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APRESENTAÇÃO

 Este relatório contém as principais realizações da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima, em um exercício marcado pela 
sua forte atuação na defesa de interesses do setor e no fortalecimento 
das parcerias estratégicas.
 Em cada página deste documento, será possível identificar o 
cumprimento da nossa missão institucional, por meio da execução de 
ações e projetos que seguem a sua orientação de “Contribuir para a 
competitividade da indústria roraimense, atuando na defesa de interes-
ses, representatividade institucional e fortalecimento sindical”.
 Para dar vida a essas diretrizes, consolidamos um modelo de 
gestão fundamentado na ética, transparência, igualdade de oportuni-
dades e a geração de resultados de impacto positivo para as empresas 
e a sociedade, os quais se traduzem no reconhecimento obtido pelos 
nossos clientes, sindicatos, conselheiros, diretores, parceiros e força de 
trabalho.
 Temos orgulho de fazer parte de um Sistema mantido pelas 
indústrias e que, por elas existe, trabalha e inova constantemente, com 
profissionalismo, seriedade e afinco. 
 Finalizamos 2018 com um conjunto de realizações obtidas gra-
ças a nossa capacidade de adaptação às mudanças com criatividade 
e resiliência, alinhados com as necessidades do setor industrial e bus-
cando sempre elevar a qualidade das nossas ações. Estamos prepara-
dos para seguir em frente com otimismo e determinação!

Rivaldo Fernandes Neves
Presidente da FIER





Defesa de
Interesses
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08/02/2018 – Ministro do MDIC visita a FIER

O Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – Marcos Jorge, 
esteve na Federação das Indústrias do Estado de Roraima, acompa-
nhado pelo Superintendente da SUFRAMA – Appio da Silva Tolentino 
e do seu Chefe de Gabinete – Evandro Garla. Eles foram recebidos 
pelo presidente da FIER, Rivaldo Neves e os dirigentes executivos do 
SESI, Almecir de Freitas Câmara e  Arnaldo Mendes de Souza Cruz, do 
SENAI. Também estava presente o empresário industrial – Caio Neves.
Na ocasião, o ministro se colocou-se a disposição do setor produtivo 
roraimense, deixando um canal aberto ao diálogo para o Sistema FIER 
apresentar suas demandas em prol do desenvolvimento econômico do 
Estado, por meio da geração de emprego e renda.

Da esquerda para a direita: a Superin-
tendente da FIER, o chefe de Gabinete 
e o superintendente da SUFRAMA; o 
Presidente da FIER, Rivaldo Neves; o 
Ministro Marcos Jorge e o Diretor Re-
gional do SENAI

20/02/2018 – FIER tem audiência com o
Presidente da República

Uma comitiva estadual liderada pelo presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER), Rivaldo Fernandes Neves, o 
acompanhou em uma audiência com o Presidente da República Michel 
Temer, juntamente com o presidente da Confederação Nacional da In-

Defesa de Interesses
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José Adriano Ribeiro da Silva (Presi-
dente FIEAC) Roberto Magno M. Pires 
(Presidente FIETO); Nelson Azevedo 
dos Santos (Vice Presidente FIEAM)  e 
Rivaldo Neves (Presidente da FIER) na 
audiência

Rivaldo Neves – Presidente da FIER 
cumprimenta o Presidente da Repú-
blica

dústria (CNI), Robson Braga de Andrade, que esteve à frente do grupo 
de presidentes de federações e empresários de 20 Estados.
Foram apresentadas as prioridades da indústria, destacando, entre os 
projetos prioritários do Executivo, medidas que contribuíssem para a 
simplificação e desburocratização de tributos, como a reforma do PIS/
Cofins, incluindo um conjunto de 15 medidas que o governo estava 
pautando no Congresso Nacional, tais como a simplificação tributária, 
regulamentação do teto remuneratório, reforço das agências regula-
doras, redução da desoneração da folha e cadastro positivo. 

Defesa de Interesses
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08/06/2018  SESI e SENAI mostram a sua
importância e contribuição para o

desenvolvimento de RR

Os Departamentos Regionais do Serviço Social da Indústria - SESI/RR 
e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RR, rece-
beram a visita de parlamentares representantes da bancada federal 
de Roraima, que observaram de perto um pouco do trabalho desen-
volvido pelas entidades.
Na programação houve exposição dos trabalhos finalistas do SENAI-
-RR, na etapa estadual do Torneio WorldSkill, na área de vitrinismo; 
exposição de robótica e do projeto Baú de Matemática, premiado 
na Feira Estadual de Ciências (FECIRR), cuja proposta é promover 
interação e auxiliar o aprendizado de crianças com deficiência visu-
al; orientações e divulgação dos serviços de saúde ocupacional de-
senvolvidos pelo SESI. Em seguida, houve apresentação de grandes 
números expressando o trabalho do SESI-RR e SENAI-RR nos seus 30 
anos de existência, bem como as ações voltadas a transparência na 
gestão e na divulgação das informações institucionais. Além disso, 
as autoridades conversaram com alunos, familiares e empresários, 
que falaram sobre a importância dessas instituições para suas vidas 
e para o Brasil. 
Os ex-alunos Verena de Andrade (SESI) e Márcio Souza (SENAI) re-
lataram, com muita emoção, como as entidades mudaram as suas 
vidas. Relembraram tempos difíceis em que, a educação básica e 
profissional que receberam foram determinantes para a construção 
de uma carreira que hoje está consolidada. Ambos são empresários 
bem-sucedidos. 
O empresário industrial, Anacleudo Alves de Lucena, declarou que 
considera a relação com o SESI ser mais que uma parceria, é uma 
aliança com o SESI e o SENAI, que garantem com seus serviços, a 
redução dos custos de produção e um ambiente de trabalho seguro e 
saudável, garantindo uma boa imagem perante o mercado.
A FIER participou da organização do evento e da articulação com 
os parlamentares, pois o SESI e o SENAI fazem parte do Sistema In-
dústria RR, sendo motivo de orgulho em função do reconhecimento 
positivo do seu trabalho.

Defesa de Interesses
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Parlamentares, dirigentes e diretores 
do Sistema Indústria

Mobilização SESI e SENAI em Roraima 
foi um sucesso

Empresário e ex-alunos falam da im-
portância do SESI e SENAI para a sua 
vida profissional

Defesa de Interesses
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ASSUNTOS TRATADOS NOS CONSELHOS
TEMÁTICOS

CTRSRT – CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILI-
DADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, possui Con-
selhos Temáticos que colaboram com estudos, discussões, elabora-
ções e apresentações de propostas e projetos, que contribuem para o 
desenvolvimento industrial e econômico do estado. 
Cada um aborda uma vertente com a participação de empresários e 
instituições que somam seus conhecimentos e experiências, com in-
tuito de gerar soluções e melhorias para o ambiente produtivo e nas 
relações institucionais.
Abaixo estão relacionados  os assuntos tratados

• 06/03/2018 – Assinatura dos Termos de Posse; apresentação 
do lançamento do Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico; Apro-
vação do plano de ação do conselho e proposta de realização de um  
Diálogo sobre Fluxo Migratório em Roraima;
• 15/05/2018 - Apresentação sobre os serviços de saúde gra-
tuitos para trabalhadores acometidos por acidentes de trabalho (Cen-
tro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST/PMBV);
• 17/07/2018 - Apresentação sobre os trabalhos realizados 
pela Casa de Timóteo – Lar Fabiano de Cristo;
• 04/09/2018 - Palestra sobre a implantação do Sistema INER 
de Resíduos Sólidos, por meio do programa “Lixo Zero Social 10”;
• 06/11/2018 - Palestra sobre o eSocial, apresentando os con-
ceitos gerais e esclarecendo aos empresários sobre os principais pon-
tos de atenção para se adequar aos processos.

• Para a condução do CTRSRT em 2019 foram eleitos:
Presidente: Izabel Cristina Ferreira Itikawa - SINDIGRÃOS
Vice - Presidente: Joaquim Pedro de Souza - SINDIREPA

 Nas reuniões realizadas durante o ano, foram apresentados 

Presidente: Janilson Chaves Nery – SINDIREPA

Defesa de Interesses
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os resultados da Balança Comercial do estado de Roraima; O Índice 
de Confiança do Empresário Industrial – ICEI; As informações sobre 
a Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social – PROGREDIR do Go-
verno Federal; Parcelamento do Refis MPE’s; Os resultados da Ação 
Global 2018; Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico; A revisão 
do Regimento Interno do Conselho e convites para grandes eventos 
como o Encontro do Setor Empresarial de Roraima com candidatos 
ao governo do estado, Seminário de Empreendedorismo e Microcré-
dito e Seminário de Energias Renováveis.

 1ª Reunião 

 2ª Reunião 

Defesa de Interesses



CTRSRT
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 3ª Reunião 

 4ª Reunião 

 5ª Reunião 

Defesa de Interesses
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COMPI – CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO E PEQUE-
NA EMPRESA, ECONOMIA E POLÍTICA INDUSTRIAL

Presidente: Iracema do Valle - SINDICONF
• 06/03/2018 - Assinatura dos Termos de Posse; Apresen-
tação do lançamento do Prêmio FIER de Redação e Artigo Cien-
tífico; Aprovação do plano de ação do conselho e proposta de 
realização de um Diálogo sobre Fluxo Migratório em Roraima;
• 08/05/2018 - Apresentação do Projeto Bolsas de Iniciação 
Tecnológica (BITERR) desenvolvido pelo IEL/RR, e seus benefícios 
para as empresas; Apresentação dos Resultados da Implantação 
de Modelos de Gestão da Inovação desenvolvido pela FIER junto 
a 10 indústrias de Boa Vista.
• 17/07/2018 - Palestra sobre Normas Técnicas na produ-
ção de confecções (Etiquetas, Tecidos, Rotulagens, Embalagens), 
identificando os pontos de alteração da legislação que regem os 
processos fabris.
• 04/09/2018 - Palestra sobre o Projeto Roraima Mais Pro-
dutivo desenvolvido pelo SENAI/RR, e os benefícios para as em-
presas industriais; 
• 27/11/2018 - Palestra sobre Como Obter Competitivida-
de em Tempos de Crise;
• Para a condução do COMPI em 2019 foram eleitos: 
Presidente: Adriano Filino – SINDICER
Vice - Presidente: João de Lima Tavares - SINDIMAR

Nas reuniões realizadas durante o ano foram apresentados os 
resultados da  Balança Comercial do estado de Roraima; do Ín-
dice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI; Os assuntos 
tratados no COMPEM; As informações sobre a Rede de Parcei-
ros do Desenvolvimento Social – PROGREDIR do Governo Fede-
ral; Parcelamento do Refis MPE’s;  Os resultados da Ação Global 
2018; Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico; Revisão do 
Regimento Interno do Conselho; e convites para grandes eventos 
como o Encontro do Setor Empresarial de Roraima com candida-
tos ao Governo do Estado; Seminário de Empreendedorismo e 
Microcrédito; Seminário de Energias Renováveis e palestra sobre 
a Reforma Trabalhista promovida pelo SINDUSCON e Sistema 
FIER com o apoio do SEBRAE.

