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ENCONTRO DA INDÚSTRIA COM OS CANDIDATOS AO GOVERNO DE
RORAIMA REÚNE MAIS DE 80 PESSOAS

A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima (FIER) recebeu os candidatos ao governo do
estado, para apresentarem propostas e debaterem
temas voltados ao fomento do setor produtivo. Esta
é uma tradição da FIER, tendo em vista a missão
de contribuir para a competitividade da indústria
roraimense, atuando na defesa de interesses,
representatividade institucional e fortalecimento
sindical.
O evento ocorreu no dia 1º setembro e reuniu
mais de 80 pessoas no auditório da Casa da Indústria
Rivaldo Fernandes Neves. Estiveram presentes
os candidatos: Teresa Surita, Antonio Denarium,
Rudson Leite, Juraci ‘Escurinho’ e Fábio Almeida. A
programação teve início às 10h, sendo uma hora para

cada candidato, encerrando-se a programação às
18h30.
O ‘Encontro da Indústria com os Candidatos ao
Governo do Estado’ começou com o discurso de boasvindas da presidente da FIER, empresária industrial
Izabel Itikawa, seguido da leitura resumida da Carta
da Indústria. Nela, a FIER propôs ações de políticas
públicas voltadas ao setor industrial, nas áreas de
infraestrutura, construção civil, meio ambiente,
desenvolvimento industrial, políticas estruturantes e
desenvolvimento social.
Em seguida, houve a oferta de 20 minutos para
cada candidato fazer uma apresentação livre da sua
proposta de trabalho. Posteriormente, iniciou-se a
sessão de perguntas e respostas baseadas na “Carta da
Indústria”, onde cada candidato teve a oportunidade
de responder seis perguntas baseadas nos eixos do
documento.
Com o encontro, a Federação das Indústrias do Estado
de Roraima colocou em prática uma efetiva ação de
defesa de interesses do setor industrial e promoveu
um diálogo transparente, respeitoso e que agregou
valor ao setor produtivo industrial roraimense, uma
vez que os candidatos ao cargo de Chefe do Executivo
Estadual puderam apresentar propostas de trabalho
que visam o desenvolvimento econômico e social do
estado.
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Teresa Surita
Na apresentação, a candidata Teresa Surita deixou
uma cópia do plano de governo com a FIER e declarou
compromisso pleno com o setor industrial do estado. Ela
ressaltou que a forma de trabalhar tem como base um
planejamento de longo prazo, no qual pretende formular
um plano de desenvolvimento econômico, bem como,
um plano industrial para Roraima, além de defender a
exploração sustentável dos recursos naturais.
Antonio Denarium
O candidato Antonio Denarium afirmou que Roraima é
o 3º estado que mais investe em saneamento básico e
que Boa Vista tem 94,3% de esgoto tratado, sendo que
a meta é chegar a 100%. Ele declarou que irá continuar
com a construção de poços artesianos, para garantir o
fornecimento de água. Quanto à habitação, o candidato
assegurou que pretende zerar o déficit habitacional,
ampliando o Programa ‘Morar Melhor’ e construindo
casas populares. Sobre o setor de mineração, ele afirmou
que vai formular projeto para organizar a atividade
e acabar com a informalidade. Na área da saúde,
Denarium prometeu continuar com os investimentos
em infraestrutura (hospitais, maternidades e postos de
saúde).
Rudson Leite
O candidato Rudson Leite falou sobre a atuação no
período de 4 meses que representou Roraima no Senado
Federal. Entre os projetos destacados pelo candidato
estão: busca pela ligação elétrica com o restante do país;
proposta de lei migratória na qual o governo federal ajude
os estados em casos de migração em massa; proposta
de lei para ajudar empresas que possuem passivos
ambientais; proposta de lei para proibir exportação de
animais vivos para abate, promovendo o crescimento
dos frigoríficos.
Juraci Escurinho
O candidato Juraci ‘Escurinho’ iniciou a apresentação
falando da trajetória pessoal, e em seguida, defendeu
algumas de suas posições ideológicas. Destacou que
“vendemos nossas terras a preço de banana” e que os
pequenos produtores não tiveram apoio. Uma defesa
do candidato é a interligação de Roraima com a Guiana
e salientou o abandono do distrito industrial, além de
ressaltar a necessidade de equipar o posto de controle
fiscal do Judiá.
Fábio Almeida
O candidato Fábio Almeida disse que é preciso
“repensar” Roraima e decentralizar o desenvolvimento
da capital para o interior. Ele enfatizou a necessidade de
formatar leis que atendam a todos e não apenas a certos
grupos, além de reestruturar o orçamento alocando
recursos onde mais precisam. O candidato destacou não
ser favorável à privatização do serviço de água e propõe
retomar a energia de Guri, além de destacar o papel da
CERR na promoção de uma matriz limpa de energia. Ele
propõe zerar o ICMS das placas solares.
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DNCS 2022 REALIZA MAIS DE 200 ATENDIMENTOS E
PROMOVE AÇÕES DE SAÚDE E CULTURA NO SESI

