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Contribuir para a competitividade da indústria rorai-
mense atuando na defesa de interesses, represen-
tatividade institucional e fortalecimento sindical.

Ser reconhecida nacionalmente como protagonista 
na promoção do crescimento e desenvolvimento 
da indústria roraimense, gerando sinergia e impac-
tos relevantes para a sociedade.

MISSÃO

VISÃO

PALAVRA DO PRESIDENTE

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO

COMÉRCIO EXTERIOR

FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

INOVAÇÃO
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Temos a satisfação de trazer ao seu conhecimento, a des-
crição das principais realizações da Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima no decorrer do ano de 2016.
Podemos perceber que, apesar de termos vivenciado 
um período de ajustes orçamentários e financeiros, em 
função da queda da nossa arrecadação, foi possível atin-
gir as metas previstas tanto para os programas nacionais 
executados localmente, quanto para as ações específicas 
da nossa Federação.
A soma de esforços com entidades parceiras, a imple-
mentação de práticas fundamentadas na otimização de 
recursos e a dedicação do corpo técnico, dirigentes, di-
retores e conselheiros, foi fundamental para que a nossa 
missão institucional fosse, mais uma vez, exercida e reco-
nhecida pela indústria local.
Este foi o primeiro ano da nossa nova gestão, a qual per-
manecerá fundamentada em um modelo que priorize 
o fortalecimento das indústrias e sindicatos industriais, 
orientada por princípios e valores que têm garantido à 
FIER, o reconhecimento e a legitimidade para ser a refe-
rência na representação do setor industrial.
Nossos agradecimentos a todos que contribuíram direta 
ou indiretamente para o trabalho que foi desenvolvido.

Obrigado

Rivaldo Fernandes Neves
Presidente da FIER
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FIER divulga ações posto de atendimento 
do BNDES

Para as Micro, Pequenas e Médias empresas que 
buscam apoio financeiro, a Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima, possui um posto de atendi-
mento e de informações do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES). Esta 
unidade é a única presente no Estado, cujo objetivo 
é atender os diversos setores da indústria e também 
os segmentos do comércio, serviços, transporte e 
agricultura. 

Em janeiro de 2016, a FIER deu início a uma sé-
rie de ações para divulgar os produtos e serviços 
do banco para as indústrias locais. Foram realizadas 
entrevistas, postagens em redes sociais e no site da 
Federação, assim como a divulgação em reuniões e 
encontros.

Além de explicar quem pode solicitar os financia-
mentos, como e onde, foram destacadas as informa-
ções básicas, conforme os quadros a seguir:

As pesquisas Sondagem são realizadas pela Con-
federação Nacional da Indústria – CNI, com o apoio 
da FIER, com objetivo de coletar informações sobre 
o desempenho das indústrias, seus principais indica-
dores de crescimento, dificuldades e perspectivas. 
Elas são divididas em dois tipos: 

Sondagem Industrial: com amostra definida alea-
toriamente e composta por empresas de diferentes 
atividades da indústria.

Sondagem da Construção: com amostra aleatória 
e composta por empresas que atuam na construção 

Classificação de porte de empresas:

Pesquisas
civil e em obras de estradas e terraplanagem.

Índice de Confiança do Empresário da Indústria: 
a partir das pesquisas sondagem mede a percepção 
dos empresários em relação à economia e as suas 
perspectivas para os próximos períodos,

Foram publicados 12 boletins anuais de cada uma 
destas pesquisas, cujo envio dos questionários e co-
leta de dados foi realizados com o apoio da FIER, que 
também divulgou as informações junto à imprensa e 
Conselhos Temáticos.

Exemplares da Sondagem da Construção e Sondagem Industrial

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL
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O PROCOMPI - Programa de Apoio à Com-
petitividade das Micro e Pequenas Indústrias é uma 
parceria entre o SEBRAE e a CNI, executado pela 
FIER, com o objetivo de estimular o fortalecimento 
de micro e pequenas indústrias.

Trata-se de um conjunto de ações coletivas prio-
rizadas pelos empresários, relacionadas à inovação, 
meio ambiente, gestão empresarial, processo pro-
dutivo, mercado, design, tecnologias limpas, entre 
outras.

Em 28 novembro de 2016 a FIER aprovou a re-
alização do Projeto Fortalecimento das Indústrias de 
Confecção da Cidade de Boa Vista – Roraima, que 

O evento foi realizado no dia 17 de agosto, no 
auditório da FIER e contou com a participação do 
Presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, da 
Diretora de Planejamento da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, Keila Ro-
drigues e do Sócio-Diretor da empresa Macrologísti-
ca, Olivier Gerard, líderes sindicais do setor industrial, 
representantes de Secretarias Estatuais, empresários 
da indústria, comércio, serviços, transportes, agricul-
tura e dirigentes do Sistema Indústria de Roraima.

será desenvolvido ao longo de 2017, se estendendo 
até maio de 2018, junto a 20 empresas do setor com 
as seguintes ações:

• Pesquisa de Resultados – T0 (03/04 a 
31/05/2017) e Tfinal (01/03 a 27/04/2018);

• Palestra sobre redução de desperdícios 
(06/04 a 27/04/2017);

• Curso Básico de Design de Moda (01/06 a 
28/07/2017);

• Consultoria em Marketing de Produto – 
35h/empresa (01/06/2017 a 28/02/2018);

• Curso de Gestão da Qualidade – Conceitos 
Básicos (01/11 a 30/11/2017).

Houve a apresentação dos resultados do estudo 
sobre a identificação dos microeixos de transporte 
para Roraima, financiado pela SUDAM, tendo como 
ponto de partida o projeto Norte Competitivo, de-
senvolvido pela Ação Pró-Amazônia e a Confedera-
ção Nacional da Indústria – CNI.

Foram mapeados os principais eixos de transporte 
de passageiros e cargas do nosso Estado, apontando 
os mais viáveis e os que necessitam de investimentos, 
bem como aqueles que devem ser estruturados.

PROCOMPI

Seminário “Micrologística de Transporte de Roraima: 
Novas Rotas para o desenvolvimento local”

Rivaldo Neves (FIER) ao centro, Keila Rodrigues (SUDAM) à esquerda e Olivier Girard (Macrologística) à direita

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER) promoveu nos dias 20 e 23 de setembro, o 
Encontro com candidatos à Prefeitura de Boa Vista, 
cujo objetivo foi oportunizar aos candidatos à prefei-
tura no pleito de 2016, a inserção das propostas do 
segmento industrial em seus planos de governo, bem 
como promover a troca de informações e o esclare-
cimento de dúvidas desta categoria econômica.

O Encontro foi realizado no auditório da enti-
dade e contou com a participação dos presidentes 
dos Sindicatos e Conselhos Temáticos da Federação, 
conselheiros e dirigentes do Sistema Indústria e em-
presários industriais dos segmentos da Construção 
Civil; Madeireiro; Construção de Estradas e Terraple-
nagem; Panificação, Alimentos e Bebidas; Reparação 
de Veículos; Gráfico; Artesanato; Confecções; Mine-
ração; Beneficiamento de Grãos; Fabricação de Joias; 
Cerâmico (Telhas e Tijolos); Serralheiro e Moveleiro.

Durante a programação foi apresentada a Carta 
da Indústria com um resumo das prioridades elen-
cadas pelos segmentos industriais roraimenses, para 
que contribuam para a criação de um ambiente polí-
tico, econômico e social favorável ao desenvolvimen-
to das suas atividades produtivas.

Cada um teve 20 minutos para apresentar as suas 
propostas considerando as demandas constantes na 
Carta. Em seguida responderam a cinco questiona-
mentos referentes à criação da Política de Desen-
volvimento Econômico de Boa Vista; elaboração de 

projeto de engenharia de trânsito; política habitacio-
nal; política de resíduos sólidos e logística reserva; 
valorização dos produtos fabricados em Roraima e a 
criação de um Fórum Municipal Empresarial.

No primeiro dia foram sorteados para apresenta-
rem suas propostas de plano de governo, os candi-
datos Teresa Surita (PMDB) da coligação Trabalhando 
para Todos; Kalil Coelho (PV) da coligação Boa Vista 
Melhor para Todos; Alex Ladislau do Partido Republi-
cano (PRP); Jeferson Alves (PDT) da coligação Co-
ragem para Mudar Boa Vista e Márcio Junqueira do 
partido Republicano da Ordem Social (PROS), que 
por sua vez não pôde comparecer ao evento. 

No segundo dia o evento contou com a par-
ticipação dos candidatos Roberto Ramos (PT) pela 
coligação Boa Vista para Todos Nós; Abel Galinha 
(DEM) da coligação Boa Vista para Todos e Sandro 
Baré (PP), da coligação Boa Vista para Você, os quais 
concorrem pela primeira vez ao pleito de 2016. Por 
motivos de saúde o candidato Luis Oca (PSOL) da 
coligação Frente de Esquerda para Boa Vista também 
não compareceu ao encontro.

O Presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, 
avaliou o Encontro com uma iniciativa democrática e 
transparente. “Mais uma vez nos posicionamos em 
prol da defesa de interesses das Indústrias locais, sen-
do interlocutores junto àqueles que têm ou terão o 
poder de implementar mudanças e medidas que for-
taleçam o setor”, destacou.

Os dados foram coletados em uma série de en-
trevistas realizadas em setembro de 2015, junto a 
empresários e representantes de instituições públicas 
e privadas, contando com o apoio da FIER para a 
logística e mobilização dos entrevistados.

“Esse estudo é muito interessante e tem uma 
grande importância, pois traz informações imprescin-
díveis tanto para Secretaria de Infraestrutura - SEINF 
quanto para Secretaria de Planejamento e Desenvol-
vimento - SEPLAN e Secretaria de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento - SEAPA, com relação a inves-
timentos, no sentido de trazermos recursos federais 

para ampliação desses projetos”. Gregório Almeida 
Junior - diretor do Departamento Estadual de Infraes-
trutura de Transportes - DEIT.

“A criação do Projeto Norte Competitivo que via-
bilizou o estudo de Identificação dos Microeixos de 
Transportes de Roraima e demais Estados, foi possí-
vel graças à parceria entre a SUDAM, a Universidade 
Federal do Pará - UFPA e Macrologística Consultoria, 
que oferece estudos que representam subsídios im-
portantes para nortear os investimentos necessários 
para o desenvolvimento produtivo da região”. Keila 
Rodrigues - Diretora de Planejamento da SUDAM.

“Este estudo permitirá que os gestores públicos direcionem os seus investimentos para os pontos destaca-
dos como prioritários, considerando os diferentes contextos produtivos do nosso Estado e as suas necessida-
des par viabilizar o recebimento de matérias primas e o escoamento da produção”. Rivaldo Neves - Presidente 
da FIER.

Encontro da Indústria com Candidatos à Prefeitura 
de Boa Vista

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL
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Empresários, diretores e conselheitos do Sistema FIER, juntamente com 
autoridades ouviram as propostas dos candidatos

Sandro Baré

Abel GalinhaRoberto Ramos

Jefferson AlvesAlex Ladislau

kalil CoelhoTeresa Surita

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

O sexto ano de atuação dos Conselhos Temáticos 
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima foi 
marcado pela contextualização local de temas abor-
dados em âmbito nacional pela Confederação Na-
cional da Indústria, sobretudo na área de Defesa de 
Interesses das empresas do setor.

Cada Conselho teve 5 reuniões ordinárias reali-
zadas, sendo que o CTMAR registrou duas extraor-
dinárias para realização de análise da tramitação da 
legislação pertinente à exploração mineral no terri-
tório brasileiro, propondo sugestões encaminhadas 

Presidente: João da Silva – Diretor 1º. Secretário da 
FIER/Presidente do SINDIREPA/ Representante da 
FIER junto ao COEMA Regional Centro-Norte.
Vice-Presidente: Luiz Coelho de Brito – 1º. Vice-
-Presidente da FIER/ Presidente do SINDICON/ 
Representante da FIER junto ao COEMA Regional 
Centro-Norte.

