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FIER promove encontro com empresários 
e governo faz balanço das ações

Governo assume compromisso de fortalecer o setor

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER, promoveu na ma-
nhã desta quinta-feira (23), o primeiro Café com a Indústria de 2015, 
na unidade do SESI no distrito industrial.  Participaram da programação, 
os diretores, dirigentes e conselheiros da FIER, a governadora de Rorai-
ma, 130 empresários e lideranças sindicais dos diversos segmentos da 
indústria; secretários de Estado; diretores e representantes de diversos 
setores do governo.

A programação começou com um Café da manhã e, logo depois, a 
FIER apresentou os oito pontos deste documento e, em seguida, des-
tacou as principais demandas relacionadas a cada um deles, entre elas 
a necessidade de revitalizar o Distrito Industrial, implantando rede de 
água, esgoto, policiamento ostensivo; uma unidade do corpo de bom-
beiros; iluminação pública; drenagem e outras obras de infraestrutura. 
Também foram abordadas as questões referentes a necessidade de agi-
lidade nos processos de licenciamento ambiental e a valorização das 
indústrias locais nas compras governamentais.

Durante a sua explanação, a governadora fez um balanço geral 
sobre os seus primeiros cem dias de governo, com ações sociais, de 
saúde, educação, segurança, infraestrutura e projetos para aquecer a 
economia local.

Sobre o setor industrial, anunciou a criação do Programa de Desen-
volvimento Sustentável, Geração de Empregos e Renda - PROGREDIRR, 
que será amplamente debatido com setor industrial. Ele deverá con-
templar as propostas apresentadas na “Carta da Indústria”, com foco na 
expansão, diversificação, produção para o mercado interno e exporta-
ção, e aproveitamento de vantagens competitivas decorrentes da loca-
lização geográfica, incentivos fiscais e creditícios e matéria-prima local. 
Também apresentou um resumo do trabalho iniciado na limpeza e ma-
nutenção das ruas do Distrito Industrial e a elaboração de um projeto 
para revitalizá-lo, o qual deverá ser executado no próximo ano. 

A governadora declarou ainda que é seu compromisso concluir o 
Condomínio Industrial, cujas obras encontram-se paradas; que já de-
terminou que o Ronda no Bairro passe a operar dentro do Distrito In-
dustrial; que irá resolver as ocupações irregulares naquelas imediações 
e ter uma política de benefícios que tornem as indústrias de todos os 
segmentos mais competitivas, além de priorizá-las nas compras gover-
namentais.

Na sequência, os convidados tiveram a oportunidade de fazer os 
questionamentos referentes às necessidades de seus setores.  A em-
presária do Setor de Grãos Izabel Itikawa, que também é presidente do 
SINDIGRÃOS, falou em nome dos empresários, destacou os quatro pon-
tos para os quais pedem urgência:  a segurança com patrulhamento da 
Polícia Militar, Iluminação pública, obras de saneamento básico e coleta 
de lixo, para garantir condições de trabalho e  melhores resultados. A 
vice-presidente da FIER, Maria Luiza Campos destacou a necessidade de 
valorização das indústrias, por serem a grande promotora do desenvol-
vimento econômico do Estado,

O presidente da FIER, Rivaldo Neves, avaliou de forma positiva o 
resultado do primeiro Café com a Indústria de 2015. “Foi muito impor-
tante ter a presença maciça dos industriais e da governadora com a 
sua equipe. Acreditamos que todas as expectativas foram atendidas. Foi 
possível apresentar as nossas demandas, saber o que o governo está fa-
zendo e o que pretende desenvolver daqui para a frente, para fortalecer 
o setor produtivo. O papel da FIER é justamente esse: Buscar o atendi-
mento, defender os interesses da indústria, acompanhar e encontrar 
soluções conjuntamente”, declarou.

Empresários industriais apresentam demandas do setor para a governadora do Estado de Roraima.

