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FIER PARTICIPA DO ANIVERSÁRIO DE 4 ANOS DA CASA DA 
MULHER BRASILEIRA DE BOA VISTA

 A presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER), empresária industrial Izabel 
Itikawa, e a coordenadora técnica e administrativa, 
Luana Barbosa, participaram da comemoração do 
aniversário de 4 anos de implantação da Casa da 
Mulher Brasileira de Boa Vista. 
 O evento foi realizado no dia 31 de janeiro e 
contou com a presença de autoridades e representantes 
de instituições. A programação teve depoimentos de 
mulheres atendidas pela unidade, desfile, palestra 
sobre violência doméstica, apresentação de dados e a 
entrega de certificados do projeto Amigos das Políticas 
Públicas para as Mulheres.
 Além disso, foi promovida uma exposição e feita 
a comercialização de produtos confeccionados pelas 
participantes do Projeto Potencializando Mulheres. 
A programação também contou com a apresentação 
de dados dos atendimentos. Neste quadriênio, a Casa 
atendeu mais de 56 mil mulheres em situação de 

violência em Roraima.
 A Casa da Mulher Brasileira é um centro de 
atendimento humanizado e especializado a mulheres 
em situação de violência doméstica. Há serviços de 
Juizado Especial; Núcleo Especializado da Promotoria; 
Núcleo Especializado da Defensoria Pública; Delegacia 
Especializada; Alojamento de passagem; Apoio 
psicossocial e outros. 
 A unidade faz parte do Programa “Mulher Viver 
sem Violência” e é gerida pela Coordenação Estadual 
de Políticas Públicas para as Mulheres, da Secretaria de 
Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes). Esta é uma das 
estratégias de enfrentamento à violência de gênero, 
conforme dispositivos da Lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006). 
 A comemoração foi realizada com o intuito de 
receber e agradecer os parceiros que contribuíram 
para o fortalecimento das ações de enfrentamento à 
violência contra a mulher em Roraima.



REDUÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA JUCERR É POSITIVA 
PARA VIABILIZAR INVESTIMENTOS NA ECONOMIA, AVALIA FIER

 O Conselho de Vogais da Jucerr (Junta 
Comercial do Estado de Roraima), aprovou por 
unanimidade, no dia 2 de fevereiro, a redução de até 
49% nos preços dos serviços prestados pela autarquia. 
 A comissão deliberativa superior do órgão é 
integrada por 16 membros, entre eles o representante 
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER), diretor João da Silva, presidente do Sindicato 
da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do 
Estado de Roraima (Sindirepa).
 Segundo ele, a Jucerr adotou mais uma 
medida inovadora na esfera do Poder Executivo 
Estadual. “Na busca por reduzir as taxas aliadas às já 
reconhecidas medidas de investimento em tecnologia, 
essa aprovação deve trazer mais eficiência, segurança 
e desburocratização aos serviços prestados aos 
usuários da Junta Comercial de Roraima”, disse. 
 Com a retração causada pela crise do 
coronav írus, os empresários da indústria, mais 
do que nunca, esperavam dos entes públicos a adoção 
de medidas que impulsionem a economia. Os serviços 
que tiveram redução se referem principalmente a 

atos de constituição de vários tipos de empresas ou 
cooperativas.
 Para a presidente da FIER, empresária 
industrial Izabel Itikawa, essa aprovação foi muito 
positiva para a economia do Estado, em especial, para 
os micro e pequenos empreendedores que desejam 
se formalizar ou expandir negócios na região. 
 A emissão de certidão simplificada por internet 
baixou 49%. Antes, o documento custava R$ 80,90 
para ser entregue ao empresário, seja ele de natureza 
individual, sociedade anônima fechada, aberta ou 
cooperativa. Agora, o serviço custa R$ 41,10.
 A inscrição de empresário, que custava R$ 
260,60, caiu para R$ 195,45. Também foi modificado 
o preço para o contrato social de sociedades 
empresárias (exceto as por ações), que atualizado é 
de R$ 490,05 – antes, custava R$ 544,50.
 Para ato de constituição de cooperativa, o 
novo valor é de R$ 635,67, sendo que antes era 
R$ 706,30, e para nomeação ad hoc de tradutor e 
intérprete comercial, é de R$ 226,28 (antes, era de R$ 
301,70).



