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PALAVRA DO PRESIDENTE





Fazemos parte de um sistema criado para fortalecer e

representar a indústria roraimense, articulado com a

sociedade e reconhecido pela atuação ética, transparente e

focada em resultados.

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima, no

decorrer do ano de 2013, focou seus esforços nas ações de

promoção ao associativismo sindical, do aumento da

competitividade das indústrias e na valorização dos produtos

industrializados no nosso Estado.

Apoiamos os sindicatos industriais, as empresas a eles

vinculadas e também aquelas que ainda não possuem

representação do seu segmento. Afinal, a FIER existe para

trabalhar em prol do crescimento de todas as indústrias

locais.

Viabilizamos capacitações, seminários, interagimos com

diferentes públicos e fóruns de representação, e

consolidamos importantes projetos estratégicos que serão

alavancados em 2014 como a instalação da primeira usina de

reciclagem de garrafas PET em Roraima.

O presente relatório traz um resumo das principais ações

deste ano produtivo.  Boa leitura!

Rivaldo Neves

Presidente da FIER





FORTALECIMENTO INDUSTRIAL





FIER - Relatório de Gestão 2013 15|

FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

FEIND 2013 é sucesso de público e de negócios

A 2ª edição da Feira da Indústria do Estado de
Roraima foi realizada no período de 23 a 25 de maio
no Palácio Latife Salomão, com a participação de
empresas de mais de 15 segmentos industriais,
shows com artistas locais e atrações nacionais,
praça de alimentação com a comercialização de
produtos fabricados em Roraima, desfiles de
moda, divulgação de produtos e palestras.

Os sindicatos industriais representando as
confecções, artesanato, reparação de veículos,
gráficas, movelarias, mineração, joias, grãos,
construção civil, estradas e terraplanagem
apresentaram seus serviços e produtos,
ressaltando a importância do associativismo.

A Feira contou com o patrocínio da
Confederação Nacional da Indústria, Banco da
Amazônia, SESI, SENAI, SEBRAE, e o apoio da Caixa
Econômica Federal e Governo de Roraima.

: 85•
•

Empresas Participantes
Público presente de acordo com dados da

Feind em Números

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Número de Palestras/Workshops
realizados
Participantes das Palestras/Workshops
realizados
Desfiles de moda realizados
Shows realizados
Contratos e orçamentos fechados

Publicações Lançadas
Guia Turístico do Tepequém

Panorama da Indústria de Roraima

: 30
mil pessoas

: 44

: 899
: 08

: 13
: 50 – na

área de Tecnologia da Informação e de
empresas nos segmentos de movelaria,
gesso acartonado, construção civil, telhas,
produtos de limpeza, comunicação visual,
gráfico, mineração e confecções

: 03
, elaborado a

partir de demanda do CTMAR - Conselho
Temático de Meio Ambiente, Recursos
Naturais, Energia e Infraestrutura da FIER;

, elaborado
a partir de demanda do COMPI - Conselho
Temático da Micro e Pequena Empresa,
Economia, Política Industrial da FIER;

•

•

•
•
•

•

Feind  2013 foi recorde de público, mais de 30 mil pessoas estiveram no evento e conheceram um pouco mais da indústria roraimense
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Guia de Responsabilidade Social e Relações
Trabalhistas, elaborado a partir de
demanda do CTRSRT - Conselho Temático
de Responsabilidade Social e Relações
Trabalhistas da FIER.

Pacto firmado entre o Governo do Estado com
a FIER para fortalecer e impulsionar o
segmento, inclusive com a proposta de
publicação da política industrial elaborada
em parceria com a FIER.

As palestras e workshops estiveram sempre lotadas durante os três dias da Feira

Diretores do Sistema Indústria, presidentes de sindicatos, parceiros  e autori-
dades durante solenidade de abertura da FEIND 2013

Passarela - Modelos desfilaram peças produzidas pelo SINDICONF

Publicações lançadas durante a Feira - Panorama da Indústria de Roraima Publicações lançadass durante a Feira - Guia Turístico do Tepequém

Área externa - público pode prestigiar apresentações artísticas e culturais

O sabor regional foi o grande diferencial na praça de alimentação

Publicações lançadas durante a Feira - Guia de REsponsabilidade Social e Rela-
ções Trabalhistas
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A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima - FIER possui um Posto de Atendimento e
Informações do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES), para
atender os diversos setores da economia,
sobretudo a indústria. Instalado na Federação
desde 2010, o Posto disponibiliza informações

sobre linhas de crédito, cartões e outras
modalidades de operações para fomentar as
empresas.

Ao todo foram realizados 33 atendimentos em
2013, sendo sete Pessoa Física, 25 Micro Empresa e
1 Pequena Empresa. Do total, 16 eram do
segmento de Comércio e Serviços e 17 da Indústria.

Posto do BNDES realizou mais de 30 atendimentos
no ano passado

PROCOMPI - Programa de Apoio a Competitividade
das Micro e Pequenas Indústrias

Produtos Quantitativo
BNDES-PRÓ-CAMINHONEIRO 2
BNDES PSI 1
BNDES PER 1
BNDES FINAME 2
BNDES AUTOMÁTICO 11
CARTÃO BNDES 14
CAPITAL DE GIRO 2
Total 33

Quadro Demonstrativo dos Produtos buscados em 2013:

O atendimento é feito na sala do Centro
Internacional de Negócios (CIN), na sede da FIER,

Durnte o ano de 2013 os empresários filiados

ao SINDIGRAF, SINDIMAR, SINDIGAR e SINDIJOIAS

participaram de várias ações realizadas pela FIER e

pelos Sindicatos, no âmbito do PROCOMPI,

desenvolvido em parceria com a Confederação

Nacional da Indústria - CNI e o SEBRAE Nacional.

Criado com o objetivo de estruturar, desenvolver e

promover ações de investimentos de inovação

tecnológica e qualificação profissional, o

PROCOMPI conseguiu elevar o número de

empresas associadas, aumentar a lucratividade e

a produtividade qualificando profissionais em

novas ferramentas de produção.

localizada na Av. Benjamin Constant 876, Centro,
das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Um dos objetivos é aumentar a lucratividade  e a produtividadedas empresas
por meio de cursos, palestras e capacitações



Atividades Realizadas:

noções

Empresarial do PROCOMPI Gráfico na I
Feira Internacional de Soluções Gráficas

•

•

Palestra sobre linhas de financiamento e
acesso ao crédito, realizada no dia 05 de
fevereiro de 2013, com o objetivo de
esclarecer sobre os diferentes tipos de
financiamento e como os empresários
devem proceder para ter acesso direto a
crédito em instituições bancárias.
No período de 11 a 14 de março aconteceu
a capacitação em Licitações e Contratos,
visando aperfeiçoar e qualificar os
empresários e promovendo a melhoria e o
aumento da competitividade das empre-
sas, fornecendo

,
realizada no período de 15 a 18 de maio de
2013, no Rio de Janeiro.

PROCOMPI Gráfico

básicas da Lei
8.666/93 de Licitações e Contratos
Públicos

Missão

.

No dia 08 de abril, aconteceu uma reunião
de apresentação do PROCOMPI para os
filiados ao SINDIGRAF, quando foi possível
identificaras expectativas e as neces-
sidades demandadas pelo setor. O
resultado foi a elaboração do projeto que
norteou todas as ações do Programa em
2013, com destaque para a

•

•

•

•

No dia 11 de julho foi encerrada a primeira
etapa do projeto, que teve duração de 1
ano e contou com a participação de 15
micro e pequenas indústrias. Foram
apresentados o

.

Foi lançado pela FIER, no dia 27 de agosto,
com o objetivo de promover a capacitação
dos empresários da indústria deste
segmento atuando na melhoria da gestão
com foco na sustentabilidade dos negócios
e no crescimento coletivo. O Programa
mobilizou e começou o atendimento a 15
empresas no ano de 2013, sendo que as
atividades planejadas serão executadas
em 2014, abordando a disseminação do
conhecimento, a capacitação empresarial
e de mão-de-obra, acompanhamento e
avaliação contínua dos resultados.

No dia 28 de junho, o  SINDIGAR em
parceria com o SINDIJOIAS, lançou o

Diagnóstico Mercado-
lógico do Setor Gráfico em Roraima, os
resultados finais da Pesquisa de avaliação
contínua e a entrega dos certificados do
curso Adobe Illustrator CS

PROCOMPI Moveleiro

PROCOMPI Mineral

FORTALECIMENTO INDUSTRIAL

Adoble Ilustrator - profissionais do setor gráfico participam de capacitações

PROCOMPI Moveleiro - apoio e fortalecimento do setor são os principais
objetivos do programa
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primeiro catálogo de joias genuinamente
roraimenses. Ao todo, 24 empresas
receberam capacitações em gestão e
suporte para criação de sua identidade
visual, com projetos de logomarcas e
layouts. Com o apoio do PROCOMPI foi
constatado, por meio de uma pesquisa
aplicada em cada empresa associada ao
sindicato, um aumento de 16% nas vendas.
Como resultado de uma ação conjunta
entre a FIER e o SEBRAE foi lançada, em
dezembro 2013, a

. O objetivo é
conscientizar os empresários do setor
quanto à importância do gerenciamento
dos resíduos gerados na indústria. A
cartilha contém orientações para a
implementação e manutenção sistemática
d e  i d e n t i f i c a ç ã o ,  a v a l i a ç ã o  e
gerenciamento dos resíduos relacionados
à atividade, bem como as formas de
destinação.

