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FIER marca presença em cerimônia de 
assinatura da ordem de serviço para 
asfaltamento do Distrito Industrial

A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER representada pela presidente 
Izabel Itikawa esteve na manhã desta sexta-
-feira (24) na cerimônia que reuniu as assi-
naturas para a ordem de serviço do asfalta-
mento do Distrito Industrial. 

Também estiveram presentes conselhei-
ros da FIER, presidentes de sindicatos indus-
triais, a Superintendente da FIER e SESI/RR, 
Almecir de Freitas Câmara e a superinten-
dente do IEL/RR, Rônia Barker.

A obra será dividida em duas etapas, sen-
do a primeira a duplicação da rua lateral de 
acesso a BR-174 a partir do 5º Distrito Po-
licial até a Embrapa. Ao todo, incialmente 
serão 4km de asfalto. A segunda etapa será 
o asfaltamento de mais 5km de ruas dentro 

do distrito industrial contemplando meio-
-fio, sarjeta e calçada e um investimento 
de R$ 10 milhões. “É a valorização de quem 
trabalha e produz. O distrito industrial está 
abandonado há mais de 20 anos e uma pre-
ocupação grande é valorizar os empreende-
dores e atrair novos investidores e para isso 
precisamos de uma infraestrutura mínima 
no distrito industrial”, destacou o Governa-
dor do Estado, Antônio Denarium.

Durante a cerimônia, a presidente da FIER, 
Izabel Itikawa destacou a importância da in-
fraestrutura para o saudável crescimento 
da indústria. “Hoje sou empresária do agro-
negócio e estou no Distrito Industrial há 27 
anos. Nesse momento a FIER, instituição le-
gítima de defesa de interesses do segmen-

Cerimônia marcou a assinatura da ordem de serviço das obras de asfaltamento do Distrito Industrial



Inscrições para Prêmios Professor Samuel 
Benchimol e Banco da Amazônia de
 Empreendedorismo Consciente de

 2021 são prorrogadas

to produtivo industrial, vem nos últimos 12 
anos apresentando em sua carta da indús-
tria dirigida aos candidatos, ao governo de 
Roraima e a Prefeitura de Boa Vista deman-
das como as que hoje concretiza-se nesta 
cerimônia: o asfaltamento do nosso distrito 
industrial”, afirma.

Na ocasião a presidente Izabel ainda des-
tacou o crescimento da indústria roraimense 
e afirmou que para alcançar maiores resul-
tados o distrito industrial precisa ser tornar 
um “cartão de visitas” para as indústrias. “Foi 
recebido com muita expectativa e alegria por 
parte de todos os empresários da indústria 
e de outros segmentos. O distrito industrial 
precisa tornar-se no cartão de visita para as 
indústrias de transformação que quiserem 
investir em Roraima bem como precisa dar 
melhores condições de infraestrutura para 
aqueles que aqui depositam sua confiança 
num futuro melhor. Como instituição apolí-
tica, a FIER registra seus agradecimentos ao 

governador Antônio Denarium e sua equipe 
estratégica que atua nas secretarias ouvindo 
a sociedade civil organizada transformando 
demandas em atendimentos de qualidade e 
mudanças na política de desenvolvimento”, 
destacou Izabel.

Além dos serviços de pavimentação, o Go-
verno Estadual informou que será realizado 
também um projeto de iluminação pública e 
a questão da regularização fundiária do Dis-
trito Industrial. “Vamos realizar a revitaliza-
ção total do Distrito Industrial num investi-
mento que pode chegar a R$ 100 milhões. 
Uma ação muito importante do governo é a 
regularização fundiária. O distrito hoje tem 
153 empresas instaladas que geram de 3 a 
4 mil empregos diretos e indiretos. Temos 
que valorizar a geração de renda, de empre-
go e desenvolvimento do estado de Rorai-
ma. Uma infraestrutura bem realizada nesta 
área vai trazer benefícios e facilitar o am-
biente de negócios”, finaliza o governador.

Presidente da FIER, Izabel Itikawa assina ordem de servi-
ço

Governador Antonio Denarium assinando ordem de 
serviço
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Com o objetivo de reconhecer projetos, 
instituições, empresas e homenagear per-
sonalidades que se destacam no desenvol-
vimento sustentável da Região Amazônica, 
os Prêmios Professor Samuel Benchimol e 
Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente prorrogou suas inscrições até o 
dia 30 de setembro. 