Defesa de Interesses
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 1ª Reunião 

 2ª Reunião 

 3ª Reunião 

Defesa de Interesses
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 4ª Reunião 

 5ª Reunião 

COMPI

Defesa de Interesses
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CTMAR – CONSELHO TEMÁTICO DE MEIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURAIS, ENERGIA E

INFRAESTRUTURA

Presidente: Oneber Magalhães - SINDIMADEIRAS 
• 08/03/2018 - Assinatura dos Termos de Posse; Apresentação 
do lançamento do Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico; Apro-
vação do Plano de Ação, e proposta de realização de um Diálogo 
sobre Fluxo Migratório em Roraima;
• 10/05/2018 - Palestra sobre a Produção de Energia por Ban-
cos de Baterias gerados por parque solar e informações sobre a ins-
talação de novas turbinas na Usina Hidrelétrica de Jatapu, que abas-
tece o Sul de Roraima;
• 23/07/2018 - Informações sobre um Projeto Empresarial 
para o Beneficiamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil como 
nova atividade econômica, reduzindo impactos ambientais e gerando 
competitividade;
• 18/09/2018 - Palestra sobre o Programa de Estímulo a divul-
gação de Dados da Qualidade da Água em todo País – Qualiágua: 
Como funciona o programa, de que forma é realizada a coleta e o 
monitoramento dos dados, quais os benefícios para os municípios 
e para o estado de Roraima, em comparação ao antes e depois da 
implantação do programa;
• 08/11/2018 - Informações sobre o desenvolvimento de uma 
Startup de Gestão de Resíduos, e como as empresas industriais po-
dem se beneficiar. Apresentação do resultado das articulações oriun-
das de demandas apresentadas no Conselho Temático em 2018: En-
caminhamento e acompanhamento da tramitação dos projetos de Lei 
Estadual que tratam do Simples Ambiental e da Reposição Florestal 
cujas minutas foram elaboradas pelos grupos de trabalho com a par-
ticipação de membros do conselho juntamente com o governo do es-
tado; e formação de grupo de trabalho para discussão e articulação 
para agilizar a Lei Municipal de Resíduos Sólidos.
• Para a condução do CTMAR em 2019 foram eleitos: 
Presidente: Júlio Ferreira Izel - SINDIMAR
Vice - Presidente: João da Silva - SINDIREPA

 Nas reuniões realizadas durante o ano foram apresentados 
os resultados da Balança Comercial do estado de Roraima; o Ín-

Defesa de Interesses
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dice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI; As informações 
sobre a Rede de Parceiros do Desenvolvimento Social – PROGREDIR 
do Governo Federal; Parcelamento do Refis MPE’s; Os resultados da 
Ação Global 2018 e Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico; Foi 
informado ao Conselho que a Eletrobrás concedeu uma  Homena-
gem ao SESI Roraima; Realização da revisão do Regimento Interno do 
Conselho e convites para grandes eventos como o Encontro do Setor 
Empresarial de Roraima com candidatos ao governo do estado; Se-
minário de Empreendedorismo e Microcrédito; Seminário de Energias 
Renováveis.

 1ª Reunião 

 2ª Reunião 

Defesa de Interesses
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 3ª Reunião 

 4ª Reunião 

 5ª Reunião 

Defesa de Interesses
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Outros temas de defesa de interesses com atuação da 
FIER

Janeiro/2018:

• Atuação no grupo de trabalho que priorizou as proposições 
legislativas a serem inseridas na Agenda Legislativa da Indústria de 
2018, elaborada pela Confederação Nacional da Indústria  CNI. 
• Participação do conselheiro Titular da FIER junto ao Conselho 
Contencioso Administrativo Fiscal da Secretaria de Estado da Fazen-
da – SEFAZ.

Fevereiro/2018:

• Participação do assessor jurídico e contábil da FIER, Maclison 
Chagas, em Brasília-DF, do Seminário RedIndústria, com o objetivo 
de definir, a partir das priorizações feitas preliminarmente pelas Fe-
derações de todo o País, as proposições a serem inseridas na Agenda 
Legislativa da Indústria de 2018; 
• Participação do conselheiro titular da FIER junto ao COMPEM, 
na 1ª Reunião Ordinária do COMPEM, realizada no dia 26 de feve-
reiro de 2018, em Brasília – DF.

Março/2018:

• Articulação junto à bancada Federal para participação no 
Lançamento da Agenda Legislativa 2018 (C. Circ. Nº. 004/2018 – 
PRE);
• Articulação junto ao governo de Roraima, com envio de expo-
sição de motivos e minuta com proposta de alteração da legislação 
estadual do ICMS, em especial, para reduzir a carga tributária na 
operação interna com água mineral e, assim, fortalecer a compe-
titividade da indústria roraimense em suas operações no mercado 
interno. (Carta nº. 076/2018 – PRE);
• Participação da assessoria jurídica na cerimônia de lança-
mento da Agenda Legislativa da Indústria de 2018 na Confederação 
Nacional da Indústria;

Abril/2018:

• Assessoria ao SINDUSCON-RR em duas consultas de filiados 
sobre a aplicabilidade das normas da Convenção Coletiva de Traba-
lho no período pós –reforma trabalhista.

Defesa de Interesses
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Maio/Junho-2018:

• Elaboração de acordos coletivos entre o SINDUSCON-RR e o 
SINTRACOMO-RR, em especial, para estabelecer folga aos trabalha-
dores nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 
Futebol.

Junho/2018:

•  Articulação para aprovação dos  PLs 1292/95, 6814/17 e 
outros 230 apensados, que tratam da revisão da Lei de Contratações 
Públicas (Carta nº. 097/2018 – PRE).

Julho/2018:

• Articulação junto a bancada federal para  aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo (SF) nº 57/2018, que trata da manutenção 
dos benefícios fiscais concedidos às Indústrias de insumos para a pro-
dução de refrigerantes, visando ajustes ao Decreto nº 9.394, de 30 
de maio de 2018, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 
29 de dezembro de 2016, ocasionando a perda de empregos, redu-
ção da produção, diminuição de investimentos, inviabilizando as ex-
portações por falta de competitividade (C. Circ. Nº. 014/2018 – PRE);
• Estudo e desenvolvimento de pautas fiscais e tributárias da 
assessoria jurídica e tributária da FIER para o “Encontro da Indústria 
com os Candidatos ao Governo do Estado de Roraima”.

Agosto/2018:

• Disseminação junto à bancada federal, dos resultados nacio-
nais gerados pelas entidades SESI e SENAI (C. Circ. Nº. 015/2018 
– PRE), bem como o envio da publicação SESI/RR 30 anos para au-
toridades federais, estaduais e municipais, destacando a atuação da 
entidade.

Setembro/2018:

• Acompanhamento da pactuação da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2017-2018 do SINDUSCON/SINTRACOMO-RR, com parti-
cipação nos debates e minuta de alteração.

Defesa de Interesses
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Outubro/2018:

• Assessoria ao SINDUSCON/RR quanto a não pactuação de 
Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato Laboral dos Técni-
cos Industriais;
• Articulação junto a bancada federal para a garantir que as 
indústrias localizadas no estado de Roraima, continuem recebendo os 
incentivos fiscais federais, mediante aprovação do PL nº10.160/2018, 
que fixa novo prazo para a aprovação de projetos beneficiados com 
incentivos fiscais de redução e reinvestimento do imposto sobre a 
renda e adicionais nas áreas de atuação da SUDAM, SUDENE e SU-
DECO (C. Circ. Nº. 026/2018 – PRE).

Dezembro/2018:

• Articulação junto a bancada federal para a aprovação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 138/2017, que altera a lei que disciplina a 
prestação de serviços no exterior, para dispor sobre a transferência 
de empregados, a contratação por empresa estrangeira e a contrata-
ção ou transferência definitiva;
• Defesa dos interesses do SINDIREPA/RR em questão envolven-
do logística reversa junto ao MPE/RR; 
• Articulação da FIER junto aos parlamentares e governador de 
Roraima para intervir junto ao Presidente da República, para sanção 
o projeto de Lei 10.160, o qual prorroga o prazo para concessão de 
benefícios para empresas nas áreas de atuações da SUDENE e da 
SUDAM.

Alguns assuntos elencados como prioritários em função dos contextos 
político e econômico vigentes foram amplamente debatidos, seguidos 
de articulações da FIER junto a empresários, parlamentares e demais 
autoridades, contando com a coordenação nacional da equipe de 
especialistas da CNI, que atua no Congresso Nacional e Ministérios. 
O alinhamento e a definição de estratégias se deu por meio de reu-
niões virtuais realizadas conforme a pauta abaixo:

DIA 02/02/2018

PAUTA:
• Apresentação da Rede Sindical da Indústria – atuação e opor-

Rede de Relações Governamentais - CNI / Federações
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tunidade de integração com a Rede RELGOV;
• Reforma da Previdência – Atualização e estratégia;
• Consulta às Federações das Indústrias sobre a validação do 
GTIN da Nota Fiscal Eletrônica;
• Temas gerais a Rede em 2018.

DIA 09/03/2018

PAUTA:
• Apresentação do Mapa Estratégico da Indústria - 2018/2022, 
pelo gerente executivo Renato da Fonseca;
• Primeira avaliação da Agenda Legislativa - Perspectivas e in-
formes atuais das atividades no Congresso Nacional;
• Apresentação do documento Agenda da Indústria para o Po-
der Executivo 2018
• Proposição de novas súmulas e resoluções de uniformização  
- CARF (Prazo para envio até 02/04/2018);
• Convênio 52/ICMS do CONFAZ.
• Conversão de multas em serviços ambientais.

DIA 11/05/2018

PAUTA:
• Apresentar o objetivo, o formato e as estratégicas de mobili-
zação da bancada federal para o evento denominado Mobilização 
Regional SESI e SENAI.

DIA 06/09/2018

PAUTA:
• Escaneamento de contêineres;
• Consulta Pública da PGFN - Portaria 33 MP 844/18 (Sanea-
mento Básico);
• Avaliação dos Programas dos Presidenciáveis na Perspectiva 
da Indústria;
• Apresentação do “Quadro Eleitoral do País”.

DIA 01/11/2018

PAUTA:
• O novo Congresso Nacional – Implicações das Eleições;
• Equipe de Governo do presidente eleito Jair Bolsonaro;
• Convalidações dos incentivos fiscais.
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Constituído pelas federações que representam as classes empresa-
riais dos setores econômicos do Estado (Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER); Federação do Comércio, Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO); Federação das Asso-
ciações Comerciais e Industriais de Roraima (FACIR) e Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (FAERR), o Fórum atua 
na defesa de interesses e na realização de ações que atendam as 
demanda comuns das empresas que representam.

18/01/2018

• Aprovação da metodologia de preparação, formato e regras 
de realização do Encontro do Setor Empresarial com os candidatos 
ao governo de Roraima; 
• Realizar duas reuniões ao ano, convidando as Diretorias prin-
cipais de suas federações, visando aproximá-las desse movimento de 
fortalecimento do setor produtivo;
• Produção de um vídeo institucional do Fórum das Federações, 
falando de todos os segmentos produtivos, fortalecendo a imagem do 
empresário que gera emprego e renda em todo o estado;
• Realização de um encontro para tratar o tema Gestão Pública 
para empresários e gestores públicos.

Ações do Fórum das Federações Representativas de 
Classes Empresariais de Roraima

Segue abaixo um resumo dos principais assuntos discutidos e 
das ações realizadas.
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06/02/2018

 Reunião ordinária do Fórum, onde foram tratados os seguin-
tes temas:
• Elaboração de carta sobre o fluxo migratório de venezuelanos 
em Roraima, posicionando o Fórum na defesa dos interesses do setor 
produtivo e do cumprimento das suas obrigações legais;
• Compartilhamento de material produzido pelo SESC, que tra-
ta da questão migratória em Roraima;
• Proposta para elaboração de uma cartilha orientativa sobre o 
processo de contratação de imigrantes para ser distribuída a todos os 
empresários do setor produtivo;
• Proposta de elaboração do perfil do governante que a classe 
produtiva deseja, de forma imparcial, apartidária e isenta de com-
promissos institucionais com candidatos ou grupos políticos.

