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FEIND 2017 registra mais de 30 mil visitantes em 3 dias

Realizada de 28 a 30 de setembro a Feira da Indústria de Ro-
raima trouxe o tema Inovação e Competitividade para evidenciar 
o nível da produção industrial local. Foram mais de 70 empresas 
expondo os seus produtos, fazendo lançamentos, realizando negó-
cios no local e fazendo contatos para negócios futuros. Ao final, foi 
registrado um público de 31.876 visitantes.

Houve degustação de alimentos, distribuição de amostras de 
produtos de limpeza, divulgação de empreendimentos da constru-
ção civil, lançamento de novos produtos, palestras, shows, desfi-
les, exposição de artesanato e rodada de negócios.

Também foram preparados show rooms montados pelo setor 

Confira alguns destaques da FEIND 2017

gráfico enfatizando os itens voltados a eventos, uma empresa de 
comunicação visual especializada em fachadas de postos de gasoli-
na, móveis planejados e paisagismo.

Na avaliação do presidente da FIER, Rivaldo Neves, a FEIND 
atingiu o seu objetivo. “Foram três noites em que todas as aten-
ções se voltaram para as indústrias de Roraima, evidenciando o seu 
trabalho, o alto padrão do que é produzido e contribuindo para 
que elas sejam reconhecidas e valorizadas”.

A Feira da Indústria de Roraima - FEIND 2017 foi realizada pela 
FIER, SESI e SENAI com o patrocínio do SEBRAE, CAIXA, Prefeitura 
de Boa Vista e Banco do Brasil, com o apoio do IEL e CNI.

Evento reuniu mais 31 mil pessoas em três dias de exposição
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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, irá 
realizar a solenidade de premiação da 5ª edição do Prêmio FIER 
de Redação e Artigo Científico, no dia 17 de outubro, às 19h, no 
auditório do Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR, localizado na Av. Ca-
pitão Júlio Bezerra, 363 - Centro.

O Prêmio tem o objetivo de incentivar a pesquisa e a pro-
dução de redações e artigos científicos, os quais permitam uma 
melhor compreensão por parte da sociedade, acerca dos fatores 
que afetam a competitividade da produção industrial em Roraima 
e a sua relação com o desenvolvimento local.

Neste ano a temática foi sobre as questões do lixo e recicla-

Categoria I - 1º colocado: Troféu + Notebook 14”
Orientador: Troféu + Notebook 14”
Escola: Troféu + Computador (monitor, CPU, teclado e mouse)
2º colocado: Troféu + Tablet 10”
Orientador: Troféu + Tablet 10”
Escola: Troféu + Caixa de Som + Par de microfones

Categoria II

1º colocado: Troféu + Notebook 2 em 1 Touchscreen
Orientador: Troféu + Notebook 2 em 1 Touchscreen
Escola: Troféu + Computador (monitor, CPU, teclado e mouse) + Impres-
sora

Saiba o que cada colocado receberá na premiação

gem, cuja proposta é Contribuir para o entendimento de que o 
processo de reciclagem é muito importante para o meio ambien-
te, pois reduz a acumulação progressiva de lixo nos aterros e li-
xões. 

O Prêmio também visa estimular estudos acadêmicos que 
apresentem perspectivas para novas formas de planejar e implan-
tar alternativas para o gerenciamento de resíduos sólidos como: 
limpeza urbana, logística reversa, triagem e reciclagem, recupe-
ração de resíduos, desenvolvimento de novas aplicações para ma-
teriais reciclados, aproveitamento energético, transporte, além 
de estruturas administrativas para planejamento e controle.

2º colocado: Troféu + Tablet 7”
Orientador: Troféu + Tablet 7”
Escola: Troféu + Impressora Multifuncional

Categoria III

1º Colocado: Troféu + Notebook Touchscreen + apresentador sem fio
Orientador: Troféu + Projetor portátil
Universidade/Faculdade: Troféu+ Impressora Multifuncional
2º Colocado: Troféu + Desktop + HD 1TB
Orientador: Troféu + Notebook 14”
Universidade/Faculdade: Troféu + Kit (mouse óptico + apresentador 
sem fio + HD externo 500GB)

Solenidade de Premiação do Prêmio FIER de Redação 
e Artigo Científico 2017 será dia 17
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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER irá 
realizar no dia 24 de outubro, em seu auditório, localizado na 
Av. Benjamin Constant, 876 - Centro, a partir das 14h, o cur-
so “Como Atender a Fiscalização do Trabalho” ministrado pelo 
consultor da CNI Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. 

