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FEIND 2013
A indústria de Roraima já está em destaque

Uma nova empresa também está expondo seus produtos na feira. 
A indústria de bebidas Água boa iniciou seu funcionamento há 8 
meses, fruto da preocupação com a utilização de forma correta dos 
recursos renováveis. 

A proprietária da empresa, Sulamires Araújo, ressaltou que além 
de fomentar a economia do Estado, gera emprego e renda para 
muitas famílias que participam do processo de trabalho em todo o 
segmento produtivo, desde a limpeza, manutenção, alimentação, 
envasamento e distribuição. “Roraima foi e sempre será um mercado 
promissor para os empresários e trabalhadores que querem investir 
com seriedade e responsabilidade. Atendemos a vários segmentos 
em Boa Vista e interior, como supermercados, restaurantes e 
lanchonetes, com capacidade para atender a outras demandas. 
Nosso produto tem tido uma aceitação muito boa pelos 
consumidores”, concluiu.

Feira - A FEIND 2013 tem uma programação voltada aos negócios, 
abrangendo o público empresarial, estudantes, futuros 
empreendedores e toda a sociedade. Nesta sexta-feira (24) a 
programação cultural contará com shows de Pedro Link e Renato 
Costa, apresentação de dança de salão com a professora Adrilane 
Silva e o som de Beto do Cavaco e Joemir Guimarães; desfiles de moda 
com uniformes escolares e voltados às festas juninas e uma variedade 
de temas em palestras, com destaque para o 1º Seminário de 
Inovação da FEIND, com Andréia Thamayose e Haroldo de Sá 
Medeiros e a palestra Lei do Aprendiz, com o professor do curso de 
Direito da faculdade Cathedral, Jaques Sontag.

Participam cerca de 50 indústrias, instituições públicas, 
financeiras e empresas que estão na praça de alimentação, 
fornecendo comidas e bebidas genuinamente roraimenses.

Nos stands dos sindicatos industriais, há uma mostra das 
empresas de Mineração e Joias, Reparação de veículos, Confecções, 
Gráficas, Construção de estradas, Madeireiras, Artesanato e 
Panificação.

Higor de Barros Oliveira, sócio proprietário da Amazon Telhas, 
indústria especializada na produção de telhas de concreto disse que a 
expectativa para a feira é a melhor possível e que espera alavancar as 
vendas em pelo menos 30%. “O mercado roraimense tem sido 
extremamente promissor para nossa empresa, embora ainda seja um 
Estado novo e que tem muito a desenvolver, no que diz respeito à 
indústria, porém com um produto de qualidade, com preço 
competitivo e outros diferenciais que o público conhecerá na feira, 
podemos chegar lá com certeza”, disse.

A Móveis Ecológicos da Amazônia, cuja sede fica localizada no 
município de Caracaraí, produz mobiliário com produtos recicláveis, 
uma forma de aproveitar o que não teria mais utilidade preservando 
assim o meio ambiente. “Esse projeto surgiu da necessidade de 
buscar alternativas inovadoras e viáveis para o reaproveitamento de 
matérias sólidas recicláveis, utilizando-as na fabricação de móveis e 
utilitários sem passar pelo processo de derretimento. E nós estamos 
mostrando na FEIND 2013, como esse projeto é totalmente 
sustentável, gera renda e nenhum impacto negativo ao meio 
Ambiente”, frisou Adriano Bezerra de Souza, idealizador e 
proprietário da empresa.

Programa de Desenvolvimento Associativo-PDA promove mesa 
redonda para associados

No próximo dia 29 maio, o Programa de Desenvolvimento 
Associativo – PDA promove uma mesa redonda para os 
dirigentes sindicais com o tema “Como atrair e manter o 
associado”.

O evento acontece das 19 às 21h na sala de reuniões da FIER e 
tem como objetivo estimular nos participantes a adoção de 
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.

Convite

MESA-REDONDA PARA SINDICATOS

Como atrair e manter associados?
GESTÃO SINDICAL EFICIENTE

Conquistar e reter associados é um desafio para o seu sindicato?
Participe dessa conversa com outros presidentes e dirigentes de sindicatos, 
conheça os casos de sucesso de dois sindicatos de diferentes regiões e identifique 
possíveis caminhos para superar esse desafio.

Faça parte desse intercâmbio de lideranças sindicais empresariais e compartilhe 
também suas experiências!

Data: 29/05/2013
Hora: das 19h às 21h
Local: Sala de Reunião da FIER
Av. Benjamin Constant, 876 - Centro

Entre em contato com o Solange/Valéria pelos telefone 95 4009-5354 / 4009-5351 
ou pelo e-mail cpas@fier.org.br

Garanta  já sua inscrição!