Com o apoio da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima -  FIER, o prêmio chega 
a sua 17ª edição e neste ano a solenidade de 
premiação acontecerá, virtualmente, no dia 
17 de dezembro, na cidade de Rio Branco – 
Acre com coordenação da Federação das In-
dústrias do Estado do Acre – FIEAC.

O Prêmio Professor Samuel Benchimol 

Inscrições para Prêmios Professor Samuel 
Benchimol e Banco da Amazônia de
 Empreendedorismo Consciente de

 2021 são prorrogadas

Prêmios tem o apoio da FIER e estão com inscrições prorrogadas até o dia 30 de setembro
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contempla iniciativas e trajetórias pioneiras 
para ampliar a compreensão da Amazônia e 
desvendar novos caminhos em prol do de-
senvolvimento sustentável da região.  Este 
prêmio inclui duas categorias: uma para 
contemplar iniciativas pioneiras no desen-
volvimento sustentável na região Amazônica 
e outra para contemplar trajetórias pionei-
ras de personalidades dedicadas ao desen-
volvimento sustentável da região. 

Já o Prêmio Banco da Amazônia de Empre-
endedorismo Consciente tem como objetivo 
premiar iniciativas que revelem através de 
sua prática, o potencial de transformação da 
região Amazônica em prol do seu desenvol-
vimento sustentável. Possui três categorias: 
Iniciativa de Desenvolvimento Local (IDL); 
Categoria Empresa na Amazônia e Categoria 
Micro empreendimento na Amazônia (Prê-
mio Florescer), a qual homenageia 02 (dois) 
microempreendedores, valorizando o cará-
ter empreendedor do pequeno negócio de 
sucesso desenvolvidos nos meios urbano e 
rural.

Os interessados em se inscrever devem 
acessar o Regulamento, a ficha de inscrição 
e mais informações no site www.amazonia.
ibict.br. Podem se inscrever Instituições de 
representação empresarial, sindical ou pro-
fissional, as universidades ou instituições de 
pesquisas, sediadas no Brasil ou no exterior, 
instituições públicas e privadas com atuação 
no desenvolvimento sustentável da Amazô-
nia, além de instituições que tenham como 
objetivo promover o desenvolvimento re-
gional, nacional ou internacional, empresas 
públicas ou privadas com investimentos na 
região e autônomos com atividades referen-
tes à Amazônia. 

Os valores das premiações das categorias 
“Projetos de Desenvolvimento Sustentável 
na Região Amazônica” e “Iniciativa de De-
senvolvimento Local (IDL) ” serão de R$ 90 
mil cada uma. As demais categorias não im-
plicam em premiação em dinheiro. Ao todo 
em 16 edições, a iniciativa já alcançou mais 
de 3.200 inscrições, tendo 187 agraciados e 
mais de R$ 3 milhões em premiações. 

PARCERIA COM A FIER E PROJETO 
CAMPEÃO DE RORAIMA

O Prêmio Professor Samuel Benchimol foi 
assim instituído em 2004, com o apoio da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
da Ação Pró-Amazônia, do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SE-
BRAE) e do Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (CONFEA). 

A FIER já sediou o evento de solenidade 
nos anos de 2006, 2013 e 2019. Além disso, 
na história da premiação, a edição de 2019 
contou com um projeto roraimense como 
um dos vencedores. O Prof. Dr. Alexander 
Fernandes em parceria com os acadêmicos, 
Humberto Breno e Paulo Ricardo, da Univer-
sidade Federal de Roraima, ganharam com o 
projeto “Desenvolvimento de fogão de indu-
ção eletromagnética alimentada por ener-
gias renováveis” que conquistou o segundo 
lugar na categoria “Projetos de Desenvolvi-
mento Sustentável na Região Amazônica”. A 
solenidade ocorreu de forma virtual no dia 
22 de novembro.
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FIER participa de lançamento da 
plataforma “Amazônia Que Eu Quero”

A presidente da FIER – Izabel Itikawa, par-
ticipou na noite desta quinta-feira 23, do 
lançamento da plataforma “Amazônia Que 
Eu Quero”. Realizada pela Fundação Rede 
Amazônica. A ideia é iniciar um debate so-
bre assuntos fundamentais no dia a dia da 
população que vive na região.

