
Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas

Informativo interno da
Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima

Nº 370 - 15.06.2018

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

O Serviço Social da Indústria SESI/RR e o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI/
RR, receberam na sexta-feira, 8 de junho, a visita 
de parlamentares representantes da bancada fe-
deral de Roraima cujo objetivo foi fazer com que 
eles pudessem conhecer in loco o trabalho de-
senvolvido pelas entidades.

Participaram da programação a Senadora da 
República, Ângela Portela, o Líder da Bancada 
de Roraima na Câmara federal, Abel Galinha, a 
Deputada Federal Maria Helena Veronese, e o 
Deputado Federal Carlos Andrade. Além dos di-
retores, dirigentes e colaboradores do Sistema 
Indústria, ex-alunos e empresários industriais.

Os parlamentares foram recepcionados com 
um café da manhã; exposição dos trabalhos fina-
listas do SENAI-RR na etapa estadual do Torneio 
WorldSkills na área de vitrinismo; exposição de 
robótica e do projeto Baú da Matemática premia-
do na Feira Estadual de Ciências (FECIRR), cuja 
proposta é a interação e auxiliar o aprendizado 
de crianças com deficiência visual; orientações 
e divulgação dos serviços de saúde ocupacional, 
desenvolvidos pelo SESI.

Em seguida, houve apresentação dos grandes 
números expressando o trabalho do SESI-RR e 
SENAI-RR nos seus 30 anos de existência, bem 
como as ações voltadas a transparência na ges-
tão e na divulgação das informações institucio-
nais. Além disso, as autoridades ouviram depoi-
mentos de ex-alunos do SESI e SENAI, familiares 
e empresários, que falaram sobre a importância 
dessas instituições para suas vidas e para o Brasil.

Os ex-alunos Verena de Andrade (SESI) e Már-
cio Souza (SENAI) relataram, com muita emoção, 
como as entidades mudaram as suas vidas. Re-
lembraram tempos difíceis, em que a educação 

básica e profissional que receberam foram de-
terminantes para construírem uma carreira que 
hoje está consolidada. Ambos são empresários 
bem-sucedidos.

O empresário industrial Anacleudo Alves de 
Lucena falou do que ele considera ser mais que 
uma parceria, é uma aliança com o SESI e o SENAI 
que garantem, com seus serviços, a redução dos 
custos de produção e um ambiente de trabalho 
seguro e saudável, garantindo uma boa imagem 
perante o mercado.

Todos os parlamentares reconheceram a im-
portância e o trabalho das entidades, declararam 
publicamente o seu apoio ao Sistema S, enaltece-
ram a ética, a qualidade e a importância do que 
é feito pelo SESI e o SENAI e se comprometeram 
em lutar para que não se aprove nenhum projeto 
que os prejudique.

A Senadora da República, Ângela Portela, as-
sumiu o compromisso de lutar pelo sistema. “Eu 
tenho acompanhado o trabalho do Sistema S 
com muita atenção, o desenvolvimento das ati-

Pronunciamento da Senadora Ângela Portela

Parlamentares de Roraima participam do dia 
“S” e reconhecem a importância da atuação do 

Sistema Indústria

Sempre SESI e SENAI
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Pronunciamento do Deputado Federal Abel Galinha

O Deputado Abel Galinha, reafirmou seu com-
promisso e como líder da bancada garantiu o 
apoio dos demais parlamentares. “Como coor-
denador da bancada, quero ser bem pragmático 
e dizer que o Sistema pode contar com todos os 
parlamentares de Roraima, irei incansavelmente 
sob essa coordenação buscar o entendimento 
com cada um para que possamos cada vez mais 
contribuir com estas instituições, a bancada de 
Roraima está sempre unida e a disposição”, se 

Pronunciamento da Deputada Federal Maria Helena

prontificou o Deputado Federal Abel Galinha.

