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APRESENTAÇÃO

O ano de 2017 foi marcado por uma sucessão de eventos 

econômicos, políticos e sociais com um tema comum: a crise. 

Tenha sido ela evidenciada do ponto de vista da moralidade ou 

dos procedimentos inerentes a gestão pública, o fato é que fomos 

todos impactados direta ou indiretamente pelas consequências 

de decisões positivas ou negativas tomadas em diferentes 

esferas.

Entretanto, quero chamar a atenção para o fato de que todos 

estes desdobramentos nos fizeram buscar alternativas, 

estabelecer novas parcerias, repensar o conceito de concorrência, 

ajustar ainda mais o foco da nossa atuação para a eficácia dos 

resultados e, mais do que nunca, acreditar na força dos nossos 

valores institucionais.

No ano que passou, apesar de todo o apelo midiático em torno 

do tema, nós o tratamos com respeito, mas não nos intimidamos. 

Executamos o nosso Plano de Ação dando projeção à indústria 

local, atuamos consistentemente na defesa dos seus interesses, 

promovemos grandes eventos, e estreitamos o relacionamento 

com os setores do comércio, serviços e agricultura, numa 

perspectiva de complementariedade para a promoção do nosso 

crescimento econômico.

Isto nos trouxe grande ânimo para seguir em frente e 

exercermos a nossa missão. 

Acreditamos na nossa capacidade de promover e apoiar as 

indústrias roraimenses, nos fortalecendo a cada desafio 

superado, e estamos prontos para 2018 na certeza de que, juntos, 

podemos fazer ainda mais pelo nosso setor e pelo nosso Estado. 

Rivaldo Neves 

Presidente da FIER 





Defesa de Interesses
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18 e 19/01/2017
FIER participa de audiências públicas sobre o Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos de Boa Vista

13

A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima teve participação ativa na programa-
ção de três audiências públicas promovidas 
pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, para 
apresentar o Plano de Ação do Plano de 
Gestão Integrada de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, o qual deverá ser transfor-
mado em lei no segundo semestre de 2018.  
Participaram das diferentes reuniões, os 
seguintes diretores e conselheiros: Luiz Coelho 
de Brito – Diretor 1º Vice-Presidente da FIER / 
Pre s i d e n t e  d o  S I N D I CO N ;  Ro s i n e t e  
Damasceno Baldi -  Diretora 2ª Vice-
Presidente da FIER / Presidente do SINDICONF;  
João da Silva – Diretor 1º. Tesoureiro / 

Presidente do SINDIREPA; Oneber de 
Magalhães  Queiroz  -  Pres idente do 
SINDIMADEIRAS; Júlio Cesar Ferreira Izel – 
Diretor 1º Secretário da FIER/ SINDIMADEIRAS; 
Manoel Idalino Ferreira Chaves – Presidente 
SINDIGRAF; Clerlânio Fernandes de Holanda – 
Vice-presidente do SINDUSCON/ Delegado 
representante junto à CNI. Também estiveram 
presentes os senhores Ivan Jadson Colares – 
Presidente do SINDIJOIAS; Francisco Pereira – 
Diretor 1º. Secretário do SINDUSCON; Rodrigo 
Otávio Vieira – Diretor 2º. Secretário do 
SINDUSCON;  e Thiago Freitas Coelho de Brito 
– 1º. Vice-Presidente do SINDICON.

Apresentação realizada pela consultoria da PMBV. FIER participa da programação da audiência pública.

25/01/2017 - Visita do Secretário de Planejamento – Haroldo Amoras 

No dia 25.01.2017, na Sala da Presidência, o 
Presidente da FIER, empresário Rivaldo 
Fernandes Neves, recebeu a visita do 
Secretário de Planejamento, Dr. Haroldo 
Amoras para tratar de assuntos relacionados 

ao Distr ito Industr ial ,  destacando a 
necessidade de manutenção permanente, 
iluminação, asfaltamento, segurança, bem 
como, assuntos relacionados ao Conselho de 
Desenvolvimento Industrial.
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14/03/2017 - FIER leva demandas da indústria local para o Presidente
da República Michel Temer 

O presidente Michel Temer recebeu no 
Palácio do Planalto o presidente da 
Confederação Nacional da Indústria - CNI, 
Robson Braga, o presidente do Conselho 
Nacional do SESI e lideranças das Federações 
das Indústrias dos Estados de Roraima, 
Tocantins, Mato Grosso, Rondônia.

O presidente da FIER, empresário Rivaldo 
Neves foi acompanhado da superintendente 
da FIER Almecir de Freitas Câmara e mais seis 
empresários roraimenses, Luiz Coelho de Brito 

– LB Construções, Clerlânio Fernandes de 
Holanda – Renovo Engenharia, Izabel Itikawa – 
Arroz Itikawa, Aniceto Wandeley – Rações 
Criações e Alexandre Henklain – União dos 
Empreendedores do Estado de Roraima 
(UNIRR), a comitiva apresentou alguns pontos 
considerados prioritários ao desenvolvimento 
do Estado, os quais possuem relação direta 
com as linhas de atuação do Governo Federal, 
em suas diversas vertentes.

Presidente Michel Temer (centro) com o Presidente Rivaldo Neves e a comitiva d  empresários convidados.e diretores da FIER e

Reunião no gabinete da presidência da República.



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2017
Defesa de Interesses 15

1. Liberação de recursos junto ao 
Ministério de Desenvolvimento Indústria e 
Comércio - MDIC, para a realização de obras de 
infraestrutura no Distrito Industrial de Boa Vista, 
envolvendo saneamento básico, drenagem, 
pavimentação e urbanização;

2. Promover o cumprimento da Lei de 
criação da Suframa e da taxa de cobrança (TSA), 
para que esta arrecadação seja revertida em 
fomento ao desenvolvimento da região, nas 
áreas de pesquisa e tecnologia da indústria e 
comércio.

3. Incentivar as parcerias com Estados e 
Municípios, para o desenvolvimento e 
incremento do programa habitacional Minha 
Casa Minha Vida, como política pública de 
melhoria da qualidade de vida da população, 
contribuindo para o “aquecimento” da 
indústria da construção civil e de toda a sua 
ampla cadeia produtiva, com forte impacto na 
geração de empregos e crescimento da 
economia estadual;

4. Investir na celeridade dos processos de 
abertura e fechamento das empresas, por meio 
da modernização do parque tecnológico da 
Junta Comercial do Estado de Roraima, com 
recursos do Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, órgão vinculado à 
Secretaria Especial da Micro e Pequena 
Empresa; 

5. Interceder junto aos ministérios das 
Minas e Energia e Justiça para que haja 
celeridade na condução do processo de 
integração do Estado de Roraima ao SIN - 
Sistema Interligado Nacional, mediante a 
urgente execução da Linha de Transmissão 
entre Manaus e Boa Vista, considerando que 
nosso Estado é o único da Federação 
completamente isolado, com sistema elétrico 
de baixa confiabilidade e graves riscos de 
“apagões” sistêmicos;

6. Aprofundar entendimentos com os 
governos da Guiana, Suriname e França (da qual 
a  G u i a n a  Fr a n c e s a  é  d e p a r t a m e n t o  

Presidente da FIER, Rivaldo Neves; à esquerda a Pres. Do SINDIGRÃOS, Izabel Itikawa; empresário Aniceto Wanderley; Delegado Rep. da FIER junto à CNI, Clerlânio Holanda e 
Diretor 2º. Tes. Da FIER, Oneber de Magalhães. À direita a Superintendente da FIER, Almecir Câmara; o 1º. Vice-Presidente da FIER, Luiz Brito e o Consultor/Empresário,
Alexandre Heinklein.

Íntegra da carta entregue ao Presidente da República com as principais demandas do setor
produtivo de Roraima
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ultramarino) e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, para viabilizar o Projeto 
Arco Norte de interconexão energética Boa 
Vista – Georgetown – Paramaribo – Caiena – 
Macapá, integrando sistemas isolados com 
r e g i m e s  h i d r o l ó g i c o s  o p o s t o s ,  e ,  
especificamente, firmar “Acordo de Energia 
Brasil-Guyana”, assegurando a aquisição do 
excedente de produção de energia das 
hidroelétricas a serem construídas no país 
vizinho, condição fundamental para a decisão 
de aporte de recursos de investidores 
internacionais; 

7. Com a intervenção do Ministério do 
Meio Ambiente, regulamentar a padronização 
do processo de licenciamento ambiental, 
incluindo a definição de prazos para cada etapa, 
garantindo, desta forma, a celeridade e 
segurança jurídica para a classe empresarial no 
cumprimento das exigências legais, sem 
inviabilizar os processos produtivos;

8. Interceder junto aos Ministérios do 
Meio Ambiente e da Defesa para que as 
operações realizadas com finalidade de coibir 
crimes ambientais tenham caráter não 
somente punitivo, mas considerem também a 
realização de ações preventivas, visto que as 
sanções aplicadas pelos órgãos competentes, 
embora legítimas, são desproporcionais com a 
realidade das empresas locais;

9. Assegurar o direito constitucional de ir 
e vir aos cidadãos que trafegam pela rodovia 
BR-174, por meio da articulação dos 
ministérios da Justiça e da Integração Nacional 
junto à FUNAI, para que as lideranças indígenas 
suspendam o fechamento da citada rodovia no 
período que compreende das 18h às 6h, 
diariamente. Tal medida é fundamental para a 
redução dos custos de produção, logística, bem 
como o aumento da competitividade das 
empresas roraimenses;

10. Promover gestões junto ao Ministério 
da Justiça e à FUNAI orientadas para a 
regularização fundiária da área urbana do 
estratégico município fronteiriço de Pacaraima, 

único elo terrestre entre Brasil e Venezuela, pelo 
qual passa a BR 174, corredor vital para a 
integração econômica entre os dois países, 
particularmente no que se refere ao Comércio 
Exterior entre a Amazônia Brasileira e a 
Venezuela; 

11. Determinar aos órgãos federais 
atuantes na transferência das glebas da União 
para Roraima, em particular o INCRA, o CDN e a 
AGU, prioridade máxima aos procedimentos 
remanescentes, assegurando a efetividade e a 
celeridade imprescindíveis, considerando a 
importância crucial da regularização fundiária 
para o desenvolvimento econômico de 
Roraima, com inclusão social e conservação do 
meio ambiente;

12. Determinar ao INCRA estudos e ações 
capazes de dar celeridade à emancipação de 
projetos consolidados de assentamento rural 
na Amazônia, propiciando utilização produtiva 
mais racional dessas áreas, evitando em 
consequência a antropização desnecessária de 
outras áreas da Região;

13. Investir na adequação das rodovias do 
Estado de Roraima e portos da Região Norte, 
bem como das estruturas alfandegárias, de 
forma a viabilizar os processos de importação e 
exportação;

14. Asfaltamento da BR-174 à Santa Maria 
do Boiaçú, sendo o único lugar do Estado de 
Roraima que tem capacidade para grandes 
embarcações, possibilitando o escoamento da 
produção ao resto do país, economizando em 
torno de 600 km de distância com relação ao 
porto mais próximo;

15. Viabilizar junto ao Ministério dos 
Transportes a incorporação das prioridades 
elencadas nos planejamentos estratégicos da 
infraestrutura de transportes da região, 
denominados Norte Competitivo e Micro eixos 
de Transporte do Estado de Roraima, 
elaborados pela Ação Pró-Amazônia e SUDAM;

16. Considerando as perspectivas de 
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desenvolvimento regional integrado e 
sustentável da agropecuária e da agroindústria 
no Estado de Roraima e na República 
Cooperativista da Guyana, implantar, em 
conjunto com o país vizinho, programa similar 
ao PRODECER, visando reproduzir a bem 
sucedida experiência de viabilização econômica 
dos cerrados do centro-oeste brasileiro, no 
propósito superior de criar próspera região 
geoeconômica ancorada na produção de 
alimentos industrializados de qualidade 
diferenciada, inclusive não transgênica e 
orgânica. 

17. Nesse contexto, ratifica-se a relevância 
estratégica de infraestrutura viária adequada e 
de porto de águas profundas para o suprimento 
de insumos e o escoamento da produção 
regional para o mercado internacional, propor 
cooperação Brasil-Guyana voltada à definição / 
captação de recursos para a pavimentação e 
pontes em 454 km da estrada Boa Vista – 
Georgetown, assim como para a execução de 
m o d e r n o  p o r t o ,  p ro p i c i a n d o  a c e s s o  
privilegiado aos mercados da Comunidade do 
Caribe (CARICOM), América do Norte, Europa e 

Ásia, em virtude da extraordinária vantagem 
competitiva no âmbito da logística;

18. Mobilizar a base de apoio ao Governo 
para que haja avanços em relação à Medida 
Provisória nº.  766/17 - Programa de 
Regularização Tributária, que entre outros 
benefícios, espera-se: 1 - Redução de juros, 
multas e encargos; 2 - Valor das prestações 
calculado com a incidência de percentuais 
sobre a receita bruta da empresa; 3 - Correção 
mensal das prestações com base na TJLP; 4 - 
Possibilitar o uso de créditos de prejuízo fiscal e 
base de cálculo negativa da CSLL também para 
débitos inscritos em dívida ativa; 

19. Aprovação do Projeto de Lei PL 
4330/2004 que trata da Terceirização de 
Serviços;

2 0 .  P ro m o v e r  a  a p rox i m a ç ã o  d o s  
representantes das Indústrias junto ao 
Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, com o 
objetivo de discutir a aplicabilidade da NR-12, 
de forma que as indústrias tenham condições 
de cumprir as suas exigências.

15/03/2017 - FIER reuniu a imprensa local para falar das principais
demandas apresentadas a Michel Temer

O grupo liderado pelo presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER, recebeu a imprensa no 
auditório da instituição, para uma entrevista 
coletiva com o objetivo de comunicar os 
compromissos assumidos pelo presidente 
Michel Temer na audiência articulada pela 
Confederação Nacional da Indústria, em 
Brasília, no dia 14.

Os diretores e empresários que estiveram 
na audiência no Palácio do Planalto, 
apresentaram os seus anseios e suas 
expectativas quanto ao cumprimento dos 
compromissos assumidos por Temer.   
Enfatizaram a importância da ação e 
esclareceram sobre os resultados esperados 
para cada ponto da carta entregue.

Cada integrante do grupo teve a oportunidade de relatar sobre pontos
de destaque que foram tratados.
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Presidentes das Federações e Dirigentes do Sistema S celebram a
 Criação do Fórum.

08/03/2017 – Criação do Fórum das Federações Representativas
de Classes Empresariais de Roraima 

23/03/2017 – Apresentação do Fórum para entidades do Sistema S

Por iniciativa da FIER, foi realizada a Reunião 
de Implantação do Fórum das Federações 
Representativas de Classes empresariais de 
Roraima, composto pela FIER, FECOMERCIO, 
FACIR e FAERR, com a proposta de dar projeção 
para as ações de defesa de interesses 
encampadas pelas entidades, unindo forças 
para promover o ganho em escala e gerar um 
impacto maior com ações institucionais em 

Em reunião realizada com dirigentes e 
representantes das entidades do Sistema S que 
c o m p õ e m  o  F ó r u m  d a s  Fe d e r a ç õ e s  
Representativas de Classes Empresariais de 
Roraima, juntamente com o SEBRAE, foi 
apresentada formalmente a metodologia de 
trabalho e os resultados esperados com a 
execução do Plano de Ação. Foi apresentado 
em quais atividades pontuais haverá o envolvi-
mento do Sistema S e que, nestes casos, a 
comunicação se daria por meio dos presiden-
tes das Federações, tendo a interlocução e 
assessoria da superintendência da FIER.

prol do setor produtivo. Na ocasião foram 
apresentados os objetivos gerais e específicos, 
plano de ação e suas metas, bem como a 
metodologia de trabalho. Foi estabelecida a 
periodicidade de 01 (um) ano para cada 
Federação exercer a Gestão Executiva do 
Fórum, iniciando o primeiro mandato pela 
FIER.

Ÿ  09/05/2017 - Encontro Bilateral Brasil – 
Guiana (Detalhes da ação no Capítulo 
“Comércio Exterior”);
Ÿ  19 e 20/09/2017 - Encontro Internacional 
de Piscicultura de Eficiência  (Detalhes da ação 
no Capítulo “Fortalecimento das Indústrias”);
Ÿ   Encontro de RH do Sistema S – Divulgação e 
participação efetiva das entidades SESI e SENAI, 
com a apresentação de serviços e palestras 
informativas;
Ÿ  02 a 31/10/2017- Apoio a campanha de 
apoio ao micro e pequeno empreendedor: 
Salão do Empreendedor,  no Outubro 

Empreendedor 2017.  A programação 
organizada pelo SEBRAE se estendeu por todo o 
mês de outubro, com cursos, palestras, 
seminários, exposição de produtos de empresas 
clientes dos projetos, desfile de moda, visita 
técnica, encontro de mercado e oficinas, tanto 
nas instalações do Sebrae, quanto de parceiros 
A atuação do Fórum se deu pela participação 
dos seus representantes nas diversas atividades 
e divulgação da programação alusiva ao 
aniversário dos Pequenos Negócios de 
Roraima, comemorado no dia 05/10.

Ações Realizadas Pelo Fórum das Federações Representativas de Classes Empresariais
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18/07/2017 - Encontro com a Governadora de Roraima

Os presidentes das entidades que 
co m p õ e m  o  F ó r u m  d a s  Fe d e r a ç õ e s  
Representativas de Classes Empresariais de 
Ro r a i m a  e st i ve r a m  re u n i d o s  co m  a  
Governadora Suely Campos, no Palácio do 
Governo, para sensibilizá-la no sentido de 

articular a sua base e apoio no Congresso 
N a c i o n a l  e m  d e fe s a  d o  S i s t e m a  S ,  
posicionando-se contrários a qualquer 
proposta que ameace o s istema de 
manutenção e financiamento vigente para 
estas entidades.

Governadora recebe o Fórum das Federações com sua equipe de secretários.

Ÿ Apresentação do Fórum das Federações 
Representativas de Classes de Roraima, com-
posto pela FAERR, FECOMÉRCIO, FACIR e FIER, e 
posicionamento institucional das entidades 
que o compõem;
Ÿ  Fortalecimento das Relações Institucionais;
Ÿ  Apoio ao Sistema S;
Ÿ Apresentação de versão preliminar e resumi-
da do Projeto de Investimentos na Infra-
estrutura do Distrito Industrial de Boa Vista e 
compromisso de envio posterior do projeto 
atualizado para a FIER contribuir com a articula-
ção em busca de recursos junto ao MDIC.
Ÿ Identificação do atual status do Condomínio 
Industrial localizado no Distrito Industrial de 
Boa Vista, o qual ainda não foi concluído e os 
recursos permanecem contingenciados na 
SUFRAMA. O Secretário de Planejamento 
informou a intenção do governo em executar, 
com recursos próprios, os itens necessários a 

prestação de contas e liberação do repasse 
retido, porém dependia de ajustes no orçamen-
to;
Ÿ Esclarecimentos da SEFAZ  a respeito dos 
critérios adotados para o recolhimento do ICMS 
junto ao comércio local e disponibilidade de 
reavaliação de casos específicos;
Ÿ Apresentação do status do Zoneamento 
Ecológico Econômico – ZEE, informando que o 
mesmo estava concluído, porém o Ministério 
Público exigiu a realização de audiências com as 
comunidades indígenas para poder ser devida-
mente lançado. As audiências foram agenda-
das para setembro de 2017.
Ÿ Manifestação de apoio por parte da 
Governadora e dos representantes da FEMARH 
quanto a proposta de adoção do Simples 
Ambiental , cuja minuta seria encaminhada 
para a SEPLAN.
Ÿ Apresentação de convite para a participação 
da governadora no Encontro de Piscicultura de 
Eficiência e na FEIND 2017.

