovação da empresa.
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As crianças com idade entre seis e doze anos são o público alvo do 
Projeto que oferece atividades educativas, artes, canto coral e musica-
lização (bateria, teclado ou violão), com o intuito de despertar nos pe-
quenos a socialização por meio da diversidade cultural e a integração.

O projeto acontece duas vezes na semana, as segundas e quartas 
ou terças e quintas, das 8h às 12h e das 14h às 18h e as crianças pas-
sam quatro horas nas atividades que contemplam 50 minutos em cada 
oficina. 

Para 2015 foi elaborada uma programação especial com muitas no-
vidades para que as crianças aprendam se divertindo como, por exem-
plo, a implantação de diversas Oficinas que aliam o conhecimento e o 
lúdico.

Na oficina de Educação Alimentar foi desenvolvida uma metodolo-
gia especial para as crianças chamada turminha SESI Cozinha Brasil que 
ensina como se alimentar de forma saudável, por meio de atividades 
lúdicas e bem divertidas. Nas oficinas as crianças irão para cozinha pre-
parar receitas como o suco do hulk, bolo preguiça, sorvete maravilha 
entre outras.

Durante a oficina de Planejamento Financeiro serão abordados as-
suntos como consumo consciente e a economia na hora das compras, 
com aulas práticas no supermercado, eles vão aprender desde a ela-
boração da lista até a escolha dos produtos, observando a qualidade o 
preço e o valor nutricional do alimento. 

Vivendo Valores é uma oficina que vai trabalhar ao longo do ano 
11 valores que são preconizados pela Organização das Nações Unidas 
são eles: Pais, respeito, amor, responsabilidade, felicidade, cooperação, 
honestidade, humildade, tolerância, simplicidade e união. O objetivo 
é contribuir com a educação e o despertar de percepções e atitudes 
que criem e sustentem uma mudança positiva no comportamento das 
crianças.

Ir ao médico com frequência, fazer exames periodi-
camente, praticar atividades físicas e consumir alimentos 
saudáveis, são alguns dos cuidados essenciais para man-
ter a saúde e a qualidade de vida. Pensando nisso, o SESI 
agregou mais um serviço ao seu portfólio, o pacote de 
exames laboratoriais de check-up. 

O pacote concede um desconto de 20% nos sete 
principais exames de rotina que auxiliam o diagnóstico 
e possibilitam uma avaliação geral do estado de saúde 
da pessoa, são eles: Hemograma completo, EAS (urina), 
EPF (fezes), Glicose, Lipidograma completo, Uréia e Cre-
atinina. 

Ao todo o laboratório de análises clínicas do SESI re-
aliza mais de 600 tipos de exames, sendo eles de rotina 
ou mais específicos por meio da parceria com Instituto 
Hermes Pardini, em Belo Horizonte - MG. O horário para 
coleta é diferenciado, vai de 06h40 as 10h, de segunda a 
sexta-feira. Os exames realizados aqui são entregues no 
mesmo dia, a partir das 14h. Já os realizados pelo institu-
to H. Pardini estão disponíveis em até 10 dias úteis.

Garantia de Qualidade - O laboratório do SESI possui 
sua estrutura 100% automatizada, o que aumenta a cre-
dibilidade e agilidade de seus processos. Possui o selo ISO 9001/2008, 
concedido pela Fundação Vanzolini, norma internacional que especifica 
requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade, onde a organização 
precisa demonstrar sua capacidade de fornecer produtos e serviços que 
atendam aos desejos do cliente e as regulamentações legais.

Desde 2013 tem o Certificado de Excelência categoria Ouro, do 
Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ). Mais que uma 
conquista, o selo é um importante reconhecimento pelo desempenho 
excelente oferecido aos seus clientes durante 10 anos consecutivos. 

Para a coordenadora da Unidade de lazer do SESI- RR, Waldeth Gon-
dim, a ideia de implantar as oficinas partiu da necessidade de traba-
lhar valores aliados a uma metodologia adaptada para que as crianças 
consigam absorver e vivenciar esses valores no seu cotidiano, dando 
significado a cada um deles, bem como a importância de colocá-los em 
prática para que no futuro tenhamos uma sociedade consciente de que 
suas atitudes contribuirão para o todo.   

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos junto aos alunos do pro-
jeto são apresentados em eventos realizados durante todo o ano no 
SESI, como o Recital, Mostra de Artes e Cantata de Natal.

As aulas iniciam dia 04 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas 
na Secretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI (CCEL), em 
horário comercial. Mais informações pelo telefone 4009-1844.

Coleta nas empresas - Outro benefício oferecido pelo laboratório 
é a coleta “in loco”, em que as empresas industriais que possuem con-
tratos de Saúde e Segurança no Trabalho, podem solicitar o serviço da 
coleta de exames em suas dependências, para um número mínimo de 
10 colaboradores. Dessa forma proporcionando comodidade ao traba-
lhador e reduzindo o tempo de perda na produção.

Os interessados podem vir ao laboratório do SESI, na Avenida Bri-
gadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto. Mais informações pelo te-
lefone 4009-1836. 

Projeto Arte Jovem do SESI traz novo formato para 2015
As atividades irão aliar aprendizado e muita diversão!

Laboratório de Análises Clínicas do SESI lança pacote 
de check-up 

Uma oportunidade de cuidar da saúde com preços mais acessíveis
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Intercâmbio no Canadá, uma oportunidade 
de crescimento profissional

IEL está com inscrições abertas para cursos 
de pós-graduação

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas para a turma de 
Julho de 2015, do Intercambio para Toronto – Canadá. As vagas são destinadas 
para estudantes, jovens, adultos e profissionais que desejam ter o domínio da 
língua inglesa. 

Esta é uma ação do IEL em parceria com a empresa canadense Skope, es-
pecializada em viagens educacionais. O programa de intercâmbio oferece aulas 
de inglês, palestras com empresários e oficinas sobre o mercado de trabalho 
Canadense. 

A agenda inclui também atividades de lazer, passeios e viagens a Niágara 
Falls, à capital Ottawa e às cidades francesas de Montreal e Quebec. 

Os participantes são hospedados por famílias canadenses, com a oportuni-
dade de conhecer um pouco mais sobre a cultura local. 

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.skope.ca/iel ou e pelos 
telefones (95) 3621-3571/8112-2075.

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL em parceria com o Centro Universitário 
a Distância Barão de Mauá está com as inscrições abertas para novas tur-
mas dos cursos de Pós – Graduação: Especialização em Educação e MBA 
Executivo. Agora com novas modalidades de estudo e novos cursos sendo 
lançados. As inscrições permanecem até o dia 30/01/2015.

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade de horário 
para quem não possui disponibilidade para realizar cursos presenciais. 
Desse modo, essas pessoas podem se manter atualizadas perante o mer-
cado de trabalho por meio de um material preparado por professores 
qualificados, que utilizando da mais moderna tecnologia à disposição do 
Ensino a Distância, sem depender da sala de aula presencial.

O Centro Universitário Barão de Mauá está credenciado pelo MEC 
para oferta de cursos à distância pela Portaria n.º 122 de 22/01/2008, 
publicada no D.O.U. de 23/01/2008.

As inscrições devem ser realizadas no Instituto Euvaldo Lodi – IEL, 
situado na Av. Capitão Júlio bezerra, 363 – Centro.

Para mais informações ligue: (95) 3624-7320 / (95) 8112-1953(vivo) 
ou acesse o site www.baraoead.com.br .