12/03/2018

 Reunião ordinária do Fórum, onde foram tratados os seguin-
tes temas:
• Nova composição do CAF/SEFAZ; Mobilização das federa-
ções junto às suas respectivas Confederações solicitando o apoio no 
sentido de entrarem com uma ADIN – Ação Direta de Inconstituciona-
lidade contra a mudança de composição do Conselho em Roraima.
• Realização de Pesquisa sobre o Fluxo Migratório em Roraima.

05/04/2018

• Parceria entre o Fórum e o SEBRAE/RR, para realização da 
Semana do Empreendedor, no período de 02 a 06 de maio de 2018;
• Análise de viabilidade de execução do programa Fazendo 
Acontecer;
• Proposta de visita de benchmarking ao Sistema S Paraná;
• Proposta de realização do Workshop para Liderança sobre 
Compliance no Sistema S;
• Participação das lideranças de todas as federações nas ações 
realizadas por todo o Sistema S.

14/06/2018

• Proposta de realização do Seminário – Nova Lei de Migração: 
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Uma Janela de Oportunidades e divulgação da Cartilha com orien-
tações para contratação de trabalhadores imigrantes; Informações 
sobre o andamento dos trabalhos referente a elaboração do Diag-
nóstico Econômico sobre o Fluxo Migratório em RR; 
• Status da Organização do Encontro com os candidatos ao go-
verno do estado; 
• Campanha de fortalecimento do setor gráfico junto às empre-
sas; 
• Apoio e adesão ao evento anual promovido pelo Sistema FA-
ERR, conhecido como Dia  C – Dia de Cooperar.

20/06/2018 - Seminário sobre a nova Lei de Migração

O evento foi realizado na sede da Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima (FIER), para sanar as dúvidas em relação às novas 
diretrizes que darão direito aos imigrantes que entram no país. O 
ponto principal das abordagens foi a contratação de trabalhadores 
imigrantes e as obrigações legais que empregados e empregadores 
estão sujeitos  a partir da sua vigência.
A ação fez parte de uma parceria entre o Fórum das Federações Repre-
sentativas de Classes Empresariais de Roraima (FIER,FECOMERCIO, 
FACIR e FAERR) em parceria com a Casa Civil da Presidência da Re-
pública, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR), com a finalidade de disseminar as informações sobre a Lei 
de Migração em relação às contratações trabalhistas em Roraima, 
que foi afetado com a crise na Venezuela.

Abertura com representantes da Casa 
Civil, ACNUR, PNUD e, ao centro, do 
Fórum das Federações
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23/08/2018 – Apresentação para o Conselho Deliberativo Estadual 
do SEBRAE, referente aos dados da Pesquisa sobre o Fluxo Migratório 
e os Impactos no Mercado de Trabalho, coordenada pelo Fórum.

Empresários e autoridades no evento

Luiz Alberto Matos dos Santos (Au-
ditor-Fiscal Do Trabalho e Coord. de 
Apoio ao Cons. Nac. de Imigração do 
Min. do Trabalho)
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31/08 a 01/09/2018

Apoio do Fórum para a programação do início da Colheita da Soja 
de 2018, para a realização de visitas, palestras técnicas e a Largada 
da Colheita da Soja na Fazenda Paraíso, no KM 76 da BR-401, com a 
participação de diretores e dirigentes da FIER, FACIR, FECOMERCIO 
e FAERR.

Capa da pesquisa que foi realizada 
posteriormente

A pesquisa foi apresentada para to-
dos os conselheiros que representam 
as instituições e entidades que com-
põem o CDE/SEBRAE-RR
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05/09/2018

• Revisão das regras e formato do Encontro do Setor Empresa-
rial com candidatos ao governo de Roraima;
• Estratégias de mobilização adotadas pelas federações para 
convidar seu público-alvo;
• Orientações quanto a condução do Evento.

12 e 13/09/2018 - Encontro do Setor Empresarial com 
candidatos ao governo de Roraima

Empresários tiveram grande participa-
ção no evento

Realizado no auditório do SEBRAE, sob a coordenação do Fórum das 
Federações Representativas de Classes Empresariais de Roraima, o 
evento reuniu os candidatos ao cargo máximo do poder executivo 
estadual.
Todos receberam com antecedência um documento contendo as prin-
cipais demandas da indústria, comércio, serviço, turismo e agrope-
cuária, consolidados em 5 eixos temáticos: Aumento da competitivi-
dade empresarial; Fortalecimento econômico local; Infraestrutura e 
logística; Integração com mercados estrangeiros; O ambiente em que 
estamos inseridos (abordando temas transversais como educação e 
saúde). Este documento foi construído de forma participativa pelas fe-
derações que compõem o Fórum, seus conselhos, sindicatos e demais 
partes interessadas.
Cada candidato dispôs de 20 minutos para falar livremente sobre 
como iria atender as demandas e, posteriormente, participou de uma 
rodada de 4 perguntas que foram sorteadas e 1 pergunta comum a 
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todos. A ordem de participação foi definida mediante sorteio na pre-
sença dos coordenadores de campanha.

Programação:

Dia 12/09

15h às 16h – Antônio Denarium (PSL)

16h05 às 17h05 – Fábio Almeida (PSOL)
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Dia 13/09

15h às 16h – José de Anchieta (PSDB)

17h10 às 18h10 – Suely Campos (PP)

16h05 às 17h05 – Telmário Mota (PTB)
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15/10/2018

Deliberação para a realização de Seminário sobre Energias Renová-
veis em parceria com o Instituto Habib Mahbub de Desenvolvimento.
 

31/10/2018 
Apoio na programação e realização do evento Universidade Empre-
endedora, promovido pela Universidade Federal de Roraima, jun-
tamente com o SEBRAE e  o Ecossistema Estadual de Inovação. Foi 
exposto um painel com a participação da FIER, do empresário indus-
trial Aniceto Wanderley e do economista e consultor Emerson Baú que 
discutiram sobre  como aproximar pesquisadores e empreendedores 
para a incorporação de pesquisas que se transformem em inovações 
e gerem maior competitividade das empresas.

14/11/2018  -  Seminário de Energias Renováveis
Com o objetivo de abordar questões referentes a situação energética 
e a ligação do estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional, 
incluindo questões referentes a tecnologia, viabilidade financeira e 
infraestrutura, no dia 14 de novembro, foi realizado o importante 
Seminário sobre Energias Renováveis, que teve como base um estudo 
aprofundado sobre a viabilidade de fontes alternativas para o desen-
volvimento de Roraima.
Em mais uma iniciativa do Fórum das Federações Representativas de 
Classes Empresariais de Roraima (FIER, FECOMERCIO,FACIR e FA-
ERR), juntamente com o Instituto Habib Mahbub, o seminário reuniu 
empresários de todos os setores, representantes de entidades de clas-
ses, de instituições de ensino, instituições financeiras, pesquisadores, 
autoridades e estudantes. 
A palestra principal foi proferida pelo ex-ministro de Estado das Mi-
nas e Energia – Engenheiro Silas Rondeau, destacando a contribuição 
da energia solar como contrapartida para o Sistema Elétrico Nacio-
nal, bem como para tornar atrativos e rentáveis novos investimen-
tos, fortalecendo as indústrias locais e abrindo as portas para o seu 
crescimento e diversificação das atividades. Ele também apresentou 
um levantamento sobre o potencial econômico da energia gerada a 
partir de biomassa.
Na sequência, foi realizado um debate entre o representante da pre-
sidência da Eletronorte, Carmo Gonçalves; o representante da pre-
sidência da Eletrobras, Jefferson Mendes; o Professor Doutor Edson 
Damas, procurador de Justiça e o Professor Doutor Haroldo Amoras, 
Secretário de Estado do Planejamento. Houve interação com o pú-

Defesa de Interesses



Relatório de Gestão da FIER 2018 39

Abertura do evento

Debatedores discutem desafios e po-
tencialidades

Da esquerda para a direita: Prof. Dr. 
Haroldo Amoras (Sec. SEPLAN); Samir 
Hatem (Pres. Instituto Habib Mah-
bub); Prof. Dr. Edson Damas (Proc. 
Estado);  Ademir dos Santos (Pres. FE-
COMERCIO); Carmo Gonçalves (ELE-
TRONORTE); Jefferson Mendes (ELE-
TROBRAS); Rivaldo Neves (Pres. FIER); 
Silas Rondeau (Ex-Ministro de Minas e 
Energia) e Alexandre Heinklein (FAERR)

blico, com ênfase para temas como as questões sobre a passagem 
do Linhão de Tucuruí nas terras Waimiri-Atroari e estudos de impac-
tos ambientais em andamento. O ex-ministro acredita que com estas 
ações, estará iniciando um novo plano de desenvolvimento para o 
estado de Roraima que, além de gerar riquezas e receitas, tornará 
a sua matriz energética uma das mais limpas do Brasil. A proposta 
é criar um grupo de trabalho comprometido com a alavancagem do 
desenvolvimento sustentável para Roraima sob o pilar das energias 
renováveis.
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25/01/2018 – Anúncio dos Vencedores do Prêmio do Mérito 
Sindical 2017

Instituído pela diretoria da FIER, o Prêmio FIER do Mérito Sindical 
teve a sua terceira edição realizada no ano de 2017 e a cerimô-
nia de premiação em janeiro de 2018, no auditório da FIER.
 
Com o objetivo de reconhecer e valorizar as iniciativas desen-
volvidas pelas lideranças sindicais que se destacam pela defesa 
de interesse de seus associados e incentivar o associativismo, o 
prêmio se fundamenta nos pilares de sustentação do Programa 
de Desenvolvimento Associativo da CNI: Sindicato Legal, For-
talecimento Sindical e Associativismo Sindical. De acordo com 
o regulamento, eles foram desdobrados em ações que buscam 
consolidar e aumentar a base de representação sindical, manter 
a arrecadação da contribuição sindical em dia, fortalecer o setor 
que representa, e estar regularizado junto aos órgãos competen-
tes.

Participantes da edição 2017:

• Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios 
do Estado de Roraima – SINDIREPA;
• Sindicato da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de 
Madeiras, Laminados e Compensados de Roraima – SINDIMADEI-
RAS;
• Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas, de Alfaia-
taria, de Capotaria, de Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima 
– SINDICONF;
• Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Rorai-
ma – SINDUSCON;
• Sindicato da Indústria de Construção de Estradas, Pavimenta-
ção, Terraplanagens e Obras em Geral do Estado de Roraima – SIN-
DICON e
• Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – SIN-
DIGRAF.
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1º lugar:  Sindicato da Indústria de 
Reparação de Veículos e Acessórios 
do Estado de Roraima – SINDIREPA, 
representado pelo presidente João 
da Silva (esquerda). O presidente da 
FIER, Rivaldo Neves, entregou a pre-
miação

2º Lugar:  Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de Rorai-
ma – SINDUSCON, representado pelo 
seu presidente, Rivaldo Neves (direita) 
e o seu diretor 1º. Tesoureiro, Vero-
nildo Holanda (esquerda). Ao centro 
o diretor regional do SENAI, Arnaldo 
Cruz, que entregou a premiação

3º lugar: Sindicato da Indústria de 
Desdobramento e Beneficiamento de 
Madeiras, Laminados e Compensados 
de Roraima – SINDIMADEIRAS, repre-
sentado pelo seu diretor 1º. Tesourei-
ro, Eduardo Oestreicher, que recebeu 
a premiação entregue pela superin-
tendente do IEL, Lídia Tavares

Fortalecimento Associativo
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Lideranças sindicais durante a entre-
ga do Prêmio Mérito Sindical

Premiação: Certificado e apoio logístico e financeiro da FIER 
para os diretores participarem de eventos nacionais da área de 
atuação do setor representado pelo sindicato.   O número de 
passagens aéreas e hospedagens varia de acordo com a classi-
ficação.