Resultados alcançados:



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2017
Defesa de Interesses20

A governadora Suely Campos (centro), tendo à esquerda o presidente da FIER, Rivaldo Neves e o presidente da FECOMERCIO, Ademir dos Santos.
À direita, o presidente da FACIR, Jadir Corrêa e o presidente da FAERR, Silvio Silvestre.

10/08/2017 -  Encontro com a Prefeita de Boa Vista

Os presidentes das entidades que 
co m p õ e m  o  F ó r u m  d a s  Fe d e r a ç õ e s  
Representativas de Classes Empresariais de 
Roraima estiveram reunidos com a prefeita de 
Boa Vista, Teresa Surita, visando obter o seu 
apoio para sensibilizar a sua base de 

representação junto ao Congresso Nacional 
em defesa do Sistema S, posicionando-se 
contrários a qualquer proposta que ameace o 
sistema de manutenção e financiamento 
vigente para estas entidades. 

Audiência com a Prefeita de Boa Vista e seu secretariado, juntamente com o Fórum das Federações.
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Ÿ Apresentação do Fórum e posicionamento 
institucional das entidades que o compõem;
Ÿ Apoio ao Sistema S;
Ÿ Fortalecimento das Relações Institucionais;
Ÿ Compromisso da prefeita com a identifi-
cação de áreas para a instalação de oficinas e 
serralherias;
Ÿ Comunicado da prefeita sobre a impossibili-
dade municipalizar a BR-174 (trecho Distrito 
industrial) nos anos de 2017 e 2018, mas que o 
faria antes do término da sua gestão;
Ÿ Assinatura do Termo de Cessão do 
Restaurante da Orla para o SESC/RR;
Ÿ Possibilidade de regulamentar o estacio-
namento da avenida Jaime Brasil mediante 

apresentação de proposta por parte da FACIR;
Ÿ Explicações a respeito da cobrança de alvarás 
sanitários para empresas não enqua-dradas 
pela Lei 482 de 03/12/1999;
Ÿ Sinalização positiva para a assinatura de 
Termo de Cooperação técnica entre a prefeitura 
e a FAERR/SENARR para qualificação e 
profissionalização rural e fortalecimento das 
cooperativas;
Ÿ Análise da proposta da inclusão do tema 
“cultura da cooperação” nas escolas muni-
cipais;
Ÿ Apresentação de convite para a participação 
da Prefeita no Encontro de Piscicultura de 
Eficiência e na FEIND 2017.

Resultados alcançados:

23/08/2017 –Federações e Sistema S destacam suas ações
para os vereadores de Boa Vista

A Prefeita de Boa Vista, Teresa Surita, tendo à esquerda o Presidente da FIER, Rivaldo Neves; o Presidente da FECOMERCIO, Ademir dos Santos; o 
Presidente da FACIR,  Jadir Corrêa e à direita o Presidente da FAERR, Sílvio Silvestre.

Representantes do Fórum das Federações e SEBRAE com os vereadores ao final da Sessão Especial
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14/07/2017 – Café com o Senador Romero Jucá
Com o objetivo de obter o apoio para 

defender o Sistema S, posicionando-se no 
congresso nacional, contrário a qualquer 
proposta que ameace o s istema de 
manutenção e financiamento vigente para 
estas entidades, os presidentes da FIER, 
FECOMERCIO, FACIR e FAERR, receberam o 
Senador Romero Jucá na sede da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima. Foram 
relatados os principais projetos, resultados e 
dificuldades que serão enfrentadas caso haja 
mais perdas de receita das entidades do 
Sistema S vinculadas às Federações.

Resultados alcançados:

Ÿ Declaração pública do senador nas redes 
sociais em apoio ao Sistema S e Federações de 
Classe Patronais;
Ÿ Contato com o Ministro da Agricultura 
viabilizando a sua vinda para a abertura da 
Safra do Soja/2017;
Ÿ Compromisso de apoiar e defender o 
Sistema S. 

Da esquerda para a direita: 1.Sílvio Silvestre - Presidente da Federação de Agricultura de Roraima; 2. Jadir Corrêa- Presidente da Federação das 
Associações Comerciais e Industriais de Roraima; 3. Senador Romero Jucá; 4. Rivaldo Neves - Presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima e coordenador do Fórum das Federações de Classes Empresariais de Roraima; 5. Ademir dos Santos - Presidente da Federação do 
Comércio do Estado de Roraima e 6. Sander Salomão - suplente do senador e articulador político.

Visando o apoio dos parlamentares contra 
as ameaças do Sistema S, foi realizada uma 
Sessão Especial na Câmara Municipal de Boa 
Vista, para demonstrar os resultados gerados 
pela FIER (SESI/SENAI/IEL) , FECOMERCIO 
( S E S C / S E N A C / I F P D ) ,  F A E R R  
(SENAR/SESCOOP),  FACIR e SEBRAE, 
demonstrando a sua contribuição para o 
desenvolvimento econômico do Estado, 
atuando inclusive na diminuição de demandas 
sociais para o poder público. 

Resultados alcançados:

Ÿ Sessão Especial com a participação da mesa 
diretora e vereadores, com a percepção do 
papel e da dimensão do trabalho das entidades.
Ÿ Co m p ro m i s s o  d o s  v e re a d o re s  e m  
defenderem a continuidade do trabalho destas 
instituições, disseminando resultados e 
sensibilizando seus pares políticos.



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2017
Defesa de Interesses 23

CONSELHOS TEMÁTICOS

A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER possui 3 Conselhos Temáticos, 
que colaboram com estudos, discussões, 
elaboração e apresentação de propostas e 
p ro j e t o s ,  v i s a n d o  c o n t r i b u i r  p a r a  o  
desenvolvimento industrial e econômico do 
estado. 

Cada um aborda uma vertente com a 

participação de empresários e instituições que 
somam seus conhecimentos e experiências 
para gerar soluções e melhorias para o 
ambiente produtivo e as relações institucionais.

A seguir estão relacionados os assuntos 
tratados em 2017:

Julho a Setembro  - Plano de Ação em Defesa do Sistema S
Em função da existência de um número 

expressivo de proposições em tramitação no 
Congresso Nacional, solicitando a extinção, 
fragmentação ou mudanças na forma de 
geração de receitas e manutenção do Sistema S, 
a FIER elaborou um Plano de Ação em conjunto 
com o SESI, SENAI e IEL. O objetivo foi 
neutralizar ou minimizar as ameaças, 
destacando as realizações e contribuições das 
ent idades,  bem como a  ser iedade e  
transparência das mesmas em relação a gestão 
dos seus recursos. Esta ação fez parte de uma 
mobilização nacional demandada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Neste sentido, em parceria com o Fórum das 
Entidades Representativas de Classes 
Empresariais de Roraima, composto pela FIER, 
FECOMERCIO, FACIR e FAERR, foram realizadas 
reuniões com a Governadora de Roraima, a 
Prefeita de Boa Vista, o Senador Romero Jucá, 
uma Sessão Especial na Câmara Municipal de 
Boa Vista e envio de cartas para os deputados e 
senadores da Bancada Federal de Roraima, bem 
c o m o  p a r a  f o r m a d o re s  d e  o p i n i ã o ,   
apresentando os seguintes resultados das 
entidades desde a sua instalação em Roraima:

     FIER
Ÿ Mais de 150 ações de Defesa de Interesses;
Ÿ 105 empresas atendidas em exportação e 
3.336 Certificados de Origem emitidos;
Ÿ 93 empresas atendidas em programas de 
competitividade (PROCOMPI);
Ÿ 14 Sindicatos industriais atendidos pelo 
Programa de Desenvolvimento Associativo 
(PDA);
Ÿ 54 cursos e oficinas realizadas para os 
sindicatos;
Ÿ 10 indústrias atendidas com programas de 
Inovação.

     SESI/RR
Ÿ Mais de 2 milhões e 400 mil atendimentos 
em 30 anos;
Ÿ 332.989 atendimentos em serviços de 
educação;
Ÿ 969.938 atendimentos em serviços de 
saúde;
Ÿ 174.604 atendimentos em serviços de lazer;
Ÿ 594.818 atendimentos em cidadania e 
responsabilidade social.

SENAI/RR
Ÿ 12 áreas da indústria atendidas em formação 
profissional;
Ÿ 120   mil pessoas atendidas em cursos;
Ÿ 3.239 matrículas em aprendizagem 
industrial nos últimos 7 anos;
Ÿ 235  Alunos oriundos do Sistema Prisional 
atendidos nos últimos 3 anos;
Ÿ 110 Matrículas de Pessoas com Defici-ência 
nos últimos 3 anos;
Ÿ Mais de 100 cursos em 12 áreas.

     IEL/RR
Ÿ 1.522 pessoas atendidas em capacitação 
empresarial;
Ÿ 39 cursos diferentes;
Ÿ 3.562 alunos contratados pelo Programa de 
Estágio;
Ÿ 462 empresas atendidas por estagiários da 
entidade;
Ÿ 12.445 alunos cadastrados no Sistema de 
Estágio;
Ÿ 68 empresas atendidas em consultorias em 2 
anos;
Ÿ 200 empresas atendidas pelo programa 
BITERR – Bolsas de Iniciação Tecnológica em 8 
edições;
Ÿ 204 bolsistas beneficiados.
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Ÿ 14/03/2017 - Na primeira reunião do ano, 
foram assinados os termos de posse dos 
conselheiros, apresentados o regimento 
interno, e o plano de ação do conselho;
Ÿ 02/05/2017 - Realização da palestra sobre 
Saúde e Segurança no Trabalho como fator de 
competitividade das empresas industriais e a  
divulgação da Preparação da Ação Global;
Ÿ 04/07/2017 - Apresentação sobre a Lei de 
Estágio  -  Conhecer as  vantagens e  
procedimentos para a contratação de 
estagiários por parte de empresas e 
instituições;
Ÿ 05/09/2017 - Atualizações sobre a Nova 
Lei da Terceirização;

Presidente: Izabel Itikawa - Presidente do SINDIGRÃOS;

Vice-Presidente: Manoel Idalino Chaves - Presidente do SINDIGRAF.

Ÿ 21/11/2017 - Informações sobre a Lei do 
Trabalho Temporário;  Aprovação das 
alterações no Regimento Interno do Conselho 
e eleição do presidente para o exercício 2018, 
o empresário industrial Janilson Nery.

Em todas as reuniões realizadas durante o 
ano, foram apresentados os resultados da 
balança comercial do estado de Roraima, o 
Índice de Confiança do Empresário Industrial – 
ICEI. Nos meses de julho e outubro foram 
apresentados os resultados da Ação Global e 
da FEIND  2017, respectivamente.

CTRSRT
Conselho Temático de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas

1ª Reunião do CTRSRT.

2ª Reunião do CTRSRT. 3ª Reunião do CTRSRT.
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4ª Reunião do CTRSRT. 5ª Reunião do CTRSRT.

14/03/2017 - Na primeira reunião do ano, 
foram assinados os termos de posse dos 
conselheiros, apresentados o regimento 
interno e o plano de ação do conselho.

02/05/2017 - Apresentação sobre o 
processo de tramitação de taxas,  expedição 
de alvarás e licenças Municipais.

04/07/2017 - Palestra com informações 
sobre cobranças do ICMS diferencial de 
alíquotas para a indústria.

04/09/2017 - Apresentação sobre o 
funcionamento da REDE SIN: Conhecer as 
facilidades e fluxo de tramitação dos 
processos de abertura e fechamento de 
empresas.

21/11/2017 - Apresentação de Soluções e 
Serviços de promoção da Competitividade 

para as Indústrias Locais, promovido pelo 
SEBRAE; Aprovação das alterações no 
Regimento Interno do Conselho e eleição da 
presidente e vice para o exercício 2018, com a 
reeleição das atuais.

Em todas as reuniões realizadas durante o 
ano foram apresentados os resultados da 
balança comercial do estado de Roraima, do 
Índice de Confiança do Empresário Industrial – 
ICEI, bem como, os assuntos tratados no 
COMPEM -  CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO 
E PEQUENA EMPRESA DA CNI. Nos meses de 
julho e outubro foram apresentados os 
resultados da Ação Global e da FEIND  2017, 
respectivamente.

COMPI
Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa,

Economia e Política Industrial

1ª Reunião do COMPI.

Presidente: Rosinete Damasceno Baldi - Vice-Presidente da FIER e Presidente do SINDICONF; 

Vice-Presidente: Iracema do Vale - Conselheira da FIER.
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2ª Reunião do COMPI 3ª Reunião do COMPI

4ª Reunião do COMPI 5ª Reunião do COMPI

09/03/2017 - Na primeira reunião do ano, 
foram assinados os termos de posse dos 
conselheiros e apresentados o regimento 
interno e o plano de ação do conselho.

04/05/2017 - Apresentação de boas 
práticas sobre o uso de resíduos madeireiros 
n a  g e r a ç ã o  d e  e n e rg i a  e l é t r i c a  e m  
Rorainópolis e atualização do status da 
tramitação da Lei de Mineração;

06/07/2017 - Atualização do status sobre 
interligação de Roraima ao Sistema Elétrico 
Nacional - SIN, bem como o prazo para a 
conclusão dos serviços; Apresentação do 
status das ações do Grupo de Trabalho do 
Simples Ambiental com a participação dos 
membros do CTMAR.

12/09/2017 - Apresentação do status 

sobre a Lei Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos. 

09/11/2017 - Palestra com informações 
sobre a Nova Lei do Manejo em Área de Posse; 
Aprovação das alterações no Regimento 
Interno do Conselho e eleição para presidente 
e vice para o exercício 2018, com reeleição dos 
atuais.

Em todas as reuniões realizadas durante o 
ano foram apresentados os resultados da 
balança comercial do estado de Roraima, do 
Índice de Confiança do Empresário Industrial – 
ICEI, bem. Nos meses de julho e novembro 
foram apresentados os resultados da Ação 
Global e da FEIND  2017, respectivamente.

CTMAR
Conselho Temático de Meios Ambiente, Recursos Naturais,

Energia e Infraestrutura

Presidente: Oneber de Magalhães - Presidente do SINDIMADEIRAS e Diretor 2º Tesoureiro da FIER; 

Vice-Presidente: João da Silva - Presidente do SINDIREPA e Diretor 1º Secretário da FIER.
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1ª Reunião do CTMAR

2ª Reunião do CTMAR 3ª Reunião do CTMAR

4ª Reunião do CTMAR 5ª Reunião do CTMAR
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Ÿ Mobilização sobre a Inspeção Não Invasiva 
Contêineres:  Carta Conjunta das Federações 
junto a  ANTAQ  - Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários;
Ÿ Assessoramento  para Grupo de Trabalho 
do CTMAR para a Elaboração do SIMPLES 
AMBIENTAL (reuniões nos dias 06/07, 
24/07,28/07);
Ÿ Ações de mobilização junto à Bancada 
Federal para projetos em defesa da indústria 
local;
Ÿ Atuação no grupo de trabalho da CNI que 
priorizou as proposições legislativas para 
serem inseridas na Agenda Legislativa da 
Indústria de 2017;
Ÿ Encaminhamento das proposições 
legislativas para serem inseridas na Agenda 
L e g i s l a t i v a  d a  I n d ú s t r i a  d e  2 0 1 8  
(dezembro/2017, janeiro/2018);
Ÿ Sugestões de aperfeiçoamento ao texto da 
Medida Provisória 766/2016 (REFIS), as quais 
foram acatadas;
Ÿ Mobilização contra o aumento de Taxas 
Cartorárias em apoio ao SINDUSCON; 
Ÿ Reuniões da  Comissão de  Zoneamento 
Ecológico Econômico;
Ÿ Lançamento da Agenda Legislativa da 
Indústria de 2017 em Brasília-DF; 
Ÿ Articulação em prol dos setores da 
Reparação de Veículos e Serralherias junto à 
SEPLAN – Distrito Industrial;
Ÿ Articulação junto a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos  para a limpeza do Distrito 
Industrial – Distrito Industrial;
Ÿ Articulação junto a Secretaria Municipal de 
Finanças, objetivando ampliação de prazo 
para interposição de recurso voluntário junto 
ao Conselho Municipal de Contribuintes;
Ÿ Defesa de interesses junto a Secretaria de 
Estado da Fazenda (redução base de cálculo do 
imposto ICMS das indústrias de bebidas e 
grãos);
Ÿ Defesa de interesses do SINDUSCON na 
consolidação da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2017/2018;
Ÿ M o b i l i z a ç ã o ,  e m  co n j u n to  co m  a  
FECOMÉRCIO e FAERR, contra ocupações 
irregulares de terras;

Ÿ Articulação junto a Secretaria de Estado da 
Fazenda visando obtenção do voto do Estado 
no CONFAZ para convalidação dos incentivos 
fiscais, o que foi acatado;
Ÿ Articulação junto a Secretaria de Estado da 
Fazenda visando a publicação dos incentivos 
fiscais convalidados (em andamento);
Ÿ Defesa de interesses das micro e pequenas 
indústrias para possibilitar adesão ao REFIS 
(dezembro/17 e  janeiro/18); 
Ÿ Pesquisas e Pareceres para defesa dos 
interesses do SINDIMADEIRAS/RR - apreensão 
de madeiras de indústrias locais no Estado de 
Pernambuco e articulação de apoio junto à 
CNI e FIEPE;
Ÿ Articulação junto a Polícia Federal e IBAMA 
do Estado do Amazonas, em apoio a defesa de 
interesses do SINDIMADEIRAS;
Ÿ Análise da proposta do PLP 424/2017, que 
dispõe sobre a modificação da área de 
abrangência da SUDAM.
Ÿ 16/10/2017 – Análise e Manifestação 
sobre:
Ÿ Mobilização para a Consulta Pública para 
apresentação de sugestões de alteração das 
minutas de Portarias que dispõem sobre os 
procedimentos relativos à elaboração de 
petições de redeterminação, petições 
relativas à revisão de restituição;
Ÿ Consulta Pública sobre as informações 
necessárias para habilitação da produção 
nacional de determinado produto como 
indústria fragmentada para fins de defesa 
comercial;
Ÿ Solicitação de Apresentação de emenda 
parlamentar da Assembleia Legislativa de 
Roraima  para alocar recursos ao orçamento 
do Estado visando obras de infraestrutura  no 
distrito industrial de boa Vista;
Ÿ  Representação institucional junto a 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Polícia Militar de Roraima, para solicitar de 
mais segurança para o Distrito Industrial 
durante reunião promovida pela Fecomércio 
com a participação do Fórum das Federações 
Representativas de Classes Empresariais.

