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DIRETORIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO DISTRITO
INDUSTRIAL SE REÚNE PARA DEBATER SOBRE TRIBUTOS

Reunião foi produtiva e resultou na elaboração de uma pauta referente a impostos cobrados no Distrito Industrial

No dia 30 de março foi realizada uma
reunião da Diretoria do Conselho Deliberativo do
Distrito Industrial (CDDI). Estiveram presentes a
presidente da Federação das Indústrias de Roraima
(FIER), a empresária industrial Izabel Itikawa,
a superintendente da FIER, Almecir Câmara,
o presidente do CDDI, Doan Rabelo, e demais
assessores.

O encontro ocorreu na sala de reuniões do
anexo da Federação e teve como tema a construção
de uma pauta de defesa de interesses para o distrito
industrial com relação à área tributária. Esta é uma
reivindicação do setor, que busca alternativas,
caminhos e orientações para tentar reduzir valor
cobrado nos impostos cobrados dos empresários que
atuam no Distrito Industrial.

FIER PARTICIPA DO XXIII ENCONTRO DOS CONSELHOS
DE CONSUMIDORES DE ENERGIA DA REGIÃO NORTE
O XXIII Encontro dos Conselhos de
Consumidores de Energia da Região Norte - um
diálogo que merece sua energia, foi realizado
no de 31 de março a 1º de abril, em Belém-PA
e a Federação das Indústrias de Roraima (FIER)
esteve presente representada pelas conselheiras,
titular - Iracema Oliveira, empresária do setor da
indústria de Confecções, e a suplente - Rônia Barker,
superintendente do IEL-RR.

Durante o evento foram apresentadas as
últimas resoluções emitidas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) sobre mobilidade elétrica,
energia fotovoltaica, privatização da Eletrobras,
políticas públicas e o papel dos conselhos.
Além disso, foram discutidos temas sobre
as dificuldades do setor elétrico, tarifas hídricas,
gerador de energia da Região Norte junto ao cenário
Nacional e o potencial das fontes renováveis, com

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 436 - 08.04.2022

a importância das discussões com melhorias para o
atual Sistema Nacional.
A participação do Sistema FIER no
evento mostra a importância do debate sobre o
assunto e mostra a posição do grupo na defesa
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dos interesses do setor produtivo industrial de
Roraima. O encontro aconteceu no Radisson Hotel
Maiorana, na capital paraense, e contou com uma
programação que incluiu palestras e sessão de
perguntas e respostas.

As conselheiras, titular - Iracema Oliveira, e a suplente - Rônia Barker, representaram a FIER

FIER RECEPCIONA EMPRESÁRIOS PARA DEBATE SOBRE
EXPECTATIVAS EMPRESARIAIS NA GUIANA
No dia 31 de março, a FIER recepcionou
empresários dos segmentos indústria, comércio e
transporte, para uma reunião referente às expectativas
empresariais sobre o comércio internacional com a
Guiana. O encontro foi organizado pelo presidente
da Câmara de Comércio Brasil - Guiana, o empresário
Remídio Monai, e aconteceu no auditório da FIER.
Na oportunidade, também foi falado sobre
uma comitiva, com representantes da FIER e de outros
segmentos empresariais, que se juntam a empresários
de Manaus-AM, por meio da Associação PanAmazônia,
para ir até a Guiana, com a finalidade de fortalecer
o relacionamento com entidades representativas do

governo e setor privado guianense.
A Associação PanAmazônia é uma organização
não governamental, com sede em Manaus, com a missão
de promover o ideal da integração e cooperação panamazônicas como instrumento para o desenvolvimento
regional.
A viagem ao país vizinho tem, ainda, o objetivo
de levantar informações sobre logísticas, barreiras
tarifárias e não-tarifárias para acesso dos produtos
regionais ao mercado Caricom e promover um debate
por meio de uma agenda interinstitucional que
contribua para a finalização do acordo de transporte
Brasil-Guiana.