06 a 11/05/2018 - O presidente do SINDIREPA/RR, Sr. João da 
Silva, juntamente com o vice-presidente Janilson Chaves e seus 
suplentes, Joaquim Souza e Manoel Afonso, diretor 1º. Secretá-
rio, participaram do curso SENAI IPIRANGA, realizado em São 
Paulo/SP, em virtude da premiação em 1° lugar no Prêmio Mérito 
Industrial 2017.

16 a 18/05/2018 - O diretor do SINDUSCON/RR, Sr. Edgilson 
Dantas Santos, participou da 90° ENIC Encontro Nacional da In-
dústria da Construção, realizado em Florianópolis/SC, em virtude 
da premiação em 2º lugar no Prêmio Mérito Sindical 2017.

23/04/2018 - O assessor Maclison Chagas e as colaborado-
ras da FIER, Fabiana Duarte, Priscila Araújo e Solange Minotto, 
participaram da videoconferência a respeito das modificações a 
serem implementadas pela Confederação Nacional da Indústria 
– CNI, no processo de monitoramento da criação ou alteração 
estatutária de entidades sindicais. Tais informações são impres-
cindíveis para a assessoria e suporte aos sindicatos industriais 
patronais da indústria em Roraima.
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24/05/2018 – ETAPA ESTADUAL - 1º PRÊMIO NACIONAL DE 
BOAS PRÁTICAS SINDICAIS
O prêmio, promovido pela Confederação Nacional da Indús-
tria – CNI, tem por objetivo identificar, valorizar e divulgar boas 
práticas que contribuam para a sustentabilidade dos sindicatos 
empresariais da indústria. O prêmio ocorreu em duas etapas, a 
estadual em que foram premiados o SINDIREPA/RR (1º lugar) e 
o SINDIMADEIRAS/RR (2º lugar), sendo o SINDIREPA/RR classi-
ficado para a etapa Nacional que ocorreu com votação online 
e teve seu resultado divulgado durante o Encontro Nacional da 
Indústria – ENAI no mês de julho.

1º LUGAR – SINDIREPA/RR, com a boa prática “Diagnóstico 
para Manutenção Preventiva Gratuita”. 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ASSOCIATIVO – PDA

O Presidente do SINDIREPA, empresá-
rio João da Silva recebendo a premia-
ção entregue pelo presidente da FIER

25/04/2018 -  3º DIÁLOGO DA REDE SINDICAL

Nº de Participantes: 23
No dia 25/04, dirigentes sindicais e do Sistema Indústria de Ro-
raima se reuniram a outros de todo o Brasil numa reunião virtual 
do 3º Diálogo da Rede Sindical da Indústria, com o objetivo de 
fortalecer o vínculo e ampliar o alinhamento entre sindicatos, fe-
derações e CNI acerca de temas prioritários da agenda da indús-
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Líderes sindicais participaram da in-
teração on-line com outras lideranças 
do Brasil, CNI e Federações

tria, por meio da criação de momentos de reunião virtual desses 
três entes do Sistema de Representação da Indústria. Participa-
ram as seguintes lideranças sindicais: SINDICON, SINDUSCON, 
SINDIREPA, SINDIGRAF, SINDIGAR, SINDISER, SINDICER, SINDI-
CONF, SINDIMADEIRAS, SINDEARTER E SINDIMAR.

13/06/18  -  1º BENCHMARKING SINDICAL

Nova ação do Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA, 
promovido pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, o 
Benchmarking consiste na realização de visitas técnicas a sin-
dicatos industriais reconhecidos por sua atuação em benefício 
do setor. Representando o estado de Roraima, o presidente do 
SINDIREPA, João da Silva conheceu o Sindicato das Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Blumenau e Po-
merode, em Santa Catarina, e também visitou empresas filiadas. 
O objetivo desta ação que, conta com o apoio da FIER, é propor-
cionar o contato com diferentes realidades, conhecer boas prá-
ticas e obter conhecimentos que possam ser disseminados junto 
às empresas filiadas ao sindicato, bem como promover melhoria 
na gestão sindical.
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Presidente do SINDIREPA/RR, João da 
Silva juntamente com os demais líde-
res sindicais de outros estados

A palestra trouxe práticas simples e 
possíveis a realidade de qualquer em-
presa

30/10/2018 - DIÁLOGO INDUSTRIAL – SUCESSO NA CRISE

Mais de 30 empresários, colaboradores de empresas industriais e 
representantes dos sindicatos vinculados à FIER, participaram do 
Diálogo Industrial – Sucesso na Crise, aumento de produtividade, 
fazendo mais com menos. O evento foi conduzido pelo consultor 
da CNI, Marcos Kawagoe.
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Líderes e associados aos sindicatos 
participaram da ação, juntamente 
com os dirigentes do Sistema Indústria

Diretoria do SINDIREPA/RR recebendo 
consultoria para revisão do Planeja-
mento Estratégico

22/11/2018 -  4º DIÁLOGO DA REDE SINDICAL

Os dirigentes dos sindicatos com os quais a FIER possui articu-
lação, participaram do 4º Diálogo da Rede Sindical, realizado 
simultaneamente com dirigentes de sindicatos de todo o Brasil. A 
pauta abordou o cenário pós-eleições e prioridades da indústria 
para os primeiros 100 dias do novo governo. Participaram do di-
álogo as seguintes lideranças: SINDIREPA, SINDICON, SINDUS-
CON, SINDIGAR, SINDIGRÃOS, SINDIMAR, SINDIMADEIRAS, 
SINDICONF e SINDEARTER.

27/11/2018 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SINDIREPA
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A revisão do Planejamento Estratégico do SINDIREPA foi reali-
zada com a participação de membros da sua diretoria, sob a 
coordenação do consultor da CNI, Kildo Neto. Foram avaliadas 
a missão e visão do sindicato, bem como os seus principais obje-
tivos a serem alcançados até 2022.

INTERCÂMBIOS DE LIDERANÇAS SETORIAIS

Realizada no âmbito do Programa de Desenvolvimento Associa-
tivo, esta ação visa proporcionar aos líderes sindicais, o contato 
com representantes de estados cujas realidades são bastante di-
ferentes, mas abrem possibilidade de adoção de práticas e ex-
periências bem sucedidas na gestão sindical. Em 2018, a FIER 
apoiou a participação dos seguintes sindicatos:

A presidente do SINDICONF com as 
demais lideranças do setor

26 e 27/04/2018 - Participação da 
presidente do SINDIGRÃOS, Izabel 
Itikawa, no 4º Intercâmbio de Lide-
ranças Setoriais da Indústria da Ali-
mentação e de Laticínios, realizado 
em Brasília – DF
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5 e 6/06/2018 - Participação do pre-
sidente do SINDIGRAF, Manoel Idali-
no Chaves, no 4º Intercâmbio de Lide-
ranças Setoriais da Indústria Gráfica, 
realizado em Brasília – DF.

26 e 27/07/2018 - Participação do 
presidente do SINDIREPA, João da Sil-
va, no 4º Intercâmbio de Lideranças 
Setoriais da Indústria de Reparação, 
que ocorreu em Brasília – DF

4 e 5/09/2018 - Participação do pre-
sidente do SINDIMADEIRAS, Oneber 
de Magalhães Queiroz, no 4º Inter-
câmbio de Lideranças Setoriais da 
Indústria de Base Florestal, realizado 
em Brasília – DF
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9 e 10/10/2018 – Participação do 
SINDICER, André Felício Gonçalves, 
no 4° Intercâmbio de Lideranças Se-
toriais da Indústria de Cerâmica em 
Brasília – DF

Equipes do Sistema Indústria Roraima 
durante encerramento da programa-
ção do I Workshop de Mercado

1º dia de Workshop de Mercado do 
Sistema Indústria Roraima na sede do 
IEL/RR

WORKSHOP DE MERCADO DO SISTEMA
INDÚSTRIA DE RORAIMA

Nos dias 16 e 17 de maio foi realizado o I Workshop de Mercado 
do Sistema Indústria Roraima, uma parceria da FIER, SESI, SENAI 
e IEL que reuniram agentes estratégicos de suas equipes para 
apresentarem o portfolio e a atuação das entidades que com-
põem o Sistema Indústria Roraima.
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O Modelo de Atuação Articulada entre as Áreas Sindical e de Mer-
cado do Sistema Indústria tem como objetivo estabelecer parâ-
metros para harmonizar a relação entre essas áreas, com vistas a 
ampliar o papel dos sindicatos na oferta de soluções do Sistema 
às indústrias e a atuação dos agentes de mercado no estímulo ao 
associativismo.

O projeto seguiu as seguintes etapas:

• Apresentação do Modelo para dirigentes executivos da 
FIER, SESI, SENAI e IEL e suas equipes no mês de maio;
• Convite ao SINDUSCON e ao SINDIREPA para serem os 
sindicatos pilotos na implantação do Modelo em Roraima;
• Capacitação das equipes do Sistema Indústria e dos Sindi-
catos de 18 a 22 de junho;
• Ciclo de implantação durante os meses de julho, agosto 
e setembro com reuniões semanais da equipe técnica e reuniões 
virtuais de acompanhamento com a consultoria do projeto e a Uni-
mercado (CNI);
• Elaboração de portfólio com vantagens e benefícios oferta-
dos pelos sindicatos e pelas entidades FIER, SESI, SENAI e IEL, para 
empresas associadas ao SINDUSCON e ao SINDIREPA;
• Realização de eventos de abordagem coletiva do SINDIRE-
PA e do SINDUSCON;
• Reunião de encerramento e avaliação dos resultados com 
as equipes;
• Reunião virtual de encerramento da etapa de implantação 
com dirigentes e executivos sindicais do SINDUSCON e SINDIRE-
PA;
• Participação dos representantes das áreas sindical e de 
mercado no Fórum de Gestores do Modelo de Atuação Articulada;
• Elaboração de Portifolio de produtos e vantagens para em-
presas sindicalizadas.

MODELO DE ATUAÇÃO ARTICULADA ENTRE AS 
ÁREAS SINDICAL E DE MERCADO DO SISTEMA 

INDÚSTRIA
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Portfolios elaborados pelas equipes 
conjuntamente com o SINDIREPA e 
SINDUSCON com oferta de soluções 
e serviços com descontos e vantagens 
para empresas associadas 

Frente

Verso
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Reunião de Kick Off com as áreas sin-
dical e de mercado do Sistema Indús-
tria Roraima, conduzida pelo gerente 
da Unidade de Mercado da CNI, Pau-
lo Freitas no dia 18 de maio de 2018

Reunião de apresentação do Modelo 
aos dirigentes do Sistema Indústria/RR 
e lideranças sindicais do SINDIREPA e 
SINDUSCON

De 18 a 22 de junho ocorreu a sema-
na de capacitação das equipes das 
áreas sindical e de mercado para o 
modelo de atuação articulada

Em 24 de setembro houve a reunião 
de encerramento e avaliação de re-
sultados da etapa de implantação do 
Modelo de Atuação Articulada com as 
equipes e executivas sindicais do SIN-
DIREPA e SINDUSCON
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30/08/2018 – ENCONTRO EMPRESARIAL DA REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS – TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LICEN-
CIAMENTO AMBIENTAL

No âmbito do Projeto de Atuação Articulada entre as áreas sindical 
e de mercado do Sistema Indústria, o evento teve como objetivos: 
divulgar os benefícios oferecidos pelos sindicatos e pelo Sistema 
Indústria Roraima, com vantagens exclusivas para as empresas fi-
liadas e mostrar o poder de articulação e defesa de interesses do 
SINDIREPA. O sindicato optou por promover uma palestra com ses-
são tira-dúvidas, conduzida pelo consultor Joinistaine Nascimento, 
visando reunir e aproximar as empresas que atuam no setor para, 
juntos, identificarem a melhor forma de agilizar a liberação das 
suas licenças ambientais, organizar a documentação, conhecer as 
exigências e documentos legais exigidos e, principalmente, evitar 
problemas na tramitação dos seus processos. Participaram desta 
programação 26 empresas dentre associadas e não associadas.

