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DIRETORIA DA FIER SE REÚNE NA SEDE DO SINDUSCON-
RR PARA CELEBRAR OS 32 ANOS DE CRIAÇÃO

 No dia 29 de setembro, foi realizada a reunião 
do Conselho de Representantes da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima (FIER). O 
encontro ocorreu na sede do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil de Roraima (Sinduscon-RR), 
localizada na R. Prof. Diomedes, 84/1 - sala 1 - Centro, 
Boa Vista, e reuniu conselheiros e convidados. 
 O momento foi de deliberação de assuntos de 
relevância para a FIER e comemoração dos 32 anos de 
criação do Sinduscon-RR. Além dos procedimentos de 
rotina referentes à reunião, presidida pela presidente, 
empresária industrial Izabel Itikawa, houve também 
uma breve apresentação sobre o Sinduscon-RR. 
 O presidente Clerlânio Holanda falou sobre 
os desafios vencidos, as conquistas alcançadas e as 

perspectivas de trabalho para os próximos anos. Ele 
ressaltou o importante apoio na defesa de interesses 
que a Federação oferece, não somente ao Sindicato 
da Construção Civil, que é filiado e sócio fundador, 
mas a todos o que formam a base da FIER.
 A gestão do presidente, Clerlânio priorizou 
a representatividade em eventos de importância 
estratégica para o setor, a nível nacional e regional, 
fortalecendo a base de associados, com a inserção 
de novos membros, melhoria de espaço físico, 
consolidação de parcerias, dando visibilidade as 
ações da entidade, divulgando indicadores de 
custos da construção local e estreitando a relação 
com o sindicato laboral e também de empresas e 
trabalhadores.



REPRESENTANTE DA FIER PARTICIPA DA 2ª REUNIÃO 
DO FÓRUM DE EXECUTIVOS CNI – FEDERAÇÕES

 A coordenadora técnica e administrativa da 
FIER, Luana Barbosa, participou da 2ª Reunião do 
Fórum de Executivos da Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI) – Federações, que ocorreu no dia 29 
de setembro, em Brasília. 
 Durante a reunião, no período da manhã, foram 
debatidos os temas: Agenda Estratégica da Indústria, 
Acordos Internacionais, Infraestrutura da Qualidade: 
Política Nacional, Marco Regulatório do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro) e Reformulação do Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
(Conmetro) e Programa de Apoio à Competitividade 
das Micro e Pequenas Indústrias (PROCOMPI) Ciclo 

2022-2024. 
 A programação seguiu à tarde, com as 
apresentações sobre Mercado Livre de Energia: 
Preparação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, 
ESG e Estratégia da CNI para a Economia de Baixo 
Carbono e Eleições 2022 - Perspectiva para a Indústria. 
 De acordo com a coordenadora técnica, o 
evento foi de grande importância para o esclarecimento 
de ações relevantes que a CNI está desenvolvendo em 
conjunto com as Federações das Indústrias e poder 
participar da construção do Plano de Ação do Mapa 
Estratégico 2023-2033. Ele que vai nortear todas as 
ações e os trabalhos a serem realizados em favor do 
setor industrial brasileiro.
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS RECEBE GESTORES DO 
SISTEMA PARA O PRIMEIRO ESTRACAFÉ

MEMBROS DO COMITÊ DE COMPLIANCE SE
REÚNEM EM 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

A partir da necessidade de haver um encontro com 
todos os gestores do Sistema FIER, para debater 
temas sobre a estratégia e Recursos Humanos, foi 
criado o ‘EstraCafé’. A primeira reunião foi realizada 
nessa quinta-feira, dia 6 de outubro, no auditório da 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER).
Estiveram presentes gestores das Casas SESI, SENAI, IEL 
e da FIER. O encontro iniciou com a palavra de boas-
vindas da Superintendente da FIER, Almecir de Freitas 
Câmara, e seguiu com a apresentação sobre o 9º 
Congresso Internacional de Compliance, que ocorreu 
em São Paulo, e o sobre o Congresso Nacional sobre 
Gestão de Pessoas (CONARH) 2022.
O Coordenador de Compliance/Compliance Officer do 
Sistema FIER, Mateus Freire, falou sobre o Congresso 
Internacional, que ocorreu no mês de setembro. O 
evento contou com palestras, workshops, stands de 
venda e encontros que proporcionaram a troca entre 