Foto: Charles Wellington
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O Centro de Educação do trabalhador do SESI, João de Mendonça 
Furtado realiza na próxima quarta-feira (29), na quadra de esportes 
da unidade, a Indústria de Talentos. Pela manhã a ação terá início às 
9h e à tarde, a partir das  15h.

O evento tem como objetivo o foco no empreendedorismo, 
visando despertar nos alunos talentos que gerem o uso sustentável 
dos recursos naturais.

Ao todo serão 17 projetos, um de cada turma, escolhidos por cada 
professor junto com os alunos, que serão apresentados na quadra de 
esportes da Escola. 

A diretora da unidade, Ellen Cavalcante explicou que é importante 
trabalhar o empreendedorismo nos alunos. “É uma forma de eles 
terem noção de reciclagem, preservação do meio ambiente, 
promovendo assim o seu desenvolvimento humano”, frisou.

Os produtos confeccionados serão comercializados para os pais e 
outros visitantes do evento. 

Centro de Educação do Trabalhador realiza
Indústria de Talentos 

e l e v a t ó r i a s ,  c o l e t o r e s ,  
interceptores ,  l inhas  de  
recalque e estações elevatórias 
de esgoto, reformulando o 
sistema de tratamento de 
esgoto, com horizonte de 
projeto de 20 anos, quando se 
espera tratar 100% do esgoto 
da área urbana de boa vista, 
sempre atendendo critérios 
técnicos e ambientais, com o 
intuito de causar o menor 
impacto ambiental possível”, 
disse.

Foi apresentado o projeto de 
regularização fundiária do 
Distrito Industrial que está 

sendo conduzido pela Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento - SEPLAN e que foi autorizado pela Secretaria 
Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas – SMGA, fruto 
de articulação da FIER em parceria com esse órgãos. O próximo 
passo é a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e do 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.

Também foi apresentada a parceria (FIER, SINDIREPA, 
SINDIGRAF, SENAI e SEBRAE) para obtenção de licenças ambientais 
para empresas do setor automotivo e gráfico.

A reunião foi encerrada com o convite feito aos membros para 
participar da FEIND 2013, que acontece entre os dias 23 e 25 de 
maio, no Palácio Latife Salomão. Na ocasião será realizado o 
lançamento da Cartilha sobre os roteiros turísticos da região do 
Tepequém, intitulado:Tepequém: A Aventura de viver a natureza.

No dia 17 de maio, foi a vez 
dos membros do Conselho 
Temático de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura – CTMAR, 
reunirem-se para sua segunda 
reunião ordinária.

Iniciando os assuntos em 
debate,  os membros do 
conselho foram informados 
que o Presidente da FIER, 
empresário Rivaldo Neves 
enviou uma carta ao Conselho 
Municipal de Conservação e 
Defesa do Meio Ambiente – 
CONSEMMA, para que o 
S istema Indústr ia  tenha 
assento neste conselho.

Em seguida, atendendo sugestão do conselheiro Joaci de Freitas 
Luz, o consultor Dione Shinohara apresentou o projeto de 
saneamento básico realizado em Boa Vista, incluindo a destinação e 
o tratamento dos resíduos.

De acordo com Dione, o projeto contempla o aumento da 
produção e tratamento de água; a construção e reforma de centros 
de preservação, de forma a atender as demandas futuras; a 
automação do sistema de distribuição de água; a execução de novas 
redes de distribuição de água e troca das antigas e criação de zonas 
de abastecimento. 

“Atualmente, apenas 17,15% da cidade é atendida pela rede de 
esgotamento sanitário. Estamos implantando melhorias e 
adequações no sistema existente e ampliando a capacidade de 
atendimento à população, com reformas e adaptações nas estações 

Projeto de Saneamento Básico de Boa Vista é apresentado no 
Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e 

Infraestrutura

Foto: Ascom FIER

Mirage vence o Campeonato SESI de Futsal 
Nas semifinais, no dia 26 de abril, a Vidraçaria 

União derrotou a Massas Floresta por 8 a 1, 
enquanto a Mirage, se garantiu na final com uma 
goleada de 16 a 1 sobre a Temperos Yara.

A grande final do campeonato contou com a 
presença maciça das duas torcidas, o que serviu 
de estímulo para as equipes, que fizeram uma 
grande partida. A equipe vencedora garantiu a 
vaga para os Jogos Regionais do SESI, que este ano 
acontecem no Acre e em Roraima, no mês de 
Setembro.