Governadora Suely Campos e o Presidente da FIER durante o Encontro.

Imagem: ASCOM/FIER

Imagem: ASCOM/FIER
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SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DE RORAIMA - MARÇO/2015
O saldo da Balança Comercial no mês de março de 2015 foi positivo 

com valor de US$ 173.292, contrariando a tendência deficitária que vi-
nha sendo observada em meses anteriores. No comparativo com igual 
mês de 2014, março de 2015 apresentou déficit de US$ 296.702.

EXPORTAÇÕES - MARÇO/2015
As exportações roraimenses apresentaram um aumento de 

464,01% no mês de março de 2015 em relação a fevereiro, totalizando 
US$ 1.275.212. O Brasil registrou aumento de 40,41%, em suas expor-
tações, neste mesmo período de comparação.

Em relação a março de 2014, houve redução nas exportações do 
Brasil (-3,68%) e aumento nas de Roraima. Conforme se pode observar 
abaixo, março de 2014 apresentou acréscimo de 82,35% em relação ao 
mesmo mês do ano passado nas vendas externas do estado.

De janeiro a março de 2015, as exportações roraimenses alcança-
ram o valor acumulado de US$ 1.664.712, o que significa uma queda de 
1.053,87% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em referência aos produtos mais exportados, em março de 2015, 
o Soja aparece como principal produto, seguido por Madeira e Outras 
sondas, catéteres e cânulas como mostra a tabela abaixo:

Os países para onde mais se exportou em março de 2015, pela or-
dem, foram Países Baixos, seguidos por Venezuela e Guiana, como vi-
sualizados a seguir:

IMPORTAÇÕES - MARÇO/2015
Contrariando a tendência nacional, as importações de Roraima 

apresentaram queda quando comparadas com fevereiro de 2015, re-
gistrando um volume de US$ 1.101.920. As importações de março de 
2015, quando comparadas com março de 2014, apresentaram um forte 
aumento de 111,19%.

No acumulado de janeiro a março, as importações de Roraima apre-
sentaram alta de 66,64%, enquanto que as importações brasileiras es-
tão com um valor negativo, acumulando 13,18% de queda.

Em março de 2015, Máquinas e equipamentos de Informática apa-
recem em primeiro lugar na pauta de compras internacionais, seguido 
por Arroz. Na sequência, estão o Cimento e Partes e Acessórios para 
motocicletas.

No quadro dos países de onde mais se importou em março 2015,a  
China aparece na primeira posição, seguido pela Venezuela e Guiana, 
sendo os três principais países de origem dos produtos importados por 
Roraima.

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER
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Na manhã da quarta-feira (22), o presidente da FEMARH, Ro-
gério Martins Campos, foi recebido pelo presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima, empresário Rivaldo Neves, 
acompanhado da superintendente, Almecir de Freitas Câmara e 
técnicos da entidade.

Durante a visita ele falou sobre a sua proposta de melhorar 
os processos internos, trazer mais agilidade e qualidade nos ser-
viços prestados pela fundação, sobretudo no que se refere ao li-
cenciamento ambiental das empresas que atuam nos diferentes 
setores econômicos.

A FIER fez um relato das principais dificuldades enfrentadas 
pelas empresas, principalmente no setor madeireiro, que depen-
de da liberação da reposição florestal para poder exercer a sua 
atividade de acordo com as exigências legais. Foram registrados 
os problemas enfrentados pelas indústrias em função da demora 
desta liberação, o que chegou a ocasionar, em alguns casos, de-
missões e suspensão dos serviços.

