
Promovendo o

desenvolvimento da indústria

no extremo Norte do país

FIER









Federação das Indústrias
do Estado de Roraima

Relatório de Gestão
2014





Sumário

Apresentação  

Defesa de Interessese Imagem Institucional

Comissão da Assembleia Legislativa recebe representantes da indústria  

Café com a Indústria discute prioridades para o setor  

Empresários conhecem as formas de acesso às linhas

de crédito de instituições financeiras  

FIER participa de Encontro com candidatos à Presidência  

Projeto CNI – Eleições 2014  

FIER promove encontro com candidatos ao governo e empresários industriais  

Encontro Nacional da Indústria  

Atendendo a demanda da FIER, Governo do Estado amplia

sublimite do SIMPLES para 1,8 milhão em Roraima 

Assessoria para articulação 

Aprimorando técnicas para a Defesa de Interesses

Sondagem Industrial 

FIER realiza pesquisa sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas indústrias 

FIER, OAB e Líderes sindicais debatem a implantação do selo verde em Roraima 

FIER concede homenagem a quem promove o desenvolvimento

da indústria e do Estado  

Presidente da FIER Rivaldo Neves é agraciado com a

Ordem do Mérito Comercial de Roraima  

Reconhecimento na região amazônica  

Industrial roraimense é homenageado pela CNI  

Prêmio FIER de Redação  

Café com a Imprensa  

Dia Nacional da Construção Social  

Dia da Indústria Roraimense 

Dicas de Economia e Sustentabilidade  

Fortalecimento da Indústria Roraimense

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

Atividades Realizadas: PROCOMPI Automotivo  

Filiados ao SINDIREPA participam de palestra sobre peças elétricas e injeção eletrônica  

PROCOMPI Gráfico Etapa II   

PROCOMPI Moveleiro  

Encerramento das Atividades - PROCOMPI 2014 

Parceria pelo fortalecimento das Indústrias  

Inovação  

Roraima ultrapassa a meta de inscrições no Prêmio Nacional de Inovação  

Planejamento Estratégico da Rede de Núcleo de Inovação 

Fórum de Tecnologia da Amazônia  

Conselhos Temáticos  

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

Assuntos tratados em 2014  

Ações decorrentesdo Conselho  

Usina de Beneficiamento de PETs é instalada em Boa Vista  

CTMAR promove palestra sobre o Sistema Energético de Roraima  

Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa, Economia e Política Industrial –COMPI-2014  

Assuntos tratados em 2014  

COMPI promove palestra sobre o Fórum Estadual das Micro e Pequenas Indústrias   

Assuntos tratados em 2014  

Conselho Temático de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT 

Palestra esclarece sobre os lançamentos no E-Social  

Empresas buscam informações no Posto do BNDES na FIER  

Parceria para a Competitividade  

 09

  12

  12

  14

  14

  15

  16

  17

 18

 20

 20

 20

 21

 21

  22

  24

  24

  25

  27

 28

  29

  30

  31

 35

 35

 35

  36

  37

 39

 40

 40

  40

 41

  41

  42

  42

  43

 43

 43

  44

  45

 46

  46

 47

  48

 49

  49

  49

Defesa de Interessese Imagem Institucional

Fortalecimento da Indústria Roraimense



Apoio ao Associativismo Sindical

Foco Desenvolvimento Associativo  

Edital Associa Indústria  

Ações desenvolvidas  

Como Evitar Problemas Trabalhistas  

Diálogo sobre a competitividade na Indústria 

Como pagar menos tributos 

Como atender a fiscalização no Trabalho 

Como prevenir problemas ambientais  

Como reduzir a Tarifa de Energia Elétrica 

PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS

Edital Avança Sindicato  

Desafios do Líder Sindical Empresarial 

Gestão Estratégica do Sindicato 

Gestão de Projetos e Parcerias Sindicais  

Comunicação e Relacionamento com as Empresas  

Pesquisa Sindical  

Semana do Trabalhador da Indústria Madeireira 

SINDICONF participa de intercâmbio de lideranças

SINDIGRÃOS é filiado junto à FIER  

Ações de Comércio Exterior

Balança Comercial do Estado de Roraima  

Certificado de Origem Digital 

Parceria para atuação na tríplice fronteira 

Missão Empresarial – Guiana  

Missão para a Venezuela  

Nova Cônsul da Guiana visita a FIER  

Gestão em Números

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL  

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - CONSELHOS  

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL FÓRUNS 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSÕES  

REPRESENTAÇÃO NACIONAL 

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NACIONAL 

APOIO AOS SINDICATOS – EVENTOS NACIONAIS  

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA E EXECUTIVA EM REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS  

GESTÃO EM NÚMEROS  

PRESIDÊNCIA/SUPERINTENDÊNCIA 

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM 2014 PARA OS COLABORADORES DA FIER 

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO - DESIGN  

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO - EVENTOS  

INVESTIMENTO INDIRETO (Caso as matérias espontâneas fossem pagas)  

Apoio ao Associativismo Sindical

Ações de Comércio Exterior

Gestão em Números

 53

 53

 53

  53

  53

  53

  53

  53

  53

  54

   54

  54

  54

  54

  54

  55

 55

 56

  56

  59

  59

 59

  59

  60

  61

  65

  65

  65

  65

65

 66

  67

  68

 69

  69

  69

  70

  70

 70



Ao apresentar um relatório consolidado das principais realizações 

implementadas no decorrer do ano, nos deparamos com a 

responsabilidade de ratificar o compromisso assumido junto àqueles que 

definem o nosso caráter de essencialidade: a indústria roraimense.

Atualmente, identificamos um outro nível de demandas, com urgências 

cada vez maiores e a necessidade constante de uma atuação organizada, 

voltada para os resultados, munida de informações e estratégias efetivas.

Isso nos remete às palavras de Peter Druker, quando afirma que “O 

planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas a implicações futuras 

das decisões presentes”. É esta consciência da relação de causa e efeito que 

se estabelece cada vez que a FIER desenvolve uma ação, que nos motiva a 

buscar mais. É o que nos baliza para que estejamos sempre alinhados ao 

que as nossas empresas precisam, e ao caminho que vamos trilhar para 

transformar aspirações em realidade.

Por isso planejamos e nos desafiamos a melhorar continuamente, 

mantendo abertos todos os canais de comunicação para que possamos 

avaliar os nossos resultados, gerar aprendizado e incrementar as nossas 

ações.

Queremos contribuir para que as decisões tomadas hoje gerem 

implicações positivas  no presente e no futuro, movidos pela inquietação de 

quem sempre acredita que poderá ir além. 

Acredito que as ações contidas neste documento expressem o nosso 

esforço neste sentido.

Boa leitura!

Apresentação

Rivaldo Fernandes Neves
Presidente da FIER





Defesa de Interesses
e Imagem Institucional



Na manhã do dia 7 de maio, a Federação das Indústrias de Roraima promoveu mais 

uma edição do Café com a Indústria, criado em 2013 pelo SESI-RR, passando a ser 

coordenado a partir de 2014 pela FIER, devido ao formato e aos assuntos discutidos.

O Governador de Roraima, Francisco Rodrigues foi recebido por mais de cem 

empresas que estiveram representadas por seus proprietários e gestores, juntamente 

com a diretoria, dirigentes e técnicos do Sistema Indústria (FIER, SESI, SENAI e IEL).

A FIER apresentou um levantamento das principais necessidades elencadas pelo setor, 

com destaque para a urgência de ações que trouxessem mais segurança para as 

empresas instaladas no Distrito Industrial, com patrulhamento da Polícia Militar, 

melhoria da Iluminação Pública e instalação de câmeras de monitoramento, as quais os 

empresários se propuseram a adquirir, desde que o governo concedesse descontos no 

ICMS, relativos ao investimento realizado. Também foram solicitadas obras de 

saneamento básico, coleta de lixo, limpeza, asfaltamento e construção de calçadas e 

meio fio.

Além disso, foi reforçada a necessidade de priorização das indústrias locais nas 

compras governamentais, a criação de políticas de incentivo e desburocratização dos 

A Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços da Assembléia Legislativa de 

Roraima (ALE-RR), presidida pelo Deputado Estadual Brito Bezerra (PP), recebeu 

representantes da FIER e dos diversos setores da economia Roraima em uma reunião 

realizada na segunda semana de março.

Neste encontro a Federação das Indústrias do Estado de Roraima  esteve representada 

pela sua equipe técnica composta por uma assessora e um coordenador, juntamente 

com Presidente do Sindicato das Indústrias de Marcenaria do estado de Roraima 

(SINDIMAR) João Tavares, o Presidente do Sindicato da Indústria de Construção de 

Estradas, Pavimentação, Terraplanagens e Obras em geral do Estado de Roraima 

(SINDICON), Luiz Brito e  o empresário Carlos Vilhena, representando a Câmara Madeira 

e Móveis . 

Atendendo a solicitação da casa, os técnicos da FIER apresentaram as principais 

demandas das indústrias locais, como a necessidade de agilizar e desburocratizar o 

Licenciamento Ambiental, definindo etapas e prazos, visando dar condições de 

produtividade para as empresas, pois muitas tiveram que suspender as atividades, 

reduzir a capacidade produtiva, realizar demissão de trabalhadores e inibir 

investimentos. Os setores mais afetados foram o madeireiro, moveleiro, automotivo, 

gráfico, construção civil e de alimentos.

Outro ponto destacado foi a situação do Distrito Industrial Aquilino Mota Duarte, 

reiterando a necessidade de investimentos em saneamento, iluminação, asfaltamento, 

instalação de câmeras de monitoramento e implantação da coleta adequada dos 

resíduos.

O grupo ainda discutiu temas como a necessidade de uma fiscalização mais ostensiva 

nas fronteiras, a questão fundiária  e o fomento ao turismo .
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Comissão da Assembleia Legislativa recebe
representantes da indústria

Café com a Indústria discute prioridades para o setor



1 - Empresários no Café da manhã. 2 - Governador Chico Rodrigues ao lado do Presidente da FIER, Rivaldo Neves, durante seu 
pronunciamento. 3 - Presidente do SINDIGRÃOS, Izabel Itikawa. 4 - Presidente do SINDIREPA, João da Silva. 5 - Aniceto 
Wanderley - Industrial. 6 - Elizabeth Fukuda - Industrial. 7 - Maria Luiza Vieira Campos - Vice-Presidente da FIER. 8 - Público 
presente no evento.
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No dia 27 de agosto os conselheiros e empresários vinculados ou não aos  sindicatos   

industriais, assistiram a uma apresentação sobre o acesso às linhas oferecidas pela Caixa 

Econômica Federal e as modalidades de produtos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

A ação foi sugerida durante a última reunião do Conselho Temático de Micro e 

Pequena Empresa, Economia e Política Industrial – COMPI. 

O Gerente da Caixa, Hausmann Fontenele Albuquerque,  esclareceu dúvidas sobre os 

procedimentos, garantias exigidas e taxas diferenciadas por modalidade.

A FIER reiterou o pedido de que haja uma análise a respeito das peculiaridades locais, 

em que a maior parte das exigências das instituições financeiras inviabiliza o acesso ao 

crédito por parte das indústrias de micro e pequeno porte. Um exemplo é a dificuldade 

de obter a regularização do imóvel onde está instalada a empresa, pois a emissão de 

títulos definitivos ainda não abrange todo o Estado em função do processo de 

regularização fundiária ainda não estar concluído.

No dia 29 de julho a Confederação Nacional da Indústria promoveu na sua sede em 

Brasília, o evento denominado “Diálogo da Indústria com os Candidatos à Presidência da 

República”, dividido em três momentos em que os presidenciáveis Aécio Neves, Eduardo 

Campos e Dilma Rousseff, que obtinham maior pontuação nas pesquisas de opinião, 

apresentaram as suas propostas para a indústria brasileira, com base nos 42 temas 

prioritários definidos e encaminhados previamente para cada um. A ação compôs o 

projeto Eleições 2014 - Mobilização Sindical.

O presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, participou da programação 

acompanhado da assessora de imprensa do SENAI-RR e dos jornalistas roraimenses 

Marleide Cavalcante e Jessé Souza, convidados pela CNI para cobrir o evento. No dia 

seguinte eles prestigiaram a solenidade de entrega do Prêmio CNI de Jornalismo e no dia 

31, a coletiva de Lançamento da Olimpíada do Conhecimento em São Paulo, capital.
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Empresários conhecem as formas de acesso às linhas
de crédito de instituições financeiras

FIER participa de Encontro com candidatos
à Presidência

Diálogo da Indústria com Candidatos a Presidência



Como parte das ações do projeto Eleições 2014 - Mobilização Sindical, promovido pela 

Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias de Roraima – FIER, 

realizou um workshop direcionado para lideranças sindicais patronais, no dia 08 de 

agosto.