O evento é mais uma ação do Programa de Desenvolvimen-
to Associativo - PDA, uma iniciativa da Confederação Nacional 
da Indústria - CNI em parceria com o Sebrae. 

A ação tem como público alvo empresários dos setores in-
dustriais existentes em Roraima, bem como gestores e cola-
boradores relacionados à área de Recursos Humanos destas 
empresas. 

O objetivo é apresentar o conjunto de normas, procedi-
mentos e documentos relacionados à fiscalização trabalhista, 
chamando a atenção para o impacto da legislação trabalhista 
sobre a competitividade da Indústria e estimulando a ação co-
letiva.

O programa incluiu temas como as características da fisca-
lização do trabalho; Previsão legal: normas gerais e específi-
cas; A ação fiscal dos auditores do MTE; A ação fiscal dos pro-

A 14ª edição o Festival Folcló-
rico, evento realizado tradicional-
mente pelo Centro de Educação 
do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado CET/SESI, reuniu mais de 
mil pessoas entre, alunos, fami-
liares e equipe gestora. O evento 
aconteceu no último dia 30 de se-
tembro.

Cerca de 600 alunos do Ma-
ternal ao 9º ano se apresentaram 
no Festival. Ao todo foram 8 apre-
sentações, entre os ritmos estão 
o Coutry, Pop Rock, Pop, Carimbó, 
Setanejo Universitário, de diferen-
tes artistas e grupos musicais como 
Sandy e Júnior, Xuxa, Balão Mágico, 
Trem da Alegria, Rio Negro e Soli-
mões e entre outros.  

Neste ano o evento trouxe 
como tema “Ritmos Musicais Bra-
sileiros”, onde foi possível mostrar, 
manifestar e expressar por meio da 
dança a diversidade cultural que existe no País e os costumes de 
cada região do Brasil. E como parte desse processo, o objetivo da 
Escola ao realizar o Festival é proporcionar conhecimento, pesqui-
sa e socialização entre os alunos a fim de contribuir para formação 
e garantir desenvolvimento integral de todos. 

De acordo com a coordeanação pedagógica a proposta do Fes-
tival foi fazer um resgate ao folclore infantil brasileiro, mostrando 
aos diferentes públicos e aos alunos a importância das diversida-
des culturais, possibilitando acesso às músicas e danças que foram 
produzidas por pessoas anônimas, uma forma conhecer e valorizar 
a riqueza das tradições culturais, além de despertar o gosto pelas 
músicas brasileiras. 

A mãe da aluna Naharyme Cavalcante, acompanha o Festival 
Folclórico desde a sua primeira edição. Para ela “o evento é um 
dos mais lindos e representativos de que Educação se faz com 
amor, dedicação e prioritariamente com afetividade e trabalho em 

curadores do MPT; Como atender a fiscalização do trabalho; 
Normas Regulamentadoras de SST e a ação da Indústria para a 
competitividade.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no Cen-
tro de Promoção do Associativismo Sindical – CPAS, localiza-
do na sede da FIER. Os telefones para contato são (95) 4009-
5351/5352/5354 ou pelo email: cpas@fier.org.br. 

Para a realização das inscrições, os interessados podem 
entrar diretamente no link: (http://sig.sistemaindustria.org.br/
PDA/_PDA/LoginParticipanteIniciativa.aspx?sigla=). 

equipe! Cada criança que ali dança é um ser repleto de sentimen-
tos que ao se unir com educadores comprometidos, verdadeiros, 
amáveis e competentes, causam uma explosão de sentimentos que 
transformam pra sempre quem dele participou! Obrigada a toda 
equipe SESI, em especial a vice-diretora que tem sido incansável 
para fazer a Educação sesiana acontecer! Sinto muito orgulho da 
minha filha estar fazendo parte dessa linda história”!, declarou El-
len Cavalcante.