Nos dias 03 e 18 de junho foram iniciadas
turmas do curso de

•

•

Cartilha de Orientação
Ambiental e Segurança no Trabalho do
Setor de Joalheria

“Reparação em

PROCOMPI Automotivo

Chapas Pintadas – Martelinho de Ouro”,
destinado para colaboradores de
empresas do setor automotivo. O curso
profissionalizante foi voltado para os
profissionais do ramo de lanternagem e

pintura das empresas que participam do
PROCOMPI e foi dividido em aulas práticas
e teóricas com duração de 30 horas. O
objetivo é aumentar os conhecimentos
dos profissionais que atuam na área,
possibilitando a oferta de um serviço de
qualidade para os clientes e o aumento na
renda das empresas do setor automotivo.
As aulas foram realizadas no setor de
Capacitação Automotiva do SENAI-RR.

No dia 05 de novembro, os dirigentes do
setor automotivo e de reparação de
veículos se reuniram na sala de reuniões
da Federação das Indústrias de Roraima –
FIER, para tratar sobre o plano de
consultoria das empresas do ramo. Na
ocasião foi elaborado o

.

•

Diagnóstico e o
Planejamento Estratégico do setor Metal
Mecânico

FIER - Relatório de Gestão 2013 19|
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Associados ao SINDIGAR conhecem projetos do PROCOMPI parao setor

SINDIREPA promove curso Martelinho de Ouro por meio do PROCOMPI

Empresários filiados ao SINDIREPA participam de capacitações promovidas
pelo PROCOMPI



Inovação
A Federação das Indústrias de Roraima (FIER),

em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL),
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa), iniciou em abril a
implantação dos Projetos de Inovação nas Micro e
Pequenas Indústrias.

Foram visitadas cerca de 50 empresas de
segmentos variados como alimentos e bebidas,
madeira e móveis, minerais não metálicos,
reparação de veículos, confecção, construção civil

No dia 20 de agosto, na sede da FIER, foi
instituído o Fórum Estadual Lixo e Cidadania
Roraima – RECICLANORTE, constituído por
representantes de órgãos públicos, sociedade civil
organizada, iniciativa privada e catadores da
UNIRENDA. O principal objetivo é a inclusão social
e produtiva dos catadores de materiais recicláveis
da Amazônia Legal de forma sustentável.

A iniciativa é da Eletrobrás/Eletronorte em

e terraplanagem. A implantação dos planos de
inovação acontecem por meio de ações de
mobilização, capacitação, consultoria e assessoria.
Três empresas já passaram por estas quatro etapas
durante o projeto.

Todas as ações são desenvolvidas em 10 meses
de trabalho, articuladas com a estruturação do
Núcleo Estadual de Roraima, e a elaboração do
Plano de Ação com horizonte 2014-2016. O
objetivo é estimular a cultura da inovação e
ampliar a base de empresas inovadoras no Estado.

todos os Estados em que atua, visando organizar e
capacitar os catadores da Amazônia Legal para
organização contábil, financeira e administrativa;
elaborar o diagnóstico do potencial de mercado
para produto reciclável; definir cadeias produtivas,
desenvolver e implantar projetos de reciclagem de
resíduos sólidos; unidades produtoras de óleos e
gorduras residuais e promover redes de
cooperativas para a comercialização dos produtos.

FIER participa de lançamento do Projeto
RECICLANORTE

FIER é parceira no projeto RECICLANORTE

FORTALECIMENTO INDUSTRIAL
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Desde 2010 a FIER instalou três Conselhos
Temáticos formados por empresários industriais,
colaboradores do Sistema Indústria e convidados,
com o objetivo de propor, discutir e elaborar
propostas com base nos assuntos demandados
pelas empresas. Desta forma, a Federação
encontra os subsídios necessários para a busca de
políticas voltadas ao desenvolvimento integrado
de ações e iniciativas junto aos sindicatos filiados à
FIER e empresas do setor industrial.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Maria Luiza Vieira Campos

Laerte Eloi Oestreicher – SINDIMADEIRAS
Maria Tereza Costa Magalhães – SINDEARTER
Elizabeth Mitie Fukuda – SINDIREPA
João da Silva – SINDIREPA

Luis Felipe Gonçalves - empresário (Ecotrópica)
André Roriz Furiati
Francisco Joaci de Freitas Luz – EMBRAPA
Zacarias Cruz de Oliveira – FEMARH
Francisco Doan Rabelo – PUBLICOLOR

Presidente:

Empresários:

Convidados:

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Sistema
Ivo Gallindo – COOTEC
Solange Minotto Saraiva – Secretária Executiva
Izaura Coelho - Secretária Executiva

SESI
Marcilene Rosa Mendes
Gardênia Cavalcante Figueira

§

§

§

§

§

Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos
Naturais, Energia e Infraestrutura – CTMAR

SENAI
Arnaldo Mendes de Souza Cruz
Antônio Carlos Rabelo

IEL
Samadar Maria da Silva

Estudo técnico sobre a mitigação dos impactos e
preservação do meio ambiente;

Pesquisa sobre projetos e programas ambientais
para serem desenvolvidos no Estado de
Roraima;

Lançamento da cartilha sobre meio ambiente e a
inserção da disciplina de Educação Ambiental,
como tema transversal, no currículo escolar
municipal e estadual;

Os desafios e oportunidades para o Setor
Madeireiro de Roraima;

Metodologia de aplicação da Educação ambiental
nas escolas estaduais;

Status das atividades da comissão de trabalho
interinstitucional do setor madeireiro;

Balanço das atividades do Conselho no ano de
2013.

Marcelo Lopes Bussachi

Iracema do Vale Oliveira - SINDICONF
Ostenil Pereira da Silva - SINDICONF
Raimundo Pereira da Silva - SINDIGRAF
João de Lima Tavares - SINDIMAR

Fabiano Vieira - Atuallis Consultoria
Francisco Derval Furtado - SEPLAN

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Assuntos tratados em 2013:

Presidente:

Empresários:

Convidados:

Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa,
Economia e Política Industrial – COMPI

Conselhos Temáticos
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§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§
§
§

§

Rafael André Arena - CEF
Adelsio Alves de Araújo – Banco da Amazônia
Edson Carvalho de Moraes

Sistema
Maria Lúcia Teixeira - Secretária Executiva
Izaura Coelho - Secretária Executiva

SESI
Maria Auristela Lima
Débora Arraes Andrade Gruber

SENAI
Cicero Robson Bandeira Feitosa

Lídia Maria das Dores Coelho Tavares

Apresentação dos planos de ação do conselho
para 2013;

Recondução do presidente Marcelo Bussacchi até
2014;

Balanço dos financiamentos do setor industrial
efetivados no último triênio;

Apresentação de propostas para aumento da
competitividade das empresas industriais
roraimenses;

Explanação sobre a atuação dos órgãos Emhur e
Iteraima, com relação aos processos de
regularização fundiária de várias áreas em Boa
Vista com a presença de Leocádio Vasconcelos
(Iteraima) e Dilma Costa (EMHUR);

Balanço geral das Atividades do Conselho e
eleição para 2014.

Rosinete Damasceno Baldi

Maria Conceição Escobar - CERR
Luis Coelho de Brito - SINDICON

  Marcia Cristina de Oliveira Barros – Panificadora
Trigos

Izabel Cristina Ferreira Itikawa - SINDIGRÃOS

Assuntos tratados em 2013:

Presidente:

Empresários:

IEL

Conselho Temático de Responsabilidade Social e
Relações Trabalhistas – CTRSRT

Convidados:

Assuntos tratados em 2013:

§
§
§

§

§

§
§

§
§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Telmo Smith – Faculdade Estácio Atual
Alcides da Conceição de Lima Filho

 Jarbas Bonh – Escritório Nelson Willans
Associados

 Maria Conceição de Mendonça Lobo
ELETRONORTE

Alberto de Almeida Costa – SEBRAE

Sistema
Ivo Gallindo – COOTEC
Lucia Teixeira - Secretária Executiva

SESI
Jefferson Haron Diniz Mendes
Mirian Brito Penhaloza

SENAI
Francinaira de Melo Paixão

IEL
José Rui Furtado Bezerra

Apresentação dos planos de ação dos conselhos
para 2013;

Recondução da presidente do Conselho Rosinete
Damasceno Baldi até 2014.

Apresentação do  vencedor do Prêmio SESI
de Qualidade no Trabalho de 2012 - Programa
Acidente Zero,  da empresa E letro-
brás/Eletronorte;

Apresentação do Relatório de Impacto do Ação
Global e as estratégias para a edição de 2013;

Apresentação dos indicadores e metas do
Conselho;

Apresentação sobre como a Responsabilidade
Social é trabalhada na educação pública de
Roraima, feita pela Secretária de Estado de
Educação Lenir Rodrigues;

Visita técnica no dia 11 de outubro de 2013, à
empresa LB Construções, para conhecer as
práticas de Responsabil idade Social
ganhadoras em âmbito estadual e nacional do
Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho em
2012. A empresa ficou em 2º lugar na
modalidade “Ambiente de Trabalho Seguro e
Saudável” com a prática: Política de Gestão de
Segurança e Saúde do Trabalho – PGSST.