Presidentes e diretores de doze sindicatos da indústria de Roraima analisaram 

propostas relativas aos três temas selecionados pela entidade nacional, entre os 42 que 

foram encaminhados aos presidenciáveis durante um evento realizado em Brasília, no 

dia 30 de julho. Foram eles:

Ÿ Desburocratização tributária e aduaneira: propostas para simplificação;

Ÿ Modernização e desburocratização trabalhista: propostas para avançar;

Ÿ SIMPLES Nacional: mudanças para permitir o crescimento.

As informações coletadas foram consolidadas em dois documentos: a Carta da 

Indústria de Roraima entregue aos candidatos ao Governo Estadual, contendo as 

demandas locais; e um outro material com as propostas nacionais, o qual foi entregue 

para a presidente da República durante o ENAI 2014.

Projeto CNI – Eleições 2014
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Equipe técnica da Fier e membros dos sindicatos com suas lideranças: Presidente do SINDIGAR- Crisnel Ramalho; João Tavares - 
Presidente do SINDIMAR (centro); Clerlânio Holanda - Diretor do SINDUSCON (esquerda); João da Silva - Presidente do 
SINDIREPA (2o. da esq. para direita) e Ivan Colares - Presidente do SINDIJOIAS.



O evento foi realizado no dia 17 de setembro no auditório da FIER e obedeceu ao 

formato da Confederação Nacional da Indústria – CNI. O objetivo foi promover a 

apresentação das propostas do segmento industrial para serem incluídas nos planos de 

governo dos concorrentes do pleito estadual, bem como promover a troca de 

informações e o esclarecimento de dúvidas desta categoria industrial. 

Participaram da programação os três candidatos com maior expressão nas pesquisas 

de opinião. A ordem de cada um foi definida em sorteio, realizado com os coordenadores 

de campanha de cada um: Ângela Portela, Chico Rodrigues e Suely Campos.

Para cada candidato foi apresentado um resumo da Carta da Indústria, documento 

elaborado pela FIER, onde se encontravam as principais necessidades do segmento 

industrial e as ações que dependem de uma ação política direta do Executivo Estadual, 

para que seja possível alcançar os níveis desejados de competitividade. O documento foi 

encaminhado com antecedência para todos, a fim de que tomassem conhecimento do 

seu conteúdo e pudessem preparar-se para as apresentações e respostas para as 

perguntas elaboradas previamente pelos sindicatos industriais e sorteadas na hora do 

evento.

Na presença da diretoria da FIER, empresários convidados e da imprensa, todos 

assinaram a sua proposta e compromisso de atender as demandas elencadas.

FIER promove encontro com candidatos ao governo
e empresários industriais

1 - A candidata Ângela Portela deu ênfase à estruturação e revitalização do Distrito Industrial e criação do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social.  2 - O candidato Chico Rodrigues, explanou sobre a criação do Conselho de Desenvolvimento 
Industrial de Roraima, que beneficiará as empresas locais. 3 - A candidata Suely Campos falou sobre o trabalho articulado com a 
FIER, e a reestruturação não só do Distrito Industrial. 4 - Membros da FIER, sindicatos filiados e imprensa roraimense presentes no 
evento. 

1 2

3
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A 9ª edição do Encontro Nacional da Indústria, promovido pela Confederação Nacional 

da Indústria – CNI, foi realizada em Brasília nos dias 5 e 6 de novembro de 2014, tendo 

como tema central O que a indústria espera do novo governo. 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, participou do ENAI com uma 

comitiva de 14 pessoas, entre diretores, conselheiros, dirigentes e técnicos da entidade. 

Na programação houve painéis, debates e atividades interativas, promovendo a 

reflexão sobre o crescimento brasileiro e as propostas das Federações e da CNI, 

consolidadas na Carta da Indústria direcionada à presidente Dilma Rousseff. Por meio 

delas, o evento abordou os principais pontos da agenda proposta pela CNI para os 

próximos quatro anos de governo. 

Encontro Nacional da Indústria
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1. Diretores e Conselheiros da FIER; 2. Stand da FIER no ENAI; 3. Presidente da CNI fazendo a abertura do Evento.
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No dia 29 de outubro, o Governador de Roraima, Chico Rodrigues, assinou o Decreto 

No. 17.761-E, que ampliou de R$ 1.260.000,00 para R$ 1.800.000,00 o sublimite do 

Simples Estadual para o exercício de 2015.

Durante entrevista coletiva para anunciar esta medida, o chefe do Executivo Estadual 

destacou que isto só ocorreu em função da articulação da Federação das Indústrias do 

Estado de Roraima, apresentando a proposta de ampliação do sublimite durante a 

realização do Encontro da Indústria de Roraima com candidatos ao Governo e mantendo 

o acompanhamento com uma exposição de motivos bem embasada.

O imposto SIMPLES Nacional foi criado para desburocratizar o sistema de arrecadação 

no País, permitindo que oito tributos fossem calculados com base em alíquota única e 

recolhidos por meio de um único formulário. 

Somente as micro ou pequenas empresas podem usufruir deste benefício e quando a 

lei foi criada, para não ocasionar perda de arrecadação, alguns Estados foram 

autorizados a adotar os chamados sublimites, que são valores inferiores a R$ 

3.600.000,00, para fins de recolhimento unificado dos tributos federais e mais o ISS e 

ICMS.

Atendendo a demanda da FIER,
Governo do Estado amplia sublimite do SIMPLES
para 1,8 milhão em Roraima

Representante da Federação das Indústrias do Estado de Roraima explicando porque a FIER propôs este decreto. 





A Superintendente da FIER, acompanhada da Técnica do CPAS e o Economista da FIER 

participaram do Curso Intensivo em Políticas Públicas e Defesa de Interesses da Indústria, 

nos dias 18 e 19 de setembro de 2014, em Manaus – AM. O Curso ofereceu 

conhecimentos práticos aos profissionais que atuam com Políticas Públicas ou como 

Relações Governamentais  junto ao Poder Executivo brasileiro e teve como objetivo 

preparar os profissionais que atuam nessas áreas para que tenha maior eficácia em suas 

atividades para as suas federações.

As dificuldades e desafios apresentados pelas Indústrias de Roraima para a FIER, 

compõem a agenda de defesa de interesses da instituição junto aos Conselhos de 

Políticas Públicas, Comissões, órgãos estaduais, municipais e federais, e Reuniões que 

discutem os rumo do desenvolvimento do Estado.

As necessidades dos setores foram apresentadas para a entidade por meio dos 

sindicatos ou empresas industriais e, a partir daí, se iniciou um trabalho conjunto entre a 

diretoria, a equipe de assessoria e dirigentes, o qual é extensivo a todos os segmentos.

 Por meio da sua Assessoria de Gestão, a Federação atuou para alcançar resultados de 

curto e médio prazo junto aos órgãos públicos, visando trazer mais agilidade para os 

processos e segurança jurídica para as indústrias.

Em 2014, destacaram-se:

Ÿ A atuação junto ao Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento Industrial - 

CDI/FDI, com suporte técnico que permitiu a aprovação da criação de uma Quadra 

com 60 lotes dentro do Distrito Industrial, medindo na sua totalidade 80 mil metros 

quadrados, para instalação de empresas dos segmentos da Reparação de Veículos 

e Serralheria, conforme demanda apresentada para a FIER;

Ÿ Um intenso trabalho de assessoria aos setores madeireiro e moveleiro, com 

suporte em reuniões, negociações e articulações junto aos órgãos pertinentes, em 

função das dificuldades de acesso a matéria-prima legalizada, processos de 

emissão de licenças e logística. 

Esta pesquisa é realizada mensalmente, coordenada pela Confederação Nacional da 

Indústria e aplicada em cada Estado pelas Federaçãoes. Em Roraima a FIER aplica os 

questionários de acordo com a amostra definida pela CNI. São 12 indústrias de 

transformação e beneficiamento e 9 da construção civil.

Os dados são consolidados nacionalmente para compor um perfil do desempenho do 

setor, suas perspectivas e entraves para a produção.

Os dados referentes a 2014 mostram que a indústria de Roraima passa pelos mesmos 

desafios da indústria nacional. A carga tributária ainda pesa na composição dos custos 

operacionais, os investimentos foram retraídos em função da dificuldade de acesso ao 

crédito e a competição está cada vez mais acirrada.

Estas informações reforçam a pauta de defesa de interesses da CNI e das Federações.
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Aprimorando técnicas para a Defesa de Interesses

Assessoria para articulação

Sondagem Industrial



A pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER,  

ouviu 37 gestores, sendo 91,89% de empresas industriais dos ramos da construção civil, 

estradas e terraplenagem, gráfica, confecção, reparação de veículos, beneficiamento de 

grãos, fabricação de jóias, madeireiras, cerâmicas e artefatos de cimento;  e 8,09% de 

empresas públicas. 

O Objetivo foi identificar problemas e obstáculos que têm impedido a admissão ou 

permanência no mercado de trabalho no segmento industrial de Boa Vista, e mapear os 

ramos de atividades industriais estão preparados para receber em seu quadro funcional 

pessoas com deficiência. 

A maioria dos entrevistados declarou estar disposta a contratar pessoas com este 

perfil, sendo que a maior disponibilidade de vagas é para o setor administrativo, serviços 

gerais, vendedor interno, ourives e Office boy. Destes, 51,35% afirmam que a empresa 

está preparada para contratar estas pessoas, enquanto 48,64% declaram que ainda 

precisam criar condições e um ambiente adequado. 

Os dados apontam para um cenário favorável para a inclusão, pois as indústrias 

possuem interesse em ter essas pessoas no seu ambiente de trabalho. As barreiras 

surgem na dificuldade de adequação física das áreas de produção, o que requer 

investimentos que dependem de financiamentos e, estes, nem sempre são fáceis de 

obter; na necessidade de preparar os atuais trabalhadores para conviver e interagir de 

forma saudável e produtiva com as pessoas com deficiências e na preparação destas 

pessoas para as atividades inerentes à indústria local.

FIER realiza pesquisa sobre a inclusão de pessoas
com deficiência nas indústrias

A Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, solicitou à 

Federação das Indústrias de Roraima – FIER, reunião para a apresentação de projeto para 

a implantação do Selo Verde na indústria madeireira no Estado. O encontro aconteceu no 

dia 13 de agosto, na sala de reuniões da FIER.

Estiveram presentes o presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, a vice-

presidente Maria Luiza Campos, a superintendente - Almecir Câmara, o diretor 1º 

tesoureiro - João da Silva e o diretor 2º secretário - Raimundo Pereira da Silva, além dos 

empresários industriais membros do Sindicato da Indústria de Desdobramento e 

Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados do Estado de Roraima – 

SINDIMADEIRAS e a equipe técnica da FIER.

O projeto prevê que as madeireiras que possuem o selo verde devem comercializar 

apenas produtos retirados das florestas de forma ambientalmente correta, e 

enquadrados em um plano de manejo certificado por organismos reconhecidos.

O presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, Walker Jacinto, afirmou que o 

selo verde pode viabilizar incentivos fiscais e tributários em busca do consumo 

sustentável. “O projeto poderá ser um atrativo para mais indústrias no Estado de 

Roraima, visto que já é realidade em muitas capitais do Brasil”.

A FIER e O SINDIMADEIRAS avaliaram a proposta positivamente, mas ela depende 

diretamente da aprovação do Projeto de Lei Estadual referente ao Manejo nas áreas de 

posse, cuja articulação institucional foi conduzida durante o ano.

FIER - Relatório de gestão 2014 - 21

FIER, OAB e Líderes sindicais debatem a implantação
do selo verde em Roraima



No dia 26 de setembro, personalidades, instituições e empresários da indústria local 

que se destacam pelo trabalho em prol do desenvolvimento industrial, econômico e 

social de Roraima, foram agraciados com o Prêmio Mérito Industrial 2014, concedido 

pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER.

Esta é uma honraria instituída pela FIER em 2001, considerada a mais significativa 

condecoração conferida pela instituição. A indicação dos homenageados partiu dos 

sindicatos filiados à FIER, sendo posteriormente analisada pela Comissão Avaliadora e 

homologada pelo Conselho de Representantes da entidade. O Prêmio possui três 

categorias: personalidades, instituições e empresário industrial.

