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Fórum das Federações Representativas de Classes Empresariais
e Sistema S apresentaram resultados de suas ações em Sessão
Especial na Câmara de Vereadores
O Fórum das Federações Redo ao fortalecimento da inciativa
presentativas de Classes Empreprivada e das atividades produtisariais de Roraima, composto
vas. “Por isso, temos atuado com
pela Federação das Indústrias do
foco, compromisso, transparência
Estado de Roraima (FIER), Fedee qualidade junto as empresas e
ração de Agricultura e Pecuária
trabalhadores em seus diferentes
do Estado de Roraima (FAER),
setores”, afirmou.
Federação das Associações CoCada um dos presidentes das
merciais e Industriais do Estado
demais Federações também se
de Roraima (FACIR), Federação
pronunciaram antes das apredo Comércio de Bens, Serviços
sentações das suas entidades e
e Turismo do Estado de Roraima
depois, as equipes técnicas apre(FECOMERCIO), juntamente com
sentaram o trabalho e os resultao Serviço Brasileiro de Apoio às
dos gerados, na seguinte ordem:
Micro e Pequenas Empresas (SE- Representantes do Fórum das Federações e Sebrae junto com os vereadores após sessão especial Sistema FIER (FIER, SESI,SENAI e
BRAE/RR), participaram na manhã do dia, 23 de agosto, de uma Ses- IEL); Sistema FECOMERCIO (FECOMERCIO/SESC/SENAC/IFPD); Sistesão Especial na Câmara Municipal de Boa Vista.
ma FAER/SENAR e Sistema SESCOOP/OCB; FACIR e SEBRAE.
O objetivo foi apresentar o resultado da atuação das Federações
Ao final, houve manifestações de apoio e reconhecimento dos
e do Sistema S, bem como a abrangência e o impacto positivo deste vereadores, em razão do volume de atendimentos gerados pelas Fetrabalho para o estado de Roraima.
derações Representativas de Classes Empresariais de Roraima e o
A sessão iniciou com os pronunciamentos do presidente da Sistema S, os quais representam o acesso a serviços essenciais como
Câmara, vereador Mauricélio Fernandes, que deu as boas-vindas saúde e educação (básica e profissionalizante), para trabalhadores
e convidou os representantes das entidades para composição de e pessoas de baixa renda, além de contribuir para o aumento da
mesa. Em um discurso rápido o presidente da Câmara, parabenizou competitividade das empresas locais, proporcionando o aumento da
a todos pelo trabalho que tem sido realizado em Boa Vista, junto às renda circulante e de novos empregos.
indústrias, comércio, produtores rurais e às micro e pequenas emO Fórum das Federações visa tornar as ações de defesa de inpresas em geral.
teresses mais eficientes junto aos empresários e trabalhadores da
Após a abertura, o presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves indústria, comércio, serviços e agricultura, unindo forças para prose pronunciou em nome do Fórum, o qual destacou que o processo mover resultados em escala e gerar um impacto maior com ações
de desenvolvimento econômico e social está diretamente vincula- institucionais em prol do setor produtivo.

Desenvolvimento

Federações representativas de classes empresariais promovem
encontro internacional de piscicultura de eficiência
O Fórum das
Federações
de
Classes Empresariais de Roraima,
composto
pela
Federação
das
Indústrias do Estado de Roraima
(FIER), Federação
de Agricultura e
Pecuária do Estado de Roraima
(FAER),
Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de
Roraima (FACIR) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) promoverão nos dias 19 e 20 de setembro, o Encontro Internacional
de Piscicultura de Eficiência das 08h às 12h e das 14h às 18h,
no auditório do SEBRAE, localizado na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771- São Francisco. As inscrições devem ser realizadas por
meio do telefone 0800 570 0800.
O objetivo é difundir tecnologias e modelos de gestão inova-

dores no âmbito
da piscicultura de
eficiência, com
ênfase ao melhoramento
genético, à nutrição,
aos sistemas de
produção, à qualidade e produtividade.
O
encontro
pretende fomentar a cooperação
internacional, as políticas públicas setoriais e o fortalecimento
das instituições públicas e privadas atuantes na pesquisa aplicada, os negócios sustentáveis de pequeno e grande porte, a
proteção ambiental e a sustentabilidade dos recursos naturais.
A expectativa é reunir mais de 200 participantes, entre empresários do setor industrial, agropecuária, pesquisa e tecnologia, contando com a presença de renomados empresários,
pesquisadores e representantes de instituições de referência da
piscicultura em diferentes países.
Participe!
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Setor industrial será beneficiado com parceria entre CNI
e Caixa Econômica Federal