Outros temas de defesa de interesse com atuação da FIER
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18/01/2017
Anúncio dos Vencedores do Premio do Mérito Sindical 2016

31

Instituído pela diretoria da FIER, o Prêmio 
FIER do Mérito Sindical teve a sua segunda 
edição realizada no ano de 2016 e a cerimonia 
de premiação em fevereiro de 2017, no 
auditório da FIER.

 
Com o objetivo de reconhecer e valorizar as 

iniciativas desenvolvidas pelas lideranças 
sindicais que se destacam pela defesa de 
interesse de seus associados e incentivar o 
associativismo, a iniciativa se fundamenta nos 
pilares de sustentação do Programa de 
Desenvolvimento Associativo da CNI: 
Sindicato Legal, Fortalecimento Sindical e 
Associativismo Sindical. De acordo com o 
regulamento, eles foram desdobrados em 
ações que buscam fortalecer e aumentar sua 
base de filiação, manter a arrecadação da 
contribuição sindical em dia, fortalecer o setor 
que representa, e estar regularizado junto aos 
órgãos competentes.

Participantes da edição 2016: 
Sindicato dos Garimpeiros do Estado de 

Roraima – SINDIGAR, Sindicato dos Artesãos 
Autônomos, Empresas de Artesanato e 
A r t e f a t o s  d o  E s t a d o  d e  Ro r a i m a  –  
SINDEARTER, Sindicato da Indústria de 
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado 
de Roraima – SINDIREPA, Sindicato da 
I n d ú s t r i a  d e  D e s d o b r a m e n t o  e  
Beneficiamento de Madeiras, Laminados e 
Compensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, 
Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de 
Grãos do Estado de Roraima – SINDIGRÃOS,  
Sindicato das Indústrias de Confecção de 
Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de 
Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima – 
SINDICONF e Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de Roraima – 
SINDUSCON.

VENCEDORES
1º lugar:  Sindicato da Indústria de 

Reparação de Veículos e Acessórios do 
Estado de Roraima – SINDIREPA. 

2º Lugar:  Sindicato das Indústrias de  
Desdobramento e Beneficiamento de 
Madeiras, Laminados e Compensados do 
Estado de Roraima - SINDIMADEIRAS.

3º lugar: Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado de Roraima – 
SINDUSCON.

Premiação: Certificado e apoio logístico 
e financeiro da FIER para os diretores 
participarem de eventos nacionais da área 
de atuação do setor representado pelo 
sindicato.   O número de passagens aéreas 
e hospedagens varia de acordo com a 
classificação. 

À direita, Júlio Cesar Ferreira Izel representado o SINDIMADEIRAS (2º Lugar), no centro, João da Silva representando o SINDIREPA (1º lugar), e
à esquerda Rivaldo Neves, representando o SINDUSCON (3º lugar).
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Lideranças sindicais durante a entrega do Prêmio Mérito Sindical.

24/01/207 – SINDUSCON  busca adequação ao Plano de Gerenciamento
de Resíduos de Boa Vista

O Sindicato da Indústria da Construção Civil 
do Estado de Roraima - SINDUSCON, 
promoveu uma reunião entre os seus 
associados e a Prefeitura de Boa Vista para 
tratar da   implantação do Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos, que visa a destinação correta 
do lixo produzido pelo setor.

A proposta foi envolver as empresas do 
setor, filiadas ou não, juntamente com as que 
trabalham com recolhimento e transporte de 
entulhos e demais entidades e associações, 
para definir as estratégias de adequação ao 
Plano que deve ser transformado em lei em 
2018.

A reunião aconteceu no auditório da FIER 
(Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima), e foi conduzida pelo vice-presidente 
do SINDUSCON, Clerlânio Holanda, com a 
participação do Vice-Prefeito de Boa Vista, 

Arthur Henrique Machado e o   representante 
da empresa A2 Gestão Ambiental, Augusto 
Azevedo, que apresentou os aspectos 
r e f e r e n t e s  à  c o l e t a ,  d e s t i n a ç ã o  e  
aproveitamento do que é considerado entulho 
na construção, no âmbito do Plano Municipal, 
que deverá se transformar em Lei quando 
estiver concluído, em razão de que por trás de 
todas essas interfaces existe a Lei Nº 
12305/2010 que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos 

T a m b é m  e s t a v a m  p r e s e n t e s ,  
representantes do SINDICON (Sindicato da 
Indústria de Construção de Estradas, 
Pavimentação, Terraplenagens e Obras em 
Geral do Estado de Roraima), CREA/RR 
(Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia), CAU/RR (Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo), AREA (Associação 
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Roraimense dos Engenheiros e Arquitetos de 
Ro r a i m a )  S E N G E / R R ( S i n d i c a t o  d o s  
Engenheiros de Roraima),  SECOVI/RR 
(Sindicato das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis e dos 
Edifícios em Condomínios Residenciais e 

Comerciais do Estado de Roraima), Caixa 
Econômica Federal, SEBRAE (Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena Empresa), FIER 
(Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima e SEINF (Secretaria de Estado da 
Infraestrutura). 

O vice-presidente do SINDUSCON, Clerlânio Holanda (centro), o Vice-Prefeito de Boa Vista (esquerda) e o Sec. Municipal de Serviços Públicos e
Meio Ambiente, Daniel Peixoto, na abertura da programação.

09/02/2017 – SINDUSCON desenvolve Plano de Ação para a gestão dos
resíduos da construção

Em uma reunião realizada com a diretoria 
do sindicato, foi apresentada a proposta de 
plano de ação para adequação das empresas 
fi l iadas ao novo Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos, que proíbe o 
envio de entulhos e outros resíduos da 
construção para o Aterro Sanitário Municipal. 
De acordo com a Lei, caberá a cada empresa e 

ao contratante da obra dar a destinação 
correta  para  este  t ipo de mater ia l ,  
promovendo o seu reaproveitamento de 
forma sustentável. 

O planejamento foi elaborado com o apoio 
da FIER e aprovado por todos. Ao longo do ano 
o sindicato implementou as ações previstas e 
fez os ajustes necessários.
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01/02/2017 - SINDICONF realiza I Mostra de Moda em Roraima

O Sindicato da Indústria de Confecção de 
Roupas, de Alfaiataria, Capotaria e Similares do 
Estado de Roraima - SINDICONF, em parceria o 
Conselho Setorial da Moda Roraima, realizou no 
mês de fevereiro, a I Mostra da Indústria de 
Confecção da Moda Roraima Brasil, no Boa Vista 
Eco Hotel, em Boa Vista.

O evento contou com a parceria da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima - FIER; Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial de Roraima - 
SENAI-RR, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE/RR, Secretaria de 
Estado do Índio - SEI/RR, Agência Desenvolve 
Roraima, Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social 
- SETRABES, CNPC – MINC, Miro Beauty Center, 
RENOVO Engenharia, North Country, Eruska 
M e s q u i t a  Ce r i m o n i a l i st a ,  C r i s v í d e o ,  L B  
Construções, R.Neves Engenharia;  Roppo 
Sorveteria. 

O S INDICONF,  custeou com recursos  
provenientes da premiação no Mérito Sindical 
2016, as passagens das palestrantes, a conselheira 
da Moda de Santa Catarina -  Mariana Karasiak e da 
conselheira da Moda São Paulo - Kathia Castilho 
Cunha, para participarem do evento proferindo as 
palestras O Empreendedorismo na Moda: da “

Oportunidade ao Negócio” e “A Roupa como 
Construção de Diálogo”

Além dos desfiles e da participação das 
conselheiras convidadas, aconteceram palestras 
apresentadas pela professora da UFRR e 
doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na 
Amazônia (PPGCASA/UFAM), da Universidade 
Federal, Meire Joisy Almeida Pereira, falando do 
projeto “Costurando Sonhos e Conquistas em 
Roraima”, a administradora Vaniscléia Silva Santos 
Rikils relatando sobre “Como fazer vendas boas e 
fidelizar clientes”; a analista técnica da Unidade de 
Atendimento Setorial do Comércio, do SEBRAE/RR, 
Delma Andrade, abordou “A Importância da Cadeia 
Produtiva da Moda”. 

O evento contou ainda as atrações culturais 
musicais, exposição de artes plásticas além da 
apresentação do desfile da coleção Verão 
Amazônico do El Dourado Roraima Brasil Indústria 
Forte: Do Caburaí ao Chuí, com temática dos 
estilistas roraimenses. 

Foram apresentados desfiles de confecções 
roraimenses desde a moda casual, aos trajes sociais 
e folclóricos ressaltando a qualidade da produção 
local.

16 e 17/02/2017 – Apoio a ação do Setor Madeireiro
O Presidente do SINDIMADEIRAS esteve reunido 

com a Secretaria de Fazenda do Estado de 
Pernambuco (SEFAZ-PE), a sua Coordenadoria 
Tributária e de Fiscalização, e também com a 
Presidência do Porto Suape-PE, para definir um 
co n s e n s o  q u a n to  à  d e n s i d a d e ,  p e s o  e  
acondicionamento das diversas espécies de 
madeiras oriundas da indústria madeireira de 
Roraima. A ação teve o apoio da Confederação 
Nacional da Indústria - CNI, Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima - FIER, Federação 
das Indústrias do Estado do Pernambuco - FIEPE. Visita de Defesa de Interesses do SINDIMADEIRAS em Pernambuco.

Arte/Divulgação do Evento A presidente do SINDICONF, Rosinete Damasceno Baldi (blusa floral) ao lado da
Secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos (blusa bege);
da Superintendente da FIER e do SESI, Almecir de Freitas Câmara e com o Diretor
Regional do SENAI, Arnaldo Mendes de Souza Cruz.
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07/02/2017 – Apresentação da nova diretoria do SINDIGRAF

Os membros da diretoria eleita no 
ú l t i m o  p l e i t o  d o  S I N D I G R A F 
r e a l i z a r a m  u m  e v e n t o  d e  
a p r e s e n t a ç ã o  p a r a  o s  s e u s  
associados. Na ocasião foi distribuído 
o portfólio do sindicato, bem como 
brindes e a apresentação das ações 
propostas para essa gestão.

O presidente do SINDIGRAF, Idalino Chaves, juntamente com a Lucimar da Silva Praia
 – Dir. 1ª. Tesoureira e Elton Carneiro da Silva - Diretor 1° Secretário.

O Presidente do SINDIGRAF (Centro) acompanhado à direita pelo 1º. Vice-Presidente da FIER/Pres. Do SINDICON e o Delegado da FIER junto à CNI e
Vice-Pres. do SINDUSCON. À esquerda a Diretora Técnica do SEBRAE e o Diretor da FIER/ 1º. Tesoureiro do SINDUSCON.

13/02/2017 e 23/06/2017 – Apoio para a concessão de Lotes para
filiados ao SINDIREPA e SINDISERR

Atendendo a uma demanda do SINDIREPA e 
do SINDISERR, a FIER articulou uma reunião 
com o Secretário de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento de Roraima - SEPLAN, 
Haroldo Amoras, no sentido de viabilizar a 
finalização do processo de cedência de lotes 
para as serralherias e empresas de reparação 
de veículos. A urgência ocorreu em função do 
tempo em que o processo tramita na SEPLAN e 
o fato de  que estas indústrias não podem 
permanecer em funcionamento nas áreas 

Reunião com representantes do SINDIREPA, SINDISERR e FIER com o
Secretário Haroldo Amoras.



Visita dos representantes dos sindicatos  e o Secretário de Planejamento ao Distrito Industrial

residenciais, em função da produção de 
resíduos sólidos e poluição sonora. 

Face às tratativas,  foi realizada uma visita 
do Presidente do SINDIREPA, Sr. João da Silva, o 
Vice-Presidente, Sr. Janilson Chaves e o 

Presidente do SINDISER, Sr. Wilson Craveiro, 
com membros das duas diretorias e 
acompanhamento da FIER, aos terrenos do 
Distrito Industrial, juntamente com o 
Secretário Haroldo Amoras.

19/08/2017 - Dia Nacional da Construção Social em Roraima

Com o tema “Minhas Escolhas, Meu País”, o 
evento foi promovido pela Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC), por meio do 
seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e 
pelo SESI Nacional, com apoio especial do 
Seconci-Brasil. Em Roraima o evento foi 
realizado pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil - SINDUSCON/RR e o Serviço 
Social da Indústria - SESI/RR. 

Atendimentos: 2.737 

Pessoas Atendidas: 1.369 

Serviços de Cidadania diversos: 541
 
Serviços de Saúde: 1.870 

Serviços de Lazer: 326

DNCS em números: 

A superintendente da FIER e do SESI com o Vice-Presidente do SINDUSCON
(esquerda) e o Diretor 1º Secretário do SINDUSCON (direita).
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Cuidar da aparência é cuidar da saúde Fotos para documentos

Odontologia foi um dos serviços mais procurados Atividades Recreativas para crianças durante o DNCS 2017

06/10/207 – Apoio ao setor de Grãos

23/11/2017 – Atendimento SINBRA

A diretoria do SINDIGRÃOS esteve reunida 
com a superintendente, coordenadora técnica 
e assessor contábil da FIER para tratar das 
dificuldades do setor, em função da concor-
rência do arroz oriundo do sul do país, o qual 

O presidente do recém-criado Sindicato 
Das Indústrias de Bebidas em Geral no Estado 
de Roraima SINBRA, esteve na FIER relatando 
que o setor enfrenta as mesmas dificuldades 
das empresas de beneficiamento de grãos em 

conta com um pacote de incentivos que deixa 
seu preço inferior ao do produto roraimense. 
Foram analisadas as possíveis soluções, as 
quais seguiram em estudos e articulações 
junto a autoridades competentes.

relação a concorrência externa, sobretudo 
para a água mineral. Neste caso, há circuns-
tâncias diferenciadas que seguiram sob a 
análise da consultoria contábil da entidade.
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07/12/2017 – Adesão a Campanha de Fortalecimento Sindical e
Lançamento de Aplicativo

A Campanha “Faça Parte” e o Aplicativo da 
Rede Sindical foram apresentados formal-
mente para o Conselho de Representantes da 
FIER, composto pelos delegados indicados 
pelos sindicatos industriais que compõem a 
base de filiação da Federação. 

Além disso, foi realizada a divulgação junto 
a imprensa, informativos internos, redes 
sociais, empresas e sindicatos, das peças 
publicitárias e texto com o seguinte conteúdo:

5 motivos para a empresa fazer parte do 
sindicato do seu setor

O sindicato empresarial existe para unir 
pessoas que acreditam na indústria e na 
importância para o país. Cabe à entidade 
mobilizar empresários, captar demandas e 
representar a indústria na busca por um 
ambiente de negócios melhor no Brasil. Os 
sindicatos também são grandes aliados das 
empresas ao oferecerem serviços, cursos e 
consultoria para melhorar o desempenho dos 
negócios. 

Por isso, quanto maior a participação dos 
empresários junto aos sindicatos, mais forte 
fica a indústria. É justamente esse o objetivo da 

nova campanha da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI): incentivar os empresários a se 
aproximarem de quem os representa. 
Listamos 5 vantagens que os sindicatos 
oferecem para a indústria: 

1. Os sindicatos defendem os seus interes-
ses; 

2. Lideram negociações coletivas; 
3. São fontes de informação;
4. São verdadeiros braços direitos das 

empresas; 
5. Promovem a integração produtiva e a 

troca de experiências entre empresários.

A seguir, algumas peças e divulgações: 

Banner para os sites do Sistema FIER

Divulgação nas redes sociais do Sistema FIER e site dos sindicatos
industriais filiados.

Cobertura e divulgação no informativo eletrônico do Sistema FIER
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017

13/01/2017 – Sindicatos Industriais 

 Bate-papo sobre a Contribuição Sindical, 
foi uma realização da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima - FIER e contou com a 
p a r t i c i p a ç ã o  d o  r e p r e s e n t a n t e  d a  
Superintendência Regional do Trabalho em 
Roraima – SRT/RR e de Dirigentes dos 
Sindicatos Patronais da Indústria. 

O objetivo foi explicar como se dá o proces-
so da Contribuição Sindical; esclarecer 
eventuais dúvidas dos Dirigentes Sindicais; 
alinhar o processo com os Sindicatos; explicar 
qual o papel de cada Instituição envolvida no 
processo; elucidar os impactos das empresas 
optantes pelo Simples Nacional.

Atrelado aos aspectos legais, o Assessor da 
FIER, Maclison Leandro Chagas, falou do 
motivo de contribuir dando ênfase em toda 
uma estrutura do sindicato que depende 
inicialmente desta contribuição para defender 
os interesses da categoria, mesmo das 
empresas que não são filiadas, mas que são 
representadas. Naquele momento era vigente 
o caráter obrigatório para que as empresas 
industriais não optantes pelo Simples 
Nacional recolhessem o valor da contribuição 
sindical patronal até o dia 31 de janeiro do 
referido exercício. O valor é extraído do capital 
social da empresa declarado à Receita Federal 
do Brasil – RFB.

D e s e m p e n h o  d a  A r re c a d a ç ã o  d a  
Contribuição Sindical 2017

Em 2017, houve um aumento de 7,91% em 
relação ao ano anterior, graças a divulgação e 
articulação da FIER e sindicatos junto 

às empresas do setor industrial.

A Coordenadora Técnica da FIER, Karen 
Telles, continuou a apresentação falando da 
gestão da arrecadação que a FIER realiza com o 
apoio da Confederação Nacional da Indústria – 
CNI, por meio do Sistema de Gerenciamento 
da Arrecadação – SIGA e a representante do 
Ministério do Trabalho Sissi Iardlei Santiago de 
Souza.

Líderes Sindicais sanaram dúvidas em palestra sobre a contribuição sindical com o assessor contábil da FIER
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07/12/2017 – Definição de Estratégias para a cobrança da Contribuição
Sindical Patronal 2018

Apoio da FIER  para reuniões dos sindicatos

Os presidentes e diretores dos 09 sindicatos 
filiados à FIER foram convidados a participar de 
uma reunião para juntos definirem os procedi-
mentos para a emissão e cobrança da 
Contr ibuição S indical  das  Empresas  
Industriais, visto que o seu recolhimento 
passou a ser facultativo a partir do ano de 
2018.