Balanço geral das atividades do Conselho em
2013.

case

FORTALECIMENTO INDUSTRIAL
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Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA
O programa desenvolvido pela FIER em parceria
com a Confederação Nacional da Indústria visa
disseminar informações práticas sobre assuntos de
interesse dos segmentos industriais, sensibilizar
quanto ao impacto do ambiente de negócios sobre
a competitividade das empresas e estimular a
maior participação de empresários nas ações de
representação do Sistema Indústria. Foram
desenvolvidas as seguintes atividades:

Os empresários dos diversos setores da
indústria participaram da palestra

, ministrada pela
psicóloga e Consultora de Gestão de Pessoas e
Educação Empreendedora da CNI, Mara Sampaio,
no dia 06 de março, no auditório da FIER,
abordando a dinâmica que envolve o dia a dia de
uma empresa. Como parte da programação foram
realizadas dinâmicas de grupo que facilitaram o
entendimento e a aplicação prática do tema e dos
tópicos abordados durante a implantação.

No dia 25 de abril no auditório da FIER foi
realizada a palestra “

 que
integrou o cronograma de ações do Programa de
Desenvolvimento Associativo – PDA. O objetivo foi
oferecer suporte técnico e estimular a atuação da
Indústria local para influenciar os processos de
reajuste e de revisão das tarifas de energia elétrica.

•

•

“O caminho
para a competitividade”

Como contestar o reajuste da
tarifa de energia elétrica da indústria”,

A palestra foi ministrada pelo Engenheiro
eletricista Fábio Sales Dias, graduado pela
Universidade de Brasília (UnB) e pós-graduado em
gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e sócio-gerente da VARIO Engenharia, de
Brasília.

A FIER por meio do Programa de
Desenvolvimento Associativo – PDA, realizado em
parceria com a CNI, promoveu a mesa redonda

, para todos os
representantes sindicais filiados a FIER A ação foi
realizada em duas datas distintas, uma no primeiro
semestre, no dia 29 de maio, e a outra no segundo
semestre, no dia 05 de setembro. Entre os
participantes estavam representantes do
SINDIREPA, SINDUSCON, SINDIMAR, SINDIGAR,
SINDICONF, SINDIGRAF e SINDJÓIAS. A ação teve
como objetivo estimular a adoção de estratégias
bem sucedidas na atração e manutenção de
associados, por meio da troca de experiências
entre lideranças sindicais de diferentes regiões.

No dia 04 de julho, a FIER, em parceria com
a CNI, realizou o curso

, voltado a empresários e gestores de
áreas administrativas e financeiras de empresas
industriais. O curso teve duração de oito horas e
abordou temas como o sistema tributário
brasileiro; regimes tributários: lucro real,
presumido e Simples Nacional; regras de escolha;

•

•

“

“

Como atrair e manter o associado”

Como pagar menos
tributos”

.

Empresários participam de palestra sobre competitividade industrial

Presidentes e diretores dos conselhos filiados a FIER participaram de mesa
redonda sobre Como atrair e manter associados
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apuração de tributos e ação da indústria para a
competitividade. A facilitadora foi Lucilene Faria
Rosa, consultora do SEBRAE na área de finanças e
consultoria tributária.

No dia 13 de agosto, das 19h às 22h, a FIER
realizou no Centro de Educação do Trabalhador –
João de Mendonça Furtado, o

. Cerca de 130
empresários participaram do evento que faz parte
do PDA, promovido pela Confederação Nacional
das Indústrias – CNI e desenvolvido pela FIER. A
ação contou com a parceria dos departamentos
regionais SESI, SENAI, IEL e SEBRAE, que
apresentaram seus produtos e serviços e como
cada uma contribui para o desenvolvimento da

•

Dia do Empresário
da Indústria Roraimense

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER,
por meio do SENAI, em parceria com o SEBRAE,
realizou no dia 16 de abril, a apresentação do plano
de Consultoria Ambiental destinado às empresas
filiadas ao Sindicato das Indústrias Gráficas do
Estado de Roraima – SINDIGRAF. A FIER foi a grande

No dia 14 de maio, o Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de

realizou Palestra sobre
Embreagens, no auditório do CET – Centro de
Educação do Trabalhador. Os participantes
assistiram vídeos sobre a fabricação das peças e

Roraima – SINDIREPA,

indústria local. A programação contou com a
palestra

ministrada pelo consultor da
CNI, Marco Antônio Fernandez, que abordou o
desenvolvimento e sustentabilidade; legislação
ambiental; além da participação, represen-
tatividade e união do setor.

No da 14 de agosto foi realizado o
alinhamento das ações do PDA para os diretores e
associados dos sindicatos filiados à FIER. A ação
contou com a presença da gerente nacional do
programa, Camila Cavalcanti, que analisou o
trabalho desenvolvido desde 2007, quando o
programa foi implantado.

Questão Ambiental: quais são os desafios
para a Indústria?,

•

articuladora do plano de consultoria, sendo assim,
responsável por mobilizar e sensibilizar as
empresas associadas. O SENAI atuou como o
executor do plano e o SEBRAE forneceu, por meio
do Sebraetec, os subsídios necessários para a
aplicação do plano de consultoria.

receberam dicas para melhorar a venda dos
produtos. Já os colaboradores das empresas
receberam explicações de como realizar a
montagem adequada das peças e fazer uma boa
manutenção, para garantir a qualidade do serviço e
a satisfação dos clientes.

Empresários conhecem os produtos e serviços oferecidos pela FIER, SESI, SENAI
e IEL, durante o Dia do Empresário da Indústria Roraimense

 Diretores e associados dos sindicatos filiados a FIER participaram de alinha-
mento com a coordenadora Nacional do PDA

Plano de Consultoria ambiental é apresentado
ao SINDIGRAF

Palestra sobre embreagem
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O Sindicato das Indústrias de Reparação de
Veículos e Acessórios – SINDIREPA, em parceria
com a FIER, SESI e as empresas Nordiesel e Jotão
Peças e Serviços, revendedoras autorizadas da
Bosch em Roraima, realizaram no dia 14 de agosto,
no auditório do CET, a Palestra Diesel, ministrada
pelo técnico da Bosch Maurício Pimenta. A
capacitação, voltada para o segmento de sistema

No dia 11 de agosto em comemoração ao dia
dos pais, o Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de Roraima –
SINDIREPA, promoveu uma ação junto aos seus
associados em parceria com um fornecedor de

No dia 01 de outubro os empresários filiados ao
Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e
Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA,
estiveram reunidos para conhecer o Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais.

O cadastro é regido pela Lei 6.938 de 1931 para
controlar as atividades que podem poluir e/ou

diesel eletrônico, mostrou equipamentos e
tecnologias, dicas de como realizar procedimentos
e reparações em oficinas mecânicas. O destaque
da palestra foi o sistema a diesel
desenvolvido pela Bosch. O intuito da capacitação
foi trazer o conhecimento primário para donos de
oficinas mecânicas.

Common Rail,

peças. Foram sorteados dois elevadores para
oficina automotiva - mais conhecidos como

. Cerca de 30 empresas participaram do
sorteio realizado na loja Jacaré Auto Peças. Os
equipamentos foram entregues na loja no dia 12.

elevacar

degradar o meio ambiente. É gratuito e obrigatório
a todas as empresas que utilizam recursos
ambientais. Após o cadastramento junto ao órgão
fiscalizador, será então emitida, mediante
pagamento de uma taxa, a licença ambiental. As
empresas que não se adequarem estão passiveis
de receberem as penalidades de acordo com a
legislação.

SINDIREPA promove palestra sobre embreagem, para empresários e colaboradores das empresas do setor

Palestra sobre sistema a Diesel “Common Rail”

Sorteio de elevacar para oficinas mecânicas

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais
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A FIER e o Sindicato da Indústria da Construção
Civil (SINDUSCON-RR), por meio do IEL em parceria
com o SENAI, desenvolveu em 2013 o projeto Custo
Unitário Básico – CUB/m² da construção civil em
Roraima. A proposta foi de disciplinar o mercado
de incorporação imobiliária, servindo como
parâmetro na determinação dos custos dos
imóveis.

O CUB/m² consiste no cálculo mensal do custo
por metro quadrado de dezenove projetos-
padrões prediais, concebidos e orçados com
especificações mediante amplo processo de

O Dia Nacional da Construção Social, realizado
em 17 de agosto, foi uma realização do Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do Estado de
Roraima – SINDUSCON, e a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção – CBIC, em parceria com o
SESI e apoio de 20 instituições e das empresas
industriais Centro Norte Construções, A.V Lobo,
CAER e Correios.

A ação se estendeu durante todo o dia com o
apoio de 250 voluntários, 20 indústrias e 30

revisão da NBR 12721/2006 da ABNT.
O indicador já é utilizado em outros Estados e,

ao longo de 40 anos de existência, tornou-se uma
das referências no segmento. A evolução relativa
do CUB/m² também tem sido utilizada como
indicador macroeconômico dos custos do setor da
construção civil.

Em Roraima 41 empresas do setor participaram
do trabalho de coleta e análise de dados como
custos de material, mão-de-obra, administrativo e
de equipamentos.

instituições parceiras que prestaram

Foram realizados 5.058 atendimentos para
1.686 pessoas, sendo 2.054 na área de lazer, 1.854
na saúde, 195 na educação e 167 na área de
cidadania. Outros serviços como corte de cabelo e
limpeza de pele somaram 788 atendimentos.

40 diferentes
tipos de serviços nas áreas de saúde, educação,
lazer e cidadania para os trabalhadores da
construção e seus dependentes.