Empresários e lideranças sindicais com representnate da Caixa Econômica Federal

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER realizou na
manhã do dia 30 de agosto, uma reunião com os sindicatos patronais filiados a Federação e a Caixa Econômica Federal.
O objetivo foi apresentar o acordo de Cooperação entre a CAIXA e
a Confederação Nacional da Indústria – CNI, para estimular e fortalecer
o setor industrial, com linhas de crédito e facilidades específicas para as
micro, pequenas e médias indústrias.
A reunião foi conduzida pelo gerente de pessoa jurídica da Caixa, André Ferreira Silva, o qual explicou que com a parceria, empresários terão
condições especiais no crédito para capital de giro, investimentos e financiamentos, além de atendimento especializado e benefícios específicos
para o segmento.
“A Caixa entende a importância do setor industrial e, por isso, desenvolveu um pacote de benefícios com valores especiais de produtos, serviços e créditos para as empresas filiadas aos sindicatos que fazem parte
da base da FIER. A ideia é justamente essa, facilitar o atendimento e dar
condições diferenciadas de operações de crédito para esse público porque
sabemos do papel da Federação que é o fortalecimento das empresas e
dos sindicatos, como sua representante legítima”, destacou.
De acordo com a Caixa as linhas Crédito Especial Empresa e GiroCAIXA
oferecem prazo de até 36 meses para pagamento e taxas a partir de 1,52
%. No BNDES PROGEREN, o prazo é de até 60 meses, com até 12 meses
de carência. As empresas contarão ainda com isenção de três meses na
cesta de serviços.
Para o vice-presidente da FIER e empresário, Luiz Brito, esta iniciativa é bastante positiva. “Essa reunião foi muito importante, pois ratifica a
importância do associativismo sindical patronal e o papel da Federação
das Indústrias como porta-voz e articuladora na defesa de interesses das
empresas do setor. Ao representar o presidente da FIER neste momento,
eu destaco o conjunto de oportunidades que se apresentam para as em-