Visando apoiar a gestão e a atuação das 
lideranças sindicais na defesa de interesses 
dos setores que representam, a FIER disponibi-
lizou suas salas de reuniões e auditório para a 

Após as explanações das assessorias 
técnica e jurídica, todos os sindicatos se 
comprometeram a fazer uma mobilização 
junto a associados e empresas do setor, 
visando apresentar os benefícios do recolhi-
mento espontâneo, o qual fortalece o sindica-
to e a defesa dos seus interesses.

realização de encontros de trabalho e eventos, 
sem ônus, mediante formalização de solicita-
ção e agendamento, conforme segue:

Reuniões Sindicatos na FIER
 Mês 

 
Agendamentos

 04/jan

 

Reunião da nova diretoria do SINDIGRAF com o presidente 
da FIER

 24/jan

 

Reunião do SINDUSCON

 
24/jan

 

Reunião do SINDIMADEIRAS, SINDICER e SINDISER

 
09/fev

 

Reunião do SINDUSCON

 

09/fev

 

Reunião do SINDIGRAF

 

07/mar

 

Reunião do SINDIREPA

 

21/mar

 

Reunião do  SINDUSCON

 

05/abr

 

Reunião do SINDIARTER

 

05/abr

 

Reunião do SINDICER e SINDIMAR

 

23/mai

 

Reunião do SINDIMADEIRAS

 

20/jun

 

Reunião com presidentes dos Sindicatos

 

09/ago

 

Reunião com presidentes dos Sindicatos

 

10/ago

 

Reunião do SINDIGRAF

 

06/set

 

Reunião

 

do SINDICONF

 

21/set

 

Reunião com associados ao SINDIGRAF

 

03/out

 

Reunião do SINDIGRAF

 

18/out

 

Reunião do SINDIMADEIRAS

 

19/out

 

Reunião do SINDIMADEIRAS com FEMARH

 

08/nov

 

Reunião do SINDIMADEIRAS

 

05/dez

 

Reunião do SINDIMADEIRAS

 

 

Além deste apoio logístico, a FIER também 
prestou apoio administrativo e assessoria 
técnica para os Sindicatos filiados, tais como a 
elaboração de cartas padronizadas e petições 
diversas; Manual das Eleições de Sindicato 

(sob demanda); apoio aos processos eleitorais; 
pesquisas; pareceres; apoio aos eventos e 
acompanhamento dos  processos  de 
atualização junto ao Ministério do Trabalho.
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APOIO A EVENTOS VOLTADOS AOS SINDICATOS

Ÿ 12/04/2017 - Participação do SINDICONF no Intercâmbio de Lideranças Setoriais do 
Vestuário, realizado em Brasília – DF.

Ÿ 19.04.2017 - Participação do SINDIMADEIRAS no Intercâmbio de Lideranças Setoriais do 
Madeireiro, realizado em Brasília – DF.

Ÿ 25 a 24/04/2017 – Participação da diretoria principal do SINDIREPA/RR na 13ª Feira 
Internacional de Auto Peças, Equipamentos e Serviços, ocorrida em São Paulo – SP, com logística 
em virtude da premiação em 1º Lugar, no Prêmio Mérito Sindical, referente ao ano de 2016. 
Ÿ

Ÿ 22/05/2017 - Participação do SINDICONF na Reunião dos Sindicatos das Indústrias de 
Vestuário, realizada em São Paulo – SP.

Ÿ 28/06/2017 - Participação do SINDIGRAF no Intercâmbio de Lideranças Setoriais Gráfico, 
realizado em Brasília – DF.

Ÿ 17/10/2017 - Participação do SINDIREPA/RR no Intercâmbio de Lideranças Setoriais da 
Indústria de Reparação, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2017, em Brasília – DF.

Ÿ 08/11/2017 - Participação do SINDUSCON na Reunião do Conselho Administrativo – CBIC 
2017, realizada no dia 08 de novembro de 2017, em Brasília – DF,  com logística em virtude do 3º 
Lugar obtido no Prêmio Mérito Sindical, edição 2016.

Ÿ 09 e 10/11/2017 – Participação do SINDIGRÃOS no 3° Intercâmbio de Lideranças Setoriais da 
Indústria de Alimentação em Brasília – DF.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO – PDA

O  Pro g r a m a  d e  D e s e n vo l v i m e n t o  
Associativo - PDA de Parceria da CNI, SEBRAE e 
Federações tem como objetivo fortalecer a 
representação empresarial no Brasil e 
contribuir para a competitividade das 
indústrias.

O PDA possui duas frentes: o edital Associa 
Indústria e o edital Avança Sindicato. O edital 
Associa Indústria de parceria com o SEBRAE, 
visa capacitar e atualizar as indústrias 
representadas sobre temas que afetam o 
ambiente de negócio.

07/03/2017 - 1º Diálogo da Rede Sindical 

No dia 07/03, dirigentes sindicais e do 
Sistema FIER se uniram a outros representan-
tes de todo o Brasil, numa reunião virtual 
denominada     1º Diálogo da Rede Sindical da 
Indústria, para fortalecer o vÍnculo e ampliar o 
alinhamento entre sindicatos, federações e 
CNI, acerca das perspectivas para a indústria 
em 2017, no âmbito dos cenários econômicos 
e políticos. Participaram 23 representantes do 
S I N D I CO N ,  S I N D U S CO N ,  S I N D I R E PA ,  
SINDIGRAF, SINDIGAR, SINDISER, SINDICER, 
SINDICONF e SINDIMADEIRAS.

Líderes sindicais participaram da interação online com outras lideranças
do Brasil, CNI e Federações.
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18/05/2017 - Como fazer a gestão do SST na era do eSOCIAL?

27/06/2017 - Oficina “Projetos para Captação de Recursos” 

O curso abordando este tema reuniu 33 
empresários e colaboradores de empresas 
industriais que participaram com o objetivo de  
apresentar os principais aspectos do eSocial e 
seus impactos para as indústrias, destacando 

Os dirigentes dos sindicatos filiados ou não 
à FIER participaram de uma oficina voltada 
para a elaboração de projetos visando 
captação de recursos, proporcionando aos 17 
participantes, os conhecimentos práticos e 

pontos de atenção relacionados à gestão do 
cumprimento das obrigações de SST e 
incentivando a ação coletiva para buscar a 
modernização da legislação trabalhista e 
previdenciária.

teóricos para a adoção de estratégias e a 
elaboração de projetos com vistas à captação 
de recursos. A consultora da CNI, Fernanda 
Manzoli, conduziu os trabalhos. 

Participantes do curso do PDA “Como fazer a gestão do SST na era do Esocial?”

Abertura da Oficina com representantes da FIER, a instrutora e líderes sindicais 
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13/07/2017 - Como Pagar Menos Tributos?

08/08/2017 - Bate Papo de Defesa de Interesses 

Um públ ico  de 16 Empresár ios  e  
colaboradores de empresas industriais 
participaram desta capacitação com objetivo 
de caracterizar os principais regimes 
tributários previstos na legislação brasileira - 
Simples Lucro Presumido e Lucro Real - 
visando avaliar qual deles é mais adequado e 
econômico para suas empresas. A ideia foi 

Esta ação foi voltada para que os dirigentes 
sindicais pudessem trocar experiências e 
debater formas de mobilização em prol das 
empresas que representam. Na ocasião, o 
Sindicato da Indústria da Construção Civil de 
Roraima – SINDUSCON/RR, foi o anfitrião e 
teve como convidado o Sindicato da Indústria 
Gráfica do Rio Grande do Sul – SINDIGRAF/RS. 
O sindicato roraimense 
a p r e s e n t o u  a  s u a  
articulação em relação ao 
aumento abusivo das taxas 
c a r to r i a i s  n o  E st a d o ,  
c o n g r e g a n d o  o u t r a s  
entidades e obtendo êxito 
via judicial, pois o impacto 
sobre as indústrias do setor 
s e r i a  e x t r e m a m e n t e  
negativo caso a tabela 
fosse mantida. O sindicato 
gaúcho falou sobre a sua 
articulação em defesa da 
redução da alíquota do 
imposto sobre serviço de 

encontrar alternativas para a complexidade 
dos regimes e a alta carga tributária que 
comprometem a competit iv idade da 
Indústria, além de estimular a atuação dos 
empresários, por meio do Sistema de 
Representação da Indústria, para alterar essa 
realidade. O curso foi ministrado pelo 
consultor da CNI, Ricardo Nogueira.

qualquer natureza – ISSQN para as indústrias 
sediadas em Porto Alegre. Ao final do Bate-
papo, os SINDUSCON/RR e SINDIGRAF/RS 
receberam a placa de reconhecimento pelas 
suas defesas de interesses. A ação contou com 
a participação de 15 lideranças sindicais e foi 
mediada pelo representante da CNI, Amir Ben 
Kauss.

Empresários e colaboradores de empresas industriais, e dirigentes do Sistema FIER participaram da capacitação

O Diretor 1º Secretário do SINDUSCON/RR, Veronildo Holanda (centro) apresentando o trabalho do
sindicato na defesa de interesses.
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O presidente da FIER e SINDUSCON, (direita) entrega a placa de reco-
nhecimento ao diretor do sindicato, (esquerda) responsável pela apre-
sentação da prática.

O presidente da FIER e do SINDUSCON, Rivaldo Neves (centro) tendo à direita o presidente do SINDIGRAF/RS, Sr. Angelo Garbarski e o consultor da
CNI, Amir Kauss. À esquerda, o Diretor 1º Secretário do SINDUSCON/RR, Sr. Veronildo Holanda e o Vice-Presiente do SINDUSCON, Clerlânio Holanda.

O presidente do SINDIGRAF/RR, Manoel Idalino Chaves (direita) entrega
a placa de reconhecimento ao o presidente do SINDIGRAF/RS, Sr. Angelo
Garbarski (esquerda), pelo trabalho apresentado.

21/08/2017 - 2º Diálogo da Rede Sindical

A segunda edição desta reunião online 
realizada simultaneamente com dirigentes de 
sindicato de todo o Brasil, pela Confederação 
Nacional da Indústria, contou com 20 
participantes em Roraima. Foram abordados 
os impactos da reforma trabalhista sobre o 
ambiente de negócios, esclarecendo dúvidas e 

interagindo com a CNI, Federações e 
sindicatos de outras unidades federativas. 
Participaram lideranças sindicais do: 
S I N D I R E PA ,  S I N D I CO N ,  S I N D U S CO N ,  
SINDIGAR, SINDIGRÃOS, SINDIMAR, SINDICER, 
SINDIMADEIRAS, SINDICONF e SINDISER.
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Líderes sindicais participaram da interação online com outras lideranças do Brasil, CNI e Federações.

Representantes dos sindicatos, das empresas e do Sistema Indústria no fim da capacitação.

24/10/2017 - Como Atender a Fiscalização do Trabalho

A capacitação foi voltada para os líderes e 
gestores sindicais, bem como empresários e 
colaboradores de empresas industriais para se 
atualizar acerca do conjunto de normas, 
procedimentos e documentos relacionados à 
fiscalização trabalhista. Foram esclarecidos 
pontos necessários ao cumprimento de 
Normas Regulamentadoras, obrigações 

administrativas, evidências e procedimentos 
da empresa para que o ato de fiscalização 
ocorra com tranquilidade, além de também 
chamar a atenção para o impacto da legislação 
trabalhista sobre a competitividade da 
Indústria e estimulando a ação coletiva. A ação 
teve 23 participantes e o instrutor foi Jorge 
Boucinhas, consultor da CNI.
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22/11/2017 - Encontro com Contadores

O Encontro com Contadores foi realizado 
pela FIER no dia 22/11 e teve ampla 
participação desta classe profissional de 
Roraima, com 47 profissionais presentes. O 
evento contou com o apoio do Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do estado de Roraima 
– SESCON/RR e o Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de Roraima – 
CRC/RR. No encontro, a FIER pôde promover a 
aproximação com os contadores do estado, 

apresentar o Sistema FIER, sensibilizar os 
contadores sobre a importância do correto 
enquadramento das indústrias  locais, 
estimular o associativismo, além de promover 
aos contadores uma palestra sobre as novas 
regras do simples nacional para 2018, 
apresentada pelo consultor da CNI- Vicente 
Sevilha Junior,  e conhecer os serviços 
oferecidos pela Rede SESI Viva Mais, 
apresentados pela gestora de Relações com o 
Mercado do SESI/RR, Débora Arraes Gruber. 

Contadores em palestra técnica sobre as novas regras do Simples Nacional para 2018, durante o Encontro com Contadores

Relação entre o Simples Nacional e a Rede SESI Viva Mais apresentada pela representante do SESI-RR
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28/11/2017 - Oficina “Atendimento às Indústrias na Prática”

Com o objetivo de aprimorar a estratégia de 
abordagem direta às indústrias pelos 
sindicatos, com vistas à ampliação e 
manutenção da base de associados, bem 
como à oferta de produtos e serviços do 

Sistema Indústria que sejam aderentes a suas 
reais necessidades, esta capacitação reuniu 18 
lideranças sindicais e foi ministrada pelo 
consultor da CNI, Carlos Miguel Aranguren.

Lideranças Sindicais e colaboradores do Sistema Indústria durante oficina sobre atendimento às indústrias na prática.
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14/05/2017
Visita a empreendimento agroindustrial

31/07/2017 – Visita ao Frigo 10

51

Um grupo da FIER 
visitou as instalações da 
indústria e comércio 
R a ç õ e s  C r i a ç ã o ,  
Fazenda Paraíso de 
Deus, produtora de 
tambaqui e pirarucu, e 
o Centro Tecnológico de 
Aquicultura – CTA, que 
compõem um grupo de 
empreendimentos do 
empresário Aniceto 
Wanderley. Participa-
ram desta  progra-
mação, pelo Sistema 
FIER:  o Presidente,  
Rivaldo Neves, juntamente com a senhora 
Rosinete Damasceno Baldi ,  2° Vice-
presidente; João da Silva, Diretor 1° Secretário; 
Raimundo Pereira da Silva, Diretor 2º 
Secretário; Clerlânio Fernandes de Holanda, 
Vice-Presidente do SINDUSCON; Lídia Maria 
das Dores Coelho Tavares, Superintendente do 
I E L ;  A l m e c i r  d e  F r e i t a s  C â m a r a ,  
Superintendente da FIER e do SESI; Arnaldo 

O presidente da FIER, juntamente os 
presidentes da FECOMERCIO, FACIR e FAERR, 
entidades que compõem o Fórum das 
Federações Representativas de Classes 
Empresariais de Roraima, e a superintendente 
do SEBRAE, participaram de uma visita técnica 
nas instalações do Frigo 10. Trata-se do 
primeiro frigorífico privado do Estado, com 
infraestrutura, tecnologia e profissionais 
preparados para impulsionar a cadeia 
produtiva da pecuária e da indústria. Eles 
foram recepcionados pelo 1º. Vice-Presidente 
da FIER, que também compõe a diretoria deste 
empreendimento.

Mendes de Souza Cruz, Diretor Regional do 
SENAI e Willian Tihago Quirino Sales, Técnico 
Operacional da FIER. Pelo SEBRAE estiveram 
presentes: Luciana Surita da M. Macedo, 
Diretora Superintendente; Cristina Andrade, 
Diretora Técnica; Almir Sá, Diretor Financeiro; 
Kátia Veskesky, Gerente; Ricardo Belém, 
Gerente da  Unidade de Agronegócios; Isabel 
Diniz,  Analista da Unidade de Agronegócios. 

Grupo de diretores e dirigentes da FIER e SEBRAE com o empresário em frente a indústria de ração animal.

Ao centro, o presidente da FIER, Rivaldo Neves e o Vice-Presidente da 
FIER/Sócio do Frigo 10, Luiz Brito. À esquerda, o presidente da 
FECOMERCIO, Ademir dos Santos e o presidente da FAERR, Sílvio 
Silvestre. À direita, o presidente da FACIR, Jadir Corrêa e a 
Superintendente do SEBRAE, Luciana Surita.
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Campanha de Divulgação para o Fortalecimento das Indústrias

10/08/2017 – FIER participa de evento que amplia atuação em prol da
competitividade e internacionalização das indústrias

Durante o mês de maio, a FIER realizou uma 
campanha de divulgação junto aos veículos de 
comunicação e redes sociais, enfatizando os 
atributos de qualidade da produção industrial 
de Roraima e promovendo a sua valorização. 
Com o tema: Produção e Desenvolvimento – É 

 O Presidente da FIER, empresário Rivaldo 
Fernandes Neves e o Diretor Regional do 
SENAI, Arnaldo Mendes de Souza Cruz, 
participaram da cerimônia de lançamento da 
expansão do Programa Brasil Mais Produtivo, o 
evento contou com a participação do Ministro 
da Indústria, Comércio Exterior  e Serviços – 

disso que Roraima precisa. É isso que a nossa 
indústria produz, as peças em formato digital e 
impresso foram amplamente divulgadas.

MDIC, Dr. Marcos Pereira, no Salão Nobre do 
Palácio do Governo – Senador Hélio Campos. 
Antecedendo este evento, o presidente da 
Federação também participou da 280ª. 
Reunião do Conselho de Administração da 
SUFRAMA.

Outdoor.

Card para redes sociais. Anúncio publicado em jornal impresso.
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Autoridades analisam propostas de trabalho durante a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA e Lançamentos dos
Programas Brasil Mais Produtivo e do Plano Nacional da Cultura Exportadora – PNCE.

Da esquerda para a direita: Diretor Regional do SENAI, Arnaldo Cruz;
Presidente da FIER, Rivaldo Neves; 1o. Vice-presidente da FIEAM,
Nelson Azevedo e  o Chefe de Gabinete da FIEAM, Sérgio Melo. 

O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira e
o Presidente da FIER, Rivaldo Neves. 
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30/08/2017 - Parceria com a Caixa Econômica Federal
garante vantagens para filiados à FIER

Em uma reunião com os sindicatos 
patronais filiados à FIER, foi apresentado o 
acordo de Cooperação entre a CAIXA e a 
Confederação Nacional da Indústria – CNI, 
para estimular e fortalecer o setor industrial, 
com linhas de crédito e facilidades específicas 
para as micro, pequenas e médias indústrias.

O gerente de pessoa jurídica do banco, 
André Ferreira Silva, destacou as condições 
especiais no crédito para capital de giro, 
investimentos e financiamentos, além de 
atendimento especializado e benefícios 
específicos para as empresas filiadas aos 
s indicatos que compõem a base de 
representação da FIER:

1- As linhas Crédito Especial Empresa e 
GiroCAIXA oferecem prazo de até 36 meses 
para pagamento e taxas a partir de 1,52 %; 

2- No BNDES PROGEREN, o prazo é de até 
60 meses, com até 12 meses de carência. 

3- As empresas contarão ainda com isen-

ção de três meses na cesta de serviços;
4- Fluxo de Atendimento diferenciado às 

indústrias. 
Os empresários do segmento industrial 

cujas empresas sejam filiadas aos sindicatos 
vinculados a FIER e  já tiverem contas ativas na 
Caixa podem procurar os seus gerentes e 
aqueles que ainda não são correntistas, 
contarão com o apoio da Federação para 
orientar os procedimentos de abertura e 
solicitação dos financiamentos. Em ambos os 
casos, deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: o CNPJ atualizado, documento 
constitutivo da empresa, documento dos 
sócios, declaração do IRPF dos sócios e do IRPJ 
da empresa juntamente com os respectivos 
recibos e declaração de faturamento dos 
últimos 12 meses, último imposto de renda 
completo dos sócios, e certidões negativas da 
Receita Federal, INSS E FGTS (obrigatório para 
operações com BNDES E FAT).

Fortalecimento das Indústrias e Inovação

O gerente da Caixa Econômica juntamente com as lideranças sindicais e diretores da FIER.
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19 e 20/09/2017 
Encontro Internacional de Piscicultura de Eficiência

Esta ação foi resultado da articulação do 
Fórum das Federações de Classes Empresariais 
de Roraima, composto Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER), 
Federação de Agricultura e Pecuária do Estado 
de Roraima (FAER), Federação das Associações 
Comerciais e Industriais do Estado de Roraima 
(FACIR) e Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Roraima 
(FECOMERCIO) e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Com a participação de autoridades, 
estudantes, empresários locais e de outros 
estados, bem como pesquisadores de renome 

1. Durante a abertura do evento o Presidente da 
FIER, empresário Rivaldo Neves destacou que esta 
atividade econômica é um dos principais vetores do 
desenvolvimento econômico de Roraima.

