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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, realizou 
na quarta-feira 10 de junho, uma reunião com empresários do setor 
industrial e representantes da Agência de Fomento do Estado de Rorai-
ma – AFERR.  O encontro aconteceu no auditório da Federação e con-
tou com a participação de 52 empresários associados sindicatos que 
representam os setores moveleiro (SINDIMAR), reparação de veículos 
(SINDIREPA), artesanato (SINDEARTER), serralheiro (SINDISER) e confec-
ções (SINDICONF).  

A FIER realizou uma mobilização prévia junto aos 12 setores indus-
triais com os quais articula e estes foram os que manifestaram interesse 
na proposta.

Além dos técnicos das duas entidades, participaram a vice-presi-
dente da FIER, Maria Luiza Campos e o presidente da AFERR Weber-
son Reis. “O que estamos oferecendo é o acesso ao crédito com muitas 
vantagens, sobretudo com juros reduzidos. É nosso interesse ajudar a 
alavancar o setor produtivo para que ele se consolide e tenha condições 
de devolver o investimento realizado”, salientou, Weberson ao explicar 
que a AFERR é uma instituição financeira que se mantém do pagamento 
dos empréstimos concedidos.

Foram apresentadas aos industriais, as linhas específicas de finan-
ciamentos com menos juros e menos burocracia, que são disponibiliza-
das pela Agência de Fomento. Como qualquer instituição financeira, a 
negativação de débitos é requisito fundamental, mas outras exigências 
podem ser flexibilizadas de acordo com cada situação.

Segundo a Instituição, o incentivo financeiro atende às modalidades 
de custeio, capital de giro e investimentos fixos, semi-fixos e mistos, 
para implantação e expansão de empreendimentos de empresas consi-
deradas de micro, pequeno e médio porte, de autônomos, associações 
e cooperativas.

Durante o encontro foi entregue para cada empresário uma autori-
zação para ser assinada, a fim de que seja feita a pesquisa de negativa-
ção.  Posteriormente os empresários habilitados serão chamados pela a 
instituição financeira para assinar contrato para a concessão do crédito 
e fazer as negociações.

O Presidente do Sindicato das Indústrias de Marcenaria do Estado 
de Roraima – SINDIMAR, João de Lima Tavares, ficou entusiasmado com 
os possíveis investimentos. Para ele o as linhas de crédito é uma opor-
tunidade de prospectar novos negócios. “Acredito que esse é um mo-
mento oportuno para quem precisa alavancar seus negócios e investir 
de forma confiante em sua empresa, tendo em vista a importância de 
um bom plano de negócio”, afirmou.   

“Em nome do nosso presidente, Rivaldo Neves, quero registrar a 
importância desta iniciativa. Muitas das nossas indústrias são de micro 
e pequeno porte e precisam de um capital mínimo para melhorar o seu 
desempenho, mas às vezes as exigências são tamanhas que inviabili-
zam um financiamento. Com a flexibilidade da AFERR, temos certeza 
que muitos serão contemplados”, afirmou Maria Luiza Campos, vice-
-presidente da FIER.

 Linhas de Crédito - As linhas de crédito estão disponíveis para pes-
soas físicas e jurídicas, com crédito a partir de R$ 3 mil, que podem ser 
revertidos em investimentos, ampliação dos negócios e capital de giro, 
com juros abaixo do praticado por bancos oficiais. Uma das linhas de 
crédito disponíveis é o Crédito Fácil, que atende tanto a pessoas físicas 
quanto jurídicas. No primeiro caso, pessoas de diversos ramos podem 
ter acesso a crédito ao teto de R$ 5 mil com juros de 0,84% ao mês. 
Para pessoas jurídicas, essa modalidade disponibiliza crédito de até R$ 
15 mil.

FIER articula financiamentos para a 
indústria por meio da AFERR

Reunião com empresários e técnicos da Agência marca o início do processo

Empresários ficaram interessados nas linhas de crédito

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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Programa Eleitor do Futuro

Alunos do SESI RR participam de 
convenções partidárias

Os alunos do SESI-RR participaram da segunda etapa do 
Programa Eleitor do Futuro 2015, as Convenções Partidá-
rias. O Evento aconteceu no auditório do Centro de Educa-
ção do Trabalhador João Mendonça Furtado – CET/SESI-RR, 
no dia nove de junho, das 10h30 às 12h.

As convenções partidárias são reuniões de filiados a um 
partido político com o objetivo de selecionar os candidatos 
e formar as coligações. No projeto Eleitor do Futuro os parti-
dos serão compostos por três alunos, que irão concorrer aos 
cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e vereador.

No pleito promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Roraima – TER, em parceria com o SESI-RR irão disputar 
cinco partidos o da Educação, Urbanismo, Tecnologia da In-
formação, Vida e Saúde e, Segurança Pública. Cada partido 
teve a oportunidade de fazer sua defesa para os demais alu-
nos no auditório.