Músicos do Instituto Boa Vista de Música foram uma das atrações do DNCS em Roraima

Com o tema “A força que nos une é diversa”,
a 15ª edição do Dia Nacional da Construção Social
(DNCS) reuniu 108 trabalhadores e promoveu ações
de saúde e programação cultural. O evento ocorreu na
manhã do dia 27 de agosto na sede do SESI Roraima,
localizado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes em
Boa Vista.
Celebrado desde agosto de 2007, o DNCS se
consolidou como símbolo da responsabilidade social
e neste ano a edição ficou marcada pelo retorno das
programações presenciais em vários Estados. No
SESI Roraima, os trabalhadores tiveram a disposição
a transmissão do evento nacional, café da manhã,
sorteio de brindes, vacinação para H1N1, massagem
relaxante e avaliação física.
Além disso, os músicos do Instituto Boa Vista
de Música (IBVM) realizaram uma apresentação na
abertura do evento. Durante todo o DNCS foram
realizados 216 atendimentos e entregues 32 brindes,
sendo duas bicicletas.
A superintendente do SESI Roraima, Almecir
de Freitas Câmara, falou sobre a importância dos
trabalhadores da construção civil. “É com muita
alegria que estamos aqui. É uma celebração de
parcerias e principalmente valorização da atividade
da construção. Todos esses trabalhadores constroem
sonhos de outras famílias, instituições, empresas.
Quero agradecer todo o trabalho em equipe que nos

fortalece e que proporcionou esse encontro e essa
manhã agradável. O SESI recebeu aqui um setor que
está comprometido com a construção social”, afirmou
a superintendente.
O representante do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de Roraima, SindusconRoraima, Kerverson Holanda, agradeceu a presença
de todos os trabalhadores. “Essa manhã foi pensada
especialmente para eles [trabalhadores da construção
civil] e foi bastante agradável com prêmios, coffee
break e música da melhor qualidade. Só tenho a
agradecer a parceria e o trabalho de todos”, avaliou
Kerverson.
Para o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção – Sintracomo Roraima,
José Lima, a valorização do setor é o que marca a
celebração. “Foi uma festa muito bonita. Fico contente
em ver todos reunidos, atuantes e festejando. Já
quero parabenizar o Instituto Boa Vista de Música, o
SESI, a FIER e o Sinduscon pela bela festa e valorização
que todos esses trabalhadores merecem”, destacou o
presidente.
Avaliação Positiva
O trabalhador da construção Edvaldo Sousa
conta que fez a massagem relaxante e avaliação física
e também destaca o evento como um momento
de valorização. “É muito proveitoso reunir todo o
pessoal e ter a disposição serviços de saúde com
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gente capacitada, levar um brinde para casa e ter esse
momento de descontração com os colegas. Isso é
muito legal, pois é um tempo reservado para valorizar
todos da categoria”, afirmou Edvaldo.
Ganhador de um dos brindes sorteados
durante o evento, Charles dos Santos Oliveira fez
uma avaliação positiva sobre o evento. “Só tenho a
agradecer esse momento de lazer com música, café da
manhã, do cuidado com a nossa saúde. Foi uma ótima
manhã e tenho certeza que todos aqui aproveitaram
bastante”, revelou Charles.
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DNCS 2022
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é uma
ação nacional gratuita e o evento tem interface com
o projeto “Responsabilidade Social e a Valorização
do Trabalhador” da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), em correalização com o Sesi
Nacional e apoio do Seconci-Brasil. Assim como em
Roraima, algumas regiões fizeram o evento presencial
com atrações musicais como Fortaleza (CE), Manaus
(AM), Maringá (PR), Salvador (BA) e Rio de Janeiro
(RJ).
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SENAI ATENDE A EMPRESA UNIÃO CENTER COM O CURSO
SOLDADOR MIG/MAG
O curso é destinado a profissionais da área de manutenção, soldadores,
engenheiros, técnicos da área de processos industriais e interessados em
ampliar seus conhecimentos nessa área.