O programa de lançamento foi transmitido 
pelo canal da Fundação Rede Amazônica no 

Youtube e conduzido pelo jornalista Amaral 
Augusto, que é coordenador de conteúdo da 
plataforma, “A plataforma vem acolher te-
mas que são importantes, relevantes para 
essas pessoas, e trabalha isso por meio de 
reportagens que agora chega até elas, com 
o objetivo de formar senso crítico a respeito 
daquilo que falta e daquilo que essas pesso-
as esperam”, disse Amaral.

Izabel Itikawa e apresentador Robson Moreira 
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O lançamento do “Amazônia Que Eu Que-
ro” contou, ainda, com a participação virtu-
al de representantes dos estados do Norte 
do país, e também de segmentos que serão 
impactados com as ações do projeto. Entre 
esses representantes a presidente da FIER, 
Izabel Itikawa respondeu algumas pergun-
tas sobre o lançamento. 

“Como roraimense que sou, empresária do 
agronegócio na produção e beneficiamento 
de grãos, especificamente o arroz, como re-
presentante legal de um importante setor 
na economia do Estado, quero agradecer a 
oportunidade de expressar em nome desse 
segmento produtivo, as nossas expectativas 
sobre esse importante projeto que terá voz, 
num processo participativo de escuta ativa 
sobre as demandas existentes dentro dos 
eixos temáticos prioritários, aqui apresen-
tados.

Izabel comentou que os empresários in-
dustriais estão na ponta do desenvolvimen-
to econômico, social e ambiental do esta-
do, da região e do país, pois geram renda, 
“Em resumo, com a participação da socie-
dade civil organizada nas discussões, temos 
a certeza de que muitas sugestões serão 

apresentadas para que os governantes fede-
rais, estaduais e municipais possam direcio-
nar seus planos de trabalho para a mitiga-
ção dos problemas enfrentados na região e 
também possam buscar soluções apontadas 
pelo projeto Amazônia que eu quero”.

Destacou também que a FIER, em sua tra-
jetória de defesa de interesses, também 
adota esta prática de construção participati-
va de um documento denominado Carta da 
Indústria, a qual é apresentada em cada ci-
clo eleitoral estadual e municipal, para que 
os candidatos possam conhecer as deman-
das do setor industrial.

Para finalizar parabenizou a Rede Amazô-
nica pela inciativa e colocou a FIER à dispo-
sição para ser palco dessas discussões e mo-
bilizar os empresários industriais para esses 
debates.

A programação estará disponível no Portal 
Amazônia, na aba do projeto Amazônia Que 
Eu Quero, onde também serão disponibiliza-
das informações sobre a iniciativa. Além dis-
so, a população vai poder conferir o conteú-
do especial nas plataformas do Grupo Rede 
Amazônica.

6Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 423 - 24.09.2021



A Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima–FIER acompanha constante-
mente o andamento da Pauta de Defesa 
de Interesses do Setor Industrial, regis-
trado na carta da indústria que foi entre-
gue aos candidatos ao governo de esta-
dual e também a prefeitura de Boa Vista.

E como prestação de contas ao setor 
Empresarial Roraimense, informa que 
mais item está sendo executado pelo Go-

Limpeza do Distrito Industrial de Roraima
Itens da Carta da Indústria estão sendo cumpridos 

verno do Estado neste mês de setembro, 
que é a Limpeza Urbana no Distrito In-
dustrial.   

Ainda este mês, no dia 24 de setem-
bro (Sexta-feira) o governador Antonio 
Denariun irá assinar a ordem de serviço 
do asfaltamento do distrito industrial, 
mais um item da carta da indústria sendo 
cumprido. 

7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 423 - 24.09.2021



Os industriários e colaboradores da madeirei-
ra Mendes Ross e da Roraima Energia receberam 
respectivamente nos dias 17 e 20 de setembro a 
oficina “Saúde na Cabeça, Saúde no Corpo”. Esta 
é mais uma ação que integra o mês do setembro 
amarelo que tem sido realizado pelo SESI/RR em 
parceria com a FIER, IEL e SENAI.

Ministrada pela psicóloga, Violeta Castro, a 
oficina “Saúde na Cabeça, Saúde no Corpo” des-
tacou aos industriários a importância de ter cui-
dado não apenas com a saúde física, mas prin-
cipalmente com a saúde mental. “Destacamos 
a importância de ter cuidado e atenção ao que 
nosso corpo indica. É necessário que fiquemos 
atentos a isso para que possamos desestigma-
tizar um pouco o preconceito que as pessoas 
possuem para procurar ajudar e tornar mais fá-
cil abordar esse assunto que é tão necessário”, 
afirma a psicóloga. 

