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Federação atua a 28 anos em prol das indústrias de Roraima

FIER comemora 28 anos trabalhando 
em prol das Indústrias de Roraima

Nesta semana, na terça-feira (16), a Fede-
ração das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER, completou 28 de atuação e contribui-
ção para o desenvolvimento econômico do 
Estado. E ao longo de sua história, registra 
excelentes resultados, com reconhecimento 
estadual e nacional na condição de legítima 
interlocutora das indústrias junto ao poder 
público. São mais de 150 ações de defesa de 
interesses para criar e modificar leis, decre-
tos e outros dispositivos, articular soluções 
para problemas tributários, fiscais, de infra-
estrutura e de acesso a benefícios, incentivos 
e financiamentos.

Sobre a atividade de comércio exterior, 

a FIER já atendeu e orientou mais de 100 
empresas locais, promoveu encontros, par-
ticipou de missões e emitiu cerca de 4 mil 
certificados de origem/livre venda. Coor-
dena localmente o Plano Nacional da Cul-
tura Exportadora e abrigou o projeto piloto 
para uma nova metodologia para promover 
a internacionalização das empresas. Mensal-
mente publica a Balança Comercial, estudos 
e pesquisas setoriais.

Para fortalecer o associativismo sindical, 
oferece cursos, intercâmbios, capacitações, 
orientações e assessoria, estando sempre 
entre os três primeiros lugares no ranking do 
Programa de Desenvolvimento Associativo da 
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Confederação Nacional da Indústria. Promo-
ve o Prêmio do Mérito Sindical, auxilia no re-
colhimento das contribuições legais, proces-
sos eleitorais, revisões estatutárias e presta 
atendimentos de forma articulada com o 
SESI, SENAI e IEL.

Incentiva a inovação apoiando projetos 
de aceleração de startups, implantando mo-
delos de gestão nas indústrias e atuando no 
Ecossistema Local e Inovação. Desenvolve o 
Programa de Apoio a Competitividade da Mi-
cro e Pequena Indústria em parceria com a 
CNI e SEBRAE, com mais de 90 empreendi-
mentos atendidos.

Desde 2005 a FIER é pioneira na elabo-
ração de Planejamentos Estratégicos para o 
desenvolvimento das indústrias e do Estado 
de Roraima, com destaque para os estudos 
abordando a Micrologística de Transportes 
do Estado e da Região Norte, em parceria 
com a SUDAN e Ação Pró-Amazônia. 

É referência em grandes eventos, como a 
Feira da Indústria de Roraima – FEIND, rea-
lizada desde 2011 a cada 2 anos, com mais 
de 100 mil visitantes nas suas 4 edições; o 
Prêmio do Mérito Industrial, que valoriza em-
presários do setor, personalidades e institui-
ções; Encontro com candidatos ao governo e 
a prefeitura da capital, apresentando deman-
das das empresas e acompanhando a imple-
mentação após as eleições; além de realizar 
e apoiar seminários, palestras e encontros 
voltados ao fortalecimento da atividade em-
presarial. “Celebramos com orgulho estes 28 
anos de história. Todo o trabalho desenvolvi-
do se fundamenta na crença de que o cami-
nho para o desenvolvimento está no trabalho 
da iniciativa privada, com indústrias fortes, 
produzindo riquezas, gerando empregos e fa-
zendo de Roraima um Estado próspero para 
todos”, resume o presidente da FIER, enge-
nheiro Rivaldo Neves.

CRIAÇÃO - A Casa da Indústria foi funda-
da em 16 de abril de 1991, por um grupo de 

seis sindicatos patronais do setor industrial, 
que tinham o desejo de contribuir significa-
tivamente para o crescimento das indústrias 
locais e fazer de Roraima um Estado rico e 
desenvolvido. A sua diretoria é composta 
por representantes sindicais patronais que 
atuam na defesa e representatividade do se-
tor, possui o Conselho de Representantes os 
quais deliberam sobre as proposições enca-
minhadas pela diretoria e gestão executiva.  
E conta ainda com três Conselhos Temáticos 
que discutem assuntos como Meio Ambiente, 
Energia, Recursos Naturais e Infraestrutura; 
Responsabilidade Social e Relações Traba-
lhistas; Competitividade e Política Industrial 
e elaboram propostas, estudos e minutas de 
leis.