Objetivo da reunião foi traçar metas para fortalecer o relacionamento
com entidades representativas do governo e setor privado da Guiana

Presidente da FIER participou da reunião
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REPRESENTANTE DA FIER PARTICIPA DE REUNIÃO DO
COMITÊ GESTOR DE DESENVOLVIMENTO DE BOA VISTA

Reunião teve como resultado a construção de um plano de ação para o exercício de 2022

A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima (FIER), por meio Dr. Maclison Leandro Carvalho
das Chagas, Assessor Jurídico da FIER, participou no
dia 31 de março de uma reunião ordinária do Comitê
Gestor de Desenvolvimento de Boa Vista.
O Comitê é responsável por gerenciar
e monitorar as ações do Programa Cidade
Empreendedora, Plano Municipal de Desenvolvimento

e políticas de incentivo às micro e pequenas empresas
da capital.
Durante a reunião, os membros contribuíram
para a construção de um plano de ação para o exercício
de 2022. O calendário prevê reuniões ordinárias para
monitoramento das ações nos eixos de atuação como:
desburocratização, compras governamentais, gestão
municipal e outras.

PRESIDENTE DA FIER FAZ REUNIÃO PARA DISCUTIR
ALÍQUOTAS DEVIDAS ÀS PROPRIEDADES INSTALADAS
NO DISTRITO INDUSTRIAL

Participaram da reunião a presidente da FIER, o presidente do CDDI e demais empresários

No dia 4 de abril, a presidente da FIER, a
empresária industrial Izabel Itikawa, junto com o
presidente do CDDI - Conselho de Desenvolvimento
do Distrito Industrial -, Doan Rabelo, promoveram
uma reunião com empresários, para tratar sobre
as alíquotas devidas às propriedades instaladas no
Distrito Industrial.

Durante o encontro os participantes puderam
esclarecer dúvidas e receberam orientações
relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) das propriedades localizadas no Distrito
Industrial. Assunto é de extrema relevância para a
FIER, tendo em vista a conquista recente de titulação
dos lotes.
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EQUIPE DA ESCOLA DO SESI IRÁ REPRESENTAR RORAIMA
EM FESTIVAL DE ROBÓTICA NACIONAL

Representante da Escola do SESI Roraima irá participar do Torneio
Nacional de Robótica em São Paulo

Equipe Engenheiros em Ação trouxe três prêmios do torneio regional
realizado no Pará

Classificação ocorreu após participação na
etapa regional no Pará e conquista de três prêmios
A representante da Escola do SESI Roraima
- Centro de Educação do Trabalhador João de
Mendonça Furtado, a equipe Engenheiros em Ação se
classificou para representar o estado de Roraima no
Festival nacional de Robótica First Lego League (FLL).
A equipe se classificou por meio de sua
participação na etapa regional realizada no SESI
Ananindeua, Pará, nos dias 22 e 23 de março. Na
ocasião trouxe algumas conquistas como o 1º lugar
na categoria Desempenho do Robô e também em
Desafio do Robô no qual estudantes colocam os robôs
produzidos com Lego para cumprir missões simulando
situações reais que envolvem a captura, transporte,
entrega de objetos na mesa de competição, entre
outros.
Além disso, os Engenheiros em Ação ficaram
com o 3º Lugar na categoria Design do Robô
conseguindo a 6º colocação na classificação geral
da etapa regional se tornando uma das suplentes
para participar do torneio nacional. A professora de
educação tecnológica do SESI e uma das supervisoras
dos Engenheiros em Ação, Eulina Medeiros de Freitas,
afirma que a equipe constituída em 2021 recebeu
a comunicação de sua participação nacional com
bastante alegria. “Como time iniciante, os Engenheiros
em ação se sentem extremamente felizes com os
resultados alcançados e neste ano, o desafio é ainda
maior, mas em seu primeiro ano todos já haviam
demonstrado muita competência, determinação,
compromisso, criatividade e potencial”, afirma Eulina.
Ao todo 33 equipes participaram da categoria
Challenge da FIRST LEGO League, operacionalizada
no Brasil pelo SESI desde 2004. Para esta edição, a
temporada foi batizada de Cargo Connect, pois é
voltada para o desenvolvimento de projetos ligados
ao transporte e à logística. Assim os estudantes