Ao todo a oficina atendeu 79 pessoas, sendo 
28 colaboradores na Mendes Ross e 61 na Ro-

raima Energia. Para a psicóloga, a avaliação das 
duas visitas foi positiva. “Precisamos destacar 
o quanto esses estigmas sociais acabam preju-
dicando na busca de várias pessoas por ajuda. 
Então foi bem interessante e tentei ao máximo 
trazer um diferencial nas palavras, ser algo mais 
livre, espontâneo, uma conversa mesmo. Perce-
bi que as pessoas deram opinião, fizeram per-
guntas. No fim creio que foi bastante produti-
vo”, analisa Violeta.

Para o coordenador do SESMT, área de saú-
de e segurança do trabalho da Roraima Energia, 
Deivinson Marques, a palestra é mais ainda ne-
cessária para atividades profissionais que lidam 
com altos riscos como é o caso dos colaborado-
res da empresa. “Nós agradecemos pela disposi-
ção e parceria de sempre. Não digo nem que foi 
uma palestra, mas sim uma bate-papo, foi algo 
bastante interativo, muito saudável. A preocu-
pação com a saúde mental de um corpo de tra-
balho como o nosso que lida com uma atividade 

Industriários e colaboradores recebem oficina sobre 
saúde mental em alusão ao Setembro Amarelo

Psicóloga Violeta Castro destaca a temática de trabalhar o tema saúde mental na Madeireira Mendes Ross 
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Mais de 60 colaboradores da Roraima Energia participaram da oficina com a temática de saúde mental e física

de risco alto é fundamental. Um erro pode sig-
nificar até uma vida. Os nossos funcionários da 
área operacional precisam estar bem fisicamen-
te para realizar o atendimento à população por 
24 horas, mas também bem psicologicamente. 
Tenho certeza que ficou marcado a necessidade 
de olharmos o profissional dentro da esfera hu-
mana”, afirma Deivinson.

A coordenadora do serviço social da madei-
reira Mendes Ross, Solange Ross, destacou a 
parceria do SESI e a importância de participar 
de ações que visem a saúde mental dos colabo-
radores. “O Setembro Amarelo é uma campanha 
importante que deve ser tratada com seriedade 
nas empresas. Na Madeireira Mendes Ross, nos 
preocupamos em trabalhar temas em prol da 
saúde mental, pois impacta no bem-estar e na 
qualidade de vida dos trabalhadores e reflete 
em benefícios para a empresa, pois se estende 
para a vida pessoal dos trabalhadores. Agrade-
cemos a parceria de vários anos que temos com 
o SESI/RR e que facilitou participar dessa ação 
sempre visando beneficiar os trabalhadores 
para uma melhor qualidade de vida”, afirmou a 
coordenadora.

Setembro Amarelo
Durante o mês do Setembro Amarelo, o mês 

de prevenção ao suicídio, o SESI/RR tem realiza-
do uma série de ações com o intuito de propor-
cionar reflexão e diálogo a respeito do suicídio 
e saúde mental. Desta forma, esta edição que 
iniciou no dia 13 de setembro trabalha com o 
tema “Educar é prevenir” e segue até o dia 30. 

Entre as ações realizadas estão palestras, ofi-
cinas e rodas de conversas para pais e estudan-
tes do ensino médio da escola do SESI, jovens 
aprendizes do SENAI, trabalhadores da indús-
tria, colaboradores do Sistema FIER e público 
geral. Cada dia uma ação diferente e voltada 
para um público diferente. 

A programação tem ocorrido de forma on-line 
e presencial, envolvendo todas as casas do Sis-
tema FIER e abordará os mais diversos temas, 
como “O suicídio como fenômeno sócio históri-
co a nível estadual e nacional”, ministrado pela 
professora da UFRR, Gisele Garcia, entre outros 
temas e palestrantes. 
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Qualificação profissional com cunho social. 
Foi pensando nos benefícios para a sociedade 
roraimense, que o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (SENAI/RR), firmou acordo 
de cooperação técnica com a Associação da 
Moradia Digna (AMD/RR), para a realização de 
dois cursos da área da construção civil, que irão 
contemplar a construção de uma cozinha dentro 
dos padrões das normas técnicas sanitárias. A 
cozinha será construída como prática dos cur-
sos que vão ocorrer de setembro até dezembro, 
“Construtor de Edificação” e Artífice de Obras”, 
nas dependências da AMD/RR, localizada no 
bairro Jardim Equatorial. O Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil do Estado de Roraima 

(SINDUSCON/RR) também é parte integrante do 
acordo, responsabilizando-se pela doação de 
todo o material das aulas práticas dos cursos.

