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Emoção marca reinauguração da Casa da Indústria 
em homenagem ao ex-presidente Rivaldo Neves

Em uma noite de muita emoção em homena-
gem à memória do ex-presidente Rivaldo Neves, 
a Federação das Indústrias do Estado de Rorai-
ma – FIER realizou na última sexta-feira (11), a 
reinauguração do prédio Casa da Indústria. O 
evento ocorreu às 18h na sede da FIER e con-
tou com o descerramento de placa com o novo 
nome da sede. 

A solenidade foi uma homenagem póstuma 
ao ex-presidente Rivaldo Fernandes Neves que 
faleceu em novembro de 2020 em São Paulo. 
Desta forma, a sede da FIER agora se chama 
Casa da Indústria - Rivaldo Fernandes Neves. 

Para a presidente da FIER, Izabel Itikawa, a 
homenagem prestada neste dia significa um 
dever da FIER a uma pessoa de grande impor-
tância para a história da indústria roraimense. 

“Rivaldo deixou um grande legado e quem es-
teve junto com ele sabe que nosso amigo qua-
se sempre recusou homenagens em vida, pois 
dizia que estava cumprindo apenas o seu dever. 
É inegável sua humildade. Estarmos aqui hoje 
todos reunidos significa e representa home-
nagear um líder, uma pessoa que fez história. 
Esse é um momento importante para a Casa da 
Indústria e fizemos essa justa homenagem de 
todo coração”, afirmou a presidente.

Durante o evento foram lembrados com pla-
cas comemorativas os filhos e outros familiares 
do ex-presidente, o sindicato patronal que trou-
xe Rivaldo para o trabalho na Federação, além 
da cerimônia de descerramento da placa e ga-
leria dos presidentes que passaram pela FIER.

A proposta da homenagem e mudança do 

Presidente da FIER, Izabel Itikawa e familiares de Rivaldo Neves junto ao novo nome da Casa da Indústria 



Momento em que o novo nome da Casa da Indústria é mostrado para os convidados

nome da Casa da Indústria roraimense foi de 
autoria da própria diretoria da FIER por meio de 
uma proposição do presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de Rorai-
ma, Sinduscon, Clerlânio Fernandes de Holan-
da. O presidente do Sinduscon-RR rememorou a 
amizade e união profissional com o Rivaldo Ne-
ves. “Esse é um dia importante para a indústria 
roraimense. Minha história tem um capítulo de 
longa parceria e amizade com o Rivaldo. Foram 
anos de muitos aprendizados no âmbito pessoal 
e profissional. Rivaldo sempre ensinou o que sa-
bia e posso dizer que ao lado dele cresci como 
ser humano e profissional. Nos perdemos nosso 
amigo de maneira precoce e essa aqui é uma 
forma de reconhecer o trabalho dele”, contou 
Clerlânio.

O filho de Rivaldo Neves, Caio Neves destacou 
a palavra gratidão pela homenagem à memória 
de seu pai. “Eu te confesso que nunca esperei 
por isso, depois que meu pai se foi esse é um 
presente acolhedor que a FIER oferece a minha 
família. Só gostaria de agradecer, usar mesmo 

a palavra gratidão por tudo que a FIER vem fa-
zendo pelo nome do meu pai. Todos sabem que 
ele era uma pessoa simples, humilde e conse-
guiu chegar a impactar com seu trabalho dessa 
forma é um orgulho para vida toda. Sabia que 
ele era amado por todos e hoje tenho certeza”, 
afirmou Caio.