trabalham os conceitos de STEAM (Ciência, Tecnologia,
Engenharia, Arte e Matemática) na criação de
projetos de inovação, construção e programação dos
robôs e os colocam para completar missões durante
as provas.
O projeto apresentado pelos alunos da Escola
do SESI/RR é batizado de SoLife, com o objetivo de
ajudar no transporte de vacinas para áreas mais
afastadas de Roraima. “A equipe elaborou um projeto
de grande relevância para a sociedade, especialmente,
por se configurar como uma proposta de melhoria no
transporte e armazenamento de vacinas para áreas
isoladas e de difícil acesso. O foco principal é nas
comunidades indígenas e/ou ribeirinhas do estado de
Roraima. Os alunos buscam evidenciar que é possível
minimizar perdas de vacinas e, consequentemente,
melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas
e demais populações ribeirinhas, fazendo uso de
tecnologia e inovação. O projeto recebeu o nome
de SoLife, remetendo a ideia de que a energia do sol
pode salvar vidas”, explica a professora.
O torneio SESI de robótica é considerado um
dos maiores do mundo e reuniu ao todo mais de 160
estudantes dos estados do Pará, Amapá e Roraima
com idade entre 9 a 16 anos. A etapa nacional que
reúne as melhores equipes classificadas nos torneios
regionais ocorrerá em São Paulo nos dias 27, 28 e
29 de maio reunindo as categorias First Lego League
Challenge (FLL), FIRST TECH Challenge (FTC) e F1 in
Schools.
Para a participação no torneio nacional, os
Engenheiros em Ação já planejam melhorias no projeto
SoLife. “Todos estão felizes, animados e nos preparando
para o torneio nacional. Vamos implementar melhorias
no projeto, pois queremos também compartilhar a
solução da sua problemática a maior quantidade de
pessoas possível, principalmente colocar em prática
para uso do seu público alvo”, finaliza a professora.
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ALUNOS DA ESCOLA DO SESI PARTICIPAM DE PALESTRA
SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO AO BULLYING

Palestra ocorreu com o apoio da PM/RR para conscientizar os alunos sobre o bullying e violência na escola

Os alunos do 2º e 3º ano do Novo Ensino
Médio do Centro de Educação do Trabalhador – João
Mendonça Furtado, a Escola do SESI, participaram
de uma palestra de conscientização e prevenção ao
bullying e violência na Escola. A ação em parceria com
a Polícia Militar de Roraima aconteceu nesta quintafeira (07) no auditório do SENAI localizado no bairro
Asa Branca.
Direcionado também aos alunos da
aprendizagem do SENAI, o momento contou com
uma palestra ministrada pelo Sargento Mauro Luiz
que trouxe mais informações sobre os problemas que
o bullying pode causar as pessoas. “Essa temática
tem uma importância enorme e pessoalmente
percebi isso na minha vivência e estudo com os
alunos. O problema do bullying é bastante grave, um
peso grande dentro da comunidade escolar. Espero
que com essa palestra os jovens que estiveram aqui
possam dar a importância devida ao assunto mudando
sua visão de que o bullying é também um problema
de saúde pública e um gerador de tragédias”, afirma
o sargento.
A ação com os alunos ocorreu em alusão ao
Dia Nacional de Combate ao Bullying e a Violência na
Escola que foi instituído no dia 7 de abril de 2016 pela
Lei Federal nº 13.277. A iniciativa da regulamentação
foi uma tentativa de buscar uma sensibilização para
os problemas causados pelo bullying e uma busca por
estimular uma reflexão sobre a temática.