A Deputada Federal Maria Helena Veronese, 
destacou a importância da continuidade dos ser-
viços oferecidos pelo Sistema Indústria. “Como 
cliente conheço de perto o trabalho oferecido 
pelo SESI e SENAI, já acompanhei a mudança de 
comportamento de crianças que frequentaram 
as escolas e, em agradecimento a esta parceria 
eu não poderia ter a opinião diferente das que 
foram expressadas aqui, pelos demais colegas 
parlamentares. Precisamos lutar pelo Sistema In-
dústria de Roraima”, declarou a Deputada.

O Deputado Federal Carlos Andrade, parabe-
nizou os regionais SESI e SENAI pelos 30 anos de 
forte atuação no estado de Roraima e garantiu o 
seu compromisso com o Sistema. “Contem com 
meu empenho e minha dedicação. Não vamos 
deixar a instituição parar. Vamos colocar a faca 
nos dentes, sangue nos olhos e vamos à trinchei-
ra”, afirmou.

Pronunciamento do Deputado Federal Carlos Andrade

vidades que o SESI, o SENAI e o IEL fazem é in-
discutível a eficiência, a responsabilidade, a for-
ma transparente, correta com que vocês usam 
os recursos que são destinados ao Sistema. Eu 
sou uma admiradora da eficiência do trabalho 
de vocês porque, como professora e como se-
nadora, sempre valorizei muito a educação e o 
trabalho de educação profissional que o Sistema 
faz, é brilhante e tem resultados concretos, foi o 
que nós vimos aqui. Quando nós temos entida-
des como vocês, cuidando da nossa juventude, 
formando os nossos jovens para o mercado de 
trabalho é muito bom, então eu quero dizer para 
vocês que, como senadora, vou estar ao lado de 
vocês para que não percam receitas”, declarou.
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Confira os destaques da mobilização 
Sempre SESI e SENAI. 
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Direitos e deveres trabalhistas dos 
imigrantes no Brasil

A nova Lei de Migração será pauta de encontro, 
que acontecerá na próxima quarta – feira (20), no 
auditório da FIER, localizado na Avenida Benjamin 
Constant, nº 876 – Centro, das 8h às 11h40. O evento 
tem como objetivo apresentar a nova Lei de Migra-
ção e sanar dúvidas com relação à contratação de 
trabalhadores imigrantes, uma vez que o estado de 
Roraima é um dos mais afetados com a crise migra-
tória da Venezuela para o Brasil.

A programação terá início com a apresentação 
sobre nova Lei, perfil dos imigrantes venezuelanos e 
legislação trabalhista na contratação de imigrantes, 
que será realizada pelo Auditor-Fiscal do Trabalho e 
Coordenador de Apoio ao Conselho Nacional de Imi-
gração do Ministério do Trabalho, Luiz Alberto Matos 
dos Santos.  

No segundo momento serão compartilhados ca-
sos de sucesso na contratação de imigrantes e logo 
após acontecerá um diálogo com autoridades acer-
ca da lei e suas implicações trabalhistas, com a par-
ticipação do Secretário da Divisão de Imigração do 
Ministério das Relações Exteriores, Gaétan I. M. 
Spielmann Moura; do Coordenador de Assuntos de 
Refúgio do Comitê Nacional para os Refugiados do 
Departamento de Migrações da Secretaria Nacional 
de Justiça do Ministério da Justiça, Ivon Jorge da Sil-
va; do Delegado da Polícia Federal, representante do 

Ministério Extraordinário da Segurança Pública, Alan 
Robson Alexandrino Ramos e do Presidente do Con-
selho Nacional de Imigração e Coordenador-geral de 
Imigração do Ministério do Trabalho, Hugo Gallo. 

Ao final a Coordenadora de Planejamento Subs-
tituta da Secretaria de Políticas Públicas de Empre-
go do Ministério do Trabalho, Jociany Monteiro Luz, 
abordará a temática de ações para empregabilidade 
dos imigrantes.

Durante a programação acontecerá a assinatura 
de Acordos de Cooperação entre Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados, o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial – RR e o Tribunal de 
Justiça – RR.