SINDICATOS - Atualmente a FIER conta 
com dez sindicatos filiados e quatro em pro-
cesso de filiação, são eles: Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Estado de Ro-
raima – SINDUSCON; Sindicato da Indústria 
de Construção de Estradas, Pavimentação, 
Terraplenagens e Obras em Geral do esta-
do de Roraima – SINDICON; Sindicato da In-
dústria de Desdobramento e Beneficiamen-
to de Madeiras, Laminado e Compensados 
de Roraima – SINDIMADEIRAS; Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – 
SINDIGRAF; Sindicato da Indústria da Repa-
ração de Veículos e Acessórios do Estado de 
Roraima - SINDIREPA; Sindicato da Indústria 
de Confecções de Roupas, de Alfaiataria, 
de Capotarias, de Tapeçarias e Similares do 
Estado de Roraima – SINDICONF; Sindicato 
dos Artesãos Autônomos e das Empresas de 
Artesanato do estado de Roraima -  SINDE-
ARTER; - Sindicato da Indústria Extrativista 
Mineral e Garimpo do Estado de Roraima – 
SINDIGAR; Sindicato das Indústrias de Bene-
ficiamento de Grãos do Estado de Roraima 
– SINDIGRÃOS e Sindicato das Indústrias de 
Bebidas em Geral no Estado de Roraima – 
SINBRA.
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Empresas Familiares e investimento 
foram foco do Encontro de Empresários

 Ter um negócio familiar pode ser consi-
derado um grande desafio, sobretudo, quando 
o assunto em questão é o processo de sucessão, 
no entanto, pesquisas realizadas pelo Sebrae e 
IBGE apontam que, as empresas familiares ge-
ram 65% do Produto Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro e empregam 75% da força de trabalho, além 
de representarem 90% dos empreendimentos no 
Brasil, segundo uma publicação no site da USP. 
 As empresas familiares fazem parte do cená-
rio econômico no Estado de Roraima, e tem contribu-
ído para geração de emprego e renda. E pensando em 
proporcionar um ambiente que fomentasse a troca 
de ideias tendo como plano de fundo termos voltados 
para a realidade das empresas familiares locais, a Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, 
Charão Consultoria, Charão Contadores e o Sindicato 
da Indústria de Construção de Estradas, Terraplena-
gem e Obras do Estado de Roraima – SINDICON, rea-
lizaram no dia 9 de abril, o Encontro de Empresários. 
 O evento contou com a participação do Pre-
sidente da FIER empresário Rivaldo Neves; do Gover-
nador Antônio Denarium; do Secretário da Seplan, 
Marcos Jorge; do presidente do SINDICON, empresá-
rio Luiz Brito, além de presidentes de Sindicatos filia-
dos a FIER, diretores e dirigentes do Sistema Indústria. 
Participaram expressivamente mais de 90 em-
presários de diversos segmentos da Indús-
tria, Comércio, Serviços, Agricultura e Pecuária. 
 Durante a programação foram realiza-
das por palestrantes renomados que abordaram 
diversos temas como Gestão Contábil e os sis-
temas integrados, tributação, gestão financeira, 