Em uma cerimônia marcada pela emoção, com a presença de autoridades, parceiros e 

empresários, foi entregue as premiação aos seguintes agraciados:

Categoria Personalidades

ŸManoel da Silva (in memorian), indicado pelo SINDEARTER

ŸDeusdete Coelho, indicado pelo SINDIREPA

ŸRomero Jucá, indicado pelo SINDUSCON

ŸPadre Revislande dos Santos Araújo,  indicado pelo SINDUSCON

Categoria Instituições

ŸLiga Roraimense de Combate ao Câncer, indicada pelo SINDIREPA

ŸCaixa Econômica Federal, indicado pelo SINDUSCON

Categoria Empresário Industrial

ŸJosé Eudes (Sabão Glória), indicado pelo SINDUSCON             

ŸJoaquim Santiago (Mundo das Peças),  indicado pelo SINDIREPA

ŸAniceto Wanderley (Rações Criação), indicado pelo SINDUSCON

ŸIzabel Itikawa (Arroz Itikawa), indicada pelo SINDUSCON 

FIER concede homenagem a quem promove o
desenvolvimento da indústria e do Estado
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O Presidente da FIER entregando o Prêmio para: 1 - Caixa Econômica Federal, representada pelo superintendente Severino Ribas. 2 - Liga Roraimense de Combate ao Câncer, 
representada pela Dra. Jandira Negreiros. 3 - Deusdete Coelho, ao lado do Presidente do SINDIREPA. 4 - Raquel da Silva ao lado da Presidente do SINDEARTER, Maria Luiza Vieira Campos, 
recebe o prêmio em nome do seu pai - Manoel da Silva (in memorian) . 5 - Padre Revislande dos Santos Araújo. 6 - José Eudes Pereira. 7 - Sander Salomão, representando o Senador 
Romero jucá. 8 - Izabel Itikawa. 9 - Joaquim Santiago Filho ao lado do Presidente do SINDIREPA. 10 - Aniceto Wanderley.
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No dia 4 de abril a Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

Roraima (Fecomércio RR) comemorou 23 anos de criação. Na ocasião, foi realizada a 

cerimônia de entrega da "Ordem do Mérito Comercial do Estado de Roraima" para 

personalidades físicas, jurídicas e organizações nacionais e internacionais, que se 

destacaram no segmento empresarial, cultural, científico, político, religioso, social e na 

defesa livre, contribuindo para com as entidades do sistema FECOMERCIO/ 

SESC/SENAC/IFPD no estado de Roraima.

O Presidente da Federação das Indústrias de Roraima – FIER, engenheiro  Rivaldo 

Fernandes Neves recebeu a concessão de Comendador, destinada aos secretários dos 

governos dos estados da união e do distrito federal, conselheiros de embaixada ou 

legação estrangeira, cônsules gerais de carreira estrangeiros, contra-almirantes, generais 

de brigada, brigadeiros, juízes de segunda instância, presidentes de associações, 

científicas e culturais de classe e funcionários de igual categoria do serviço público 

federal, estadual ou municipal e outras personalidades de hierarquia equivalente.

A homenagem se deu pela condução e modelo de gestão implantado no Sistema 

Indústria-RR e na defesa de interesses das empresas do setor.

O Presidente da Federação das Indústrias de Roraima, empresário Rivaldo Neves 

recebeu a Medalha Grandes Amazônidas, concedida pela organização da sociedade civil 

Pan Amazônia, no dia 31 de março, na sede da Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas – FIEAM, em Manaus

 Em sua V edição, a medalha é uma honraria que reconhece o valor de indivíduos, 

empresas e instituições que tenham contribuído de modo significativo para a promoção 

do fortalecimento regional e do bem comum dos povos da Amazônia Continental.  

Na mesma ocasião foi lançado o livro "Amazônia Continental - Desafios e Soluções na 

Visão de Grandes Amazônidas", coletânea de artigos de autoria dos agraciados com a 

Medalha Grandes Amazônidas, desde a primeira edição da honraria.

A Pan Amazônia atua promovendo o ideal da cooperação e integração regionais, como 

meio para fortalecer as sociedades Amazônicas.

Presidente da FIER Rivaldo Neves é agraciado com
a Ordem do Mérito Comercial de Roraima

Reconhecimento na região amazônica

Entrega da Ordem do Mérito 
Comercial de Roraima pela 
FECOMERCIO
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Em cerimônia realizada no dia 25 de novembro, o empresário Getúlio Cruz recebeu a 

Medalha do Mérito Industrial da CNI. Ele foi indicado pela FIER, em função da sua 

atuação no setor gráfico e de comunicação, tendo consolidado um importante grupo 

empresarial que gera empregos e contribui para o desenvolvimento de Roraima. Sua 

indicação foi uma das quatro selecionadas entre as 27 encaminhadas por todas as 

Federações que compõem o Sistema Indústria.

A honraria foi entregue pelo conselheiro e diretor da CNI, Clerlânio Holanda e o 

Presidente da entidade, Robson Andrade. 

Industrial roraimense é homenageado pela CNI

Entrega da Ordem do Mérito 
Comercial de Roraima pela 
FECOMERCIO.

O industrial Getúlio Cruz ao lado do presidente da CNI, Robson Braga e do Delegado Representante da FIER junto à CNI, 
Clerlânio Holanda.
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A solenidade de entrega do Prêmio FIER de Redação 2014, foi realizada no dia 14 de 

outubro, no auditório do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 

Furtado. Na segunda edição do Prêmio foram mobilizadas 88 instituições de ensino 

públicas e privadas. Ao todo foram recebidas 45 inscrições, sendo 27 redações de 15 

escolas, na Categoria I (Ensino Fundamental) e 18 redações de 11 escolas na Categoria II 

(Ensino Médio e Técnico). 

Neste ano foram mobilizadas 88 instituições de ensino públicas e privadas. Ao todo 

foram recebidas 45 inscrições, sendo 27 redações de 15 escolas, na Categoria I (Ensino 

Fundamental) e 18 redações de 11 escolas na Categoria II (Ensino Médio e Técnico). O 

tema foi “Os impactos causados por produtos piratas para a indústria e para a sociedade 

de Roraima”. 

Para a melhor compreensão do tema foi estabelecida uma parceria muito importante 

com o Grupo Estadual de Educação Fiscal composto pela Secretaria de Estado da Fazenda 

– SEFAZ, Secretaria de Estado de Educação e Desporto – SEED e Delegacia da Receita 

Federal do Brasil em Roraima – DRFB/RR. O grupo realizou palestras em várias escolas, 

levando informações e conhecimento para mais de 500 alunos e transformando-os em 

multiplicadores do assunto.

Os vencedores foram: 

Como premiação os alunos receberam troféus, certificados e tablets de 7 e 10 

polegadas para o segundo e primeiro lugares da Categoria I, e Netbook e Tablet de 10 

polegadas para o segundo e primeiro lugares da Categoria II respectivamente.

As instituições de origem dos alunos das Categorias I e II receberam um kit esportivo e 

um vale compras para a aquisição de livros ou jogos lúdicos no valor de R$ 500,00 para o 

primeiro lugar de cada categoria e de R$ 250,00 para o segundo lugar.

Categoria I Ensino Fundamental 

1º lugar: Débora Kalinne da Silva Lopes - Escola Estadual Lobo D'Almada

Título da Redação: Os impactos causados por produtos piratas para a indústria e a 

sociedade de Roraima.

2º lugar: Fernanda Fernandes Coelho Ferreira - Escola Adventista de Boa Vista

Título da Redação: A pirataria e a Situação Econômica do País

Categoria II Ensino médio e técnico

1º lugar: Johana Rainara Ferreira Bispo - Escola Estadual Ana Libória

Título da Redação: Nenhum Conto de Fadas

2º lugar: Williane Lopes Soares Costa - Cuca - Colégio Educacional E Cursos

Título da Redação: Entrave ao progresso de Roraima

Categoria I Ensino Fundamental 

1º lugar: Débora Kalinne da Silva Lopes - Escola Estadual Lobo D'Almada.

Título da Redação: Os impactos causados por produtos piratas para a indústria 

e a sociedade de Roraima.

2º lugar: Fernanda Fernandes Coelho Ferreira - Escola Adventista de Boa Vista.

Título da Redação: A pirataria e a Situação Econômica do País.

Categoria II Ensino médio e técnico

1º lugar: Johana Rainara Ferreira Bispo - Escola Estadual Ana Libória.

Título da Redação: Nenhum Conto de Fadas.

2º lugar: Williane Lopes Soares Costa - Cuca - Colégio Educacional E Cursos.

Título da Redação: Entrave ao progresso de Roraima.

Prêmio FIER de Redação
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No dia 14 de novembro a Federação das Indústrias do Estado de Roraima recebeu os 

profissionais de todos os veículos de comunicação local para um café da manhã realizado 

no Tapiri do SESI.

A iniciativa  teve o objetivo de reconhecer a importância do trabalho da imprensa para 

a  divulgação dos serviços e posicionamento do sistema Indústria-RR, num momento de 

descontração e integração entre a diretoria, dirigentes do Sistema e dos profissionais da 

imprensa.

Além da confraternização, houve uma apresentação das realizações com maior 

destaque no rádio, televisão, mídia impressa e internet. Ao final foram sorteados tablets, 

câmeras fotográficas, carregadores portáteis para celular e muitos outros brindes.

Café com a Imprensa

1 - Palestra  no Colégio Objetivo sobre tema do Prêmio FIER de Redação. 2 - Palestra  na Escola Penha Brasil sobre tema do 
Prêmio FIER de Redação. 3 - Johana Rainara - Vencedora da Categoria II (à esquerda); Fernanda Ferreira - 2º. Lugar na Categoria 
II (ao centro) e Déborah Lopes - Vencedora da Categoria I (à direita). 4 - A superintendente da FIER, Almecir Câmara e o delegado 
da Receita Federal, Omar Rubin (ao centro) com membros do Grupo de Educação Fiscal.
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Jornalistas de diversos veículos de comunicação recebendo brindes durante o sorteio.



Dia Nacional da Construção Social

No dia 23 de agosto, os trabalhadores da indústria da construção civil, tiveram um 

sábado diferente. O dia foi marcado pelos 3.615 atendimentos nas áreas de saúde, 

cidadania e lazer. Ao todo, 1.619 pessoas usufruíram os mais de 40 serviços oferecidos, 

tanto para os trabalhadores, quanto para seus dependentes.

O Dia Nacional da Construção Social foi uma realização da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção – CBIC e do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do 

Estado de Roraima – SINDUSCON, em parceria com o SESI e o apoio das empresas 

industriais R.Neves, RJS engenharia, Centro Norte, Renovo e mais 20 instituições 

parceiras.

De 8 da manhã, até as 17h, os trabalhadores e seus dependentes receberam serviços 

clínica médica, pediatria, odontologia, exame preventivo, fonoaudiologia, audiometria, 

imunização, aplicação de flúor, orientação e entrega de kit de higiene bucal.

Corte de cabelo, limpeza de pele, emissão da 1ª via da carteira de trabalho e de carteira 

de estudante, emissão de CPF, atendimentos jurídicos, parcelamento de dívidas junto a 

CAER, divulgação e cadastro para estágio pelo IEL e dos cursos do SENAI, foram alguns da 

área de cidadania.

No lazer foram oferecidos massagem anti-stress, recreação para o público infantil, 

oficina de desenho e pintura de rosto, cama elástica, pebolim, tênis de mesa, 

Alguns momentos do evento: 1 - Atividades Recreativas. 2 - Atividades esportivas. 3 - Consultas e procedimentos 
odontológicos. 4 - Consultas em clínica geral para dependentes e trabalhadores. 5 - Emissão de documentos. 6 - Oficinas 
rápidas.
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A tarde do dia 22 de novembro foi agitada no SESI-RR, com a grande participação de 

trabalhadores da indústria local e seus dependentes na programação do Dia da Indústria 

Roraimense. Esta ação é iniciativa da FIER e do SESI, juntamente com os sindicatos 

industriais - SINDUSCON, SINDEARTER, SINDIMADEIRAS, SINDICONF, SINDIREPA, 

SINDIGRAF, SINDIGAR, SINDIPAN E SINDICON – e contou com o apoio da indústria de 

Sorvetes Caramelo, do SENAI e IEL. Houve a adesão de voluntários das entidades do 

Sistema Indústria e também de empresários vinculados aos sindicatos industriais, que 

ajudaram na distribuição de senhas, organização das filas e orientações.

Foram mais de 20 serviços gratuitos oferecidos, sendo os mais procurados a 

odontologia, clínica médica, pediatria, exames clínicos das mamas, emissão de carteira 

de trabalho, 1ª. Via da carteira de identidade, CPF. 

Além destes, houve Orientações do Câncer da Próstata; Massagem; Divulgação da 

Educação Continuada; Orientações sobre o INSS; Ouvidoria e informações sobre débitos 

de conta de água; Brincadeiras recreativas, danças e palhaços; Corte de cabelo; Doação 

de cães e gatos; Degustação das receitas do Programa SESI Cozinha Brasil; Divulgação e 

Cadastro para o Programa de Estágio e Exposição de projetos de eletrônica e robótica.

