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FIER lança PROCOMPI Moveleiro
O Programa de Apoio à 

competitividade das Micro e 
Pequenas Indústr ias  –  
PROCOMPI é uma parceria 
e nt re  a  C o nfe d e ra çã o  
Nacional da Indústria – CNI e 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
à s  M i c ro  e  Pe q u e n a s  
Empresas – SEBRAE. 

Na última terça-feira, 27, 
a Federação das Indústrias – 
F I E R  l a n ç o u  m a i s  u m  
PROCOMPI, desta vez para o 
setor moveleiro. O objetivo é 
promover a capacitação dos 
empresários da indústria 
deste segmento atuando na 
melhoria da gestão com foco 
na sustentabilidade dos negócios e no crescimento coletivo do 
setor. O Programa pretende atender inicialmente 15 empresas. 

Participaram da reunião, a representante do SEBRAE-RR, o 
presidente do Sindicato das Indústrias de Marcenaria do Estado de 
Roraima - SINDIMAR e representantes de empresas industriais que 
puderam conhecer e entender o PROCOMPI, bem como as 
vantagens que ele oferece. O encontro foi conduzido pela Técnica 
Operacional do Centro de Promoção do Associativismo Sindical – 
CPAS, da FIER, Valéria Hendges.

Dentre as ações a serem desenvolvidas pelo Programa estão: 
ações de disseminação do conhecimento; capacitação empresarial 
e de mão de obra; acesso a novos mercados, por meio de uma 
Missão Empresarial; consultorias em gestão empresarial e 
ambiental  e um diagnóstico do setor bem como o 
acompanhamento e avaliação contínua dos resultados e ações 
desenvolvidas.

A analista do SEBRAE, Delma Andrade, destacou a importância 
da parceria com a FIER e o SINDIMAR, para as empresas do 

segmento. “ Esta é uma 
grande oportunidade para 
o setor moveleiro do 
Estado de crescer e se 
fortalecer. Uma vez que o 
nosso objetivo é melhorar 
a gestão de cada empresa. 
O mais importante é que 
essa parceria não acaba 
com o prazo de execução 
d o  P R O C O M P I .  N ó s  
continuaremos a dispo-
sição dos empresários”.

Para o presidente do 
SINDIMAR, João Tavares, o 
P R O C O M P I  s e r á  u m  
divisor de águas para os 
empresários que aderirem 

ao Programa. “Alguns empresários não conheciam o suporte 
oferecido pelo PROCOMPI, e hoje puderam entender, a maioria já 
assinou o termo de adesão, mesmo aqueles que ainda não são 
filiados ao sindicato. Eu sei que essa será uma grande oportunidade 
de nós unirmos o setor e nos tornarmos mais atuantes e 
competitivos”, frisou.

Os empresários que aderiram ao programa estão com grandes 
expectativas para o início dos trabalhos. “Eu acredito que o 
PROCOMPI vai me ajudar a estruturar melhor minha empresa. Eu 
serei capacitado, assim como os meus trabalhadores. Acredito que 
em médio prazo eu já poderei competir de igual para igual com as 
grandes empresas”, destacou Oziel Sousa Araújo, proprietário da 
Requinte móveis. João Hortêncio, proprietário da Tok Móveis 
Planejados, compartilha do mesmo pensamento. “ Eu fiquei feliz em 
saber que o setor está recebendo esse apoio. Além de melhorar a 
gestão das empresas, vai ajudar no desenvolvimento do setor e nos 
deixar mais competitivos. Eu espero que mais empresas participem 
e melhorem sua atuação no mercado”, finalizou.