Para a aluna de 17 anos do 3º ano do ensino
médio do SESI/SENAI, Rauanny Camilly, a palestra
abordou o bullying de maneira diferenciada. “Apesar
de ser um assunto que é trabalhado com a gente há
mais tempo, a palestra trouxe o tema de uma outra
forma trazendo dados que os alunos não sabiam e
nos mostrando uma nova visão. Eu levo para o futuro,
principalmente, a parte que eles falavam sobre
legislação que aborda o bullying que eu não conhecia
e muitos colegas não conheciam também”, revela
Rauanny.

A aluna Rauanny Camilly do ensino médio do SESI/SENAI foi uma das
participantes da palestra
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ESTÍMULO À PRODUTIVIDADE E DISCIPLINA NOS CURSOS
DA ÁREA DE ALIMENTOS DO SENAI/RR É PEÇA CHAVE PARA
QUE ALUNOS ALCANCEM OBJETIVOS NO RAMO

Instrutor Francisco Matos e turma concluinte do curso Doces e Salgados

A busca pela oportunidade de melhorar a renda
familiar é a realidade de muitos dos alunos da área de
alimentos do SENAI Roraima, os quais conquistam antes
da finalização das turmas, clientes através da produção de
receitas aprendidas nas aulas práticas. Um exemplo disto,
é o curso de Doces e Salgados, onde os alunos estudaram
sobre a fabricação de diversas iguarias por meio do preparo
de massas e recheios, além de conhecerem regras de
armazenamento, higiene e manuseio de matéria-prima e
ingredientes, e a operarem máquinas e equipamentos.
Segundo o instrutor dos cursos de alimentos do
SENAI, Francisco Matos, para que os alunos conquistem
o sonho de sustento através da gastronomia, além de
darem continuidade no itinerário formativo, fazendo
outros cursos do ramo, é necessário muito emprenho e
foco.
“Tem aluno dessa turma que está no segundo,
terceiro curso conosco, por exemplo, o Ricardo, um dos
alunos mais novos da sala, que tem 21 anos de idade,
e é super talentoso na área de gastronomia. A gente
consegue ver o talento naquilo, e mesmo que não tivesse,
com disciplina é possível alcançar tudo o que você quiser.
Mesmo que seja simples, transforme o simples em algo
extraordinário. Isso vale tanto para um salgado, quanto
para a vida. Se você tem sonhos, durma e sonhe, mas
quando acordar tenha disciplina e venha fazer cursos,
venha se preparar.”
No curso de Doces e Salgados desenvolvido em
80h, sendo 20h de teoria, os alunos aprenderam sobre
a ANVISA e suas resoluções que estabelecem as boas
práticas em fabricação que são sempre aplicadas em sala
de aula. Em seguida, foi trabalhada a parte técnica, onde
foram apresentadas as massas folhadas, semifolhadas,
fermentadas, de frituras, doces finos e muitas outras,
totalizando aproximadamente 40 receitas em 15 dias de
aula prática. Com a conclusão da qualificação, os alunos
podem encontrar oportunidade em fábricas, padarias,
confeitarias e restaurantes que procuram de mão de obra
qualificada.
Para o aluno Dênis dos Santos, de 32 anos, a
busca constante por qualificação profissional é o melhor
caminho para alcançar seus objetivos. Dênis, que é natural
de Manaus, pretende fazer faculdade de gastronomia e
abrir seu próprio negócio. Ele já concluiu oito cursos na
área de alimentos com o SENAI, almejando totalizar dez
ainda em 2022.
“Eu cheguei aqui em novembro de 2021 e em