Ao todo foram realizados 2.782 procedimentos para 1.391 pessoas, tendo 25 

instituições parceiras e 135 voluntários.

Dia da Indústria Roraimense

1 - Clínica Geral e Exame Clínico Preventivo ao Câncer de Próstata. 2 - Consultas e procedimentos em odontologia. 3 - 
Orientações para prevenção do câncer de próstata. 4 - Promoção do Bem-Estar. 5 - Serviços de Cidadania. 6 - Trabalhadores e 
Dependentes aguardando os atendimentos em saúde.
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No segundo semestre a CNI e as Federações de Indústrias lançaram uma campanha 

com orientações simples e práticas para apoiar o uso eficiente da energia nas quase 573 

mil unidades industriais espalhadas pelo país, denominada “Eficiência Energética na 

Indústria”. As dicas de economia foram apresentadas por meio de folders, cartazes e 

cartilhas e no informativo semanal da entidade, o FIER Notícias. A cartilha apresenta uma 

relação completa de dicas, abrangendo os principais usos de energia elétrica na indústria 

e a grande variedade de atividades do setor. 

Dicas de Economia e Sustentabilidade
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Fortalecimento da
Indústria Roraimense





Ÿ Implantação do Programa 5S
Desenvolvida no período de 04 de abril a 29 de setembro, envolvendo as empresas de 

reparação de veículos filiadas ao SINDIREPA, para o aprendizado e aplicação prática desta 

metodologia que contribui para melhorar a eficiência, por meio da destinação adequada 

de materiais. Consiste em separar o que é necessário do desnecessário para organização, 

limpeza e identificação de materiais e espaços e a manutenção e melhoria do próprio 

método, por meio de cinco Sensos que em japonês começam com a letra S: Utilização, 

Organização, Limpeza, Higiene e Autodisciplina.

Ÿ

Os empresários filiados ao SINDIGRAF, SINDIMAR e SINDIREPA participaram de várias 

ações realizadas pela FIER e pelos Sindicatos, no âmbito do Programa, desenvolvido em 

parceria com a Confederação Nacional da Indústria - CNI e o SEBRAE Nacional. Criado 

com o objetivo de estruturar, desenvolver e apoiar ações de estímulo ao fortalecimento 

de micro e pequenas indústrias, priorizando implementação de ações coletivas, em 

Roraima é desenvolvido pela FIER e SEBRAE com o apoio do IEL na execução das ações. 

Na noite do da 11 de fevereiro, aproximadamente 40 pessoas entre proprietários de 

oficinas mecânicas, filiadas ao sindicato e colaboradores das empresas de vendas de 

peças automotivas, participaram da palestra sobre Peças elétricas e injeção eletrônica, 

promovida pelo Sindicato das Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do 

Estado de Roraima – SINDIREPA em parceria com a Pollo Comércio Importação e 

Exportação. 

O principal objetivo da palestra foi contribuir para que os profissionais da reparação 

tenham segurança na realização de um diagnóstico preciso do problema, aumentando a 

qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes.
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PROCOMPI - Programa de Apoio à Competitividade
das Micro e Pequenas Indústrias

Atividades Realizadas:

PROCOMPI Automotivo

Filiados ao SINDIREPA participam de palestra sobre
peças elétricas e injeção eletrônica

Palestra abordou a importância de um diagnóstico preciso.



A segunda etapa do programa voltada ao setor gráfico atendeu dez indústrias e teve 

como eixo central a promoção do acesso ao conhecimento, por meio de ações que 

possibilitassem o aperfeiçoamento técnico para que essas indústrias pudessem 

aumentar a sua competitividade. Neste sentido, foram desenvolvidas as seguintes ações:

Pesquisa T zero

- 18 de janeiro a 08 de abril: Instrumento pelo qual foi possível identificar a condição 

inicial de cada empresa com suas características e desafios, para servir de norteador no 

desenvolvimento das ações planejadas e permitir uma análise comparativa dos 

resultados obtidos ao final do programa.

Curso Prático de Planejamento Estratégico e Gestão Empresarial

- 24 a 27 de fevereiro: Abordou os conceitos necessários para a etapa de elaboração 

dos planos, tais como a missão, visão, análise do ambiente das empresas e prioridades a 

serem contempladas para o alcance dos seus objetivos.

Consultoria em Planejamento Estratégico e Gestão Empresarial

- 20 de março a 07 de maio: Foi desenvolvida a partir das informações geradas pela 

Pesquisa T Zero e da interação com os empresários que compõem o SINDIGRAF.  A 

construção do documento aconteceu de forma participativa contemplando a realidade 

vivenciada pelas empresas e definindo as suas metas prioritárias. 

Curso de Adobe Illustrator

- 01 a 22 de abril: Realizado pelo SENAI-RR, o curso permitiu capacitar os funcionários 

das empresas para o uso desta ferramenta que apresenta vantagens em relação aos 

programas mais comumente usados, como o Corel Draw, por exemplo. A partir desta 

ação, o setor pode se organizar para a adoção de uma ferramenta comum que melhora a 

qualidade do trabalho desenvolvido e o processo de atendimento aos clientes.

Missão Empresarial

-  05 a 09 de maio: Reuniu 10 empresas que participaram da Feira Serigrafia SINGN 

Future Têxtil 2014 em São Paulo/SP, com o objetivo de conhecer as novas tecnologias e as 

tendências do setor, esta feira é tida no mercado como o maior e mais completo palco 

dos lançamentos e novidades do setor de serigrafia, comunicação visual, sinalização, 

sublimação, impressão digital, impressão têxtil, materiais promocionais, brindes e 

personalização.  O resultado foi satisfatório, porque a missão contribuiu com a melhoria 

da atividade empresarial, permitiu que muitos participassem pela primeira vez, gerou 

negócios imediatos e futuros e demonstrou o interesse de participação em novas 

missões ou edições futuras da mesma feira.

Consultoria em Processo Produtivo Produção mais Limpa (P+L)

- 30 de agosto a 18 de novembro: Esta ação teve o objetivo a prevenção da geração de 

resíduos e a utilização adequada dos recursos, buscando reduzir o consumo de matérias 

primas e energia. Foram executadas as seguintes atividades: Palestra de Conscientização 

–contato com a empresa, com a finalidade de passar informações, diagnosticar os 

produtos usados e registrar com fotos; Curso/Treinamento – Foram realizados dois 

encontros com a finalidade de apresentar o conceito e explicação da importância da 

aplicação da P+L para o bom funcionamento da empresa; Análise dos produtos -  

juntamente com os empresários os produtos utilizados na empresa, e após esta análise 

foi sugerido ao empresário como esses produtos podem ser usados de maneira 

sustentável e correta; Emissão de Relatório: Com proposta de benefícios da P+L nas 

Gráficas.

PROCOMPI Gráfico Etapa II 
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Ações de Aperfeiçoamento Técnico e Operacional da Gestão dos Projetos Procompi

- 15 a 17 de outubro: Esta ação foi realizada em Fortaleza/CE, reuniu os Gestores das  

Federações e Sebrae de todo o país, com o objetivo de alinhar os gestores quanto às 

normas do projeto, data de encerramento, entrega de relatórios e prestação de contas, 

como também motivar os mesmo mostrando exemplos de projetos e casos de sucessos, 

o encontro é voltado para apresentação de resultado e troca de experiências.

Palestra sobre NR 12

- 23 de outubro: Esta ação tem a sua importância marcada pela promoção de um 

ambiente de trabalho mais saudável e seguro, pois a Norma Regulamentadora no. 12, do 

Ministério do Trabalho, estabelece as normas de segurança para a operação das 

máquinas no ambiente funcional.

Workshop de Sensibilização sobre Inovação e Sustentabilidade

-13 de novembro: O evento foi realizado na Sala de Treinamentos da FIER, das 19:00 hs  

às 22:00 horas, e contou com as Palestrantes: Tatiana Nogueira, que abordou o tema 

Inovação e Bruna Barros o tema Sustentabilidade.

Palestra Motivacional sobre Comportamento Empresarial e Competitividade

- 10 de dezembro: Realizada na FIER, a ação abordou a responsabilidade do líder 

empresarial, os desafios para uma boa atuação no mercado e os diferenciais que 

contribuem para que as empresas sejam mais competitivas.

Pesquisa de Mercado e Indicadores Estratégicos de novas formas de negócios no 

mercado gráfico e de comunicação visual

- 13 de novembro a 03 de dezembro. O objetivo desta pesquisa foi conhecer como se 

comporta a indústria gráfica e buscar novas alternativas para negócios no mercado da 

comunicação visual em Boa Vista de forma estratégica e sustentável.

Pesquisa T final

- Realizada nos meses de outubro e novembro, a pesquisa marcou o encerramento das 

atividades desenvolvidas junto às empresas ao longo do ano, contendo novos 

indicadores de desempenho e atualizando os dados referentes aos indicadores comuns à 

Pesquisa T Zero. Desta forma, foi possível realizar uma análise crítica com base em dados 

comparativos.

PROCOMPI Moveleiro

Pesquisa T zero

- Realizada de janeiro a março de 2014, promoveu a coleta de dados cadastrais e 

informações a respeito da atuação no mercado, processos produtivos e outros fatores 

que tornassem possível traçar a condição inicial de cada empresa e, assim, definir a 

condução das ações planejadas ao longo do ano, finalizando com uma análise 

comparativa dos resultados obtidos ao final do programa.

Curso Prático de Planejamento Estratégico e Gestão Empresarial

- 24 a 27 de fevereiro. Nesta ação os empresários puderam conhecer melhor os 

componentes de um plano estratégico, bem como a sua funcionalidade, visando dar a 

base necessária para o próximo passo: a elaboração deste instrumento para o Setor 

Moveleiro.  
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Consultoria em Planejamento Estratégico e Gestão Empresarial

- 17 de abril a 30 de maio. Foi realizada de forma participativa, promovendo a definição 

da missão, visão, objetivos, metas e análise dos cenários que podem favorecer ou 

prejudicar o desempenho do setor.  Muitas das análises foram conduzidas a partir das 

informações geradas pela Pesquisa T Zero.

Curso de Marceneiro em MDF e Madeira

- 19 de maio a 22 de julho. Realizado pelo SENAI-RR, reuniu 10 colaboradores das 

empresas que aderiram ao Programa. No conteúdo, aulas teóricas e práticas abordando 

as tendências, materiais e técnicas que garantem a qualidade do produto final e uma 

melhor aceitação no mercado.

Workshop de Sensibilização sobre Associativismo e sustentabilidade Ambiental

- 10 de julho. Realizado no SENAI, das 19 às 22 horas, destacou a importância do 

associativismo para o fortalecimento e crescimento do setor, bem como os modelos de 

atuação voltados para a preservação ambiental por meio do uso de técnicas e materiais 

de baixo ou nenhum impacto, redução do desperdício e mecanismos de articulação e 

controle. 

Missão Empresarial

-  29 de julho a 01 de agosto. Reuniu 15 empresas que participaram da Feira ForMóbile 

em São Paulo/SP,  com o objetivo de conhecer as novas tecnologias e as tendências do 

setor. A ForMóbile – Feira Internacional de Fornecedores da Indústria de Madeira e 

Móveis, reúne empresas do Brasil e do exterior com lançamentos e novidades para a 

indústria moveleira. A ação contribuiu para geração de negócios, aquisição de máquinas 

e a maioria aproveitou para conhecer novos produtos e fazer um cadastro com 

fornecedores de matéria-prima.

Consultoria em Implantação da Metodologia 5S nas Indústrias Moveleiras

- 25 de agosto a 17 de novembro. Aplicação da metodologia, junto às empresas, para o 

entendimento e aplicação cinco Sensos que em japonês começam com a letra S e 

permitem trabalhar com mais eficiência, bem-estar e agilidade. São eles: Utilização, 

Organização, Limpeza, Higiene e Autodisciplina.

Palestra Motivacional sobre Comportamento Empresarial e Competitividade

- 10 de dezembro. Realizada no Auditório da FIER esta ação promoveu uma reflexão 

sobre o posicionamento das empresas no mercado, face ao contexto vivido e as 

recomendações para que ela possa continuar atuando em meio aos desafios.

Apresentação do diagnóstico mercadológico do setor moveleiro no Estado de 

Roraima

- 10 de dezembro. Este estudo foi realizado no período de agosto a novembro, 

abordando tópicos como comercialização de móveis em nível varejista e consumidor, 

identificação de fatores limitantes da comercialização, análise da potencialidade do 

mercado móveis em Boa Vista/Roraima.

Pesquisa Tfinal

- outubro e novembro. Realizada nos meses de outubro e novembro, a pesquisa 

marcou o encerramento das atividades desenvolvidas junto às empresas ao longo do 

ano. Ela contemplou novos indicadores e atualizou os dados comuns à Pesquisa T Zero. 