Projeto CUB pretende unificar os custos por metro
quadrado na construção civil em Roraima

Trabalhadores da Construção Civil recebem
atendimentos gratuitos

Dia Nacional da Construção Social - mais de cinco mil atendimentos para os trabalhadores do setor e seus dependentes
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No período de 27 a 30 de novembro, o Sindicato
dos Artesãos Autônomos e das Empresas de
Artesanato do Estado de Roraima – SINDEARTER
representou o Estado de Roraima na Feira
Internacional da Amazônia - FIAM 2013. A feira tem
o objetivo de fomentar o turismo nos nove estados
que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins.

Ao todo 15 artesãos filiados ao SINDEARTER

O Sindicato dos Artesãos Autônomos e das
Empresas de Artesanato do Estado de Roraima –
SINDEARTER foi representado na Mundial Art –
Feira Internacional de Artesanato. Com um acervo
de cerca de mil peças, 10 artesãos participaram do

No dia 12 de setembro, às 15 horas, no
auditório da FIER, foi realizado um encontro sobre
“

”, ação oriunda do
Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos
Naturais, Energia e Infraestrutura (CTMAR).
Participaram representantes do setor madeireiro,
entidades e instituições governamentais.

Os desafios e oportunidades para o Setor
Madeireiro de Roraima

Na ocasião, foi criada uma comissão
interinstitucional, onde os membros se reuniriam a
partir da reunião do CTMAR para debater assuntos
relacionados ao setor. A primeira reunião do Grupo
foi realizada no dia 17 de setembro. No dia 4 de
novembro, aconteceu a segunda reunião.
Participaram do encontro, empresários,
representantes da FIER, FEMARH, Embrapa e
Secretaria Municipal de Gestão Ambiental e
assuntos Indígenas.

No encontro foram discutidos assuntos como a

levaram em torno de 3 mil peças, entre artigos de
decoração, lembranças de Roraima e criações
inéditas. Todas as peças foram confeccionadas a
partir de sobras de madeira, sementes, folhas,
garrafas pet raízes e uma infinidade de elementos
obtidos na natureza, sem agressão ao meio
ambiente. Foram comercializadas também,
bijuterias e o artesanato indígena, de todas as
etnias de Roraima.

evento entre os dias 7 e 16 de junho, no Espaço
Domus. Realizado em Roraima pela primeira vez, o
evento reuniu expositores de 15 países e 12
estados brasileiros.

emissão do licenciamento ambiental, os próximos
passos após a liberação e a criação de projetos que
permitam a atuação em consonância com o
trabalho realizado pelos empresários.

Entre as deliberações: o entendimento entre
empresários e órgãos fiscalizadores para a
liberação de licenças ambientais para o setor. O
grupo considera um grande avanço, a fim de evitar
prejuízos para os empresários do ramo.

Artesãos Roraimenses participam da 7ª Feira
Internacional da Amazônia

SINDEARTER representa o Estado na Feira
Internacional de Artesanato – Mundial Art

Reunião com o setor Madeireiro

 Criada Comissão Interistintucional, com o objetivo de defender os interesses
do setor madeireiro junto aos órgãos fiscalizadores
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Surgiram também a partir da Comissão

Interinstitucional, projetos como o

 e o projeto do ,

que vai possibilitar o pagamento de valores

Refloresta

Roraima Fundo de Reflorestamento

quando não houver árvores plantadas o que vai

garantir agilidade ao setor para a continuidade dos

processos.

serviços como corte de cabelo e limpeza de pele

somaram 168 atendimentos.
O Dia da Indústria Roraimense foi uma iniciativa

da FIER e do SESI em parceria com o SINDEARTER,

SINDIGRAF, SINDIMADEIRAS, SINDIGAR E

SINDIJÓIAS, SINDICONF, SINDIPAN, SINDIREPA,

SINDIMAR, SINDICER E SINDIGRÃOS.

Os trabalhadores das indústrias madeireiras, de

grãos, joias e mineração, artesanato, reparação de

veículos, de marcenaria e confecção, tiveram um

dia diferente no dia 23 de novembro, quando cerca

de 30 entidades e instituições parceiras

ofereceram serviços especialmente voltados para

esse público. O Dia da Indústria Roraimense,

realizado pela primeira vez em 2013, realizou 4.421

atendimentos para 1.200 pessoas, sendo 3.017 na

área de lazer, 683 na saúde, 250 na educação e 471

atendimentos na área de cidadania. Outros

Dia da Indústria Roraimense

O Dia da Indústria Roraimense obteve quase 4.500 atendimentos
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A Federação das Indústrias de Roraima – FIER,
publica mensalmente, por meio do Centro
Internacional de Negócios – CIN, o informativo
digital da Balança Comercial de Roraima, onde são
informados os registros das importações e
exportações do País e do Estado, no período, para
acompanhamento estatístico e calculo do saldo
monetário.

O informativo traz uma análise da atual
situação do Estado e é publicado no informativo
digital FIER Notícias, enviado a todos os
conselheiros e demais instituições públicas e
privadas. Em 2013 foram divulgadas 11edições
destacando os principais produtos exportados pelo
Estado  No mês de janeiro a madeira ficou em.

No dia 4 de junho uma parceria entre a
Confederação Nacional da Indústria - CNI e a
Federação das Indústrias de Roraima – FIER, por
meio do Centro Internacional de Negócios – CIN
proporcionou a empresários industriais do setor
moveleiro, um workshop sobre o Projeto AllInvest.

O programa tem a proposta de adequar
processos e produtos no intuito de propiciar boas
práticas de fabricação e certificação para o setor de
móveis na União Européia. Os consultores italianos
Angela Bianchi e Stefano Ottavi, representantes da

primeiro lugar nas exportações seguida pela água
mineral. Em fevereiro a madeira se manteve em
primeiro lugar seguido pela soja e pelo milho.

Nos meses de março e abril a madeira caiu para
o segundo lugar como item de exportação. O couro
ficou com o primeiro lugar e a soja em terceiro
lugar. Nos meses de maio junho e julho os itens
mais exportados foram: madeira, soja, água
mineral, além do couro e do sal, enxofre, terras e
pedras, gesso, cal e cimento no mês de agosto.

Já nos meses de setembro, outubro, novembro
e dezembro, os itens que tiveram destaque na
exportação foram: madeira, soja, água mineral e o
milho.

empresa Consorzio Del Móbile S.P.A – COSMOB
ministraram as palestras e uma consultoria in loco
nas empresas do setor.

A consultoria foi feita com a visita a cada
empresa e a verificação dos pontos fortes e de
pontos que possam ser melhorados. Em seguida,
os consultores concluíram o relatório e
encaminharam para as respectivas empresas para
que pudesse se adequar aos critérios de obtenção
da certificação para exportação.

Balança Comercial do Estado de Roraima

Projeto All Invest

Visita do representante da ONU

Secretário geral adjunto da Organização das Nações Unidas, Thomas Stelzer foi recebido pela diretoria da FIER
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(CIN). Os empresários participaram de palestras,
reuniões e visitaram a Feira GuyExpo 2013,
considerada a maior exposição empresarial e de
negócios daquele país. A delegação também
participou de rodadas de negócios e de visitas a
empresas visando a promoção de negócios.

A FIER, por meio do seu coordenador técnico,
compôs a Missão de Negócios à Guiana, no período
de 02 e 05 de outubro de 2013. O projeto de
Internacionalização Brasil, Venezuela e Guiana, é
desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com a FIER,
por meio do Centro Internacional de Negócios

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER,
por meio do seu Centro Internacional de Negócios
– CIN, recebeu a Gerente Institucional da Agência
Brasileira de Exportação e Investimentos – APEX,
Ana Paula Repezza. A visita aconteceu nos dia 26 e
27 de setembro de 2013 e o objetivo foi buscar o
fortalecimento da indústria Roraimense no
mercado exterior, com a análise do mercado local e
a formulação de estratégias para que o Estado
possa participar de forma favorável no comércio
internacional.

Visita da gerente institucional da APEX – Brasil

Missão Empresarial à Guiana

Gerente da Apex Brasil visita FIER e se reúne com empresários industriais

Conselheiros e membros da diretoria da FIER participaram de Reunião com a GOINVEST na Guyana

A FIER recebeu no dia 07 de junho o Secretário
Geral Adjunto da Organização das Nações Unidas,
Thomas Stelzer. O secretário e sua comitiva foram
recepcionados pela presidente em exercício da
FIER, Maria Luiza Vieira Campos, o governador em
exercício Chico Rodrigues e representantes da
indústria e do setor público.

 A visita fez parte da programação alusiva a
Semana Comemorativa do Dia Mundial do Meio
Ambiente e do Ano Internacional de Cooperação
Pelas Águas e teve como principal objetivo, discutir
os desafios para o desenvolvimento sustentável na

Bacia Amazônica e o papel do setor corporativo e
das indústrias no contexto da preservação do meio
ambiente, a chamada 'economia verde'. A ação
marcou a continuação das atividades do Programa
“Pacto das Águas” promovido pela Humanitare
Foundation.

Durante a solenidade, a FIER foi homenageada
com o reconhecimento Honoris Causa, pelos
serviços prestados à Bacia Amazônica, à promoção
do desenvolvimento industrial e ao compromisso
com a sustentabilidade.
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Empresários industriais participaram nos dias
14, 15 e 16 de outubro de 2013 da, capacitação
“ ”, ministrada
pelo consultor do SEBRAE, André D'Arce Cerri. O
curso abordou temas como internacionalização,

Internacionalizando sua empresa

motivações, formas, planejamento do processo e
ferramentas para a internacionalização.   O projeto
é uma parceria da FIER, por meio do Centro
Internacional de Negócios e SEBRAE /RR.