março comecei meu primeiro curso que foi de Confeiteiro
Semipresencial. Foi muito bom para a minha carreira,
porque com isso no currículo eu consegui um emprego.
Depois eu fiz Pipoca Gourmet e Brigadeiro Gourmet
na modalidade EaD, fiz uma oficina de boas práticas
de fabricação, no final do ano passado fiz o curso de
Fabricação de Cupcakes e fiz o de Bolos Confeitados
EaD, com um professor do sul, foi muito bom também,
mas agora eu pretendo fazer presencial com o professor
Francisco. Em julho vai ter o curso de Panificação Artesanal
e eu também pretendo fazer”, declarou.
O esforço de aprender, aliado a disciplina com os
estudos, é uma ferramenta transformadora na vida de
muitos que passam pelo SENAI. Não somente na busca
por oportunidades de trabalho ou para desenvolver
capacidades empreendedoras, a metodologia de
ensino adotada pelos instrutores também estimula a
produtividade e otimização do tempo.
“Quando eu cheguei no meu trabalho (eu
comecei com tortas lá), eu fazia em média umas quatro
tortas por dia. Quando eu deixei as tortas para trabalhar
com doces, eu já fazia 15 tortas por dia. Isso foi um grande
avanço para a minha carreira profissional com o professor
Francisco e o SENAI”, contou Dênis.

O aluno Dênis exibe a iguaria que produziu para o encerramento do curso

CONHEÇA A PRÓXIMA TURMA DA
PROGRAMAÇÃO DE ALIMENTOS
O CFP Professor Alexandre Filgueira Rodrigues
está com inscrições disponíveis para o curso de Panificação
Artesanal Gourmet. No curso, que possui carga horária de
40 horas e investimento de R$ 400,00, os participantes
podem ganhar experiência e confiança no preparo das
receitas, com técnicas e fundamentos para elaborar pães
artesanais.
“No curso de Panificação Artesanal Gourmet serão
ensinados diferentes modelos de pães. Modelos com
tranças sofisticadas, pães rústicos com design elegante e
tendências do mercado. Faremos recheios diferenciados
e saborosos, utilizando técnicas estrangeiras e adaptando
à realidade roraimense. Sabores que com certeza irão
destacar alguém no ramo da panificação ou da gastronomia
em si. Aconselho a todos que têm interesse na área, que
participem do curso”, convidou o instrutor Francisco Matos.
Para inscrever-se, os interessados devem acessar
o site loja.mundosenai.com.br/rr ou ir até a Unidade
SENAI Asa Branca munidos de CPF, RG, Comprovante de
residência e escolaridade.
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SENAI/RR REALIZA 3° EDIÇÃO DO PROGRAMA DIÁLOGO
COM A INDÚSTRIA

As explicações e atualizações sobre o Condomínio Industrial foram feitas pela Superintendente da FIER

‘No dia 30 de março aconteceu o Diálogo com
a Indústria de Reparação de Veículos e Serralherias,
uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado de
Roraima e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
- SENAI/RR em parceria com o Sindirepa (Sindicado
das indústrias de reparação de veículos e acessórios do
Estado de Roraima) e o Sindser (Sindicato da Indústria de
Serralheria do Estado de Roraima).
Para a Diretora Regional do SENAI/RR, Almecir
de Freitas Camara, realizar o diálogo com a indústria de
reparação de veículos e com as serralherias abre espaço
para a troca de informações estratégicas e operacionais
para o crescimento do setor produtivo, bem como
tangibiliza o relacionamento institucional entre Sistema
indústria e sindicatos.
“As empresas receberam informações sobre suas
obrigações e responsabilidades no âmbito das exigências
legais na área ambiental. O SENAI/RR, abre suas portas
e oferece a solução necessária para cada empresa se
manter regular perante aos órgãos ambientais. Com esta
parceria é possível aumentar a competitividade industrial,
por meio de uma prática sustentável. Como resultados de
uma ação como esta, podemos registrar o fortalecimento
das relações institucionais, aumento do associativismo
sindical e a adoção de práticas social e ambientalmente
responsáveis”, explicou.
A programação contou com duas palestras
ministradas pela Inspetora do Meio Ambiente, do
Departamento de Educação Ambiental, Karla de Oliveira,
que explicou sobre o “Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos - PGRS” e “Licenciamento Ambiental”.
O PGRS é o documento técnico que identifica e define
todo o processo de separação, coleta e destinação dos
resíduos gerados em um estabelecimento, determinando
ações relativas à gestão e gerenciamento adequado dos
resíduos desde a implementação, operacionalização e
monitoramento de todas as etapas, evitando descartes
inadequados que possam gerar poluição e degradação ao
meio ambiente.
Em seguida, a Gerente de Educação do SENAI/RR,
Jamili Vasconcelos, e o Gerente de Serviços em Tecnologia
e Inovação do SENAI/RR, Marcelo Chaves, apresentaram o

