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FIER realiza workshop sobre o Projeto All Invest para 
empresários do setor moveleiro

 “Nós atuamos em 17 Estados no Brasil e 
chegamos ao final do  Projeto All Invest com boas 
perspectivas para as empresas do setor de móveis”, 
concluiu.

A consultoria será feita com a visita a cada 
empresa e a verificação dos pontos fortes e de 
pontos que possam ser melhorados. Em seguida 
será feito o relatório e encaminhado para as 
respectivas empresas para que possam se adequar 

aos critérios de obtenção da certificação para exportação.
O coordenador de projetos da FIER, Ivo Gallindo, destacou que a 

avaliação do workshop é muito positiva, pois se trata da visita de dois 
consultores de movelaria da Itália, país que é referência na 
qualificação e treinamento deste setor. 

“A FIER acredita muito na capacidade das nossas empresas 
industriais e nós vamos dar continuidade a esses investimentos para 
que nossos empresários estejam cada vez mais preparados para 
atender o mercado local e expandir suas vendas ao mercado nacional 
e exportar para outros países”, enfatizou.

Uma parceria entre a Confederação Nacional 
das Indústrias - CNI e a Federação das Indústrias de 
Roraima – FIER, por meio do Centro Internacional 
de Negócios – CIN, proporcionou a empresários 
industriais do setor moveleiro um workshop sobre o 
Projeto All Invest, que tem por objetivo adequar 
processos e produtos no intuito de propiciar boas 
práticas de fabricação e certificação para o setor de 
móveis na União Européia.

Dois consultores italianos, representantes da Empresa Consorzio 
Del Mobile S.P.A – COSMOB, a arquiteta Angela Bianchi e o 
representante comercial Stefano Ottavi, ministraram palestras no dia 
04 de junho e encerram sua visita a Boa Vista com uma consultoria, in 
loco, nas empresas do setor.

Angela explicou que a Cosmob atua no Brasil desde 2003 
buscando qualificar e propiciar conhecimentos para que as empresas 
do setor moveleiro possam obter a certificação para exportação. 
Nesta etapa do projeto, em Boa Vista, foram contempladas quatro 
empresas.

FIER recebe secretário geral adjunto da ONU 
A Federação das Indústrias do 

Estado de Roraima recebeu nesta 
sexta-feira (7), o Secretário Geral 
Adjunto da Organização das Nações 
Unidas, Thomas Stelzer. O secretário 
e sua comitiva foram recepcionados 
pela presidente em exercício da FIER, 
Maria Luiza Vieira Campos, o 
governador em exercício Chico 
Rodrigues e representantes da 
indústria e do setor público. 

A visita foi parte da programação 
alusiva a Semana Comemorativa do 
Dia Mundial do Meio Ambiente e do 
Ano Internacional de Cooperação Pelas Águase teve como principal 
objetivo, discutir os desafios para o desenvolvimento sustentável na 
Bacia Amazônica e o papel do setor corporativo e das indústrias no 
contexto da preservação do meio ambiente, a chamada 'economia 
verde'.

Durante o evento, representantes da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento e da Fundação Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, apresentaram dados detalhados sobre a execução 
de programas e ações de preservação e proteção ao meio ambiente, 
além dos potenciais do Estado.

Thomas Stelzer destacou que o desenvolvimento sustentável tem 
que partir das pessoas. “O Brasil, tem um papel fundamental no 
desenvolvimento sustentável do planeta. Mas para isso é preciso 
desenvolver três pilares: econômico, social e desenvolvimento 
sustentável. Todos os anos são produzidos 30 bilhões de tonelada de 
carbono em todo o mundo. A meta é reduzir essa emissão em 50%. Esse 
é o nosso desafio: desenvolver as economias em todo o mundo 
reduzindo a poluição”, disse.

O secretário geral adjunto da ONU destacou outro ponto que 
dificulta o desenvolvimento: a desigualdade social. “Precisamos 
reduzi-la, aumentando o acesso das populações às riquezas 
produzidas. São cerca de 900 milhões de pessoas famintas em todo o 
mundo. E 40% do alimento produzido globalmente acaba no lixo. É 
desperdiçado. Crianças morrem por não ter acesso a água potável, 
mulheres não tem acesso a saúde e a população em geral que não tem 
acesso a medicamentos. Precisamos dar acesso e criar oportunidade 
para que todos possam ter esses direitos respeitados”, enfatizou.