Lançamento do PROCOMPI Moveileiro. Participantes conheceram os benefícios do Programa

Foto: ASCOM/FIER

CNI e Sebrae realizam força-tarefa para defesa da 
competitividade da Indústria

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) firmaram, no dia 
27 de agosto, parceria para reforçar a capacitação de empresários e 
gestores da indústria em assuntos que afetam a competitividade do 
setor. Até 2015, o projeto Associa Indústria oferecerá 53.500 vagas 
para capacitações que mostrarão o funcionamento do sistema 
tributário, a legislação trabalhista, as normas ambientais e as tarifas 
de energia elétrica, entre outros temas. Além disso, os eventos 
visam estimular a participação e o associativismo empresarial. 

Para a FIER, a nova parceria vai fortalecer o associativismo e 
contribuirá para o aumento da competitividade da indústria de 
Roraima. “O Associa Indústria vai ampliar as atividades que 
desenvolvemos no PDA, assim mais empresas poderão participar de 
cursos e capacitações”, destacou Ivo Gallindo, coordenador Técnico 
da FIER.

Somente em 2013, através do PDA, a FIER capacitou mais de 140 
empresários e líderes sindicais da indústria, além da realização da 1ª 
edição do Dia do Empresário da Indústria Roraimense, do envio de 
99 Boletins eletrônicos dos Sindicatos e da inserção de 67 notícias 
nos sites dos Sindicatos.

O PROGRAMA – O Associa Indústria triplicará o número de vagas 
oferecidas pelo Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), 
realizado em parceria com a CNI, federações e sindicatos industriais, 

que entre 2012 e 2013 capacitou mais de 17 mil gestores 
empresariais e sindicais. A quantidade de turmas também 
aumentará de 331, no biênio 2012-2013, para 1.525 nos próximos 
dois anos. Serão investidos pela CNI e Sebrae R$ 14,5 milhões no 
Associa Indústria. 

Em setembro, os cursos e outras ações do Associa Indústria serão 
ofertados nos Estados do Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Bahia e 
Paraná. A fase preliminar ocorre até novembro e cada Estado deverá 
desenvolver quatro iniciativas, sendo duas setoriais.

Além do aumento do número de vagas e cursos e das ações 
setoriais, também serão oferecidas capacitações em novos temas. 
Entre as novidades está o Curso: Como prevenir problemas 
ambientais?, que explicará aos empresários como funcionam as 
políticas de licenciamento ambiental e de resíduos sólidos. Além de 
receber orientações para evitar multas e autuações, os inscritos 
serão incentivados a participar dos sindicatos e discutir dificuldades 
comuns e defender coletivamente propostas de solução junto aos 
órgãos ambientais.

A partir de janeiro de 2014, os empresários e gestores 
interessados em participar dos cursos do projeto Associa Indústria 
poderão procurar o sindicato empresarial do seu setor ou a 
Federação das Indústrias de Roraima, localizada na Avenida 
Benjamin Constant, 876 Centro ou pelo telefone 4009 5353.

Ao todo, serão 53,5 mil vagas entre 2014 e 2015 em cursos que mostram o  funcionamento do sistema tributário, da 
legislação trabalhista e das normas ambientais, entre outros assuntos
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Programa de Desenvolvimento Associativo-PDA promove 
mesa redonda para associados

Crianças e jovens iniciaram atividades do PAF na Vila Olímpica

No próximo dia 5 de 
setembro, o Programa de 
Desenvolvimento Associ-
ativo – PDA promove uma 
m e s a  r e d o n d a  p a r a  
dirigentes sindicais com o 
tema “Como atrair e manter 
o associado”.

O evento acontece das 
19h às 21h na sala de 
reuniões da FIER e tem como 
o b j et i vo  e st i m u l a r  o s  
participantes a adotarem estratégias bem sucedidas na atração e 
manutenção de associados e proporcionar a troca de 
experiências entre lideranças sindicais de diferentes regiões do 
país.

A ação faz parte do cronograma trimestral do PDA, que é 
realizado em parceria com a Confederação Nacional das 
Indústrias - CNI.