SINDUSCON-RR DISCUTE DESBUROCRATIZAÇÃO PARA O SETOR 
COM VICE-GOVERNADOR

FIER E SEBRAE-RR SE REÚNEM PARA TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE 
FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS

 Representantes do Sindicato da Indústria do 
Estado de Roraima (Sinduscon-RR), juntamente com 
o vice-governador e secretário da Infraestrutura do 
Estado, Edilson Damião, bem como sua equipe técnica, 
se reuniram na sede da entidade, no dia 7 de fevereiro, 
para discutir a agenda do setor de construção, os 
avanços e as perspectivas de investimentos para os 
próximos anos. 
 A reunião contou com a participação de 
empresários associados ao sindicato, que contribuíram 
com as discussões de forma a projetar melhorias para 
o setor da construção civil no estado.
 A reunião faz parte do calendário ordinário da 
entidade e este ano veio em uma nova proposta, que é 
trazer para as reuniões representantes da construção 
que possam contribuir para um diálogo positivo para 
o setor. 
 Na ocasião, foram abordados diversos temas: 
obras estruturantes, investimentos, problemas de 
informalidade na construção civil, licitações, Sinapi, 
CUB/m², escassez de mão-de-obra e profissionais 

 Atendendo o convite da Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER), a diretoria do 
Sebrae-RR realizou uma visita de relacionamento e 
fortalecimento da parceria institucional entre as duas 
entidades, no dia 8 de fevereiro. 
 O superintendente do Sebrae Emerson Baú, 
juntamente com o diretor técnico Doan Rabelo e o 
diretor de administração e finanças Almir Sá, foram 
recebidos pela presidente do Sistema Fier, empresária 
industrial Izabel Itikawa, pela superintendente 
Almecir Câmara e pela superintendente do IEL-RR 
Rônia Barker.
 No encontro, os dirigentes institucionais 
discutiram estratégias e ações voltadas à geração de 
negócios, aprimoramento da gestão das empresas, 
aumento da produção e da competitividade das 
indústrias locais, oportunidades de negócios em 
mercados internacionais e uma atuação mais focada 
nas necessidades das empresas.

qualificados em áreas especificas; e a nova ferramenta 
BIM.
 O presidente Clerlânio Holanda ressaltou que 
o setor da indústria da construção tem um papel 
fundamental na geração de emprego e renda, e 
contribui para o crescimento no Estado. 
 “Trabalhamos para reafirmar o compromisso 
na defesa de interesses, abrindo o diálogo com os 
setores públicos e privados, para obtermos melhorias 
significantes no setor”, concluiu.

 Essa atuação conjunta faz parte das diretrizes 
de atual gestão do Sebrae-RR e, neste sentido, a 
diretoria da entidade possui expectativas altamente 
positivas para o início dos trabalhos em parceria com 
o Sistema FIER.



ALUNOS DA ESCOLA DO SESI CONQUISTAM PRÊMIOS EM 
COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA NO PARÁ

 Os alunos da equipe de robótica Engenheiros 
em Ação do Centro de Educação do Trabalhador - João 
de Mendonça Furtado, a Escola do SESI, conquistou 
o 2º lugar na etapa regional do Pará do Torneio de 
Robótica First Lego League. As disputas aconteceram 
em Belém nos dias 9 e 10 de fevereiro. 
 Os prêmios conquistados pelos alunos sesianos 
foram: 2º lugar Champions Award, 1º lugar em 
Desempenho do Robô e premiação na categoria extra 
Finais do Robô. Além disso, a equipe está classificada 
para o Festival SESI Nacional de Robótica.
 A equipe Engenheiros em Ação é formada 
pelos alunos Letícia Melo Rodrigues, Mariah Clara 
Artimandes Morais, Vinicius Rafael de Souza, Marcos 

 A Engenheiros em Ação será a terceira equipe 
da Escola do SESI Roraima classificada para a etapa 
nacional do torneio de robótica. Em Manaus, primeiro 
regional no calendário da nova temporada 2022-
2023, as equipes da Escola do SESI, Estrela do Norte 
e Macunaima conquistaram o 1º lugar e 4º lugar no 
torneio disputado nos dias 4 e 5 de novembro de 