Outro grande desafio segundo Seltzer é desenvolver sem agredir o 
meio ambiente. “Atualmente e necessário que criemos 400 milhões de 
postos de trabalho, que era o número existente antes da crise mundial. 
Mas ao mesmo tempo, temos que reduzir drasticamente a emissão de 
gás carbônico”.

A visita marcou a continuação das 
atividades do Programa “Pacto das 
Águas” promovido pela Humanitare 
Foundation. De acordo com a 
presidente da organização, Scheila 
Pimentel, o pacto é um programa de 
governança social compartilhada. 
“Ele une todos os atores da 
sociedade, como empresas e 
universidades, respeitando o DNA 
local, olhando para o que se pode 
fazer e criando oportunidades de 
cresc imento econômico com 
desenvolvimento”.

Os visitantes, juntamente com autoridades locais, empresários, 
representantes de instituições de ensino e órgãos públicos, assistiram a 
apresentações realizadas pelo Governo de Roraima, envolvendo as 
potencialidades, desafios e ações já implementadas para promover o 
desenvolvimento aliado a preservação ambiental. "Nosso trabalho está 
alinhado com os desafios citados pelo representante da ONU, na 
medida em que, além de todos os projetos locais desenvolvidos, temos 
o desafio de ser o primeiro Ecoestado do Brasil. Muitos estudos e ações 
já estão em andamento para que os resultados comecem a ser gerados 
em breve", declarou o governador em exercício, Chico Rodrigues.  
Durante a solenidade, a FIER foi homenageada com o reconhecimento 
Honoris Causa, pelos serviços prestados à Bacia Amazônica, a 
promoção do desenvolvimento industrial e o compromisso com a 
sustentabilidade e o coordenador nacional do Prêmio Samuel 
Benchimol, José Rincon foi agraciado com a 'Bandeira da ONU', por seu 
trabalho dedicado ao prêmio durante os seus nos 10 anos de existência 
.

A presidente em exercício da FIER, Maria Luiza Campos, destacou o 
reconhecimento. “A FIER é uma entidade que foi fundada com uma 
visão de futuro. Há mais de 20 anos trabalhamos diariamente com a 
missão de contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado e da 
região amazônica, sem deixar de lado a preocupação com a 
preservação das nossas riquezas naturais”.

Ao final do encontro, Maria Luiza Campos, Thomas Stelzer, a 
Embaixadora da Áustria no Brasil, Marianne Feldmann, o governador 
em exercício Chico Rodrigues, o representante da Rede Amazônica Dr. 
Phelippe Daou Junior e coordenador nacional do Prêmio Samuel 
Benchimol José Rincon Ferreira, assinaram dois cartazes do Prêmio 
Professor Samuel Benchimol, firmando um compromisso  em prol do 
desenvolvimento sustentável. Um deles será levado para o museu do 
prêmio e o outro, será exposto na FIER.
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um ambiente favorável para a discussão de boa 
praticas e das dificuldades, nós podemos partilhar 
alguns erros, e isso serve de lição para cada 
sindicato, independente do setor, a troca de 
experiência é fundamental para que nós 
tenhamos um crescimento mais uniforme da 
federação e de seus sindicatos”.

O primeiro secretário da FIBRA, Márcio Franca, 
destacou que a mesa redonda é um bate-papo entre os 
representantes de sindicatos, onde todos ficam à vontade, cada um 
expõe sua realidade e dessa forma aprendem a superar as 
dificuldades juntos. “A partir das experiências e boas práticas de 
outros presidentes e de outros sindicatos, é possível ajudar na gestão 
dos presidentes, dessa forma é possível alcançar alguns objetivos, 
dentre eles, melhorar as condições das empresas filiadas, aumentar a 
base de representatividade, que por sua vez terá uma federação 
forte”.