entre outros. Será um evento diferenciado e opor-
tuno para quem quer ter uma carreira de sucesso. 
 O gestor de negócios e especialista em em-
presas familiares, Paulo Carvalho, iniciou sua partici-
pação com a abertura do evento agradecendo a pre-
sença de todos e a parceria da FIER e SINDICON para a 
realização do Encontro, o palestrante falou sobre “Os 
desafios da sucessão no universo das empresas fami-
liares”. Na sequência o Especialista tributário, espe-
cialista em MPE’s e em empresas familiares, Luiz Filipe 
Ozares, falou sobre “As oportunidades tributárias nas 
áreas de livre comércio”. Por sua vez, o empresário e 
contador, diretor geral da Charão Consultoria e espe-
cialista em empresas familiares, Eduardo Charão, con-
duziu a palestra sobre “Gestão contábil moderna e os 
sistemas integrados (ERP)” e finalizando a participa-
ção da Charão Consultoria, o especialista em finanças 
corporativas, professor da Fundação Dom Cabral, es-
pecialista em empresas familiares, Vinícius Santa’Ana, 
abordou  tema sobre “Gestão financeira baseada em 
indicadores como diferencial estratégico do negócio”. 
 Ao final foi dada a oportunidade ao governador 
Antônio Denarium, o qual parabenizou a FIER pela in-
ciativa, considerando-a de extrema importância para 
indústria de Roraima, reconhecendo a atuação de de-
fesa de interesse junto a classe empresarial. Ressaltou 
que o Governo e a Federação são parceiros e somam es-
forços para o desenvolvimento econômico do Estado.
 Para o palestrante, Eduardo Charão, o evento 
foi considerado um grande êxito alcançando seu obje-
tivo de levar conhecimento aos empresários e mostrar 
visão de futuro e de sucesso das empresas familiares.  
 

Palestrante Vinícus Santa’Ana falou sobre gestão financeira Palestrante Eduardo Charão falou sobre gestão contábil
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 A Balança Comercial do Estado de Roraima 
é definida a partir da comparação entre o mon-
tante gerado pelas exportações e importações.
 O saldo é registrado a partir da diferença 
entre estas operações, em que a expectativa é de 
que se obtenha um volume maior de vendas dos 
nossos produtos para o mercado exterior e que 
haja menos aquisições de produtos provenientes 
de outros países. 
 Em termos simplificados, espera-se que a 
economia local seja cada vez mais autossuficien-
te e que a compra de seus insumos dependa me-
nos dos fornecedores estrangeiros, de forma a 
fortalecer a competitividade do Estado e do país.
 Segue abaixo, um resumo do compor-
tamento da Balança Comercial de Roraima, de 
acordo com dados mais recentes dos órgãos ofi-
ciais:

MARÇO/2019

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

Março em relação a fevereiro.

Março em relação a fevereiro.

Março/2019 em relação a março/2018.

Principais produtos importados e
Países de origem.

Países fabricantes dos produtos
importados por Roraima

 A Balança Comercial de Roraima apresentou 
um saldo superavitário referente às suas relações 
comerciais com outros países, tendo como resultado 
um montante de US$ 1.811.613. Ao compararmos o 
valor apresentado na balança do mês de março de 
2019 com o mesmo período do ano de 2018, regis-
tra-se um aumento de 42,16%.

 As exportações roraimenses totalizaram 
neste um montante de US$ 2.475.458,00 em negó-
cios fechados com outros países. Quando compa-
rado este resultado, com o obtido no mês anterior, 
registrar-se uma queda de 39,51% no total exporta-
do.

 As importações roraimenses totalizaram em 
março de 2019 um valor de US$ 663.845,00, o que 
representa um aumento de 225,81%, quando compa-
ramos este valor com o mês anterior.

 Quando comparamos o valor total dos pro-
dutos importados em março de 2019, com o valor 
do mesmo período no ano de 2018, percebe-se que 
há um aumento de 26,85% neste tipo de transação 
internacional, o que significa que o estado adquiriu 
mais produtos oriundos do exterior.

 O item que apresentou maior importação 
foi Borracha e suas obras, o qual deteve 47,07% do 
montante total importado. A tabela abaixo relaciona 
os produtos mais importados pelo estado.
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FIER sediará os Prêmios Professor 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de 

Empreendedorismo Consciente

 A Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima – FIER, sediará neste ano, o maior Prêmio que 
agracia e reconhece projetos, instituições, empresas 
e homenageia personalidade que se destacam no de-
senvolvimento sustentável da Região Amazônica, tra-
ta-se do Prêmio Professor Samuel Benchimol e Ban-
co da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. 
 Este ano, o Prêmio terá a 16ª edição, 
será realizado pela terceira vez em Roraima e co-
ordenado pela FIER.  Em 15 edições, a iniciati-
va já alcançou mais de 3.200 inscrições, teve 187 
agraciados e mais de 3 milhões em premiações. 
 Na edição 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 Po-
pulares e Empreendimentos Econômicos Solidários- 
ITCPES/UFRR: formação em economia cooperativa e 
solidária para superação da pobreza em Roraima. A so-
lenidade de premiação foi realizada pela Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima, no espaço Domus, e 
contou com a presença de aproximadamente 300 pes-
soas, entre os agraciados, representantes das Federa-
ções das Indústrias dos estados da região norte, par-
ceiros e apoiadores do evento e diversas autoridades.