Classificação para a etapa nacional e títulos em Manaus

Henrique de Souza, Vittor Hugo Romoda. A viagem 
para a competição ocorreu na última terça-feira (07).
 As regionais do Torneio de Robótica estão 
ocorrendo desde novembro de 2022 e a temporada de 
2022/2023 batizada de Super Powered desafia equipes 
de estudantes de 09 a 16 anos a buscarem soluções 
para problemas do dia a dia. Nas competições, as 
equipes lideradas por dois técnicos constroem robôs 
baseados na tecnologia LEGO Mindstorm que são 
programados para cumprir uma série de missões.
 Este é a terceira edição do torneio que tem 
foco em trabalhos voltados para a energia renovável e 
reuniu mais de 200 alunos dos estados do Pará, Amapá, 
Acre e Roraima.

Etapa regional reuniu mais de 200 alunos dos estados do Pará, Amapá, Acre e Roraima

A equipe Engenheiros em Ação recebe premiação do prêmio de Desempenho do Robô na regional do Pará

2022 no SESI Clube do Trabalhador. 
 A competição reuniu 18 equipes do Amazonas, 
Roraima e Rondônia e as três equipes participarão do 
Festival SESI Nacional de Robótica que será realizado 
entre os dias 16 a 18 de março de 2023, no Estádio 
Mané Garrincha em Brasília.
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SENAI/RR PARTICIPA DA 7ª JORNADA PEDAGÓGICA 
NACIONAL E FICA EM 3º LUGAR EM CONCURSO

 A equipe pedagógica do SENAI/RR 
participou, nos dias 08 e 09 de fevereiro, da 
7ª Jornada Pedagógica Nacional de Educação 
Profissional e Tecnológica, realizada pelo 
Departamento Nacional. O evento, que aconteceu 
de forma virtual, reuniu profissionais de educação 
dos Departamentos Regionais de todo o país, com 
o intuito de estimular percepções que possibilitem 
o desenvolvimento humanizado no contexto da 
transformação digital, incentivando o planejamento 

O evento teve a participação de importantes nomes da educação nacional e 
internacional, e foi transmitindo ao vivo para os Departamentos Regionais do 

SENAI em todo o Brasil

e a execução de situações de aprendizagem 
memoráveis e destacando a importância da atuação 
docente no atual contexto da educação profissional 
e tecnológica.
 Durante os dois dias de programação, 
especialistas e docentes de todo o país dialogaram 
sobre educação digital, diversidades inovadoras 
no contexto pedagógico de aprendizagem. A 
programação contou com palestras, workshops e 
concursos sobre temas da docência na atualidade.

Equipe pedagógica do SENAI/RR

Instrutora de Gestão Ane Karine e os alunos da Aprendizagem Industrial do curso 
de Assistente Administrativo.

 A Jornada Pedagógica 2023 iniciou com 
premiações, o Departamento Nacional propôs 
a 2ª edição do Concurso “Foi aí que eu usei a 
criatividade”, aonde mais de 60 docentes e equipes 
participaram com suas ideias inovadoras, o concurso 
estimulou o uso da criatividade no ambiente físico 
ou virtual. O SENAI/RR se destacou em 3º Lugar 
com o tema desta edição: Ambientes que inspiram 
aprendizagens memoráveis. O objetivo do concurso 

foi que os participantes deveriam customizar/
transformar um ambiente pedagógico, de modo 
que este espaço facilite aos alunos vivenciarem 
aprendizagens memoráveis.
 A instrutora de gestão Sra. Ane Karine, 
ressalta que foi motivo de muita honra e orgulho 
participar ao vivo da 7ª Jornada Pedagógica como 
finalista e classificada no 3º lugar do concurso. 
“Representar o SENAI/RR dando visibilidade para 
a unidade do nosso estado independente da 
colocação foi um sentimento de missão cumprida”, 
declarou.
 Nesta sétima edição os pilares abordados 
pela jornada foram “Humanidade aumentada na 
era digital”, “aulas inspiradoras para aprendizagens 
memoráveis” e Educação que acolhe e ensino 
personalizado: o humano e o digital”. A jornada 
é promovida anualmente pelo Departamento 
Nacional, e é o principal evento da instituição.
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O IEL/RR TEM MAIS DE 30 VAGAS ABERTAS PARA 
ESTÁGIO

 O IEL/RR está com 35 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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