Para João da Silva, presidente do SINDIREPA – Sindicato da 
Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de 
Roraima, a mesa redonda foi bastante proveitosa e trouxe ideias de 
como fortalecer cada sindicato. “Foi muito importante, por que nós 
ouvimos dos presidentes de outras federações, o que eles estão 
fazendo para atrai e manter associados. Nossa prioridade agora é 
atrair mais associados e também ver a demanda das empresas que 
queiram se filiar, para que possamos nos fortalecer cada vez mais”.

Ao final da mesa redonda, os convidados foram homenageados 
pelo presidente do SINDIREPA.

No dia 29 de maio, a FIER por meio do 
Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA 
promoveu a mesa redonda Como Atrair e Manter 
o Associado, para todos os representantes 
sindicais filiados a FIER. Entre os participantes 
estavam representantes do SINDIREPA, 
SINDUSCON, SINDIMAR, SINDIGAR, SINDOCONF, 
SINDIGRAF e SINDJÓIAS.

A ação teve como objetivo estimular a adoção de estratégias bem 
sucedidas na atração e manutenção de associados, por meio da troca 
de experiências entre lideranças sindicais de diferentes regiões. 

A mesa redonda foi conduzida pelo primeiro secretário da 
Federação das Indústrias do Distrito Federal - FIBRA e representante 
da Confederação Nacional das Indústrias – CNI Márcio Franca, e pelo 
presidente do SIMEC – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânica e Material Elétrico do Estado do Ceará Ricard Silveira, que 
foram convidados para falar de suas experiências à frente de 
sindicatos.

Durante a ação, os representantes dos sindicatos do Estado de 
Roraima, ouviram os relatos, do presidente do SIMEC, sobre as 
medidas e estratégias que têm sido adotadas no estado do Ceará para 
atrair mais associados e mantê-los no sindicato. Os representantes 
também relataram suas dificuldades e receberam dicas de como 
reverter às situações.

Para o presidente do SIMEC, Ricard Silveira, esses eventos são 
importantes, porque os sindicatos podem se ajudar, a partir do 
momento que trocam experiências. “A mesa redonda proporciona 

Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA promove
mesa redonda para representantes sindicais
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SESI realizou “Indústria de talentos” 
 O evento contou com a presença dos pais dos alunos que além de 

visitar os stands e conhecer os projetos desenvolvidos puderam 
comprar os produtos. Márcia Larissa, mãe de aluno, acredita que  é 
um estímulo para os alunos que aprendem desde cedo a cuidar do 
meio ambiente. “O mais interessante é que os projetos foram 
trabalhados com todos os alunos da escola, e isso causa neles uma 
visão de diferente do reaproveitamento dos resíduos sólidos, eles já 
sabem que precisam cuidar dos recursos naturais e do meio 
ambiente” disse.

Ellen Cavalcante, diretora da Escola, falou da importância de 
trabalhar o empreendedorismo com os alunos e ressaltou que o 
objetivo foi alcançado. “Ao mesmo tempo em que eles aprendem a 
lidar com a formulação e a venda dos produtos, eles aprendem a se 
preocupar com o meio ambiente, uma vez que todos foram 
confeccionados com material reciclável, se tivesse que dar uma nota 
não teria números para expressar. Os alunos a partir de hoje terão 
uma nova visão sobre a reciclagem para evitar que tanta coisa vá para 
o lixo prejudicando assim o Meio Ambiente. O nosso objetivo foi 
cumprido com toda certeza”.

Alguns produtos foram comercializados, e o dinheiro arrecadado 
será investido na realização de eventos para os alunos, como o Dia das 
Crianças e o Dia do Estudante.

No dia 29 de maio o Centro de 
Educação do trabalhador do SESI 
João de Mendonça Furtado 
realizou a “Indústria de Talentos”, 
que aconteceu na quadra da 
escola envolvendo os alunos dos 
turnos matutino e vespertino.

O projeto foi idealizado para 
homenagear o Dia da Indústria, 

comemorado em 25 de maio, com o objetivo de estimular nos alunos 
o empreendedorismo, mas com o foco na sustentabilidade 
socioambiental.