Inscrições 2019

As inscrições para os Prêmios estarão abertas de 22 de 
abril a 02 de setembro deste ano. O Regulamento, a ficha 
de inscrição e outras informações estarão disponíveis 

no site (www.amazonia.ibict.br). A solenidade de premia-
ção acontecerá no dia 22 de novembro, no Tapiri do SESI. 
 As Instituições de representação empresarial, 
sindical ou profissional, as universidades ou instituições 
de pesquisas, sediadas no Brasil ou no exterior, institui-
ções públicas e privadas com atuação no desenvolvimen-
to sustentável da Amazônia, além de instituições que 
tenham como objetivo promover o desenvolvimento re-
gional, nacional ou internacional, empresas públicas ou 
privadas com investimentos na região e autônomos com 
atividades referentes à Amazônia podem se inscrever. 
 O Prêmio Professor Samuel Benchimol con-
templa iniciativas e trajetórias pioneiras para ampliar 
a compreensão da Amazônia e desvendar novos cami-
nhos em prol do desenvolvimento sustentável da re-
gião e inclui duas categorias de premiação: uma para 
contemplar iniciativas pioneiras no Desenvolvimento 
Sustentável na Região Amazônica, outra para contem-
plar trajetórias pioneiras de Personalidades dedicadas 
ao Desenvolvimento Sustentável da Região Amazônica. 
 O Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedo-
rismo Consciente tem como objetivo premiar iniciativas 
na Região, que revelem através de sua prática o potencial 
de transformação da Região Amazônica em prol do seu 
desenvolvimento sustentável. Possui três categorias: 
Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL); Categoria Em-
presa na Amazônia e Categoria Micro empreendimen-
to na Amazônia (Prêmio Florescer), a qual homenageia 
02 (dois) microempreendedores, valorizando o caráter 
empreendedor do pequeno negócio de sucesso na 
Amazônia, desenvolvidos nos meios urbano e rural.
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Visão empreendedora, habilidades de pla-
nejamento, negociação, criatividade, lideran-
ça, organização e espírito de equipe, tudo isso 
para criar e colocar em funcionamento as 34 
miniempresas, por meio do projeto interdis-
ciplinar Indústria de Talentos, que envolveu 
no último sábado (17), mais de 600 alunos do 
Maternal ao 9° Ano da Escola do SESI. 

A 14ª edição do evento teve como objetivo 
estimular nos alunos o senso empreendedor, 
por meio da diversidade de produções, visan-
do sensibilizar a todos da importância do em-
preendedorismo e sustentabilidade na vida 
das pessoas. Os projetos apresentados tive-
ram uma diversidade no segmento dos produ-
tos, desde porta-retratos, caixotes de madei-
ra, minijardins, mudas de plantas, brechó de 
roupas, bolo fitness e entre outros, tudo feito 
de maneira artesanal, utilizando produtos re-
cicláveis, ingredientes orgânicos e reaprovei-
tando muitas coisas que, na maioria das vezes, 
são jogadas fora.  

De acordo com a direção da Escola, mais de 
mil visitantes acompanharam de perto o es-
pírito empreendedor da criançada e levaram 
diversos itens comprados para casa, outros 
preferiram degustar na hora pratos apetitosos 
e receitas fitness. Segundo a direção só na pri-
meira hora, após a abertura oficial do evento, 

Empreendedorismo e Negócios
Indústria de Talentos 2019 prepara os alunos para 

o mundo do trabalho

mais de 50% dos produtos que estavam sendo 
comercializados, foram esgotados. 