O SINDIMAR – Sindicato das Indústrias de Marcenaria do 

As crianças e jovens inscritas no 
Projeto Atleta do Futuro - PAF na Vila 
Olímpica Roberto Marinho, já 
iniciaram as atividades na segunda-
feira (26). Desde o início do ano o PAF 
já era realizado no Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer do SESI, no bairro 
Aeroporto. Com o convênio firmado 
junto à Prefeitura de Boa Vista, no mês 
de julho, a oferta de vagas foi ampliada 
de 2,5 mil para 4 mil. A grande parte 
dessas vagas é destinada para a 
unidade do SESI Distrito Industrial e 
para a Vila Olímpica.

As equipes que atuam no programa são formadas por 
acadêmicos de educação física e pedagogia. Eles foram 
capacitados no mês de julho. Até o momento são 20 monitores, 
mas esse número pode chegar a 95, dependendo do aumento no 
número de participantes.

Programa - O PAF possibilita o acesso aos cursos de iniciação e 
aperfeiçoamento em diferentes modalidades esportivas, com 
orientação de professores e acadêmicos de educação física, que 

Estado de Roraima e a FIER 
serão os anfitriões do 
e v e n t o ,  q u e  t e r á  a  
participação do Sindicato 
das Indústrias Madeireiras e 
Moveleiras do Noroeste de 
Mato Grosso – SIMNO do 
Estado de Mato Grosso.

O palestrante será o 
empresário e facilitador do 
Programa Empretec do 
SEBRAE, Getúlio Vargas, 

graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em 
marketing pela Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC-
MG), fundador da empresa Getúlio Calçados e Bolsas Ltda.

 Foi presidente de sindicato empresarial e possui ampla 
experiência no Sistema de Representação da Indústria. Além 
disso, coordena o escritório de representação da Federação das 
Indústrias de Minas Gerais em Brasília.

fazem o acompanhamento do 
desenvolvimento individual dos 
alunos.

O programa é composto por quatro 
f a s e s :  M o t o r a ,  ( o n d e  s e r ã o  
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).

Ainda há vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas na 
Vila Olímpica Roberto Marinho e também nas unidades do SESI do 
bairro Aeroporto e Distrito Industrial. Mais informações sobre 
inscrições podem ser obtidas pelos telefones 4009-1844 e 3621-
6600.

MESA-REDONDA PARA SINDICATOS

Como atrair e manter associados?
GESTÃO SINDICAL EFICIENTE

Data: 05/09/2013
Hora: das 19h às 21h
Local: Sala de Reunião da FIER

Av. Benjamin Constant, 876 - Centro

Garanta  já sua inscrição!
Entre em contato com o Solange/Valéria
pelos telefones: 95 4009-5354 / 4009-5352
ou pelo e-mail cpas@fier.org.br

Com o tema “Ritmos 
Brasileiros”, o Centro de 
Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado – 
CET/SESI realiza nesta sexta-
feira, 30, a partir das 18h30, 
o Festival Folclórico 2013. 
Com apresentações dos 
alunos da educação infantil e 
ensino fundamental.

O evento foi idealizado em 2003 com a intenção de estimular 
nos alunos o prazer pela cultura popular, ampliar a linguagem 
oral, favorecer a construção de lingua-gem escrita, desenvolver a 
criatividade e o gosto pelas músicas e danças folclóricas, além de 
proporcionar um momento de comemoração em alusão ao Dia do 
Folclore, comemorado em 22 de agosto.

Os ritmos apresentados serão Quadrilha, Carimbó, Dança do 

Café – Ritmo Coco, Samba, 
Boi-Bumbá, Bossa Nova e 
S e z ã o  C a i p i r a ,  u m a  
homenagem dos alunos e 
colaboradores aos 25 anos 
de atuação do CET.

A  d i r e t o r a  E l l e n  
Cavalcante, fala da importân-
cia do evento. "Fazer Educa-
ção é muito mais que ensinar 

conteúdos. É acima de tudo resignificar os conhecimentos prévios 
que as crianças possuem. O Festival folclórico faz isso. É um 
evento que marca as ações do SESI, pois transforma teoria em 
prática. Os alunos demonstram à comunidade escolar que 
aprender pode ser muito divertido. Esse ano o nosso tema é 
"Ritmos brasileiros". Teremos do Carimbó à Bossa Nova. Vale a 
pena conferir!"