O Encontro Empresarial da Repara-
ção de Veículos reuniu um número 
expressivo de empresários para tratar 
do licenciamento ambiental para em-
presas do segmento da reparação

17/09/2018 – ENCONTRO EMPRESARIAL DA CONSTRUÇÃO – 
REFORMA TRABALHISTA NA PRÁTICA

O evento de abordagem coletiva escolhido pelo SINDUSCON con-
tou com uma parceria com o SEBRAE/RR, que viabilizou aumen-
tar a abrangência da ação, convidando empresários de todos os 
setores. Além da divulgação de todo o portfolio e dos benefícios 
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O evento de abordagem coletiva do 
SINDUSCON abordou as mudanças 
que a Reforma Trabalhista trouxe para 
as empresas do segmento. O assunto 
foi conduzido pelo autor da reforma, 
o juiz federal Marlos Melek

oferecidos com vantagens exclusivas do Sistema Indústria Roraima 
e do próprio sindicato para as empresas filiadas, foi possível reu-
nir e aproximar as empresas que atuam no setor, para disseminar 
informações pertinentes às relações trabalhistas a partir da refor-
ma instrumentalizada pelo Governo Federal na Lei Nº 13.467 de 
2017. O palestrante foi o juiz federal, Dr. Marlos Melek, um dos 
autores do texto da nova lei e de vários livros sobre o assunto. O 
evento contou com a participação de 140 pessoas, dentre empre-
sários do setor, gerentes de recursos humanos e representantes de 
empresas e instituições convidadas.
10/12/2018 – Encerramento da Fase de Implantação do Mo-

delo de Atuação Articulada entre as Áreas Sindical e de Mer-
cado do Sistema Indústria

Os presidentes e diretores do SINDUSCON e do SINDIREPA, jun-
tamente com dirigentes da FIER, SESI, SENAI e IEL, participaram 
de uma reunião virtual coordenada pelo gerente executivo da Uni-
mercado/CNI, Paulo Freitas, que fez um resumo dos bons resulta-
dos obtidos durante a implementação da primeira fase do projeto. 
Houve destaque para a atuação das lideranças de mercado e da 
área sindical do Sistema Indústria, o envolvimento e compromisso 
dos diretores e executivos dos sindicatos e a qualidade dos eventos 
de abordagem coletiva, bem como a contribuição para elevação 
do número de empresas associadas e geração de receitas.
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Reunião de encerramento e apresen-
tação de resultados das atividades 
do ciclo de implantação com a parti-
cipação de dirigentes e executivas do 
SINDUSCON e SINDIREPA

RESULTADOS DO CICLO DE IMPLANTAÇÃO DO 
MODELO DE ATUAÇÃO ARTICULADA

18/08/2018 - Dia Nacional da Construção Social

O Dia Nacional da Construção Social aconteceu no dia 18 de 
agosto, em Boa Vista – RR. O tema central foi voltado ao futuro 
dos filhos dos trabalhadores, cuja proposta foi aproveitar o alcan-
ce que tem a ação para mostrar a importância da educação das 
crianças, transmitindo a mensagem de que elas podem fazer a di-
ferença na construção do país. A ação foi promovida pela Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do seu Fó-
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A superintendente da FIER e do SESI 
com o vice-presidente do SINDUS-
CON (direita) e o diretor 1º Secretário 
do SINDUSCON (esquerda) e Walde-
th Godim – Coordenadora da Unida-
de de Lazer

Odontologia

rum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e pelo SESI Nacional, com 
apoio especial do Seconci-Brasil. Em Roraima o evento foi realiza-
do pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON/
RR e o Serviço Social da Indústria - SESI/RR.

DNCS em números:

• Atendimentos: 2.534 
• Pessoas Atendidas: 845 
• Serviços de Cidadania diversos: 110 
• Serviços de Saúde: 1.453
• Serviços de Lazer: 601
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Cuidar da aparência é cuidar da saú-
de

Emissão de CPF

Atividades recreativas para crianças
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Desempenho da Arrecadação da Contribuição Sindical em 
2018

Com o fim da obrigatoriedade de pagamento da Contribuição Sin-
dical, em 2018 houve uma significativa queda na arrecadação de 
75,61% em relação ao ano anterior.

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Foi regulamentada e aprovada através da Resolução nº 001/2018 
pelo Conselho de Representantes da CNI em 22 de março de 2018.
A FIER emitiu carta circular para todos os sindicatos apresentando 
a resolução acima citada, para conhecimento e análise prévia jun-
to aos seus diretores e filiados, sendo posteriormente submetida 
para votação e aprovada no dia 26 de julho de 2018, durante a 
reunião do Conselho de Representantes da FIER.

Apoio da FIER para ações dos sindicatos

Visando apoiar a gestão e a atuação das lideranças sindicais na 
defesa de interesses dos setores que representam, a FIER disponi-
bilizou suas salas de reuniões e auditório para a realização de en-
contros de trabalhos e eventos, sem ônus, mediante formalização 
de solicitação de agendamento, conforme seguem:

Além deste apoio logístico, a FIER também prestou apoio adminis-
trativo e assessoria técnica para os sindicatos filiados, tais como: a 
elaboração de cartas padronizadas e petições diversas; Manual das 
Eleições de Sindicato (sob demanda); Apoio aos processos eleitorais; 
Pesquisas; Pareceres; Apoio a eventos e acompanhamento dos pro-
cessos de atualização junto ao Ministério do Trabalho.
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Comércio Exterior
e Pesquisas





06/06/2018 - Curso de Exportação Passo a Passo 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER realizou 
uma capacitação com o tema: “Exportação Passo a Passo” com o 
objetivo de proporcionar aos participantes o conhecimento de como 
estruturar uma empresa para a exportação. 
A ação fez parte do Plano de Ação Setorial da Rede dos Centros In-
ternacionais de Negócios das Federações de Indústrias (Rede CIN) e 
foi conduzida pelo consultor da CNI, Luiz Roberto, Profissional com 
mais de 20 (vinte) anos de vivência em comércio exterior.

Ações da Rede CIN (Centros Internacionais de 
Negócios)

O consultor da CNI, Luiz Roberto, 
compartilhando conhecimentos e ex-
periências com o grupo

29/10/2018 - Implantação de Normas Nacionais e Internacio-
nais para o Setor de Alimentos e Bebidas

Como parte do Plano de Ação Setorial da Rede dos Centros Inter-
nacionais de Negócios das Federações de Indústrias (Rede CIN), 
este curso foi realizado para empresas industriais e despachantes 
aduaneiros que operam a venda de produtos para os mercados 
próximos ao estado de Roraima. O objetivo foi sensibilizar profissio-
nais da indústria de alimentos e bebidas em aspectos de qualidade, 
segurança e requisitos técnicos, visando a inserção competitiva de 
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pequenos negócios no mercado internacional.
Foi realizado um alinhamento de conceitos e definições, com abor-
dagem nas informações sobre o CodexAlimentarius; noções do 
comércio internacionais de alimentos; noções sobre os requisitos 
sanitários para a exportação de alimentos para os mercados Nor-
te Americano e Europeu, incluindo aspectos de FoodDefenses; as-
pectos gerais sobre rotulagem para o mercado Norte Americano e 
Europeu e certificado de qualidade e segurança de alimentos que 
impactam para a exportação de alimentos.
A capacitação foi realizada pela consultora da CNI, Roberta Züge, 
Médica Veterinária, Mestre e Doutora pela USP, especializada em 
Ética e Responsabilidade Social na Agropecuária, pela Universidade 
de Bolonha.

Durante o ano de 2018, o Centro Internacional de Negócios de 
Roraima auxiliou na divulgação de feiras e eventos internacionais, 
destinados aos exportadores e potenciais exportadores que dese-
jaram conhecer novas tecnologias, ampliar sua carteira de clien-
tes, entre outros. Foram feitas as seguintes divulgações:

• Feira de Havana – FIHAV;

A consultora da CNI, Roberta Züge, 
explanando sobre os processos e nor-
mas de adequação para exportação 
de alimentos.

Divulgação de Feiras e Eventos
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• Salon du Chocolat;
• Missão Prospectiva à China International Import Expor - 
CIIE;
• Summer Fancy Food;
• COSMOPROF;
• Belleza y Salud;
• Colombiamoda;
• Expocomer;
• Expomin;
• Hannover

16/01/2018 – Lançamento do Programa Nacional da Cultura 
Exportadora em Roraima

O Plano Nacional da Cultura Exporta dora (PNCE), desenvolvido 
pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
– MDIC, tem como objetivo aumentar o número de empresas que 
operam no comércio exterior, promovendo assim, o crescimento 
das exportações de produtos com maior fator agregado. Para isto, 
o MDIC tem trabalhado para implantar o PNCE em todos os esta-
dos brasileiros, dando maior efetividade ao plano.
 No dia 16 de janeiro de 2018, às 15h, no auditório do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), acon-
teceu a primeira reunião sobre o Plano Nacional da Cultura Ex-
portadora (PNCE), com a presença de representantes da Receita 
Federal Roberto Paulo e Omar Rubim; do Departamento de Co-
mércio Exterior da Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN), 
Eduardo Oestreicher; do Banco do Brasil, Henrique dos Santos; 
do SENAR  Ana Oliveira; da FAER, Zilma Samara e Clayton Ivan; 
da CoopHorta Odacir Inácio; da CooApiaú, Antônio Nonato), do 
MAPA,  Plácido Alves; do Sebrae, Maria Cristina, Suzana Maciel e 
Larissa Lucena; da FIER, Karen Telles, Solange Minotto e Willian 
Tihago e do representante do Ministério de Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior - MDIC, Victor Maselli Neto.
Para instauração do Comitê Gestor do PNCE em Roraima, houve 
a necessidade de se eleger um coordenador regional e um vice-
coordenador. Em comum acordo entre as instituições presentes na 
reunião do dia 16 de janeiro, a FIER foi eleita para coordenar o 
comitê e, para vice coordenar, ficou eleita a Receita Federal.

Relatório de Gestão da FIER 2018 67Comércio Exterior e Pesquisas



Durante o ano de 2018, aconteceram quatro reuniões do comitê 
gestor, com aprovação e monitoramento do Plano de Ação Es-
tadual. Houve divulgação e oferta de cursos na modalidade de 
Ensino à Distância (EaD) e presenciais sobre assuntos relaciona-
dos ao comércio exterior; a implantação de um projeto piloto de 
modelo de atendimento específico para o comitê e a realização 
de um seminário de apresentação do comitê para a sociedade.
20/06/2018 - “O PNCE e o ambiente das exportações em 

Reunião de instalação do comitê esta-
dual do PNCE

26/01/2018 - 2ª. Reunião do PNCE 
– Aprovação do Plano de Ação e Atri-
buições do Comitê
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Roraima”.

O seminário teve o objetivo de apresentar o comitê do PNCE e 
as suas atribuições, identificar potenciais, barreiras e alternativas 
para a promoção das exportações dos produtos roraimenses. 
O evento foi dividido em quatro painéis:

Painel 1: O comitê e a sua linha de atuação com o portfolio de 
cada entidade em consonância com o Plano Nacional da Cultura 
Exportadora.
Painel 2: Incentivos às exportações de Roraima – Haroldo Amoras, 

Sec. da SEPLAN/RR
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Painel 3: Status da Implantação da Zona de Processamento de 
Exportação – Arthur Henrique Machado, vice-prefeito de Boa Vista.