Representando a Confederação Nacional da 
Indústria- CNI e presidente da Federação das 
Indústria do Estado do Rio Grande do Norte – 
FIERN, Amaro Sales de Araújo, reafirmou o tra-
balho incansável de Rivaldo pelo avanço do se-
tor produtivo roraimense e brasileiro. “Só tenho 
a aplaudir essa iniciativa. É uma oportunidade 
única de fazer essa saudação ao amigo Rivaldo. 
É uma justa homenagem a um estimado com-
panheiro que trabalhou incansavelmente pela 
melhoria do setor produtivo e pelo desenvol-
vimento econômico e social da região. Rivaldo 
implantou a excelência durante sua gestão sem-
pre pautada pela ética e transparência”, revelou 
o presidente da FIERN.
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 A atual sede da FIER foi inaugurada em janeiro 
de 2010 durante a gestão de Rivaldo Neves com o nome 
de Armando de Queiroz Monteiro Neto, na época pre-
sidente da Confederação Nacional da Indústria - CNI. A 
homenagem foi concedida pelo próprio Rivaldo, diretoria 
e conselho de representantes da FIER como um reconhe-
cimento ao apoio prestado por Armando na construção 
da sede da Federação.Durante o evento em homenagem 
ao Rivaldo, o ex-presidente da CNI, Armando de Queiroz 
Monteiro Neto deixou seu recado e exaltou o trabalho 
de Rivaldo. “Me sinto muito honrado de poder colabo-
rar para essa homenagem. Ele foi uma grande figura e 
fico feliz de dar esse testemunho. Lembro de um gesto 
generoso dele de emprestar o meu nome a Casa da In-
dústria de Roraima. Agora é a hora de retribuir esse gesto 
que dele recebi. Quero dizer que ao longo da minha vida 
como dirigente sindical e quando assumi a presidente da 
CNI, tive a oportunidade de conviver com grandes com-
panheiros, mas a figura do saudoso Rivaldo Neves me 
marcou profundamente. Era uma figura cativante pela 
simplicidade, solidariedade e de uma nobreza de caráter 
ímpar”, afirmou Armando. 

Presente na cerimônia, o governador de Roraima, Anto-
nio Denarium avaliou o papel de Rivaldo na construção 
e crescimento da indústria roraimense. “Essa é a eter-
nalização e imortalização da memória de nosso amigo 
Rivaldo. Foram 16 anos só na FIER, mas teve também 
uma grande passagem e referência no setor da constru-
ção civil. Só tenho a cumprimentar os familiares e amigos 
do Rivaldo e posso sentir no meu trabalho diário que ele 
deixou um legado de trabalho, sabedoria, ética que re-
presenta muito bem o setor industrial do estado de Ro-
raima”, avaliou o governador.

 O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade 
também comentou sobre o ex-presidente Rivaldo e sua 
preocupação em contribuir pelo desenvolvimento de Ro-
raima. “Foi um companheiro inesquecível e merece to-
das as homenagens não apenas pelo seu trabalho, mas 
pelo seu caráter, dignidade, ética e a forma doce, delica-
da de se relacionar com as pessoas. Ele defendeu com 
todas as suas forças o estado de Roraima e sua indústria 
procurando sempre trazer melhores condições de saúde, 
lazer, educação. Disso não me esqueço jamais”, avaliou 
Robson. 

Já o presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Rondônia- FIERO e diretor do Instituto Amazônia + 
21, Marcelo Thomé comentou sobre a preocupação de 
Rivaldo pelo desenvolvimento sustentável do Norte do 
Brasil. “Ele contribui de maneira inimaginável por onde 
passou dentro do sistema indústria e deixa saudades e 
um legado de trabalho justo, de desenvolvimento sus-
tentável, competente, honesto e comprometido com a 
indústria de Roraima e do Brasil”, observou Marcelo Tho-
mé.

Autoridades falam de gestão ética e da 
dedicação à indústria roraimense

Galeria com as fotos dos presidentes da FIER foi uma das atrações

Armando Monteiro fala sobre Rivaldo em vídeo

3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 432 - 14.02.2022



Escola do SESI Roraima inicia aulas de 2022 
com 100 % da presença dos alunos

Cuidar significa: Tratar de alguém, garantindo o 

seu bem-estar e segurança. E é com esse sentimen-

to que o Centro de Educação do Trabalhador João 

de Mendonça Furtado, a Escola do  SESI recebeu os 

alunos para mais um ano letivo, na última quarta-

-feira (02). 

A volta às aulas foi marcada por uma recepção 

calorosa e cheia de afeto entre pais, estudantes e 

toda equipe escolar. Tudo isso sem descuidar dos 

protocolos de segurança, para manter o coronaví-

rus bem longe.