1ª Reunião 08.03.2016
• Assinatura dos Termos de Posse;
• Apresentação do Regimento Interno revisado; 
• Apresentação do Plano de Ação;
• Informações sobre a Feira de Ciência e Tec-

nologia do SESI/RR;
• Apresentação do Prêmio FIER de Redação;
• Divulgação sobre o Dia Nacional da Indústria 

contra o Mosquito da Dengue; 
• Divulgação da Campanha da Fraternidade. 

2ª Reunião 10.05.2016
• Apresentação do Planejamento Estratégico 

da FEMARH para o ano de 2016: Sr. Rogério 
Martins Campos – Presidente da FEMARH;

• Atualização das discussões e demandas do 
COEMA – Conselho Temático de Meio Am-
biente e Sustentabilidade Regional Centro-
-Norte: Luiz Brito – 1º. Vice-Presidente da 
FIER e Presidente do SINDICON;

• Informativo sobre participação na reunião do 
Fórum sobre Biodiversidade e Floresta/CNI: 
Oneber Magalhães – Vice-Presidente do Sin-
dimadeiras.

• Criação de comissão para o acompanhamento 
do projeto de Lei da Mineração, extração de mi-
nérios e outros recursos como barro, areia, brita.

para a a CNI articular emendas que contemplassem 
a realidade de Roraima.

Na primeira reunião do ano, todos os Conselhos 
Temáticos realizaram a posse dos membros titula-
res e suplentes, bem como dos presidentes e vice-
-presidentes, eleitos na última reunião do exercício 
anterior, seguidas da apresentação e aprovação do 
Regimento Interno e do Plano de Ação de acordo 
com o tema de cada fórum. 

Apresentamos a seguir um resumo dos assuntos 
abordados em cada reunião:

3ª Reunião 07.07.2016
• Nivelamento sobre a reutilização e uso correto da 

água e da rede de esgoto: Sra. Airlene Carvalho e 
Sr. Leônidas Farias Filho (Núcleo de Meio Ambien-
te da CAER); 

• Apresentação dos resultados da Ação Global 
2016;

• Atualização sobre a criação da Comissão de Aná-
lise do Projeto de Lei do Marco Regulatório da 
Mineração.

4ª Reunião 01.09.2016
• Palestra sobre a atuação na coleta e destina-

ção dos resíduos líquidos e vasilhames da In-
dústria de Reparação de Veículos : Sr. Paulo 
Magalhães - Ethernal ;

• Dados semestrais da Balança Comercial do 
Estado; 

• Boletim com a análise do Índice de Confiança 
do Empresário Industrial de Roraima referen-
te primeiro semestre de 2016;

• Divulgação da Campanha do Ministério do 
Trabalho e Emprego/SINE:  Dia D – Inclusão 
de Deficientes e reabilitados do INSS no mer-
cado de trabalho.

5ª Reunião 03.11.2016
• Ações desenvolvidas pelo DNIT/RR, para a 

melhoria da infraestrutura das rodovias do Es-
tado e projetos futuros: José Pedro Christ – 
Superintendente.

• Boletim do Índice de Confiança do Empresá-
rio Industrial Roraima mês de Setembro/2016;

• Prêmio Nacional de Inovação; 
• Campanha Papai Noel dos Correios.

Conselhos Temáticos

ctmar – conselho temático de meio ambiente, recursos naturais, energia e Infraestrutura

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL
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•	 Eleição para Presidência do Conselho para 
o exercício 2017 – De acordo com o regi-
mento interno, só podem concorrer os re-
presentantes do setor industrial, mas as enti-
dades convidadas também podem votar.

•	 Presidente: Oneber de Magalhães (Presiden-

1ª Reunião 01.03.2016
• Assinatura dos Termos de Posse;
•  Apresentação do Regimento Interno revisa-

do; 
• Apresentação do Plano de Ação;
• Apresentação do Prêmio FIER de Redação; 
• Informes sobre as Reuniões do Conselho Te-

mático da Micro e Pequena Empresa da CNI 
– COMPEM (dezembro de 2015 e Janeiro de 
2016); 

• Projeto de Lei de Autoria Técnica FIER e FIE-
PA: Alteração do art. 135 do Código Tributário 
Nacional; 

• Apresentação sobre o Dia Nacional da Indús-
tria contra o Mosquito; 

• Divulgação da Campanha da Fraternidade; 
• Divulgação da Lei Complementar 123/2006 – 

Micro e Pequenas Empresas. 

2ª Reunião 10.05.2016
• Apresentação do decreto que regulamenta 

a Lei 312 e a 232 para a implantação de in-
dústrias no Distrito Industrial: André Cerri – 
Secretário Executivo do CDI – Conselho de 
Desenvolvimento Industrial

• Atualização das discussões e demandas do 
Conselho Temático da Micro e Pequena Em-
presa da CNI – COMPEM: Maclison Chagas 
- FIER

• Relato sobre a apresentação das Ações do Fó-
rum Estadual das Micro e Pequenas empresas: 
Karen Telles - FIER.

3ª Reunião 12.07.2016
• Informações sobre a implantação da Zona 

Franca Verde: Sr. Jandirocy Bispo  – SUFRAMA
• Apresentação dos resultados da Ação Global 

2016 - Karen Telles - FIER
• Atualização das discussões e demandas do Con-

selho Temático da Micro e Pequena Empresa da 
CNI – COMPEM: Maclison Chagas - FIER

• Resumo do Lançamento do Sistema RR Digi-
tal: Karen Telles - FIER.

te do SINDIMADEIRAS)
•	 Vice-Presidente: João da Silva – Diretor 1º. 

Secretário da FIER/Presidente do SINDIREPA/ 
Representante da FIER junto ao COEMA Re-
gional Centro-Norte.

        

4ª Reunião 06.09.2016
• Recentes Alterações no Regulamento do ICMS 

do Estado de Roraima (Decreto 21.127-E de 
27 de junho de 2016): Maclison Chagas - FIER

• Dados semestrais da Balança Comercial do 
Estado: Karen Telles - FIER 

• Boletim com a análise do  Índice de Confiança 
do Empresário Industrial de Roraima referente 
ao primeiro semestre de 2016: Karen Telles 
- FIER

• Divulgação da Campanha do Ministério do 
Trabalho e Emprego/SINE – Dia D – Inclusão 
de Deficientes e reabilitados do INSS no mer-
cado de trabalho: Karen Telles - FIER

5ª Reunião 01.11.2016
• Informações sobre as ações desenvolvidas pelo 

Movimento Buriti Valley, e a forma como as 
indústrias podem se beneficiar ou apoiar esta 
iniciativa: Luís Gustavo Nogueira – Buriti Valley

• Conselho Temático da Micro e Pequena Em-
presa da CNI – COMPEM: Maclison Chagas 
- FIER

• Boletim do Índice de Confiança do Empresário 
Industrial Roraima no mês de setembro/2016: 
Karen Telles - FIER

• Divulgação do Prêmio Nacional de Inovação: 
Karen Telles - FIER

• Sensibilização para adesão à Campanha Papai 
Noel dos Correios - Karen Telles - FIER

• Eleição para Presidente do Conselho para o 
Exercício 2017 - De acordo com o regimento 
interno, só podem concorrer os representan-
tes do setor industrial, mas as entidades convi-
dadas também podem votar.

•	 Presidente: Rosinete Damasceno Baldi  (1ª. 
Vice-Presidente da FIER/Presidente do SINDI-
CONF)

•	 Vice-Presidente: Iracema do Valle (Conselhei-
ra da FIER/Vice-Presidente do SINDICONF).

comPI – conselho temático da micro e Pequena Indústria e Política Industrial

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

1ª Reunião 01.03.2016
• Assinatura dos Termos de Posse; 
• Apresentação do Regimento Interno revisado;
• Apresentação do Plano de Ação;
• Apresentação do Prêmio FIER de Redação;
• Apresentação sobre Ações de Combate ao Aedes 

Aegypti – Correios; 
• Apresentação sobre o Dia Nacional da Indústria con-

tra o Mosquito da Dengue;
• Divulgação da Campanha da Fraternidade.

2ª Reunião 03.05.2016
• Vantagens da contratação de reeducandos por parte 

das empresas: Dr. Rodolpho Morais – Presidente da 
OAB; 

• Sensibilização para participação na Ação Global 2016: 
Waldeth Gondim– SESI/RR 

• Convite aos conselheiros para participação no Café 
com a Indústria. 

3ª Reunião 05.07.2016
• Direitos Trabalhistas X Competitividade Industrial: 

Dra. Gislayne Silva de Deus - Especialista em Direito 
do Trabalho; 

• Resultados da Ação Global 2016: Karen Telles - FIER

4ª Reunião 06.09.2016:
• Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho: Lu-

ciléia Lima de Vasconcelos – Membro do Conselho 

Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência – 
COEDE); 

• Dados semestrais da Balança Comercial do Estado: 
Karen Telles - FIER 

• Boletim com a análise do  Índice de Confiança do 
Empresário Industrial de Roraima referente ao pri-
meiro semestre de 2016: Karen Telles - FIER

• Divulgação da Campanha do Ministério do Trabalho 
e Emprego/SINE – Dia D – Inclusão de Deficientes 
e reabilitados do INSS no mercado de trabalho.

5ª Reunião 01.11.2016
• Palestra sobre Responsabilidade Social e Empresarial 

em Tempos de Crise: Weber Negreiros - Publicitário
• Boletim com a análise do  Índice de Confiança do 

Empresário Industrial de Roraima referente ao mês 
de setembro de 2016: Karen Telles - FIER

• Divulgação do Prêmio Nacional de Inovação: Karen 
Telles - FIER

• Sensibilização para adesão à Campanha Papai Noel 
dos Correios - Karen Telles - FIER

• Eleição para Presidente do Conselho para o Exercício 
2017 - De acordo com o regimento interno, só po-
dem concorrer os representantes do setor industrial, 
mas as entidades convidadas também podem votar.

•	 Presidente: Izabel Itikawa  (Presidente do SINDI-
GRÃOS)

•	 Vice-Presidente: Manoel Idalino Ferreira Chaves.

ctrsrt - cnselho temático de responsabilidade social e relação trabalhista

CTMAR - 3a. Reunião 07.07.16CTMAR - 2a. Reunião 10.05.16

CTMAR - 1a. Reunião 08.03.16

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL
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COMPI 5a. Reunião 01.11.2016

COMPI 3a. Reunião 12.072016

COMPI - 4ª Reunião 06.09.2016

COMPI 2a. Reunião 10.05.2016

CTMAR - 5a. Reunião 03.11.16CTMAR - 4a. Reunião 01.09.16

COMPI - 1ª Reunião 01.03.2016

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

FIER apoia a campanha da Fraternidade 2016
Sensibilizada pela importância da temática, a Fe-

deração das Indústrias do Estado de Roraima - FIER 
aderiu à campanha com o intuito de contribuir com a 
busca por soluções que possam sanar os problemas 
enfrentados pela sociedade. A Federação já começou 
a mobilização de todo o Sistema Indústria, das em-
presas industriais e parceiros, para ingressarem neste 
movimento que tem como proposta arrecadar óleo 
de cozinha usado e entregar à Fazenda da Esperança, 
que faz um trabalho social com dependentes quími-
cos. Todo o material arrecadado será transformado 
em sabão.

Os pontos de arrecadação para coleta do óleo 
de cozinha são: Igreja Matriz de Boa Vista localizada 
na Rua Floriano Peixoto, nº  141, Centro, próxima a 
Orla Taumanan; Sindicato da Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA,  
na Avenida dos Bandeirantes, 1015, bairro Buritis; 
Serviço Social da Indústria de Roraima - SESI, na Ave-
nida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto; 
Centro de Atividades do Trabalhador Waldir Peccini, 
localizado na Avenida das Indústrias, S/N – Distrito 
Industrial

CTRSRT - 3ª Reunião 05.07.2016

CTRSRT - 5a. Reunião 01.11.2016

CTRSRT - 2ª Reunião 03.05.2016

CTRSRT - 4ª Reunião 06.09.2016

CTRSRT - 1ª Reunião 01.03.2016
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Federação das Indústrias do Estado de Roraima se posiciona 
diante do reajuste na tarifa de energia no Estado

Em função do aumento da queda de liminares que 
suspendiam o aumento das tarifas de energia elétrica 
em Roraima, a Diretoria e Conselhos Temáticos da 
FIER posicionaram-se publicamente sobre o assunto, 
pois tal medida gera impactos diretos na produção e 
competitividade dos produtos.