O presidente da FEMARH explicou que, por ser técnico da ins-
tituição, conhece os processos e que, por meio do entendimento 
com todas as partes envolvidas, vem encontrando soluções. Re-
centemente foram liberados 120 mil m³ de madeira para reposi-
ção e mais 60 mil m³ devem ser autorizados em breve. Disse que 
um sistema informatizado já está em testes e deve ser implantado 
no próximo mês, para agilizar e facilitar o trâmite dos processos; 
que irá trabalhar com a equipe técnica para criar um cronograma 
de trâmite do licenciamento ambiental com prazo definido para 
conclusão, alinhado ao período de operação das empresas; e que 
no próximo ano será criada a Diretoria de Florestas, com especia-
listas preparados para tratar especificamente do manejo florestal 

e do corte raso. “O nosso propósito é claro. Queremos fazer o 
nosso trabalho da melhor forma possível, cumprindo a legislação 
e também viabilizando o crescimento econômico do Estado. Acre-
ditamos que isso seja perfeitamente viável”, declarou Rogério.

O presidente da FIER avaliou de forma positiva as propostas 
apresentadas e reafirmou o compromisso da entidade em defen-
der os interesses do setor industrial. “Estaremos acompanhan-
do este trabalho e nos colocamos a disposição para intermediar 
reuniões ou outras formas de contribuir para que os resultados 
esperados sejam alcançados e as nossas indústrias possam pro-
duzir de acordo com os requisitos legais. Contamos com o apoio 
da FEMARH para tornar isso possível”, afirmou Rivaldo Neves.

FIER promove diálogo sobre a competitividade da Indústria

FIER e FEMARH  discutem melhorias para o processo de 
licenciamento ambiental

Prêmio Marcantonio Vilaça anuncia vencedores

Com o objetivo de promover o melhor entendimento sobre te-
mas que impactam a competitividade da indústria, salientando a 
necessidade do trabalho associativo na busca por novas formas de 
atuar por um ambiente de negócios mais favorável, é que a Federa-
ção das Indústrias de Roraima - FIER promoverá o “Diálogo sobre a 
Competitividade da Indústria”, que será realizado na próxima quinta-
-feira (30), no auditório da Federação.

O evento contará com a participação do consultor e moderador, 
o empresário Oscar Rache Ferreira, presidente do Sinditêxtil-PE e vi-
ce-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambu-
co; do empresário e convidado da CNI, Mário Renato Guimarães de 
Azeredo e da convidada da FIER, a empresária Izabel Cristina Itikawa, 
que irão compartilhar as boas práticas aplicadas em suas empresas. 

A 5ª edição do Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça para as 
Artes Plásticas terá início nesta sexta, 24 de abril, no Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP), em São 
Paulo, a partir das 19h30.

O Prêmio tem por objetivo aproximar, de maneira democrática, 
a arte, a cultura e o conhecimento.

Na ocasião, serão anunciados os nomes dos vencedores – cinco 
artistas, que receberão R$ 40 mil cada um, e dois curadores, que 
terão direito a R$ 20 mil cada. Além disso, um artista e um curador 
receberão bolsa-residência na Manchester Metropolitan University.

A parceria com a universidade apoiará novas pesquisas e permi-
tirá a geração de conhecimento, elementos fundamentais para es-
treitar as relações da arte com a indústria, ao atender as exigências 
do mundo contemporâneo e estimular a inovação e a criatividade.

O Debate é destinado para um público estimado de 50 parti-
cipantes empresários industriais filiados ou não à FIER. A ação faz 
parte do Edital Associa Indústria do Programa de Desenvolvimento 
Associativo – PDA, uma iniciativa da Confederação Nacional da In-
dústria – CNI.

Consultor Moderador Oscar Rache Ferreira - Graduado em Engenha-
ria Têxtil pela Universidade da Carolina do Norte, EUA.  É também conse-
lheiro da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção ABIT e 
Coordenador do Programa Pernambucano de Qualidade PROPEQ. Desde 
2010, é consultor do Programa de Desenvolvimento Associativo, minis-
trando palestras sobre o papel das entidades de representação para a 
competitividade da Indústria.