 A Família das alunas e irmãs Ana Clara do 
3º ano B e Ana Luísa do 2º ano B, compareceu 
em peso na Indústria de Talentos. Os avós, a 
mãe e a tia não esconderam o orgulho e ale-
gria em ver o talento das filhas para o mundo 
dos negócios, as irmãs, conseguiram dar conta 
do recado e explicaram tudo sobre seus pro-
dutos.

“Esse evento é maravilhoso, é o segundo 
ano que a gente participa e cada vez, está me-
lhor, com novos produtos e projetos interes-
santes, além disso, nós pais, familiares fica-
mos orgulhosos de ver como nossas crianças 
aprendem, participam e dominam o assunto. 
Nossa netinha quis vender os caixotes feito de 
palet e disse que serviria para ser a caminha 
dos nossos cachorros, isso nos chamou aten-
ção, pois percebemos a desenvoltura dela e 
preocupação com os animais, então só temos 
que parabenizar a Escola pelo lindo trabalho”, 
declarou a avó das alunas, Isamar Mesquita, 
funcionária pública”.

“No projeto da minha turma, aprendemos 
que o vidro pode ser 100% reciclado, que po-
demos criar peças decorativas com vidro que 
muitas vezes, a gente quer jogar fora. Também 
estudamos que devemos ter cuidado para não 

Turma do 3° Ano B com a miniempresa Art’s Potes Turma do 4º Ano B com a miniempresa de Tapiocaria
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ocorrer incidentes com vidro quebrado, por 
isso é importante manusear de forma corre-
ta”, explicou a aluna Ana Clara. 

A funcionária Josilene Matos, mãe das alu-
nas Giovana do 5º Ano e Juliana do 3º ano, faz 
questão de participar da Indústria de Talentos 
junto com as filhas, para ela apoiar e ajudar 
as professoras e alunos na produção faz par-
te da parceria família e escola. Experiente na 
hora de comprar o produto certo, Josilene, es-
colheu levar para casa três mudas de plantas, 
que foram colocadas em vasos diferentes – na 
casca do coco de praia, o que fez bastante su-
cesso. 

“Estivemos a semana inteira ajudando de 
alguma forma as meninas, porque a nossa fa-
mília gosta de se envolver, ficamos empolga-
dos e ansiosos para o dia do evento. Nós nos 
adaptamos à Indústria de Talentos, porque 
elas estudam aqui desde o maternal, então a 
gente vem acompanhando cada ano e é um 
prazer fazer parte desse processo de aprendi-
zagem. O interessante é que elas já ficam na 
expectativa e imaginando qual será o projeto 
que irão desenvolver, e daí começam a pesqui-

sar e estudar sobre o assunto, é uma alegria 
ver essa iniciativa delas. E esse evento faz com 
que esses jovens descubram seus dons para 
os negócios, para vendas, para ser empreen-
dedor”, revelou.  

A dona de casa Maria Aves dos Santos, apro-
veitou para visitar o estande do Brechó de Rou-
pas usadas, da turma do neto, Benjamin Alves 
do 2° ano, e garantiu um conjunto de tapetes 
com precinho bem especial. Dona Maria fez 
questão de deixar sua opinião sobre a impor-
tância do evento. 

“A Indústria de Talentos está sendo ótima 
para a natureza, pois vários projetos têm esse 
lado voltado para a sustentabilidade e reutili-
zação de materiais, como também está sendo 
ideal para o desenvolvimento e aprendizagem 
das crianças para elas entenderem que, o mun-
do precisa melhorar em vários aspectos, se 
cada um fizer seu papel, teremos um planeta 
melhor. Acho que essa iniciativa da Escola e 
essa opinião do SESI em trabalhar no futuro 
dos nossos jovens e prepará-los para o merca-
do de trabalho, fantástica e enriquecedora, to-
dos saem ganhando, isso ajuda a desenvolver 
os alunos e o Estado”, descreveu dona Maria. 