Internacionalizando sua empresa

Presidente da FIER recebe Cônsul da Áustria

Empresários participaram no mês de outubro da capacitação sobre internacionalização de empresas

Da esquerda para a direita, o Presidente da FIER empresário Rivaldo Neves, o Cônsul da Áustria Ingomar Loschimit,  a Superintendente da FIER Almecir Câmara
e o Gerente Técnico da FIER Ivo Gallindo.

geopolítica estratégica, boa infraestrutura e
tratados que garantem segurança jurídica. Disse
ainda que o modelo de representatividade da
indústria na Áustria é parecido com o Brasileiro,
referindo-se à Confederação Nacional da Indústria
e às Federações. Também foi abordado o potencial
exportador de Roraima, com destaque para a
madeira, grãos e tambaqui, bem como os entraves
que precisam ser superados para o desenvo-
lvimento econômico do Estado.

O Cônsul da Áustria, Ingomar Lochschmidt veio
a Roraima para prestigiar a Solenidade de Outorga
dos Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco
da Amazônia de Empreendedorismo Consciente
de 2013. Ele foi recebido na manhã do dia 22 de
novembro pelo Presidente da FIER, Rivaldo Neves,
acompanhado da Superintendente da entidade,
Almecir de Freitas Câmara e do Coordenador
Técnico, Ivo Gallindo.

O cônsul discorreu sobre a economia do seu
país, destacando a tecnologia de ponta, localização
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No dia 21 de fevereiro de 2013, o conselheiro
Audemar Carvalho de Souza e a Assessora de
Gestão da FIER, participaram de um Workshop
realizado pelo Conselho Deliberativo do SEBRAE
com a participação dos novos prefeitos eleitos em

No dia 04 de março de 2013 a equipe técnica de
assessoria à gestão da FIER participou do início da
formulação da Política de Desenvolvimento
Industrial de Roraima – PDI/RR. A FIER apresentou
uma proposta de metodologia de trabalho
contendo estrutura e cronograma, a qual foi
utilizada pela equipe da SEPLAN para dar
continuidade ao trabalho que seguiu durante o

A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima (FIER), sediou evento do Banco da
Amazônia no dia 24 de abril, denominado

, quando foi apresentado o novo
presidente da instituição financeira, Valmir Rossi.

Encontro
com o Presidente – Fortalecendo as relações
institucionais

A FIER realizou no dia 11 de setembro a
apresentação dos resultados da pesquisa voltada
para a identificação de problemas que dificultam a
contratação e a manutenção do emprego das
pessoas com deficiência. A ação faz parte do
acordo por meio de Termo de Cooperação Técnica
com o Ministério do Trabalho, que visa estimular o
acesso de deficientes ao mercado de trabalho.

Os setores industriais consultados foram:
Construção Civil, Terraplenagem, Gráfica,
Confecções, Panificação, Reparação de Veículos,
Grãos, Jóias, Movelaria, Madeireira, Cerâmica,
Serralherias e Artefatos de Cimento. A pesquisa
apontou que 100% das empresas entrevistadas
consideram positiva a inserção de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho.

2012. Durante o evento entidades que compõe o
conselho fizeram exposição de produtos e serviços
que são do interesse do Estado de Roraima, bem
como ações de empreendedorismo e projetos
elaborados pelos municípios.

ano, contando inclusive com o apoio da CNI para a
identificação dos principais requisitos da Política
Industrial. Todas as contribuições apresentadas
pela Federação e demais entidades que compõem
o grupo técnico de trabalho foram consolidadas
pela SEPLAN e aguardam a formatação final para
encaminhamento ao chefe do executivo estadual.

Estiveram presentes o diretor do banco, José
Roberto de Lima, a vice-presidente da FIER, Maria
Luiza Vieira Campos, diretores da FIER, presidentes
de sindicatos patronais, representantes de
diversas entidades e empresários industriais.

Atuação do Sistema Indústria é apresentada
aos prefeitos de Roraima

Política de Desenvolvimento Industrial

FIER apoia evento do Banco da Amazônia

Pesquisa aborda pessoas com deficiência
e o mercado de trabalho

Analista da Superintendência Regional do Trabalho e emprego discorreu sobre
a pesquisa referente à inclusao de PCD's no mercado de trabalho
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É possível consultar os instrumentos de apoio
ao desenvolvimento produtivo de acordo com o
perfil e a demanda da empresa, pois lá estão
informações atualizadas sobre o apoio financeiro,
apoio técnico, defesa comercial, incentivos e
desonerações, apoio à inovação e à exportação.

Foram discutidos assuntos como licenciamento
ambiental, iniciativas de fortalecimento da gestão
ambiental e cadeias produtivas sustentáveis,
projetos de tecnologias ambientais, projeto Selo
Amazônico e a questão fundiária em Roraima. O
resultado do trabalho foi encaminhado ao COEMA
Nacional, contando com a articulação da
Confederação Nacional da Indústria, para atender
os pontos prioritários.

No dia 14 de novembro foi lançado por meio da
Secretaria de Estado do Planejamento e
Desenvolvimento (Seplan), em parceria com a
Federação das Indústrias do Estado de Roraima
(FIER),  o

, oferecido pela
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI).

O guia é uma ferramenta online, disponível no
site da ABDI, que solicitará dos empresários dados
como localização, setor de atividade, porte da
emp resa  e  deman da espec í f i ca .  Estes
detalhamentos têm o intuito de montar um perfil
dos empresários para dar um acesso direto aos
órgãos, agentes e entidades federais, regionais e
estaduais que oferecem benefícios para as
empresas.

Guia de Instrumentos de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial

A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima – FIER sediou no dia 12 de março, a 8ª
reunião do Conselho de Meio Ambiente - COEMA
Centro/Norte, com a presença de representantes
de federações das indústrias do Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia, Distrito Federal, Goiás,
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de
representantes de entidades locais e nacionais
ligadas à questão ambiental.

O evento contou com a participação da
Gerência Executiva de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da CNI, diretores da Federação
das Indústrias do Estado de Roraima e presidentes
de Sindicatos Industriais, demais membros do
Conselho de Representantes da Federação,
Dirigentes Executivos do Sistema Indústria
Roraima (FIER, SESI, SENAI e IEL), Conselhos
Temáticos, além de representantes da FEMARH,
SEPLAN, SMGA, IBAMA e também, Fundação
Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
(FUCAPI),  Secretar ia  de Extrativ ismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério
do Meio Ambiente, Ministério Público, Iteraima,
Assembleia Legislativa e Câmara Municipal.

Lançado o Guia de Desenvolvimento Industrial

Pela primeira vez Roraima é sede da reunião do COEMA

http://guia.abdi.com.br/default.aspx

FIER sedia 8ª reunião do Conselho de Meio Ambiente - COEMA Centro-Norte
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Os representantes da FIER participaram do
Encontro Nacional dos COEMAS, realizado em
Ouro Preto – MG, nos dias 13 e 14 de junho de
2013.

A proposta do encontro foi de apresentar e
validar a proposta do setor industrial para o
aprimoramento do Marco Legal em Licenciamento

No dia 12 de agosto, foi realizada no auditório
do Centro de Educação do Trabalhador - João
Mendonça Furtado a solenidade de entrega do
Prêmio FIER de Redação.  Ao todo foram inscritas
28 redações no Ensino Fundamental, de 16 escolas
e 15 redações de 09 escolas no Ensino Médio. O
prêmio visa incentivar a apresentação de redações
voltadas à importância que a indústria proporciona
aos cidadãos roraimenses, considerando os seus
distintos aspectos e diferentes características de
interação social.

Alunos de quatro escolas públicas e privadas
foram contemplados. Na categoria Ensino
Fundamental, o segundo lugar ficou com a aluna
Bruna Beatriz Silva Barbosa, da Escola Idarlene
Severino da Silva. A redação vencedora foi escrita

Ambiental no Brasil, concluindo o amplo processo
de consultas e diálogos sobre a temática,
coordenado pela CNI junto às federações estaduais
de indústrias e seus associados, a associações
setoriais e aos conselheiros do COEMA Nacional e
dos três conselhos regionais (Centro-Norte,
Nordeste, Sul-Sudeste).

pela aluna Karolaine da Costa Silva, da Escola Maria
Sonia de Brito.

Na categoria Ensino Médio, a segunda colocada
foi Williane Lopes, da Escola Cuca – Colégio
Educacional e Cursos. A grande vencedora foi
Vanessa Brito, aluna da Escola Estadual Ana
Libória.

A premiação para o ensino fundamental foi: 1º
colocado - Tablet e Troféu; 2º colocado - Netbook e
Troféu. Para o ensino médio os prêmios foram: 1º
colocado - Ipad e Troféu, 2º colocado - Notebook e
Troféu.  As escolas de origem dos trabalhos
vencedores receberam troféu, um kit esportivo e
de leitura, para auxiliar e estimular no
desenvolvimento das suas atividades.

Licenciamento ambiental foi a pauta do COEMA Nacional

FIER realiza primeira edição do Prêmio de Redação

Superintendente da FIER, Almecir Câmara e as alunas vencedoras do Prêmio FIER de Redação
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permanecerá no mesmo molde do anterior e a
mudança realizada será ampliação do prazo de
inscrição.