“O Prêmio Marcantonio Vilaça é a iniciativa de maior ressonân-
cia e intensidade para o setor das artes plásticas no Brasil. Tem por 
objetivo reforçar a importância das práticas de pesquisa e experi-
mentação por meio da arte na formação das novas gerações. A cir-
culação das mostras por outras dez cidades brasileiras determina a 
dimensão do projeto em seu caráter abrangente e nacional”, afirma 
o curador do prêmio Marcus Lontra. As exposições itinerantes con-
tarão com um projeto educativo de amplo alcance.

Pela primeira vez, o prêmio Marcantonio Vilaça apresentará uma 
Mostra Coletiva, reunindo obras dos 30 artistas selecionados que 
acontecerá no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de São Paulo, 
e estará aberta ao público, gratuitamente, de 25 de abril a 6 de de-
zembro de 2015.

Imagem: ASCOM/FIER

As entidades reunidas em busca de melhorias para  o setor produtivo.
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Os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, do Centro 
de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado CET/SESI, par-
ticiparão do Dia da Família na Escola, que será realizado neste sába-
do(25), na quadra poliesportiva das 9h às 11h, com várias atividades.

O objetivo da programação é proporcionar às famílias, momentos 
de descontração, diversão e lazer, promovendo a interação entre os alu-
nos, pais e professores, como uma forma de valorizar e estreitar laços 
de fraternidade, respeito e amizade. 

Durante a programação serão formados oito grupos identificados 
pelas cores azul, vermelho, roxo, verde, branco, amarelo, laranja e pre-
to, que deverão ser compostos por estudantes de cada turma e mais 
três representantes podendo ser professores, estagiários ou por pais. 
Além disso, deverá ser feito um grito de guerra para fortalecer suas 
equipes e produzir uma coreografia; a criatividade não poderá faltar.

Serão realizadas brincadeiras de diversas modalidades: no Circuito 
Motor a equipe deverá passar por cones, cordas, sacos, bambolês bolas 
e cestos; no Cabo de Guerra duas equipes deverão puxar uma corda e 
vence quem conseguir ultrapassar a linha marcada; já no Vassobol o 
grupo que conseguir fazer maior quantidade de gols com a vassoura, 
vence; na prova Faz de Conta cada filho deverá ter agilidade para des-
caracterizar o pai ou a mãe, nessa prova será necessário usar a imagi-
nação, vence quem fizer em menos tempo. Além dessas competições 
serão realizadas também as brincadeiras de assopra balão, revezamen-
to, toca no coelho, frase formada e acerte bexiga. Ao todo 11 atividades 
serão realizadas na quadra da escola.

A ideia é mostrar tanto para os alunos, quanto para os pais, a im-
portância da atuação em parceria, da união e do bom relacionamento.  

Família na Escola 
Pais e alunos terão momentos de lazer e interação

Família na Escola será dia 25.

Imagem: ASCOM/SESI
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O SENAI CETIQT - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têx-
til – é uma unidade do Departamento Nacional do SENAI, e atua como 
principal Centro Formador de Recursos Humanos para a Cadeia Têxtil 
Nacional e um dos mais destacados do mundo. Assim, juntamente com 
o SEBRAE Nacional, lançou o Projeto Inova Moda, que tem como ob-
jetivo desenvolver a moda nacional junto aos micros e pequenos em-
presários do segmento têxtil, confecção, calçados, acessórios e joias de 
todo o Brasil. 

O Projeto tem duração de quatro anos e meio, divididos em 9 ci-
clos, e contempla as etapas de pesquisa, criação e desenvolvimento de 
produtos, que é realizada por gestores técnicos de cada Departamento 
Regional – DR, além da realização de pesquisas internacionais. Nos ci-
clos são realizadas palestras e oficinas voltadas para as áreas de criação, 
desenvolvimento de coleção, desenvolvimento de produto, modelagem 
e ficha técnica.