  No dia 03 de maio o Tribunal Federal da 1ª Re-
gião concedeu uma liminar autorizando o reajuste na 
tarifa de energia no Estado de Roraima. O Aumen-
to percentual nas contas dos consumidores será de 
40,33% para o Grupo A (residências) e 43,65% para 
o Grupo B (indústria e comércio), classificados como 
média e alta tensão.

A implementação da nova tarifa estava prevista 
paranovembro de 2015, quando a Eletrobras Distri-
buição Roraima (EDR) foi impedida, por uma liminar 
da Juíza Federal, Luzia Farias da Silva Mendonça, que 
atendeu a ação movida pela bancada de Deputados 
Federais de Roraima e a ação cautelar proposta pela 
Assembleia Legislativa pedindo a suspensão do rea-
juste.

Com a autorização concedida pelo Desembarga-
dor Federal, Kassio Nunes Marques, a EDR também 
poderá realizar a cobrança retroativa, que será par-
celada em 6 (seis) vezes, sem incidência de juros ou 
multas e virá incorporada na conta de energia a partir 
desse mês.

De acordo com a nota enviada pela Assessoria de 
Comunicação da EDR o aumento da tarifa é devido 
aos custos para a geração e distribuição da energia. 
“A participação dos itens de custos que formam o 
reajuste de 2015 estão distribuídos em: Compra de 
Energia 36,24%, Encargos Setoriais 0,39%, Distri-
buição 2,20% e Componentes Financeiros 2,69%”.

Ainda de acordo com a nota “o reajuste é aplicado 
de acordo com a Resolução Homologatória 1.979, 
de 27 de outubro de 2015, publicada, pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)”.

A presidente do Conselho Temático de Respon-
sabilidade Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT 
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER, Izabel Cristina Ferreira Itikawa, falou da dificul-
dade que a indústria terá para se manter diante desse 
cenário. “Estamos em uma crise que está abalando 
os dois grupos de consumidores.

O aumento da energia irá afetar ainda mais o as-
pecto financeiro das famílias e, na indústria de benefi-
ciamento de grãos, por conta das dificuldades logísti-
cas, teremos que repassar o valor para o consumidor 
final”, afirmou.

A presidente o Conselho Temático da FIER da Mi-
cro e Pequena Empresa, Economia e Política Indus-
trial – COMPI, Iracema do Valle Oliveira, externou a 
preocupação com o aumento da tarifa. “Estamos em 
uma situação em que todo aumento de custos gera 
apreensão e certamente sentiremos um grande im-
pacto. Entendo a necessidade da Eletrobras, porém 
me pergunto se o percentual está de acordo com a 
nossa realidade, uma vez que nossa energia é precá-
ria e vem da Venezuela, pelo Linhão de Guri. Temos 
que nos unir para evitar que a indústria roraimense 
saia do contexto de viabilidade atual”, declarou.

O Presidente do Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infraestru-
tura – CTMAR considera a situação preocupante e 
acredita na busca de uma alternativa. “Não podemos 
arcar com mais este peso na composição do nosso 
custo. É preciso que se pense no setor produtivo e 
na dificuldade que todos tem para continuar contri-
buindo com a economia local”, destacou o empresá-
rio João da Silva.

Para a Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima “É necessário que haja um grande envolvimen-
to da classe política para erradicar a causa deste pro-
blema. A Eletrobras precisa ter saúde financeira para 
prestar os seus serviços, mas o valor do seu custo 
de operação deve estar atrelado às peculiaridades do 
nosso Estado. Nem as indústrias e nem as famílias ro-
raimenses podem arcar com um valor tão elevado”, 
declarou Rivaldo Neves, presidente da FIER.

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

FIER promove encontro para discutir a ativação de Roraima 
Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica

Atendendo a uma demanda do Conselho Te-
mático de Meio Ambiente, Energia, Infraestrutura e 
Recursos Naturais – CTMAR, a Federação das In-
dústrias do  Estado  de  Roraima  –  FIER,  as Em-
presas Eletrobras Distribuição Roraima, Eletronorte, 
Transnorte Energia (empresa responsável pela obra 
do Linhão), líderes sindicais, empresários e dirigentes 
do Sistema Indústria para discutir o status da Linha de 
Transmissão Roraima e a crise energética do Estado.

Durante o evento o diretor técnico da Transnorte, 
Raul Fernando Ferreira destacou que as obras do Li-
nhão de Tucuruí que irá integrar Roraima ao Sistema 
Interligado Nacional – SIN cuja previsão de conclu-
são era dezembro de 2018. 

A Linha de Transmissão Roraima terá, aproxima-
damente, 721 km de extensão, atravessará nove 
municípios nos estados do Amazonas e Roraima. O 
Linhão inicia na Subestação Engenheiro Lechuga, em 
Manaus – AM e segue até a Subestação Equador, no 
município de Rorainópolis e tem como destino final a 
Subestação de Boa Vista.

Raul Fernando informou o investimento de apro-
ximadamente R$ 260 milhões, mas a obra foi sus-
pensa pela ausência da Licença de Instalação e estu-
dos técnicos que estavam a cargo de órgãos federais 
como a FUNAI, já que  a obra avança123 Km  dentro 
da Terra Indígena Waimiri.

O Gerente Regional da Eletronorte, Roni Franco 
de Brito Rodrigues fez um resumo da capacidade de 
operação das termelétricas do Estado e descartou a 
possibilidade de racionamento. Quanto às interrup-

ções de energia por longos períodos e um rodízio de 
energia em alguns bairros, que ocorreram por cerca 
de 20 dias,  o assistente da presidência da Eletrobras 
Distribuição Roraima, Joaquim Roberto, explicou que 
isso aconteceu porque a Venezuela teve problemas 
sérios e, ao acionar as usinas locais, deparou-se com 
a falta de combustível, o que determinou a necessi-
dade de racionamento. “A falta de diesel se deu por-
que a concessionária passa por limitações financei-
ras. Atualmente a nossa despesa é muito maior que 
a receita e isso ocorre em função das liminares que 
impedem o reajuste de 40% na tarifa de energia e 
determinam o fornecimento, mesmo sem pagamen-
to, para alguns órgão públicos que prestam serviços 
considerados essenciais”. 

CONCLUSÃO DO ENCONTRO -  É neces-
sária a urgência na liberação das licenças para que as 
obras de construção da Linha de Transmissão sejam 
concluídas até o final do ano de 2017. Enquanto isso, 
a infraestrutura interna para distribuição em Boa Vis-
ta e nos municípios do interior, as quais estão a car-
go  do  Governo  de  Roraima  ou  Eletrobras,  de  
acordo  com  cada especificação,  também  devem  
ser  finalizadas  no  mesmo  prazo,  para que tudo 
possa ser interligado e acionado até 2018, quando 
estaremos no  Sistema  Nacional.  Os  empresários  
e  técnicos  também  discutiram alternativas susten-
táveis como a energia gerada a partir da biomassa, 
energia solar, eólica. Embora todas essas propostas 
sejam boas, o gerente da Eletronorte, afirmou que o 
Linhão de Tucuruí é o mais viável.

Diretor Técnico da Transnorte, Raul Fernando Ferreira durante apresenta-
ção do status da obra do Linhão de Tucuruí

À direita, Joaquim Roberto (Eletrobras Distribuição Roraima); no centro, 
Roni Franco de Brito Rodrigues (Eletronorte) e à esquerda, Raul Fernando 
Ferreira (Transnorte Energia)
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FIER participa de seminário sobre a malha aérea do Estado

Conquista para o setor madeireiro

Reparação de Veículos busca adequação à legislação 
ambiental e logística reversa

A coordenação técnica da FIER participou, no dia 
10 de junho, na Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, do Seminário Estadual da Comissão Exter-
na da Câmara dos Deputados Federais, que trata dos 
cancelamentos de voos na Região Norte do Brasil.

Em discussão, o tratamento desigual das compa-
nhias aéreas para Roraima no que se refere a oferta, 
sistema de milhagem e trechos.

Os representantes das empresas TAM, Azul e Gol 
apresentaram suas planilhas de custos e fluxo de uti-
lização dos vôos para Roraima. Alegaram dificuldades 
de cobrir as despesas e, por este motivo, teria ocor-

Mesmo após a aprovação da Lei Estadual nº 986, 
de 22 de janeiro de 2015, a ausência de um docu-
mento norteador para os procedimentos de análise 
dos processos das empresas do segmento madeirei-
ro junto a Fundação Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, era motivo de lentidão e entraves 
para o cumprimento do Plano de Manejo Florestal 
Sustentável – PMFS nas florestas nativas e formações 
sucessoras no Estado de Roraima.

Por este motivo, em uma forte ação de defesa de 

Com o apoio da FIER o Sindicato da Indústria da Re-
paração de Veículos e Acessórios do Estado de Roraima 
– SINDIREPA, esteve reunidos com órgãos estaduais e 
municipais para buscar apoio para que as empresas indus-
triais possam fazer a sua adequação aos requisitos legais a 
que as empresas do setor estão submetidas. 

Secretaria Municipal de Gestão Ambiental: Um dos 
diretores do sindicato, acompanhado do assessor jurídico 
e da coordenadora técnica da FIER, estiveram reunidos 
com o titular da pasta, para tratar da possibilidade de cria-
ção de decreto que regulamente a coleta de resíduos das 
oficinas mecânicas por meio em empresa credenciada 
junto aos fabricantes de óleos lubrificantes. Desta forma 
a remuneração por este serviço seria desonerada para 
as empresas locais, passando a ser efetuada pelos fabri-
cantes.

Outro assunto abordado foi a necessidade de que as 
indústrias de reparação saiam das áreas residências, em 
cumprimento a legislação federal e municipal, devido a 
emissão de poluentes sonoros e físicos. Foi explicada a 
dificuldade de cumprimento desta medida, dada a au-

rido cancelamentos de alguns vôos diários. 
Os parlamentares estaduais e federais posicio-

naram contrários a alguns dos argumentos, para os 
quais houve interação com a FIER antes do início do 
evento, explicando que a lotação dos aviões diaria-
mente é completa ou muito próxima disso; alegaram 
tratamento desigual na definição de tarifas e resgate 
de milhagens e solicitaram medidas corretivas neste 
sentido.

Ao final, foi anunciada a retomada de um vôo se-
manal de uma das companhias e a ativação de mais 
um horário em outra.

interesses do setor, o Sindicato da Indústria de Des-
dobramento e Beneficiamento de Madeiras, Lamina-
do e Compensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, 
com o apoio da FIER, compôs uma comissão que 
discutiu e elaborou a Instrução Normativa nº 05, de 
27 de julho de 2016, que regula a tramitação pro-
cessual do Plano de Manejo Florestal Sustentável – 
PMFS nas florestas nativas e formações sucessoras no 
Estado de Roraima. 

sência de áreas disponíveis e o custo de transferência das 
empresas.