presas que precisam de capital de giro ou viabilizar investimentos, e que
isso só foi possível graças ao apoio da nossa Confederação Nacional da
Indústria, que recebe as demandas que lhe são apresentadas pelas Federações”, afirmou.
Os empresários do segmento industrial cujas empresas sejam filiadas
aos sindicatos vinculados a FIER e já tiverem contas ativas na Caixa podem procurar os seus gerentes e aqueles que ainda não são correntistas,
contarão com o apoio da Federação para orientar os procedimentos de
abertura e solicitação dos financiamentos. Em ambos os casos, deverão
ser apresentados os seguintes documentos: o CNPJ atualizado, documento constitutivo da empresa, documento dos sócios, IRPJ da empresa juntamente com os respectivos recibos e declaração de faturamento dos últimos 12 meses, último imposto de renda completo dos sócios, e certidões
negativas da Receita Federal, INSS E FGTS (obrigatório para operações com
BNDES E FAT).
Para mais informações os interessados podem entrar em contato com
a FIER por meio do telefone 4009-5362, ou comparecer no endereço, Avenida Benjamim Constant, 876 - Centro.
Saiba quais são as contrapartidas de cada entidade
CAIXA - Fluxo de Atendimento diferenciado às indústrias; pacote de
Valor, para o setor industrial; promover eventos em âmbito nacional e regional para divulgar a parceria, em conjunto com a CNI; esteira para operações de crédito originadas em fabricantes de máquinas e equipamentos
e treinamento dos Gerentes CAIXA.
CNI - indicar à CAIXA as empresas atendidas pelo NAC; fornecer base
de empresas para realização de pré-avaliação; promover eventos, em
âmbito nacional e regional, para divulgar a parceria, em conjunto com
a CAIXA; divulgar os produtos e serviços da CAIXA as indústrias afiliadas;
treinamento da equipe CNI que atua nos NAC e modelo diferenciado de
atendimento para a parceria.
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Foram prorrogadas as inscrições para edição 2017 do
Prêmio Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia
de Empreendedorismo Consciente
O novo prazo para as inscrições vai até o dia 18
de setembro e podem ser feitas somente no portal
dos prêmios (www.amazonia.ibict.br), com exceção
da categoria Microempreendedor de Sucesso na
Amazônia (Prêmio Florescer).
O Prêmio Professor Samuel Benchimol é dividido em duas categorias: Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica, que irá
contemplar as iniciativas pioneiras e; Personalidades dedicadas ao Desenvolvimento Sustentável da
Região Amazônica, que irá contemplar trajetórias
pioneiras. O Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente também divide-se em
duas categorias: Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL) e, a categoria de premiação honorífica, que
abrange o reconhecimento de empresas (Empresa
na Amazônia) e de Microempreendedores de Sucesso na Amazônia (Prêmio Florescer), para este serão
indicados, pelo Banco da Amazônia, 10 clientes, entre empreendedores (pessoa física) e beneficiários
do Programa Amazônia Florescer, que contribuem
para o desenvolvimento sustentável da região.
O prêmio está em seu 13º ano e as instituições
de representação empresarial, sindical ou profissional, as universidades ou instituições de pesquisas,
sediadas no Brasil ou no exterior, instituições públicas e privadas com atuação no desenvolvimento
sustentável da Amazônia, além de instituições que
tenham como objetivo promover o desenvolvimento regional, nacional ou internacional, empresas
públicas ou privadas com investimentos na região
e autônomos com atividades referentes à Amazônia
podem se inscrever.
Também será permitida a candidatura de empresas incubadas e de
empreendedor individual na categoria IDL, cujas iniciativas tragam em seu
escopo conceitos e práticas de “Economia Criativa”, “Economia Verde”, e/
ou “Agroecologia e Produção Orgânica”. O Regulamento, a ficha de inscrição e outras informações estão disponíveis nos portais IBICT (www.
amazonia.ibict.br), do Banco da Amazônia (www.bancoamazonia.com.
br) e no site da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER
(www.fier.org.br).
O julgamento dos candidatos acontecerá no dia 19 de outubro de
2017 e a outorga acontecerá no dia 24 de novembro de 2017, em local a
ser definido. O valor total da premiação para cada categoria (Projetos de
Desenvolvimento Sustentável na Região Amazônica e Iniciativa de Desenvolvimento Local) será de R$ 60 mil. Serão selecionados três projetos e
iniciativas, sendo que o primeiro colocado receberá R$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil reais); o segunda R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o terceiro
receberá R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Esse ano as homenagens são para os 75 anos do Banco da Amazônia,
os 60 anos da Universidade Federal do Pará (UFPA) e ao Ano Internacional
do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.
Os Prêmios foram instituídos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Banco da Amazônia, com o apoio da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas
(SEPLANCTI/AM) e do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE).
A iniciativa recebe o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio do seu Instituto Brasileiro de Informação em Ci-

ência e Tecnologia (IBICT); do Ministério da Integração Nacional (MI), das
Federações de Indústrias da Região Amazônica e Fundações de Amparo a
Pesquisa.
A FIER apoia a iniciativa desde 2009 realizando a divulgação, articulação com a imprensa e, instituições públicas e privadas com o objetivo de
mobilizar o público-alvo a participar.
Na edição de 2013, um projeto roraimense foi vencedor em segundo lugar na categoria Suporte ao Desenvolvimento Regional. Emerson
Clayton Arantes, da Universidade Federal de Roraima ganhou com o projeto: Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Econômicos Solidários- ITCPES/UFRR: formação em economia cooperativa e solidária para superação da pobreza em Roraima. A solenidade
de premiação foi realizada pela Federação das Indústrias do Estado de
Roraima, no espaço Domus, e contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas, entre os agraciados, representantes das Federações das
Indústrias dos estados da região norte, parceiros e apoiadores do evento
e diversas autoridades.
SAMUEL BENCHIMOL – O Prêmio Professor Samuel faz uma homenagem ao pesquisador que nasceu em Manaus (AM) em 13 de julho de
1923. Foi escritor (109 trabalhos publicados, membro da Academia Amazonense de Letras), acadêmico (Professor Emérito da Universidade do
Amazonas, onde lecionou por mais de 50 anos), pesquisador (catedrático
da disciplina “Introdução à Amazônia”) e, em toda a sua obra, sempre defendeu a necessidade de que o desenvolvimento sustentável da Amazônia
deve respeitar quatro parâmetros e paradigmas fundamentais: ser economicamente viável, ecologicamente adequado, politicamente equilibrado
e socialmente justo. Benchimol também foi líder comunitário (presidente
do Comitê Israelita do Amazonas) e empresário (co-fundador do grupo
Bemol-Fogás). Samuel Benchimol faleceu em 2002.
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Aluno do SESI é campeão na modalidade de Judô na 46ª edição
dos Jogos Escolares de Roraima
O Centro de Educação do Trabalhador
João de Mendonça
Furtado – CET/SESI-RR, tem a prática de
incentivar seus alunos a participarem
de feiras, torneios,
campeonatos, entre
outros de âmbito local, regional e nacional. Dessa vez a participação foi na 46ª
edição dos Jogos Escolares de Roraima.
O aluno Luiz Hen- Luiz durante luta final
rique Menezes de
Souza Cruz, do 9° ano “B”, participou da final na competição de
Judô, categoria Mirim (mais 64kg), no dia 19 de agosto e foi o campeão na etapa local e irá representar a escola e o Estado na etapa
nacional, em Curitiba, no período de 10 a 16 de setembro de 2017.
De acordo com Luiz a disputa não foi fácil, estava determinado,
mas não se deixou acomodar pela confiança, se manteve atento e
sempre respeitando o nível e a capacidade dos seus adversários.
“Eu estava confiante de que poderia vencer, mas observei as lutas
dos meus adversários e vi que, principalmente com meu adversário
da final, precisaria estar bem preparado. Enfim consegui a medalha, na hora dei um grito, fiquei muito feliz”.
A mãe do Luiz, Mônica da Costa Menezes, falou do orgulho
pela conquista do filho. “Poder presenciar essa conquista do Luiz
Henrique nos jogos escolares de Roraima foi algo muito importan-