A iniciativa é uma realização do Fórum das Fede-
rações Representativas de Classes Empresariais de 
Roraima, composto pela Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER), Federação de Agricultura 
e Pecuária do Estado de Roraima (FAER), Federação 
das Associações Comerciais e Industriais do Estado 
de Roraima (FACIR) e a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (FE-
COMERCIO); do Comitê Federal de Assistência Emer-
gencial para acolhimento a pessoas em situação de 
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório; do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to e do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados.



6Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 370 - 15.06.2018

Cultura Exportadora será tema de seminário
No dia 20 de junho, as 14h30, será realizado o Semi-

nário “ PNCE e o ambiente das exportações em Roraima”, 
que faz parte do Plano de Ação que está sendo desen-
volvido pelo Comitê Gestor do PNCE em Roraima, o qual 
é composto por 12 entidades e instituições convidadas 
pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Servi-
ços (MDIC) para implantar as ações neste primeiro ano 
de atuação.

O Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE), foi 
desenvolvido pelo MDIC, cujo objetivo é difundir a cultura 
exportadora e contribuir para ampliar o número de ex-
portadores brasileiros, por meio de uma rede de apoio a 
empresas formada por diversas instituições – públicas e 
privadas – que atuam no fomento às exportações brasilei-
ras. Para isso, o MDIC implantou o PNCE em todos os esta-
dos brasileiros, dando assim maior efetividade ao plano.

O seminário tem como público-alvo empresas e em-
preendedores que já exportam ou têm potencial para ex-
portar, além de acadêmicos, consultores, despachantes 
aduaneiros e representantes de instituições financeiras. 

O Comitê do Plano Nacional da Cultura Exportadora é 
coordenado nacionalmente pelo MDIC e recebe a coor-
denação estadual da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER, vice-coordenação estadual da Receita 
Federal e é composto pelo Departamento de Comércio 
Exterior da Secretaria de Planejamento do Estado (SE-
PLAN), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE/RR), SISTEMA FAER/SENAR/SESCOOP/
OCB, Banco do Brasil, CoopHorta, CooApiaú  e Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo nú-
mero 0800 570 0800. O evento será realizado no auditó-
rio do SEBRAE-RR, localizado na rua Gov. Aquilino Mota 
Duarte, 1771 – São Pedro (próx. à Maternidade).

Confira a programação:

14:30 - Abertura

15:00 – Tema: O que é o PNCE e o seu Comitê Gestor 
Local? Como interage com a Sociedade? As ações do Pro-
jeto Rota Global. (FIER - Coordenação do PNCE/RR)

15:20 - Talk-show – Tema: O Comitê do PNCE  e os es-
forços para promover as Exportações com representantes 
do Sistema FAERR; CoopApiaú; CoopHorta; Banco do Bra-
sil; SEBRAE; Receita Federal; SEPLAN; MAPA e FIER.

16:00 – Tema: Informações a respeito dos incentivos 
existentes para às Exportações em Roraima - Represen-
tante da SEPLAN

16:30 – Tema: Resultados da ZPE - Prefeitura Municipal 
de Boa Vista

17:00–  Tema: Abertura de novos mercados para a ex-
portação. Palestrante Evaldo da Silva Júnior – Diretor de 
Promoção Comercial – Cooperação Internacional de In-
vestimento Estrangeiro.

18:00 – Coffee  Break de Encerramento
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Empresas do setor gráfico participam de curso 
por meio do PROCOMPI

Empresários e colaboradores de empresas do 
setor gráfico participaram de 11 a  15 de junho do 
curso no âmbito do Programa de Apoio à Compe-
titividade das Micro e Pequenas Indústrias Proje-
to (PROCOMPI), com o objetivo de implantarem 
melhorias em seus processos, produtos e estra-
tégias que coloquem em vantagem competitiva 
no mercado, por meio da incorporação de novos 
métodos, tecnologias ou redução dos seus custos 
operacionais.

