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Com o tema Brasil: ajustes e correções de rota, a Confederação Na-
cional da Indústria – CNI, realizou nos dias 11 e 12 de novembro, a 10ª 
edição do Encontro Nacional da Indústria – ENAI 2015, em Brasília. O ob-
jetivo do evento foi discutir a crise econômica brasileira e os entraves ao 
aumento da competitividade.

Dentre as 2 mil pessoas de todo o país que estiveram no encontro,  19 
industriais representaram Roraima, numa comitiva composta pelo:  pre-
sidente da Federação das Indústria do Estado de Roraima,  empresário 
Rivaldo Neves;  Superintendente da FIER e do SESI , Almecir de Freitas 
Câmara, os presidentes dos Sindicatos filiados à Federação, João da Silva 
– SINDIREPA;   Raimundo Pereira da Silva – SINDIGRAF; Rosinete Damas-
ceno Baldi – SINDICONF;  Luiz Coelho de Brito – SINDICON;  Maria Luiza 
Vieira Campos – SINDEARTER; Izabel Cristina Ferreira Itikawa – SINDI-
GRÃOS; Audemar Carvalho de Sousa  - SINDIPAN;  Crisnel Francisco Rama-
lho – SINDIGAR, além de membros da diretoria, e corpo técnico da FIER.  

Durante os dois dias, os representantes da indústria nacional de-
bateram com ministros, parlamentares, empresários e especialistas as 
principais transformações da indústria brasileira e mundial. Neste ano, a 
programação esteve voltada para os desafios para a economia e a produ-
tividade e o contexto global pós-crise.

Entre os convidados que ministraram as palestras estavam o Ministro 
de Estado da Fazenda, Joaquim Levy, que falou sobre os desafios atuais 
da economia e, o ex-Presidente dos Estados Unidos - EUA, Bill Clinton, que 
realizou a Palestra Magna sobre a economia global pós-crise. 

Na oportunidade foi divulgada a Carta da Indústria. O documento 
identifica os principais problemas e contém propostas para a superação 
da crise e destaca que o país precisa buscar a estabilidade econômica, 
com o controle da inflação e dos gastos públicos, evitar o aumento da 

carga tributária e melhorar o ambiente de negócios.
“A grande importância deste encontro está na troca de experiências, 

e sobretudo, na oportunidade da indústria brasileira sinalizar às mais altas 
esferas do poder público, onde estão os seus gargalos, quais são as suas 
expectativas e como será traçado o caminho para o alcance dos nossos 
resultados. Tivemos a oportunidade de interagir, ampliar conhecimentos 
e fortalecer a nossa atuação sistêmica para fortalecer o setor industrial”, 
avaliou o presidente da FIER, Rivaldo Neves. 
Encontro Nacional da Indústria - É a convenção anual do setor industrial 
brasileiro. Organizado pela CNI desde 2006, o evento reúne aproxima-
damente dois mil participantes, entre líderes empresariais, entidades de 
representação da indústria de todos os segmentos e estados brasileiros e 
personalidades políticas.

mo na integração dos países devido a seus recursos naturais e humanos e 
à trajetória de superação de crises. Ressaltou, contudo, a necessidade de 
ajustes na política econômica em vigor desde a crise financeira de 2009 
e na grande dependência das exportações de commodities que, na visão 
dele, criaram distorções na economia doméstica.

OTIMISMO - Clinton pediu aos empresários brasileiros que olhem as 
conquistas sociais e econômicas dos últimos 25 anos. Citou como exemplos 
os avanços na pesquisa para o tratamento do vírus HIV, do compromisso 
do país com meta de redução na emissão de gases de efeito estufa e em 
manter 90% da matriz energética limpa. “Há uma boa probabilidade que 
em cinco anos, vocês olhem para traz e pensem: ‘porque me preocupei 
tanto?’”, disse Clinton. “O navio do Brasil não está afundando”, completou.