Nessa quinta-feira, dia 6 de outubro, foi realizada 
a 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Compliance, 
para deliberar assuntos relevantes e aprovação 
de documentação emitida pela Coordenação de 

os profissionais do setor. Roraima esteve representado 
pela equipe de Compliance do Sistema FIER. 
O outro tema abordado foi o CONARH, que é o maior 
evento, e o ideal, para empresas e profissionais do 
RH que desejam se conectar às novidades do setor, 
adquirir experiência ao assistir palestras e rodas de 
conversas de referências da área, fazer networking e 
até mesmo firmar negócios.
Ele é um congresso único, que reúne os temas mais 
atuais que permeiam as grandes transformações 
organizacionais, carreira, gestão de desempenho, 
novas ferramentas digitais e tudo o que impacta 
organizações e as pessoas. Este foram os assuntos da 
pauta do primeiro encontro do ‘EstraCafé’. 
A ideia desta reunião entre gestores foi aprovada pela 
Alta Administração do Sistema FIER e o ‘EstraCafé’ 
entrará no calendário institucional, com encontros 
trimestrais ocorrendo sempre em Casas diferentes.

Compliance no mês de setembro/2022. A reunião 
ocorreu no auditório da Casa da Indústria Rivaldo 
Neves. 
O Comitê de Compliance é um órgão independente, 
de caráter deliberativo, com autonomia para propor 
quaisquer medidas que sejam necessárias para 
implementação e manutenção do Programa de 
Compliance do Sistema FIER.
Nesta 6ª reunião, os membros do Comitê deliberaram 
quanto ao relatório de Compliance do mês de 
setembro/2022, riscos identificados em alguns setores, 
processos de Due Diligence e acerca da Semana de 
Integridade do Sistema FIER.
É importante ressaltar que todas as obrigações deste 
Comitê são regidas por regimento próprio.
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SEMANA CANPAT CONSTRUÇÃO 2022
SINDUSCON E ESCOLA DO SESI REALIZAM DIA 

NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NAS ESCOLAS

 O Sindicato da Construção Civil – SINDUSCON/RR 
em parceria com a Escola do SESI/RR realizou na tarde 
desta sexta-feira (7) a palestra em alusão ao Dia Nacional 
de Segurança e Saúde nas Escolas (DNSSE) – Indústria da 
Construção. O evento ocorreu no auditório da Escola do 
SESI.
 Voltada para os alunos do 8º e 9º ano do ensino 
fundamental e médio, a palestra destacou a importância 
da prevenção de acidentes. O instrutor e técnico 
de segurança no trabalho, Ronaldo Acácio abordou 
questões sobre o mercado de trabalho, sobre segurança 
do trabalho e equipamento de proteção utilizados pelos 
trabalhadores da indústria. 
 Essa união entre os setores da construção civil, 
segurança, saúde e educação é um dia instituído pela Lei 
Federal nº 12.645 de 2012 que estabeleceu o dia 10 de 
outubro como o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 
Escolas. A ideia é promover a temática da segurança e 
saúde dos trabalhadores também no ambiente escolar 
para, desta maneira, estender o assunto para outros 
agentes da sociedade que não os convencionais.
 Conforme a diretora da Escola do SESI, Gardênia 
Cavalcante, a escola é o lugar ideal para iniciar a 
conscientização. “Este é o segundo ano que realizamos 
a parceria com o Sinduscon para o evento, e tem sido 
muito produtiva, pois agregamos conhecimento para 
os nossos jovens trazendo conscientização sobre a 
saúde e segurança no ambiente de trabalho, algo muito 
necessário, uma vez que em breve eles estarão inseridos 
no mercado de trabalho, por isso é tão importante 
começarem a se preparar desde agora, pois certamente 

levarão essas práticas de prevenção para suas vidas”, 
afirmou.
 Além da palestra, o evento contou com sorteio 
de brindes e uma exposição onde foram apresentados 
os equipamentos de segurança individual e coletiva 
utilizados pelos trabalhadores da indústria. Óculos, luvas, 
máscara e cinto de proteção, entre outros acessórios, 
foram mostrados com o objetivo de demonstrar 
suas funcionalidades e importância na proteção do 
trabalhador.