portfólio de serviços do SENAI voltado aos segmentos de
atuação do Sindirepa e Sindser. Durante a apresentação
foram evidenciados os serviços em tecnologia e inovação,
que vão desde serviços operacionais, como diagnóstico
através de scanner automotivo e Inspeção em vaso de
pressão de compressores para atendimento à NR-13,
até consultoria para atendimento a legislações e normas
técnicas e consultoria em processo produtivo.
Dando continuidade à programação, a
Superintendente da FIER, Almecir de Freitas Camara,
falou sobre o Condomínio Industrial, uma demanda do
Sindirepa junto à Federação desde 2006. Concedida em
29 de dezembro de 2021, pelo governo do estado, a área
de 60 mil metros na quadra XXVII da 3ª etapa do Distrito
Industrial será destinada à utilização de várias empresas
dos segmentos de serralheria e reparação de veículos.
Segundo o Presidente do Sindirepa e Vice
Presidente do Sindser, João da Silva, além dos assuntos
abordados no evento serem de grande auxílio às empresas
quanto aos esclarecimentos sobre licenciamento ambiental
e PGRS, o Diálogo com a Indústria de reparação de Veículos
e Serralherias também foi um momento muito aguardado
pelos empresários desses setores devido as atualizações
sobre o andamento do Condomínio Industrial.
“É muito importante um evento dessa magnitude
para o setor automotivo e para o setor serralheiro, isso
enche os corações de cada um destes empresários que
vêm esperando há mais de 16 anos por esse loteamento
no Distrito Industrial, que vai se chamar Condomínio
Industrial”, emocionou-se.
Vale destacar que para concorrer a um lote
nesse espaço, cada empresa deverá apresentar o seu
projeto, visando o papel coletivo de um condomínio. São
condições para instalar-se: arruamento interno de acordo
com a distribuição dos lotes, fechamento de área privativa
(lotes), cercamento do condomínio, iluminação pública
interna do condomínio industrial, instalação de esgoto
em seu lote e interligação com o saneamento coletivo
a ser construído pelos condôminos, licenças, alvarás e
demais exigências legais. A partir de 05 anos da empresa
instalada, ela deverá pagar o valor do seu terreno para o
Governo do Estado, para obtenção do título definitivo.
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IEL OFERTA CURSO DE “LICITAÇÃO E CONTRATOS”
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com
inscrições abertas para o curso de Licitações e
Contratos para equipes e indivíduos que desejam se
aperfeiçoar para o mercado de trabalho.
O curso Licitação e Contratos tem foco na nova
Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021) em
análise paralela e conjunta com a atual norma vigente
(Lei 8.666/93), especificamente para preparação
de equipes durante fase preparatória e de disputas
licitatórias. Além disso, a capacitação habilitará os
participantes a compreenderem e atenderem as
disposições do Decreto Federal 10.024/2019, que

normatiza sobre o Pregão Eletrônico.
Quem irá condizer as aulas será o instrutor
Perildes Araujo da Silva, ele é Advogado; Contador;
Pós-Graduado em Direito Tributário; Presidente da
Comissão de Direito Tributário da OAB/RR.
As aulas que estão previstas para iniciar no
mês no mês de abril, terá a carga horaria de 20h,
e ocorrerá toda segunda. Para se inscrever nesses
ou em outros cursos oferecidos pelo IEL você pode
entrar no site https://www.ielrr.org.br/ e para mais
informações basta entrar em contato com pelo
número 98112.2075.