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton afirmou que o mundo 
precisa de um Brasil bem-sucedido e que os Estados Unidos necessitam 
“desesperadamente” que seu principal parceiro comercial no hemisfério 
sul dê certo. “Todo americano tem interesse em ver o sucesso do Brasil”, 
garantiu Clinton, no encerramento do 10º Encontro Nacional da Indústria 
(ENAI) , nesta quarta-feira (12), em Brasília. 

Em tom mais otimista ao que o empresariado brasileiro está acostu-
mado a ouvir em relação ao país, Clinton disse que preferiria estar na situ-
ação do Brasil que na de muitos países do mundo. Segundo ele, apesar da 
gravidade da crise, o cenário doméstico – resultado de duas décadas de 
avanços sociais e econômicos – é mais favorável que o de países que, por 
exemplo, enfrentam elevadas taxas de desemprego na população jovem, 
como a Grécia, ou atravessam uma guerra civil e a ameaça de um estado 
terrorista, como a Síria.

“Tenho otimismo com o Brasil. Todos  atravessamos um momento di-
fícil, mas a capacidade de o Brasil fazer as coisas acontecerem é impres-
sionante. Nunca se esqueçam das vantagens dadas por Deus a esse país. 
No Brasil, eu acredito”, afirmou o ex-presidente americano. “É natural que 
fatos negativos dominem as manchetes, mas o futuro é moldado pelas 
perspectivas de longo prazo.”

INTEGRAÇÃO GLOBAL – Na avaliação de Clinton, a economia mundial 
impõe aos países o desafio de buscar padrões mais equilibrados de cresci-
mento, incluindo uma parcela maior da população nos serviços de educa-
ção e saúde. Isso, disse, deve ser perseguido em esforço integrado. “Esta-
mos vivendo em uma época de enorme interdependência entre os países, 
que não podem apenas se divorciarem um dos outros”, argumentou.

Nesse aspecto, ele defendeu maior integração à economia global. O 
Brasil, segundo ele, tem enorme potencial para exercer maior protagonis-

Empresários e representantes da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima participam do ENAI 2015

O mundo precisa de um Brasil bem-sucedido, diz Bill Clinton
Ex-presidente dos Estados Unidos encerra 10º ENAI com mensagem de otimismo e 
prevê que, em cinco anos, a crise econômica e política do país terá sido superada

Comitiva da FIER no ENAI 2015.

Bill Clinton disse que tem otimismo com o Brasil
Foto: CNI

Foto: CNI
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Seminário vai debater incentivos fiscais e financeiros
para a Amazônia

Seminário em Roraima acontece no próximo dia 20

Período de rematrículas e novas matrículas para 
2016, na Escola do SESI, encerram no dia 18

A Sudam realiza nos próximos dias 
19 e 20 de novembro, a segunda eta-
pa do “Projeto Sudam Itinerante”, que 
acontece em Manaus (AM) e Boa Vista 
(RR) respectivamente. O projeto tem 
a finalidade de divulgar as atrações de 
investimentos existentes na Amazônia, 
além de levar as políticas públicas do 
governo federal aos estados menos de-
senvolvidos. 

Participam do encontro entidades 
que administram incentivos fiscais e 
financeiros como Governo do Estado, 
Banco da Amazônia, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Caixa Econômica e Banco do 
Brasil, além da própria Sudam. Entida-
des ligadas ao setor produtivo local, in-
dústria, agricultura, comércio, micro e 
pequenas empresas, entidades de eco-
nomistas e associação comercial tam-
bém participam do evento. 

Segundo o superintendente da Su-
dam, Paulo Roberto Correia, os desafios 
são grandes. “Um dos desafios é rever-
ter a lógica de aplicação dos recursos 
dos principais fundos de investimentos dos estados mais de-
senvolvidos para os estados mais pobres como Acre, Amapá e 
Roraima”, destacou Paulo Roberto. Ainda segundo o gestor, o 
evento propõe mostrar que diante da transição econômica que 
foi instalada no país ainda existem muitas possibilidades de in-
vestimentos.