Ao todo foram 17 projetos apresentados, entre eles, puffs de 
garrafa pet, objetos de decoração, porta-celular, jarros ornamentais e 
brinquedos pedagógicos, todos confeccionados com material 
reciclado. 

Os alunos da 7ª B desenvolveram o projeto “Bolsas de Tecido 
Reaproveitado”, a aluna Lilian Vitória, explicou por que o tecido foi o 
material escolhido. “Quando o tecido for descartado ele vai agredir 
menos o meio ambiente, por que o tempo de decomposição dele é 
bem mais rápido que o do plástico, por exemplo, e assim nós 
podemos ajudar o meio ambiente e incentivar outras pessoas a fazer 
o mesmo” frisou.

Foto: ASCOM/ SESI

O presidente do SINDIREPA João da Silva disse 
que o curso já era um desejo das empresas 
participantes do Procompi, e com o apoio da 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima, 
foi possível oferecê-lo. “O Martelinho de Ouro já 
era uma demanda das empresas filiadas ao 
sindicato, e agora conseguimos oferecer essa 
capacitação, como apoio da FIER, que vai 
permitir que as empresas prestem um melhor 
serviço aos seus clientes”.

O PROCOMPI Automotivo visa promover 
lucratividade, competitividade, produtividade, sustentabilidade e o 
fortalecimento das empresas do setor. 

No último dia 03 tiveram início as aulas do 
curso de Reparação em Chapas Pintadas – 
Martelinho de Ouro, uma ação do Programa de 
Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas 
Indústrias – Procompi, parceria entre a 
Confederação Nacional da Indústria - CNI, FIER e 
SEBRAE, destinado para empresários industriais 
do setor automotivo.

O curso é de aperfeiçoamento e gratuito, 
dividido em aulas práticas e teóricas e voltado 
para os profissionais do ramo de lanternagem e 
pintura das empresas que participam do Procompi, terá uma carga de 
30 horas e as aulas estão sendo oferecidas pelo Setor de Capacitação 
Automotiva do SENAI-RR.

SINDIREPA promove curso martelinho de ouro

Foto: ASCOM/ FIER
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A coordenadora Educacional do SESI Cintia Sonaly 
Gomes de Lima destacou que é importante que os 
trabalhadores ou dependentes retomem seus estudo e 
já saiam com uma profissão. “A qualificação possibilita o 
ingresso no mercado de trabalho e o fortalecimento da 
Indústria”, completou. 

As inscrições seguem até o dia 28 de junho e podem 
ser feitas no Centro de Educação do Trabalhador do SESI, 
localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 3783, 
bairro Aeroporto das 8h às 20h e também no Centro de 
Atividades do Trabalhador Waldir Peccini, das 16h às 
22h. Mais informações pelos telefones 4009- 1879 ou 
3621-6600.

Abertas as matrículas para Educação Básica e Profissionalizante
O Serviço Social da Indústria – SESI, por meio do 

Programa de Educação Básica e Profissionalizante 
(EBEP), está com inscrições abertas com 30 vagas, sendo 
15 destinadas ao ensino fundamental e 15 para ensino 
médio e profissionalizante com a especialidade de 
soldador.

O programa é uma articulação entre o SESI e o SENAI. 
O SESI oferece a Educação básica (ensino fundamental e 
médio) e o SENAI a Educação profissionalizante.

As aulas são teóricas e práticas. O objetivo é propiciar 
uma aprendizagem significativa para trabalhadores da 
Indústria e seus dependentes, que são o público alvo do 
programa.

pigmentos para tintas cerâmicas, 
indústria de refratá-rios, vidros, 
tintas e química em geral, sendo 
reutilizados sem riscos às pessoas e 
ao ambiente.

Dentre outras ações realizadas 
por  meio do Programa de 
R e s p o n s a b i l i d a d e  S o c i a l ,  
destacam-se: PSAI - Programa 

SENAI de Ações Inclusivas; Parcerias com o SINDIREPA na ação 
intitulada "Pit Stop", que visa diagnosticar veículos na prevenção de 
gases poluentes; Construção Social, um mutirão de cidadania na qual 
a área de Construção Civil faz exposição do laboratório do curso de 
Eletricista Instalador Predial e Residencial e dos cursos de Carpintaria 
Estrutural; Comemoração do Dia das Crianças em parceria com uma 
Creche e abrigos locais; e Natal Solidário realizado em parceria com os 
Correios.

