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FEIND 2013 abordará mais de 20 temas entre 
palestras, seminários e workshops

 A FEIND 2013 é aberta ao público em geral para que toda a 
sociedade conheça o que é fabricado pelas indústrias 
roraimenses e, assim, valorizem e consumam cada vez mais o que 
é produzido no estado.

Palestras, workshops, desfiles de moda e 
apresentações culturais farão parte da 
programação da FEIND 2013, que acontece nos 
dias 23, 24 e 25 de maio no Palácio Latife 
Salomão.  

A Feira é uma realização da Federação das 
Indústrias de Roraima – FIER, em parceria com a 
Confederação Nacional das Indústrias – CNI, 
Governo do Estado, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Banco da Amazônia e 
SEBRAE. Profissionais com renome nacional 
reforçarão o grupo dos facilitadores nas 
apresentações. 

Na quinta-feira (23), a programação inicia às 
18h com a abertura, visita aos stands e em 
seguida, às 20 horas, o professor MSC. da 
Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Peruzzo,  
ministrará a palestra “Neuromarketing”, abor-
dando as mais diversas estratégias de marketing 
ligadas a neurociência e neuroeconomia.

Já no sábado (25) é a vez do representante da 
CNI, engenheiro civil Sérgio Ussan abordar o 
tema: Norma Regulamentadora 18 e seus benefícios, que tratará 
da implementação de medidas de segurança para a indústria da 
construção civil.

Em seguida, o coordenador da Unidade de Responsabilidade 
Social Empresarial do SESI, Jefferson Haron, apresentou aos 
membros, o relatório de impacto do Ação Global e as estratégias 
para a edição deste ano, que acontece neste Sábado (18), na vila 
Félix Pinto, no Cantá.

Ao fim das reuniões, foi anunciado o lançamento da cartilha 
Panorama Econômico da Indústria e do Guia Empresarial de 
Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas, produtos criados 
a partir do trabalho dos membros de cada Conselho Temático e 
que serão lançados oficialmente durante a Feira da Indústria de 
Roraima – FEIND 2013.

Os membros dos Conselho Temáticos da Micro e Pequena 
Empresa, Economia e Política Industrial – COMPI e Relações 
Trabalhistas e Responsabilidade Social – CTRTRS,  participaram no 
dia 14 de maio da segunda reunião ordinária de cada conselho em 
2013.

Na pauta COMPI, o balanço dos financiamentos do setor 
industrial efetivados no último triênio e a apresentação de 
propostas para aumento da competitividade das empresas 
industriais roraimenses.

Na reunião do CTRTRS houve espaço para a apresentação do 
case vencedor do Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho de 2012 - 
Programa Acidente Zero, da empresa Eletrobrás/Eletronorte. 

Conselhos Temáticos da Micro e Pequena Empresa
e de Relações Trabalhistas e Responsabilidade Social

realizam segunda reunião ordinária

CTRTRSCOMPI

F
o
to

: 
A

sc
o
m

 F
IE

R



SINDIREPA promove palestra sobre embreagem
Na última terça-feira (14), o Sindicato 

da Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado de Roraima – 
S INDIREPA,  rea l i zou a  pa lestra  
Tecnologia e Manutenção em Sistemas 
de Embreagem, no auditório do CET – 
Centro de Educação do Trabalhador do 
SESI, para empresários filiados ao 
sindicato e seus colaboradores.

A palestra foi ministrada por Ângelo 
Araújo dos Santos, representante da ZF 
do Brasil LTDA, indústria que produz 
peças automotivas no estado de São 
Paulo.

Os participantes assistiram vídeos sobre a fabricação de peças, 
com destaque para a parte de embreagem. Para os empresários, 
foram repassadas orientações quanto à venda dos produtos. Já os 
colaboradores receberam explicações de como realizar a 

montagem adequada das peças e fazer 
uma boa manutenção, para garantir a 
qualidade do serviço e a satisfação dos 
clientes.

O presidente do SINDIREPA, João da 
Silva, destacou que a palestra foi um 
momento de aprender e trocar 
experiências,  uma vez que os 
participantes puderam tirar dúvidas e 
expor suas experiências diárias. “O 
sindicato, busca sempre trazer 
novidades para os nossos filiados. Desta 
vez, trouxemos um profissional de uma 

das maiores fábricas do Brasil para esclarecer dúvidas quando aos 
problemas na parte de embreagem, suspensão e manutenção. Aqui 
eles puderam aprender mais e trocar conhecimento”.

A palestra contou com a participação de aproximadamente 50 
pessoas, entre empresários e mecânicos.

Foto: Ascom FIER
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RG e carteira de estudante, além de 
atividades recreativas, culturais e 
esportivas.

A expectativa para este Sábado é que 
aproximadamente 4 mil pessoas sejam 
atendidas no evento e mais de 8 mil 
procedimentos sejam realizados.

Neste ano 81 colaboradores do SESI e 
das 30 instituições parceiras irão atuar 
como voluntários no evento, totalizando 
aproximadamente 250 pessoas.