Secretaria de Estado do Planejamento: em reunião 
realizada com o secretário do Conselho do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima, os di-
retores do SINDIREPA e SINDISER, acompanhados da 
coordenadora técnica da FIER, buscaram informações a 
respeito da concessão de 60 lotes do Distrito Industrial 
reservados para as empresas dos dois setores. Eles foram 
informados que os mesmos só poderão ser disponibili-
zados mediante processo licitatório em que as empre-
sas deverão apresentar as suas propostas de aquisição. 
Mesmo sendo comunicados que os valores serão baixos 
e com facilidades de pagamento, já que ao Estado não in-
teressa gerar receita a partir deste procedimento, os em-
presários manifestaram sua preocupação com a demora, 
pois têm pouco tempo para deixar as áreas residenciais 
da cidade. O Secretário do FDI comprometeu-se a enca-
minhar uma análise de viabilidade de concessão diferen-
ciada, dada a situação dos dois setores.
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Articulação interestadual

Articulação junto ao Ministério da Integração Nacional

Governador de Goiás apresenta proposta de parceria para 
desenvolvimento do setor industrial durante visita à FIER 

No dia, no dia 19 de maio de 2016, em Manaus 
– AM, a superintendente da FIER,  Almecir de Frei-
tas Câmara, o Vice-Presidente do SINDIMADEIRAS, 
Oneber de Magalhães Queiroz e o Consultor da 
FIER Maclison Leandro Carvalho das Chagas, partici-
param de uma audiência com a Diretora Presidente 
do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – 
IPAAM, Dra. Ana Eunice Aleixo.

O Presidente da FIER, Rivaldo Fernandes Neves, 
participou de uma reunião com o Ministro da Integra-
ção Nacional, Helder Barbalho e com presidentes das 
federações que compõem a Ação Pró-Amazônia, no 
dia 09 de junho de 2016, no Estado de Belém – PA.

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima:  
FIER recebeu no dia 09 de junho, em seu auditório, 
a visita do Governador do Estado de Goiás, Marconi 
Perillo, com o objetivo de propor parcerias empresa-
riais entre os dois Estados.

 Ele compartilhou de práticas adotadas no seu Es-
tado, visando a participação do setor produtivo na 
definição das prioridades de investimentos e a exe-
cução de projetos estratégicos por meio de parcerias 
público-privadas.

O objetivo do encontro foi eliminar os entraves 
que ocasionaram a retenção de containers por parte 
da polícia ambiental daquele Estado. Tal medida foi 
entendida pelo setor industrial como equivocada e 
houve a intermediação para a liberação das cargas.

Na pauta foram tratados assuntos referentes a ne-
cessidade de investimentos na região, sobretudo no 
que se refere a infraestrutura e financiamentos.

Perillo afirmou que Roraima é a maior oportuni-
dade entre os demais estados do Brasil com grande 
fronteira de desenvolvimento, uma região extrema-
mente importante enquanto mercado consumidor 
(Venezuela, Guiana, Colômbia, Pará, Amazonas, 
Caribe, América Central), com aproximadamente 
6 milhões de hectares de terras que ainda podem 
produzir com todas as medidas compensatórias e de 
redução de impactos ambientais.

Vice-presidente da FIER (centro), Governador de Goiás (esq) e autoridades locais e externas em encontro com o setor industrial
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Assessoria Técnica na Defesa de Interesses das Indústrias 
e Sindicatos

• Acompanhamento da pactuação da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2016-2017 do SINDUSCON/
SINTRACOMO-RR, com duas visitas no período ao 
SINDUSCON-RR e uma visita ao SINTRACOMO/
RR. 

• Acompanhamento na pactuação de Acordo 
Coletivo de Trabalho entre indústrias da construção 
(EDS Construções e Elo Engenharia), o SINDUSCON 
e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de Roraima, SINTRACOMO/
RR, com duas visitas nas empresas e no SINTRACO-
MO/RR, elaboração e apresentação da minuta do Acor-
do. 

• Atuação no grupo de trabalho que desenvol-
veu o Termo de Cooperação entre a FIER e outros en-
tes, no Projeto denominado Burity Valley, que estimula 
novos talentos da indústria. 

• Atuação no grupo de trabalho Pró-Amazônia, 
presidido pelo Ministro da Integração Nacional, criado 
com o objetivo de analisar entraves na concessão de cré-
ditos para as empresas industriais.    

• Atuação no grupo de trabalho que moderni-
zou, aprovou e registrou alterações no Estatuto do SIN-
DIREPA. 

• Defesa dos interesses do SINDIGRÃOS/RR 
em questão envolvendo a liberação da BR 174. 

• Defesa dos interesses do SINDIGRÃOS/RR 
em questão envolvendo alteração da lei estadual 215.  

• Defesa dos interesses do SINDIGAR/RR junto 
a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego, em ques-
tão envolvendo registro de alteração da Diretoria. 

• Defesa dos interesses do SINDUSCON/RR 
em questão envolvendo a municipalização da BR 174.  

• Resposta escrita à consulta do SINDICER/RR 
em questão envolvendo dispensa de Certidão Negativa 
de Débito para aquisição de lotes de terras no Distrito 
Industrial.  

• Resposta(s) escrita(s) à consulta(s) do SIN-
DUSCON em questões envolvendo interpretação da 
CCT 2016/2017.  

• Defesa dos interesses do SINDIMADEIRAS/
RR em questão envolvendo apreensão de madeiras de 
indústrias locais no Estado do AM, com elaboração de 
minuta de Mandado de Segurança. 

• Apoio técnico aos processos eleitorais dos sindi-
catos filiados à FIER. 

• Desenvolvimento de Projeto de Lei para o 

SINDIMAR/RR, com o fito de que as compras de pro-
dutos escolares sejam, preferencialmente, realizadas nas 
indústrias localizadas no Estado de Roraima. 

• Representação judicial do SINDUSCON em 
ação de despejo promovida em desfavor do DETRAN/
RR.  

• Participação nas reuniões bimestrais do Con-
selho Temático das Micro e Pequenas Empresas da 
CNI, Brasília – DF, com apresentação pessoal dos prin-
cipais temas tratados no Conselho Estadual da Micro e 
Pequena Empresa – COMPEM.  

• Participação em videoconferência da REDE 
RELAÇÕES DE TRABALHO DA CNI. 

• Defesa dos interesses da FIER junto ao Con-
selho de Desenvolvimento Industrial da Secretaria de Es-
tado do Planejamento de Roraima, com elaboração de 
Parecer sobre exigência do EIA/RIMA. 

• Defesa dos interesses da FIER junto ao COEX-
-CNI, com resposta à consultas solicitadas à Federação 
(Convênio ICMS nº 42, alíquotas ICMS praticadas no Es-
tado, entre outras). 

• Elaboração de cartas padronizadas e petições 
diversas para o SINDUSCON/RR, SINDIREPA/RR e 
SINDIGRAF (cobrança da Contribuição Sindical; resposta 
à ofícios encaminhados pelo SINTRACOMO-RR, entre 
outras)  

• Resposta oral a diversas consultas feitas pessoal-
mente ou pelo telefone pelos usuários do sistema (SIN-
DUSCON/SINDIREPA/SINDICER/SINDIMADEIRA/
FIER/SINDICON e pela CNI), com enfoque nas ques-
tões envolvendo recolhimento de Contribuição Sindical.

Representação da FIER junto a Fóruns Estaduais
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Representação da FIER  junto à CNI, Federações e Missões
Visando a garantia da manutenção dos serviços presta-

dos pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
,  parcerias e ações de defesa de interesses para o fortale-
cimento da atividade industrial, o presidente e os delega-
dos representantes da Federação cumpriram a seguinte 
programação de reuniões de trabalho, junto às entidades 
nacionais e Ação Pró-Amazônia:

• 1ª Reunião de Diretoria da CNI e 1ª Reunião do 
Conselho da Ação Pró-Amazônia, em Brasília – DF, no 
dia 16 de fevereiro de 2016.

• 2ª Reunião de Diretoria da CNI, 2ª  Reunião do 
Conselho da Ação Pró-Amazônia e  Reunião dos Conse-
lhos Nacionais do SESI e SENAI em Brasília – DF, no dia 
29 de março de 2016.

• Reunião especial com os presidentes de federa-
ções e Reunião Extraordinária da Diretoria da CNI, em 
Brasília – DF, nos dias 06 e 07 de abril de 2016 / Lança-
mento da Agenda Legislativa da Indústria 2016, em Brasí-
lia – DF, no dia 07 de abril 2016.

• 3ª Reunião de Diretoria da CNI e 2ª Reunião do 
Conselho da Ação Pró-Amazônia, em Brasília – DF, no 
dia 26 de abril de 2016.

• 5ª Reunião de Diretoria da CNI e Palestra do Mi-
nistro Marcos Pereira – Ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), em Brasília – DF, no dia 28 
de junho de 2016.

• 6ª Reunião de Diretoria da CNI, Reunião dos 
Conselhos Nacionais do SESI e SENAI, 5ª Reunião do 
Conselho da Ação Pró-Amazônia e Reunião da Comis-
são Especial de Distribuição de Subvenções da CNI, em 
Brasília – DF, no dia 25 de julho de 2016.

• 7ª Reunião de Diretoria da CNI e 6ª Reunião do 
Conselho da Ação Pró-Amazônia, em Brasília – DF, no 
dia 30 de agosto de 2016.

• 8ª Reunião de Diretoria da CNI, Palestra na 
CNI: “A agenda e os desafios políticos do governo Te-
mer” – Diretor da Eurasia Group, Christopher Garman 
e 7ª Reunião Conselho da Ação Pró-Amazônia, nos dias 
26 e 27/09/2016, ambas em Brasília – DF.

• 9ª Reunião de Diretoria da CNI, Seminário “In-
fraestrutura e Desenvolvimento do Brasil”, Solenidade de 
entrega do Plano de Ação sobre Transparência ao TCU, 
Almoço com cerimônia de assinatura do Convênio CNI/
MRE/PNUD, para a implantação do Centro de Formação 
Profissional Brasil-Haiti, Cerimônia de Abertura da Olim-
píada do Conhecimento 2016, de 08 a 10/11/2016, em 
Brasília – DF.

• 10ª Reunião de Diretoria da CNI, 9ª Reunião 
do Conselho da Ação Pró-Amazônia, Reunião da Co-
missão Especial de Distribuição de Subvenções da CNI e 
Reunião dos Conselhos Nacionais do SESI e SENAI, dia 
29/11/2016, em Brasília – DF.

• 11ª Reunião de Diretoria da CNI e 10ª Reunião 
do Conselho da Ação Pró-Amazônia, dia 13/12/2016, 
em Brasília – DF.

• Cerimônia de Posse Diretoria FIETO, em Pal-
mas – TO, no dia 10 de março de 2016

• Reunião com o Ministro da Integração e Federa-
ções da Ação Pró-Amazônia, em Belém – PA, no dia 09 
de junho de 2016

• 8ª Reunião do Conselho de Representantes da 
Ação Pró-Amazônia e da Cerimônia de Premiação Sa-
muel Benchimol, dia 28/10/2016, em Belém – PA.

• Solenidade de 25 anos da Ação Pró-Amazônia, 
dia 28/11/2016.  em Brasília – DF.

• Solenidade de entrega da Medalha da Ordem 
do Mérito Industrial da CNI, dia 29/11/2016, em Brasília 
– DF.

• Missão Empresarial – Ação Pró-Amazônia - Câ-
mara de Comércio Brazilian - American Chamber of 
Commerce - Nova York - 07 /09/ 2016

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL



30 31

Reunião de Diretoria da CNI - Julho 2016Reunião da American Chamber of Commerce

Reunião de diretoria da CNI - Novembro 2016

Presidente da FIER durante reunião com ministros do TCUPresidente da FIER divulga potencial de Roraima na American Chamber of 
Commerce

DEFESA DE INTERESSES E FORTALECIMENTO INDUSTRIAL
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Prêmio Mérito Sindical

Durante o ano de 2016 sete sindicatos participa-
ram do Prêmio do Mérito Industrial instituído pela 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima:
SINDIMADEIRAS - Sindicato da Indústria de Desdo-
bramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminado 
e Compensados de Roraima;
SINDIGRAF - Sindicato das Indústrias Gráficas do Es-
tado de Roraima;
SINDIREPA - Sindicato da Indústria da Reparação de 
Veículos e Acessórios do Estado de Roraima;
SINDICONF  - Sindicato da Indústria de Confecções 
de Roupas, de Alfaiataria, de Capotarias, de Tapeça-
rias e Similares do Estado de Roraima;
SINDEARTER  - Sindicato dos Artesãos Autônomos 
e das Empresas de Artesanato do estado de Roraima;
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil do Estado de Roraima;

SINDIGRÃOS - Sindicato das Industrias de Benefi-
ciamento de Grãos do Estado de Roraima.