Desta forma, foi possível realizar uma análise crítica com base em dados comparativos.
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Encerramento das Atividades - PROCOMPI 2014

No dia 10 de dezembro às 19 horas, no auditório da FIER, aconteceu o encerramento 

das atividades do Programa de Apoio à Competitividade da Micro e Pequena Indústria – 

PROCOMPI, desenvolvido junto às empresas dos setores gráfico e moveleiro. Mais de 20 

empresas participaram da palestra motivacional que abordou o comportamento voltado 

à competitividade, seguida da apresentação dos resultados obtidos ao longo deste ano: 

aplicação de duas pesquisas (inicial e final) junto aos dois segmentos, oficinas, 

planejamento estratégico, palestras e cursos. O PROCOMPI é uma ação da CNI e Sebrae 

Nacional executada em Roraima pela FIER e SEBRAE-RR com o apoio do IEL e SENAI.

1

3

5

2

4

6

1 - Palestra 5S Procompi Moveleiro. 2 - Missão empresarial Procompi Moveleiro. 3 - Workshop Inovação e Sustentabilidade 
Procompi Gráfico. 4 - Encerramento do Procompi 2014- Diagnóstico do setor gráfico. 5 - Encerramento do Procompi 2014 - 
Apresentação dos Resultados Globais e diagnóstico do setor moveleiro. 6 - Conselheiros, empresários e parceiros no 
Encerramento do PROCOMPI 2014.
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A FIER e o SEBRAE firmaram um convênio para desenvolver as ações do Projeto de 

Fortalecimento da Indústria no Município de Boa Vista, com o objetivo de promover a 

competitividade e a inovação junto aos setores automotivo, de alimentos e mineral 

(gemas e joias). Desta forma, foi possível  desenvolver e qualificar aspectos gerenciais, de 

processos, produção e de qualidade dos produtos, buscando a mobilização de 30 

empresas.

A Federação das Indústrias de Roraima (FIER), coordena o Núcleo de Inovação do 

Sistema Indústria/RR, atuando 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), Serviço Social da Indústria (SESI) para o desenvolvimento de 

projetos e ações alinhados à Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), onde a CNI 

atua  Governança.

Em 2014 as ações se concentraram na execução do Convênio 048-CNI/SEBRAE que 

proporcionou a execução de consultoria técnica para o desenvolvimento de projetos de 

inovação junto às indústrias de Roraima. 

Foram atendidas 6 (seis) empresas: Sorveteria Caramelo, Brasferro, Polpa de Frutas 

Passarinho, Fazenda Samaúma, Sorveteria Saci e Green Máquinas. Os projetos 

abordaram a inovações organizacionais, de marketing e de processos.

A experiência da Sorveteria Caramelo transformou-se em um case de sucesso no 

âmbito desta ação, pois a indústria desenvolveu um novo sabor de sorvete a partir de 

uma fruta regional - o buriti, que alavancou o as vendas e a participação da empresa no 

mercado local de alimentos. Tal inovação possibilitou a sua participação no Prêmio 

Nacional de Inovação.

O Prêmio Nacional de Inovação é uma iniciativa da Mobilização Empresarial da 

Inovação (MEI), realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e Movimento Brasil 

Competitivo (MBC) com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O objetivo é reconhecer as empresas brasileiras que contribuíram para o aumento da 

competitividade do país por meio da utilização de sistemas e técnicas voltados para o 

aprimoramento da gestão da inovação, por meio da implementação de projetos 

inovadores, cujos resultados impactaram significativamente o desempenho do negócio. 

Em Roraima 18 empresas participaram com 21 projetos - um além da meta 

estabelecida – nas categorias Modelo e Negócio e Projeto de Inovação. As inscrições 

foram realizadas com o apoio de dois consultores contratados pela FIER e SEBRAE, com o 

apoio financeiro da Confederação Nacional da Indústria.

Parceria pelo fortalecimento das Indústrias

Inovação

Roraima ultrapassa a meta de inscrições no Prêmio
Nacional de Inovação



Esta rede é composta pelos Núcleos Estaduais de Inovação do Sistema Indústria, os 

quais são responsáveis por disseminar a cultura da inovação e apoiar o desenvolvimento 

de projetos e ações de inovação para as empresas industriais.

O Núcleo de Roraima participou ativamente da construção do seu Planejamento 

Estratégico, por meio de encontros presenciais e trabalhos à distância, resultando na 

elaboração de objetivos, metas e indicadores que foram consolidados no Mapa 

Estratégico da Rede de Núcleos de Inovação.

A primeira edição do Fórum de Inovação Tecnológica da Amazônia – FITAM, aconteceu 

no período de 10 a 13 de setembro no Centro Empresarial Ideias e Negócios, com o 

objetivo de gerar um ambiente de discussão e análises sobre o tema, abordando o 

mercado atual no uso de tecnologias da informação e comunicação, integrando o meio 

acadêmico à iniciativa privada,  e fomentando a inovação.

O evento foi uma iniciativa do IEL com o apoio das entidades do Sistema Indústria, 

Prefeitura de Boa Vista, SEBRAE/RR , Folha de Boa Vista , G1 Roraima, PRODEPA, TOTVS, 

Faculdade Estacio Atual (FEA) , UFRR - Universidade Federal de Roraima , IFRR , SEPRO, 

CONEXÃO FUTURA, Senhora Impressão, Ideias & Negócio$, PROJETAR E A Promove MKT.

Empresários, profissionais, pesquisadores e estudantes, participaram da 

programação que envolveu palestras, oficinas e exposições.

Foram montados sete estandes com espaços reservados para patrocinadores, com 

demonstração de Ferramentas, produtos ou Soluções para a área. Entre os expositores 

estava o Núcleo de Inovação do Sistema Indústria com produtos e serviços das entidades 

que o compõem, com destaque para a exposição de Projetos de Robótica, desenvolvidos 

pelos alunos do 6º ao 9º ano, do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 

Furtado – CET SESI.

Planejamento Estratégico da Rede de Núcleo
 de Inovação

Fórum de Tecnologia da Amazônia
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1. Stand do Sistema Indústria no FITAM. 2. Palestras com temas variados. 3. superintendente do IEL conhecendo projeto de 
robótica da escola do SESI.
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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.

Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e 

Infraestrutura –  CTMAR

ŸComposição:

Presidente: João da Silva - SINDIREPA

Vice-Presidente: Wanderkley Bittar - SINDIPAN

Empresários: 

- Audemar Carvalho – SINDIPAN

- Maria Luiza Vieira Campos – SINDEARTER

- Luiz Coelho de Brito - SINDICON

Convidados:

- Luiz Felipe Gonçalves –ECOTROPICA 

- Elizabeth Mitie Fukuda – Associada ao SINDIREPA

- Francisco Joaci de Freitas Luz – EMBRAPA

- Francisco Doan Rabelo – PUBLICOLOR

- Ricardo Bulhões de Mattos – FECOMERCIO

- Maria Consolata O. Nóbrega – SMGA

- José Francisco Teixeira – Suplente SMGA

SISTEMA INDÚSTRIA:

Assessoria Estratégica

- Superintendente do SESI

- Assessora à Gestão

- Coordenador Técnico

FIER

- Técnica do CPAS – Secretária Executiva

- Técnica do CIN - Secretária Executiva

SESI

- Gardênia Cavalcante Figueira 

SENAI

- Arnaldo Mendes de Souza Cruz

- Antônio Carlos Rabelo

- Icaron Diego Correa da Rocha – Suplente SENAI

IEL

- Samadar Maria da Silva

Conselhos Temáticos
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Ações decorrentes do Conselho:

Usina de Beneficiamento de PETs é instalada em Boa Vista

No dia 6 de junho, a Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, o Consulado 

do Japão, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e a Prefeitura de Boa Vista, realizaram 

a cerimônia de instalação da Usina de Beneficiamento de plásticos rígidos, garrafas PET e 

similares, no Galpão da UNIRENDA, localizado na BR-174 logo após o Anel Viário. A ideia 

surgiu no âmbito das discussões e propostas do Conselho Temático de Meio Ambiente, 

Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura– CTMAR.

Assuntos tratados em 2014:

ŸApresentação de novos membros do Conselho.

ŸApresentação do Regimento, com alterações feitas em 2014. 

ŸEleição e Posse do Presidente e Vice do Conselho Temático.

ŸApreciação, discussão e aprovação do Plano de Ação de 2014. 

ŸApresentação sobre Sistema Energético de Roraima, envolvendo a 

situação atual de geração e distribuição de energia, bem como os 

projetos futuros, de curto, médio e longo prazo, que foram apresentadas 

pelos representantes da Eletrobrás Distribuição Roraima, Eletrobrás/ 

Eletronorte e Companhia Energética de Roraima - CERR.

ŸApresentação sobre a Instalação e Inauguração da Usina de 

reciclagem de Pet e Plásticos Rígidos.

ŸApresentação da FIER na Audiência Pública do Conselho dos 

Consumidores da Eletrobrás.

ŸBreve relato das Palestras realizadas pela Eletrobrás, 

Eletrobrás/Eletronorte e CERR.

ŸOrientações e esclarecimentos sobre os processos de licenciamento 

e fiscalização ambiental. (Participação do chefe de fiscalização da SMGA).

ŸAvaliação do trabalho desenvolvido em 2014 e Propostas para 2015.

ŸReeleição do Presidente do Conselho, João da Silva e do vice-

presidente, Ivan Colares .

1 - Cerimônia de Instalação com a presença da prefeita de Boa Vista, Vice-Presidente da FIER, Cônusl do Japão e demais 
autoridades. 2 - A vice-presidente da FIER (à frente), juntamente com o Cônsul do Japão e a superintendente da FIER (2a. fileira) 
e os cooperados da UNIRENDA.
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O equipamento foi adquirido pela FIER com recursos obtidos junto ao Consulado do 

Japão e cedido em regime de Comodato para a UNIRENDA por 5 anos, em que a 

Federação será responsável pelo envio de relatórios de desempenho ao Consulado. Ao 

final desse período será realizada a doação do maquinário, passando-o definitivamente 

para a UNIRENDA. 

Além da elaboração do projeto de aquisição, a FIER também realizou as obras 

complementares da rede hidráulica para abastecer o equipamento, doou equipamentos 

de proteção individual para os cooperados e articulou o apoio do SESI e SENAI para 

programas de Saúde e Segurança no Trabalho, Projetos de Engenharia e 

Acompanhamento da Obra e Manutenção do Equipamento e cursos profissionalizantes.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente aportou recursos para a reforma das 

instalações do galpão onde os cooperados irão trabalhar, melhorias da rede elétrica, 

hidráulica, setor administrativo e refeitório. A sensibilização dos catadores e o apoio por 

meio de projetos sociais também ficaram a cargo da prefeitura.

O evento contou com a presença do Cônsul do Japão Kazuo Yamazaki, da vice-

presidente da FIER  Maria Luiza Campos, da prefeita de Boa Vista Teresa Surita, 

empresários industriais, secretários municipais e a imprensa.

CTMAR promove palestra sobre o Sistema Energético de Roraima

Esta ação aconteceu no dia 8 de maio e foi dividida em três momentos. O primeiro foi 

conduzido pelo Superintendente da Eletrobrás/Eletronorte, Roni Franco, abordando o 

sistema de geração de energia e os projetos para os próximos anos. Ele destacou que a 

Eletrobrás tem um compromisso de interligar todos os países da América do Sul 

energeticamente nos próximos anos e, para isso, estão analisando um projeto em 

parceria com a República Federativa da Guyana, que prevê a construção de duas 

hidroelétricas nos planaltos Guyanenses. 

O diretor operacional da Eletrobrás Distribuição, Rodrigo Moreira, apresentou o 

projeto de suprimentos ao Estado de Roraima, onde um estudo de cenários para a 

solução do problema a curto prazo foi feito em 2013. De acordo com Rodrigo há um 

projeto para a ligação da energia em Roraima com o Sistema Interligado Nacional, via 

Manaus por meio da portaria 396/2013 que prevê a distribuição de até 170 MVA em 

2014.

Usina em
funcionamento

44 - FIER - Relatório de 2014Gestão 



Ele informou que já estava em andamento a construção de uma usina que deverá 

distribuir aproximadamente 75 MVA, a qual dará suporte para a rede de distribuição já 

existente interligada com a Venezuela, minimizando assim os afundamentos (quedas de 

energia) causados pela oscilação na rede.