2. O pesquisador Sênior da EMBRAPA, Antônio 
Cláudio Izel abordou o Sistema Intensivo de Cultivo de 
Tambaqui, destacando o seu caráter inovador em 
permitir aumentar a produção do peixe em quatro e 
até cinco vezes mais em uma mesma área. 

3. O Engenheiro Flávio Paulert, gerente de 
Fomentos e Peixes - C. Vale Agroindustrial trouxe a 
experiência dos Sistemas de Integração e 
Verticalização da Piscicultura no Brasil. 

4. A pesquisadora Luciana Shiotsuki discorreu 
sobre a importância e o Papel da EMBRAPA no 
Desenvolvimento de Pesquisas Aplicadas na 
Aquicultura Brasileira. 

5. O Gerente de Negócios da Aquacultura da Cargil 
Alimentos, destacou os Avanços da Nutrição na 
Criação de Peixes. 

6. O presidente da Associação Brasileira de 
Aquicultura Ricardo Neukirchner fez  uma 
apresentação sobre a produtividade obtida com os 
tipos de Melhoramento Genético de Peixes no Mundo

7. O gerente de negócios de aquacultura da Cargil 
Alimentos, Hilton Oshima, abordou os Avanços da 
Nutrição na Criação de Peixes

8. Casos de Sucesso de grandes produtores de 
peixe: Miguel Gerula, da Argentina e Bennie 
Hildebrand, do Paraguai e do empresário roraimense 
Aniceto Wanderley - proprietário da indústria Rações 
Criação. Ele falou sobre a atuação e o trabalho 
desenvolvido no Centro Tecnológico de Aquicultura - 
CTA em Roraima.

nacional e internacional, o evento apresentou 
as tecnologias e modelos de gestão 
inovadores no âmbito da piscicultura de 
eficiência, com ênfase ao melhoramento 
genético, à nutrição, aos sistemas de 
produção, à qualidade e produtividade. Na 
pauta também foram abordados o fomento 
para a cooperação internacional, as políticas 
públicas setoriais e o fortalecimento das 
instituições públicas e privadas atuantes na 
pesquisa aplicada, os  negócios sustentáveis 
de  pequeno e grande porte, a proteção 
ambiental e a sustentabilidade dos recursos 
naturais.

Programação:

Presidente da FIER discursa na abertura do evento. Sucesso de Público.



Nos intervalos de cada palestra houve 
momento para debate com empresários, 
produtores e representantes de instituições 
locais, com participação expressiva do público, 

em especial, dos acadêmicos do curso superior 
de Tecnologia em Aquicultura do Campus 
Amajari com a presença de 50 estudantes 
envolvidos com novas tecnologias.

Da esquerda para a direita: Presidente da FECOMERCIO; representantes da Embrapa/TO; Presidente da FIER; representante da Cargil Alimentos;
presidente da Fed. Nacional de Aquicultura; empresário da argentina; Superintendente do SEBRAE; empresário roraimense; empresário uruguaio;
e pesquisador sênior da Embrapa/AM.

Painéis com a participação dos empresários locais.
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Painéis com a participação dos empresários locais.

Painéis com a participação dos empresários locais.

Painéis com a participação dos empresários locais.
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Damorida servida no encerramento do evento.

Painéis com a participação dos empresários locais.
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21.09.2017- Preparação para o PROCOMPI do Setor Gráfico

28 a 30 de setembro
FIER promove o maior evento de valorização da indústria local

59

O Projeto foi apresentado para empresas do 
setor e lideranças do SINDIGRAF,  em reunião 
para  detalhar o  objet ivo,  forma de 
desenvolvimento e levantamento das 
necessidades das empresas. O presidente do 
Sindicato, Manoel Idalino Chaves assumiu o 

A Feira da Indústria de Roraima – FEIND 
2 0 1 7  t r o u x e  o  t e m a  I n o v a ç ã o  e  
Competitividade para evidenciar o nível da 
produção industrial local. Foram mais de 79 
empresas expondo os seus produtos, sendo 
que 37 que participaram pela primeira vez da 
FEIND.  

O evento foi planejado, coordenado e 
realizado pela Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER), Serviço Social da 
Indústria (SESI) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), com o 
patrocínio do SEBRAE, Caixa Econômica, 
Prefeitura de Boa Vista e Banco do Brasil, apoio 
do Instituto Euvaldo Lodi ( IEL) e da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

O destaque foi para os produtos fabricados 
no nosso Estado, com a participação das 

compromisso de, juntamente com a sua 
diretoria, sensibilizar as indústrias para adesão 
a o  Pro g r a m a  q u e  c o n t e m p l a r á  u m  
diagnóstico, curso e consultoria para as 
gráficas.

indústrias dos setores de alimentos, bebidas, 
frigorífico, ração animal, confecções, 
serralherias, reparação de veículos, cerâmico, 
moveleiro, extração mineral, joalheiro, 
beneficiamento de grãos, madeireiro, 
construção civil, químico, vidros, granito, 
pisos, telhas e artefatos de cimento, gráfico, 
comunicação visual e energia. 

Fortalecimento das Indústrias e Inovação

FIER, SINDIGRAF e empresas definindo o formato do PROCOMPI em RR.

O melhor da produção de Roraima está aqui

FEIRA DA INDÚSTRIA DE RORAIMA
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Ÿ 79 indústrias expondo seus produtos;
Ÿ 22 segmentos industriais presentes;
Ÿ 08 sindicatos patronais participando 
(SINDICONF, SINDIGRAF, SINDIMADEIRAS, 
S I N D I G R Ã OS ,  S I N D I G A R ,  S I N D I R E PA ,  
SINDIJOIAS, SINDEARTER);
Ÿ 31.876 visitantes;
Ÿ 06 desfiles com a produção das confecções 
locais (ação do SINDICONF) e dos alunos do 
SENAI-RR;
Ÿ 05 palestras empresariais e divulgação do 
Projeto de Bolsas de Iniciação Tecnológica, 
organizadas pelo IEL-RR;
Ÿ 10 startups em processo de aceleração 
divulgando seus produtos e identificando 

parceiras com as indústrias (Parceria com o 
Movimento Buriti Valley);
Ÿ 03 apresentações culturais e 03 exposições 
de robótica organizadas pelo SESI-RR
Ÿ 03 show rooms, sendo 01 das indústrias 
gráficas (ação do SINDIGRAF), 01 dos 
empreendedores de artesanato (ação do 
SINDEARTER) e um de empresas de movelaria;
Ÿ 03 shows com artistas locais (Márcio 
Alexandre e Banda; Renato Poeske e Banda e  
Halisson Crystian)
Ÿ 01 rodada de negócios organizada pelo 
SEBRAE.

Com sucesso de expositores e público, foram atingidos os seguintes resultados:

Cerimônia de Abertura com o Secretário da SEPLAN representando a Governadora; o Presidente da FIER; Diretor Administrativo-Financeiro do 
SEBRAE; representantes da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil; a superintendente da FIER; a superintendente do IEL; o superintendente do 
Roraima Garden Shopping; o 1º. Vice-Presidente da FIER; a 2ª.  Vice-Presidente da FIER; o diretor 1º. Secretário da FIER e a diretora 1ª. Tesoureira.



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2017 61Fortalecimento das Indústrias e Inovação

Ÿ As empresas Roraycolor e Premol 
realizaram negócios entre si, no sentido de a 
Premol utilizar as tintas produzidas pela 
empresa química em suas obras em 
andamento;
Ÿ A empresa EDS Construções, Roraycolor e 
NortHouse firmaram parceria no sentido de 
uma indicar a outra aos clientes atendidos, 
uma vez que, a primeira constrói o imóvel, a 
segunda possui produtos de tinta e 
acabamento e a terceira mobiliário 
planejado;
Ÿ A Massas Guzatto prospectou negócios 
futuros de fornecimento de massas para um 

supermercado local. 

Ÿ A LP Cortinas e Persianas recebeu grande 
procura de clientes na loja fixa da marca 
para venda de produtos. 
Ÿ Com a transformação de resíduos sólidos 
da reparação de veículos em produtos 
artesanalmente recicláveis, o SINDIREPA/RR 
recebeu encomendas de produção;
Ÿ A NortHouse recebeu mais de 20 pedidos 
de orçamentos de clientes interessados em 
seus produtos.

Já a indústria de massas 
Kuiantan fecharam negócios com empresas 
guianenses;

Ÿ Produção e pré-lançamento de dois 
novos sabores de cervejas de uma indústria 
roraimense;
Ÿ Novo iogurte com o sabor de açaí; 
Ÿ Paçoca regional em embalagens no 
formato “souvenir”;
Ÿ Linha de pães funcionais; 
Ÿ Nova linha de linguiça de tambaqui e 
bolinhos de bacalhau congelados;
Ÿ Novos formatos de estamparia, banners e 
painéis gigantes em tecido;

Ÿ Lançamento e pré-lançamento de dois 
e m p re e n d i m e n t o s  re s i d e n c i a i s  d e  
construtoras locais;
Ÿ Tintas para interiores e acabamento 
simples;
Ÿ Apresentação do primeiro frigorífico 
privado do Estado e seu potencial produtivo;
Ÿ A FEIND foi o primeiro grande evento a ser 
realizado de acordo com as diretrizes do 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
Sólidos.

Negócios imediatos e futuros

Novidades na Feira:

Um grande público sempre presente nos 3 dias da FEIND 2017.
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Melhores momentos da FEIND 2017:
Desfiles de moda:
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Desfiles de moda:

Atrações culturais:
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Sorvetes Saci. Sorvetes Caribe.

Personal Confecções.

LP Cortinas.FIER.

Casa das Camisas. Indconf.

SINDICONF / North Country.

Expositores:
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Expositores:

SINDIGRÃOS. Iogurte Frut-Bom.

Fábrica Peixaria Teles.

Bebidas Monte Roraima.Estrela da Amazônia - Polpa de Frutas. 

 Cervejaria Boa Vista. Bebidas Água Boa.

Massas Guzatto.
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 Indústria de Rações Vitória. Amazon Telhas.

Frigo 10.

Paçoca Dupilão.Massas Kuiantan.

Pães Anabel. Pães Delícia.

Rações Criação.
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Cerâmica Terra Nova. Gessoraima

Roraycolor.

NR Granitos.Piso Forte.

Norte Rochas Ornamentais. Pedra Norte.

Cerâmica SB
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Tok Móveis Projetados. Planta Paisagismo.

Norte Bombas.

EDS Construções.Premol - Pré-Moldados.

Renovo Engenharia. RC Engenharia.

Nort House Projetados.
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Donsol Energia Solar. Publicolor.

SINDIGRAF-RR.

Nordiesel.SINDIREPA-RR.

Bosch Reparação e Serviços. Empresas do Setor de Base Florestal -SINDIMADEIRAS.

SINDIJÓIAS - SINDIGAR.
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Sistema FIER:

Coral SESI Arte Jovem.

Panificação e Confeitaria - SENAI. SENAI.

Robótica - Centro de Educação do trabalhador João de mendonça Furtado.

COOPERMARCENEIROS.Sabão Glória.

SINDEARTER. fazenda da Esperança.
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Palestras - IEL.

CAIXA.

SEBRAE Roraima.

Prefeitura Municipal de Boa Vista. Divulgação dos resultados da FEIND 2017.

Banco do Brasil.

Palestras - IEL.

Parceiros da FEIND 2017:
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18/11/2017 - Dia da Indústria Roraimense 

A Federação das Indústrias de Roraima – 
FIER e o Serviço Social da Indústria de Roraima 
– SESI/RR, juntamente com Sindicatos 
patronais filiados a FIER, realizaram  a 5ª. 
Edição do Dia da Indústria Roraimense, com 
atendimentos para os trabalhadores das 
empresas industriais e seus dependentes, por 
meio dos seguintes serviços: odontologia; 
aplicação de flúor; pediatria; cardiologia; 
oftalmologia; entrega de óculos; fonoaudi-
ologia; clínica médica; coleta de preventivo; 
exames das mamas; orientações jurídicas; 
avaliação nutricional; massagem anti-stress; 
fisioterapia; saúde dos pés; corte de cabelo; 
emissão de RG e CPF; parcelamento de débitos 
de consumo de água; orientações para 
estágio; limpeza de pele; distribuição de 
mudas de plantas; atividades na piscina para 
crianças; oficina de jiu-jitsu; brincadeiras 
recreativas;  jogos diversos; exposições da 
equipe de Robótica do SESI; miniaturas de 
carros e personagens de filmes e desenhos; 
degustação do Cozinha Brasil e distribuição de 
mudas.

A ação contou com o apoio dos seguintes 
sindicatos patronais Filiados à FIER: Sindicato 
das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do 
Estado de Roraima – SINDIGRÃOS, Sindicato 
d a  I n d ú s t r i a  d e  D e s d o b r a m e n t o  e  
Beneficiamento de Madeiras, Laminados e 
Compensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, 

Sindicato dos Garimpeiros do Estado de 
Roraima – SINDIGAR, Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de Roraima – SINDIGRAF, 
Sindicato da Indústria da Construção de 
Estradas, Terraplanagem e Obras do Estado de 
Roraima – SINDICON, Sindicato das Indústrias 
de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de 
Capotaria, de Tapeçaria e Similares do Estado 
de Roraima – SINDICONF, Sindicato dos 
A r t e s ã o s  A u t ô n o m o s ,  E m p re s a s  d e  
Artesanato e Artefatos do Estado de Roraima – 
SINDEARTER e Sindicato da Indústria de 
Reparação de Veículos, Acessórios do Estado 
de Roraima – SINDIREPA e Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de 
Roraima – SINDUSCON.

Os parceiros nessa edição foram: Liga 
Roraimense de Combate ao Câncer;  
Defensoria Pública do Estado de Roraima; 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima; 
Correios; CAER; Eletrobras Distribuição 
Roraima; IEL Roraima; FIER; Instituto de 
Identificação Oldílio Cruz; FEMARH; SESAU; 
Associação dos Moradores do Bairro Asa 
Branca; SENAI; i9life; Natura; Hobby Roraima; 
Daylin, voluntária com serviços de fisioterapia; 
Joel Brito, voluntário com serviços de consultas 
nutricionais; Ronny Molina, voluntário com 
serviços de podologia;  Coordenação 
Municipal de Imunização e Prosserv.

Almecir de Freitas Câmara (à esquerda), Superintendente do SESI, Rivaldo Fernandes Neves (camisa azul), Presidente da FIER e convidados.
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Ÿ2.887 atendimentos;

Ÿ962 pessoas atendidas;

Ÿ18 parceiros;

Ÿ170 voluntários.

Resultados Obtidos:

Presidente do SINDIREPA-RR e Diretor 1º Secretário da FIER, João da Silva.

Exame Oftalmológico.

Exame  das Mamas.

Presidente da FIER, Rivaldo neves (centro) e colaboradores do SENAI.

Audiometria.
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20/07/2017 – Parceria no Movimento Buriti Valley

19/10/2017 – “Mini Demo Day”

06 e 07/12/2017 -   Demo Day e I Encontro de Networking

Atuação da FIER na primeira fase do  
processo de aceleração de startups em 
Roraima, no âmbito do Movimento Buriti 
Valley, durante a atividade denominada Buriti 

Em mais uma etapa da preparação das 
startups pelo Movimento Buriti Valley, a FIER 
compôs a banca do “Mini Demo Day”. Este foi 
um evento preparatório para a grande final 
c o m  a  p r e s e n ç a  d e  i n v e s t i d o r e s ,  

A FIER apoiou a realização deste evento, por 
meio da divulgação e da participação de 
empresários e diretores da sua base de 
representação. Foram dois dias intensos com 
reuniões agendadas com investidores, 
parceiros e clientes para dar continuidade aos 
trabalhos e desenvolvimento do negócio de 
cada startup. 

A banca foi composta por Benicio José - 
Dodeka Investimentos (SP); Thiago Yokoyama 

Talks, consistiu na avaliação da performance 
dos 4 projetos finalistas, com momentos de 
feedback pontuando aspectos positivos e 
oportunidades de melhoria.

representantes das instituições envolvidas no 
Movimento, palestrantes e avaliadores que 
definirão as melhores e mais viáveis startups, 
projetando seu port ifól io  e  abrindo 
oportunidades de negócios.

Matsumoto - investidor anjo (SP); Luiz Brito - 
Grupo LB/ 1º. Vice-Presidente da FIER; 
Cristiano Bessa - Eletrobrás Eletronorte; 
Clerlânio de Holanda - Renovo Engenharia/ 
Representante da FIER junto à CNI; Valter 
Patricio - Ambiental Norte; Antônio Luiz 
Bezerra Jr. - EDS Engenharia.

Foram finalistas as startups VIVER AGRO;  
PyroTech, Aplicativo Constrói Aí?; Projeto Íris.

Membros da Banca que avaliou as Startups

Ações de Inovação
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24/11/2017 - Comitê Gestor de Inovação

14 e 15/12/2017 - Banca Avaliadora do Projeto  BITERR

Fevereiro a Dezembro/2017 - Projeto de Inovação

Representantes da FIER, SENAI, SEBRAE, 
EMBRAPA, UFRR e IFRR estiveram reunidos 
para a criação de um grupo formado por 
instituições que atuam na prestação de 
serviços, pesquisas e fomento para a 
implantação de projetos e produtos 

A FIER, por meio da sua coordenação 
técnica, compôs o grupo de instituições que 
realizaram a avaliação dos trabalhos do 
Projeto Bolsas de Iniciação Tecnológica, 
desenvolvido pelo IEL/RR. No primeiro dia 
houve a interação com os alunos e 
orientadores, promovendo um momento para 
perguntas, esclarecimentos e apontamentos. 
No dia seguinte, cada projeto foi apresentado 
no formato “pit”, em no máximo 5 minutos, 
destacando atributos, diferenciais, caráter 
inovador e questões de mercado.  O Programa 
é uma proposta do Instituto Euvaldo Lodi – 
IEL/RR, complementar ao Programa Bolsas de 

Durante todo o ano foram realizadas 
diferentes ações referentes ao Projeto de 
Implantação de Modelos de Gestão da 
Inovação em 10 indústrias de Roraima, 
viabilizado por Convênio firmado entre a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 
Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena 
empresa (SEBRAE) e desenvolvido localmente 
por meio da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima.

A partir do diagnóstico inicial, deu-se início 
ao trabalho da consultoria que elaborou um 
modelo de gestão para que as inovações 
possam acontecer continuamente, de acordo 
com o perfil, necessidades e modelos de 
negócio de cada empresa. O trabalho incluiu a 
disponibilização de uma ferramenta de gestão 
(Kanban) para facilitar o acompanhamento e a 
realização das atividades pelos gestores das 
indústrias. No segundo semestre teve início a 
fase de implantação dos modelos, envolvendo 

inovadores nas empresas. Foi aprovada a 
proposta de realizar um mapeamento do 
portfólio de cada um, dentro do escopo da 
inovação, para que todos possam atuar de 
forma parceira e complementar.