O curso sobre “Como participar de Licitações” 
tem a proposta de capacitar o empresários e cola-
borador com atividades orientativas e práticas, em 
licitações nas modalidades carta convite, concor-
rência, bem como a adoção de procedimentos e 
uso das ferramentas de pregão eletrônico. 

Ao todo participaram 11 empresas do segmen-
to gráfico, foram elas: Espaço Gráfico, Gráfica Di-
nâmica, Gráfica Queiroz, Gráfica Real, Graphidel, 
Loja do gráfico, MGM Gráfica, Rino Comunicação 
Visual, Top Gráfica, Vinil.Com e Publicolor. 

O PROCOMPI é promovido por meio de uma 
parceria entre a Confederação Nacional da Indús-
tria – CNI e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – Sebrae e, executado pela 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER).

A empresária Lucimar da Gráfica MGM e di-

retora do SINDIGRAF, ressaltou a importância do 
curso, principalmente, por entender que todos 
precisam estarem atualizados e alinhados em seus 
processos. “O curso foi muito bom e gerou uma 
satisfação grande para nós empresários que parti-
cipamos pela primeira vez do Procompi. Pudemos 
trocar experiências, relatar o nosso dia a dia, e sa-
nar algumas dúvidas. O curso só veio agregar mais 
valor”, afirmou.

O presidente do SINDIGRAF Manoel Idalino  
destacou a importância desta ação para o setor. “ 
Nós conseguimos ter acesso aos conhecimentos, 
as informações e aos procedimentos fundamen-
tais para que as nossas empresas consigam par-
ticipar de processos licitatórios com segurança e 
competindo de igual para igual com qualquer ou-
tra. As atividades práticas esclareceram dúvidas e 
tenho certeza de que a partir de agora, nosso de-
sempenho será melhor”, declarou. 

 O facilitador do curso foi o consultor empre-
sarial e advogado Pedro André Setúbal que é Ba-
charel em Direito pela UNIFOR, Pós-Graduado em 
Direito Constitucional Lato Sensu, com Formação 
para o Magistério Superior, na área do Direito. 
Universidade Anhanguera-Uniderp, Pós-Graduado 
em Direito de Família e das Sucessões. Universida-
de Anhanguera-Uniderp. 

Empresários e colaboradores participantes do Procompi
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 Os alunos da Escola do SESI, o Centro de 
Educação do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado – CET, são preparados para o mundo 
do trabalho, prova disso é a “Indústria de Ta-
lentos”, evento anual, de âmbito interdiscipli-
nar, que está em sua 13ª edição e acontecerá 
neste sábado (16), das 09h às 11h30, na quadra 
de esportes da Escola, localizada na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 – Aeroporto, 
onde os visitantes poderão comprar produtos 
artesanais e alimentícios.
Para este dia, que consiste em uma espécie de 
“feira comercial”, são produzidos uma varieda-
de de itens, assim como todo o estudo de via-
bilidade, plano de negócio, precificação e tudo 
o que está ligado a fundação de uma empresa. 
A criatividade e a inovação sãos os carros che-
fes desse projeto. Nos dias que antecedem a 
“Indústria de Talentos” os alunos, professores 
e até os pais, realizam muitas pesquisas para 

Empreendedorismo e sustenta-
bilidade na Indústria de Talen-

tos 2018

a estruturação do projeto e experimentos dos 
produtos escolhidos para os seus negócios, são 
os bastidores para que tudo saia conforme o 
planejado no dia de receber o grande público, 
pois o evento é aberto para toda a comunida-
de.
 O desafio para os alunos empreendedo-
res de 2018 será, além de criar e colocar em 
funcionamento uma empresa experimental, 
exercitando uma visão empreendedora, habi-
lidades de planejamento, negociação, criati-
vidade, liderança, pró-atividade, organização 
e espírito de equipe, transmitir, por meio dos 
seus produtos, a importância do empreende-
dorismo e da sustentabilidade na vida das pes-
soas.
 A iniciativa tem como objetivo despertar 
o senso empreendedor, por meio de talentos 
pré-existentes, estimulando o espírito criativo 
e empreendedor na culinária e no artesanato, 