Todos apresentaram evidências de ações realiza-
das em prol da promoção do associativismo, fortale-
cimento e defesa de interesses dos segmentos indus-
triais organizados. Para tal, foram adotados os pilares 
as diretrizes emanadas da Confederação Nacional da 
Indústria – CNI, por meio do Programa de Desen-
volvimento Associativismo – PDA.

O Prêmio considerou 3 (três) áreas de atuação 
que, somadas, poderão alcançar até 100 pontos. São 
elas: Sindicato Legal, Fortalecimento Sindical e Asso-
ciativismo Sindical.

O resultado foi conhecido em cerimônia realizada 
no mês de janeiro de 2017.

FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO
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PDA – Edital Avança Sindicato / Edital Associa Indústria

O associativismo é o maior pilar do Sistema Indús-
tria e o Programa de Desenvolvimento Associativo 
– PDA, tem reforçado a importância das empresas 
industriais praticarem e fortalecerem a atuação dos 
sindicatos patronais.

Por meio do edital Associa Indústria, a FIER e seus 
Sindicatos estimulam a atuação coletiva das empresas 
na identificação de dificuldades e desafios em comum 
que possam ser solucionados conjuntamente em prol 
de um ambiente favorável para a competitividade.

Edital ASSOCIA INDÚSTRIA

O edital Avança Sindicato proporciona ações de 
troca de experiências e adoções de boas práticas 
para os sindicatos patronais de diferentes segmentos.

Edital AVANÇA SINDICATO

PDA	-	Oficina	Media	TrainingPDA - Encontro com Contadores

PDA - Boas Práticas do SINDIVEST-MS e SINDIMADEIRAS- RRPDA - Boas Práticas do SINDIREPA-RR e SINDIVEST-AL

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
- FIER, participou, no final  do  mês  de  março,  do  
18º  Encontro  da  Rede  de  Desenvolvimento Asso-
ciativo - RDA, em Brasília. 

Durante a realização do 18º  Encontro  da  Rede  
de  Desenvolvimento Associativo – RDA na sede 
da CNI em Brasília,  foi divulgado o ranking das Fe-
derações das Indústrias de todos os Estados, que ti-
veram o melhor desempenho na execução de ações 
do PDA - Programa de Desenvolvimento Associativo 
no ano anterior. 

A FIER obteve a primeira colocação, com um o 
total de 41 pontos, seguida da Federação das Indús-
trias do Distrito Federal - FIBRA, com 40 pontos e 
pela Federação das Indústrias no Estado de Mato 
Grosso - FIEMT, com 39 pontos registrados.

Foram avaliados  16  indicadores  como  a  partici-
pação  de  empresários e presidentes de sindicatos, a 

Em paralelo às ações locais, a Confederação Na-
cional da Indústria, por meio da Área de Arrecada-
ção, concentrou seus esforços no aprimoramento do 
Sistema de Gestão da Arrecadação – SIGA e propor-
cionou aos técnicos das Federações o aprendizado 
sobre os recursos da nova versão da ferramenta que 

Iniciada em outubro de 2015, por meio de um 
alinhamento com a área nacional de arrecadação 
(ACARC),orientações da consultoria contábil da 
FIER, da atualização da base de dados no Sistema 
de Gestão da Arrecadação da Confederação Nacio-
nal da Indústria, juntamente com a mobilização das 
diretorias dos sindicatos industriais patronais, visitas 
às empresas e monitoramento diário, a equipe do 
Centro de Promoção Associativa da FIER realizou a 
emissão de 1.689 guias em nome do SINDUSCON, 
SINDICON, SINDIREPA, SINDIGRAF e FIER para 
pagamento da Contribuição Sindical Patronal das in-
dústrias roraimenses.

Também foi realizada uma intensa divulgação na 
mídia espontânea abrangendo emissoras de rádio, 
televisão, jornais e internet tento no mês de janeiro, 
quanto no segundo semestre de 2016.

execuções das iniciativas, participações em videocon-
ferências, intercâmbios de lideranças setoriais, entre 
outros que compõem os critérios: Execução de edi-
tais/chamadas; Eventos da Rede de Desenvolvimen-
to Associativo; Comunicação; Banco de Consultores 
e Redes Sindicais e ainda critérios de penalidade.

entrará em vigor no decorrer de 2017.
A líder de projetos da FIER, Solange Minotto e a 

técnica Fabiana Duarte participaram do  2º Workshop 
de Gestão Sindical nos dias 31/08, 01 e 02/09/2016 
em Brasília/DF.

Os primeiros resultados já foram identificados 
no início e decorrer de 2016 com um aumento 
de37,6% na arrecadação.

“Este resultado representa o es-
forço de toda a nossa equipe para que 
o associativismo sindical se fortaleça 
e juntos, sindicatos e a FIER, possam  
articular  em  defesa  das  indústrias  
locais.  Estamos  alegres  e conscien-
tes da nossa responsabilidade em 
trabalhar ainda mais comprometidos  
durante  este  ano”. Almecir de Freitas 
Câmara – Superintendente da FIER

FIER é destaque Nacional na execução do Programa de 
Desenvolvimento Associativo da CNI

Capacitação para a nova versão do SIGA

Campanha de Arrecadação da Contribuição Sindical

FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO
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O Sindicato das Indústrias de Reparação de Veícu-
los e Acessórios do Estado de Roraima (SINDIREPA), 
filiado a Federação das Indústrias do Estado de Rorai-
ma - FIER iniciou em janeiro deste ano, um trabalho 
diferente que contempla ações preventivas. 

Trata-se de uma ação realizada pelo sindicato, que 
acontece todos os sábados das 7h30 às 18h e, bene-
ficia condutores de carros e motos com serviços de 
revisão do transporte para identificar possíveis falhas 

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do 
Estado de Roraima - SINDUSCON - RR e a Caixa 
Econômica Federal realizaram  na tarde do dia 17 
de março, a palestra intitulada “Soluções Caixa para 
Construção Civil”. 

O objetivo do evento foi apresentar aos filiados ao 
sindicato, as linhas de produtos e serviços da Caixa, 
voltadas para o segmento da construção civil do Es-
tado de Roraima.

A reunião aconteceu no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima e contou com 
a participação de representantes regionais da Caixa, 
de líderes sindicais e empresários do segmento da 
Construção. 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
- FIER e o Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado 
de Roraima - SINDIGRAF, receberam no dia 12 de 
maio, no auditório da entidade, a visita do Diretor 
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Grá-
fica - ABIGRAF, Levi Ceregato. Em sua primeira visita 
ao Estado, buscou conhecer a realidade das empre-
sas locais e ministrou a palestra “A Indústria Gráfica 
no Brasil: Conquistas e Desafios”, cujo objetivo foi 
disseminar entre as indústrias gráficas de Roraima, a 
evolução do setor nos últimos anos e como elas de-
vem se preparar para as mudanças do mercado.

que podem causar danos e prejuízos.
O objetivo é mostrar o trabalho que o SINDI-

REPA desenvolve com a comunidade por meio do 
atendimento gratuito na sua empresa e, com isso, o 
sindicato contribua para diminuição de ocorrência de 
trânsito. Entre os serviços que o Sindicato oferece 
estão os de sinalizações, iluminação, freios, pneus e 
rodas, motor e climatização, gerenciamento eletrôni-
co, direção e suspensão. 

Responsabilidade Social e Empresarial: Sindicato realiza 
revisão de transportes gratuitamente

SINDUSCON promove palestra para seus associados

FIER sediou o 1º Encontro da ABIGRAF com as Indústrias 
Gráficas do Estado de Roraima 

Abertura do Encontro realizada pelos presidentes do SINDIGRAF e ABIGRAF

Filiados	do	SINDUSCON	recebem	informações	sobre	linhas	de	financiamento

Dia Nacional da Construção Social em Roraima

No dia 27 de agosto foi realizada a programação 
do Dia Nacional da construção Social, 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 é realizado pelo Sindicato 
da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON/RR 
e o Serviço Social da Indústria - SESI/RR. A progra-
mação teve foco nos conceitos indispensáveis para a 
convivência em sociedade, como ética, família, saú-
de, solidariedade, gentileza, respeito, amizade, edu-
cação, vida saudável e cultura.

Para os trabalhadores da indústria da construção e 
seus dependentes, foram oferecidos mais de 30 ser-

viços em Odontologia; Clínica Médica; Exame Pre-
ventivo; Pediatria; Exame Clínico das Mamas; Avalia-
ção e Orientação Nutricional; Massagem; Vacinação; 
Corte de Cabelo; Limpeza de Pele; Cadastro para 
Estágio; Emissão Carteira de Estudante; Emissão de 
CPF; Atividades recreativas (totó, pula-pula, tênis de 
mesa, queimada, futsal mirim); Atividades na piscina 
(aulas de hidroginástica e natação); Aulas de Jiu-Jitsu; 
Ginástica Laboral; Degustação de alimentos saudá-
veis; Apresentação cultural e muito mais. Ao todo 
846 pessoas foram atendidas com 2.522 proce-
dimentos, sendo 1.257 em serviços de cidadania, 
244 em Educação e 1.021 em Saúde.

Waldeth Gondim-Coordenadora de Lazer do SESI, o Presidente do SINDI-
REPA-João da Silva e Aníbal Valentino - Coordenador do evento

O presidente da FIER e do SINDUSCON - Rivaldo Neves, com o vice-
-repseidente do SINDUSCON, Clerlânio Holanda e a Superintendente da 
FIER e do SESI- Almecir Câmara

Avaliação Física e BioimpedânciaAtendimento Odontológico para os trabalhadores da construção e dependentes

FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO
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A Presidente do Sindicato dos Artesãos Autôno-
mos, Empresas de Artesanato e Artefatos do Estado 
de Roraima (SINDEARTER) e Vice-Presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima, Ma-
ria Luiza Campos e alguns membros  do  Sindicato,  
participaram no dia 11 de março, de uma exposição 
durante o 67º Encontro do Colégio de Presidentes  
dos  Tribunais  Regionais Eleitorais (COPTREL), no 
hotel Aipana Plaza,  a  convite  do  Presidente  do  
Tribunal Regional de Roraima – TRE/RR, Desembar-
gador Mauro Campelo.

Durante o encontro, representantes  de  13  ca-
pitais  brasileiras  que  participaram  do  evento,  vi-

A FIER viabilizou a participação dos sindicatos 
abaixo relacionados em eventos setoriais realizados 

sitaram  os stands do Sindicato e aproveitaram para 
conhecer a cultura roraimense e comprar algumas 
peças feitas pelos artesãos. 

Foi ressaltado que  o  SINDEARTER  possui  18  
boxes  e  funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 
18h e aos sábados das 9h às 12h, na Rua Floriano  
Peixoto,  próximo  a  Orla  Taumanan. O sindicato 
há 25 anos atua fortemente no Estado, contribuindo 
para a competitividade  da  indústria  local  e, pela 
Federação das Indústrias do Estado e Roraima (FIER), 
que tem como base sustentável os dez sindicatos fi-
liados incluindo o SINDEARTER.

em diferentes estados brasileiros.

Sindicato de Artesãos de Roraima faz exposição 
durante encontro de diretores-gerais dos TRE’s

Apoio aos Sindicatos para eventos nacionais

Artesanato em exposição no evento do TRE

Vice-Presidente	e	filiadas	ao	SINDEARTER	na	exposição

O Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de Roraima - SINDIREPA re-
alizou na terça-feira, 09 de agosto, uma visita técnica 
à Empresa Ethernal, localizada no Distrito Industrial 
de Boa Vista, e que há oito anos realiza  atividades  
como  coleta  de rerrefino (óleo lubrificante usado 
ou contaminado - OLUC), produção e importação 
de resíduos.

A visita faz parte de várias ações em prol da defesa 
de interesses do setor, atender a Lei 12.305 sobre a 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos.

