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MÊS DA INDÚSTRIA: SISTEMA FIER TÊM PROGRAMAÇÃO 
VOLTADA PARA EMPRESAS E TRABALHADORES 
 

 Destaques Variedades  Publicado em 6 de maio de 2019 

 
 

São mais de 500 empresas industriais em plena operação, atuando em 20 diferentes 
segmentos 

Para as entidades que compõem o Sistema Indústria em Roraima, maio é um mês especial, 
dedicado a destacar a importância das empresas que atuam no beneficiamento, na extração 
e na transformação de matérias primas, gerando alto valor agregado aos produtos, 
incorporando novas tecnologias aos seus processos, investindo na qualidade dos seus 
produtos, proporcionando o sustento de milhares de famílias e contribuindo para o 
desenvolvimento do Estado. 

São mais de 500 empresas industriais em plena operação, atuando em 20 diferentes 
segmentos, superando dificuldades de infraestrutura, alta regulação, custos elevados dos 
insumos, mas sempre persistindo em produzir e crescer. 
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É por isso que, durante todo este mês, a FIER, SESI, SENAI e IEL darão destaque aos serviços 
voltados para empresas e trabalhadores industriais, além de ações comunitárias que 
atendem os dependentes dos industriários na capital e no interior. 

Haverá cursos gratuitos, oficinas, campanha de vacinação, desconto em graduação e pós-
graduação à distância e muitas outras ações. Quem quiser saber mais detalhes só precisa 
acompanhar as páginas da FIER no Facebook e no Instagram, onde serão divulgadas 
informações atualizadas sobre as nossas indústrias, o que produzem, quantos empregos 
geram e qual a sua contribuição na economia do Estado, mas enquanto isso, saiba de alguns 
dados importantes: 

Em Roraima as indústrias são responsáveis por 10 % do PIB (Produto Interno Bruto) e a 
construção tem 65,5% de participação na atividade industrial. Já as indústrias de alimentos, 
bebidas, madeira, minerais não metálicos compõem 27,7% da produção industrial local. Já 
observou quantos produtos fabricados em Roraima você já encontra com facilidade nos 
supermercados e lojas locais? Se sim, ótimo! Consuma e divulgue a produção destas 
empresas. Mas, se você ainda não percebeu, olhe com mais calma a partir de agora, se 
permita conhecer, provar e atestar a qualidade do que é 100% produzido em Roraima. 
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SISTEMA S PASSA A SE SUBMETER MAIS À LEI DE 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

Entidades devem começar a seguir as obrigações de transparência de 

qualquer órgão público 

 
06/05/2019 - 14:00 / Atualizado em 06/05/2019 - 15:15 
 

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes assinam hoje um decreto no Diário 
Oficial que submete todo o Sistema S à Lei de Acesso à Informação. Até 
agora, as entidades eram consideradas dentro da categoria geral de 
entidades privadas sem fins lucrativos, o que, segundo o texto que 
regulamentou a Lei de Acesso no governo federal, tornava grande parte 
de suas informações restritas ao público. 
 
 

Agora, o Sebrae, o Sesi e todas as outras instituições do Sistema 

passam a seguir as obrigações de transparência de qualquer órgão 

público, no que se referir à parcela de recursos recebidos do governo 

federal, via contribuições ou outras formas de repasses. 

Repasses ou transferências de recursos financeiros, execução 

orçamentária, licitações, contratos e notas de empenho e remuneração 

de funcionários terão de ser públicas. 

https://epoca.globo.com/guilherme-amado/sistema-passa-se-submeter-mais-lei-de-acesso-

informacao-23645000 
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Sebrae prepara vacina contra "facada" prometida por 
Guedes no Sistema S 
 

Por Folhapress, 11:41 / 06 de Maio de 2019 ATUALIZADO ÀS 11:52 

Por meio do Tribunal de Contas da União (TCU), Guedes vem 
aparelhando conselhos que gerenciam a verba do Sistema S,a ideia é ter 
mais controle sobre os gastos dessas entidades, além de reduzir o seu 
tamanho 
 

 
A maior parte das receitas do Sistema S (67%) provém de contribuições de empresas sobre a folha 

de pagamento e que são repassadas às entidades pela Receita Federal 
 

O novo presidente do Sebrae, Carlos Melles, decidiu aderir à agenda do Ministério da 
Economia para evitar um corte de até 50% das contribuições que financiam o 
Sebrae -cujo orçamento, neste ano, é de R$ 3,39 bilhões. 

Sua ideia é apresentar ao governo, em até 90 dias, um contrato de gestão elaborado 
pelo próprio Sebrae, detalhando os serviços prestados pela entidade e os custos. 

Pretende, com isso, evitar a imposição de um contrato elaborado pelo Ministério da 
Economia sobre a entidade. 
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Além disso, Melles mapeia políticas do governo sem fontes de financiamento e que 
poderão ser patrocinadas pelo Sebrae. Uma delas é um projeto de qualificação de 
jovens "nem nem" (que não estudam nem trabalham), do Ministério da Cidadania.  

O ex-deputado federal pelo DEM, Melles afirma que o Sebrae entendeu a nova 
ordem dos tempos e vai se adaptar.  "Nós estamos nos antecipando porque vai que 
amanhã ou depois o ministro toma a decisão (de cortar o financiamento)?", disse. 
"O sistema S como um todo ainda não percebeu isso, o Sebrae percebeu". 

O Ministério da Economia já sinalizou às entidades do Sistema S que as não 
alinhadas às políticas do governo poderão ter suas fontes de receita cortadas pela 

metade. Uma redução menor, de 30%, pode atingir as que aceitarem financiar parte 
das políticas do governo por meio da assinatura de contratos de gestão.  

Melles indicou que pretende, com a iniciativa, reduzir ainda mais a facada prometida 
pelo ministro Paulo Guedes (Economia)."Não me preocupo com a receita, ela virá se 
eu provar a importância do que fazemos", afirmou. 

As demais entidades do Sistema S, como as confederações patronais da indústria, 
comércio e agropecuária -CNI, CNC e CNA, respectivamente- argumentam que os 
recursos são privados, pois são recolhidos das empresas e irrigam as entidades 
que as representam. 

Dessa maneira, o governo não poderia decidir cortes e nem a aplicação da 
verba. Caso prospere o avanço sobre seu caixa, alguns dirigentes dessas entidades 
prometem recorrer à Justiça para manter o atual financiamento. 

A maior parte das receitas do Sistema S (67%) provém de contribuições de empresas 
sobre a folha de pagamento e que são repassadas às entidades pela Receita Federal. 
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