te e, principalmente,
emocionante
para
mim e toda a família.
Eu pude compartilhar
de todas as emoções
do meu filho e principalmente vibrar muito
na hora da luta. O momento mais emocionante foi justamente
na última luta, quando ele teve que enfrentar um oponente
bem maior que ele e
mesmo assim conseguiu vencer e brilhar.
Árbitra entregando a medalha de 1º lugar ao aluno do CET
Todos da nossa família nos orgulhamos muito por essa conquista e torcemos bastante
para seu bom desempenho nas próximas competições”, declarou.
A vice-diretora do CET, Gardênia Cavalcante, falou sobre a
conquista do aluno. “Sempre participamos dos Jogos e esse ano
foi extremamente importante, pois tivemos a estreia do Luiz, na
modalidade mirim do Judô, que conquistou o primeiro lugar e se
classificou para etapa nacional. Esse é um momento ímpar para
o nosso aluno, nossas expetativas são que ele consiga a melhor
classificação em Curitiba e que traga para a nossa escola mais uma
medalha. Ele já treina há algum tempo nessa modalidade e é extremamente dedicado. É uma satisfação para nós estarmos participando com o Luiz”.
O SESI dará um auxílio viagem para que o aluno participe da
próxima etapa e deseja boa sorte em seus combates.

Cozinha Brasil realizou curso de educação alimentar em parceria
com o Claretiano

Fechamento do curso com certificação

Aprender a utilizar os alimentos de forma integral e a cozinhar sem
adição de ingredientes industrializados. Foi com esse objetivo que 115
pessoas, entre alunos de nutrição do Centro Universitário Claretiano e
a comunidade em geral, participaram do curso de alimentação saudável, promovido pelo Serviço Social da Indústria de Roraima – SESI, por
meio do Programa Cozinha Brasil.
Além de utilizar 100% dos alimentos, os participantes que colocarem em prática as orientações repassadas durante o curso terão
mudanças positivas em suas vidas, como qualidade de vida, alimentação saudável, nutritiva e saborosa e, até mesmo na renda familiar,
uma vez que passarão a elaborar cardápios com ingredientes de custo

acessível, assim como terão maior rendimento das porções, uma vez
que serão utilizados integralmente.
A aluna de Nutrição, Rosiane Michele Figueira da Silva, falou sobre
o curso. “Achei o curso ótimo e bem organizado. Já é a segunda vez
que participo e não tenho do que reclamar, o instrutor foi bem claro
nas colocações feitas durante a palestra. Parabéns ao SESI pelo trabalho realizado”.
A Niely Oliveira Silva, também aluna de nutrição, destacou a relevância do programa para a sociedade. “Ter tido a oportunidade de
participar do programa Cozinha Brasil, foi de importante relevância
para minha pessoa. O programa procura a promoção de uma boa ali-
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Participantes durante a parte teórica do curso