A terceira apresentação foi do Engenheiro Eletricista responsável pelo departamento 

de planejamento da oferta energética da CERR Mário Delgaron. Ele fez uma explanação 

sobre os projetos de expansão da rede em 2014 e destacou que essas obras aumentarão 

a qualidade no fornecimento e viabilidade no sistema. Serão implantadas três 

Subestações em Rorainópolis, Nova Colina e Equador, além da revitalização de outras 

redes incluindo a repotencialização da Hidroelétrica de Jatapu, no sul do Estado.

Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa, Economia e 

Política Industrial –COMPI-2014

ŸComposição:

Presidente: Iracema do Valle Oliviera – SINDICONF

Vice-Presidente: Ostenil Pereira da Silva - SINDICONF

Empresários: 

- Raimundo Pereira da Silva – SINDIGRAF

- Marcelo Lopes Bussachi – SINDIGRAF

- Djalma Costa da Silva – SINDIGRAF 

Convidados:

- Fabiano Vieira – Atuallis Consultoria

- João de Lima Tavares - SINDIMAR

- Francisco Derval Furtado – SEPLAN

- André Vicente Cursino Raposo – CEF

- Misael Moreno dos Santos - BASA

- Edson Carvalho de Moraes - SEFAZ

SISTEMA INDÚSTRIA:

Assessoria Estratégica

- Superintendente do SESI

- Assessora à Gestão

- Coordenador Técnico
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COMPI promove palestra sobre o Fórum Estadual das Micro e 

Pequenas Indústrias 

No dia 15 de maio, conselheiros e o público em geral conheceram as ações do Fórum, 

durante a apresentação realizada pela Assessora de Políticas Públicas do SEBRAE-RR, 

Núbia Ribeiro.

Criado pelo Decreto Estadual de nº 7.638-E, de 17 de janeiro de 2007, ele tem o 

objetivo de propor e implantar ações de desenvolvimento, na área da Indústria, 

Comércio e Serviço. Está composto por 48 entidades, entre públicas e privadas, além de 

instituições bancárias, e Federações.

Núbia Ribeiro, destacou  importância de divulgar e apoiar o trabalho desenvolvido. “O 

Fórum Estadual das MPEs busca trabalhar ações de desburocratização, compras 

públicas, capacitação e comércio exterior, sempre beneficiando os pequenos. 

FIER

- Técnicas do CIN – Secretárias Executivas

SESI

- Maria Auristela de Lima

- Débora Arraes Andrade Gruber

SENAI

- Cícero Robson Bandeira Feitosa

IEL

- Lídia Maria das Dores Coelho Tavares

- Thaíse Coelho Ferreira 

Assuntos tratados em 2014:

ŸApresentação de novos membros do Conselho.

ŸApresentação do Regimento, com alterações feitas em 2014. 

ŸEleição e Posse do Presidente e Vice;

ŸApreciação, discussão e aprovação do Plano de Ação de 2014; 

ŸPalestra sobre as ações do Fórum Estadual das Micro e Pequenas 

Indústrias de Roraima. Apresentação pela Secretaria Estadual de 

Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN e pelo SEBRAE-RR;

ŸNotícias sobre o Condomínio Industrial Moveleiro e areunião do FDI. 

(Conselheiro Derval Furtado –Chefe do Departamento de Indústria, 

Comércio e Turismo da SEPLAN);

ŸAcompanhamento do atendimento feito pelo Núcleo de Acesso ao 

Crédito da FIER e Posto de Informações do BNDES (Economista da FIER );

ŸApresentação sobre avaliação dos benefícios da ALC de Boa Vista para a 

economia de Roraima e os seus efeitos para a indústria. (Coordenador 

Regional da SUFRAMA – Sr. Joel Eloy do Nascimento de Souza Cruz);

ŸApresentação sobre os Componentes de uma Política Industrial e a 

Proposta da FIER para o novo Governo do Estado ( Consultor Contábil da 

FIER);

ŸAvaliação do trabalho desenvolvido em 2014; 

ŸPropostas para 2015. 
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Conselho Temático de Responsabilidade Social e Relações 

Trabalhistas – CTRSRT

ŸComposição:

Presidente: Lisete Pereira Carneiro – SINDICONF

Vice-Presidente: Elton Carneiro da Silva, vice, pelo CTRSRT

Empresários: 

- Rosinete Damasceno Baldi – SINDICONF 

- Helisson Fonseca da Silva – SINDIGRAF

Convidados:

- Alcides da Conceição de Lima Filho – ASJUR/FIER

- Izabel Cristina Ferreira Itikawa - SINDIGRÃOS

- Jarbas Bonh– Escritório Nelson Willans Asssociados

- Maria Conceição de Mendonça Lobo – ELETROBRAS 

- Magnólia Pereira Santos – CERR

SISTEMA INDÚSTRIA:

Assessoria Estratégica

- Superintendente da FIER

- Assessora à Gestão

- Coordenador Técnico

FIER

- Técnicas do CIN - Secretárias Executivas

SESI

- Jefferson Haron Diniz Mendes

- Mirian Brito Penhaloza

SENAI

- Francinaira de Melo Paixão

IEL

- José Rui Furtado Bezerra

Núbia Ribeiro
durante explanação 
sobre o Fórum 
das MPEs.
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Assuntos tratados em 2014:

ŸApresentação de novos membros do Conselho;

ŸApresentação do Regimento, com alterações feitas em 2014; 

ŸEleição e Posse do Presidente e vice;

ŸApreciação, discussão e aprovação do Plano de Ação de 2014; 

ŸAnálise sobre a participação da Ação Global 2014 e visita a indústrias de 

Caracaraí;

ŸApresentação a importância do cumprimento das Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho para garantir um ambiente 

saudável e seguro para os trabalhadores e clientes. (Gestora da Unidade 

de Saúde do SESI – Gleice Melo Oliveira Lopes);

ŸVisita às instalações da Eletrobrás/Eletronorte, vencedora Estadual do 

Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho, na categoria de Empresa de Grande 

Porte, para conhecer as práticas de segurança e prevenção de acidentes de 

trabalho;

ŸApresentação sobre a Gestão Sustentável Para Competitividade das 

MPEs, Projeto em parceria com Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID (Assessoria de Responsabilidade Corporativa 

FIER/SESI – Jefferson Haron Diniz Mendes);  

ŸApresentação Preliminar do Diagnóstico de Absenteísmo em Roraima

ŸAvaliação do trabalho desenvolvido em 2014 e Propostas para 2015. 

Conselheiros do CTRSRT em empresa de Caracarí após visitar a Ação Global.

Membros do CTRSRT em visita à Eletrobras.
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Palestra esclarece sobre os lançamentos no E-Social

No dia 13 de maio aconteceu uma a palestra sobre o projeto do governo federal que vai 

unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados, e 

que deve passar a ser obrigatório a partir de janeiro de 2015: o e-Social.

Além dos conselheiros, participaram empresários, colaboradores do Sistema Indústria 

e profissionais que atuam na área de contabilidade.

O palestrante convidado foi o especialista em Direito Tributário e Empresarial, 

Armando Jorge, que atua no escritório Gilbraz Bessa & Advogados Associados, sediado 

em Manaus. Ele explicou como o programa deve ser alimentado, elaborou simulações, e 

destacou os principais requisitos exigidos, abrindo espaço para que os participantes 

pudessem tirar suas dúvidas.

O e-Social é uma ferramenta que vai facilitar o trabalho nos Departamentos de 

Recursos Humanos. Ele unificará as informações e isso vai dar mais celeridade no 

processo pelos profissionais. 

Empresas buscam informações no Posto do BNDES na FIER

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima-FIER possui um Posto de 

Atendimento e Informações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), para atender os diversos setores da economia, sobretudo a indústria. 

A maior procura foi para o Cartão BNDES, Capital de Giro e BNDES Finame. 

Parceria para a Competitividade

A FIER e o SEBRAE firmaram parceria no intuito de promover a competitividade e a 

inovação nas indústrias roraimenses, por meio do Projeto de Fortalecimento da Indústria 

no Município de Boa Vista, que atendeu aos setores automotivo, alimentação e mineral 

(gemas e joias). 

Foram mobilizadas 30 empresas com o objetivo de desenvolver e qualificar aspectos 

gerenciais, de processos, produção e de qualidade dos produtos. 

Especialista esclarece
sobre o e-social





Apoio ao
Associativismo Sindical





O Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, é  um dos instrumentos da 

gerência de desenvolvimento associativo da CNI, para apoiar as federações no 

fortalecimento da representação sindical empresarial, a fim de melhorar o ambiente de 

negócios da indústria e ampliar a competitividade das empresas brasileiras.

Em Roraima é desenvolvido por meio de dois projetos, cujas ações seguem abaixo: 

Edital Associa Indústria 
Contempla ações de estímulo ao associativismo em setores industriais, para  que as 

micro e pequenas empresas possam identificar dificuldades e desafios comuns, atuando 

de forma coletiva e organizada, com o apoio da sua representação  de classe para buscar 

mais competitividade.  

Ações desenvolvidas:

Como Evitar Problemas Trabalhistas

Dada a importância deste tema, foram realizadas duas ações. A primeira aconteceu em 

25 de março e a segunda no dia 19 de agosto.

Os cursos atenderam o SINDUSCON, SINDIGRÃOS, SINDIREPA, SINDIMAR, SINDIGRAF 

e contou com as consultoras Cely Sousa Soares e Maria Inez Diniz de Medeiros.

O conteúdo abordou os cuidados que a empresa deve ter na hora de fazer as 

contratações e gestão de pessoas de forma a prevenir ações e outros problemas na área 

trabalhista.

Diálogo sobre a competitividade na Indústria

Contando com o moderador Márcio Mendonça Franca, a mesa redonda teve a 

duração foi realizada no dia 22 de abril, com a presença de 23 participantes do 

SINDIMAR, SINDIJÓIAS, SINDIGAR, SINDIREPA, SINDUSCON, SINDIGRAF, SINDIGRÃOS, 

SINDICONF.

Como pagar menos tributos

O consultor Antônio Inácio dos Santos Junior apresentou informações sobre como 

usar a legislação a favor da empresa no sentido de diminuir a carga tributária. O curso foi 

realizado no dia 29 de abril e atendeu o SINDIREPA, SINDIPAN, SINDIGRAF, SINDIJOIAS.

Como atender a fiscalização no Trabalho

No dia 22 de julho o consultor Marcelo Carvalho abordou os principais requisitos da 

legislação e normas que norteiam a ação dos fiscais junto às empresas, visando destacar 

a importância do entendimento e o cumprimento das normas, bem como da 

apresentação dos documentos necessários. Participaram do curso o SINDUSCON, 

SINDIGRÃOS, SINDIREPA, SINDIMAR e SINDIGRAF.

Como prevenir problemas ambientais

Realizado nos dias 29 de julho e 10 de outubro, o curso teve como facilitador o 

consultor Marco Antonio Fernandez P. da Silva, que discorreu sobre como preparar a 

empresa para operar com o mínimo de impactos ao meio ambiente e em conformidade 

com a legislação. Estiveram presentes os representantes do SINDIREPA e SINDUSCON.

Como reduzir a Tarifa de Energia Elétrica

Visando orientar as empresas sobre o uso racional dos equipamentos e de toda a 

infraestrutura, para conseguir o consumo de energia elétrica, foi realizada a capacitação 
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no dia 28 de agosto, sob a coordenação do consultor Fábio Sales Dias.

Participaram da ação os representantes do SINDIREPA, SINDICER, SINDIMAR e 

SINDUSCON.

PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS:

De acordo com o edital 2014 do Programa de Desenvolvimento Associativo, foi 

realizada a revisão de 5 planejamentos Estratégicos e a elaboração de um novo, 

definindo missão, visão, objetivos, metas e indicadores para conduzir os sindicatos nos 

próximos anos.  Segue abaixo o cronograma executado: 

Edital Avança Sindicato 
Contempla ações que contribuam para melhor gestão dos sindicatos industriais, por 

meio da orientação e do planejamento, desenvolvendo competências, aprimorando a 

comunicação e o relacionamento com as bases e apoiando projetos inovadores que 

fortaleçam o associativismo.

Desafios do Líder Sindical Empresarial

Esta palestra foi realizada no dia 10 de junho para os representantes do SINDIGRÃOS, 

SINDIMAR, SINDIREPA, SINDEARTER, SINDICONF, SINDIGRAF e SINDICON . O consultor 

Roberto Sotomaior Karam discorreu sobre o perfil, as atribuições e os desafios dos 

empresários que assumem a responsabilidade de congrega e representar os seus 

segmentos empresariais.

Gestão Estratégica do Sindicato

Oito sindicatos filiados à FIER (SINDEARTER, SINDICON, SINDICONF, SINDIMAR, 

SINDIGRÃOS, SINDUSCON, SINDIREPA e SINDIJOIAS) participaram da palestra realizada 

no dia 16 de julho pelo  consultor Alberto Pereira Gaspar. Nela foi possível identificar as 

práticas necessárias para a condução eficiente do sindicato para o alcance dos seus 

objetivos, garantindo a sua legitimidade.