“A nossa Indústria de Talentos desse ano foi 
magnífica. Tivemos muitos visitantes externos, 
fora da nossa comunidade escolar, que não co-
nhecia esse projeto. Tivemos uma adesão 100% 
dos pais, que foi de grande importância, pois 
sem eles e sem essa parceria família e escola, 
esse evento não aconteceria de forma eficaz. 
Então foi um momento em que tudo se consoli-
dou foi gratificante todo o empenho da equipe 
para realizar esse momento de empreendedo-
rismo. Temos trazido para este evento a ideia 
de construir uma empresa, desde a abertura 
até a definição do segmento/ramo em que atu-
aria, ou seja, quais produtos iriam ofertar na 
Indústria de Talentos. Foram definidos nome 
fantasia, logomarca, a escolha dos produtos, e 
feito um levantamento prévio dos custos para 
saber o lucro obtido com as vendas. Esse con-
ceito de empreendedor e educação financeira 
trabalhado na escola proporcionou aos nossos 
alunos mudanças de hábitos e estimulou nossas 
crianças a serem empreendedoras”, concluiu.

Josilene Matos aproveitou e levou diversas mudas de plantas
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Confira como foi a indústria de Talentos 2019
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SENAI/RR firma parceria com TJ/RR para 
garantir cumprimento de penas alternativas
Capacitação para o mercado de trabalho é umas das mais importantes 

ações para o resgate da cidadania dos reeducandos

 Além de garantir que aqueles que tenham 
sido condenados a cumprir pena alternativa em 
Roraima tenham locais adequados para isso e as 
devidas condições, o TJ/RR (Tribunal de Justiça de 
Roraima) quer ir além. Está buscando formas de 
contribuir para que essas pessoas não sejam rein-
cidentes e voltem a ter problemas com a Justiça. 
Para isso, por meio da Vepema (Vara de Penas e 
Medidas Alternativas), vem firmando parcerias 
com instituições como o SENAI (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial), que disponibilizou 
vagas para capacitações diversas na área da indus-
trial para os cumpridores de penas alternativas.
 Segundo a gerente de educação  do SENAI 
em Roraima, Jamili Vasconcelos, a legislação per-
mite que a instituição destine 67% dos recursos 
que arrecada junto à Indústria com gratuidade em 
cursos de capacitação, sendo essa uma maneira 
de poder oportunizar às pessoas que não têm 
condições, o acesso a cursos com custos mais al-
tos, como de padeiro, por exemplo, que envolve 
toda uma estrutura necessária. Para ela, a reali-
zação dessa parceria é uma maneira de garantir a 
capacitação de muito mais pessoas.
 “Cada instituição precisa fazer sua parte 
e não ficar apenas esperando pelo poder públi-
co. Essa é uma oportunidade para que possamos 
exercer nosso papel, sobretudo nessa questão da 
disponibilização da gratuidade em nossos cursos”, 
comentou.

 A Diocese de Roraima foi outra instituição 
que fechou parceria com o TJRR para receber os 
cumpridores de penas alternativas que vão prestar 
serviços voluntários em diversas comunidades aten-
didas pela Igreja Católica. A intenção inclusive é a 
ampliar a parceria para todas as paróquias espelha-
das no estado, pois para o titular da Vepema, o juiz 
Alexandre Magno Vieira, a Diocese é uma das me-
lhores alternativas de acolhimento dessas pessoas, 
pois tem capilaridade em todo o estado.
 O juiz Alexandre Magno destacou a impor-
tância da formalização dessas parcerias com o SENAI 
com a capacitação dos cumpridores de pena, que em 
muitos casos têm dificuldades de inserção no mer-
cado de trabalho, e com a Diocese, que têm muitas 
igrejas espalhadas por toda parte e dessa maneira 
será possível fazer com que as pessoas que tenham 
essa necessidade, cumpram as penas o mais próxi-
mo de casa possível, evitando empreender muitos 
gastos com transporte. 
 O presidente do TJRR, desembargador Moza-
rildo Cavalcanti declarou que é de todo interesse do 
Poder Judiciário de Roraima realizar cada vez mais 
novos termos de cooperação visando ampliar o tra-
balho e beneficiar a sociedade. “Com essas parce-
rias, podemos fazer com que as instituições atuem 
cada vez mais e os serviços e ações cheguem real-
mente a quem deve chegar, à população. Cada um 
fazendo seu papel, todos serão atendidos”, obser-
vou.

Representates das entidades parceiras Reunião com Desembargador do TJ
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