Com base no que dispõe o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente-CONAMA,  “todo  óleo lubrifi-
cante  usado  ou  contaminado  deverá ser recolhi-
do, coletado e ter destinação final, de modo que não 
afete negativamente o meio ambiente e propicie a 
máxima recuperação dos constituintes nele contidos” 

(Lei Federal 6.938 que dispõe sobre a Política do 
Meio Ambiente, Resolução Nº 362, de 23 de junho 
de 2005).A visitação foi realizada pelo Presidente do 
SINDIREPA, João da Silva, juntamente com 

A ideia foi firmar parceria com a Ethernal para 
desonerar as empresas em relação a coleta dos re-
síduos. Foi sugerido realizar apresentação junto aos 
membros do Conselho Temático de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura - CTMAR 
durante as reuniões ordinárias, e repassar aos demais 
Conselhos Temáticos da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima - FIER, demandas dos sindicatos 
junto à Ethernal, para que sejam deliberadas ações 
como palestras de conscientização sobre a coleta de 
rerrefino, dar a destinação correta e consolidar par-
cerias.

Sindicato do setor de reparação de veículos conhece o 
trabalho da empresa Ethernal

Diretores conhecem os equipamentos e processos Diretores da Ethernal e SINDIREPA discutindo parcerias

FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO
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COMÉRCIO EXTERIOR

Elaboração e Divulgação da Balança 
Comercial de Roraima

A FIER, por meio do seu Centro Internacional de 
Negócios (CIN), realiza mensalmente o monitora-
mento e divulgação dos dados da Balança Comercial 
do Estado, os quais são utilizados por instituições de 
ensino, empresários e órgãos públicos.

Ao todo foram 12 publicações referentes a cada 
mês e dois arquivos abordando o comportamento 
semestral das importações e exportações.

Em relação ao desempenho anual, foi obtido o 
seguinte resultado:

SALDO: No primeiro período de 2016 a Balança 
Comercial de Roraima apresentou déficit, com recu-
peração no segundo semestre. Analisando o com-
portamento anual da Balança, o ano fechou com um 
saldo positivo, conforme apresenta tabela abaixo:

Comparativo mensal de importações e expor-
tações Mensal

Desempenho do Saldo Mês a Mês

EXPORTAÇÕES

Desempenho das exportações: O mês de ou-
tubro comandou as exportações neste segundo se-
mestre devido a venda do grão de soja produzido no 
estado.

Produtos mais exportados

Países de destino da produção roraimense.
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IMPORTAÇÕES
Importações Roraimenses.

Os maiores volumes registrados em fevereiro, ju-
nho e novembro ocorreram devido a aquisição de 
Energia Elétrica e Aviões e Outros Veículos Aéreos, 
que comandaram cerca de 30% do total importado 
durante o ano. 

OBS: No que se refere ao registro dos itens im-
portados no sistema Aliceweb, do Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Serviço - MDIC, o fato 
de um produto constar na pauta de importações do 
Estado não significa que o mesmo tenha sido ad-
quirido pelo mercado local. O que ocorre é que o 
sistema atrela ao Estado que registrou a entrada do 
produto a indicação de produto importado, mesmo 
que seu destino final seja outra unidade federativa.

Os Produtos mais importados.

Países de origem das importações roraimenses.

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER

O Centro Internacional de Negócios (CIN) da 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima faz 
parte da Rede CIN, que é coordenada pela Diretoria 
de Desenvolvimento Industrial da Confederação Na-
cional da Indústria.

Esta Rede, promove e dá suporte para as ações 
de internacionalização de empresas brasileiras, bem 
como agrega conhecimentos e competências às es-
truturas estaduais.

Em Roraima, foram desenvolvidas as seguintes 
atividades contando com o apoio da Rede CIN para 
capacitações, disponibilização de sistemas informati-
zados e orientações:

Emissão	de	Certificados	para	a	Exportação

Em 2016 o Centro Internacional de Negócios 
de Roraima emitiu 97 certificados de origem para 
11 empresas exportadoras do estado de Roraima, 
tendo como principais destinos a Guiana, Venezuela, 
Colômbia e Suriname.

Ao compararmos o quantitativo de emissões com 
o ano de 2015, temos uma queda de 34,90%. Este 
fato deu-se pelas dificuldades financeiras das empre-
sas no ano que passou, ocasionando cortes de pes-
soal, investimentos e redução da produção.

No que se refere a participação no mercado exte-
rior, as empresas exportadoras do Estado venderam 
mais para Guiana, seguida pela Venezuela, Colômbia 
e Suriname. O percentual desta participação é descri-
to no gráfico abaixo:

Dentre estes países em que a indústria roraimense 
esteve inserida, os produtos que mais foram exporta-
dos estão relacionados abaixo, conforme número de 
certificados emitidos (ver na pagina seguinte):

Plano de Ação Setorial

O Centro Internacional de Negócios da FIER 
integra a Rede CIN, coordenada pela Diretoria de 
Desenvolvimento Industrial da CNI, com foco na in-
ternacionalização de empresas brasileiras, agregando 
conhecimentos e competências aos 27 Centros In-
ternacionais de Negócios com sede nas federações 
estaduais de indústria e no Distrito Federal.

Uma das linhas de ação desenvolvidas, o Plano de 
ação Setorial (PAS), é um programa que promove a 
atuação das empresas industriais no mercado inter-
nacional, auxiliando a prospectar mercados, divulgar 
seus produtos no exterior, realizar parcerias, partici-
par de feiras nacionais e internacionais, bem como 
fechar negócios no exterior. 

Em Roraima, as ações previstas para 2016 foram 
executadas com foco na divulgação junto a imprensa, 
no site institucional, por email e redes sociais, dos 
seguintes eventos internacionais:

Ação: Feira SIAL China 2016
Local: Shanghai – China
Data: 02/05/2016 a 07/05/2016

Ação: Feira Expoalimentária
Local: Lima - Peru
Data: 25/09/2016 a 01/10/2016

Ação: Feira SIAL Paris
Local: Paris
Data: 16/10/2016 a 20/10/2016

Ação: Missão Prospectiva à Feira Industrial de 
Hannover

Local: Hannover - Alemanha
Data: 23/04/2016 a 30/04/2016

Ação: Encontro Econômico Brasil - Alemanha
Local: Alemanha
Data: 16/10/2016 a 18/10/2016

Ação: Encontro de Negócios Itinerantes no Brasil 
de Alimentos e Bebidas

Local: Manaus - AM
Data: 13/10/2016

Ação: Divulgação do Lançamento da Cooperação 
Internacional em Inovação

Local: Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços – MDIC.

Data: Ação permanente do MDIC.

REDE CIN apóia empresa rorai-
mense em evento internacional

A Missão Prospectiva à Feira Industrial de Han-
nover aconteceu entre os dias 23/04/2016 e 
30/04/2016, sendo realizada pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), através da Rede de Cen-
tros Internacionais de Negócios (Rede CIN) com  
articulação Nacional da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul em parceria com a Agência Bra-
sileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), organizaram uma missão em parceria 
para o evento.

A empresa roraimense BRASFERRO participou 
da Feira, mesmo sem integrar a missão empresarial, 
mas pôde contar com o apoio da comitiva da Rede 
CIN durante o evento, como recepção, auxílio em 
rodadas de negócios, auxílio com tradutores, visitas 
técnicas e acesso a um estande de apoio.

Credenciamento para emis-
são do Ata Carnet

O Ata Carnet é um documento que possibilita a 
entrada e saída temporária de máquinas, materiais 
e equipamentos que serão utilizados em eventos e 
ações internacionais com período de realização es-
pecífico.

Com ele, é possível agilizar os trâmites na aduana 
brasileira e no exterior, reduzindo o tempo de des-
pacho e permitindo que produtos e equipamentos 
entrem e saiam de um país sem a incidência de im-
postos, por até um ano.
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Um técnico do Centro Internacional de Negócios 
foi capacitado para os procedimentos referentes a 
emissão do “Ata”. A ação aconteceu nos dias 19 e 
20 de setembro de 2016 na sede da Confederação 
Nacional da Indústria em Brasília. 

Encontro Venezuela e Brasil

O ‘Encontro Empresarial Binacional Venezuela 
e Brasil - BIERSUR’ teve como intuito incentivar e 
estimular as alternativas de comércio entre os dois 
países, envolvendo grandes exportadores e impor-
tadores, facilitando assim o acesso às oportunidades 
de negócios. 

O encontro envolveu os seguintes segmentos 
industriais: Alimentos e Bebidas, Auto Peças (Auto-
motivo), Agronegócio, banca e seguros, comércio e 
serviços, construção, indústrias básicas de Guayana, 
Metalúrgicos industriais, mineração de não-metálicos, 
mobiliário e equipamento de escritório, Eletrodo-
mésticos, Plásticos, química, Saúde, Têxtil-vestuário, 
Turismo, Couro e Calçado. 

O BIERSUR ocorreu entre os dias 06 e 07 de ou-
tubro, na cidade de Porto Ordaz – Venezuela. Em 
Roraima, o Centro Internacional de Negócios mobi-
lizou 26 empresas roraimenses com potencial expor-
tador para participarem do encontro.

Ações de promoção comercial e empresarial (en-
contros, reuniões e viagens) 

Relacionamento Fronteiriço

No decorrer do ano de 2016 houve uma série de 
interações entre o Governo do Estado de Bolívar e 
a Câmara de Indústria e Comércio Brasil/Venezuela, 
contando com o apoio da FIER para divulgar iniciativas 
e buscar oportunidades de negócio. 

No primeiro semestre o foco da FIER esteve vol-
tado para priorizar a inserção de produtos brasileiros 
no mercado venezuelano, com vistas a incentivar o in-
cremento das exportações dos nossos produtos. En-
tretanto, considerando o momento político e econô-
mico enfrentado pelo país vizinho, as demandas eram 
maiores para a realização de negócios que tivessem a 
finalidade de vender a produção venezuelana.

Já no segundo semestre, a atuação da FIER se deu 
de forma mais efetiva junto às empresas exportadoras 
locais, as quais tiveram um aumento significativo de 
pedidos de gêneros alimentícios. 

O Centro Internacional de Negócios realizou o 
processo de certificação de origem e orientou indus-
triais, atacadistas e trades para a melhor tramitação 
dos processos. Uma dificuldade encontrada foi o 
preenchimento da Declaração de Processo Produti-
vo para produtos industrializados fora do Estado, pois 
de acordo com os acordos vigentes, a mesma deve 
ser preenchida pelo fabricante. 

Convênio com a APEX

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex-Brasil) atua em parceria com 
a CNI para promover os produtos e serviços brasi-
leiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros 
para setores estratégicos da economia brasileira.

Neste sentido, a Apex-Brasil auxilia financeira-
mente os eventos executados pela Rede CIN no 
Brasil, tornando possível a realização de missões in-
ternacionais e contando com o apoio do SEBRAE, 
que auxilia a área de Comércio Exterior da CNI aten-
der às empresas no âmbito do Plano de Ação Seto-
rial, promovendo as capacitações específicas, cursos 
EAD e as capacitações transversais.

Em Roraima, foram divulgadas missões, eventos 
e feiras para o setor industrial, vinculadas ao Plano 
de Ação Setorial da Rede CIN os quais ofereceram 
pacotes com valores vantajosos aos industriais.

Colaboradores do CIN e Des-
pachantes aduaneiros partici-
pam de capacitação sobre Cer-
tificado de Origem Digital

A Confederação Nacional da Indústria – CNI, com o 
apoio da Federação das Indústrias do Estado de Roraima, 
reuniu de 29 de fevereiro a 03 de março, os  colaborado-
res do Centro Internacional de Negócios e Despachan-
tes Aduaneiros, para um treinamento sobre a emissão do 
Certificado de Origem Digital – COD.