Iniciação Científica e Tecnológica – BITEC, 
concebido e executado pela parceria IEL, 
SENAI, SEBRAE e CNPq nos diversos estados 
brasileiros desde 1997, estando presente em 
Roraima nos anos de 2000 a 2009, com um 
total de 153 bolsas BITEC. Trata-se de um 
programa que visa estimular alunos de 
instituições de ensino, públicas ou privadas, a 
desenvolverem pesquisas aplicadas à 
melhoria de produtos, processos ou serviços 
oferecidos para iniciativa privada presente no 
Estado de Roraima, por meio da concessão de 
bolsas a alunos, sob a coordenação de 
professores/orientadores.

50% das empresas com a criação dos comitês 
responsáveis pelas ações em cada uma, 
brainstorming para apresentação de ideias, 
seleção e início da implantação das inovações.

Cerâmica Novo Paraíso.
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Cervejaria Boa Vista.

Cerâmica Orinoco.

Pedra Norte.

Retífica Cibolinha.

Arroz Itikawa.

Gráfica Vinil.Com.

Sorvetes Caramello.



Comércio Exterior
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19/04/2017 - Curso de Prospecção de mercados 

79

A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER realizou uma capacitação com 
o tema: “Como Prospectar Mercados no 
Exterior”, com o objetivo de proporcionar aos 
participantes o acesso a métodos eficientes 
para identificar novos mercados para seus 
negócios. Usando uma visão clara e objetiva 
como foco em resultados e apresentando 
aspectos como a sua capacidade técnica e 
produtiva, esta ação reuniu empresas que já 
exportam e aquelas que pretendem começar 
este tipo de operação. 

A ação fez parte do Plano de Ação Setorial 
da Rede dos Centros Internacionais de 
Negócios das Federações de Indústrias (Rede 

CIN) e foi conduzida pela consultora da CNI, 
Deise Bastos - Profissional com mais de 20 
anos de vivência em comércio internacional. 
Despachante Anduaneira credenciada junto à 
Receita Federal desde 1998. Com larga 
experiência em Registros de Exportação, 
Declarações de Importação, classificação 
f i s c a l  d e  m e r c a d o r i a s ,  t r a n s p o r t e  
internacional, logística, anuências junto aos 
ministérios e órgãos competentes, estudos 
para a redução da carga tributária; auditoria de 
Linha Azul, com trabalhos realizados em várias 
empresas de grande porte como: Honda, 
Volvo, Komatsu, AGCO, Valtra e Volkswagen. 

 

A consultora da CNI, Deise Bastos (foto menor), compartilhou conhecimentos e experiências com o grupo. (Foto maior) Empresários e despachantes
aduaneiros no curso atualizaram conhecimentos na capacitação. 



multiplicadora do Programa Alimentos 
Seguros (PAS) – Setor Indústria. Atua há mais 
de 10 anos em implantação de Sistemas de 
Gestão de Qualidade e de Segurança de 
Alimentos, em indústrias de diferentes 
segmentos e portes. Ela integra a equipe do 
Instituto SENAI/SC de Tecnologia em 
Alimentos e Bebida como consultora 
especialista em segurança de alimentos, com 
implantação de normas nacionais  e  
internacionais e de requisitos para exportação 
de alimentos e bebidas para os mercados 
norte-americano e europeu. Além disso, 
atuou como consultora no programa nacional 
“Brasil + Produtivo”, com implantação das 
ferramentas do Lean Manufacturing em 
indústrias do segmento de alimentos e 
bebidas.
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25/04/2017 - Implementação de Normas Nacionais e Internacionais
para o Setor de Alimentos 

Como parte do Plano de Ação Setorial da 
Rede dos Centros Internacionais de Negócios 
das Federações de Indústrias (Rede CIN), este 
curso foi realizado para empresas industriais e 
despachantes aduaneiros que operam a venda 
de produtos para os mercados próximos ao 
Estado de Roraima. O objetivo foi sensibilizar 
profissionais da indústria de alimentos e 
bebidas em aspectos de qualidade, segurança 
e requisitos técnicos, visando a inserção 
competitiva de pequenos negócios no 
mercado internacional.

Foi realizado um alinhamento de conceitos 
e  d e f i n i ç õ e s ,  c o m  a b o rd a g e m  n a s  
informações sobre o CodexAlimentarius; 
noções do comércio internacionais de 
alimentos; noções sobre os requisitos 
sanitários para a exportação de alimentos para 
os mercados Norte Americano e Europeu, 
incluindo aspectos de FoodDefenses; aspectos 
gerais sobre rotulagem para o mercado Norte 
Americano e Europeu e certificado de 
qualidade e segurança de alimentos que 
impactam para a exportação de alimentos.

A capacitação foi realizada pela consultora 
da CNI,  Marina Lenzi Nodori, que é Engenheira 
de Alimentos graduada pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Mestre em 
Ciência e Tecnologia de Alimentos pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
( U F R G S ) .  É  c o n s u l t o r a ,  a u d i t o r a  e  

Empresários destacaram a importância do curso para definir metas de inserção no mercado internacional.

A consultora da CNI, Marina Lenzi Nodori, enfatizou a rotulagem e
implantação das normas fitossanitárias. 
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O evento aconteceu por meio de uma ação 
articulada entre as entidades que compõem o 
Fórum das Federações Representativas de 
Classes Empresariais de Roraima, composto 
pela Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER), Federação de Agricultura e 
Pecuária do Estado de Roraima (FAERR), 
Federação das Associações Comerciais e 
Industriais do Estado de Roraima (FACIR) e 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO), 
com o apoio da Embaixada do Brasil na 
Guiana.

Participaram diversos empresários dos 
segmentos de beneficiamento de grãos, 
Máquinas e Equipamentos, Cerâmico, 
Alimentos e Bebidas, Confecção, Panificação, 
Hortifruti, Ração Animal e Piscicultura, 
Infraestrutura e Terraplanagem, Joalheria e 
Construção Civil. 

A República Federativa da Guiana enviou o 
embaixador George Talbot, o Ministro de 
Negócios, Dominic Gaskin, os Comissários da 
“Guyana Lands and Surveys Comission” Trevor 
Benn, e da GO INVEST, Owen Verwey, bem 
como o representante do Ministério da 
Agricultura. 

Do lado brasileiro, houve a participação do 
E m b a i x a d o r  d o  B r a s i l  n a  G u i a n a ,  
acompanhado do Conselheiro responsável 
pelo Setor de Promoção Comercial da 
Embaixada (SECOM) e da cônsul do Brasil em 
Lethen, Lisa Mary .  

Pauta: 
1. Apresentação de Benefícios para 

investidores do Brasil na Guiana;
2. Exportação em médio prazo da produção 

de soja em grãos e farelo para o país vizinho e 
outros mercados próximos;

3. Potencial de Exportação de peixes, frutas, 
milho e carne;

4. Importação de fertilizantes e outros 
insumos agrícolas, além de máquinas e 
equipamentos, oriundos de outras partes do 
mundo por meio dos portos guianenses;

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

5. Incentivo ao turismo ecológico e de 
aventura, que também desponta como uma 
oportunidade na região, sob a gestão das 
comunidades indígenas, inclusive mediante 
roteiros que integrem destinos dos dois lados 
da fronteira.

6. Fortalecimento do comércio inter-
nacional entre os dois países como estratégia 
de para viabilizar projetos e obras de terra-
plenagem, pavimentação e execução de 
pontes no trecho de 454 km entre Lethem e 
Linden, melhorando as condições de tráfego 
da rodovia e realizando simultaneamente a 
construção de novo porto de águas profundas 
na Guiana, e parcerias para a integração 
energética.

7.   Proposta de Plano de desenvolvimento 
sustentável a ser conduzido pelos dois países, 
sob o paradigma da “Economia Verde”, tendo 
como referência o  zoneamento ecológico-
econômico, e estabeleça condições ideais 
para o crescimento econômico, a inclusão 
social da população fronteiriça e a conser-
vação do meio ambiente. 

8. Entrega, por parte do Ministério de 
Agricultura da Guiana,  do Termo de 
Concessão de Uso das Terras cultivas pelo 
empresário Nelson Itikawa naquele país, cuja 
produção de grãos é industrializada em 
Roraima. 

Comércio Exterior

O embaixador brasileiro destaca, para empresários e autoridades que
lotaram o auditório da FIER, a importância de fortalecer as relações
fronteiriças.
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Comissário Trevor Benn (esquerda) apresentando o trabalho da instituição responsável pela questão fundiária na Guiana e as políticas de incentivo
para investimentos.

Da esquerda para a direita: Amanda Lia, representando o presidente da FAERR - Jadir Corrêa,  Presidente da FACIR - Ademir dos Santos, Presidente da
Fecomercio - Rivaldo Neves, Presidente da FIER - Lineu de Paula, Embaixador do Brasil na Guiana - Dominik Gaskin, Ministro de Negócios da Guiana
- George Talbot, Embaixador da Guiana no Brasil - Trevor Benn, Comissário da Guyana Lands and Surveys.
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Empresários Nelson e Izabel Itikawa recebendo do representante da embaixada brasileira, Ronaldo Vieira, o documento de concessão de uso
de terras para plantio na Guiana e posterior beneficiamento de grãos em Roraima.

Reunião do embaixador Lineu de Paula com empresários brasileiros.
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05/06/2017 - FIER realiza curso sobre formação de preço

10/08/2017
 Lançamento do Programa Nacional da Cultura Exportadora em Roraima

Em mais uma ação do Plano de Ação 
Setorial da Rede CIN, a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER, por 
meio do Centro Internacional de Negócios, 
realizou o curso “Formação do Preço de 
Exportação e análise da Competitividade em 
Mercados Externos”.

O objetivo foi discutir os principais fatores a 
serem considerados na formação do preço de 
exportação, bem como suas variações de 
acordo com o INCOTERM (International 
Commercial Terms - versão publicada pela 
Câmara de Comércio Internacional - 
International Chamber of Commerce ICC), 
também apresentar os incentivos fiscais 
existentes e a forma como devem ser 
considerados na formação dos preços de 
exportação. Os participantes tiveram a 
oportunidade de simular a composição dos 
preços de exportação em diferentes condições 
de venda (Incoterms) e os custos internos dos 
produtos em diferentes mercados de destino, 
avaliando sua competitividade nesses 
mercados.

Além disso, foram apresentados os pontos 
críticos para a exportação, as etapas 

A Coordenação Técnica e o Centro 
I n t e r n a c i o n a l  d e  N e g ó c i o s  d a  F I E R 
participaram do evento de lançamento da 
expansão do Programa Brasil Mais Produtivo, o 
evento foi realizado no Salão Nobre do Palácio 
do Governo e contou com a participação do 
Ministro da Indústria, Comércio Exterior  e 
Serviços – MDIC, Dr. Marcos Pereira, 
destacando a importância das ações e  
retomada do trabalho dos Comitês Gestores 
Estaduais a partir de 2018.  O Plano Nacional 
da Cultura Exportadora (PNCE) tem o objetivo 
de aumentar o número de empresas que 
operam no comércio exterior, além de 
promover o crescimento das exportações de 
produtos e serviços, com ênfase em bens 
manufaturados, com maior fator agregado. 

estratégicas do processo de abordagem de 
mercados externos, conhecer o perfil da 
empresa exportadora dentro do diagnóstico 
de exportação, como selecionar mercados, 
como é o desenvolvimento dos produtos, 
aprofundamento do Incoterms 2010, mais 
informações sobre os incentivos fiscais e, por 
fim, a formação do preço de exportação e 
análise da competitividade em mercados 
externos.

O facilitador foi Guilherme Bergmann 
Borges Vieira ,  professor adjunto da 
Universidade de Caxias do Sul e consultor de 
logística e comércio internacional, tendo 
experiência nas áreas de Administração e 
Engenharia de Produção com ênfase em 
Gestão de Operações e Logística. Ele publicou 
45 artigos em periódicos nacionais e 
internacionais, 42 trabalhos completos 
publicados em congressos, 21 capítulos de 
livros e seis livros publicados ou organizados. 
Tem ministrado cursos de capacitação pelas 
Aduaneiras e por diversas Federações de 
Indústrias de todo o País desde o ano de 2001.

À frente, Maria Luiza Campos, Diretora 1ª. tesoureira da FIER e da 
esquerda para  direita: Herlon Brandão, Diretor de Estatísticas e Apoio à 
Esportação/MDIC; Karen Telles, Coordenadora Técnica da FIER; Arnaldo 
Cruz, Diretor Regional do SENAI; a Coordenadora do Programa junto ao 
MDIC; Marcelo Chaves, consultor líder do Programa pelo SENAI.
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01/08/2017
Centro Internacional de Negócios da FIER  oferta novo serviços 

A FIER foi habilitada para a emissão do ATA 
Carnet, um documento aduaneiro válido 
internacionalmente que permite a exportação 
e a importação temporária de bens, livre de 
impostos de importação, pelo período de um 
ano. Este documento é emitido pelo Brasil e 
aceito em 74 países a um custo pré-
determinado, de acordo com o valor do 
produto a ser exportado. 

É o passaporte que simplifica as etapas de 
exportação e importação temporária nos 
países em que for apresentado, oferecendo 
agilidade e segurança ao desembaraço 
aduaneiro de seus bens. 

O Ata Carnet se aplica a três 
categorias, são elas: 

Ÿ  Amostras Comerciais; 
Ÿ Artigos para apresentação ou 
u t i l i z a ç ã o  e m  f e i r a s ,  m o s t r a s ,  
congressos, exposições e eventos 
similares; 
Ÿ  Equipamentos profissionais e 
esportivos.

Vantagens: 

Ÿ Facilidade e rapidez na emissão do 
documento; 
Ÿ Agilidade no atendimento e na 
conferência dos bens em todas as 
alfândegas dos 75 países signatários do 
Sistema ATA; 
Ÿ Segurança para o transporte de 
materiais de trabalho, para fins 
educativos, científicos, culturais e 
desportivos, pois os bens passar a 
circular internacionalmente com 
documentação adequada;
Ÿ Com apenas um ATA Carnet é possível 
realizar inúmeras viagens para destinos 
diferentes durante o ano de vigência do 

documento. Além disso, não é preciso 
retornar ao país de origem/ procedência 
toda vez que desejar viajar para um novo 
país; 
Ÿ Os bens podem ser exportados, 
reimportados, importados e reexpor-
tados parcialmente, oferecendo maior 
facilidade para a circulação dos bens; 
Ÿ O representante do ATA pode ser 
qualquer pessoa autorizada, tanto física 
como jurídica. No documento é possível 
indicar até três representantes; 
Ÿ Não existe a figura do exportador e do 
importador, não havendo neces-sidade 
de se ter um parceiro comercial no 
destino. 
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18/10/2018 
FIER participa da IV Semana de Relações Internacionais da UFRR

Certificados para operações de Comércio Exterior

A Coordenadora Técnica da FIER, Karen 
Telles e o técnico do Centro Internacional de 
Negócios da entidade, Willian Tihago, 
ministraram um minicurso “Atração de 
Investimento e Exportação – passo a passo e o 

A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima, por meio do seu Centro Internacional 
de Negócios, é credenciada para a emissão de 
três tipos de Certificado usados nas 
exportações:

 
1. Certificado de Origem: garante acesso 

exclusivo aos benefícios de um mercado 
comum à determinada mercadoria produzida 
por um país membro de um Acordo Comercial. 
Sem ele, qualquer mercado, através de simples 
operações de triangulação, poderia usufruir 
indevidamente das vantagens oferecidas por 
mercados comuns, grupos ou associações de 
países dos quais não fazem parte. Este tipo de 
certificação pode ser emitida apenas no 
âmbito de um Acordo de Complementação 
Econômica (ACE), com os quais o Brasil faz 
parte. 

2. Certificado de Origem Comum: pode ser 
emitido para todo produto e qualquer país, 
mas não garante acesso a nenhum benefício 
tarifário, como os Certificados de Origem 

perfil da indústria de Roraima”. A ação foi 
realizada no Centro de Ciências Humanas – 
CCH com a participação de professores e 
alunos.

emitidos com base em Acordos Comerciais. 
Ele é utilizado apenas para comprovar a 
origem do produto, quando a legislação do 
país importador assim o exigir, ou em 
cumprimento às exigências do próprio 
importador.

3. Certificado de Livre Venda: pode ser 
emitido para todo produto e qualquer país e, 
assim como o Certificado de Origem Comum, 
não garante o acesso a benefícios aduaneiros. 
Este é utilizado para fins de comprovação de 
origem do produto exportado e para 
desembaraço aduaneiro.

  
Em 2017, o CIN/FIER realizou as seguintes 

Operações:

Emissões:

Ÿ  33 Certificados de Livre Venda; 
Ÿ  14 Certificados de Origem;
Ÿ  88 Certificados de Origem Comum.

Tipo de Certificado Produtos Destino 

 
 
 
 
 

Certificado de Origem e 
de Origem Comum 

 

Madeira Bélgica 

Madeira Espanha 

Madeira França 

Água Mineral, Refrigerantes, 
Soja Processada e Ração 

Animal 

Guiana 

Alimentos, Bebidas, Madeira 
e Produtos de Limpeza 

Venezuela  

Ração Animal Peru 

Madeira República Tcheca 

Madeira Países Baixos (Holanda) 

Certificado de Livre 
Venda 

Alimentos e produtos de 
limpeza 

Venezuela 
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Por meio de pesquisas e coleta de dados 
oficiais, a FIER realizou a divulgação mensal de 
informações e indicadores que servem de 
subsídio para as indústrias e poder público e 
instituições de ensino. São elas:

Sondagem Industrial: trata-se de uma 
pesquisa de opinião mensal com o objetivo de 
monitorar a evolução da atividade industrial, 
d o  s e n t i m e n t o  d o  e m p r e s á r i o  e ,  
consequentemente, da evolução futura da 
indústria. A FIER mobilizou mais de 20 
empresas industriais para compor a amostra 
de respondentes. A coordenação, elaboração 
de questionários e tabulação é realizada pela 
CNI.

Sondagem Industrial da Construção: é uma 
pesquisa de opinião voltada especificamente 
para as empresas que atuam na construção 
civil  e construção pesada, avaliando 
indicadores de desempenho e projeção de 
cenários futuros. Foram mobilizadas 30 
empresas para participar desta iniciativa, 

sendo que, da mesma forma que a Sondagem 
Industrial, esta também tem a coordenação e 
tabulação realizadas pela CNI.

Índice de Confiança do Empresário 
Industrial – ICEI:  é um indicador que reflete a 
percepção do empresário industrial a respeito 
do desempenho da sua empresa e do 
mercado, bem como apresenta as mudanças 
de tendências em relação aos níveis de 
produção industrial e comportamento da 
economia para um cenário de 6 meses a 
frente.  Mais  de 20 empresas foram 
mobilizadas para participar da pesquisa, que é 
aplicada juntamente com a Sondagem 
Industrial.

Balança Comercial do Estado: Monitora o 
desempenho das importações e exportações 
realizadas no Estado, bem como identifica 
produtos e mercados, fazendo uma análise 
comparativa do desempenho das operações 
em relação ao mês anterior e ao mesmo 
período do exercício passado. Foram 
publicados 12 resultados destas análises.

Comércio Exterior
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COMPORTAMENTO DO SALDO DA BALANÇA COMERCIAL  

2016

2017

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Aliceweb/SECEX/MDIC.