Durante a reunião foi elaborado o regulamento
do Prêmio FIER de Artigo Científico, para alunos das
universidades públicas e privadas, novidade para o
próximo ano. A expectativa é de que em março de
2014, eles sejam lançados e que a premiação seja
entregue no segundo semestre.

informações sobre a Amazônia Ocidental, em áreas
de interesse para as forças armadas. O
coordenador técnico da entidade foi o responsável
pela apresentação de dados referentes ao setor
industrial no Estado.

No dia 02 de dezembro, o grupo técnico
responsável pela elaboração do regulamento do
Prêmio FIER de Redação, esteve reunido para
elaborar o regulamento da próxima edição.

Estiveram presentes a Diretora do Centro de
Educação do Trabalhador do SESI a Coordenadora
de Cursos do IEL, o Gerente de Serviços Técnicos e
Tecnológicos do SENAI e o Coordenador Técnico da
FIER.

O regulamento do Prêmio FIER de Redação

A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima – FIER recebeu na manhã do dia 10 de
setembro em seu auditório, a comitiva da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME),
formada por 25 militares. A visita foi parte do
trabalho de levantamento estratégico de

FIER amplia prêmio para o próximo ano

Visita da comitiva da Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército - ECEME

Fier recebe militares da Escola de Comando e Estado Maior do exército para apresentar dados referentes a indústria local
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A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima – FIER participou no período de 19 a 22 de
setembro, da Feira do Empreendedor 2013,
promovida pelo SEBRAE, no Parque Anauá. No
stand da Federação o público pôde conhecer os
serviços oferecidos pela FIER, como as consultorias
empresariais, elaboração de projetos, assessoria
jurídica, realização de pesquisa, diagnósticos,
estudos e publicações, além das ações de
articulação, defesa e representação dos interesses
da indústria junto à sociedade e ao poder público.

No dia 10 de outubro de 2013, a Assembleia
Legislativa do Estado de Roraima - ALE, realizou a
solenidade de entrega da Comenda Orgulho de
Roraima. Foram agraciados empresários,
instituições e entidades, entre elas a FIER, o SESI, o
SENAI e o IEL, cuja indicação que partiu do

O local contou com a exposição do Programa de
Apoio a Competitividade da Micro e Pequena
Empresa – PROCOMPI, Programa de Desen-
volvimento Associativo – PDA, orientações e
serviços do Posto do BNDES, atividades e projetos
do Centro Internacional de Negócios – CIN, ações
de Apoio ao Comércio Exterior, além das ações de
articulação, defesa e representação dos interesses
da indústria junto à sociedade e ao poder público,
como por exemplo, os Conselhos Temáticos da FIER.

Deputado Gabriel Picanço, justificou-se pelos
relevantes serviços que as entidades prestam ao
Estado de Roraima. A data escolhida foi para
marcar a criação do Dia do Empreendedor
Roraimense, instituído pela ALE para o dia 10 de
Outubro.

FIER na Feira do Empreendedor 2013

Comenda Orgulho de Roraima – Assembleia Legislativa
do Estado de Roraima

Participação da FIER na Feira do empreededor 2013. A entidade apresentou seus produtos e serviços para o empresário industrial de Roraima

Sistema Indústria Roraima é homenageado pela Assembléia Legislativa
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O prêmio Banco da Amazônia de Empreen-
dedorismo Consciente tem por objetivo promover
a reflexão sobre as perspectivas econômicas,
tecnológicas, ambientais, sociais e de empre-
endedorismo para o desenvolvimento sustentável
da região amazônica;

O Prêmio Samuel Benchimol foi instituído pelo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) e Banco da Amazônia,
em parceria com a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

A programação anual dos prêmios iniciou com
o seu lançamento, no dia 19 de fevereiro de 2013.

No dia 28 de outubro a Coordenadora do

Prêmio CNI de Jornalismo, Andréa Matias, cumpriu

uma agenda de visitas às redações dos veículos de

comunicação de Boa Vista, com o objetivo de

divulgar e convidar os comunicadores a

participarem da 3ª edição do prêmio. Todos os 27

estados brasileiros serão visitados. A Federação

das Indústrias de cada um é a responsável por

organizar as reuniões. Em Boa Vista, Andrea esteve

com profissionais de 12 redações entre jornais

impressos, televisivos, sites e rádios.

A Federação das Indústrias de Roraima sediou
em 2013 e pela segunda vez os Prêmios Samuel
Benchimol e Banco da Amazônia de Empreen-
dedorismo Consciente. As premiações visam
identificar projetos que promovam o desenvol-
vimento da Região Amazônica, como instrumentos
de promoção do desenvolvimento sustentável e
uma forma de dar continuidade ao trabalho do Prof.
Samuel Benchimol, intelectual erudito e
empresário inovador.

Ao todo foram inscritos 126 projetos, sendo: 39
na categoria ambiental; 47 na categoria econômica
e tecnológica e 40 na categoria social. O valor total
da premiação para cada categoria foi de 65 mil reais.

Prêmio CNI de Jornalismo

Prêmio Samuel Benchimol
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Jornalista Andrea Matias visita Roraima para divulgar o prêmio CNI de Jornalismo

Convidados prestigiam a solenidade de outorga dos prêmios no Espaço Domus
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A ação contou com a participação de

para os prêmios. Entre os
assuntos abordados pelo facilitador, o Prof. Dr.
Roberto Ramos, os destaques foram a temática sob
a qual o projeto deveria ser inscrito, descrição dos
projetos e elaboração de um projeto de interesse
para a Amazônia.

conselheiros do Sistema FIER,membros dos
sindicatos industriais, dirigentes executivos das
casas FIER, SESI, SENAI, IEL, o coordenador
nacional dos prêmios José Rincón, o Vice-Reitor da
Universidade Federal de Roraima (UFRR) Professor
Reginaldo Ramos, e representantes do Banco da
Amazônia, Caixa Econômica Federal e Sebrae.

No dia 19 de abril, foi realizado o encontro para
a instalação da comissão organizadora com a
presença da representante da

 Sheila Pimentel.
De 05 a 07 de agosto, a FIER promoveu uma

oficina para auxiliar pessoas interessadas em
elaborar os projetos

A Comissão Julgadora se reuniu no dia 17 de
outubro de 2013, no SESI, para o julgamento dos
projetos inscritos. A solenidade de outorga
aconteceu no dia 22 de novembro no Espaço
Domus. 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.

Humanitare
Foundation

Vice-reitor da Universidade Federal de Roraima Professor Doutor Reginaldo
Gomes entrega a premiação ao vencedor da categoria suporte ao desenvol-
vimento Regional, professor Emerson Clayton Arantes da UFRR

O presidente do Banco da Amazônia Walmir Rossi, Presidente da FIER eng.
Rivaldo Neves, Nora Benchimol e governador José de Anchieta Junior divi-
dem a foto com o Presidente da Federação das Indústrias do Acre – FIEAC,
Carlos Takashi Sasai, anfitrião dos Prêmios em 2014

Prêmio Samuel Benchimol - Desde o lançamento em fevereiro de 2013, foram várias etapas até o julgamento e premiação dos agraciados

Da esquerda para a direita, o presidente do Banco da Amazônia, Valmir Pedro
Rossi, presidente da FIER e anfitrião do evento empresário Rivaldo Neves,
secretário da CEPTIC, Odenildo Sena,  governador José de Anchieta Junior e o
superintendente regional do Banco da Amazônia Donizete Campos
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O vice-reitor da Universidade Federal de
Roraima Professor Doutor Reginaldo Gomes,
representantes de instituições de ensino e
pesquisa dos Estados do Amazonas, Pará e Acre, da
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Amazonas e a
diretoria da Federação das Indústrias de Roraima
estiveram presentes na solenidade, bem como
Representantes do SEBRAE, SUFRAMA, Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação, Fundação
Amazônia Sustentável e Ministério da Integração
Nacional. Empresas privadas parceiras do evento e
a Emissora de TV Amazona Sat também foram
homenageadas.

A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima - FIER foi uma das entidades que apoiaram
essa iniciativa, que foi encerrada com o
lançamento do selo comemorativo ao Dia
Internacional Contra a Corrupção, a criação do
Observatório Social de Boa Vista-RR, a premiação
das escolas de destaque no Dia da Criança Cidadã e
na Semana Cidadã de Combate à Corrupção e
apresentações culturais.

Autoridades de toda a região norte vieram até
Boa Vista para prestigiar a outorga dos prêmios
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empre-
endedorismo Consciente. Entre os presentes, o
governador do Estado José de Anchieta Júnior, o
presidente do Banco da Amazônia Valmir Rossi e o
superintendente regional Donizete Campos, além
dos presidentes das Federações das Indústrias de
Roraima Engº Rivaldo Neves, anfitrião do evento,
do Acre Carlos Takashi Sasai, do Amazonas Antonio
Silva e do Pará José Conrado Azevedo Santos, na
ocasião representando o presidente da CNI Robson
Braga de Andrade.

Como parte das comemorações do Dia
Internacional Contra a Corrupção e a Semana
Cidadã de Combate à Corrupção, a Controladoria-
Geral da União – CGU promoveu uma série de
palestras e atividades pedagógicas nas escolas da
rede estadual, no período de 02 a 09 de dezembro
de 2013. A partir do evento, as comemorações do
Dia da Criança Cidadã e do Dia Internacional Contra
a Corrupção farão parte do Calendário das Escolas
Estaduais de Roraima.