Escola do SESI
Festival Folclórico movimenta alunos nesta sexta-feira
Por meio da dança, estudantes mostrarão a cultura do nosso País

Foto: ASCOM Sistema Indústria



SESI E SENAI lançam Movimento que busca ações
para melhorar a educação do Brasil

Na última sexta-feira, 29, SESI e SENAI fizeram o 
lançamento Regional do programa Educação para o 
Mundo do Trabalho - EMT. O evento foi realizado no 
auditório da Federação das Indústrias de Roraima – 
FIER, e contou com a participação de profissionais da 
educação, autoridades, empresários e a sociedade civil. 

O EMT é uma iniciativa da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI e pretende desenvolver ações que 
permitirão aos jovens adquirir conhecimentos, 
competências e habilidades indispensáveis ao seu 
desenvolvimento como cidadãos e agentes produtivos. 
É voltado para trabalhadores da indústria e jovens entre 
18 e 24 anos que estejam cursando o Ensino Médio ou 
que não estudem e nem trabalhem.

SESI e SENAI foram as entidades instituídas pela CNI 
como articuladoras do movimento em Roraima, a 
Superintendente do SESI e embaixadora do EMT no 
Estado, explica como serão os trabalhos das entidades. “Nós 
recebemos a missão de unir os agentes envolvidos com a 
educação no Estado, para elaborar propostas de ações que 
possam atender aos objetivos do projeto. Nós estaremos 
responsáveis por repassar as propostas de Roraima para a 
Coordenação Nacional, e posteriormente acompanhar a 
aplicação aqui em Roraima, das ações escolhidas”.

O Diretor Regional do SENAI, Arnaldo Mendes, falou quais 
ações o movimento está buscando. “A intenção da CNI, 
primeiramente é que a sociedade tome conhecimento do 
movimento, e depois propor mudanças nas grades curriculares, 

para que os alunos tenham 100% de aproveitamento; formação e 
valorização do professor; buscar maior participação das famílias; 
melhorar a gestão das escolas e a infraestrutura escolar e investir 
mais em educação técnica e profissional”.

Durante o evento, o pesquisador e professor adjunto da 
universidade de Brasília Paulo Kramer, ministrou a Palestra 
Educação para o Mundo do Trabalho, e logo após iniciou um 
momento de troca de ideias com os participantes, que ajudaram a 
elaborar as propostas de Roraima para o Movimento.

O próximo passo, é reunir todas as sugestões e encaminhá-las 
para a coordenação geral do Movimento. O projeto será lançado 
nacionalmente no mês de outubro.

Foto: ASCOM/FIER

Profissionais da Educaçao, autoridades, empresários e sociedade civil participaram 
do lançamento do EMT
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Colaboradores da CERR são atendidos na
Semana de Promoção da Vida Saudável
O Serviço Social da Indústria – SESI, realiza em todo o Brasil a 

Semana de Promoção da Vida Saudável. O projeto tem como foco 
o trabalhador da indústria. É uma forma de promover atividades 
preventivas e educativas com o objetivo de estimular a adoção de 
um estilo de vida mais saudável. 

No dia 29 de agosto, 150 colaboradores da Companhia 
Energética de Roraima – CERR, foram atendidos. Entre os serviços 
prestados: verificação do IMC, aferição de pressão arterial, 
massagem relaxante, ginástica laboral, apresentação de teatro, 
palestras nutricionais e entrega de kits de alimentação saudável, 
protetor solar.

A Unidade Lazer é a responsável pela mobilização nas 
empresas. Este ano houve o aumento do número de empresas a 
serem atendidas, passando de 22 para 30, totalizando uma meta 
de 1.500 trabalhadores beneficiados. 