Os cursos de “Construtor de Edificação” e 
“Artífice de Obras”, onde os alunos constroem 
obras em alvenaria argamassada, concreto e 
acabamento, têm carga horária de 288h e 200h, 
respectivamente, acontecendo de setembro até 
dezembro de 2021, na sede da AMD/RR, tive-
ram disponibilização de 30 vagas no total, onde 
os participantes aprenderão na teoria e prática, 
conteúdos que permitirão a aquisição de habili-
dades técnicas, como: Identificar e reconhecer 
princípios e aspectos de segurança, qualidade, 
saúde, meio ambiente; Realizar cálculos de fi-

Jamili Vasconcelos, Veronildo Holanda, Maria Ferraz e Clerlânio Holanda

Parceria que dá certo: Instituições se 
unem em prol de ensino e construção de 

cozinha solidária
SENAI firma parceria com a Associação da Moradia Digna de 

Roraima para oferta de cursos de construção civil, que terão como 
prática, a construção de uma cozinha solidária na zona oeste de 

Boa Vista. A ação, tem parceria também do SINDUSCON.
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guras planas e desenvolver habilidades metro-
lógicas; Identificar os tipos e características dos 
materiais, equipamentos e ferramentas; Execu-
tar processos de produção de argamassas manu-
ais e industriais; Executar técnicas de cobertura 
estrutural, montagem e instalação de sistemas 
sanitários, fundação e aplicação de concreto, 
chapisco, reboco e revestimentos cerâmicos, 
preparar superfícies e outros; Confeccionar for-
mas e cobertura estrutural com madeira; Mon-
tar e instalar sistemas de água fria, água quente 
e esgoto sanitário, entre outros.  

Os participantes das turmas são integrantes 
do grupo de pessoas atendidas pela associação. 
Diariamente, naquele local são servidas refei-
ções para as pessoas carentes da região, através 
do projeto “Cozinha Solidária”, sendo brasilei-
ros e imigrantes (haitianos, guianenses e ve-
nezuelanos), e ao final do curso, os aprovados 
receberão o certificado com validade nacional. 
Para a Presidente da AMD/RR, Maria Alves Fer-
raz de Matos, o resultado esperado desta parce-
ria é a realização de um sonho. “Eles (os alunos) 
vão fazer na prática uma cozinha que vai ficar na 
história, um espaço que vai ficar definitivamen-
te para a população que tanto precisa”, cita.

Nesta parceria, o SENAI/RR subsidia os custos 
de instrutor e material didático, o SINDUSCON/
RR concederá todo o insumo para a execução 
das aulas práticas e a AMD/RR foi a responsável 
por disponibilizar o espaço físico, arregimentar 
os alunos participantes, além de apoiar as ações 
pedagógicas necessárias para a ocorrência das 
aulas, cobrando e mantendo os cuidados neces-
sários de prevenção da Covid-19.

Para o Presidente do SINDUSCON/RR, Clerlâ-
nio Fernandes de Holanda, a parceria é extre-
mamente especial para a sociedade. “O SENAI 
sempre foi um parceiro do SINDUSCON em di-
versas atividades e essa atitude louvável de po-
der ajudar pessoas que precisam nesse momen-
to de pandemia, nesse momento de dificuldade, 
penso que seja até uma obrigação do sindica-

to, poder ajudar através de todos os seus asso-
ciados em contribuir nessa parceria para fazer 
esse projeto se tornar realidade. Uma atitude 
de louvor de pessoas que tão trabalhando, co-
zinhando no carvão, cozinhando ás vezes numa 
situação que não é apropriada, e a gente poder 
contribuir dessa forma é muito gratificante, o 
SINDUSCON vai estar sempre de portas abertas 
para esse tipo de parceria. ”, relata.

Conhecendo o projeto atendido pela parceria
De acordo com explicações da Presidência da 

Associação da Moradia Digna de Roraima, o “Co-
zinha Solidária” é um projeto emergencial que 
iniciou em 2020, com o agravo da pandemia, 
que conta com doações de insumos alimentícios 
e voluntariados. A AMD/RR já atua há 14 anos 
fazendo pelo povo, ajudando, angariando doa-
ções pata continuar o projeto. 