Foto: Ascom Sistema Indústria

O SESI/RR realizou na última sexta-feira (17) a 
final do Campeonato SESI de Futsal. O jogo foi 
realizado na quadra do ginásio poliespeortivo do 
Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI (CCEL). 
A Mirage venceu a  3x1.

 A disputa para pelo título iniciou dia 17 de 
abril. Na estreia a Vidraçaria União venceu a 
Green Máquinas por 5 a 4. Por sua vez a Mirage só 
estreou na competição na segunda rodada, 
derrotando a própria Vidraçaria União. Em 
seguida, venceu a Green Máquinas. 

Vidraçaria União 
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ações sobre Hábitos de Higiene, incluindo aplicação de flúor. Os 
serviços de lazer (2.433) foram muito procurados durante todo o 
dia, pelas crianças, jovens e adolescentes, que aproveitavam 
enquanto os pais estavam em outros atendimentos, para 
participar de atividades recreativas (1.808) como desenho e 
pintura, maquiagens artísticas, tênis de mesa, pebolim, cama 
elástica e atividades culturais (625) no palco do caminhão SESI em 
Movimento. Outro serviço muito procurado foi o corte de cabelo 
(108). Enquanto aguardavam por outros serviços, pais e filhos 
podiam cuidar um pouco da beleza.

Os serviços de cidadania, também foram muito solicitados, 
totalizando 555 atendimentos, com destaque para a emissão de 
carteira de identidade (105) e CPF (98), além de documentos 
como certidão de nascimento, carteira de estudante, Certificação 
de desobrigação de Incorporação e de Desobrigado do serviço 
Militar, que juntos somaram 202 atendimentos. 

Voluntários - Uma das grandes características do Ação Global, 
é o serviço voluntário e neste ano 292 pessoas trabalharam dessa 
forma, sendo 116 colaboradores do SESI, 88 do Exército Brasileiro 
e o restante, das demais instituições parceiras. 

Ao final do Ação Global “Mulheres” foram registrados 8. 144 
atendimentos, resultado que atendeu as expectativas. “Os 
números mostram que nós conseguimos atender boa parte das 
pessoas que moram nessa região. Os serviços solicitados pela 
comunidade foram realmente os mais procurados, comprovando 
o que mostrou nossa pesquisa de campo. E foi gratificante, não só 
poder prestar os serviços, mas, ver o agradecimento no rosto das 
pessoas. E essa satisfação nós devemos aos nossos parceiros e 
voluntários que nos ajudaram a realizar o Ação Global”, declarou 
Jefferson Haron, coordenador da área de Responsabilidade Social 
e Ambiental do SESI –RR.

Os atendimentos iniciaram às 8 horas e foram realizados até às 
17 horas, na escola Estadual Professora Genira de Brito Rodrigues, 
no posto de saúde da Vila Felix Pinto e nas unidades móveis 

SESI.
de 

saúde e odontologia 

Neste ano a Vila Félix Pinto no município do Cantá, localizada 
na BR 432, a 110 km de Boa Vista, onde mora 80% da população 
rural do município, foi o local escolhido para receber os serviços 
do mutirão da cidadania. A escolha da Vila se deu após a aplicação 
de uma pesquisa de campo, realizada pela área de Responsabili-
dade Social e Empresarial do SESI – Roraima. “Fizemos um 
diagnóstico prévio do Cantá e identificamos que a ação deveria 
ser feita na Vila Félix Pinto para congregar o maior número pos-
sível de pessoas. E graças aos parceiros, a população pôde se be-
neficiar dos serviços de saúde e cidadania", explicou  a superin-
tendente do SESI-RR, Almecir de Freitas Câmara.

O Ação Global é um evento do SESI em parceria com a Rede 
Globo e este ano contou com mais 23 parceiros, entre eles, a TV 
Roraima, o Exército Brasileiro e cinco empresas industriais: Sabão 
Glória, Madeireira L S Santos, Publicolor, Correios e a Companhia 
Energética de Roraima – CERR, que ofereceram atendimentos 
médicos e odontológicos, atividades educativas e informativas 
como palestras e cursos, orientações jurídicas, emissão de 
documentos como CPF, RG, certidão de nascimento, carteira de 
estudante, cartão do SUS e certidão de dispensa do serviço 
militar,  além de atividades recreativas e culturais. 

Em 2013, o Ação Global teve o tema “Mulher” e para esse 
público foram oferecidos serviços específicos como consultas 
ginecológicas e exames preventivos do colo do útero, das mamas 
e ultrassonografia. Das 4.077 pessoas atendidas nesta edição, 
quase duas mil foram mulheres. 