A cada encontro é lançado um criterioso material de inspiração, 
onde são apresentados os resultados das pesquisas nacionais e interna-
cionais. Esse lançamento é realizado por meio de uma rede de equipe 
técnica, que conta com representantes de todos os Departamentos Re-
gionais do SENAI no Brasil.

O Inova Moda é um Projeto direcionado as pequenas e micro em-
presas e empreendedores individuais, trazendo a oportunidade dos 
empresários conhecerem o material de tendências como tecidos, tex-
turas, aviamentos, cores e modelos com antecedência de um ano de 
cada estação, viabilizando aos empresários empreendedores tempo 
hábil para disponibilizarem essas tendências aos seus clientes. 

O SENAI Roraima está atuando diretamente com um gestor técnico 
na pesquisa e no desenvolvimento dessa pesquisa em outros estados, 
dando a oportunidade de vivenciar outras realidades e trabalhar em 
grandes centros de referencia em moda no Brasil, como Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Para participar, os empresários das áreas de confecção e moda 

fazem suas inscrições no SENAI Roraima. Depois disso, os participan-
tes irão colocar o conteúdo das publicações em prática, o que ocor-
re durante as oficinas. Como ferramenta de trabalho, todos recebem 
kits que, além das publicações, contêm materiais lúdicos de pintura e 
escrita, bloco de anotações, folhas de atividades, e painéis de textura 
e modelagem. O resultado final é a capacitação dos profissionais, que 
poderão aplicar em suas empresas o conceito de inovação adquirido. 

O SENAI Roraima está com o Processo de Recrutamento e Seleção 
de Pessoal para o Programa de Formação de Instrutor Trainee, com ob-
jetivo de preencher 05 vagas. Os currículos serão recebidos no período 
de 27 a 29 de abril.

As vagas são destinadas as áreas de Alimentos, Automotiva, Con-
fecção, Eletroeletrônica e Refrigeração e só poderão participar do pro-
cesso seletivo alunos competidores da Olimpíada do Conhecimento do 
SENAI Roraima entre os anos de 2010 e 2014. 

A seleção será realizada em duas etapas, tendo início com análise 
curricular, onde serão avaliados os requisitos solicitados no edital, se-
guido da prova objetiva de conhecimentos gerais. O resultado final esta 
previsto para dia 15 de maio.

O candidato aprovado oportunamente firmará contrato por prazo 
determinado para o cargo de Instrutor Trainee, com o SENAI, cujo iní-
cio dar-se-á em data a ser designada oportunamente pela instituição e 
terá a jornada de 40h semanais, remunerada, nos turnos matutino e 
vespertino. 

O edital está disponível no endereço www.rr.senai.br onde consta 
também o currículo padrão, que deve ser preenchido e entregue na 
recepção do SENAI, localizado na Avenida dos Imigrantes, 399, Asa 
Branca. 

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

SENAI fortalece competitividade 
industrial da área de moda

SENAI realiza seletivo para Formação de 
Instrutor Trainee

Imagem: ASCOM/SENAI

Imagens: ASCOM/SENAI

Empresários e participantes do  projeto Inova Moda.

As vagas são para as áreas de Alimentos, Automotiva, Confecção, Eletroeletrônica e Refrigeração.
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Na próxima terça-feira, dia 28 de abril, o Instituo Euvaldo Lodi 
– IEL fará o lançamento do Prêmio IEL de Estágio Edição 2015. A 
solenidade de abertura ocorrerá no Espaço Ideias, localizado na 
Rua Governador Aquino Mota Duarte, 1771 - São Francisco às 8h30.

O objetivo do Prêmio é reconhecer e incentivar a qualidade dos 
programas de estágio como forma de garantir o atrelamento entre 
o público acadêmico, estudantes de nível superior e do ensino pro-
fissionalizante e o mercado de trabalho a partir do cumprimento da 
Lei 11.788/2008, que dispõe sobre estágio. 