A escola adotou várias medidas de prevenção 

como orientar os alunos sobre os protocolos ado-

tados, higienização das mãos e mesas, a troca de 

máscaras após o lanche, o distanciamento em sala 

Retorno é marcado por recepção calorosa e cuidados com a saúde

Retorno é marcado por recepção calorosa e
cuidados com a saúde

de aula, nos intervalos, entre outros. A escola colo-

cou à disposição duas portarias para evitar aglome-

rações na entrada e saída de alunos e também dis-

tribuiu dispensers de álcool em gel nos corredores 

e próximo as salas de aulas. 
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Ao todo, mais de mil alunos da Educação Infan-

til ao Novo Ensino Médio retomaram as atividades 

de maneira 100% presencial. O retorno, se dá após 

quase dois anos de aulas online e de ensino híbrido, 

o que gerou muitas expectativas do lado dos pais e 

alunos. Por parte dos profissionais da educação, a 

espera também foi grande e com uma motivação 

ímpar, pois todos se preparam para retornar à sala 

de aula mais capacitados e qualificados. 

Na última semana de janeiro, a equipe da 
educação passou por uma intensa programa-
ção que tinha como objetivo capacitar os pro-
fissionais com oficinas, palestras, capacitações 
e também orientações sobre a retomada dos 
protocolos contra Covid-19 de forma mais efe-
tiva e eficaz. 

A gerente de educação e diretora da Escola do 
SESI, Gardênia Cavalcante conta que está mui-

to feliz com retorno das aulas, pois foram dois 
anos bem difíceis e de muita superação. “Es-
tamos muito esperançosos, este será um ano 
de muita dedicação da nossa equipe. Nós espe-
ramos que este ano seja de renovação e grati-
dão por estarmos aqui e conseguimos construir 
um novo modelo de educação vinculada a uma 
aprendizagem mais significativa com apoio das 
famílias de toda a instituição”, finalizou ela. 
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6ª Jornada Pedagógica Nacional de Educação
Profissional e Tecnológica

Houve nos dias 03 e 04 de fevereiro de 
2022, a 6ª edição da Jornada Pedagógica 
Nacional de Educação Profissional e Tec-
nológica do SENAI. O evento, que aconte-
ceu de forma virtual, reuniu profissionais 
ligados à Educação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) de todo o 
Brasil.

A programação teve como foco a criati-
vidade, a inovação e a cultura da mudança 
na educação, considerando o atual contex-
to da transformação digital. De modo a pro-
mover insights que incentivem mudanças 
de mindset e o desenvolvimento de novas 
competências técnicas na docência, o even-
to propôs diferentes estratégias, tais como 
palestras, painéis de especialistas, oficinas, 
depoimentos e vídeos. 

O protagonismo dos Departamentos Re-

Evento acontece com parceria da FIER no dia 17 de fevereiro no auditório do IEL Roraima

gionais em vários momentos da programa-
ção foi outro destaque desta edição da Jor-
nada, que possibilita explorar a realidade 
educacional sob diferentes perspectivas, 
considerando o papel que cada ator do SE-
NAI exerce nesse momento de significativas 
mudanças no modo de pensar e fazer edu-
cação. 

No primeiro dia da jornada, pela manhã, 
os participantes puderam assistir a uma 
palestra internacional sobre criatividade e 
inovação na docência, compartilhar suas ex-
periências no meio educacional e debater 
sobre os conteúdos apresentados no painel 
“Mudança de Cultura ou Cultura de Mudan-
ça?”, que tratou de temas como a cultura 
startup na educação, competências técnicas 
para a docência na era digital e mindset de 
crescimento.

Instrutores e pedagogos do SENAI/RR prestigiaram o evento 
que reuniu inovação, transformação digital e criatividade
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Instrutores e pedagogos do SENAI prestigiam a 6a Jornada Pedagógica Nacional de Educação Profissional

 No período da tarde, os instrutores e peda-
gogos do SENAI/RR desfrutaram de seis oficinas 
temáticas, cuja certificação foi alcançada com a 
participação ativa e conclusão das atividades pro-
postas. Foram elas:

• Ferramentas digitais acessíveis;
• Design thinking, uma ferramenta de inova-
ção na prática pedagógica;
• Produção e edição de vídeos; recursos digi-
tais para trabalhos colaborativos; 
• Design instrucional para aulas online e pre-
senciais; 
• Criando uma trilha digital para oferta digital 
e presencial.