O evento - Realizado pela primeira vez em 2003, o Festival Fol-
clórico foi idealizado com a intenção de estimular nos alunos o 
prazer pela cultura popular, ampliar a linguagem oral, favorecer 
a construção de linguagem escrita, desenvolver a criatividade e o 
gosto pelas músicas e danças folclóricas, além de proporcionar um 
momento de comemoração em alusão ao Dia do Folclore, come-
morado em 22 de agosto.

FIER promove curso sobre “Como aten-
der a fiscalização do trabalho”

Festival Folclórico 2017 foi um sucesso!

Evento reuniu mais 31 mil pessoas em três dias de exposição
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Desfile do SENAI/RR na FEIND apresenta peças
produzidas por alunos

Prêmio IEL de Estágio 2017
Roraima está na final do Prêmio na categoria Empresa Destaque

Na passarela, as modelos desfilaram tendências do mercado 
da moda, que foram elaborados pela técnica Evânia Guimarães, 
pela design de moda Larissa Thais Teixeira, que é ex-aluna do 
curso de aprendizagem industrial do SENAI/RR e também pelas 
alunas do curso de Costureiro Industrial. A apresentação foi rea-
lizada na noite do dia 29 de setembro e fez parte da IV Feira da 
Indústria - Feind 20017, que aconteceu no Roraima Garden Sho-
pping. 

O desfile foi promovido pelo SENAI/RR, com apoio do Sindi-
conf (Sindicato da Indústria de Confecções de Roupas, de Alfaia-
taria, da Capotarias, de Tapeçaria e Similares do Estado de Rorai-
ma) e também dos jovens do Projeto Crescer, coordenado pela 

Criado em 2007, o Prêmio IEL de Estágio incentiva  as empresas a 
buscarem excelência em seus programas de estágio, fato que permitiu 
que Roraima estivesse ativamente participando do Prêmio em cada 
edição. 

Como resultado de sua atuação este o IEL/RR é finalista na etapa 
nacional na Categoria Empresa Destaque com o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE/RR. O resultado final 
ocorrerá no próximo dia 30 de outubro em Curitiba, Paraná.

Com a execução do Programa de Estágio, o Estado de Roraima 
vêm ganhando destaque em cenário nacional desde 2011 com o Sesi/
RR na Categoria Sistema Indústria, SENAI/RR em 2013 e 2015, em 
2016 com a Micro Empresa Smartz Shcool, e Estagiário Pedro Vianna.

De acordo coma Superintendente do Instituto Euvaldo Lodi em 

prefeitura Municipal de Boa Vista, que realizaram a pintura das 
roupas apresentadas.

 As alunas que participaram da produção das peças puderam 
vivenciar toda a experiência do desenho da peça até a passarela, 
tudo acompanhado pelas responsáveis pela produção das peças 
Evânia Guimarães e Larissa Melo. 

Para a gerente de Educação, Jamili Vasconcelos, realizar um 
trabalho dessa natureza é um desafio e ver essas peças na pas-
sarela mostra que o desafio foi cumprido. “O mais importante é 
que esse evento promove a divulgação da área de confecção do 
vestuário e como ela se encaixa no desenvolvimento industrial do 
nosso Estado”, destacou. 

Roraima, professora Lídia Tavares, “o Prêmio IEL de Estágio desenvol-
ve com muito empenho, porque é propulsor da realização de boas 
práticas nas empresas de Instituições de Ensino, induzindo-as a buscar 
excelência nos seus Programas de Estágio”. 

A metodologia é a mesma usada em todos os regionais, objetivan-
do valorizar e reconhecer a atuação das empresas, das Instituições de 
ensino e dos alunos, todos agentes ativos no processo.

Na visão da Superintendente, “os alunos que são considerados 
jovens talentos, participar do Prêmio podem ser atraídos e permane-
cer  nas empresas tornando-se profissionais competentes, agentes de 
inovação e desenvolvimento contribuindo para competitividade das 
empresas. Roraima é destaque nacional, como pode ser constatado 
nos resultados alcançados”, concluiu. 

O Diretor de Administração e Finanças do SEBRAE-RR, Almir Sá recebendo a premiação na categoria Empresa Destaque