Em 2015, o IEL expande seus objetivos na forma de atuar, in-
corporando uma nova metodologia de avaliação e categorização. 
Como resultado da preocupação em valorizar e reconhecer a atua-
ção de todos os agentes envolvidos no processo, aprimorando o re-
conhecimento às empresas com melhores práticas, aos estudantes 
que se destacam em seus estágios e as Instituições de Ensino que 
apoiam e incentivam o processo.

O Prêmio IEL de Estágio foi criado com a finalidade de incenti-
var as empresas a buscarem excelência em seus Programas de Es-
tágio. A ação parte do entendimento de que preparar estudantes 
de maneira complementar ao ensino é uma forma altamente eficaz 
de atrair e reter bons profissionais em uma fase inicial do seu de-
senvolvimento profissional, além de ter também uma conotação 
social.

Poderão participar Empresas públicas, privadas, Instituições de 
Ensino de nível técnico e superior e Instituições do Sistema (SESI, 
SENAI, Federações, e CNI) que desenvolva programas de gestão 
de estágio em suas dependências e devem atender aos requisitos 
como: ser legalmente constituída; possuir programa de estágio em 
vigor, desenvolvido e executado em Roraima, cumprindo a legis-
lação de estágio, e que serão comprovados em relatórios e visitas 
técnicas realizadas pela comissão de avaliação; ter contrato de 
concessão de estágio com o IEL e Termo de Compromisso de Está-
gio (TCE), vigentes até a data de 31 de Julho de 2015 (exceto para 
alunos que finalizem o curso no primeiro semestre de 2015 e que 
tenha TCE ativo até a data final do curso);  apresentar relatório com 
questionário e evidências conforme o regulamento.

O prêmio será desenvolvido nas categorias:
Prêmio Empresa Destaque que reconhece as corporações 

que possuem boas práticas de gestão de contratos de estágio, 
atração, desenvolvimento e retenção de estagiários a partir das 
evidências apresentadas pela empresa e que seja classificada em 
Micro e Pequena: empresas que possuam em seu quadro funcio-
nal até 99 empregados; Média: empresas que possuam em seu 
quadro funcional de 100 a 499 empregados; Grande: empresas 
que possuam em seu quadro funcional mais de 500 empregados 
e Sistema Indústria: Instituições do Sistema (SESI, SENAI, Federa-
ções e CNI) que desenvolvem programas de gestão de estágio em 
suas dependências. 

Prêmio Estagiário Destaque que reconhece a experiência de 
estágio a partir da aplicação prática dos conhecimentos adquiri-
dos durante a formação sob a ótica do estudante.

Instituição de Ensino Destaque que reconhece as instituições 
que se destacam no apoio e incentivo para a ampliação da forma-
ção do aluno por meio de estágios realizados com a orientação 
da escola, esta categoria também conta com a classificação de 
Educação Profissional - Nível Técnico: que são as instituições de 
ensino que atuam na educação integrada ao trabalho, à ciência e 
à tecnologia, que conduz a formação para uma atividade profis-
sional; Educação Superior: Instituições de ensino que ministram 
cursos sequenciais, de graduação, pós-graduação e extensão nas 
áreas de conhecimento que atuam.

A premiação da etapa regional ocorrerá em 18 de agosto em 
uma cerimônia realizada pelo IEL Roraima. Os vencedores desta 
etapa poderão ainda concorrer à Premiação Nacional, que será 
realizada em outubro de 2015.

 Para efetuar a inscrição, os interessados devem baixar o regu-
lamento do prêmio no site do IEL – www.ielrr.org.br, preencher a 
documentação referente à categoria escolhida e enviar via e-mail 
e entregar no IEL. Mais informações podem ser obtidas por tele-
fone nos números (95)3621-3573 ou pelo e-mail estagio@ielrr.
org.br

O Prêmio IEL de Estágio edição 2015 
será lançado dia 28

Podem participar Empresas públicas, privadas, Instituições de Ensino de nível técnico e superior e Instituições do Sistema.