Durante o evento, representantes do setor produtivo farão 
a apresentação das potencialidades e gargalos no estado para 
atrair investimentos. Serão apresentados ainda, os incentivos 

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Fur-
tado – CET, encerra no próximo dia 18 o período de rematrículas 
e solicitação de novas vagas para as categorias Industriários I e 
II, Colaboradores do Sistema Indústria (FIER/SESI/SENAI e IEL), 
Empresários Industriais e para a Comunidade, respeitando esta 
ordem de prioridade.

Confira os prazos no quadro abaixo:

Vale destacar que o período de rematrículas do maternal ao 
1º ano já encerraram, porém se os pais ou responsáveis que, por 
algum motivo, não conseguiram realizar a renovação na data es-
tipulada, comparecerem na escola até o dia 18 de novembro será 
verificada a possibilidade da renovação. 

O sistema de solicitação de vagas funciona da seguinte forma, 
no período citado acima, os pais ou responsáveis interessados de-
vem, independente de sua categoria, comparecer até a secretaria 
da escola para preencher o formulário de solicitação de vagas. 

É importante frisar que a disponibilidade de vagas para 2016 
está condicionada ao quantitativo remanescente das matrículas 
não renovadas. Caso a demanda seja maior que a oferta, a defini-

estaduais e fiscais, além da divulgação 
do FNO (Fundo Constitucional do Norte) 
e do FDA (Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia). 

Investimentos da Sudam em Roraima
O Estado de Roraima foi o maior be-

neficiário de repasse de recursos da Su-
dam. O estado recebeu, em sete anos, 
33% do valor total repassado aos con-
venentes em cinco estados da Região. 
Roraima ainda detém o menor Produto 
Interno Bruto (PIB) entre os estados bra-
sileiros, apesar das altas taxas de cresci-
mento. O estado apresenta crescimento 
anual da ordem de 7,65%, congratulan-
do-se como o estado de maior cresci-
mento econômico no Norte brasileiro. 
Os R$16 milhões investidos em Roraima 
pela Sudam estão sendo investidos prin-
cipalmente, na infraestrutura local e na 
urbanização de Boa Vista. Com recursos 
de emendas parlamentares a cidade re-
cebeu ações de construção do Sistema 
de Macrodrenagem, recapeamento as-
fáltico em 36,84km de ruas e avenidas e 
a instalação de uma Central de Atendi-

mento ao Empreendedor Cidadão – CAEC. Esses projetos foram 
priorizados pelos parlamentares e pela Sudam como forma de 
contribuir ao processo de desenvolvimento urbano e humano, 
pelo qual a cidade de Boa Vista passa.

Serviço: O seminário acontece de 14h30 às 18hs, no auditó-
rio da Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) - Av. 
Benjamin Constant, 876 Centro.

Mais Informações: Assessoria de Comunicação da Sudam: 
Ana Paula Catete (91) 98407-6137/4008-5459.

ção acontecerá por meio de sorteio, sempre levando em conside-
ração a ordem de prioridades das categorias. 

Por outro lado, se não houver vagas para as séries solicita-
das, todos os interessados ficam em lista de espera, classificados 
pela ordem de preenchimento de formulário, respeitando o dia 
e horário.  

Veja o cronograma de disponibilização de novas vagas:

A realização das rematrículas e preenchimento dos formulá-
rios de solicitação de novas vagas devem se efetuados, pelos pais 
ou responsáveis, na secretaria do CET, localizado na Av. Briga-
deiro Eduardo Gomes, nº 3786 – Bairro: Aeroporto, das 8h às 
12h e das 14h às 18h. Para maiores informações o telefone para 
contato é 4009-1879.
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Equipe do SESI Cozinha Brasil realiza curso para funcionários 
da CAER

SESI Cozinha Brasil atenderá alunos do CETERR e a 
comunidade amanhã

Atendimentos Cozinha Brasil

Durante este mês a equipe de Técnicos do Programa de Educação 
Alimentar do SESI Cozinha Brasil, percorre em diversas Instituições, e lo-
calidades disseminando conhecimento sobre alimentação saudável e re-
aproveitamento 100% dos alimentos que geralmente são desperdiçados.