Wanderson Silva, assistente administrativo da CERR há seis 
anos disse que esse dia representa uma forma de incentivar os 
colaboradores a mudarem suas rotinas. “A partir de hoje, teremos 
hábitos diferenciados, começando pelas orientações que os 
profissionais do SESI nos passaram. Saúde é muito importante”, 
frisou.

A presidente da CERR, Conceição Escobar destacou que a 
programação serviu de alerta aos colaboradores para os 
problemas de saúde que existem e manifestou a vontade de 
estender a parceria com o SESI, para os municípios do interior. “A 
programação animou a todos, quebrou a rotina e pode 
demonstrar como é fácil adquirir hábitos saudáveis. Gostaria que 
todos os colaboradores da empresa, bem como os que trabalham 
na área externa, pudessem ser atendidos”, finalizou.

O projeto será encerrado na próxima semana no CAT Waldir 
Peccini, Distrito Industrial, com torneio de futebol, degustações 
do Cozinha Brasil e todos os atendimentos oferecidos nas 
empresas, das 14h as 18h.

Foto: ASCOM/SESIColaboradores da CERR recebem orientaçoes de como ter um estilo de 
vida mais saudável

Foto: ASCOM/SESI
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Por meio da vertente de Serviços Técnicos e Tecnológicos – 
STT, o Senai Roraima começou no último dia 23, uma série de 
ações que abrange a implementação de Boas Práticas de 
Fabricação – BPF para atender a Associação Setentrional dos 
Apicultores de Roraima – ASA/RR.

As ações vão desde a capacitação em produção e controle de 
qualidade do mel, processamento, envase e estocagem do 
produto, que acontecem na sede da Associação, localizada no 
Monte Cristo I. O objetivo é reduzir os riscos de contaminação dos 
alimentos, garantindo mais segurança e qualidade na produção. 

Participam dos treinamentos funcionários da Casa do Mel em 
Boa Vista e apicultores das Associações Apícolas de Roraima e nos 

demais municípios como Cantá, Mucajaí e São Luiz do Anauá 
que trabalham em parceria com a ASA/RR. 

SENAI realiza consultoria em Associação de
Apicultores de Roraima

A Olimpíada do Conhecimento é 
um evento nacional, realizado, a 
cada 2 anos, pelos Departamentos 
Regionais do SENAI em todo o 
Brasil. O SENAI Roraima já começou 
os preparativos para 2014.

 No último dia 27 houve a 
abertura das atividades da Etapa 
Estadual que aconteceu no tapiri 
da Instituição. Para concorrer é 
necessário que o competidor seja, 
ou tenha sido aluno do SENAI e ter 
no máximo 20 anos de idade. As 
inscr i ções  aconteceram na  
recepção do SENAI.

Os melhores competidores em cada ocupação se classificam 
para o treinamento que tem duração de aproximadamente 10 
meses com direito a uma bolsa de estudos e poderá representar o 
Estado na etapa na Nacional em 2014 e o país na etapa Mundial 
em 2015.

São realizadas provas teóricas e práticas e cada competidor é 
desafiado a criar produtos ou apresentar soluções atendendo aos 
padrões internacionais de qualidade. As competições ocorrem 
nas seguintes ocupações: Marcenaria; Eletricidade predial; 

Eletricidade industrial; Mecânica 
de refrigeração; Mecânica de 
a u to m óve i s ;  A p l i ca çã o  e m  
revestimento cerâmico; TI – 
Soluções em softwares; Instalação 
e manutenção de redes; Design 
gráfico; Web design; Confeitaria; 
Panificação e Tecnologia de moda.