Cerimônia de Premiação é prestigiada por autoridades

Sistema Indústria é parceiro da CGU no Dia Internacional
Contra a Corrupção
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Os desafios que o Brasil precisa vencer para
aumentar sua participação na economia global
foram discutidos no 8º Encontro Nacional da
Indústria (ENAI). Organizado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI), o evento reuniu mais
de 1.500 líderes empresariais nos dias 11 e 12 de
dezembro, no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília

A FIER se fez presente por meio do Presidente
Rivaldo Neves, a Superintendente da FIER - Almecir
Câmara

.

, o presidente do SINDIPAN - Audemar
Carvalho de Sousa, conselheiro e presidente do
SINDIGAR - Crisnel Francisco Ramalho, diretor 1º
tesoureiro da FIER e presidente do SINDIREPA -
João da Silva,

diretor 2º secretário da FIER e
presidente do SINDIGRAF - Raimundo Pereira da
Silva, a diretora 1ª secretária da FIER e presidente
do SINDICONF - Rosinete Damasceno Baldi,
presidente do SINDICON - Luiz Coelho de Brito,
conselheiro Paulo Jorge Bahia Marques, vice-
presidente do SINDEARTER - Átila Alves de
Azevedo, conselheira e presidente do Conselho

 o diretor 2º tesoureiro da FIER - Otto
Matsdorff,

Temático da Micro Empresa e Política Industria - l
Iracema do Valle Oliveira, a equipe técnica do
Centro Internacional de Negócios e Centro de
Promoção do Associativismo Sindical.

Ao longo de dois dias, eles participaram das
discussões de questões que têm impacto sobre o
crescimento da indústria e do país. Ao final do
encontro, apresentaram a Carta da Indústria,
documento que sintetiza os debates e apresenta
propostas para o Brasil superar os obstáculos ao
crescimento sustentado.

A presidente Dilma Roussef esteve presente no
evento e citou os avanços feitos pelo país nas
últimas décadas, destacando os resultados das
concessões na área de infraestrutura – portos,
aeroportos e rodovias – os leilões de energia e dos
campos de exploração de petróleo e gás. Dilma
admitiu que a parceria do governo com o setor
privado é essencial, não só pelo valor dos
investimentos, mas, sobretudo pela capacidade de
gestão e pelos ganhos de eficiência aplicados pelas
empresas.

Sindicatos Industriais roraimenses participam
do ENAI 2013

Representantes da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, participam do 8º Encontro Nacional da Indústria - ENAI 2013
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Representação Institucional - Conselhos

Conselho Contencioso Administrativo Fiscal da SEFAZ

Conselho da Junta Comercial JUCER

Conselho de Consumidores da Eletrobrás

Conselho Deliberativo do SEBRAE/RR – CDE

Conselho de Consumidores da CER

Conselho Superior do IFRR

Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FUNDER

Conselho Estadual de Saúde – CES/RR

Conselho de Curadores da Fundação Ajuri de Apoio ao Desenvolvimento UFRR.

Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente - CONSEMMA

Conselho Gestor da IPPA/PRONAT Coord. Prof. Dr. Marcos José Salgado Vital

Conselho de Recursos Fiscais do Estado de Roraima

Conselho do Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI

Conselho Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – CEMACT

Conselho da Comunidade comarca Boa Vista – Projeto Começar de Novo

Representação Institucional - Fóruns
Fórum Estadual de Turismo

Representação Institucional - Comissões

Comissão Estadual de Emprego – COER

Representação Nacional
COEMA Regional Centro - Norte

Fórum Estadual de Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte
SEPLAN(Comitê Gestor de Tecnologia e Inovação)
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Representação Institucional Nacional

REPRESENTANTE EVENTO DATA LOCAL

SINDIPAN 8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013 Brasília-DF

REPRESENTANTE DA
DIRETORIA

DA FIER

1º Reunião do Conselho
de Representantes da CNI. 26/03/2013 Brasília – DF

2ª Reunião do Conselho
de Representantes da CNI. 30/07/2013 Brasília-DF

3ª Reunião do Conselho
de Representantes da CNI. 24/09/2013 Brasília-DF

4ª Reunião do Conselho
de Representantes da CNI

e ENAI 2013.
11 e 12/12/2013 Brasília – DF

SINDIGAR

Seminário de Mineração. 16/04/2013 Cuiabá – MT
EXPOCOMER 2013 17 a 21/04/2013 Panamá
Representação

institucional 06 a 09/08/2013 Brasília-DF

X Seminário Nacional de
Arranjos Produtivos Locais

de Base Mineral
05 a 07/11/2013 Vitória – ES

8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013 Brasília-DF

SINDIREPA

Evento: Autoparts 2013 16 a 19/10/2013 Porto Alegre - RS
IV Conferência Nacional

do Meio Ambiente. 24 a 27/10/2013 Brasília-DF

8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013 Brasília-DF

Desafio do Controle Social
na Vigilância Sanitária 05/12/2013 Brasília-DF

SINDUSCON EXPOCOMER 2013 17 a 21/04/2013 Panamá

SINDICON

9ª Reunião do Coema
Regional Centro Norte 14/05/2013 Palmas-TO.

Encontro Nacional dos
COEMAS 14/06/2013 Ouro Preto – MG

10ª Reunião do COEMA
Centro Norte. 22/08/2013 Brasília – DF

Workshop Diálogo
Climático 17/10/2013 Belém-PA

8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013 Brasília-DF

SINDEARTER VII Feira Internacional da
Amazônia – FIAM 27 a 30/11/2013 Manaus – AM

SINDIMADEIRAS

8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013 Brasília-DF

Missão Empresarial à
Guiana - Expoguy 02 a 06/10/2013 Georgetown –

Guiana

SINDIREPA

9ª Reunião do Coema
Regional Centro Norte 14/05/2013 Palmas-TO

Encontro Nacional dos 14/06/2013 Ouro Preto – MG
COEMAS
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10ª Reunião do COEMA
Centro Norte. 22/08/2013 Brasília – DF

11ª Reunião do COEMA
Centro Norte e
Workshop Diálogo
Climático

16 e 17 /10/2013 Belém-PA

8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013 Brasília-DF

SINDIGRAF
EXPOCOMER 2013 17 a 21/04/2013 Panamá

8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013

Brasília-DF

PRESIDENTE DA FIER

Reuniões de diretoria da
CNI e federações.

25 e 26/02/2013
27/03/2013
23/04/2013
27/05/2013
28/05/2013
18/06/2013
27/08/2013
24/09/2013
28/10/2013

26 e 27/11/2013
11ª Reunião de Diretoria

da CNI e ENAI 2013. 11 e 12/12/2013

Reunião da Diretoria da
CNI e o diretor-geral da
Organização Mundial do

Comércio (OMC),
embaixador Roberto

Azevedo

19/12/2013

Encontro Econômico
Brasil-Alemanha. 13 e 14/05/2013 São Paulo - SP

Lançamento do Mapa
Estratégico da Indústria

2013-2022.
21/05/2013 Brasília – DF

Missão Internacional da
Ação Pró-Amazônia. 1º a 17/06/2013 Europa

Posse da Diretoria da
FIEMA. 20/06/2013 São Luiz - MA

7ª Reunião da Ação Pró-
Amazônia e abertura do

1º Congresso da Indústria
Tocantinense.

01 e 02/10/2013 Palmas - TO

Audiência com o
presidente da CNI. 17/10/2013 Brasília – DF

CNI Sustentabilidade. 24/10/2013 Rio de Janeiro – RJ
Feira Internacional da
Amazônia – FIAM e 8ª
Reunião Da Ação Pró-

Amazônia.

28/11/2013 Manaus - AM

SINDIREPA

Representação Institucional Nacional (continuação da tabela anterior)
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Seminário Diálogo cm o
TCU, em Manaus – AM. 09 e 10/12/2013 Manaus - AM

11ª Reunião de Diretoria
da CNI e ENAI 2013. 11 e 12/12/2013

Rosinete Damasceno
Baldi

8º Encontro Nacional da
Indústria – ENAI 2013 11 e 12/12/2013 Brasília

Brasília

 -

 -

  DF

  DF

REPRESENTANTE EVENTO DATA LOCAL
SINDICONF FEBRATEX 2013 04 a 06/04/2013 São Paulo-SP
SINDIREPA Feira AUTOMEC 16 a 20/04/2013 São Paulo-SP

SINDIGRAF
Encontro Nacional
de Sindicatos da
Indústria Gráfica

16/09/2013 São Paulo – SP

SINDIPAN
Participação na 64ª
Convenção Nacional

da ABIP
06 e 08/11/2013 Aracaju - SE

Reuniões Técnicas e Eventos Nacionais

Apoio aos Sindicatos - Eventos Nacionais

REPRESENTANTE EVENTO DATA LOCAL

Assessor Jurídico

Seminário
Redindústria. 05 e 06/12/2013 Brasília – DF

Lançamento da
Agenda Legislativa da

Indústria 2013
23/04/2013 Brasília – DF

Reunião da Rede RT e
ENAI 2013. 11 e 12/12/2013 Brasília – DF

Superintendente

16° Fórum dos
Executivos CNI e
Federações de

Indústrias

17/04/2013 Brasília - DF

2° Fórum dos
Executivos de

Mercado
21/05/2013 Brasília - DF

Seminário
Internacional – A

defesa de interesses
pela Sociedade Civil

13/06/2013 Brasília - DF

Reunião de
alinhamento sobre a
Comissão Julgadora

do Prêmio

30/07/2013 Belém - PA

Seminário Diálogo cm
09 e 10/12/2013 Manaus - AM

Representação Institucional Nacional (continuação da tabela anterior)