O objetivo foi alinhar todos os usuários da plataforma 
COD e esclarecer dúvidas sobre as mudanças ocorridas 
no sistema. A capacitação foi feita pela Analista da CNI, 
Camila Mafissoni, que, abordou as questões que mais 
impactam o desenvolvimento do Comércio Exterior no 
Estado e as relações desse processo sobre os países com 
quem os empresários roraimenses já exportam, como 
Venezuela e Guiana. 

O foco principal consistiu no passo-a-passo do 
cadastro no sistema, cadastro de mercadoria, decla-
ração de processo produtivo, fatura comercial, aces-
so do prestador de serviço, carta de interveniência, 
certificado de livre venda. Foram abordados também 
os acordos entre os países, ferramentas que auxiliam 
a aprovação de uma Declaração, como a plataforma 
TecWin, e as formas de acompanhamento do em-
presário exportador desde o seu cadastro no Siste-
ma, até a emissão do certificado. 

Empresários industriais escla-
recem dúvidas sobre inserção 
no mercado internacional

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
– FIER, realizou no dia 14 de junho o curso “Como 
se preparar para o mercado internacional”. Participa-
ram da ação, empresários e representantes de sindi-
catos dos segmentos de alimentos, confecção, cerâ-

mica, vidraçaria, e madeireiro e, representantes do 
Sistema Indústria que puderam trocar experiências e 
sanar suas dúvidas com relação às oportunidades e 
processos de internacionalização. 

Esta ação foi desenvolvida no âmbito do Progra-
ma de Desenvolvimento Associativo – PDA, tendo 
a contribuição do Centro Internacional de Negócios 
da FIER
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Diretoria da FIER é empossada perante a 
sociedade

No dia 13 de maio foi realizada a cerimônia de 
posse da diretoria executiva da Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima para o quadriênio 2016-
2020.

O evento reuniu líderes sindicais, empresários de 
vários segmentos da indústria, presidentes e dirigen-
tes do Sistema S, autoridades políticas e representan-
tes de Instituições públicas e privadas.

O presidente da Federação das Indústrias do Esta-
do do Amazonas - FIEAM, Antônio Silva, que ocupa 
o cargo de segundo vice-presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), representou o sr. 
Robson Andrade, presidente da entidade nacional. 

Após o lançamento do selo comemorativo ao Ju-
bileu de Prata da FIER, foram apresentados e em-
possados os membros que compõem a Diretora da 
FIER, o Conselho Fiscal, os Delegados Represen-
tantes junto à Confederação Nacional da Indústria – 
CNI e seus suplentes, os quais terão um mandato de 
4 anos são eles:

DIRETORIA

Presidente: Rivaldo Fernandes Neves
1º Vice – Presidente: Luiz Coelho de Brito
2ª Vice – Presidente: Rosinete Damasceno Baldi
Diretora 1º Secretário: João da Silva
Diretor 2° Secretário: Raimundo Pereira da Silva
Diretor 1ª Tesoureira: Maria Luiza Vieira Campos 
Diretor 2° Tesoureiro: Audemar Carvalho de Sousa

DIRETORES SUPLENTES:

• Oneber de Magalhães Queiroz
• Marcello Lopes Bussacchi
• Francisco Pereira da Silva
• Kátia Luiza Vieira Campos

CONSELHO FISCAL:

Titulares:
• Iracema do Valle Oliveira
• Janilson Chaves Nery
• Helisson Fonseca da Silva

Suplentes:
• Antônio Flávio Borges Brito
• Wanderkley Bitar Ferreira
• Marcondes Sabino da Costa

DELEGADOS REPRESENTANTES DA FIER 
JUNTO À CNI

Titulares:
• Rivaldo Fernandes Neves
• Clerlânio Fernandes de Holanda

Suplentes:
• Crisnel Francisco Ramalho
• Veronildo da Silva Holanda

Antônio Silva - Presidente da FIEAM representando o presidente da CNI no evento Presidente da FIER, autoridades locais e nacionais
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Logo após o ato solene de posse da diretoria da 
FIER, foram homenageados os agraciados com o Prê-
mio Mérito Industrial 2016.  A honraria possui três ca-
tegorias: empresário industrial, personalidades e institui-
ções, que tenham obtido destaque por marcantes obras 
dedicadas ao bem público e pelos relevantes serviços 
prestados à indústria roraimense ou ao Sistema Indús-
tria, tornando-se alvo de admiração e gratidão.

Os homenageados foram indicados pelos sindicatos 
industriais que compõem a base de representação da 
FIER, aprovados por uma comissão avaliadora e pelo 
Conselho da entidade. 

Agraciados:

Categoria Empresário Industrial

Carlos Roberto da Costa (in memorian)
Empresa: Jacaré Auto Peças
Indicação: Sindicato da indústria de Reparação de 
Veículos de Roraima - SINDIREPA.

Categoria Personalidades

Natanael Gonçalves (in memorian) 
Advogado
Indicação: Sindicato da Indústria de Confecção do 
Estado de Roraima, SINDICONF

Maria de Lourdes Pinheiro
Ex-Vereadora 
Indicação: Sindicato da Indústria da Construção Civil 
de Roraima - SINDUSCON

Categoria Instituições

Lar Fabiano de Cristo - Unidade Casa de Timóteo
Entidade Social
Indicação: Sindicato da indústria de Reparação de 
Veículos - SINDIREPA.

Hemocentro de Roraima
Serviço de Saúde
Indicação: Sindicato da Indústria da Construção Civil 
de Roraima - SINDUSCON

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
avaliou o alcance dos objetivos estratégicos, cujo ho-
rizonte era o ano de 2016 e dedicou-se a revisar to-
dos os Mapas Estratégicos, com base nas mudanças 
de cenário e no ambiente interno da FIER.

A FIER interagiu com cada órgão solicitando as in-
formações referentes ao desempenho dos indicado-
res de cada objetivo.

Mediante a análise dos resultados, surgiram in-
sumos para o planejamento e ações de Defesa de 
Interesses, Fortalecimento das Indústrias e Relaciona-
mento com as partes interessadas.

Foram analisados aspectos como a temporalidade 
dos objetivos, a pertinência no atual cenário e as mu-
danças que poderiam interferir no alcance da missão 
e visão.

O trabalho foi desenvolvido por um grupo for-
mado pelas lideranças das áreas fim e meio, sob a 
coordenação da superintendente, sendo posterior-
mente validado pelos dirigentes do Sistema, diretoria 
e conselho da entidade.

Assim, estes são os novos Mapas Estratégicos que 
nortearão as ações da FIER, juntamente com o SESI, 
SENAI e IEL até 2020 (veja na página a seguir).

Estratégias de cumprimento da missão e posicionamento 
da imagem institucional

Prêmio do Mérito Industrial 2016
Membros da Diretoria da FIER e Delegados Representantes junto à CNI já empossados

Diretora do Hemocentro de Roraima, Gabriella Cruz Duarte recebendo o 
prêmio por indicação do SINDUSCON

Lourdes Pinheiro recebendo o prêmio por indicação do SINDUSCON Ruth Célia Vieira e o seu Jonathas Apolônio recebendo o prêmio concedi-
do a  Natanael Vieira in memorian, por indicação do SINDICONF

Supervisora do Lar Fabiano de Cristo Casa de Timóteo, Maria Cristina Nas-
cimento recebendo o prêmio por indicação do SINDIREPA

Tarciane da Costa  recebendo o prêmio concedido ao seu marido in memo-
rian por indicação do SINDIREPA
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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 no dia 15 de outubro a 4ª. Edição do Dia 
da Indústria Roraimense. 

Foram atendidos 777 trabalhadores das empre-
sas industriais de Roraima e seus dependentes, com 
1553 procedimentos em odontologia, pediatria, clíni-
ca médica, exames das mamas, avaliação nutricional, 
massagem anti-stress, corte de cabelo, parcelamen-
to de débitos de consumo de água e lazer para as 
crianças com, piscina, oficina de jiu-jitsu, brincadeiras 
recreativas, palhaços e jogos diversos.

Sindicatos Patronais Filiados a FIER que apoia-
ram a iniciativa: Sindicato das Indústrias de Benefi-
ciamento de Grãos do Estado de Roraima - SINDI-
GRÃOS; Sindicato da Indústria de Desdobramento e 
Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Compen-

sados de Roraima - SINDIMADEIRAS; Sindicato da 
Indústria Extrativista Mineral e Garimpo do Estado de 
Roraima - SINDIGAR; Sindicato das Indústrias Grá-
ficas do Estado de Roraima - SINDIGRAF; Sindicato 
da Indústria de Panificação, Confeitaria e Alimentos 
do Estado de Roraima - SINDIPAN; Sindicato da In-
dústria da Construção de Estradas, Terraplanagem e 
Obras do Estado de Roraima - SINDICON; Sindi-
cato das Indústrias de Confecção de Roupas, de Al-
faiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e Similares do 
Estado de Roraima - SINDICONF; Sindicato dos Ar-
tesãos Autônomos, Empresas de Artesanato e Arte-
fatos do Estado de Roraima - SINDEARTER; Sindica-
to da Indústria de Reparação de Veículos, Acessórios 
do Estado de Roraima - SINDIREPA e Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima 
- SINDUSCON.

Dia da Indústria Roraimense 

Veronildo Holanda - dir. tesoureiro do SINDUSCON, Almecir Freitas - Su-
perintendente da FIER, Clerlânio Holanda - vice-presidente do SINDUS-
CON e Waldeth Gondim - Coordenadora do Núcleo de Lazer do SESI

Presidente do SINDIREPA e Diretor da FIER em visita ao evento

Emissão de documentos foi um dos serviços mais procuradosAtendimento médico realizado aos dependentes dos trabalhadores da 
construção



58 59

FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL FORTALECIMENTO DA IMAGEM INSTITUCIONAL

Esta iniciativa visa instigar a curiosidade de estudantes 
e professores dos diferentes níveis de ensino, em rela-
ção à atividade industrial no Estado, o seu potencial e 
desafios, abordando temas que possuam relação direta 
ou indireta com o ambiente produtivo.

 As redações submetidas ao prêmio são dividi-
das em categorias. Os alunos do 6° ao 9° ano do Ensi-
no Fundamental concorrem na categoria I. Já os alunos 
da 1° a 3° série do Ensino Médio e do Ensino Técnico 
compõem a categoria II e os acadêmicos regularmente 
matriculados em instituições de ensino superior e alunos 
de pós-graduação concorrem na categoria III.

Vencedores

Categoria I – Redações
Tema: “Educação para o trânsito: como sensibili-
zar a sociedade?”.

1º. Lugar: Triciane Moura de Sousa 
Escola Estadual Professora Antônia Coelho de   Lu-
cena
Premiação da aluna: Troféu e um Tablet 9.6”.
Premiação da Escola: Troféu e uma caixa de som 
com um par de microfones para as atividades peda-
gógicas.

2º. Lugar: Ana Luisa Mayer Moura
Colégio Objetivo – Centro Educacional Macunaima
Premiação da aluna: Troféu e um Lev (leitor digital 
de livros)
Premiação da Escola: Troféu 

Categoria II – Redações
Tema: “A logística de transporte rodoviário para a 
indústria roraimense”.
1º. Lugar: Fabiane  Melo  Alencar  
Colégio Objetivo – Centro Educacional Macunaima
Premiação da aluna: Troféu e um Notebook “2 em 
1 Touchscreen
Premiação da Escola:  Troféu e tela de projeção portátil.

2º. Lugar:  Sthefany Alessandra López Oviedo
Colégio  Objetivo  –  Centro  Educacional  Macu-
naima
Premiação da aluna: Troféu e uma Impressora mul-
tifuncional
Premiação da Escola:  Troféu

Categoria	III	-	Artigos	Científicos
Tema: “Os acidentes de trânsito e seus impactos 
na produtividade da indústria roraimense”.
 
1º lugar: Jemima Pascoal dos Santos e Silva
Universidade Federal de Roraima – UFRR
Artigo: “Externalidades e custos de transação rela-
tivos aos acidentes de trânsito e produtividade em 
Roraima”.
Premiação da aluna: Troféu e um Notebook
Orientador: Professor Doutor Elói Martins Senhoras
Premiação do orientador: Troféu um Computador 
“All in one”.
Premiação da Instituição de Ensino: Troféu e um Pro-
jetor de Imagem.