Aula prática

mentação, de uma vida saudável, acho que ele é de extrema importância para sociedade, pois ensina como evitar desperdícios, como
se alimentar de forma balanceada e correta, se precavendo, dessa
forma, de doenças cardiovasculares e de doenças crônicas em geral”.
Niely continuou, “essa experiência também ajuda bastante a ter
mudança de hábitos e com isso ter mais qualidade de vida. Sem dúvidas é um projeto de grande valor, um projeto que não deve parar, pois
quantas e quantas pessoas têm as suas vidas transformadas devido a
ele, é um grande formador de bons hábitos, quantas pessoas têm nele
um exemplo, pois acredito que, apesar de estarmos em uma era tão
tecnológica, continuamos com a deficiência de referências seguras,
com informações corretas”, concluiu.
Nutricionista e professora do curso de Nutrição da Claretiano, Yvanessa Fernandes, falou sobre a parceria entre as instituições. “Nós
temos o comprometimento com a formação do currículo dos nossos
profissionais, então quanto mais a gente puder acrescentar tanto nos
currículos, quanto na experiência profissional deles, melhor. Nesse
sentido a parceria entre o Claretiano e o SESI me deixou muito animada, de primeira as portas se abriram e foi uma parceria muito feliz. O
SESI é pioneiro nesse tipo de trabalho de educação alimentar e aproveitamento integral dos alimentos, é um curso muito conhecido no

país inteiro e o SESI Roraima, atualmente, é o único que está dando
continuidade ao programa. Os alunos tiveram uma experiência nova
em relação a nutrição, pois os pontos abordados durante o curso, são
os que também trabalhamos nas aulas de nutrição. O feedback que
tivemos dos alunos foi muito bom, todos falaram muito bem. Agradeço o trabalhado do técnico do programa, José Mailson, que sempre
se mostrou muito responsável e prestativo durante todo o processo
e nos colocamos a disposição para firmar outras parcerias”, finalizou.
A participante da comunidade, Valcivani Pereira Barbosa, elogiou
o programa. “Pela segunda vez, fiz um curso de culinária oferecido
pelo Cozinha Brasil e, como da primeira vez, fiquei encantada com o
que pude aprender, desde informações básicas como, organizar uma
geladeira, como higienizar alimentos até a forma de prepará-los. É realmente de grande importância para a comunidade em geral poder
ter acesso a informações e orientações tão importantes, por meio de
profissionais capacitados para tanto, profissionais estes que, nos apresentam as aulas com a maior dedicação, respeito e profissionalismo,
esclarecendo de forma simples e prática como se deve praticar a boa
e correta alimentação, agradeço imensamente a toda a equipe do SESI
pela disponibilidade, carinho e atenção que nos foram dispensados”.

Disputa regional do Desafio SENAI de Projetos
Integradores acontece no SENAI
A disputa regional do Desafio SENAI de Projeto Integradores
2017 será realizada no próximo dia 6 de setembro, no auditório do
Centro de Formação Profissional do SENAI/RR, onde 08 projetos
serão oficialmente apresentados ao público e julgados por membros internos da instituição e representantes do Instituto Euvaldo
Lodi, Sebrae, da Incubadora de Empresas da Universidade Federal
de Roraima e convidados. São oito projetos, unindo teoria e prática e envolvendo 26 alunos e 08 professores de diversos cursos do
SENAI. O Desafio SENAI de Projetos Integradores iniciou em abril
e busca soluções de desafios envolvendo a indústria de um modo
geral, seja na área de mobilidade, energia, segurança ou transformação de resíduos industriais. A iniciativa tem a organização do
Departamento Nacional do SENAI.
Dessa disputa, serão escolhidos os quatro melhores projetos
para a avaliação nacional, a ser realizada em Brasília/DF, ainda nesse ano. No país, participam da iniciativa todos os 27 Departamentos Regionais. Em Roraima, o Projeto está sendo gerenciado pela
área de Educação e tem como interlocutor o instrutor da área de
gestão Robério Uchôa.
Os projetos integradores são uma das Situações de Aprendizagem desafiadoras previstas na Metodologia SENAI de Educação
Profissional e espera-se que a partir desta iniciativa, sejam de uso
cotidiano dentro das escolas do SENAI.
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CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMAÇÃO

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.IELRR.ORG.BR OU (95) 98112-2075
Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353 Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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