Com o intuito de promover uma alimentação balanceada de baixo 
custo reaproveitando, cascas, frutas, talos, adaptando novas receitas, na 
quarta-feira dia 11 das 08h às 12h e das 14h às 18h e na sexta-feira dia 
12, das 08h às 12h, a equipe esteve ministrando o curso na Companhia de 
Água e Esgoto de Roraima – CAER, para 87 funcionários.

No curso os participantes receberam um kit contendo uma pasta 
com uma cartilha de receitas, avental, touca e caneta. Além disso, eles 
realizam atividade prática, recebem orientações e ao final ganham um 
certificado de participação.

Durante as instruções, o técnico em nutrição do SESI ensinou a pre-
parar as receitas de bolo de abóbora com coco, suco de abóbora com ma-

A Unidade de Lazer do SESI por meio da equipe do Programa de 
Alimentação Saudável SESI Cozinha Brasil atenderá neste sábado dia 14 
de novembro, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, os alunos do curso 
Técnico em Nutrição do Centro de Educação Técnica e Especializada – 
CETERR e a comunidade em geral, no espaço do Cozinha Brasil, na sede 
administrativa do SESI, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 
3710, Aeroporto. 

De acordo com o técnico em Nutrição do SESI, José Mailson, o even-
to será uma oportunidade para os participantes conhecerem melhor os 
alimentos, assim como prepará-los de maneira correta evitando o des-

racujá, suco de abacaxi com hortelã, brasileirinho que leva arroz, feijão, 
ovos e abacaxi e, carne havaiana preparada com maça, abacaxi e banana. 

Para a coordenadora do Programa, Elisângela Santos, o curso na CAER 
atendeu suas expectativas em razão de ter observado a participação e o 
interesse dos alunos em aprender sobre alimentação saudável. “O cur-
so foi muito bom. Nós conseguimos proporcionar um novo aprendizado 
sobre alimentação saudável para esse publico e mesmo fazendo receitas 
diferentes, percebemos que caiu no gosto alunos”, enfatizou. 

Programa  - Criado em 2004, pelo SESI Departamento Nacional, o Co-
zinha Brasil ensina a população como preparar alimentos com economia 
e sem desperdícios, introduzindo um cardápio farto em variedade e ricos 
em nutrientes essenciais à saúde. Em 11 anos, o programa já percorreu 
mais dois mil municípios de todo o Brasil e atendeu mais de 900 mil pes-
soas com aulas de educação alimentar, transformando o que antes era 
desperdiçado em pratos saborosos e saudáveis.

Nos dias 5 e 6 de novembro, a equipe atendeu os funcionários 
da Embrapa Roraima, no Distrito Industrial; no dia 7, foi a vez 
dos feirantes e membros da Associação Alternativa dos Hortifru-
tigranjeiros do Senador Hélio Campos receberem o curso;  no dia 

14, os funcionários do supermercado Alencar e alunos do CETERR 
serão agraciados com o curso, desta vez, no espaço do Cozinha, 
na sede do SESI e de 23 a 26 a equipe estará no município de 
Bonfim.

perdício e reaproveitando todas as partes do alimento como cascas, ta-
los e cascas. “Cada curso é uma oportunidade a mais de colocarmos em 
prática todo conhecimento conquistado durante a realização do mesmo 
e também experiências advindas da nossa culinária vindas de casa, por 
exemplo,”, afirmou.

Durante a programação, os alunos terão a parte teórica em que será 
ensinada a forma de consumir os alimentos, como higienizá-los e como 
reaproveita-los 100%. Além disso, participarão de dinâmicas, de ativida-
de prática em que irão elaborar as receitas e por fim, todos irão fazer a 
degustação. 

Colaboradores aprenderam sobre alimentação saudável e 100% de reaproveitamendo dos alimentos.

