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Diretoria da FIER participa de reunião com o vice-prefeito
Encontro debateu problemas referentes à emissão de alvarás e Habite-se

No dia 23 de janeiro, às 8h, na sede da 
Prefeitura Municipal de Boa Vista, o vice-
prefeito Marcelo Moreira recebeu represen-
tantes de vários setores da economia e orgãos 
públicos das diferentes esferas para discutir 
problemas enfrentados em relação à emissão 
de Alvarás e Habite-se. Estiveram presentes o 
presidente da FIER, Rivaldo Neves, e os 
diretores Clerlânio Fernandes e Veronildo 
Holanda. 

Na ocasião, o presidente Rivaldo Neves 
apresentou alguns dos problemas enfrenta-dos 
pelo setor industrial e as possíveis solu-ções.

Dentre os problemas, estão:

01 – Tramitação lenta de processo entre a Secretaria de Finanças e 

Secretaria de Obras;

02 – A forma utilizada para distribuição dos processos juntos aos fiscais na 

Secretaria de Finanças;

03 – A dependência gerada na administração do tempo desse fiscal.

04 – O grande espaço de tempo existente entre a notificação de vistoria e 

a liberação dos dados para emissão de guia;

05 – O complexo fluxo de lançamento das informações no Sistema de 

Cadastro, após vistoria para que se possa 

calcular o pagamento da guia.

As possíveis soluções apontadas pelo 

presidente da FIER foram:

01 – Criação de um plantão fiscal, na Secreta-ria 

de Finanças, onde cada fiscal teria o seu 

cronograma de trabalho, de modo que a 

Secretaria passaria a ter diariamente fiscais à 

disposição para dar continuidade aos proces-

sos. Para tanto, seria necessário estabelecer a desvinculação do processo 

do fiscal que o iniciou.

02 – Mudança no fluxo de lançamento dos resultados oriundos das 

vistorias, no cadastro, fazendo com que, por meio da comprovação de 

vistoria e da conferência da metragem do imóvel, possa ser emitida a guia 

para liberação de Habite-se.

Outro assunto debatido na reunião foi o pedido de isenção da 

cobrança de ISS (Imposto sobre Serviços) para as obras relacionadas ao 

programa Minha Casa, Minha Vida.
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FIER vai sediar Prêmio Samuel Benchimol 2013
mento, Indústria e Comércio exterior - MDIC e pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), em parceria com outras entidades 

como a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o 

Banco da Amazônia e as Federações das Indústrias da Região 

Norte.

Realizado simultaneamente com o Prêmio Banco da Amazô-

nia de Empreendedorismo Consciente desde 2009, inclui duas 

naturezas de premiação: uma para a identificação de projetos 

inovadores nas áreas ambiental, econômico-tecnológica e social 

e outra, para reconhecimento de personalidades que contribuí-

ram para o desenvolvimento da região. Mais informações no site 

www.amazonia.mdic.gov.br .

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER vai 

sediar este ano os prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco 

da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. O lançamento 

será no dia 19 de fevereiro, às 17h30, no auditório da instituição.

No evento, será ministrada a palestra sobre o Vale da Cultura, 

com a presença da comissão organizadora dos prêmios, conse-

lheiros industriais do Sistema FIER, dirigentes executivos das 

casas FIER, SESI, SENAI, IEL, reitores e pró reitores das universida-

des locais, imprensa, instituições financeiras, Sistema S (SEBRAE, 

SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, SESCOOP), federações de clas-

ses, secretaria de cultura, FETEC, e secretarias de educação.

Instituído em 2004, o Projeto Professor Samuel Benchimol é uma 

iniciativa do Governo Federal, promovida pelo Ministério do Desenvolvi-

SST
SESI realiza premiação em concurso sobre Segurança e Saúde no Trabalho
Nesta sexta-feira (15), a partir das 16h, o 

SESI realizou, na sala de teatro da instituição, a 

cerimônia de premiação dos vencedores da 

etapa estadual do Concurso Nacional sobre 

Segurança e Saúde no Trabalho, voltado para 

alunos do ensino fundamental e médio, 

incluindo a EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

das escolas do SESI e dos cursos profissionali-

zantes, educação profissional e tecnológica das 

escolas do SENAI.

Em sua quarta edição, 19 alunos de 5ª a 8ª séries do Centro de 

Educação do SESI inscreveram trabalhos nas categorias Música (letra e 

canto), Banda e Desenho, sob o tema “Como a segurança e a saúde no 

trabalho contribuem na promoção da qualidade de vida do trabalhador da 

indústria”.

Os vencedores do concurso foram: Steiner 

Souza Fernandes, na categoria “Desenho” com 

o tema “Trabalho e Saúde”; e Reijhukson Silva 

Almeida, na categoria “Música” com o tema 

“Visão Realística”.

Além de receber troféu e certificado de 

participação, os estudantes concorrem à etapa 

Nacional do concurso, cuja premiação 

acontecerá em data a ser definida pelo Departamento Nacional do SESI.
De acordo com a coordenadora da Unidade Saúde do SESI, Esmerinda 

Luniere, o objetivo é despertar nos estudantes o interesse pelo tema. “É 
uma forma de apresentar Segurança e Saúde no Trabalho na indústria, 
para que eles possam adotar uma postura de prevenção a acidentes de 
trabalho”, destacou.