Ainda em 2020, ocorreu uma campanha de 
doação de cinco mil cestas básicas para famí-
lias carentes. Através de uma “vaquinha online”, 
puderam arrecadar o recurso para comprar os 
alimentos nos supermercados e atacadões, para 
montagem das cestas. Com a redução dos pa-
trocínios (devido a pandemia, muitos não pude-
ram mais contribuir), os associados decidiram, 
coletivamente, fazer a “cozinha solidária” (uma 
cozinha improvisada), para produzir os alimen-
tos que ganhavam para doar às pessoas. 

Hoje, o projeto atende cerca de 270 famílias, 
de segunda a sexta com oferecimento de almo-
ço. A cozinha utilizada para fazer diariamente 
essas refeições, é um local improvisado, que 
funciona dentro da associação, porém, em bus-
ca de atender todas as exigências da vigilância 
sanitária necessárias, foi unido esforços para 
que o projeto de construção da nova cozinha sa-
ísse do papel. Foi quando os parceiros SENAI/RR 
e SINDUSCON/RR, firmaram o gratificante acor-
do, que terá finalização em dezembro de 2021, 
com a finalização da obra da cozinha. 
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No último dia 17, o Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial - SENAI Roraima, reuniu no Auditório 

do CFP Prof. Alexandre Figueira Rodrigues, Unidade 

SENAI Asa Branca, os associados e a Diretoria do Sin-

dicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 

Roraima (SINDUSCON/RR), para apresentar o portfó-

lio de cursos e serviços em tecnologia e inovação, 

voltados para as indústrias. 

Sob apresentação da Diretora Regional do SENAI 

Roraima, Almecir de Freitas Câmara, foi ressaltado 

sobre a importância do trabalho que a Federação 

das Indústrias do Estado de Roraima desenvolve, 

através dos serviços do SESI, SENAI e IEL, para o for-

talecimento das empresas. Com isso, os sindicaliza-

dos puderam conhecer a abrangência de títulos do 

catálogo educacional do segmento de construção 

civil, além de eletroeletrônica que também englo-

ba algumas especificidades deste segmento, como 

exemplo, os títulos de carpinteiro industrial, eletri-

cista e instalador residencial, instalador hidráulico, 

pedreiro assentador de tijolos, pedreiro de revesti-

mentos cerâmicos e pintor de obra.

Com o foco em oferecer soluções, outra área de 

atuação do SENAI e que é de suma importância para 

as empresas, é a das soluções empresariais com 

os Serviços em Tecnologia e Inovação, através dos 

exemplos apresentados na reunião: Inspeção em 

compressores; Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (em atendimento à Lei municipal vigente), 

serviço que a FIER, por meio do SENAI e do SEBRAE, 

tem um convênio para que as empresas industriais 

interessadas (pequenas e médias empresas), pos-

sam realizar através da linha de financiamento do 

SEBRAE (SEBRAETec); a Adequação para Atendimen-

to nas Partes Regulamentadoras; a Análise Tarifária 

e Adequação de Demanda Contratada; Consultoria 

em Eficiência Energética; Consultoria em Manufatu-

ra Enxuta; Fluxograma de Processos; Inventário de 

Máquinas; Implantação do Programa 5s; Procedi-

mento Operacional Padrão; Registro de Criação de 

Marcas e Patentes e o Software Senai de Manuten-

ção Industrial.

Ainda na ocasião, ocorreu a assinatura do Acor-

do de Cooperação Técnica firmado entre SENAI/RR 

e SINDUSCON/RR, que estabeleceu o compromisso 

com vistas à construção de uma cozinha dentro dos 

padrões de normas técnicas sanitárias nas depen-

dências da Associação da Moradia Digna (localizada 

SENAI apresenta portfólio de cursos e serviços para 
sindicalizados do SINDUSCON

Na oportunidade, foi assinado Acordo de Cooperação Técnica e os parti-
cipantes da reunião puderam participar de visita técnica no SENAI 

para conferir os ambientes reformados
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na zona oeste de Boa Vista). Esta ação, visa a doa-

ção, por parte do sindicato, dos materiais de cons-

trução civil para atender a parte prática dos cursos 

de qualificação profissional de “Artífice de Obras” e 

“Construtor de Edificações” que estão sendo reali-

zados naquela associação, com culminância em de-

zembro deste ano. 