Gestão de Projetos e Parcerias Sindicais

Este curso foi realizado no dia 5 de agosto com o objetivo de contribuir para o 

desdobramento dos projetos elaborados pelos sindicatos e para a ampliação da sua 

atuação por meio de parcerias de sucesso. A consultora Celina Maria Fernandes da 

Cunha Bastos utilizou informações e exemplos a partir da realidade das entidades, com 

conteúdo contemplando a realidade das entidades locais. Participaram representantes 

do SINDICONF, SINDIREPA, SINDIMAR, SINDEARTER, SINDIGRAF e SINDUSCON.

Comunicação e Relacionamento com as Empresas

Considerados pontos críticos de sucesso para uma boa mobilização das lideranças 

sindicais, esta palestra abordou os principais aspectos e técnicas que tornam mais 

eficientes os processos de comunicação e relacionamento com as empresas que 

compõem os sindicatos. Realizada no dia 21 de outubro pela consultora: Cátia Lassalvia, 

esta ação teve a participação de diretores do SINDIMADEIRAS, SINDIMAR, SINDIGRÃOS, 

SINDIGRAF e SINDICONF.
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Revisão

Elaboração

Revisão

Revisão

Revisão

Revisão

AÇÃO PARTICIPANTES

9 participantes

5 participantes

6 participantes

5 participantes

8 participantes

8 participantes

SINDICONF

SINDIGRÃOS

SINDIREPA

SINDIGRAF

SINDICON

SINDUSCON

SINDICATO

12/05/2014

28/05/2014

29/05/2014

03/07/2014

04/06/2014

23/09/2014

PERÍODO



Pesquisa Sindical

Esta iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) foi desenvolvida em 

parceria com a FIER, que aplicou os questionários junto a treze sindicatos industriais de 

Roraima, no período de maio a setembro.

Todos os dados foram consolidados nacionalmente, proporcionando traçar um perfil  

da situação e da atuação dos sindicatos empresariais da Indústria.

Ela abordou aspectos globais, tais como a estrutura física, gestão, negociação coletiva, 

defesa de interesses e prestação de serviços.

Os resultados foram usados como subsídio para o planejamento de novas iniciativas do 

Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), que tem por objetivo fortalecer a 

representação empresarial e estimular o associativismo.

Ela também viabiliza para os sindicatos, uma análise do seu sistema de representação 

e ter um planejamento de ações conjunto com a Federação, a partir da identificação dos 

seus pontos fortes e oportunidades de melhoria.

Semana do Trabalhador da Indústria Madeireira

O evento foi promovido no sul do Estado pela Associação das Madeireiras de Roraima – 

Amaderr, com o apoio do SESI-RR, no período 27 a 30 de maio.

Os trabalhadores das madeireiras participaram de palestras, atividades esportivas e 

recreativas.  A equipe do programa de educação alimentar do Programa SESI Cozinha 

Brasil ministrou cursos para  mais de 200 pessoas no município de Rorainópolis e na Vila 

Nova Colina. 

FIER - Relatório de 2014 - 55Gestão 

Atendimentos clínicos, lazer e capacitações para os trabalhadores e dependentes.



SINDICONF participa de intercâmbio de lideranças

No dia quatro de junho, a presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção do 

Estado de Roraima – SINDICONF, Rosinete Damasceno Baldi, participou da reunião de 

Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indústria do Vestuário, realizada na Casa da 

Indústria em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Participaram do evento, 23 presidentes de sindicatos da indústria do vestuário de 18 

Estados da Federação. O objetivo da ação foi de fortalecer a gestão dos sindicatos e o 

vínculo com o Sistema Indústria, identificando as boas práticas de gestão das lideranças 

setoriais, além dos desafios do segmento nos campos de gestão sindical, negociação 

coletiva, defesa de interesses e prestação de serviços.

SINDIGRÃOS é filiado junto à FIER

No dia 18 de dezembro de 2014, foram empossados os delegados representantes do 

Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima – 

SINDIGRÃOS, junto ao Conselho de representantes da FIER, durante  reunião ordinária. 

Izabel Cristina Ferreira Itikawa e Vitor Hugo Ferronato assumiram como conselheiros 

titulares. Como suplentes, foram empossados  Tatiana Faccio Marques e Genor Luiz 

Faccio. Este é o décimo sindicato  a compor a base de representação da FIER.
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Ações de
Comércio Exterior





A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, divulga a Balança Comercial 

de Roraima, com os registros das importações e exportações do Estado, para 

acompanhamento estatístico e cálculo do saldo monetário, bem como a 

contextualização com os indicadores nacionais.

A análise é publicada no informativo digital FIER Notícias, enviado a todos os 

conselheiros e demais instituições públicas e privadas. Em 2014 foram divulgadas 12 

edições, com detalhes das movimentações sendo que, nos 4 primeiros meses do ano o 

soja liderou as exportações, seguido da madeira, que só passou a ocupar o primeiro lugar 

no mês de maio.

As posições foram se alternando até o final do ano com a predominância do grão como 

item mais exportado, sendo que, a partir de setembro outros itens como a água mineral, 

ferro e aço passaram a compor as transações de comércio exterior.

Certificado de Origem Digital

Este documento é indispensável para a empresa exportadora, pois ele assegura que a 

mercadoria foi elaborada utilizando os critérios de produção previamente estabelecidos 

e o local onde isso ocorreu. É utilizado para vários fins, dentre os quais, a concessão de 

preferência tarifária resultante de um acordo comercial.

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima é autorizada pela Secretaria de 

Comércio Exterior a fazer este procedimento e registrou em 2014 a emissão de 154 

Certificados de Origem em formato Digital para os setores de grãos e madeireiro.

            

Parceria para atuação na tríplice fronteira

No dia 10 de junho o Comitê Gestor do Projeto SEBRAE/FIER de Internacionalização 

Brasil/Venezuela/Guiana, formado por técnicos das duas entidades, estiveram reunidos 

para o acompanhamento das ações desenvolvidas em parceria.

Foram apresentada a Pesquisa TZero, Medida de Gestão para agilizar a habilitação das 

empresas no SISCOMEX/Receita Federal, o Cronograma de Ações do Projeto e a 

Mobilização para aumentar a participação das empresas no projeto.

Missão Empresarial – Guiana

A FIER, por meio da sua superintendente, Almecir Câmara, participou da Missão 

Técnica à Guy Expo 2014, no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2014, em 

Georgewton – Guiana. 

A Missão foi composta por 12 integrantes – empresários, conselheiros do SEBRAE e 

representantes de entidades convidadas - e fez parte do Projeto Internacionalização 

Brasil/Venezuela/Guiana, desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com a FIER. 

Com o objetivo de promover a expansão dos negócios das indústrias em diversos 

setores, a programação incluiu a  visita à Feira Guy Expo, uma reunião com a Câmara de 

Comércio de Lethem – Rupununi; encontro com os representantes da Go-Invest; visita ao 
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Terminal Portuário Público; reunião com a Comissão do Setor Privado (PSC - Private 

Sector Comission); visita à Embaixada Brasileira; reunião com CARICOM – Unidade para 

integração e realização de negócios entre o Brasil e Guiana no Mercado comum 

caribenho; reunião com Membros da GRA (Receita Federal da Guiana); reunião com 

Operador Marítimo John Fernandes Ltd.; reunião com o Ministro de Turismo, Indústria e 

Comércio da Guiana; reunião com Mistério de Relações Exteriores; Fórum de 

Investimentos – Centro de Convenções Internacional – GOINVEST; encontro marcado 

com Câmara de Comércio de Linden; visita a Empresas para prospecção de negócios e 

conclusões das negociações com os empresários.

Ao final, foram identificadas oportunidades para a compra de bebidas em geral, 

pescados, frutos do mar congelados, condimentos para alimentos, embalagens e 

insumos para a agroindústria; parcerias na área de pesquisa e consultoria para os 

grandes projetos dos dois países, com destaque para o setor logístico – fundamental para 

as relações de comércio exterior.

Missão para a Venezuela

Graças ao fortalecimento da parceria entre a FIER e o SEBRAE, foi realizada a Missão 

Empresarial à Feira Expo Internacional 2014, no âmbito do Projeto Internacionalização 

Brasil/Venezuela/Guiana.

A ação foi desenvolvida no período de 24 a 30 de novembro de 2014, na cidade de 

Puerto Ordaz-Venezuela, com a participação de empresários da indústria e comércio, 

dos presidentes, SINDIREPA – João da Silva; SINDIGRAF – Raimundo Pereira da Silva; 

SINDIGAR – Crisnel Francisco Ramalho; SINDIGRÃOS – Izabel Itikawa; representando o 

SINDIMADEIRAS – Eduardo Oestreicher, uma técnica do Centro de Promoção Associativa 

da FIER, técnicos do SEBRAE e da Secretaria de Estado do Planejamento.

A iniciativa teve como objetivo estimular a classe empresarial a firmar negócios com a 

Venezuela e incentivar a integração regional por meio de parcerias sociocomerciais. 

Foi realizada a visitação aos estandes da Feira; participação nas Rodadas de negócios 

com os setores de grãos e reparação de veículos; contatos com os setores gráfico e de 

mineração;  reuniões com representantes da Câmara de Comércio e Indústrias do 
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Município de Caroni, CVG-Corporação Venezuelana de Guayana, e FEDECAMARAS, 

encontro com o Sr. Jairo Celier – Cônsul do Brasil na Venezuela; encontro com o 

Governador do Estado de Bolivar - Francisco Rangel.

Como oportunidades foram identificados potenciais compradores para o arroz 

roraimense e peças automotivas. Por outro lado, há interesse da Venezuela em fornecer 

granito para Roraima (Apesar de haver produção local suficiente para abastecer o 

mercado), embalagens e insumos para a agroindústria.

Nova Cônsul da Guiana visita a FIER

No dia 10 de outubro o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima, 

empresário Rivaldo Neves e a superintendente da entidade, Almecir Câmara, receberam 

a visita da Cônsul Geral Interna, Marissa Carmichael Edwards e da Secretária confidencial 

do Consulado Geral da Guiana no Brasil,  Silara Candido.

Durante a visita, as diplomatas formalizaram a sua apresentação à frente da 

representação diplomática do país vizinho no nosso Estado e, juntamente com os 

dirigentes institucionais foram abordados assuntos pertinentes ao permanente 

estreitamento das relações institucionais e dos desafios do comércio exterior.
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REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - CONSELHOS

Conselho Contencioso Administrativo Fiscal da SEFAZ

Conselho da Junta Comercial/ JUCERR 

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 Diretor 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

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL COMISSÕES

REPRESENTAÇÃO NACIONAL

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Fórum Estadual de Turismo

Fórum Estadual da Micro Empresa e Empresas de Pequeno Porte - SEBRAE, GERR/SEPLAN 
(Comitê Gestor de Tecnologia e Inovação)

Comissão Estadual de Emprego – COERR

Comissão Estadual de Recursos Hídricos

COEMA Regional Centro – Norte

Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas (COMPEM)
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REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NACIONAL

REPRESENTANTE EVENTO DATA LOCAL

30 de janeiro de 2014 Brasília-DF

14 de fevereiro de 2014 Manaus-AM

28 de outubro de 2014

25 de novembro de 2014

16 de dezembro de 2014

Brasília – DF

Brasília – DF

Brasília – DF

18 de fevereiro de 2014

25 e 26 de março de 2014

28 e 29 de abril de 2014

24 de junho de 2014

29 e 30 de julho de 2014

02 de setembro de 2014

30 de setembro de 2014

Brasília-DF

Brasília - DF

Brasília – DF

Campina Grande – PB

Brasília – DF

Belo Horizonte - MG

Brasília – DF

18 de fevereiro de 2014 Brasília-DF

29 e 30 de julho de 2014 Brasília – DF

31 de março de 2014 Manaus – AM

10 de abril de 2014 Salvador - BA

13 a 15 de maio de 2014 Brasília – DF

17 a 29 de maio de 2014. Japão

02 de julho de 2014 São Paulo SP

31 de agosto a 07 de 
setembro de 2014

Belo Horizonte – MG

28 de outubro de 2014 Brasília – DF

05 e 06 de novembro de 
2014

Brasília – DF

21 de novembro de 2014  Rio Branco – AC

Audiência com o presidente da CNI, Robson 
Braga 

Inauguração do Barco Samaúma

Reunião da Ação Pró-Amazônia

Reunião da Ação Pró-Amazônia, Prêmio CNI 
de Jornalismo e Diálogo com os candidatos à 
Presidência da República