Análise e Disseminação de Informações setoriais
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Os países para os quais Roraima exportou seus produtos em 2017 foram:

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Aliceweb/SECEX/MDIC.



Imagem e
Representação
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06/02/2017 – Visita dos Diretores da Rede Amazônica

21/03/2017  – Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico aborda o
Gerenciamento de Resíduos Sólidos como tema principal dos trabalhos

91

Em uma visita de cortesia, um grupo de 
representantes do conselho da Rede 
Amazônica, composto pelo vice-presidente de 
TV Aberta e Assuntos Correlatos, Gino Padial, o 
diretor de afiliadas, Antônio Capanari e o 
diretor geral da TV Roraima, Joel Gomes, 
apresentou a nova estrutura da Rede e todos 
reforçaram o compromisso com a divulgação 
de informações que fortaleçam a região. Eles 
foram recebidos pelo 1º. Vice-Presidente da 
FIER, Luiz Brito, 2ª. Vice-Presidente, Rosinete 
Damasceno Baldi, o Diretor 1º. Secretário, João 
da Silva, o Diretor 2º. Secretário, Raimundo 
Silva, o Diretor Regional do SENAI, Arnaldo 
Cruz, a Superintendente do IEL, Lídia Tavares e 
a coordenadora técnica da FIER, represen-
tando o SESI-RR. 

A cerimônia de lançamento foi realizada no 
auditório da FIER com a presença de gestores, 
professores e alunos de escolas públicas e 
privadas, bem como diretores e conselheiros 

da FIER, com a apresentação do regulamento e 
depoimentos de classificados nas primeiras 
colocações de edições anteriores. 

Diretoria e dirigentes do Sistema FIER após a reunião com representantes
da Rede Amazônica.

Lançamento do Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico com o depoimento de vencedores de outras edições.



CATEGORIA II: Alunos da 1ª A 3ª Série do 
ensino médio do ensino regular e do ensino 
técnico 

Tema: “A coleta seletiva e os insumos para a 
indústria da reciclagem. Quais oportunidades 
se apresentam para quem quer gerar 
desenvolvimento econômico a partir do 
reaproveitamento dos resíduos domésticos, 
industriais, da saúde e da construção? Como 
transformar o que iria para a lixeira em 
oportunidades”?
Ÿ 37 trabalhos inscritos;
Ÿ 13 escolas públicas (24 redações)
Ÿ 6 escolas particulares (13 redações)

1º Lugar: Isabella Ribeiro de Oliveira 
Premiação: Troféu e Microcomputador 
Portátil
Orientadora: Profª. Janylce de Souza Costa 
Premiação: Troféu e Microcomputador 
Portátil
Instituição: Instituto SION 
Premiação: Troféu e Computador All In One

2º. Lugar:  Luísa Freire Azevedo 
Premiação: Troféu e Tablet 
Orientadora: Profª. Luedja Lemos Pinho 
Premiação: Troféu e Tablet
Instituição: Intituto Batista de Roraima/IBR 
Premiação: Troféu e Impressora Multi-
funcional.
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17/10/2017 – O anúncio dos vencedores 
aconteceu no auditório do IEL com a presença 
de diretores e conselheiros da Federação, 
dirigentes do Sistema FIER e o vice-prefeito de 
Boa Vista.  A iniciativa obteve os seguintes 
resultados:

CATEGORIA I: Alunos do 6º ao 9º Ano do 
ensino fundamental do ensino regular 

Tema: “Nem tudo precisa ir para a lixeira. 
Quais atitudes, práticas ou técnicas que 
podem ser adotadas em casa e na escola para 
reaproveitar os resíduos domiciliares (vegetais, 
alimentos, papel, vidro e plástico) e reduzir o 
desperdício”?

Ÿ 42 trabalhos inscritos;
Ÿ 14 escolas publicas (36 redações)
Ÿ 3 escolas particulares (6 redações)

1º Lugar: Danielly Sansara Figueira  Silva 
Premiação: Troféu e Notebook.
Orientadora: Profa. Marcélia Nicácio da 
Silva
Premiação: Troféu e Notebook.
Instituição: Escola Estadual Camilo Dias
Premiação: Troféu e Computador All In One

2º. Lugar:  Sara Jalilah Costa Melo 
Premiação: Troféu e Tablet 
Orientadora: Profa. Maysa Batista Bandeira
Premiação: Troféu e Tablet
Instituição: Escola Profa. Diva Alves Lima 
Premiação: Troféu e Conjunto de Caixa de 
som com Microfone.

Danielly (1º. Lugar) e Sarah (2º. Lugar) com suas orientadoras.

Isabella(1º. Lugar)  e Luísa (2º. Lugar) acompanhadas das orientadoras.
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CATEGORIA III: Alunos de qualquer curso 
regular do ensino superior, pós-graduação 
lato senso ou stricto senso, devidamente 
matriculados 

Te m a :  “ Le i  n º  1 2 . 3 0 5 / 1 0  e  s e u s  
desdobramentos locais. O que as indústrias de 
Roraima devem fazer para se adequar quanto a 
geração, coleta e destinação dos seus 
resíduos?”

Ÿ 6 trabalhos inscritos
Ÿ Todos de instituições públicas de nível 

superior

1º Lugar: Thamires Ohana Coelho Lima
Premiação: Troféu e Microcomputador 
Portátil
Orientadora: Profª. Dra. Gioconda Santos e 
Souza Martínez 
Premiação: Troféu e Projetor Portátil
Instituição: Universidade Federal de 
Roraima 
Premiação: Troféu e Impressora 
Multifuncional

2º. Lugar:  Marcia Severido da Costa
Premiação: Troféu e Computador All in One
Orientador: Prof. Dr. José Frutuoso do Vale 
Júnior
Premiação: Troféu e Notebook
Instituição: Universidade Federal de 
Roraima 
Premiação: Troféu e kit com HD Externo 500 
GB / Mouse sem Fio.

Imagem e Representação

Thamires (1º.Lugar) e Márcia (2º. Lugar) com os orientadores dos seus
artigos.

Os vencedores das 3 categorias com os seus orientadores, a 2ª. vice-presidente da FIER, Rosinete Baldi (3ª. da direita para esquerda) e o vice-prefeito
de Boa Vista, Arthur Machado (2º. da direita para esquerda).
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23 e 24/03/2017 - Seminário de Emprego e Renda COER

30/05/2017
FIER participa do Fórum de Cidade Inteligente e Humana – Boa Vista 2020

A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima, por meio da sua coordenação 
técnica, realizou uma palestra durante o 
evento, abordando o tema “O perfi l  
profissional demandado pelo setor industrial 

A superintendente Almecir de Freitas 
Câmara, representou a FIER e participou da 
abertura do evento, que teve o objetivo de  
prover conhecimento para a sociedade de Boa 
Vista e sensibilizar sobre o movimento para 
tornar Boa Vista uma Cidade Inteligente e 
Humana. O evento contou com a presença de 
renomados profissionais de diversas áreas do 
serviço público, inclusive de outros países e, 
abordou temas como: segurança, educação, 
turismo, mobilidade urbana, desenvolvimento 

de Roraima”. Esta atividade fez parte de um 
dos painéis do Seminário de Emprego e Renda 
promovido pela Secretaria de Trabalho e Bem – 
Estar Social e a Comissão Estadual de Emprego 
e Renda, abordando a Conjuntura do Trabalho 

social e econômico, sustentabilidade, 
planejamento urbano e habitacional, e ainda 
conectividade dentro do conceito Smart City, 
os quais foram desdobrados nas seguintes 
palestras: Conceituação de Cidade Inteligente 
e Humana; Cenário Atual de Boa Vista; 
Metodologia do Planejamento Estratégico de 
Cidade Inteligente e Humana - Boa Vista 2020; 
Governança; Desenvolvimento Econômico; 
Desenvolvimento Social e Sociedades 
Inteligentes.

Abertura da programação do Fórum. Em pé a Prefeita de Boa Vista, Teresa Surita e sentada (2ª da direita para a esquerda), a superintendente da FIER,
Almecir Câmara.
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08/06/2017 - Lançamento do Livro: Arco Norte

12/06/ 2017 - Dia  Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil

Junho a Novembro de 2017 – Divulgação de Prêmios de Desenvolvimento
sustentável e Empreendedorismo na Amazônia

A 2ª Vice-Presidente da FIER, Sra. Rosinete 
Damasceno Baldi, representando o Presidente 
da FIER, juntamente com os diretores da FIER, 
com a Coordenadora Técnica, Sra. Karen Telles e 
do Assessor Contábil da FIER, Sr. Maclison 

A Vice-Diretora da Escola do SESI, Sra. 
Gardência Cavalcante e membro do CTMAR, 
representou a FIER na exposição “Às vezes, 
crianças: um quase retrato de uma infância 
roubada”, promovida pela Superintendência 

A Federação das Indústrias do Estado de 
R o r a i m a  r e a l i z o u  a  d i v u l g a ç ã o  d o  
Regulamento dos Prêmios Professor Samuel 
Benchimol e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente, por meio de 
publicações em sites, informativos e visitas de 
sensibilização realizadas junto às instituições 
de ensino públicas e privadas.

Chagas e o conselheiro Marcello Bussachi, 
participaram do lançamento do Livro: Arco 
Norte: Um desafio logístico, realizado no dia 
08.06.2017, na Assembleia Legislativa de 
Roraima.

Regional do Trabalho e Emprego em Roraima e 
o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho, com o apoio do Fórum Roraimense 
de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil, no Pátio Roraima Shopping.

Cerimônia de Lançamento do livro na ALE.  A 1ª. Vice-Presidente da FIER ocupando a terceira poltrona da esquerda para a direita.

Banner de divulgação nos sites das instituições parceiras.
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10/08/2017 - Parlamento Amazônico 

01 e 02/09/2017
Abertura Oficial da Colheita da Soja no Cerrado de Roraima, Safra 2017 

18/09/2017 - Prêmio IEL de Estágio

A FIER participou, por meio da sua 
assessoria estratégica, da solenidade de posse 
do Deputado Coronel  Chagas, como 
Presidente do Parlamento Amazônico, dos 
demais membros da Mesa Diretora e do 
Conselho Fiscal, para o biênio 2017/2018.  Na 
ocasião foram realizadas duas palestras com 
os temas: “O índice de governança municipal”, 
ministrada pelo palestrante Dr. Rogério Ramos 

O 1° Vice-Presidente da FIER, Senhor Luiz 
Coelho de Brito, participou das solenidades 
alusivas ao início da colheita do grão no Estado 
de Roraima. A expectativa foi de que a safra 

A Superintendente da FIER, Senhora 
Almecir de Freitas Câmara, representou o 
Presidente da FIER, Senhor Rivaldo Fernandes 

de Souza, diretor de desenvolvimento 
institucional do Conselho Federal de 
Administração, e pelo administrador Antônio 
José Leite de Albuquerque, membro do 
Conselho Federal de Administração; e “A 
regulamentação da Lei dos Free Shops em 
cidades gêmeas de fronteiras”, proferida por 
Frederico Antunes (PP), deputado estadual 
pelo Rio Grande do Sul.

fique em torno de 100 mil toneladas, o que 
representa um crescimento de 33% em 
relação as 75 mil toneladas colhidas em 2016.

Neves, na Cerimônia de Entrega do Prêmio IEL 
de Estágio 2017 realizada no auditório da 
entidade.

Imagem e Representação

Divulgação do evento no site da UER. Informativo eletrônico do Sistema FIER.
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03/11/2017 - EVTEA – Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental para implantação da Hidrovia do Rio Amazonas

Imagem e Representação

A ação foi coordenada pela Diretoria de 
Infraestrutura Aquaviária do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte 
(DNIT) e foi realizada no Auditório do SESI/RR, 
com a participação de técnicos, engenheiros e 
autoridades convidadas. Na ocasião foi 
apresentado o resultado de um estudo que 
prevê uma série de obras de infraestrutura em 
diferentes estados da região, inclusive 
Roraima, visando a navegabilidade dos rios 
que fazem parte da bacia do Amazonas (entre 
eles o rio Branco, no trecho de Caracaraí).  A 
FIER foi representada pela sua coordenação 
técnica.

Cerimônia de Abertura da apresentação dos Estudos.

06/11/2018 – Evento alusivo ao aniversário da UFRR

30/11/2017 – Encontro com Fornecedores

A Superintendente da FIER, Senhora 
Almecir de Freitas Câmara, representou a FIER, 
no Lançamento do Livro “Anos que 
Transformaram Roraima: uma visão crítica e 

Visando promover o fortalecimento do 
relacionamento entre a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima e seus 
fornecedores de produtos e serviços, foi 
realizada a segunda edição do encontro, 

histórica da UFRR”, comemorativo aos 28 anos 
de criação da UFRR, o evento aconteceu no dia 
06 de novembro de 2017, na UFRR.

abordando temas como gestão de resíduos, 
valores institucionais, qualidade e parcerias. 
Na ocasião foram lançados o Catálogo de 
Fornecedores da FIER e o selo do programa, 
que poderá ser usado pelas empresas.

Capa do catalogo. Logotipo do evento utilizado como selo.
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23/11/2017 - FIER participa da premiação a projetos de
empreendedorismo e sustentabilidade

29/11/2018 – Evento na FECOMERCIO

O Presidente da FIER, empresário Rivaldo 
Neves, participou da cerimônia de anúncio dos 
vencedores dos prêmios Samuel Benchimol e 
Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente, realizada no Auditório Gilberto 
Mendes de Azevedo, na sede da FIEAM. Os 
prêmios foram criados pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) e Banco da Amazônia, com o 
apoio da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Secretaria de Estado de Planejamento, 
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Amazonas(SEPLANCTI/AM) e do 
Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa (SEBRAE). 

O presidente da FIER, empresário Rivaldo 
Neves, participou da solenidade para 
assinatura do Decreto que prorroga os efeitos 
do Decreto 23.978-E (trata de ICMS) e Sanção 
da Lei que Institui a Farmácia do Povo, no 
auditório da Federação do Comércio, Bens e 

Serviços do Estado de Roraima, com a 
Presença da Governadora Suely Campos, 
Presidente da Fecomércio-RR Ademir dos 
Santos, Deputados, Secretários de Estado e 
demais autoridades.

Imagem e Representação

Presidente da FIER (gravata vermelha) junto às demais autoridades.

O presidente da FIER (2º. Da direita para a esquerda) com o presidente da FECOMERCIO (à esquerda), a Governadora de Roraima e demais autoridades.
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A conversão do volume de matérias 
espontâneas em valor  financeiro corresponde 
ao montante que a FIER teria que pagar, caso 
houvesse a contratação destas publicações. 

Representa o esforço da Assessoria de 
Comunicação em articular a divulgação junto 
a imprensa local.

Ações de Divulgação Institucional

Imagem e Representação

 
 

Divulgação Espontânea
 

 
 

Quantidade
 

Investimento Indireto 
(Caso as matérias 

espontâneas fossem 
pagas pela FIER)

 
Informativo FIER Notícias

 
27 edições

  
Reportagens e entrevistas em 
Jornais e Revistas

 

66 em jornais
 

e 
 

400
 

em revistas
 

21.943,73
 

Reportagens e entrevistas em 
emissoras de rádio

 
21  

67.932,00
 

Reportagens e entrevistas em 
emissoras de televisão

 
24  

36.471,30
 

Anúncios e matérias em Revistas 
3 anúncios e 4 
matérias

 

31.500,00
 

Publicação em sites e redes sociais 
Site 39 e

 
140 nas 

redes sociais
 

9.250,00
 

Jornal dos conselhos
 

3
  

Total

 

167.097,03

 
 

Informativos
 

Informativo FIER Notícias
 

 

27 edições
 

 

Informativo Boas Notícias FIER

Coluna FIER

 

 

05 edições

30 edições

 

 

Jornal dos conselhos 03 edições  
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Representação Institucional em Fóruns e Conselhos Locais

 

CONSELHOS

 

REPRESENTANTES DA FIER

 

 
 

Suplente: Arnaldo Mendes de Souza Cruz

 

Conselho da Junta Comercial JUCERR

 

Titular: Rosinete Damasceno Baldi

 

Conselho de Consumidores da Eletrobrás

  
 

Conselho Deliberativo do SEBRAE/RR

 

–

 

CDE 

 

Titular: Rivaldo Neves

 

Suplente: Luiz Coelho de Brito

 

Conselho Superior do IFRR

  
 

Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento 
Econômico –

 

FUNDER

 
 

Titular: Rivaldo Neves 

 

Suplente: Karen Aline Telles Zouein

 

Conselho Estadual de Saúde –

 

CES/RR

  

Conselho de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio 
ao Desenvolvimento UFRR.

 

Suplente: Karen Aline Telles Zouein

 

  
  

 
 

Conselho do Fundo de Desenvolvimento Industrial 
–

 

FDI/CDI

 
Titular: Rivaldo Neves 

 
 

Conselho Estadual do Meio Ambiente, Ciência e 
Tecnologia –

 

CEMACT 

 
 

Suplente: Eduardo Bayma Oestreicher

 

Conselho da Comunidade comarca Boa Vista –

 

Projeto Começar de Novo

 

 

 

Suplente: Clerlânio Fernandes de Holanda

 

 

Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Anauá/ 
Flona Anauá

 
 

 

Suplente: Júlio César Ferreira Izel

 

 

Conselho Consultivo da Floresta Nacional de 

Conselho Municipal da Cidade de Boa Vista

Roraima / Flona Roraima

 

 

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do 
Meio Ambiente - CONSEMMA 

Conselho Contencioso Administrativo Fiscal da 
SEFAZ

Titular: 

Suplente: Oneber de Magalhães Queiroz

Titular: Veronildo da Silva Holanda

Titular: Oneber de Magalhães Queiroz

Titular: Oneber de Magalhães Queiroz
Suplente: Eduardo Oestreicher

Titular: Oneber de Magalhães Queiroz

Suplente: Karen Aline Telles Zouein

Nikson Luã Brasil de Andrade

Titular:  Veronildo da Silva Holanda

Titular: Almecir de Freitas Câmara

Titular: Fabiana Duarte

Titular: Jamili Rafaela Vasconcelos
Suplente: Gardênia Cavalcante Figueira 

Titular: Iracema do Valle Oliveira
Suplente: Solange Minotto

Titular: Diego Silva Lopes
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CONSELHOS

 

REPRESENTANTES DA FIER

 

 
 

 

   
Conselho Estadual de Recursos Hídricos -CERH

 Titular: Oneber de Magalhães Queiroz

 

Suplente: Júlio César Ferreira Izel

 

Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 
de Roraima -

 
CIEA

 

 
 

 
 

 

Comissão Estadual de Emprego de Roraima 
-

 

COER

 
Titular: Manoel Idalino Ferreira Chaves

 

Suplente: Ubirajara Sá Neto
 

Fórum PROGREDIRR
 

Titular: Rosinete Damasceno Baldi

 

Fórum Estadual das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte 

Titular: Rosinete Damasceno Baldi  

Suplente: João da Silva  

Técnica: Solange Minotto Saraiva  

Titular: Rivaldo Neves 

 

Comissão Institucional de Análise do Zoneamento 
Ecológico do Estado de Roraima

 
Fórum das Federações Representativas de Classes 
Empresariais de Roraima

Titular: Rivaldo Fernandes Neves
Suplente: Solange Minotto Saraiva

Titular: Oneber de Magalhães Queiroz
Suplente: Solange Minotto Saraiva

Representação Institucional em Fóruns e Conselhos Locais

 
REPRESENTAÇÃO NACIONAL 

 
REPRESENTANTES DA FIER  

Diretoria da CNI  Rivaldo Fernandes Neves  
Clerlânio Fernandes de Holanda  

Conselho de Representantes da Ação Pró-
Amazônia 

Rivaldo Fernandes Neves  

Clerlânio Fernandes de  Holanda  

Comissão de Subvenção/SESI 
 

Rivaldo Fernandes Neves
 

 da Micro e Pequena Empresa   

COEMA 
 

Ambiente e Sustentabilidade –
 

Centro Nor
 

 
 

Rede de Florestas da CNI Oneber de Magalhães Queiroz  

Conselho Temático   Permanente– COMPEM 

– Conselho Temático de Meio 
Regional 

te

João da Silva
Oneber de Magalhães Queiroz

Maclison Leandro Carvalho das 
Chagas



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2017102 Imagem e Representação

PARTICIPANTE EVENTO DATA  LOCAL  

 

Reunião Extraordinária da CNI/ 
1ª Reunião do Conselho de 
Representantes da Ação Pró-
Amazônia. 