Painel  4: Abertura de novos mercados para a exportação - Evaldo 
da Silva Júnior, diretor de Promoção Comercial e de Cooperação 
Internacional de Investimento Estrangeiro, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Comércio Exterior e Pesquisas
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No ano de 2018, o comitê gestor do PNCE em Roraima passou por 
novos desafios propostos pelo MDIC. O novo modelo de atendi-
mento foi proposto pelo referido Ministério, tendo em seu projeto 
piloto os estados de Roraima e Minas Gerais. 
A nova metodologia visa facilitar as exportações de empresas do 
estado, por meio da estruturação de um Plano de Ações que se 
adeque à realidade da empresa roraimense, dando assim o su-
porte necessário para inserção destas empresas no mercado in-
ternacional.
Foram três semanas de aperfeiçoamento do comitê gestor para 
compreensão e prática da nova metodologia. Durante o proces-
so, foram arregimentadas três empresas para serem trabalhadas 
durante o projeto piloto. Ficou a cargo da FIER o atendimento de 
duas empresas, sendo elas a Indústria Vitória e Norte Rocha, onde 
foram feitos atendimentos aos empresários, tendo como entrega 
final o Plano de Ações. 
O SEBRAE Roraima ficou responsável pelo atendimento e acompa-
nhamento da empresa Sorvetes Caramelo, onde também foi en-
tregue um plano de ações para inserção da empresa no mercado 
exterior.

28/06/2018 - Implantação do Novo 
Modelo de Atendimento do PNCE

12/07/2018 - Implantação do Novo 
Modelo de Atendimento do PNCE
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18/07/2018 – Reunião de Implanta-
ção do Novo Modelo de Atendimento 
do PNCE

28 e 29/08/2018 – Workshop de En-
cerramento do Projeto Rota Global e 
Transferência da Metodologia da CNI 
para o MDIC

21/11/2018 – Finalização e Avalia-
ção dos Resultados do Projeto Piloto 
do Novo Modelo de Atendimento do 
PNCE
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Certificação de Origem Digital

Balança Comercial do Estado

 A Federação das Indústrias do Estado de Roraima, por meio 
do seu Centro Internacional de Negócios, é credenciada para a 
emissão de três tipos de certificado usados nas exportações. No 
ano de 2018 foram emitidos os seguintes certificados:

• Certificado de Origem: 05 certificados
• Certificado de Origem Comum: 96 certificados
• Certificado de Livre Venda: 532 certificados

Monitora o desempenho das importações e exportações realiza-

das no estado, bem como identifica produtos e mercados, fazendo 

uma análise comparativa do desempenho das operações em re-

lação ao mês anterior e ao mesmo período do exercício passado. 

Foram publicados 12 resultados destas análises.
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 Os países para os quais Roraima exportou seus produtos 

em 2018 foram:
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Análise e Disseminação de Informações Setoriais

Por meio de pesquisas e coleta de dados oficiais, a FIER realizou 
a divulgação mensal de informações e indicadores que servem de 
subsídio para as indústrias e poder público e instituições de ensino. 
São elas:

•  Sondagem Industrial: trata-se de uma pesquisa de opinião 
mensal com o objetivo de monitorar a evolução da atividade indus-
trial, do sentimento do empresário e, consequentemente, da evolu-
ção futura da indústria. A FIER mobilizou mais de 18 empresas in-
dustriais para compor a amostra de respondentes. A coordenação, 
elaboração de questionários e tabulação é realizada pela CNI.

•  Sondagem Industrial da Construção: é uma pesquisa de 
opinião voltada especificamente para as empresas que atuam na 
construção civil e construção pesada, avaliando indicadores de de-
sempenho e projeção de cenários futuros. Foram mobilizadas 20 
empresas para participar desta iniciativa, sendo que, da mesma 
forma que a Sondagem Industrial, esta também tem a coordenação 
e tabulação realizadas pela CNI.

•  Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI:  é 
um indicador que reflete a percepção do empresário industrial a 
respeito do desempenho da sua empresa e do mercado, bem como 
apresenta as mudanças de tendências em relação aos níveis de pro-
dução industrial e comportamento da economia para um cenário 
de 6 meses a frente. Mais de 30 empresas foram mobilizadas para 
participar da pesquisa, que é aplicada juntamente com as pesquisas 
Sondagem Industrial e Sondagem da Indústria da Construção.
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PROGRAMA DE APOIO A COMPETITIVIDADE DAS 
MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS – PROCOMPI

O Projeto Fortalecimento das Indústrias Gráficas de Boa Vis-
ta – Roraima tem como objetivo o aumento da competitividade 
e o fortalecimento da imagem das indústrias. Por meio de ações 
prioritárias, espera-se  aumentar em 10% o número de clientes e o 
faturamento das empresas. É promovido por meio de um convênio 
entre a Confederação Nacional da Indústria – CNI e o Serviço Bra-
sileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa – SEBRAE, executado 
em Roraima pela FIER.

Em 2018 o PROCOMPI atendeu a 11 indústrias gráficas com as 
seguintes ações:

• Pesquisa de Resultados – T0: realizando um diagnóstico 
inicial das ações de gestão, produtos, oferta, demanda, inovações 
e melhorias. 
• Consultoria em Marketing Digital: padronização de si-
tes, redes sociais, priorização das empresas em sites de pesquisa, 
manual de uso dos sites e peças visuais, inserção de portifolio e 
informações para a comunicação com os clientes
• Curso de Licitação: abordando as etapas de preparação 
e interpretação de editais, conhecimentos gerais e específicos da 
legislação e os procedimentos necessários para uma participação 
eficiente nos certames.
• Atendimento em Gestão Financeira: visitas presenciais 
nas empresas, com o objetivo de orientar e propor melhorias para 
os procedimentos referentes a fluxo de caixa, contas a pagar e a 
receber e orçamento. Também foi ofertado um mini curso sobre 
gestão financeira.

Turma do Curso de Licitação
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Atendimentos da consultoria de marketing digital

Mini-curso de Gestão Financeira

Espaço Gráfico
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Gráfica Queiroz

Gráfica Real

Top Gráfica
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Loja do Gráfico

MGM Gráfica
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Graph Del
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 E em 2019 serão executadas as seguintes ações:

• Curso de Pregão Eletrônico;

• Produção de Vídeo;

• Pesquisa de Resultados – Tfinal;

• Evento de Encerramento.

17 e 18/09/18 - Os colaboradores da área Técnica da FIER par-

ticiparam de um treinamento sobre o SESI Viva +, uma plataforma 

digital para gestão dos programas e serviços voltados a saúde e 

segurança na indústria.  O objetivo foi capacitar os colaboradores 

para a fase de implementação e saber na prática como irá funcio-

nar os serviços por meio da plataforma. 

24/10/18 - Apoio da FIER, por meio da sua 1ª. vice-presidente e 

presidente do SINDICONF, Rosinete Damasceno Baldi na elabora-

ção do Mapa Mental da Moda promovido pelo SEBRAE-RR, com o 

objetivo de reunir empresários do setor e parceiros para definir as 

ações a serem aplicadas em 2019. Os participantes apresentaram 

propostas nas áreas de governança, tendências, tecnologia, sus-

tentabilidade e mercado.

O Mapa Mental da Moda foi desen-
volvido de forma interativa
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03 e 04/077/2018  - FIER participa do Encontro Nacional da 
Indústria e do Diálogo da Indústria com os candidatos à Pre-
sidência da República

No dia 3 de julho, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
promoveu a 11ª edição do Encontro Nacional da Indústria (ENAI),  
abordando assuntos estratégicos como 4º Revolução Industrial, 
competitividade, inovação tecnológica, educação e produtividade. 
A prioridade foi promover o debate e reflexão sobre o cenário que 
seria enfrentado pelo novo governo e pela indústria e, consequen-
temente, pela economia brasileira.

O maior encontro da indústria brasi-
leira reuniu empresários, federações 
das indústrias, sindicatos patronais e 
referências mundiais em cada temá-
tica discutida

No dia 4, o Diálogo da Indústria com os candidatos à Presidên-
cia da República marcou a entrega oficial aos pré-candidatos do 
documento Propostas da Indústria para as Eleições 2018, consoli-
dado com a participação de todas as federações e seus sindicatos 
filiados.
Neste encontro, os pré-candidatos tiveram a oportunidade de 
apresentar individualmente sua agenda de governo para empre-
sários industriais.
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Henrique Meirelles (MDB)

Jair Bolsonaro (PSL)

Marina Silva (PSOL)
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Geraldo Alckimin (PSDB)

Álvaro Dias (PODEMOS)

Ciro Gomes (PDT)
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Diretores da FIER, presidentes de sin-
dicato e dirigentes do Sistema Indús-
tria-RR

Diretores da FIER, presidentes de sin-
dicato e dirigentes do Sistema Indús-
tria-RR

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima participou ati-
vamente desta programação, representada pelo seu presidente, 
Rivaldo Neves (SINDUSCON); a segunda vice-presidente, Rosinete 
Damasceno Baldi (SINDICONF); o diretor e 1º Secretário ; João da 
Silva (SINDIREPA); delegado suplente representante da FIER junto 
à CNI, Veronildo Holanda (SINDUSCON); presidente do SINDI-
GRÃOS, Izabel Itikawa; presidente do SINDIGRAF, Idalino Chaves; 
presidente do SINDEARTER,W Kátia Campos; presidente do SIN-
DICON, Thiago Brito; presidente do SINDIGAR, Manoel da Silva; 
superintendente da FIER e do SESI, Almecir de Freitas Câmara; 
diretor regional do SENAI, Arnaldo Cruz; superintendente do IEL, 
Lídia Tavares e apoio da coordenação técnica da FIER, Karen Telles 
e Solange Minotto.
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Diretores da FIER, presidentes de sin-
dicato e dirigentes do Sistema Indús-
tria-RR

O presidente da FIER juntamente com 
os diretores, presidentes de sindica-
tos, dirigentes do Sistema Indústria-RR 
e equipe técnica

O presidente da FIER juntamente com 
os diretores, presidentes de sindica-
tos, dirigentes do Sistema Indústria-RR 
e equipe técnica
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O presidente do SINDIREPA – João da 
Silva (camisa branca) com o seu vice-
-presidente, Janilson Chaves (camisa 
preta) com a equipe da coordenação 
do SESI-RR

Atendimento anti-stress

24/11/2018 – Dia da Indústria Roraimense

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER e o Serviço Social 
da Indústria de Roraima – SESI/RR, juntamente com sindicatos pa-
tronais filiados a FIER, realizaram no sábado, 24, a 6ª. edição 
do Dia da Indústria Roraimense. Ao todo foram executados 1.936 
atendimentos para 968 trabalhadores das empresas industriais e 
seus dependentes.

Todos os serviços foram gratuitos e contaram com o apoio de cola-
boradores do Sistema Indústria-RR e de entidades parceiras atuan-
do de forma voluntária para realizar procedimentos e serviços em 
odontologia, pediatria, clínica médica, exame clínico das mamas, 
avaliação nutricional, massagem anti-stress, preventivo, corte de 
cabelo, emissão de carteira de trabalho, emissão de CPF, orien-
tações jurídicas, lazer para as crianças com brincadeiras e jogos 
diversos.
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Elaboração de currículos e orienta-
ções sobre estágio supervisionado

Divulgação de cursos profissionali-
zantes

Cortes de cabelo
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Emissão de documentos

Atendimento odontológico

Consultas médicas
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27/03/2018 – EVENTO DE ENCERRAMENTO PROJETO DE 
INOVAÇÃO

Representantes das 10 empresas que foram atendidas com consul-
toria para desenvolvimento e implantação de Modelos de Gestão 
da Inovação nas Indústrias de Roraima, participaram do encerra-
mento do projeto com a apresentação dos resultados obtidos. Os 
dirigentes do Sistema Indústria Roraima prestigiaram o evento. A su-
perintendente do SEBRAE, Luciana Surita e vice-presidente da FIER, 
Rosinete Baldi, entregaram os certificados de conclusão.