As propostas de campanha apresentadas são voltadas 
para o âmbito escolar, em sua maioria, direcionadas para 
o SESI que contemplam a aquisição de mais livros para bi-
blioteca, substituição de livros por tablets na sala de aula, 
implantação de uma enfermaria e a instalação de câmeras 
para aumentar a segurança na escola. Já o partido do Urba-
nismo propôs a melhoria na mobilidade urbana próxima a 
todas as escolas da cidade.

Segundo o Presidente do TRE-RR, Desembargador Mau-
ro Campello, o projeto é uma forma de mostrar aos adoles-
centes como e o quê analisar nas campanhas eleitorais e a 
responsabilidade que o voto exige. 

“A ideia desse projeto é preparar os adolescentes para 
entender o processo eleitoral, a importância do voto e da 
democracia no país. Eles irão votar em políticas públicas e 
dessa forma compreender sua importância na qualidade de 
vida. Com isso teremos agentes multiplicadores em suas ca-
sas e ambientes de convivência”, afirmou.

No decorrer da programação sete alunos fizeram apre-
sentações culturais com músicas que convidam as pessoas 
a refletir sobre as relações interpessoais e o respeito com o 
próximo, valores indispensáveis para a construção de uma 
sociedade capaz de depositar nas urnas o voto ético e cons-
ciente.  

 Do lado de fora do auditório foi instalada uma urna ele-
trônica, na qual os alunos tiveram a oportunidade de reali-
zar simulações de votos, sob a orientação de um funcionário 
do TRE-RR, uma forma de já treinarem para o dia das elei-
ções no SESI, quando já terão passado por todo o processo 
eleitoral e farão a escolha da melhor política pública apre-
sentada.
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Apresentação do partido da Educação

Aluna simulando votação Apresentação cultural
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Escola do SESI disponibiliza 27 vagas 
no ensino regular

O Centro Educacional do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado CET/SESI está com 26 vagas disponíveis no 1°, 2° e 
4° Ano distribuídas para as turmas “B” (Vespetino),  e no 6°, 
8° e 9° ano nas turmas “A” e “B” (matutino), além de uma 
vaga no 2° período “B” (Vespertino). Ao todo são 27 vagas 
para o Ensino Regular para o industriário e a comunidade. 

Comunidade
Xerox da Certidão de Nascimento;
Xerox do Cartão de Vacina;
03 fotos 3 x 4;
Xerox da Declaração de nada consta (alunos oriun-

dos de escola particular);
Xerox do comprovante de endereço;
Xerox do CPF e Identidade (dos pais);
Xerox do Histórico Escolar;
Xerox da Declaração Escolar com as notas bimestrais 

ou declaração de conclusão.

 Industriário 
Xerox da Certidão de Nascimento;
Xerox do Cartão de Vacina;
01 foto 3 x 4;
Xerox da Declaração de nada consta (alunos oriun-

dos de escola particular);
Xerox do Histórico Escolar;
Declaração Escolar com as notas bimestrais ou de-

claração de conclusão;
Xerox do comprovante de endereço;
Xerox do CPF e Identidade (dos pais);
Xerox da carteira de trabalho: foto; dados pessoais; 

contrato (no mínimo 03 meses de carteira assinada).
Xerox do último contracheque;
Xerox da GFIP 507;
Xerox da Declaração do sindicato pertencente.

Para efetuar a matrícula é necessário apresentar os documentos:

Os pais ou responsáveis interessados em matricular os 
filhos ou dependentes, devem procurar a secretaria da Es-
cola, localizada na Avenida brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 
– Aeroporto, de segunda a sexta-feira das 7h às 19h. Mais 
informações no telefone 4009  -1879. 
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Com o tema “Caminhos/Inverno 2016”, a publicação 
Inova Moda foi lançada no último dia 26, no auditório do 
SENAI Roraima. O evento ocorreu durante a abertura do 3º 
Ciclo do Projeto Inova Moda Criação e Tecnologia, com a 
presença de estilistas, empresários e estudantes.

Resultado da parceria entre SENAI e Sebrae, o projeto 
tem a finalidade de desenvolver a indústria da moda, con-
siderando a cadeia produtiva dos setores de confecção, 
couro, calçado, artefatos, gemas e joias. No total, serão 
nove ciclos, que lançam um olhar de incentivo às ações 
criativas.

No lançamento, Cecília Carvalho, Design de Moda do 
SENAI CETIQT, conduziu a palestra sobre as tendências da 
moda, mercado, comportamento e tecnologia, salientan-
do a necessidade de transformação da sociedade. 