2º. Lugar: Francisco César Bezerra Visgueira
Universidade Federal de Roraima – UFRR
Artigo: “Os reflexos dos acidentes de trânsito na 
economia industrial de Roraima”
Premiação do aluno: Troféu e uma câmera fotográ-
fica 
Orientador: Professor Doutor Elói Martins Senho-
ras.
Premiação do professor: um HD externo 1TB, um 
mouse óptico sem fio e um apresentador de slide 
sem fio.

Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico

Formação de Auditores Internos da Qualidade

“Fiquei muito feliz com esse resultado e agra-
deço ao apoio dos professores, da minha família e 
também à FIER. Eu já conhecia um pouco sobre 
o assunto, mas decidi investir e me aprofundar no 
tema para adquirir mais conhecimento, pois é pre-
ciso sensibilizar a sociedade sobre a educação no 
trânsito”. Triciane Moura, 1º lugar da categoria I.

 “Eu estou muito feliz e orgulhosa, pois o resul-
tado mostra que o trabalho que estamos desen-
volvendo tem dado certo e a prova disso é con-
quista de três prêmios, segundo lugar na categoria 
I e primeiro e segundo lugar na categoria II”. Mer-
cilene Alves, coordenadora pedagógica do Colégio Objetivo.

 “A conquista desse prêmio é fruto da parceria de 
sucesso com o meu orientador, pois já ganhamos ou-
tros prêmios juntos. Vencer em primeiro lugar é uma 
grande alegria, visto que é resultado de um trabalho 
sério e comprometido em apresentar uma pesquisa 
que possa contribuir com o desenvolvimento da in-
dústria de Roraima”. Jemima Pascoal, 1º lugar da categoria III

Palestra realizada pelo DETRAN na Escola Claretiano

Vencedoras das Categorias 1 e 2 - Redações, com as representantes das escolas. 
Ao fundo  os conselheiros e dirigentes do Sistema FIER e órgãos de trânsito

Vencedores	da	Categoria	3	-	Artigo	Científico,	com	seus	orientadores.	Ao	
fundo os conselheiros e dirigentes do Sistema FIER e órgãos de trânsito

Vencedores de edições anteriores e gestores escolares no Lançamento do Prêmio

Em busca da excelência na execução dos seus 
processos, a FIER investiu na capacitação dos colabo-
radores em relação aos requisitos estabelecidos pela 
Fundação Nacional da Qualidade, para formar uma 
equipe que irá avaliar a conformidade do que está 
sendo realizado.

No período de 08 a 11 de agosto, eles parti-
ciparam do curso para Formação de Auditor In-
terno da Qualidade de acordo com a Norma ISO 
19011:2012, abordando os Objetivos, Aplicação e 
Escopo do Sistema de Gestão; Interpretação dos 
requisitos da norma ISO 9001:2015; Terminologias 
e objetivos de auditoria; Competências do auditor: 
Aspectos técnicos e comportamentais; Processo de 

auditoria (programa, planejamento, execução, relato 
e tratamento dos resultados); Abordagem por pro-
cessos e o Ciclo do PDCA.

O objetivo do curso foi capacitar profissionais a 
entender sistemicamente os requisitos dos mode-
los de referência e as práticas modernas de gestão, 
de modo que desenvolvam a capacidade de imple-
mentar essas diretrizes na rotina organizacional, as-
sim como qualificar os colaboradores para realizar 
auditorias da qualidade de forma sistemática, visando 
contribuir com a melhoria contínua.

A capacitação, que foi conduzida pelo Mestre em 
Administração de Empresas na área de Estratégia e 
Governança Pública e Privada, Huermerson Xavier. 

A equipe técnica da FIER com o instrutor Huemerson Xavier e a superintendente Almecir Câmara
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Promovida pela Universidade Estadual de Rorai-
ma, a 1ª. Feira de Empreendedorismo, contou com 
a participação de 30 empresas e instituições em uma 
área de exposição de produtos e serviços, além de 
uma intensa programação cultural e palestras,

 A FIER participou desta iniciativa, que aconteceu 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
por meio da Unidade de Relações com o Mercado 
(UNIMERCADO), realizou um diagnóstico das ativi-
dades de relacionamento e atendimento ao mercado 
industrial, desenvolvidas pelas Federações, SESI, SE-
NAI e IEL, com foco na melhoria da performance de 
mercado e busca por oportunidades de aumento da 
cobertura de atendimento e da receita de serviços.

Em Roraima, a primeira etapa aconteceu no mês 
de março com a coordenação da equipe da UNI-
MERCADO, Thiago Endres e Sibele Gobo, rea-
lizando as atividades de sensibilização em relação 
aos temas: cultura de mercado e atendimento aos 
clientes, e foi preenchido o questionário para o diag-
nóstico organizacional da Função Mercado, extraindo 
os pontos fortes e de melhoria do Sistema Indústria 
Roraima.

Nos dias 26 e 27 de julho, no auditório da Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) 
o Gerente Executivo da UNIMERCADO Paulo Frei-
tas e a Analista de Desenvolvimento Industrial Sibele 
Gobo, realizarama a devolutiva do diagnóstico e a 
elaboração de um plano de ação para 2016. Partici-
param desta segunda etapa mais de 30 pessoas entre 
dirigentes executivos e colaboradores da FIER, SESI, 
SENAI e IEL.

Durante o encontro foram apresentados os re-

no período de 17 a 18 de novembro, divulgando os 
trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Promoção 
Associativa, Centro Internacional de Negócios, Nú-
cleo de Inovação, além das ações de defesa de inte-
resses.

sultados como o grau de maturidade mercadológica, 
obtido por meio do cruzamento dos resultados do 
diagnóstico nas cinco dimensões: estratégia, gestão, 
processos, pessoas e tecnologia com o indicador de 
cobertura (número de empresas atendidas no Estado 
divido pelo total de empresas do Estado), em que o 
Sistema FIER obteve índice de 40,4%. 

Com base neste e outros resultados do diagnós-
tico foi realizada a oficina para elaboração da missão 
da Função Mercado os objetivos estratégicos, bem 
como as ações para o alcance de cada um a serem 
implementadas até dezembro deste ano.

Todo o trabalho foi apresentado ao Presidente da 
FIER Rivaldo Neves e a todos os Dirigentes Execu-
tivos.

FIER participa de Feira de Empreendedorismo

Atuação Articulada junto às Indústrias

Equipes FIER, SESI, SENAI e IEL com seus dirigentes e técnicos da CNI

Missão de mercado do Sistema FIER: 

“Promover o relacionamento com as 
indústrias de Roraima, Sendo o articu-
lador entre as áreas técnicas da FIER, 
SESI, SENAI e IEL, para a oferta de so-
luções que favoreçam a competitividade 
do setor industrial e contribuam para o 
aumento das receitas de serviços, da co-
bertura de atendimento e da perenidade 
do Sistema Indústria/RR”. 

InoVaÇÃo
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Consultoria para empresas industriais

Palestra Porque os Líderes Falham 

No âmbito da Chamada Nacional de Projetos, 
uma iniciativa da Confederação Nacional da Indús-
tria – CNI e o Serviço de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa – SEBRAE, a Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima teve aprovado um projeto para a 
implantação de Modelos de Gestão da Inovação em 
dez empresas industriais.

No dia 2 de agosto, no auditório da FIER, foi rea-
lizada a palestra sobre Modelos de Gestão da Inova-
ção, abordando conceitos básicos sobre o assunto, a 
importância e os mitos em torno do tema. 

Logo depois, deu-se início ao processo de adesão 
das empresas, a aplicação da pesquisa de diagnóstico, 
emissão dos relatórios, devolutivas e início da consul-
torias junto às empresas do projeto. 

Desta forma, em 2016 o Projeto teve o cumpri-
mento das seguintes ações:

- 01 Evento de sensibilização com 50 empresas;
- 25 Visitas a empresas  in loco;
- 0 Adesões efetuadas;
- 10 Diagnósticos aplicados;
- 10 Devolutivas do MPE geradas;
- 64 Horas de Consultoria em Gestão da Inova-

No dia 30 de março, a FIER em parceria com a 
Delphus Consultoria e Projetos, representante da 
Dale Carnegie Training, realizaram uma Palestra inte-
rativa abordando este tema.

O objetivo da ação foi contribuir para a identifica-
ção de práticas que podem comprometer o alcance 
dos resultados e, por outro lado, destacar a melhor 
forma de conseguir um desempenho positivo.

 Entre os principais tópicos abordados, os líderes 
empresariais à reflexão quanto a importância do diag-
nóstico das falhas e identificação de oportunidades de 
inovação dentro de suas empresas.

A palestra contou com a presença de 56 partici-
pantes, entre empresários, representantes de Insti-
tuições Públicas, Sindicatos e Sistema Indústria.

ção realizada (Ideias e Negócios).
De acordo com o cronograma, até o final do pri-

meiro trimestre de 2017 todas devem ter prontos o 
seu Modelo de Gestão contendo práticas que permi-
tam manter a inovação como um processo contínuo 
de acordo com a realidade de cada empresa.

Palestra de Sensibilização do Projeto de Gestão da Inovação.

O palestrante demonstrou como evitar práticas danosas para as empresas.
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No período de 21 a 28 de novembro, o SEBRAE 
realizou um curso com o objetivo de capacitar em-
presários sobre os aspectos relevantes e os bene-
fícios da eficiência energética para seu negócio. A 
ideia era contribuir para o aumento da produtivida-
de das organizações, com referência em experiên-

Formado por empresas, instituições públicas e 
privadas, entidades de classe e cidadãos comprome-
tidos com a promoção da inovação em Roraima, foi 
criado o Movimento Buriti Valley.

A FIER participou do evento que marcou o início 
das atividades, com a assinatura dos termos de adesão 
no dia 12 de maio. Também atuou no lançamento do 
Edital para seleção de startups, avaliação das propos-
tas de startups inscritas para o processo de aceleração; 
participação no comitê de seleção em Pit para avalia-
ção das 22 startups classificadas, assessoria às startups 
para elaboração de planejamento estratégico (CAN-
VAS), articulação e divulgação da oficina Redes Sociais 
como Ferramenta de Marketing e vendas.

cias consolidadas e instigando os participantes para a 
necessidade de buscar alternativas inovadoras neste 
sentido.

A FIER apoiou a iniciativa com a cedência de espa-
ço, divulgação e apoio logístico, tendo a participação 
do seu Núcleo de Inovação.

Inovação e Sustentabilidade para Empresas

Participação no Movimento Buriti Valley 

Ações da FIER (Núcleo de Inovação) com parceiros:

Avaliação das propostas de aceleração de startups.

•Divulgação e composição da equipe de avaliação 
do Prêmio  MPE Brasil realizado pelo SEBRAE;

•Divulgação, sensibilização e Inscrições de 23 in-
dústrias locais para o Prêmio Nacional de Inovação;

•Apoio para a UFRR na realização da reunião de 
sensibilização, bem como na elaboração do projeto 
de candidatura do município de Boa Vista para sediar 
o evento FORTEC 2018;

•Divulgação e sensibilização de 20 indústrias para 
participação no evento INOVAMODAS- SEBRAE E 
SENAI;

•Indicação de indústrias para apresentação de Ca-
ses de Inovação, divulgação e participação da equipe 

no Seminário de Empreendedorismo, Inovação e 
Sustentabilidade da UFRR;

•Para o Buriti Valley: A empresa Pedra Norte e 
Startup, para a troca de informações para desenvolvi-
mento de aplicativo de vendas de materiais de cons-
truções;

•Para o SEBRAE: A empresa Trigos, para infor-
mações sobre  Plano de Negócio e  SEBRAETEC; 
A empresa  Pedra Norte, para informações  sobre o 
projeto de   Eficiência Energética e  SEBRAETEC

•Para o SEST/SENAT: A empresa Cerâmica SB, 
para informações sobre o curso operador de Empi-
lhadeira.
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