Foto: ASCOM/SESI Foto: ASCOM/ELETROBRAS

Foto: ASCOM/CAERFoto: ASCOM/CAER

Curso so Cozinha Brasil na Embrapa RoraimaCurso do Cozinha atendendo os membros da Associação de hortifrutigranjeiros 
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Alunos de escola estadual serão contemplados com aulas do 
Programa SESI Atleta do Futuro

SENAI realiza consultoria em Normas Regulamentadoras

Exposição de tornearia mecânica é realizada por alunos do Senai
A Metal/Mecânica é uma área que gera muitos empregos em todo Brasil

O Programa SESI Atleta do Futuro – 
PAF inicia na segunda – feira (16), as ins-
crições para que os alunos da rede pú-
blica estadual de ensino regular possam 
participar de duas atividades esportivas.

As aulas têm início no dia 16 de no-
vembro, mesmo dia de início das inscri-
ções e previsão de término para o dia 
18 de dezembro. O horário de realização 
das atividades será das 14h às 18h, po-
dendo o aluno escolher entre segunda e 
quarta ou terça e quinta.

Poderão participar do projeto apenas os alunos da Escola Estadual 
Professora Elza Breves de Carvalho, do 6º ao 9º ano, que estão na faixa 
etária entre 12 e 17 anos. As modalidades a disposição das crianças e 
adolescentes serão futsal e futebol. 

O objetivo da iniciativa é dar oportunidade para que todos os 
alunos da escola possam desenvolver suas potencialidades, de forma 
democrática e não seletiva, visando seu aprimoramento como seres 
humanos.

O SENAI Roraima realizou no perío-
do de 26 de outubro a 06 de novembro 
um treinamento em Norma Regulamen-
tadora para Transporte, Movimentação, 
Armazenagem e Manuseio de Equipa-
mentos – NR 12, com técnicos da Casa 
do Eletricista.

O treinamento foi ministrado pelo 
engenheiro mecânico Cláudio Garcia, 
consultor do SENAI, e contou com a 
participação de 15 colaboradores. Em 
52 horas foram realizados treinamento 
em ponte rolante, operador de munck e máquina de dobrar e esticar 
ferro. Também foram discutidos detalhes  importantes de casos de 
aplicações já realizadas, além de uma apresentação sobre análise de 
riscos nos equipamentos, ponto fundamental para uma excelente 
execução no projeto de segurança de máquinas.

A Norma Regulamentadora relativa à segurança no trabalho é 
obrigatória às empresas que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. O não cumprimento das 

O curso de torneiro mecânico representa 
uma ótima oportunidade para quem deseja 
trabalhar na área metalúrgica. O profissio-
nal tem muitas oportunidades de emprego 
e boas chances de trabalhar de forma autô-
noma, pois esse profissional adquire conhe-
cimentos necessários para fabricar, consertar 
e cuidar da manutenção de máquinas indus-
triais. O seu trabalho também é importante 
para desenvolver ou fazer reparos de motores 
e equipamentos elétricos.

O Senai se destaca como uma das princi-
pais instituições que formam torneiros me-
cânicos no Brasil. O curso de qualificação 
prepara para encarar os desafios do mercado 
de trabalho e aumenta consideravelmente as 
chances de conseguir emprego em diversos 
setores.

Para apresentar o trabalho desenvolvi-

A iniciativa é uma realização do Serviço Social da Indústria de Ro-
raima – SESI, que disponibilizará todos os profissionais de educação 
física e material de trabalho com o apoio da Secretaria de Educação 
e Desportos do estado de Roraima – SEED, que irá ceder o espaço e 
articular os alunos para a realização das aulas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na secretaria escolar 
da Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho, localizada na 
rua CC15, Nº 204 – Conjunto Cidadão, das 14h às 18h.  

disposições legais e regulamentares 
acarretam ao empregador a aplicação 
das penalidades previstas na legislação 
pertinente.