Para o presidente do SINDUSCON/RR, Clerlânio 

Fernandes de Holanda, caminhar junto com a insti-

tuição de ensino, tecnologia e inovação que é o SE-

NAI, através das parcerias formalizadas, é de suma 

importância para os empresários da classe, além de 

reafirmar o papel da instituição pela mudança de 

vida dos brasileiros, qualificando profissionais para 

atender a demanda das indústrias, fazendo com que 

as indústrias se tornem mais competitivas. 

“No SENAI temos um portfólio de produtos ine-

rentes às nossas habilidades, fantásticas, que podem 

ser melhor aproveitadas por nós (associados). Nesse 

mundo cada vez mais competitivo, mais globalizado, 

nós precisamos de muita tecnologia e inovação, e 

sempre teremos esse apoio do SENAI, que está não 

só em Roraima, mas de norte a sul, de leste a oeste 

do país, atendendo não só as indústrias, atenden-

do o Brasil como um todo. Só para contextualizar, 

o quanto o SENAI ajudou o Brasil nessa pandemia: 

os inúmeros respiradores que o SENAI colocou em 

funcionamento, os inúmeros equipamentos de pro-

teção individual, isso salvou muitas vidas. ”, agrade-

ceu o presidente Clerlânio.

Para a Diretora Regional do SENAI, a instituição 

tem como meta atender as demandas do segmento, 

tanto na área educacional como também na área de 

tecnologia e inovação, prestando um melhor servi-

ço, para otimizar recursos das indústrias.

“O SENAI está a disposição para estar mais junto 

das empresas, que precisam de uma mão de obra 

cada vez mais qualificada para prestar um melhor 

serviço, para otimizar recursos, para não gerar des-

perdícios, e o SENAI, quando oferta um curso, avalia 

desde o princípio daquela profissão até a questão da 

gestão, como fazer um orçamento, calcular quanto 

vai gastar e outros pontos. Todos os serviços que fa-

zem parte do nosso portfólio, nós podemos atender 

de imediato se houver demanda, e, se surgir uma 

demanda de algo novo do sindicato das empresas 

que não estiver no nosso portfólio, através do ins-

tituto de inovação SENAI de outras localidades que 

opera em várias áreas da construção civil, é possível 

fazer parceria com o estado onde tem essa deman-

da, trazendo a expertise para o SENAI de Roraima. ”, 

reforça a diretora Almecir.

Ao final do encontro, os participantes tiveram a 

oportunidade para participar de uma visita técnica 

às obras de readequação e construção da Unidade 

SENAI Asa Branca, que foi conduzida pela Gerente 

de Educação Profissional do SENAI, Jamili Vascon-

celos. Foram visitadas as oficinas de automotiva, 

tornearia, eletroeletrônica, hidráulica, serralheria, 

além dos laboratórios de refrigeração e construção 

civil, e, por fim, conheceram a unidade móvel de 

construção civil.

 

Diretora Regional do Senai-RR, Almecir Câmara e o 
Presidente do Sinduscon-RR, assinatura do acordo de 
cooperação/parceria

Visita técnica às instalações do SENAI/RR
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Realizado através de uma parceria entre o Ins-
tituto Euvaldo Lodi – IEL e a equipe de esports 
Caburaí Gaming, além do apoio de SESI e SENAI 
ocorreu nos dias 18 e 19 de setembro o Caburaí 
Geek Planet. O espaço reservado para a cultu-
ra geek aconteceu no Roraima Garden Shopping 
localizado no bairro Caçari, zona leste de Boa 
Vista. 

O Caburaí Geek Planet é um evento de cul-
tura pop que busca contemplar as principais 
áreas da indústria como videogames, histórias 
em quadrinhos, cultura japonesa, filmes e sé-
ries para TV. Por conta dessa abrangência, esta 
primeira edição trouxe uma programação que 
reuniu estandes com lojas que tinham action fi-
gures de diversos heróis, mangás, camisetas e 
outras bugingangas referentes a temática.

Os dois dias reservaram apresentações de 

grupos de dança, torneios de jogos como o Le-
ague of Legends (LoL), Injustice, entre outros, 
concurso de cosplay, além de convidados im-
portantes dentro do cenário dos esports brasi-
leiros, como o narrador e caster de Free Fire, 
Caique Brown.