O Brasil é um dos quatro países 
membros da América Latina, junto 
com Canadá, Estados Unidos e 
Venezuela que participa do evento 
desde 1983. Durante estes 30 anos, 
a evolução dos alunos do SENAI 
têm sido constante, alcançando 

alto nível de desempenho técnico e resultados satisfatórios.
A Olimpíada do Conhecimento funciona como instrumento 

estratégico, para a melhoria da Educação Profissional, buscando 
constantemente o alinhamento das ações de educação 
profissional do SENAI com as tendências dos mercados nacional e 
internacional, demandando novos perfis profissionais, novas 
competências para atualização tecnológica dos laboratórios e 
oficinas.

SENAI realiza etapa Regional da Olimpíada
do Conhecimento

Foto: ASCOM/SENAI

Foto: ASCOM SENAI

Cronograma de atividades a serem realizadas pelo Senai/RR

- Capacitação (produção de mel, controle de qualidade, controle de produção/ produtividade apícola e controle financeiro);

- Curso de Boas Práticas e Qualidades do Mel (controle, processamento, envase e estocagem de mel);

- Acompanhamento técnico aos apicultores nos locais de produção.

- Continuidade do acompanhamento técnico aos apicultores nos locais de produção.



Nós estudamos o mercado de trabalho há quase 50 
anos para oferecer cursos de Pós-Graduação 
completos e reconhecidos que fazem a diferença na 
sua carreira.
Com a Barão EAD o resultado é você mais completo, e 
o mercado, mais completo com você!

Confira os cursos oferecidos

ESTUDE POR VIDEOAULAS
E COMPLETE O CURSO EM

APENAS 6 MESES

Mensalidades a partir de

R$ 299,00

Agora a Barão EAD esta 
disponibilizando 7 dias de 
acesso grátis pra você 
assistir videoaulas e ler 
livros digitais dos nossos 
cursos de pós-graduação.

Confira nossa metodologia de ensino e escolha 
o Barão EAD

Agora você pode experimentar!

www.baraoead.com.br    0800 727 6282

Mensalidades a partir de

R$ 118,00

Pós-Graduação Barão EAD Você mais completo.

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capital Júlio Bezerra, 363 - Centro

(95) 3621-3571 / 8112-1952
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Estão abertas as inscrições para o curso Gestão Estratégica para 
Dirigentes Empresariais. Ele é oferecido pelo Instituto Euvaldo Lodi 
– IEL. As aulas serão realizadas no período de 17 a 20 de setembro, 
na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

O curso é direcionado a executivos, empresários e sucessores 
empresariais responsáveis pelas definições estratégicas das 
organizações no exercício de suas funções. Faz parte do programa 
de Educação Executiva do IEL, que capacita executivos na utilização 
de ferramentas e técnicas aplicáveis no dia a dia dos negócios. Entre 
os temas abordados: os mais modernos conceitos e práticas de 
gestão empresarial que permitem a conversão em ações concretas 
nas empresas.

O corpo docente é formado por experientes professores e o 
curso visa proporcionar a inovação nas empresas. Todos os debates 
serão promovidos em um ambiente de aprendizagem interativo, em 

período integral, com simulações, aulas expositivas e discussões de 
experiências de sucesso. Todas as aulas contarão com tradução 
simultânea e o material de trabalho será oferecido em inglês e 
português.

Inscrições abertas - As inscrições podem ser feitas no site 
www.iel.org.br. O número de vagas é limitado e os participantes 
serão selecionados a partir das informações das fichas de inscrição. 
Mais informações no IEL, localizado na Avenida Capitão Julio 
Bezerra, nº 363 Centro ou pelo telefone 3621 3571.

Educação Executiva IEL - O Programa de Educação Executiva foi 
elaborado para atender às demandas por capacitações de 
excelência dos executivos brasileiros, uma experiência intensiva de 
aprendizado empresarial, propondo uma abordagem abrangente 
de inovação estratégica e suas fases, com base na reinvenção de 
modelos de negócios.

IEL oferece curso de gestão estratégica para executivos
em Santa Catarina

Inscrições podem ser feitas pelo site do IEL. Aulas acontecem em Florianópolis, 
entre os dias 17 e 20 de setembro

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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