Indústria de Talentos 2017 Visitantes na 12ª edição
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Maternal A: Brechó

Maternal B: Pintura em Tela com Folhas 

Maternal C: Bolo de Tapioca

1º Período A: Cofres Mania

1º Período B: Cone Recheado e Brigadeiro Gourmet

1º Período C: Suco Natural

2º Período A: Brinquedos – Bonecos Monstros e 
Emojis de balão com trigo

2º Período B: Beijinhos de Moça no pote

1º Ano A: Salada de Frutas

1º Ano B: Artes na Cerâmica

1º Ano C: Alfajor Artesanal

1º Ano D: Pintando Arte: Releitura da Obra de Ro-
mero Britto

2º Ano A: Artes na Camiseta

2º Ano B: Peso de Porta

3º Ano A: Sanduíche Natural

3º Ano B: Mimos Fashion

3º Ano C: Ateliê de Tortas

4º Ano A: Mousse de Frutas

4º Ano B: Pipoca Gourmet

5º Ano A: Vasos com mudas de plantas

5º Ano B: Bolo de Frutas no pote

6º Ano A: Cadernos e bloquinhos personalizados

6º ano B: X-SMILE

6º ano C: Mini Pizzas

6º ano D: Danone Caseiro Light

7º ano A: Chaveiros

7º ano B: Porta Trecos com pote de margarina

7º ano C: Camisas e Tiaras (Tema da Copa do Mundo)

8º ano A: Sala da Balada

8º ano B: Rolinho Primavera

9º Ano A: Brigadeiros

9º Ano B: Luminária Rústica de casca de coco

valorizando a cultura local. Participam da ação 
767 alunos, do maternal ao 9º ano, turmas “A”, 
“B” e “C”, ou seja, na faixa etária de 3 (três) a 
14 (quatorze) anos e recebem o apoio de 80 
colaboradores entre equipe pedagógica, ges-

tores e professores.
 A programação terá entrada gratuita. 
Para mais informações o telefone para contato 
é: 4009-1879. Veja abaixo o que os empreen-
dedores prepararam para esse ano:
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SENAI Santa Catarina é ouro em Vitrinismo na 
seletiva WorldSkills em Boa Vista

A campeã superou outros dois estudantes do SENAI de outros estados do país

 A catarinense Gabriele Raiser,19 anos, é a 
vencedora da seletiva para a WorldSkills na ocupa-
ção de Vitrinismo, encerrada no dia 08 de junho, no 
Centro de Formação Profissional do SENAI, em Boa 
Vista. Ela disputou com outros 02 estudantes do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de 
São Paulo e Minas Gerais. Com a vitória, Gabriele é a 
principal candidata para representar o Brasil na Rús-
sia, em 2019, no mundial de profissões técnicas. Os 
alunos Pedro Sílvio Campos, de Minas Gerais e Luma 
Belliasi Vieira, de São Paulo, também subiram ao pó-
dio e levaram para casa a prata e o bronze, respecti-
vamente.
 “A competição foi muito intensa, ter ganhado 
é muito mágico, pois é fruto de todo um trabalho que 
estamos desenvolvendo. O SENAI Roraima nos aten-
deu em todas as nossas necessidades, além de ter 
uma estrutura linda. Tudo valeu a pena”, disse emo-
cionada a campeã de Santa Catarina.  
 Acompanhada da treinadora Cristiani Ma-
ximiliano, Gabriele recebeu a medalha de ouro das 
mãos do diretor regional do SENAI, Arnaldo Mendes 
de Souza Cruz, que afirmou que a educação profis-
sional do SENAI é reconhecida internacionalmente, 
“ficamos muito felizes em levar cidadania e qualifica-
ção aos jovens, que representam o Brasil com muita 
competência em qualquer lugar do mundo”, disse.
 Pedro Campos, que ficou com a medalha de 
prata falou que essa é uma oportunidade incrível 
“esse é um momento que tenho certeza que nunca 
vou esquecer, pois me trouxe muito conhecimento 
prático e me apresentou uma profissão que quero 
seguir, estou muito feliz por ter participado”, disse o 
mineiro. 