Programa de Responsabilidade Social do SENAI contribui
para a melhoria da qualidade da comunidade em geral
O SENAI- RR por meio do seu 

Programa de Responsabilidade 
S o c i a l  i m p l a n t o u  a l g u m a s  
in ic iat ivas  como o  Ecobag 
Retornável, contribuindo com a 
redução do uso de sacolas 
plásticas; Canecas e Squeezes, 
minimizando a utilização de copos 
descartáve is  e  consequen-
temente a geração de resíduos e disponibilizou um recipiente para 
realização do descarte das pilhas e baterias de celulares da forma 
adequada. O objetivo do programa é contribuir para uma melhor 
qualidade de vida de dos colaboradores e da comunidade em geral.

O coletor de pilhas e baterias de celulares está à disposição da 
comunidade no Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC. Após 
receber o material, ele é entregue para uma assistência técnica que o 
envia para a fábrica, que por sua vez, faz o reaproveita-mento em: 

Rorainópolis. A instituição 
possui ainda Unidades 
Móveis, sendo duas de 
i n fo r m á t i c a ,  u m a  d e  
confecção do vestuário e 
outra de alimentos, que 
consistem em salas de aula 
que levam qualificação 
profissional a todos os 
municípios do Estado de 
Roraima, permitindo mais 

flexibilidade na formação de mão de obra qualificada e maior 
interação entre o SENAI e a comunidade.  Duas Unidades recebidas 
recentemente (informática e alimentos) possuem plataforma 
elevatória possibilitando o atendimento a pessoas com necessidades 
especiais – PNE's.

Os empresários que buscam mão de obra qualificada podem 
entrar em contato com o SENAI, que faz o contato com os egressos em 
suas respectivas áreas de atuação, facilitando assim a entrada dos 
alunos no mercado de trabalho.

O SENAI contribui para a oferta de mão de obra
qualificada

O SENAI/RR com mais de 
25 anos no mercado de 
Roraima vem atingindo sua 
missão de promover a 
educação profissional, a 
inovação e a transferência 
de tecnologias industriais, 
c o n t r i b u i n d o  p a r a  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
Indústria local. Atualmente 
a  inst i tu ição  o ferece  
qualificação em doze áreas, sendo: Alimentos, Automotiva, 
Confecção do Vestuário, Construção Civil, Eletroeletrônica, Gestão, 
Informática, Madeira/Mobiliária, Metal/Mecânica, Refrigeração, 
Telecomunicação e Segurança, em média o SENAI forma de 600 a 
1000 alunos por mês. 

Os cursos podem ser gratuitos, pagos ou por meio de parceria com 
empresa ou Instituições públicas e privadas. Hoje a instituição conta 
com uma sede no bairro Asa Branca e duas unidades de Coordenação 
de Capacitação, uma no bairro Pintolândia, e outra no Município de 
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Inscrições abertas para Cursos de Pós Graduação
que a procura tem sido grande para os cursos na área de educação. 
“São vários cursos à distância disponíveis para toda a comunidade e o 
aluno terá o acompanhamento adequado dos tutores e provas 
presenciais na sede do IEL”, frisou. 

As inscrições podem ser feitas no IEL, localizado na Avenida 
Capitão Julio Bezerra numero 363 e pelo telefone 3621 3571 ou pelo 
site www.baraoead.com.br .

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está com inscrições abertas para 
novas turmas dos cursos de Pós-Graduação, por meio de uma 
parceria com a Faculdade Barão de Mauá, do Estado de São Paulo. 

São mais de 30 cursos na área de Educação, Negócios, MBA 
Executivo e Jurídico. Os valores mensais variam de 118,00 a 299,00 
reais. 

A coordenadora de capacitação do IEL, Karina Almeida destacou 
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