O Ação Global é um projeto do SESI em 
parceria com a Rede Globo e foi criado 

para prestar serviços gratuitos à população com o intuito de 
proporcionar o acesso a serviços de cidadania, saúde, educação e 
qualidade de vida, para as comunidades que não conseguem 
utilizá-los nas estruturas existentes.

Em 2013 o SESI Roraima leva a 20ª 
edição do Ação Global para a Vila Félix 
Pinto, localizada na RR-432 no município 
do Cantá, e que concentra cerca de 87% da 
população rural do município.

O evento acontece neste sábado dia 18 
de maio, a partir das oito horas da manhã 
até às cinco da tarde. Entre os serviços que 
serão prestados pelo SESI e seus parceiros 
estão: serviços médicos nas áreas de 
pediatria; dermatologia; oftalmologia; 
ginecologia; urologia e cardiologia. E ainda 
atendimento odontológico com aplicação 
de flúor e orientação bucal; exame clínico das mamas; preventivo 
do colo do útero e emissão do cartão SUS. Haverá ainda atividades 
educativas e informativas como palestras e cursos, orientações 
jurídicas, emissão de documentos como carteira de trabalho, CPF, 

Vila Félix Pinto recebe Ação Global 2013

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!



O jogo mais aguardado 
do Campeonato SESI de 
Futsal acontece nesta 
sexta-feira (17), a partir 
das 20 horas, no ginásio 
poliesportivo do Centro de 
Cultura Esporte e Lazer do 
SESI. As torcidas da Mirage 
e Vidraçaria União já estão 
na expectativa afinal, o 
vencedor será o campeão, 
com vaga assegurada nos Jogos Regionais do SESI.

O Campeonato começou no dia 17 de abril e, além dos 
finalistas, participaram as indústrias , Temperos 
Yara, RM Telecom e .

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 sonora goleada por 16 a 1 sobre a Temperos Yara.

Green Máquinas
Massas Floresta

Agora chega a hora de 
ver quem vai levar o título 
e a vaga para os Jogos 
Regionais. 

Para  o  gestor  de  
projetos da unidade Lazer 
do SESI, Pascoal Duarte, o 
bom nível técnico apre-
sentado pelas equipes 
que disputaram a compe-
tição mostra como o 

esporte é levado a sério pelos trabalhadores. “As empresas 
industriais investem e acreditam no esporte como uma 
ferramenta que promove a melhoria da qualidade de vida entre 
os seus colaboradores. E quando os trabalhadores adotam 
hábitos de vida saudáveis, isso se reflete em casa e no trabalho, 
com aumento da sua produtividade”, disse.

Campeonato SESI de Futsal

Mirage e Vidraçaria União disputam a grande final

X Foto: Ascom SESI
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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:

Alunos do SENAI apresentam palestra sobre 
recrutamento e seleção 

Alunos do curso de Auxiliar 
Administrativo na modalidade de 
A p r e n d i z a g e m  I n d u s t r i a l  
apresentaram uma palestra 
sobre Recrutamento e Seleção - 
Como se Preparar para o 
Mercado de Trabalho, para 
alunos dos cursos de Auxiliar em 
Edificações, Eletrônica com 
ênfase em robótica experimental, Costureiro Industrial, 
Eletricista Industrial e Mecânico de Manutenção em Automóvel.

Durante a palestra os alunos repassaram informações como o 
preenchimento correto de um currículo, postura, vestimenta e 
comportamento adequado para uma entrevista de recrutamento 
e seleção. Foram apresentadas diferentes situações e os 

participantes puderam interagir 
com os alunos palestrantes, 
tirando suas dúvidas sobre cada 
s i t u a ç ã o  q u e  p o d e  s e r  
encontrada no dia-a-dia, quando 
se está em busca uma vaga no 
mercado de trabalho.

A instrutora do curso, Sheila 
Carneiro, se mostrou satisfeita 

com os resultados da palestra ”O mercado de trabalho está em 
constantes mudanças e os aprendizes do SENAI buscam sempre a 
qualificação. A palestra possibilitou uma melhor visão e postura 
diante do processo de iniciação na vida profissional destes alunos 
de Aprendizagem Industrial”, disse.

Foto: Ascom Senai

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

Curso: Ensino Médio
Ano: A partir do  2° ano do Ensino Médio
Horário: 08h às 13h ou 13h às 19h
Vagas: 3
 
Curso: Administração
Semestre: A partir do  1°
Horário: 06h às 12h
Vagas: 1
 
Curso: Sistemas de Informação
Semestre: A partir do  3°
Horário: 08h às 13h ou 13h às 18h
Vagas: 3

Curso: Administração/Secretariado Executivo
Semestre: A partir do  2°
Horário: 08h: às 12h e de 14h às 16h
Vagas: 2
 
Curso: Educação Física
Semestre: A partir do  2°
Horário: 08h30 às 10h30
                 16h às 21h
                 19h30 às 22h30
Vagas: 3
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