31.01.2017

 

Brasília –

 

DF

 

 

Rivaldo Fernandes Neves 
 
 

1ª Reunião de Diretoria da CNI e 
2ª Reunião do Conselho de 
Representantes da Ação Pró-
Amazônia. 

21/02/2017

 

Brasília –  DF  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2ª Reunião de Diretoria da CNI  e 
3ª Reunião do Conselho de 
Representantes da Ação Pró-
Amazônia 

28/03/2017

  

Brasília – DF

 

3ª Reunião de diretoria da 
CNI, (*) Reunião de avaliação 
do SESI e SENAI e 4ª Reunião 

do Conselho de Representantes 
da Ação Pró-Amazônia

 

25 e 26/04/2017

 

Brasília –

 

DF

 

4ª Reunião de
 
Diretoria da CNI e 

programação e 5ª Reunião do 
Conselho de Representantes da 
Ação Pró-Amazônia

 

22 e 23/05/2017
 

Brasília –
 

DF
 

 
5ª Reunião de Diretoria da CNI E 

7º Congresso de Inovação
 

26, 27 e 
28/06/2017

 

São Paulo -  SP  

6ª Reunião de Diretoria da CNI
 
e 

6ª Reunião do Conselho de 
Representantes da Ação Pró-
Amazônia

 

25/07/2017
 

Brasília -
 

DF
 

7ª Reunião de Diretoria da CNI e 
programações paralelas

 

26 a 29/08/2017 Curitiba -
 

PR
 

8ª Reunião de Diretoria da CNI 
Evento  Nordeste Forte, Reunião 
sobre o Sistema Indústria e 7ª 
Reunião do Conselho de 
Representantes da Ação

 
Pró-

Amazônia

 

24,25 e 
26/09/2017

 
Brasília -

 
DF

 

8ª Reunião do Conselho de 
Representantes da Ação Pró-
Amazônia

 

24/11/2017 Manaus -

 

AM

 

9ª Reunião de Diretoria da CNI e 
35º Encontro Brasil-Alemanha e 

 

12 a 14/11/2017
  

Porto Alegre -RS
 

10ª Reunião de Diretoria da CNI

 e 9ª Reunião do Conselho de 
Representantes da Ação Pró-
Amazônia

 

13/12/2017  
Brasília -DF

 

( * ) Participação somente do Presidente da FIER.
 

Rivaldo Fernandes Neves 
e Clerlânio Fernandes de 
Holanda

Rivaldo Fernandes Neves 
e Clerlânio Fernandes de 
Holanda

Participação do Presidente e Delegado Representante da FIER em Reuniões,
Eventos Nacionais e Ação Pró-Amazônia promovidos pela CNI 
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PARTICIPANTE EVENTO DATA LOCAL

João da Silva e Luiz Brito

 

23ª Reunião do COEMA
Regional  Centro -

 

Norte e
Visita técnica.

 

09 e 10/03/2017

 

Porto Velho -

 

RO

 

 
 

C  

Reunião preparatória e 
Audiência com o Presidente 
Michel Temer.

 

 

Brasília –

 

DF

Rivaldo Fernandes Neves;

 

Clerlânio Fernandes de 
Holanda;
Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas.

 Lançamento da Agenda
Legislativa da CNI

 

28/03/2017

 

Brasília –

 

DF

 

Rosinete Damasceno Baldi

 

Intercâmbio de Lideranças 
Setoriais do Vestuário –

 

PDA

 
12.04.2017

 

Brasília

 

–

 

DF

 

Rivaldo Fernandes Neves

 

e Almecir de Freitas 
Câmara 

Missão Empresarial do SEBRAE

à China - CANTON FAIR 2017

 
 17 a 

28.04.2017

 

China

 

Oneber de Magalhães 
Queiroz

Intercâmbio de Lideranças 
Setoriais –

 
PDA

 19.04.2017

 
Brasília –

 
DF

 

João da Silva;
Janílson Chaves Nery; 
Manoel Afonso de Oliveira 
Neto;
Joaquim Pedro de Souza.

 

13ª Feira Internacional de 
Auto Peças, Equipamentos e 
Serviços –

 
Automec 2017 

 

EXPO 

25 a 29 de abril 
de 2017

 
São Paulo –

 

SP

 

João da Silva
24ª reunião do COEMA –

 Regional Centro Norte
 

e visita 
técnica

 

18 e 19/05/2017 Cuiabá –
 

MT
 

Rosinete Damasceno
Baldi

 

Reunião do Sindicato das 
Indústrias de Vestuário

 

22/05/2017
 

São Paulo -

 

SP

 Manoel Idalino Ferreira 
Chaves

Serigrafia Sign 
Futuretêxtil

 

12 a 15/07/2017

 

São Paulo -

 

SP

 João da Silva e Oneber de 
Magalhães Queiroz

 

Reunião conjunta entre 
COEMA Regional Centro 
Norte e Regional Nordeste

 

e 
Visita técnica

  

17 e 18/08

 
São Luiz –

 

MA

 Rivaldo Fernandes Neves

 

Posse da nova diretoria da 
FINDES

 

03/08/2017

 

Vitória -

 

ES

 

Rivaldo Fernandes Neves 
e Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas

 

Fórum de Simplificação e 
Integração Tributária 

 

07/08/2017

 

Brasília –

 

DF

 

  
 

 

João da Silva

Intercâmbio de Lideranças 
Setoriais da In
Reparação – PDA 

dústria de 18/10/2017 Brasília – DF

Participação dos diretores dirigentes da FIER e dos Sindicatos em Reuniões,
Fóruns, Conselhos e Eventos Nacionais e Internacionais 

Rivaldo Fernandes Neves;
Luiz Coelho de Brito;
Aniceto Wanderley 

ampanha Neto;
Oneber de Magalhães 
Queiroz;
Alexandre Alberto 
Henklain;
Almecir de Freitas Câmara;
Izabel Cristina Ferreira 
Itikawa;
Clerlânio Fernandes de 
Holanda.

Participação dos diretores, dirigentes da FIER e dos Sindicatos em Reuniões, Fóruns,
Conselhos e Eventos Nacionais e Internacionais 

13 e 14/03/2017 

João da Silva
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Reunião do Conselho de 
Administração 2017 –  
CBIC
 

08/11/2017
 

Brasília – DF

Iracema do Valle Oliveira  
XIX Encontro Nacional de 
Energia Elétrica –

 
ANEEL

 

09 e 
10/11/2017

 

Fortaleza – CE

 

Intercâmbio de Lideranças 
Setoriais da Indústria de 
Alimentação –

 

PDA

 
 

Brasília – DF

João da Silva e Oneber de 
Magalhães Queiroz

 

26ª Reunião do COEMA 
Centro Norte e visita técnica

 

23 e 24/11/2017

 

Manaus-AM

Rivaldo Fernandes Neves 

Qualishow 2017, Cerimônia 
de Entrega dos prêmios 
Samuel Benchimol e Banco da 
Amazônia de 
Empreendedorismo 
Consciente.

24 e 25/11/2017  Manaus - AM

Veronildo da Silva 
Holanda

Izabel Cristina Ferreira 
Itikawa

09 e 
10/11/2017

(continuação da tabela anterior)

Participação de Técnicos e Assessores da FIER em Reuniões e eventos promovidos pela CNI 
 

PARTICIPANTE EVENTO  DATA  LOCAL  
Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas e 
Alcides Lima

 

Seminário RedIndústria
 

02 e 03/02/2017
 Brasília –

 
DF

 

William Tihago Quirino

 
Curso de Inteligência Comercial

 
09 e 10/02/2017

 
Brasília –

 
DF

 Solange

 
Minotto

 Saraiva

 

Encontro de Coordenadores do 
Sistema de Núcleos Estaduais 
de Inovação.

 

16 e 17/02/2017  
Brasília –

 

DF

 
Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas

 

1ª Reunião Ordinária do 
COMPEM

 

20/02/2017

 

Brasília –

 

DF

 
Solange Minotto 
Saraiva

 

20° Encontro da Rede de 
Desenvolvimento Associativo

 

06 a 07/04/2017

 

Brasília –

 

DF

 
Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas

 

2ª Reunião Ordinária do 
COMPEM

 

24/04/2017

 

Brasília –

 

DF

 
Karen Aline Telles 
Zouein

 

Encontro Nacional dos Gestores 
da Chamada Nacional

 

25 e 26/04/2017

 

Brasília –

 

DF

 

Karen Aline Telles 
Zouein

 

Encontro de Gerentes da Rede 
CIN

 

01 e 02/06/2017

 

Brasília –

 

DF

 

Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas

 

2ª Reunião Ordinária do 
COMPEM -

 

Seminário Pense nas 
Pequenas Primeiro

 

07/06/2017

 

Brasília –

 

DF

 

Karen Aline Telles 
Zouein

 

Fórum dos Executivos das 
Federações

 

13/06/2017

 

Brasília –

 

DF

 

Fabiana Duarte de 
Souza

 

2º Encontro dos Gestores do 
Projeto PROCOMPI

 

16 e 17/08/2017

 

Curitiba –

 

PR

 

Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas

 

Fórum de Simplificação e 
Integração Tributária 

 

07/08/2017

 

Brasília –

 

DF

 

Solange Minotto 
Saraiva

 

Workshop Ambiente Sindical: 
Novos desafios para o Sistema 
Indústria e do 21° Encontro da 
Rede de Desenvolvimento 
Associativo

 

13 e 14/09/2017

 

Brasília –

 

DF

 

Maclison Leandro 
Carvalho das Chagas

 

4ª Reunião Ordinária do 
COMPEM

 

29/09/2017

 

Curitiba-PR

 

Solange Minotto 
Saraiva

 

XIX Encontro Nacional de 
Energia Elétrica –

 

ANEEL

 

09 e 10/11/2017

 

Fortaleza -

 

CE

 

Nikson Luã Brasil de 
Andrade

 

Curso “Crie Engajamento”

 

13 e 14/11/2017

 

Brasília –

 

DF
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CAPACITAÇÕES INTERNAS

Foram realizadas 11 capacitações para 100% da força de trabalho, conforme 
a natureza das suas atividades.

CAPACITAÇÕES

 

PERÍODO

 Nº DE 

PARTICIPANTES
 

Palestra sobre Direção Defensiva
 

21/02/17
 

3
 

Curso sobre a elaboração do termo de
referência, Planejamento das Contratações 
 e a Eficiente Gestão Contratual no  

 Sistema       “S”. 

10 À 12/05/2017 2 

Palestra sobre Guarda, Higienização e Uso 
Correto dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI 

12/06/17 9 

Treinamento de Combate a Incêndio e 
Evacuação de Funcionários. 

25/07/17 18 

Palestra sobre Ergonomia Voltada para 
Equipe de Manutenção 

30/08/17 6 

Palestra sobre Prevenção de Segurança no 
Manuseio com Produtos Químicos. 

13/10/17 5 

Palestra sobre Primeiros Socorros 13/10/17 13 

Palestra sobre Acidente no Trabalho
 

16/10/17 11 

 25/10/17 1 

Curso de Formação de Auditores na Norma 
ISO 19011:9001/2015. 

26 À 31/10/17 2 

Palestra sobre Acidente de Trajeto

 

14/11/17 11 

 

Workshop: "Vamos implementar um CRM! 
Por onde Começamos?".
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VIDEOCONFERÊNCIAS DE JANEIRO 

Projeto de Inovação 

Data Horário

12/01/2017 13h às 16h

Participante

Karen Telles (COTEC)

Data Horário

23/01/2017 8h às 11h

Participante

Nikson Luã Brasil de Andrade (CPAS)

 

Rede CIN

 

Data

 

Horário

 

25/01/2017

 

8h às 10h30

 

Participantes

 

Karen Telles (COTEC) e Willian Tihago 
(CIN)

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE FEVEREIRO 

 

Rede CIN

 

Data

 

Horário

 

06/02/2017

 

12h às 13h30

 

Participantes

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

Chamada Nacional Projeto Inovação

 

Data

 

Horário

 

Participantes

 

08/02/2017

 

15h às 16h

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

Karen Aline Telles Zouein (COTEC)

 

Rede

 

RELGOV

 

Data

 

Horário

 

10/02/2017

 

13h às 15h

 

Participantes

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

Maclison Chagas (Ass. Contábil)

 

PARTICIPAÇÃO EM VIDEOCONFERÊNCIAS

Com o objetivo de promover o alinhamento 
institucional,  realizar capacitações e 
acompanhamento dos projetos  ou programas 
d e s e n v o l v i d o s  p e l a s  f e d e r a ç õ e s ,  a  

Confederação Nacional da Indústria – CNI, 
promoveu 32 videoconferências ao longo do 
ano com a participação da equipe técnica da 
FIER.

Programa de Desenvolvimento Associativo -
PDA
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Solange Minotto Saraiva (COTEC)

Projeto de Inovação -Convênio 46 CNI/Sebrae

Data Horário

14/03/2017 14h30 às 16h

Participantes

 

Nikson Luã Brasil de Andrade (CPAS)

 

 

Rede de Desenvolvimento Associativo - RDA

Rede de Desenvolvimento Associativo - RDA

Rede de Desenvolvimento Associativo - RDA

 

Data

 

Horário

 

15/03/2017

 

09h às 10h30

 

Participantes

 

Nikson Luã

 

Brasil de Andrade (CPAS)

 

PROCOMPI

 

Data

 

Horário

 

24/03/2017

 

14h às 16h

 

Participantes

 

Fabiana Duarte de Souza

 

Rede CIN

 

Data

 

Horário

 

Participantes

 

27/03/2017

 

10h30 às 17h

 

William Tihago Quirino Sales

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE ABRIL

VIDEOCONFERÊNCIAS DE MARÇO

 

Rede Relgov

 

Data

 

Horário

 

07/04/2017

 

14h às 16h

 

Participantes

 

 

Maclison Chagas

 

Karen Aline Telles Zouein (COTEC)

 

  

Data

 

Horário

 

24/04/2017

 

15h30 às 17h

 

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

Nikson Luã

 

Brasil de Andrade (CPAS)

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE MAIO

 

  

Data

 

Horário

 

17/05/2017

 

9h às 10h30

 

Participantes

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

Nikson Luã Brasil de Andrade (CPAS)

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE JUNHO
 

Rede Relgov

 
Data
 

Horário
 

09/06/2017
 

14h às 16h
 

Solange Minotto Saraiva (COTEC) 

Maclison Chagas (Ass. Contábil) 

Participantes

Rede Relações Governamentais

Data Horário

Participantes
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Rede CIN

 Data  Horário  

12/06/2017  9h30 às 11h30  
Participantes

 
William Tihago Quirino Sales (CIN)

 

 

Rede de Desenvolvimento Associativo - RDA

Rede de Desenvolvimento Associativo - RDA

 
Data

 
Horário

 14/06/2017

 
9h às 10h30

 

  Nikson Luã Brasil de Andrade (CPAS)

 Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

Alinhamento do Projeto Inovação

 

Data

 

Horário

 
19/06/2017

 

15h às 17h

 
Participantes

 
Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 
Nikson Luã

 

Brasil de Andrade (CPAS)

 

Fabiana Duarte de Souza (CPAS)

 

Defesa de Interesses do Sistema Indústria  

Data

 

Horário

 

22/06/2017

 

8h30 às 11h

 

Participantes

 

Karen Aline Telles Zouein (COTEC)

 

Maclison Chagas (Ass. Contábil)

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE JULHO

 
Rede Relgov

 

Data

 

Horário

 

07/07/2017

 

14h às 16h

 

Participantes

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

  

Data

 

Horário

 

11/07/2017

 

14h às 15h30

 

Nikson Luã Brasil de Andrade 

 

Rede CIN

 

Data

 

Horário

 

27/07/2017

 

9h às 11h

 

Participantes

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

William Tihago Quirino Sales (CIN)

 

Convênio Procompi

 

Data

 

Horário

 

28/07/2017

 

14h às 17h

 

Participantes

 

Nikson Luã Brasil de Andrade (CPAS)

 

Fabiana Duarte de Souza (CPAS)

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE AGOSTO 

 

Rede CIN

Data Horário

07/08/2017 9h às 15h

Participantes

William Tihago Quirino Sales (CIN)

VIDEOCONFERÊNCIAS DE JUNHO (continuação)
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VIDEOCONFERÊNCIAS DE SETEMBRO  

Rede CIN

 Data  Horário  
15/09/2017

 
13h às 15h

 
Participantes

 
William Tihago Quirino Sales (CIN)

 
VIDEOCONFERÊNCIAS DE OUTUBRO 

 

Videoconferência Mensal da RDA

 

Data

 

Horário

 18/10/2017

 

8h às 9h30

 Participantes

 Nikson Luã Brasil de Andrade (CPAS)

 
Fabiana Duarte de Souza (CPAS)

 

Projeto de Inovação
 

Data

 

Horário

 
24/10/2017

 

8h às 10h

 
Participantes

 

Fabiana Duarte

 

de Souza (CPAS)

 

Nikson Luã Brasil de Andrade (CPAS)

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE NOVEMBRO

 Rede Relgov

 

Data

 

Horário

 

10/11/2017

 

9h às 10h20

 

Participantes

 

Karen Aline Telles Zouein (COTEC)

 Rede CIN

 

Data

 

Horário

 

27/11/2017

 

12h às 15h

 

Participantes

 

William Tihago Quirino Sales (CIN)

 

Karen Aline Telles Zouein (COTEC)

 

VIDEOCONFERÊNCIAS DE DEZEMBRO

 

 

Rede de Desenvolvimento Associativo -RDA

 

Data

 

Horário

 

14/12/2017

 

13h às 14h

 

  

Solange Minotto Saraiva (COTEC)

 

Nikson Luã Brasil de Andrade  

 

Rede RELGOV

 

Data

 

Horário

 

19/12/2017

 

11h30 às 13h30

 

Solange Minotto Saraiva (COTEC)
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