Sorveteria Caramelo

Cerâmica Novo Paraíso
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Cerâmica SB

Cervejaria Boa Vista

Vinil.com
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O evento de encerramento das atividades do Projeto de Inovação 
contou com a participação de empresários e representantes de 
empresas participantes do projeto, bem como, com a presença 
de dirigentes do Sistema Indústria Roraima e do SEBRAE/RR.

19/10/2018 – Sistema FIER participa da organização do Dia 
C da Ciência

Em Roraima a programação foi coordenada pela Universidade 
Federal de Roraima, contando com a participação e apoio de 
empresas, entidades e instituições que formam o Ecossistema Lo-
cal de Inovação. Trata-se de um grupo que compartilha conhe-
cimentos, otimiza estratégias, ações e atua em parceria para in-
centivar e promover pesquisas e inovações que sejam úteis para 
as empresas e sociedade como um todo.

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima colaborou com 
a organização do evento e da programação, articulando a par-
ticipação do  Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - SENAI e o Instituto Euvaldo Lodi - 
IEL, que fazem  parte deste ecossistema e participaram ativamen-
te da organização e da realização deste evento.

Durante todo o dia houve exposições de pesquisas e inovações. 
A noite foi dedicada à palestras, com destaque a proferida pelo 

Pedra Norte
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representante da FINEP na região Norte, cuja participação foi 
articulada pela FIER, visando disseminar informações sobre as 
linhas de financiamento oferecidas para as empresas que dese-
jam inovar.

O Dia C da Ciência, uma mobilização nacional com o objetivo 
de realizar atividades que mostrem para a comunidade a im-
portância das pesquisas e como influenciam o cotidiano de todo 
cidadão.

Atividades do SENAI sendo expostas 
na programação do Dia C  da Ciência

Atividades do SESI sendo expostas na 
programação do Dia C  da Ciência

Relatório de Gestão da FIER 2018 95Fortalecimento das Indústrias



Apoio da FIER para a aceleração de Startups em 
Roraima

Este trabalho está focado na aproximação entre as empresas in-

dustriais e as práticas inovadoras que possam contribuir para o 

melhor desempenho das empresas.

07/02/2018 - Reunião de parceiros para o projeto de Startups 

em Roraima, realizada no SEBRAE/RR, teve como objetivo levantar 

sugestões para o projeto de startups em Roraima.

21/09/2018 – O técnico da FIER, Luã Andrade representou a en-

tidade na etapa  pitch do movimento Buriti Valley, que consiste em 

avaliar e dar feedback para a postura de apresentação dos inte-

grantes de startups do 3º Ciclo de Aceleração. Foram avaliados 

dois integrantes das startups AutomaFish e Sábio Analyzer.

11/10/2018 – Como parte do programa de aceleração realizado 

pelo Movimento Buriti Valley, que a FIER apóia e participa, a coor-

denadora técnica da Federação, Karen Telles, realizou a avaliação 

do desempenho, domínio de conhecimentos gerais e específicos e 

postura mercadológica dos criadores das seguintes startups: Sábio 

Atividades do IEL sendo expostas na 
programação do Dia C  da Ciência
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Analyser: solução acessível em microscópio para visualização de 

lâminas petrográficas; HelpMe: plataforma para melhorar ainda 

mais o atendimento psicológico e  Automafish: solução para otimi-

zação dos processos da aquicultura.

27/10/2018 – Mobilização e apoio da FIER na realização da Pa-

lestra “Como uma Startup pode auxiliar sua empresa”, voltada 

para potenciais empresários de Startups em Roraima, e empreen-

dedores já consolidados no setor da construção civil. No evento foi 

apresentado o aplicativo Orçafascio; a legislação na orçamenta-

ção de obras e a nova engenharia de custo utilizando o BIM. Essa 

palestra fez parte de uma ação de fortalecimento do ecossistema 

local Buriti Valley e regional Amazônia Valley.

27/11/2018 – No âmbito das parcerias estabelecidas pelo Ecos-

sistema de Inovação criado em Roraima, a FIER, por meio da sua 

coordenação técnica, compôs a banca de avaliação dos 10 tra-

balhos finalistas da IV Feira Tecnológica de Startups em Roraima, 

promovida pelo Instituto Federal de Roraima. Foi analisado o per-

fil, o potencial e a viabilidade dos produtos e soluções desenvolvi-

dos pelas seguintes Startups: UDIC(Esportes); Psycho (Psicologia); 

Mundioma (Educação); Kids (Acessibilidade e Educação); IHelp 

(Atendimento Psicológico); Help Woman (Estética); Edukid (Educa-

ção); AT (Agricultura); Frete Plus (Logística); Green World (Produtos 

Naturais); Biblion (Educação) e Green River (Produtos Ecológicos).

PRÊMIO NACIONAL DE INOVAÇÃO – PNI

No período de 20/09 a 14/12/2018, a FIER coordenou o proces-
so de abordagem e inscrição de empresas industriais no Prêmio 
Nacional de Inovação. Trata-se de uma iniciativa da Mobilização 
Empresarial pela Inovação (MEI), realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

O objetivo do prêmio é incentivar e reconhecer os esforços bem-
-sucedidos de inovação e gestão da inovação nas organizações 
que atuam no Brasil.
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 Em Roraima foram inscritas 5 indústrias na categoria 
Médio e Grande Porte:

• RR Madeiras Ltda;
• Eletrovolt Ltda;
• Madelim Madeireira Linhares Ltda;
• Saci Indústria de Alimentos Ltda - EPP;
• Vidraçaria União Indústria e Comércio Ltda.

 A Cerimônia de entrega do prêmio para os vencedores foi 
marcada para 10/06/2019.
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Março a Novembro/2018 - Grupo de Coordena-
ção Local de Fluxo Migratório Venezuelano/ Gru-

po Temático sobre Trabalho

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima, por meio da 
sua líder de projetos Solange Minotto e do técnico operacional 
Willian Tihago Quirino Sales, contribuiram junto ao grupo instituí-
do para analisar o contexto, propor e realizar ações de acesso ao 
mercado de trabalho e atendimentos aos imigrantes venezuelanos 
em Roraima. Além do apoio por meio de articulações, análises, 
participações em capacitações e realizações de eventos, houve-
ram participações nas reuniões ordinárias realizadas nos seguintes 
dias: 19/03; 19/04; 21/06; 17/07; 19/09; 24/10.  No dia 24/11, 
um dos representantes da federação participou da 6ª. Oficina  In-
serção Laboral e Protocolo de Denúncias de Exploração.

01/04/2018 – Palestra da FIER para estudantes da UFRR
Atendendo a solicitação da Universidade Federal de Roraima, a 
FIER realizou uma palestra com o tema “Políticas Públicas e Rela-
ções Internacionais: experiências cotidianas”. O técnico do Centro 
Internacional de Negócios da Federação, Willian Tihago Quirino 
Sales fez uma contextualização do assunto com dados de comér-
cio exterior e do relacionamento estabelecido entre Roraima e os 
países fronteiriços.

16/11/18 – FIER realiza palestra sobre atuação junto aos 
mercados estrangeiros
Atendendo a solicitação da Universidade Federal de Roraima, o 
técnico da FIER, Willian Tihago Quirino Sales, representou a en-
tidade no “I Encontro de Estudantes de Relações Internacionais 
da Região Norte, realizado no Instituto de Antropologia da UFRR. 
Abordando a atuação da FIER em Roraima e no contexto inter-
nacional, ele fez um resumo das ações e serviços voltados para 
as operações em comércio exterior e na defesa de interesses das 
indústrias, articulando com empresas, órgãos públicos e represen-
tações diplomáticas.
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09/05/2018 - Prêmio ODS Brasil é lançado em 
Roraima 

O seminário de divulgação da 1ª edição do Prêmio ODS Brasil 
foi realizado no auditório do SESI/RR e teve a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima- FIER como anfitriã do evento.  
O Prêmio ODS Brasil é uma iniciativa do Governo Federal e foi 
lançado oficialmente em Brasília. Tem como objetivo, reconhe-
cer boas práticas locais para o cumprimento de 169 metas que 
compõem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
definidos pelas Nações Unidas em 2015, com prazo de execução 
até 2030. 
A programação contou com as participações do secretário Nacio-
nal de Articulação Social, Henrique Villa Ferreira, da coordena-
dora de projetos especiais da Secretaria Nacional de Articulação 
Social, Rubia Quintão, do secretário adjunto da Secretaria de 
Gestão Social, Moacir Collini, da procuradora adjunta da Procu-
radoria Especial da Mulher, Sara Patrícia Farias e da secretária 
executiva da ODS em Roraima, Sandra Maria Leocádio.
Houve a apresentação do Plano de Ação da Comissão Nacional 
do Prêmio, o seu regulamento, e seu plano de ação; apresenta-
ção da ODS Brasil, de uma prática premiada da Prefeitura de 
Boa Vista (Projeto Crescer) e da Assembleia Legislativa de Rorai-
ma (Centro Humanitário de Apoio à Mulher - CHAME).

O técnico da FIER (ao fundo/centro 
de camisa branca) acompanhado dos 
alunos de Relações Internacionais da 
UFRR
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20/07/2018 – Representante de Ministério da Cul-
tura visita a FIER

A diretoria da FIER, juntamente com os dirigentes do SESI, SENAI 
e IEL receberam a visita do secretário de Fomento e Incentivo à 
Cultura do Ministério da Cultura, José Paulo Soares Martins. O 
objetivo do encontro foi promover um estreitamento das relações 
entre o MinC e o Sistema Indústria, visando difundir entre o setor 

Empresários e entidades públicas e 
privadas participaram do lançamento 
do prêmio ODS

Representantes da FIER e SESI junta-
mente com demais autoridades das 
entidades envolvidas na programação
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empresarial as diversas possibilidades de apoio a projetos cultu-
rais com contrapartidas de ganho de imagem e benefícios para as 
empresas.

Na reunião, o representante do Mi-
nistério da Cultura apresentou as 
principais linhas de atuação da pasta 
e ouviu sugestões dos diretores e diri-
gentes do Sistema Indústria/RR

Diretoria e dirigentes do Sistema In-
dústria com o secretário do MINC- 
Ministério da Cultura (camisa azul 
clara), que recebeu um exemplar da 
reedição do livro Vale do Rio Branco, 
organizada pelo professor Maurício 
Zouen, resgatando a 1ª publicação 
feita sobre Roraima
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Criado pela diretoria da FIER com o objetivo de despertar a aten-
ção da comunidade escolar e acadêmica para o ambiente em que 
se inserem as atividades industriais no estado, o prêmio aborda 
temas que possuam relação direta ou indireta com o ambiente 

Lançamento da Edição 2018 reuniu 
representantes das instituições de en-
sino e teve o depoimento de vencedo-
res de outras edições

Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico

produtivo.
Ao todo 75 trabalhos foram inscritos em 2018, concorrendo nas 3 
categorias e obtendo os resultados apresentados abaixo:

Cat. I - Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental do 
Ensino Regular.
32 redações, sendo: 8 redações da rede privada; 24 redações da 
rede pública

Tema: “A produção da indústria roraimense presente em nosso dia 
a dia.  Quais são os produtos fabricados aqui no estado e que já 
são encontrados no comércio local ou sendo vendidos diretamente 
nas fábricas? Quais são os principais atributos de qualidade des-
tes produtos e qual a quantidade produzida, por pelo menos duas 
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fábricas que você tenha identificado?”.
Resultado:

1° Lugar
Aluna: Maira Rocha Machado
Professora: Gercineide Leite de Souza
Instituição: Escola Estadual Diva Alves de Lima

2° Lugar
Aluna: Beatriz Coimbra Silva de Almeida
Professora: Marcélia Nicácio da Silva
Instituição: Escola Estadual Prof. Camilo Dias

Cat. II - Alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio do Ensino 
Regular e do Ensino Técnico.
35 redações, sendo 13 da sede pública e 22 da sede privada;

Tema: “Desempenho e a diversificação da produção agroindus-
trial roraimense. Qual o perfil da agroindústria roraimense, con-
siderando as diferentes atividades econômicas que envolvam a 
produção agrícola e pecuária que é beneficiada, industrializada 
ou transformada em escala de produção pelas fábricas locais? 
Destacar os diferentes produtos, volume de produção, mercados, 
desafios ou projetos futuros das empresas agroindustriais”.