 A diretora da unidade operacional do SE-
NAI/RR, Hellen Santos, destacou a relevância da 
realização da Jornada Pedagógica e dos temas 
emergentes que foram abordados, ao possibilitar o 
enriquecimento dos saberes e promove a formação 
continuada dos profissionais da educação, que a 
partir de agora irão pôr em prática o que aprende-
ram em sala de aula.

 “O evento foi de suma importância, pois pro-
moveu desenvolvimento de novas competências 
técnicas na docência, além de propor estratégias 
de ensino para o docente trabalhar no seu cotidia-
no”, declarou.
 Para o instrutor da área de gestão, Manoel 
Raimundo Sena, que participou da oficina de De-
sign Instrucional, o evento não deixou a desejar. Se-
gundo ele, trocar experiências que envolvam edu-
cação, objetivando a prática com os alunos, sempre 
será edificante profissionalmente. 
 “As informações repassadas por todos os 
palestrantes, fazem nós termos algumas reflexões, 
no sentido do que já utilizamos em sala de aula e se 
deu certo. Iremos juntar, com as experiências, atra-
vés de relatos e dos palestrantes, objetivando unir 
as práticas dos profissionais, para podermos aplicar 
em nossas novas turmas”, explicou.
 Ao todo, 35 instrutores e pedagogos do SE-
NAI/RR prestigiaram as atividades da 6ª Jornada 
Pedagógica Nacional de Educação Profissional e 
Tecnológica. A expectativa agora é que a próxima 
edição do evento possa ocorrer de forma presen-
cial.
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Buscando contribuir com a competitividade das 
empresas roraimenses, o Instituto Euvaldo Lodi – IEL/
RR em parceria com a Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima - FIER irá realizar a primeira edição 
do Diálogo com a Indústria da Confecção. O evento 
acontece no dia 17 de fevereiro às 18h30 no auditório 
do IEL/RR localizado na avenida capitão Júlio Bezerra 
no centro de Boa Vista.

Conforme a Superintendente do IEL/RR, Rônia Ba-
rker, o objetivo do evento é passar dicas para os em-
preendedores da área e interessados com o intuito de 
ajudar a melhorar a produção e competitividade des-
sas empresas no mercado atual cada vez mais conec-
tado e rápido. “O setor de confecção é um gerador de 
empregos atuando com fardamento militar, brindes, 
moda praia, íntima, fitness, alta costura e traz retor-
no econômico ao estado de Roraima. Queremos fazer 
desse momento um período em que o setor se en-
contra, se analisar e entende as diversas realidades 
de o compõe. O IEL pretende ajudar e ser um inter-
mediário profissional para que o setor da confecção 
seja cada vez mais atrativo para o consumidor”, afir-
ma a superintendente.

A programação contará com a trainer da Dale Car-
negie, Paloma Albuquerque que irá ministrar uma pa-
lestra abordando o tema “Cinco pilares das empresas 

ágeis”. Na ocasião também será realizado a palestra 
com a superintendente do IEL/RR, Rônia Barker, que 
irá abordar sobre a utilização e necessidade das eti-
quetas na confecção de roupas. 

A superintendente ainda explica o que será trata-
do em cada uma das palestras. “Trouxemos a trainer 
Paloma que vai focar sobre os pilares das empresas 
ágeis. O assunto é interessante para conhecermos 
como que as empresas líderes de mercado fazem ou 
adotam métodos para que fiquem mais ágeis e com-
petitivas no mercado. Já a palestra sobre as etiquetas 
venho mostrar como elas são importantes não ape-
nas para informação como composição do produto, 
tamanho, mas também para mostrar na identidade 
visual da marca para gerar credibilidade do produto 
ao consumidor, sendo importante para ser um dife-
rencial daquela empresa no mercado”, finaliza Rônia 
Barker.

SERVIÇO
Diálogos com a Indústria da Confecção

Data: Dia 17 de fevereiro 

Horário: A partir das 18h30 

Onde: Auditório do IEL Roraima localizado na aveni-

da capitão Júlio Bezerra

IEL-RR realizará primeira edição do evento 
“Diálogos com a Indústria da Confecção”

Evento acontece com parceria da FIER no
auditório do IEL Roraima
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