 O diretor Regional do SENAI agradeceu o 
empenho da equipe técnica local e nacional que 
trabalhou com excelência na montagem da seletiva 
WorldSkills e agora quer torcer pelos estudantes bra-
sileiros que vão representar o Brasil na Rússia.

 VITRINISMO - Esta é uma das 43 provas que 
estão acontecendo entre os meses de julho e agos-
to em 32 cidades brasileiras. O vencedor, além da 
medalha de ouro, será treinado para representar o 
Brasil no Worldskills 2019, na Rússia. A equipe que 
representará o Brasil será formada pelos estudantes 
que conseguirem o índice técnico de cada ocupação. 
Participam jovens com até 21 anos, que tiveram os 
melhores desempenhos nas ocupações em testes re-
alizadas em cada Estado. 
 Nas provas, os jovens são desafiados a execu-
tar tarefas do dia a dia do trabalho das profissões que 
escolheram, dentro de prazos e padrões internacio-
nais de qualidade. 

 TORNEIO - A WorldSkills é a maior competi-
ção  de educação profissional do mundo, que se re-
aliza em um país diferente a cada dois anos.  Orga-
nizada pela WorldSkills International – entidade que 
trabalha, desde 1950, para o desenvolvimento e a 
excelência das ocupações técnicas, o torneio reúne 
competidores de países e regiões das Américas, Eu-
ropa, Ásia, África e Pacífico Sul.
 Os melhores alunos de mais de 60 países das 
Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul disputam 
medalhas em modalidades que correspondem às 
profissões técnicas da indústria e do setor de serviço.

Equipe Técnica e representantes do SENAI
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Empresas com Estagiários contratados devem 
estar atentas ao eSocial

 Empregadores que possuam estagiários de-
vem redobrar a atenção com a obrigatoriedade do 
eSocial, já a partir de 2018. Medidas básicas podem 
evitar dor de cabeça no preenchimento e validação 
dos dados dos estagiários no eSocial.
As informações referentes aos Contratos de Estágio 
deverão ser prestadas no evento S-2300 – Trabalha-
dor sem Vínculo de Emprego. É importante que antes 
do início da obrigatoriedade do eSocial, as empresas 
que possuam estagiários atualizem/revisem seus ca-
dastros com as seguintes informações:

 – Natureza do Estágio – Obrigatório ou Não Obriga-
tório.
 – Nível do Estágio – Fundamental, Médio, Formação 
Profissional ou Superior.
 – Área de Atuação do Estagiário.
  – Número da Apólice do Seguro. Conforme a Lei n° 
11.788/2018 é obrigatório a contratação em favor do 
estagiário de um seguro contra acidentes pessoais.
– Valor da Bolsa de Estágio, caso seja um estágio re-
munerado.

 – Data prevista de término do estágio.
 – Dados Completos da Instituição de Ensino parcei-
ra, Razão Social, CNPJ e Endereço Completo. 
 – Caso haja um agente de integração (IEL – RORAI-
MA) intermediando o contrato de estágio, é necessá-
rio o dado completo da empresa terceira. Informação 
contida no Termo de Compromisso de Estágio – TCE.
 – Nome e CPF do Supervisor do Estágio conforme 
obrigatoriedade da Lei 11.788/2018, que deverá ter 
acompanhamento efetivo da parte concedente (em-
presa).
– Realizar os Exames Admissional e Demissional dos 
Estagiários.
 Todos os dados acima são necessários para 
que a sua empresa possa comunicar corretamente 
ao ambiente do eSocial os registros na categoria de 
estagiários colaboradores.
 Para mais informações sobre o Programa de 
Estágio supervisionado realizado pelo IEL/RR, podem 
ligar para o telefone: (95) 3623-1253, ou visitar o pré-
dio da instituição, localizado na Avenida Capitão Júlio 
Bezerra, nº 363 – Centro.