Semana CANPAT Construção 2022
 A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes 
na Indústria da Construção (CANPAT Construção) ocorre 
desde 2017. A edição deste ano, foi realizada entre os dias 
3 e 7 de outubro, com painéis técnicos online, e abordou 
temáticas específicas da área, além de estimular o 
diálogo setorial levantando discussões sobre as principais 
causas de acidentes de trabalho e ações de combate à 
informalidade no setor. 
 O evento é promovido em âmbito nacional pela 
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) em parceria 
com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço 
Social da Construção Civil (Seconci-Brasil).
O objetivo é abrir o diálogo para promover uma 
cultura efetiva de prevenção de acidentes, estreitar o 
relacionamento entre o setor produtivo e a fiscalização, 
além de gerar uma grande mobilização nacional com os 
representantes empresariais e de trabalhadores.
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PROJETO DO SENAI/RR É SELECIONADO PARA MOSTRA 
INOVA NACIONAL 2022

O INOVA SENAI É DIRECIONADO A ALUNOS, TÉCNICOS E DOCENTES DAS UNIDADES 
ESCOLARES DO SENAI, VOLTADA PARA A CAPTAÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO 

DESENVOLVIDOS POR MEIO DE COMPETÊNCIAS ALINHADAS À INDÚSTRIA E AO MERCADO. 

 O INOVA SENAI é uma ação de abrangência 
nacional direcionada a alunos, técnicos e docentes 
dos Departamentos Regionais (DR’s) do SENAI, 
voltada à captação e premiação de projetos de 
inovação desenvolvidos por meio de competências 
alinhadas, com as demandas da indústria e do 
mercado brasileiro. No primeiro estágio, os estudantes 
desenvolvem ideias para solucionar o problema. Em 
seguida, eles escolhem as ideias e desenvolvem os 
projetos integradores, gerando o protótipo, e por fim 
o aluno pega o projeto e modela como negócio, que é 
o Inova.
 Nesta edição foram selecionados 61 melhores 
projetos para participação na mostra, que será realizada 
virtualmente nos dias 18,19 e 20 de outubro, entre 260 
projetos de todo país, O Projeto Brood Pet um aplicativo 
para o ramo pet, foi um dos selecionados a representar 
o SENAI/RR da Banca Nacional do Inova SENAI, a equipe 
é composta pelo instrutor Jadenilson Leandro, o aluno 
da Aprendizagem Industrial Pedro Henrique Vale de 
Lucena Brasil e o interlocutor e Instrutor Handerson 
Oliveira. Todos os projetos indicados foram avaliados 
por 02 especialistas externos contando com cerca 
de 28 profissionais. Essa é mais uma oportunidade 
para aperfeiçoar nossos trabalhos e mostrar para os 

representantes de empresas e investidores que os 
alunos do SENAI/RR também promovem Inovação.
 O Interlocutor do SENAI/RR Handerson 
Oliveira comenta sobre as expectativas da equipe, 
“Somos referência, estamos sempre trabalhando 
e melhorando nossos projetos, nosso objetivo é o 
primeiro lugar”.
 

Mundo SENAI 
 O Inova SENAI acontece paralelamente ao 
Mundo SENAI que ocorrerá em novembro, que tem 
como objetivo abrir as portas da instituição para que 
a comunidade possa conhecer mais sobre educação 
profissional, inovação e tecnologia industrial. São 
diversas oportunidades de interação em um ambiente 
ideal para o contato com o conhecimento, onde é 
possível aprender mais sobre profissões e decidir com 
mais segurança qual carreira profissional se deseja 
seguir. 
 A iniciativa visa também demostrar a 
qualidade da infraestrutura e do corpo docente do 
SENAI, além de despertar o interesse dos visitantes 
para as diversas profissões industriais. A participação 
é gratuita e a programação estará disponível em breve 
no site.
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O IEL/RR TEM MAIS DE 30 VAGAS ABERTAS PARA 
ESTÁGIO

O IEL/RR está com 33 vagas de estágio abertas para 

diversas áreas e cursos. São grandes oportunidades 

para estudantes sejam inseridos no mercado do 

trabalho e também incentivar as pessoas a aplicar 

a teoria na prática. Interessados podem conhecer 

as oportunidades por meio do site do IEL Roraima: 

www.ielrr.org.br ou para mais informações entrar 

em contato pelo WhatsApp (95) 3212-3884.
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