Abertura do curso na sede da empresa União Center

O SENAI/RR em parceria com o SENAI do Mato
Grosso realizou atendimento à empresa União Center,
por meio do curso Soldador MIG/MAG, as aulas
ocorreram de forma presencial nas instalações da
União Center, a soldagem MIG/MAG é definitivamente
um processo mais eficiente, pois proporciona aumento
da produtividade. É um processo versátil, no qual podese obter uma alta taxa de deposição do metal de solda
em qualquer posição, e é amplamente utilizado na
fabricação de peças em aço de espessuras pequenas
e médias, e em estruturas de liga de alumínio.
Atualmente, o processo MIG/MAG é aplicável à
soldagem da maioria dos metais utilizados na indústria
como os aços, o alumínio, aços inoxidáveis, cobre,
entre outros.
A abertura do curso na sede da empresa foi
acompanhada pelo Gerente de Mercado do SENAI/
RR Sr. Ródson Santos, a pedagoga Ananda Firmino,
o instrutor do SENAI do Mato Grosso Sr. Walldyvino
Costa e o Diretor Industrial da União Center Sr. Rodrigo
Ellwanger.

Alinhamento de expectativas para a realização do curso

O Diretor Industrial da União Center,
Rodrigo Ellwanger fez uma avaliação após a
conclusão do curso, destacando os motivos para
capacitar seus colaboradores, “Pouquíssima
oferta de profissionais na área no mercado
local, capacitação, ampliação de conhecimentos,
agilidade na resposta na manutenção do
maquinário da empresa e desenvolvimento de
novas ferramentas de trabalho”, bem como avaliou
se as expectativas da empresa foram atendidas, “A
qualificação ficou dentro do esperado, atendeu as
expectativas, tendo em vista que o curso possui
vários desdobramentos, os colaboradores já estão
de forma progressiva desenvolvendo atividades
com as práticas e teóricas desenvolvidas no
curso, boa bagagem de conhecimento adquirida”,
finalizou Rodrigo.

Realização das aulas práticas de soldagem MIG/MAG

Para o instrutor do SENAI do Mato Grosso,
Walldyvino Costa, o objetivo do curso é “Mostrar o
funcionamento do processo de soldagem ao arco
elétrico com MIG, observando todo o processo
desde a preparação do equipamento, bem como
do material a ser soldado; reforçar as questões
de segurança, principalmente por se tratar de um
processo que exige muitos cuidados em funções
dos processos gerados como gases tóxicos,
radiação, além da tensão e corrente gerada pelo
processo”, finalizou Walldyvino
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CURSO ESOCIAL PARA O SETOR PÚBLICO
O IEL/RR está promovendo um curso de

Investimento: R$390,00 com material digital

eSocial direcionado para o setor público, com didático incluso (Parcelamos em até 2x no cartão
uma carga horária de 20h. Tendo início previsto de crédito)
no dia 19 de setembro, com aulas de segunda a Carga horária: 20 horas
sexta-feira das 18h30 às 21h30. O curso tem como Previsão de início: 19/09/2022
objetivo apresentar as alterações que houveram Previsão de término: 27/09/2022
com a reforma trabalhista, diversos ambientes
do E Social, como serão reportadas as admissões,
folhas de pagamentos e muito mais.