Neste ciclo, o projeto ofereceu em sua programação 
um Laboratório de Criativação e oficinas de desenvolvi-
mento de produto, modelagem de vestuário e elaboração 
de fichas técnicas. “Nas oficinas, tratamos as etapas im-
portantes da cadeia da moda, sempre com a proposta de 
apresentar a tendência do segmento na estação inverno 
2016”, enfatizou Cecília. 

Fruto de intensa pesquisa, o caderno Caminhos/Inver-
no 2016 vem em dois fascículos, que abordam criação e 
tecnologia. O primeiro caderno exibe macrotendências da 
moda, com exemplos de pessoas e situações que podem 
gerar novas práticas de consumo. Já a publicação tecno-
logia destaca o processo de inovação na cadeia de moda, 
no que diz respeito a acabamento, cores, formas, texturas 
e fibras.

Com a modernização dos equipamentos, as indústrias 
roraimenses têm buscado capacitar seus colaboradores 
para manusear máquinas e equipamentos mais moder-
nos. Assim, no último dia 26 iniciou mais um curso de qua-
lificação na área de Segurança na Operação de Caldeiras 
(NR13).

O curso conta com uma carga horária total de 100 ho-
ras, sendo divididas em: considerações gerais sobre caldei-
ras, tratamento de água/manutenção de caldeiras, opera-
ção de caldeiras, prevenção e combate a incêndios, riscos 
de explosão de caldeiras e legislação e será realizado até o 
dia 04 de julho, pelo engenheiro mecânico Cláudio Garcia. 

Durante as aulas os alunos aprenderão as noções gerais 
sobre as caldeiras: Pressão; Calor e temperatura; Tipos de 
caldeiras e suas utilizações; Partes de uma caldeira; Opera-
ção de caldeiras; Partida e parada; Regulagem e controle; 
Falhas de operação, causas e providências; Roteiro de vis-
toria diária; Operação de um sistema de várias caldeiras; 
Procedimentos em situações de emergência; Tratamento 
de água e manutenção de caldeiras; Prevenção contra ex-
plosões e outros riscos; Legislação e normalização.

 Segundo Garcia o curso é importante porque qualifica 
o operador, contribui para a manutenção das maquinas, 
consequentemente reduz os custos. Ao final o aluno esta-

Inova Moda lança publicação com 
foco em comportamento e inovação

SENAI Roraima realiza curso de 
operador de caldeiras

O Inova Moda é um Projeto direcionado as pequenas e 
micro empresas e empreendedores individuais, trazendo 
a oportunidade dos empresários conhecerem o material 
de tendências como tecidos, texturas, aviamentos, cores 
e modelos com antecedência de um ano de cada estação, 
viabilizando aos empresários empreendedores tempo há-
bil para disponibilizarem essas tendências aos seus clien-
tes. 

Para a interlocutora e gestora do Inova Moda no SENAI 
Roraima, Evânia França o material produzido no estado é 
muito bom, “temos profissionais criativos, no entanto não 
podemos cair na rotina para não perdermos o potencial 
inovador. O modo artesanal brasileiro com as caracterís-
ticas regionais pode ser potencializado com a tecnologia 
dos grandes centros mundiais”, colocou ela. 

rá apto para desempenhar as atividades operacionais de 
uma caldeira, com os conhecimentos necessários para ma-
nusear de forma correta e consciente sobre as situações 
de operações e emergência.

 As caldeiras são equipamentos utilizados para a produ-
ção de calor ou energia a partir da geração de vapor. É uma 
espécie de panela gigante para ferver a água e produzir 
vapor.

O Ciclo do Projeto Inova Moda Criação e Tecnologia conta com a presença de estilistas, empresários e 
estudantes.

O curso conta com uma carga horária total de 100 horas

Imagem: ASCOM/SENAI
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VAGAS DE ESTÁGIO
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL está disponibilizando 11 vagas de es-
tágio distribuídas nos cursos abaixo. Para mais informações, E-mail: 
curriculo@ielrr.org.br ou pelo telefone: (95) 3621-3575

ADMINISTRAÇÃO - A partir do 4º  Sem.  (02 vagas)
HORÁRIO: Manhã ou Tarde
HORÁRIO: 08h às 12h ou 14h ás 18h (Estágio Obrigatório - sem remu-
neração)

EDUCAÇÃO FÍSICA  - a partir do 5º Sem. (03 vagas)
HORÁRIO: 06h às 11h
HORÁRIO: 15h às 20h

TÉCNICO EM SECRETARIADO - a partir do 2° Sem. (02 vagas)
HORÁRIO: 08h às 13h
HORÁRIO: 14h às 18h

SECRETARIADO EXECUTIVO - A partir do 4º  Sem.  (02 vagas)
HORÁRIO: Manhã ou Tarde

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - A partir do 4º Sem.  (02 vagas)
HORÁRIO: Manhã ou Tarde
HORÁRIO: 08h às 14h