O gerente de Serviços em Tecno-
logia e Inovação do SENAI, Tennesse 
Saraiva, explica a importância da capa-
citação. “O Ministério do Trabalho tem 
cobrando das empresas para que reali-
zem uma análise de riscos para máqui-
nas e equipamentos, assim as empresas 
podem reduzir consideravelmente os 

riscos de acidentes no trabalho”. 
Visando auxiliar as indústrias, o SENAI oferta uma série de ca-

pacitações específicas sobre as Normas Regulamentadoras, os em-
presários que desejam investir na segurança dos colaboradores da 
sua empresa, e ainda deixá-la legalmente conforme as normas do 
Ministério do Trabalho devem procurar o SENAI, que fica localizado 
na Av. dos Imigrantes, 399 - Asa Branca ou agendar uma visita por 
meio do telefone: (95) 2121-5090.

do por alunos do Senai Roraima, o instrutor  
Michelson Vieira coordenou a exposição que 
aconteceu no último dia 12, no foyer do Cen-
tro de Formação Profissional – CFP e apresen-
tou os materiais produzidos no decorrer de 
todo o curso que teve carga horária de 180 
horas. Segundo o professor o curso de tor-
neiro mecânico pode ser uma ótima opor-
tunidade para quem está buscando uma boa 
colocação no mercado de trabalho “o Senai 
em Roraima tem máquinas modernas que au-
xiliam em uma boa preparação desses profis-
sionais”, colocou ele.

Ao longo da qualificação para torneiro 
mecânico os alunos aprenderam a regular e 
operar torno mecânico e também obtiveram 
conhecimentos relacionados à fabricação de 
peças industriais, além das normas técnicas e 
de segurança para executar um bom trabalho.Material produzido por alunos do curso de Tornearia

Foto: ASCOM/SENAI

Treinamento em NR12
Foto: ASCOM/SENAI

Alunos do PAF durante jogo de futebol Alunos do PAF praticando futsal
Foto: ASCOM/SESI Foto: ASCOM/SESI
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Instituto Euvaldo Lodi promove Tour da Bel 
A empreendedora Bel Pesce fará o lançamento do Livro “A sua melhor versão te leva 

além - Meu Código Aberto”, em novembro, no auditório do CAF-UFRR

O Instituto Euvaldo Lodi Nacional e o IEL Regional de cada estado 
juntamente com a empreendedora Bel Pesce, fundadora da FazINOVA, 
escola de empreendedorismo e habilidades estão realizando desde o 
dia 5 de outubro, o Tour da Bel nas capitais de todo Brasil e no Distrito 
Federal.

O objetivo é impactar o maior número de pessoas em todos os esta-
dos brasileiros, por meio de eventos que abordam atitude empreende-
dora, protagonismo e compartilhamento de ideias e projetos.

Em Boa Vista, o evento acontecerá no dia 27 de novembro, no Cen-
tro Amazônico de Fronteira CAF-UFRR, às 19 horas.  As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas online pelo site (www.ielrr.org.br). 

Na ocasião, será feito o lançamento do mais novo livro da Bel, inti-
tulado como “A sua melhor versão te leva além”, que faz parte da série 
Meu Código Aberto, da Enkla Editora; um livro para crianças de histórias 
em quadrinhos, chamado “Aventuras da Bel”; o “Conecta Game”, que é 

um jogo de cartas criado com a Copag e cursos online.
BEL PESCE - Bel Pesce é uma empreendedora apaixonada por ne-

gócios e pela vida e fundadora da FazINOVA, uma escola de desen-
volvimento de talentos e inovação que ajuda as pessoas a realizarem 
sonhos. Ela também é escritora, autora dos livros “A Menina do Vale”, 
“Procuram-se Super-Herois”, “A Menina do Vale 2” e “A sua melhor 
versão te leva além” e fundadora da Editora Enkla, que nasceu em se-
tembro de 2015 com o propósito de semear conteúdos inspiradores. 
Foi considerada uma das “100 pessoas mais influentes do Brasil”, pela 
Revista Época, eleita um dos “30 jovens mais promissores do Brasil”, 
pela Revista Forbes, um dos “10 líderes mundiais mais admirados pe-
los jovens”, em pesquisa da Cia de Talentos, e vencedora do Women’s 
Initiative Awards, trazendo para o Brasil, pela primeira vez, o renomado 
prêmio da Cartier que avalia projetos de mulheres empreendedoras de 
todo o mundo.
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