Solenidade de entrega da medalha Grandes 
Amazônidas

Participação na solenidade de posse da nova 
diretoria da FIEB

Eleições da CNI e Encontro Nacional de 
Conselheiros do Sistema SEBRAE

Missão empresarial do Conselho do 
SEBRAE/RR

Participação em reunião no escritório da CNI

Olimpíada do Conhecimento (SENAI) 

Reunião da Ação Pró Amazônia, Conselho de 
Representantes e Jantar de Posse da nova 
Diretoria e Conselho Fiscal da CNI

Encontro Nacional da Indústria – ENAI 2014

Solenidade de entrega do Prêmio Mérito 
Industrial e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente 2014

Reuniões de Diretoria da CNI

1ª Reunião do Conselho de Representantes Brasília - DF25 e 26 de março de 2014

Eleições da CNI Brasília - DF13 de maio de 2014 

Campina Grande – PB.24 de junho de 2014
Reunião do Conselho de Representantes 

Brasília – DF29 e 30 de julho de 2014

Olimpíada do Conhecimento MG. Belo Horizonte – MG
31 de agosto a 07 de 
setembro de 2014

Conselho de Representantes e Jantar de 
Posse da nova Diretoria e Conselho Fiscal da 
CNI

Brasília – DF28 de outubro de 2014

Encontro Nacional da Indústria – ENAI 2014 Brasília – DF05 e 06 de novembro de 

10ª Reunião de Diretoria da CNI Brasília – DF25 de novembro de 2014
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(Continuação REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL NACIONAL)

REPRESENTANTE EVENTO DATA LOCAL

REPRESENTANTES DA 
FIER JUNTO À CNI

11ª Reunião de Diretoria da CNI Brasília - DF16 de dezembro de 2014

Reunião da Comissão de Mineração da CNI Brasília – DF03 de julho de 2014

Para participação da Reunião da Diretoria 
Executiva do ABIGRAF Nacional

Missão Técnica Venezuela – Expo 
Internacional 2014, no período de 24 a 30 de 
novembro de 2014, em Puerto Ordaz – 
Venezuela

Para part ic ipação na 7ª  Feira  de 
Fornecedores da Indústria Automotiva – 
AUTOPAR

Intercâmbio de Lideranças Setoriais da 
Panificação

Encontro Nacional da Indústria – ENAI 2014

Fortaleza – CE

Puerto Ordaz – 
Venezuela.

Curitiba – Paraná

Fortaleza – CE

Brasília – DF

25 de abril de 2014

24 a 30 de novembro de 
2014

03 a 07 de junho 2014

11 de novembro de 2014

05 e 06 de novembro de 
2014

12º Reunião do COEMA

13ª Reunião do COEMA

15ª Reunião do COEMA Centro – Norte

Porto Velho – RO

Manaus - AM

Cuiabá – MT

17 de fevereiro de 2014

12 de maio de 2014 

18 e 19 de novembro de 
2014

SINDIREPA

12º Reunião do COEMA

13ª Reunião do COEMA

15ª Reunião do COEMA Centro – Norte

Porto Velho – RO

Manaus - AM

Cuiabá – MT

17 de fevereiro de 2014

12 de maio de 2014 

18 e 19 de novembro de 
2014

SINDICON

SINDIGRAF

SINDIREPA
Missão Técnica Venezuela – Expo 
Internacional 2014

Puerto Ordaz – 
Venezuela.

24 a 30 de novembro de 
2014

SINDIPAN

Missão Técnica Venezuela – Expo 
Internacional 2014, no período de 24 a 30 de 
novembro de 2014, em Puerto Ordaz – 
Venezuela

Puerto Ordaz – 
Venezuela.

24 a 30 de novembro de 
2014

SINDIGAR

SINDUSCON
SINDIREPA
SINDIGRAF
SINDICONF
SINDIPAN

SINDIMADEIRAS
SINDIGAR

SINDEARTER
SINDUSCON

CONSELHO FISCAL

APOIO AOS SINDICATOS – EVENTOS NACIONAIS

REPRESENTANTE EVENTO DATA LOCAL

EXPOSIBRAM Amazônia 2014 E 4° 
Congresso de Mineração da Amazônia

Missão PROCOMPI Gráfico II, participação 
na Feira Nacional SIGN Future Têxtil 2014

Intercambio de Lideranças Setoriais da 
Indústria do Vestuário

Missão PROCOMPI Moveleiro, participação 
na Feira FORMOBILE

Intercâmbio de Lideranças setor Cerâmico

Missão Técnica Venezuela – Expo 
Internacional 2014

Belém – PA.

São Paulo – SP

Campo Grande - MS

São Paulo – SP

Recife – PE

Puerto Ordaz – Venezuela

17 a 20 de novembro de 2014

06 a 09 de fevereiro de 2014

04 de junho de 2014

29 de julho a 1° de agosto de 
2014

29 de agosto de 2014

24 a 30 de novembro de 2014

SINDIGAR

SINDIGRAF

SINDICONF

SINDIMAR

SINDICER

EMPRESÁRIO

30ª Feira Internacional de Mecânica.  Manaus – AM19 a 24 de maio de 2014SINDIREPA



REPRESENTAÇÃO TÉCNICA E EXECUTIVA EM REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS

REPRESENTANTE EVENTO DATA LOCAL

Participação na solenidade de entrega da 
medalha Grandes Amazônidas

18° Fórum de Executivos da CNI e 
Federações de Indústrias

Encontro CNI de Sustentabilidade

Curso “Intensivo em Políticas Públicas e 
Defesa de Interesses da Indústria

19° Fórum dos Executivos da CNI e 
Federações das Indústrias

Solenidade de entrega do Prêmio Samuel 
Benchimol 2014, 

Encontro Nacional da Indústria - ENAI

Manaus – AM.

Brasília - DF

Rio de Janeiro – RJ

Manaus – AM

Brasília – DF

Rio Branco – AC

Brasília – DF

Brasília – DF

31/03/2014

16 de abril de 2014

20 de agosto de 2014

18 e 19 de setembro de 2014

16 de outubro de 2014

21 de novembro de 2014 

05 e 06 de novembro de 2014

SU
P

ER
IN

TE
N

D
EN

TE
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12° Encontro Anual de Relações Trabalho

Workshop “Núcleo de Acesso ao Crédito” 

Capacitação Enterprise Europe Network - 
Brasil

Missão PROCOMPI Gráfico II, participação 
na Feira Nacional SIGN Future Têxtil 2014

Encontro de Gerentes da Rede CIN

Brasília – DF

Brasília - DF

Brasília - DF

São Paulo – SP

Belém – PA

Brasília – DF

Brasília – DF

Brasília – DF

Brasília – DF

20 e 21 de novembro de 2014

12 de fevereiro de 2014

24 e 25 de fevereiro de 2014

06 à 09 de fevereiro de 2014

26 e 27 de março de 2014

12 a 15 de maio de 2014

04 e 05 de fevereiro de 2014

26 de fevereiro de 2014

25 de novembro de 2014

Florianópolis – SC24 e 25 de abril de 2014
13° Encontro da Rede de Desenvolvimento 
Associativo

Reunião do Núcleo de Inovação

Seminário de RedIndústria 2014

Participação no Encontro de Comunicadores

Solenidade de entrega da Medalha da 
Ordem do Mérito Industrial da CNI

C
O

O
R

D
EN

A
D

O
R

 
TÉ

C
N

IC
O

Reunião do Conselho de Assuntos 
Legislativos da CNI

Brasília – DF14 a 15 de julho de 2014

ASSESSORIA 
JURÍDICA

ASSESSORA DE 
COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA À 
GESTÃO

ASSESSOR CONTÁBIL

Encontro de Gerentes da Rede CIN e 
Treinamento em Inteligência Comercial e 
Promoção de Negócios

Brasília – DF02 e 03 de dezembro de 2014

Participação de Capacitação Empresarial no 
Curso de Regime de Origem

Manaus – AM19 de março de 2014

Missão PROCOMPI Moveleiro, participação 
na Feira FORMOBILE

São Paulo – SP29.07 a 1°.08.2014

Curso “Intensivo em Políticas Públicas e 
Defesa de Interesses da Indústria

Encontro Nacional de Gestores PROCOMPI 
2014

Manaus – AM

Fortaleza - CE

18 e 19 de setembro de 2014

15 a 17 de outubro de 2014

Workshop de Gestão de Arrecadação 
Sindical CNI – Federações 

Encontro Nacional da Indústria - ENAI

Brasília – DF

Brasília – DF

23 e 24 de outubro de 2014

05 e 06 de novembro de 2014

Missão Técnica à Venezuela – Expo 
Internacional 2014 

Puerto Ordaz – Venezuela24 a 30 de novembro de 2014

Encontro da Classe Industrial  dos 
Conselheiros de Consumidores e Energia 
Elétrica

Brasília – DF24 de março de 2014

13° Encontro da Rede de Desenvolvimento 
Associativo

Florianópolis – SC24 e 25 de abril de 2014

Missão PROCOMPI Moveleiro, participação 
na Feira FORMOBILE

São Paulo – SP29.07 a 1°.08.2014

TÉ
C

N
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A
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O
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O
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R

N
A
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A
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N
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Ó
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(Continuação REPRESENTAÇÃO TÉCNICA E EXECUTIVA EM REUNIÕES E EVENTOS NACIONAIS)

Reunião de Alinhamento CNI/Federações 
sobre eSocial

Brasília – DF25 de julho de 2014

5° Congresso Moveleiro

Curso “Intensivo em Políticas Públicas e 
Defesa de Interesses da Indústria

Curitiba - PR

Manaus – AM

12 e 13 de setembro de 2014.

18 e 19 de setembro de 2014

Workshop de Gestão de Arrecadação 
Sindical CNI – Federações 

Capacitação da Rede de Atendimento em 
Gestão de Inovação

Congresso Internacional de Inovação

Brasília – DF

Belém – PA.

Porto Alegre – RS

23 e 24 de outubro de 2014

08 a 12 de setembro de 2014

22 e 23 de novembro de 2014

ECONOMISTA

TÉCNICA DO NÚCLEO 
DE INOVAÇÃO

PRESIDÊNCIA/SUPERINTENDÊNCIA

GESTÃO EM NÚMEROS

Carta 303 373

Carta Circular 470 -

Memorando 411 -

Portaria Executiva FIER 14 -

Declarações e atestados 103 -

Convites - 112

Contratos e Convênios 04 -

EMITIDAS RECEBIDASTIPO DE CORRESPONDÊNCIA

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM 2014 PARA OS COLABORADORES DA FIER

Curso de Motofretista Resolução 350/2010

Palestra DST/AIDS

Palestra Prevenção de Acidentes no Trabalho

Palestra de Atendimento de Primeiros Socorros

Palestra de Prevenção e Combate a Incêndios

Workshop de Criatividade

Palestra de Ergonomia

Capacitação em Auditoria da Qualidade

Curso de Redação Oficial

Curso de Novo Acordo Ortográfico

CAPACITAÇÕES

24 à 29/11/2014

27/06/2014

26/07/2014

29/07/2014

02/09/2014

22/11/2014

30/09/2014

05 à 07/11/2014

08 e 10/07/2014

21/05 à 11/06/2014

PERÍODO
CARGA

HORÁRIA
24h

1h

1h

1h

1h

4h

1h

20h

20h

20h
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 INVESTIMENTO INDIRETO
(Caso as matérias espontâneas fossem pagas)

Total de publicação online

Total de publicações em impresso

Total de publicações em rádio

Total de publicações em TV

TOTAL

R$ 7.440,00

R$ 143.247,01

R$ 1.288,00

R$ 7.334,00

R$ 159.309,01

QUANTIDADEESPECIFICAÇÃO

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO

EVENTOS

CERIMONIAL

COBERTURA FOTOGRÁFICA

COBERTURA JORNALÍSTICA DE EVENTOS

06

45

06

QUANTIDADEESPECIFICAÇÃO

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO

DESIGN / CRIAÇÃO

FLYER CRIAÇÃO

ETIQUETAS

VETORIZAÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO

LAYOUT GERAL (cartazes, camisas, capas, faixas, anúncios, prismas, 
cartão de visita, arte para redes sociais, cartões comemorativos, 
placas, fachadas, troféus, outdoors, cartilhas, capas de CD, stands,  
painéis)

QUANTIDADEESPECIFICAÇÃO

– 

02

–

–

52

CONVITES (layout)

COLUNA E ANUNCIOS

BANNER

BANNER PARA WEB

TELA DE PPT

CERTIFICADOS

LOGOS

CRACHÁS

PORTIFÓLIOS

FOLDERS

INFORMATIVO FIER NOTÍCIAS

INFORMATIVO CONSELHO TEMÁTICO

32

159

02

33

07

01

03

–

02

02

51
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