Resultado:

1° Lugar
Aluna: Luisa Freire Azevedo
Professor: Leonor Soares Cravo
Instituição: Instituto Batista de Roraima – IBR

2° Lugar
Aluna: Luzia das Chagas Castro Cavalcante Neta
Professora: Ana Paula Reis Santos Dias
Instituição: Colégio de Aplicação – UFRR

Cat. III - Alunos de qualquer curso regular do Ensino Supe-
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rior, pós-graduação Lato Senso ou Stricto Senso.
08 artigos científicos;

Tema: “A participação dos produtos fabricados em Roraima nos 
mercados interno e externo. Quais os principais itens de fabri-
cação ou beneficiamento realizado pelas indústrias locais comer-
cializados para outros estados brasileiros ou para outros países? 
Quais são os principais compradores, o volume das operações e a 
sua contribuição para a economia e o fortalecimento da atividade 
industrial do estado? Abordar desafios e oportunidades do contex-
to identificado ”.

Resultado:

1° Lugar
Aluno: André Andriw Santos da Silva
Orientador: Elói Martins Senhoras
Instituição: Universidade Federal de Roraima – UFRR

2° Lugar
Aluno: Thamires Ohana Coelho Lima
Orientadora: Profa. Dra. Gioconda Martínez
Instituição: Universidade Federal de Roraima – UFRR

A cerimônia de premiação contou 
com a presença de autoridades públi-
cas e do Sistema Indústria

09/11/2018 – FIER concede PRÊMIO DO MÉRITO 
INDUSTRIAL para destaques na indústria, perso-

nalidades  e instituições
 Empresários do segmento industrial, personalidades e insti-
tuições que tenham se destacado pelo trabalho em prol do desen-
volvimento industrial, econômico e social de Roraima, foram ho-
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Categoria Empresário Industrial

Luiz Mário Severo Ávila (RC Engenha-
ria) recebendo a honraria ao lado da 
sua esposa e dos representantes do 
sindicato que o indicou ao Prêmio: 
Rivaldo Neves - presidente da FIER/
SINDUSCON (esquerda) e  Clerlânio 
Holanda (direita) - Vice-Presidente do 
SINDUSCON. Ele se destacou pela 
contribuição na criação de estradas, 
rodovias, bairros e empreendimentos, 
por meio dos serviços de topografia e 
engenharia

Waldísio Moreira (GESSORAIMA/
NORTE ROCHAS), indicado pelo SIN-
DUSCON, recebe a honraria entregue 
pelo presidente do SINDUSCON e da 
FIER – Rivaldo Neves. Ele foi home-
nageado pelo empreendedorismo e 
geração de empregos por meio das 
suas indústrias de beneficiamento de 
vidros, fabricação de esquadrias, ex-
tração e beneficiamento de granito

menageados durante a cerimônia de entrega do Prêmio do Mérito 
Industrial 2018, considerado a mais significativa condecoração 
conferida pela FIER. Ao todo foram oito homenageados, reconhe-
cidos, pelo seu trabalho e ações, que contribuíram e têm contribu-
ído para o desenvolvimento econômico e social de Roraima, bem 
como e o fortalecimento das indústrias locais.

Relatório de Gestão da FIER 2018108 Fortalecimento da Imagem



Kátia Campos recebeu da presiden-
te do SINDICONF – Rosinete Baldi, 
acompanhada pelo presidente da 
FIER – Rivaldo Neves, a honraria con-
cedida in memorian para a sua mãe, 
Maria Luiza Campos, artista, educa-
dora, fundadora do SINDEARTER, da 
FIER e com atuação no cenário polí-
tico de Roraima. A sua indicação foi 
feita pelo SINDICONF, ainda em vida    

Charles Resener recebeu a honraria 
concedida in memorian ao seu irmão 
Freddi Resener, que foi empresário, 
diretor do SINDIREPA, conselheiro da 
FIER e atuante em causas sociais. A 
sua indicação foi feita pelo SINDI-
REPA, representado na foto pelo seu 
presidente João da Silva
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Categoria Personalidades

Categoria Instituições

José Saraiva Júnior (Rede de Super-
mercados GOIANA) indicado pelo 
SINDICONF, recebeu da presidente 
do Sindicato – Rosinete Baldi,  a hon-
raria concedida em função do seu 
espírito empreendedor e da contribui-
ção para  a geração de empregos e 
fortalecimento da economia local

O presidente do FRIGO 10 – Antônio 
Denarium, recebendo a honraria con-
cedida por indicação do SINDICON, 
a qual foi entregue pelo presidente 
do sindicato e vice-presidente da FIER 
- Luiz Brito. O empreendimento frigo-
rífico foi homenageado pelo desafio 
empreendedor que representa e a sua 
contribuição para o fortalecimento da 
atividade industrial conjugada com a 
cadeia agropecuária em Roraima, ge-
rando empregos e viabilizando novos 
negócios
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O reitor da UFRR – Jeferson Fernan-
des do Nascimento, recebeu do pre-
sidente da FIER e do SINDUSCON a 
honraria concedida por indicação do 
sindicato, pela  contribuição prestada 
pela Universidade Federal de Roraima 
na formação de milhares de profissio-
nais, tendo sido a primeira instituição 
pública de ensino superior do estado

Maria das Dores da Silva, recebeu 
a honraria em nome do Grupo de 
Mães Associação Anjos de Luz, pelo 
trabalho desenvolvido junto às pesso-
as com deficiência e seus familiares, 
provendo apoio para obtenção de do-
cumentos, benefícios legais, alimen-
tação, atendimento médico, fisiotera-
pia, atividades culturais e recreativas. 
A indicação ao prêmio foi feita pelo 
SINDUSCON, representado neste mo-
mento pelo seu vice-presidente – Cler-
lânio Holanda
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13/11/2018 - 1ª Feira de Empreendedorismo 
para refugiados e migrantes 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) braço da 
Organização das Nações Unidas (ONU), em parcerias com a Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, Serviço Social 
da Indústria – SESI, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas – SEBRAE, Desenvolve Roraima,  Incubadora Tecno-
lógica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários 
(ITCPES),  Cáritas Brasileira, Ministério do Trabalho, Emprego e 
Renda e Setrabes, realizaram esta ação com o objetivo de orientar 
e criar oportunidades para uma melhor inserção dos imigrantes e 
refugiados no mercado de trabalho.

Foram apresentadas as iniciativas individuais e coletivas, por meio 
do empreendedorismo, investimento em linhas de microcrédito e 
experiências de cooperativas, a fim de proporcionar o acesso ao 
trabalho sem substituição de mão de obra local, ampliando e di-
versificando a participação de profissionais de outras nacionalida-
des junto as empresas e instituições.

Yssyssay Rodrigues – Coordenadora 
de Campo da OIM
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Magno Pillon Della Flora  - Superin-
tendente Regional do Trabalho

Imigrantes e refugiados comparece-
ram para obterem serviços e informa-
ções

Rosinete Baldi - Pres. do SINDICONF 
(esquerda) e Kátia Campos - Pres. 
SINDEARTER (direita) participaram da 
feria de Empreendedorismo e Micro-
crédito
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Serviços e orientações para o público

23/11/2018  Prêmios Professor Samuel Benchi-
mol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo 

Consciente
Durante todo o ano, a Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima realizou a divulgação para obtenção de inscrições nos prê-
mios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empre-
endedorismo Consciente, além de contar com a participação da 
sua superintendente como membro da comissão avaliadora dos 
projetos.

Informativo da FIER, uma das ferra-
mentas de divulgação do Prêmio em 
RR
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Da esq. Para a direita: Rivaldo Neves 
– presidente da FIER; José Conrado 
Azevedo Santos – presidente da FIE-
PA; José Adriano Ribeiro da Silva – 
presidente da FIEAC; Carlos Alberto 
Rodrigues do Carmo – presidente da 
FIEAP e Carlos Algusto – vice-presi-
dente  da FIETO 

A superintendente da FIER, sra. Al-
mecir de Freitas Câmara, juntamente 
com o superintendente da FIEAC, sr. 
Jorge Vila Nova, recebeu o reconhe-
cimento do apoio da FIER ao prêmio 
e marcando o início dos trabalhos da 
edição 2019, que será coordenada 
pela FIER
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30/11/2018 - Programa FIER/SESI de Desenvolvi-
mento de Fornecedores

Realizado com o objetivo de fortalecer a relação entre a FIER e o 
SESI com os seus fornecedores, essa ação também contribuiu para 
a disseminação de informações e conhecimentos, identificando 
oportunidades de melhoria e aumentando a qualidade dos produ-
tos e serviços fornecidos.

A programação iniciou com um café de boas-vindas, seguido de 
uma dinâmica motivacional conduzida pelo empreendedor Tonny 
Coutrin  e uma palestra sobre Contratos e suas Obrigações, com 
o instrutor do SENAC, Pedro André Setúbal. Houve ainda espaço 
para a apresentação dos requisitos de qualidade do Sistema In-
dústria-RR e o encerramento com a avaliação do encontro e sorteio 
de brindes.

Palestra Motivacional

Tema Central: A celebração de con-
tratos e o cumprimento das obriga-
ções estabelecidas pelas partes

Relatório de Gestão da FIER 2018116 Fortalecimento da Imagem



Ações de Divulgação Institucional

Apoio a Reuniões e Eventos

Material de Divulgação Produzido (Design/Criação)

A conversão do volume de matérias espontâneas em valor  finan-
ceiro corresponde ao montante que a FIER teria de desembolsar, 
caso houvesse o pagamento destas publicações. Representa o es-
forço da assessoria de comunicação em articular a divulgação jun-
to a imprensa local.
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Representações Institucional em Fóruns,
Conselhos e CNI- 2018

REPRESENTAÇÃO ESTADUAL
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Participação do Presidente e Delegado Represen-
tante da FIER em Reuniões, Eventos Nacionais e 

Ação Pró-Amazônia promovidos pela CNI
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Participação dos diretores, dirigentes da FIER e 
dos Sindicatos em Reuniões, Fóruns, Conselhos e 

Eventos Nacionais e Internacionais
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Participação de Técnicos e Assessores da FIER em 
Reuniões e Eventos promovidos pela CNI
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Gestão em
Números





Capacitações presenciais para os colaboradores 
da FIER 
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Capacitações à distância pela plataforma
UNINDUSTRIA para os colaboradores da FIER
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Capacitações e nilevamento em processos por 
meio de videoconferências

Com o objetivo de promover o alinhamento institucional, realizar 
capacitações e acompanhamento dos projetos  ou programas de-
senvolvidos pelas federações, a Confederação Nacional da Indús-
tria – CNI, promoveu 32 videoconferências ao longo do ano com 
a participação da equipe técnica da FIER.
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