Vice Prefeito reunido com setor empresarial 

Foto: Reynesson Damasceno

Foto: Ascom/SESI
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SESI
Arte Jovem retorna às atividades após o feriado de Carnaval

Após feriado de Carnaval o projeto Arte 

Jovem dá continuidade às atividades que 

iniciaram este mês. Esse primeiro momento é 

dedicado à adaptação dos alunos, principal-

mente quanto ao instrumento musical escolhi-

do para aprendizado. 

Entre os instrumentos disponíveis, estão 

flauta, teclado, violão e violino, além de oficinas 

recreativas, teatro, canto coral. “O projeto tem 

como um dos objetivos principais, despertar nas crianças a socialização 

por meio da diversidade cultural e a integração”, destaca a pedagoga 

Marcilene Mendes. 

O resultado do aprendizado é apresentado em diversos eventos ao 

longo do ano, como a Mostra de Teatro, Recital e 

Cantata, que são eventos que fazem parte do 

calendário cultural do SESI e que reúne familia-

res e amigos dos alunos durante as apresenta-

ções. 

O Arte Jovem é voltado para crianças de 6 a 

12 anos e ainda restam vagas. As aulas aconte-

cem duas vezes por semana e os pais podem 

optar pelas segundas e quartas ou terças e 

quintas, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 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.  

CET disponibiliza vagas para turmas do Ensino Fundamental
O Centro de Educação do Trabalhador do SESI/RR, João de Mendonça 

Furtado, está com vagas disponíveis para turmas do Ensino Fundamental 

no 1º semestre deste ano.

As vagas estão distribuídas nas seguintes turmas: 2º ano B 

(vespertino), 4º ano B (vespertino), 5º ano B/ 4ª série A (vespertino), 6º 

ano/ 5ª série A (matutino), 7ª série A (matutino) e 8ª série A (matutino).

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones 4009-

1879 e 3623-9232. O CET fica localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 

3786, Aeroporto.

SENAI Roraima dá início as aulas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico – PRONATEC

Em 2012 foram mais de 2.300 pessoas 
atendidas gratuitamente com cursos nas 
áreas de Alimentos, Automotiva, Con-
fecção do Vestuário, Construção Civil, 
Madeira/ Mobiliário, Informática, Gestão, 
Metal/ Mecânica, Eletroeletrônica e 
Refrigeração. 

Para 2013 estão sendo oferecidas mais 
de 3.000 vagas, entre capital e interior, 
incluindo cursos técnicos nas áreas de 
Segurança, Informática, Alimentos e 
Gestão. 

O Pronatec é uma iniciativa do Governo Federal, por meio do 

Ministério da Educação. O programa 
o fe r e c e  c u rs o s  d e  Q u a l i f i c a ç ã o  
Profissional, com carga horária a partir de 
160 horas e cursos técnico.

Os cursos oferecidos são totalmente 
gratuitos e com certificação de qualidade 
do SENAI. Os alunos também recebem 
assistência estudantil e todo material 
escolar necessário para a realização dessa 
ação. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - SENAI é um dos principais parceiros do Pronatec. Mais 
informações podem ser obtidas no site da Instituição, www.rr.senai.br ou 

Foto: ASCOM/SENAI
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IEL oferece intercâmbio no Canadá em parceria com SKOPE
Experimentar o inverno no Canadá por quatro semanas e aprender 

sobre a história, cultura, tradições e maneira de se fazer negócios no 

exterior foi o desafio lançado pelo IEL - Instituto Euvaldo Lodi em parceria 

com a SKOPE, empresa canadense de intercâmbio cultural.

Baseado em intercâmbio o programa propicia ao participante uma 

exclusiva combinação de atividades acadêmicas, profissionais, culturais e 

de lazer em um dos principais centros financeiros e culturais do mundo: a 

cidade de Toronto, no Canadá.

Além de aulas intensivas de inglês, visitas a empresas, profissionais 

canadenses e palestras sobre mercado de trabalho internacional e 

empreendedorismo, os participantes ainda participam de oficinas de 

capacitação em técnicas de apresentação.

Tudo com apoio local em português, hospedagem em casa de família 

canadense (incluindo 3 refeições diárias), o chamado homestay, ou seja, 

uma oportunidade extra para praticar inglês e conhecer de perto o modo 

de vida e a cultura local. 

Para o IEL, a importância dessa iniciativa é permitir que os 

participantes tenham maior exposição à cultura de negócios no exterior, 

ganhem domínio do Inglês e tornem-se mais competentes e competitivos 

no mercado de trabalho.

As inscrições para o intercâmbio estão abertas e as vagas são 

limitadas. A próxima turma embarca para o Canadá em junho. Os 

interessados podem procurar o IEL/RR, na Av. Cap. Júlio Bezerra, 353 – 

Centro. Mais informações pelos telefones 3621-3571 e 8112-2075 ou pelo 

site: www.skope.ca/iel .

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

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR prorrogou as inscrições para a 

primeira turma de 2013 do curso Programa de Desenvolvimento 

Profissional – 5 em 1. Agora você tem até 22 de fevereiro para efetuar sua 

matrícula.

 O curso tem carga horária de 140 horas e tem como público-alvo 

jovens, adultos, estudantes de nível médio e superior que queiram buscar 

qualificação e aperfeiçoamento profissional nas áreas, Administrativa, 

Contábil, Recursos Humanos e Departamento Pessoal, Empreendedoris-

mo e Atendimento ao Cliente.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (95) 3621-3571 e 

8112-2075, pelo email edu@ielrr.org.br, no site  www.ielrr.org.br ou no 

próprio IEL, na Av. Capitão Julio Bezerra nº 363, Centro. 

Prorrogadas inscrições para curso de desenvolvimento profissional
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