NÚMEROS DE ATENDIMENTOS 

Em 2013 o SESI contou com parcerias que ajudaram a prestar 
os serviços que a comunidade mais ansiava, como os de saúde, 
que totalizaram 4.101 atendimentos. Os destaques foram a  
oftalmologia (300) e a odontologia (284). A pediatria registrou 
161 atendimentos. Ainda na área da saúde 260 pessoas foram 
vacinadas contra Influenza, Tetano, Febre Amarela e Hepatite B, 
516 pessoas participaram de palestras, orientações preventivas e 

Ação Global 2013 – mais de 8 mil atendimentos



Visando sempre a melhoria contínua, qualificação e 
capacitação de seus docentes e conseqüentemente dos alunos, o 
SENAI/RR trouxe ao estado o chef francês Nicolas Zabukovec. Por 
meio dele, os instrutores da área de alimentos da instituição estão 
recebendo uma capacitação voltada à panificação com a 
metodologia francesa, aplicação de novas técnicas e tendências 
na área.

Nas aulas, os docentes serão capazes de multiplicar os 
conhecimentos adquiridos melhorando sua metodologia e 
técnicas, aplicando os variados tipos de fermentação, assim como 
pães funcionais que são produtos ricos em fibras, com 
antioxidante e a valorização de produtos da região, como açaí e 
cupuaçu.

A Instrutora Eliana Soares Frota Lima disse que a oportunidade 
de qualificar a equipe de instrutores é excelente, pois enriquece o 
aprendizado, com a aplicação de novas técnicas. “Desta forma, 
aprendemos a utilizar a matéria-prima de forma completa 
evitando o desperdício de material, além de um produto final de 
alta qualidade, saboroso e saudável”, concluiu.

A coordenadora da área de alimentos Maria Aparecida Abreu 
Rodrigues enfatiza que o grande benefício deste processo é que o 
produto final terá uma qualidade favorável ao consumidor, como 
matéria-prima natural, rico em fibras e uma redução significativa 

de sal e gordura, contribuindo para uma alimentação saudável. “O 
SENAI/RR está capacitando seus docentes para multiplicar e 
repassar os conhecimentos para os alunos e trabalhadores da 
indústria de panificação”, frisou.

Os resultados da capacitação dos docentes serão apresen-
tados na Feira da Indústria - FEIND, nos dias 23, 24 e 25 de maio no 
Palácio Latife Salomão, onde será aberto para visitação a partir 
das 18h. Serão expostos tipos de massas produzidos pelos 
docentes como: Medalhas; trança de cinco e estrelas; regionais, 
fenda, torto, cofre, espiga, cogumelo, ferradura; animais, 
tartaruga, porco, jacaré, centopeia, coruja; pães decorativos, 
baguette francesa; pão semi-integral, panetone de Milão; 
ciabatta, vienense, campanha, trilogia; mineiro, cereais, brioches 
e outros como francesa, amazônico e australiano.

Chef Francês - Nicolas Zabukovec é mestre superior em 
panificação, com 20 anos de experiência na Europa, África e 
América do Sul, é especialista em pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos ao mercado mundial, além da prestação de 
consultoria para indústrias e escolas profissionalizantes em todo 
o Brasil. 

Radicado no Brasil desde 2005, foi responsável pela formação 
de 36 professores do SENAI de 24 estados brasileiros, considerado 
o maior complexo de educação profissional da América Latina.

O SENAI/RR capacita docentes com
expert  francês em panificação
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Foto: Ascom SENAI

VAGA DE ESTÁGIO – IEL/RR

Os interessados devem procurar a supervisão de estágios do IEL, localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra nº 
363 – Centro. Mais informações pelo telefone 3621-3573.

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com vagas disponíveis para estágio nas seguintes áreas de 
conhecimento:

Curso: Ensino Médio
Ano: A partir do  2°
Horário: 08:00 ás 14:00 - 14:00 ás 19:00
Vagas: 2 
 
Curso: Administração
Semestre: A partir do  1°
Horário: 06:00 ás 12:00 - 07:00 as 12:00
Vagas: 2
 
Curso: Administração/Secretariado Executivo
Semestre: A partir do  2°
Horário: 08:00: ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00
Vagas: 2

Curso: Educação Física
Semestre: A partir do  2°
Horário: 06:00 ás 09:00 - 15:00 ás 18:00
              19:00 ás 22:00
Vagas: 3
 
Curso: Design Gráfico
Semestre: A partir do  2°
Horário: 08:00: ás 14:00 ou de 13:00 ás 18:00
Vagas: 1
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