PRESIDENTE DA FIER

o TCU, em Manaus –
AM.
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8º Encontro Nacional
da Indústria – ENAI

2013
11 e 12/12/2013 Brasília-DF

Coordenador de
Unidade Técnica

Encontro de Gerentes
da Rede CIN 13 a 15/03/2013 Brasília - DF

9° Encontro da Rede
de Desenvolvimento
Associativo da CNI

19 a 22/03/2013 Pedra Azul - ES

Encontro Empresarial
Planejamento e

internacionalização
08 e 09/05/2013 Pacaraima - RR

Feira Internacional de
Soluções Gráficas

(PROCOMPI)
15 a 18/05/2013 Rio de Janeiro - RJ

Reunião de
transferência de

Metodologia – Rede
de Núcleos de

Inovação,

07/06/2013 Rio Branco – AC

Reunião do PDA –
Região Norte 28/06/2013 Manaus – AM

Oficina de Trabalho –
SUDAM 19/06/2013 Belém - PA

10° Encontro da Rede
de Desenvolvimento
Associativo da CNI

17/06/2013 Brasília-DF

3° Encontro Nacional
de Gestores do

PROCOMPI
02 e 03/07/2013 Porto Alegre – RS

Seminário Pan –
Amazônico 04 e 05/07/2013 Manaus - AM

16° Fórum dos
Executivos CNI e
Federações de

Indústrias

17/04/2013 Brasília-DF

Encontro da Rede
PDA 20/09/2013 Maceió-AL

Reunião de Gerentes
da Rede CIN 16 a 18/09/2013 Fortaleza - CE

Missão Empresarial à
Guiana - Expoguy 02 a 06/10/2013 Georgetown - Guiana

Fórum dos Executivos
CNI 09/10/2013 Brasília - DF

2º Encontro dos
coordenadores do

Convênio CNI-SEBRAE
de Inovação

15, 16 e 17/10/2013 Curitiba - PR

Superintendente

Reuniões Técnicas e Eventos Nacionais (continuação da tabela anterior)
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X Seminário Nacional
de Arranjos

Produtivos Locais de
Base Mineral

05 a 07/11/2013 Vitória - ES

Oficina de Negócios
Brasil TRADE 26 a 30/11/2013 Manaus - AM

Reunião do PDA e
reunião de gerentes
da Rede CIN com a

APEX Brasil

06 a 10/12/2013 Brasília - DF

8º Encontro Nacional
da Indústria – ENAI

2013
11 e 12/12/2013 Brasília-DF

Reunião de Gerentes
do PDA 13/12/2013 Brasília-DF

Treinamento In
Company em

Comércio Exterior
Norte

16 a 20/12/2013 Belém - PA

Técnica do CIN

Treinamento de
Representantes dos

Postos de Informação
do BNDES

28/02/2013 Rio de Janeiro - RJ

Assessoria  à Gestão

I Encontro de
Mercado da Região

Norte
25 e 26/03/2013 Palmas – TO

Diretora da DAF

Reunião para ajuste
de repasse de

recursos
01/08/2013 Brasília – DF

Consultor

Seminário
Internacional de
Direito Tributário

04 a 06/06/2013 Brasília – DF

Técnica do CIN

Encontro de Gerentes
da Rede CIN 17 a 19/07/2013 Brasília – DF

Treinamento de
Representantes dos

Postos de Informação
do BNDES

28/02/2013 Rio de Janeiro - RJ

Técnica do CPAS

9° Encontro da Rede
de Desenvolvimento
Associativo da CNI

19 a 22/03/2013 Brasília - DF

1° Encontro dos
Catadores de

Materiais Recicláveis
da Amazônia Legal

11 e 12/06/2013 Manaus - AM

10° Encontro da Rede
de Desenvolvimento
Associativo da CNI

17/06/2013 Brasília – DF

Reuniões Técnicas e Eventos Nacionais (continuação da tabela anterior)
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29/08/2013 Brasília – DF

8º Encontro Nacional
da Indústria – ENAI

2013
11 e 12/12/2013 Brasília-DF

Técnica do CPAS

Feira Internacional de
Soluções Gráficas

(PROCOMPI)
15 a 18/05/2013 Rio de Janeiro - RJ

Treinamento sobre
Módulo Sindical do

Sistema de
Inteligência

29/08/2013 Brasília – DF

Treinamento das
federações sobre o

novo modelo do site
dos sindicatos

19/07/2013 Brasília – DF

3° Encontro Nacional
de Gestores do

PROCOMPI
02 e 03/07/2013 Porto Alegre – RS

Membro da CPL

Capacitação e
aperfeiçoamento de
pregoeiro e equipe
de apoio – pregão

presencial e
eletrônico

12 a 14/08/2013 Curitiba/PR

Representante do
SESI no Conselho

Temático

8º Encontro Nacional
da Indústria – ENAI

2013 e 12º Encontro
da Rede de

Desenvolvimento
Associativo - RDA

11 e 12/12/2013 Brasília-DF

Técnico de SST do
SESI

5º Encontro da Rede
SST do Sistema

Indústria
05 e 06/12/2013 Brasília-DF

Reuniões Técnicas e Eventos Nacionais (continuação da tabela anterior)

Treinamento sobre
Módulo Sindical do

Sistema de Inteligência

Gestão em Números
PRESIDÊNCIA/SUPERINTENDÊNCIA

TIPO DE CORRESPONDÊNCIA EMITIDAS RECEBIDAS
Carta 487 324

Carta Circular 558 -
Memorando 537 -

Portaria Executiva FIER 19 -
Declarações e atestados 138 -

Convites - 141
Contratos e Convênios 45 -



R$ 41.455,75

GESTÃO EM NÚMEROS
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Articulação com a Mídia

Ações de Divulgação

Investimento Indireto
(Caso as matérias espontâneas fossem pagas)

R$ 5.700,00

R$ 24.526,00
R$ 200,00
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Desenvolvimento Humano





Titulares
Crisnel Francisco Ramalho
Manoel Moraes Silva

Titulares
Luiz Coelho de Brito
Thiago Freitas Coelho de Brito

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA - FIER

Representantes do SINDEARTER
Titulares
Maria Luiza Vieira Campos
Átila Alves de Azevedo

Suplentes
Suelen Campos de Lima

Representantes do SINDICONF
Titulares
Rosinete Damasceno Baldi
Iracema do Valle Oliveira

Suplentes
Lisete Pereira Carneiro
Ostenil Pereira da Silva

Representantes do SINDICON

Titulares
Rivaldo Fernandes Neves
Francisco Pereira da Silva

Suplente
Clerlânio Fernandes de HolandaRepresentantes do SINDUSCON

Representantes do SINDIPAN

Representantes do SINDIMADEIRAS
Titulares
Laerte Eloi Oestreicher
Eduardo Bayma Oestreicher

Suplente
Otto Matsdorff

Representantes do SINDIGAR

Representantes do SINDIREPA
Titulares
João da Silva
Paulo Jorge Bahia Marques

Suplentes
Juvenal Silva Cavalcante
Pedro Alves de Brito Filho

Representantes do SINDIGRAF
Titulares
Raimundo Pereira da Silva
Marcelo Lopes de Bussachi

Suplentes
Elton Carneiro da Silva
Djalma Costa Batista

Conselho Fiscal - FIER

Delegados Representantes
junto a CNI

Titulares
Iracema do Valle Oliveira
Átila Alves de Azevedo
Paulo Jorge Bahia Marques

Titulares
Rivaldo Fernandes Neves
Clerlânio Fernandes de Holanda

Suplentes
Ostenil Pereira da Silva
Ivan Jadson Colares da Silva
Francisco Pereira da Silva

Suplentes
Crisnel Francisco Ramalho
Pedro Alves de Brito

Superintendente da FIER Almecir de Freitas Câmara

Presidente -
1ª Vice-Presidente -
2º Vice-Presidente -
Diretora 1ª Secretária -
Diretor 2º Secretário -
Diretor 1º Tesoureiro -
Diretor 2º Tesoureiro -

Rivaldo Fernandes Neves
Maria Luiza Vieira Campos
Laerte Eloi Oestreicher

Rosinete Damasceno Baldi
Raimundo Pereira da Silva
 João da Silva
Otto Matsdorff

DIRETORES SUPLENTES:
Veronildo da Silva Holanda
Audemar Carvalho de Souza
Helisson Fonseca da Silva
Clóvis Antônio Ióris

Conselho de Representantes da FIER

Suplentes
Sebastião Mesquita Pimentel
Sidney de Barros Alves

Titulares
Audemar Carvalho de Sousa
Wanderkley Bitar Ferreira

Suplentes
Ivan Jadson Colares Da Silva
Hozana Dos Santos Silva

Suplentes
Antônio Flávio Borges Brito
Valmires Oliveira Galvão



Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER
Av. Benjamin Constant, 876 – Centro CEP 69301-020

Boa Vista, Roraima - Brasil. Tel.: (95) 4009-5353.  Fax: (95) 3224-1557
E-mail: gab.fierr@sesi.org.br – Site: www.fier.org.br