Para o narrador que esteve pela primeira vez 
em Roraima, o evento é importante para solidi-
ficar o cenário dos esportes eletrônicos no esta-
do. “Estou muito feliz em estar aqui e ver o ape-
lo que os esportes eletrônicos tem tido. É um 
evento interessante demais e com a galera do 
SESI, IEL e SENAI abraçando fica ainda melhor. É 
a primeira vez que estou aqui, um lugar diferen-
te com um clima acolhedor de todo o pessoal. 
Fui bem recebido desde que cheguei”, afirma o 
narrador. 

Participando como um dos narradores oficiais 

Sistema FIER marca presença em evento de cultura 
pop no Roraima Garden Shopping

 Evento geek reuniu esportes eletrônicos, torneios de dança, cosplay e outras atrações com apoio do IEL, SESI e SENAI
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das seletivas de Free Fire que ocorreram nas 
modalidades X1 (dois jogadores duelam entre 
si para decidir quem é o melhor) e 4 x 4, Caí-
que analisou também o nível dos participantes. 
“Estão muito acima da média e isso é bacana 
demais. Todos querem alcançar esse objetivo 
que é entrar para a equipe da Caburaí e gostei 
demais do que apresentaram esses jogadores. 
Pode ter certeza que daqui sairá um grande jo-
gador ou jogadora do mais alto gabarito para 
disputar torneios afora”, destaca ainda.

A superintendente do IEL/RR, Rônia Barker 
destacou o apoio do sistema FIER ao evento. “O 
que aconteceu é muito importante e grandioso 
para o nosso estado. Estamos participando ati-
vamente de um evento que valoriza essa cultura 
tão rica e também os esportes eletrônicos que 
tem se tornado uma realidade profissional para 
muitos jovens. O sistema representa a tecnolo-
gia e a inovação seja através do SESI, do SENAI, 
do SEBRAE e até mesmo com o IEL atuando cada 
qual em suas áreas”, reitera Rônia. 

No evento o IEL/RR esteve divulgando o cur-
so de Pro Player que está sendo oferecido em 
parceria com a equipe de esports Caburaí até o 
mês de outubro com duas turmas nos horários 
matutino e vespertino. 

Já o SENAI realizou apresentação institucional, 
exposição de duas impressoras 3d construídas 

no SENAI Lab pelos instrutores participantes do 
curso de “Montagem e Operação de Impressora 
3D”, além da divulgação do ensino médio técni-
co integrado em redes de computador realizado 
em conjunto com o SESI. 

Robótica e Ensino
O SESI/RR marcou sua participação com um 

estande que trouxe o trabalho de robótica rea-
lizado pela Escola do SESI. A apresentação ficou 
por conta dos professores e alunos que fazem 
parte das equipes Macunaíma e Engenheiros 
em Ação. As duas equipes já possuem um histó-
rico de conquistas e somente nesta temporada 
2020/21 dos torneios regionais First Lego Lea-
gue (FLL) foram premiadas em categorias como 
design de robô e Core Values.

Ainda no evento também esteve presente 
uma equipe que esclareceu dúvidas, mostrou o 
trabalho pedagógico da escola e atendeu soli-
citações de vagas voltadas para o ano letivo de 
2022. Os interessados ainda puderam agendar 
a realização de um tour para conhecer melhor 
as instalações e todo o trabalho realizado pela 
Escola do SESI. 

Ao todo nos dois dias da Caburai Geek Planet 
foram realizados mais de 150 atendimentos no 
estande do SESI.

Caíque Brown foi uma das atrações do evento narrando as 
disputas da seletiva de Free Fire da Caburai

Apresentação da equipe de robótica da Escola do SESI chama-
ram atenção do visitantes do evento
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Ofertado pelo Instituto Euvaldo Lodi de Ro-
raima – IEL/RR, Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas de Roraima – SEBRAE/RR, e 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de 
Roraima – SENAI/RR, o programa tem o objetivo 
de estimular estudantes a desenvolverem pes-
quisas práticas para melhorar os processos ou 
serviços oferecidos para a iniciativa privada pre-
sente em Roraima. 

Tem o propósito de aproximar cada vez mais 
o meio acadêmico da iniciativa privada, de for-
ma a integrar conhecimento e prática, ou seja, 
a ciência e tecnologia, num ambiente inovador, 
capaz de promover a cultura empreendedora, 
melhorias nos produtos, processos ou serviços 
das empresas locais. Assim, oportuniza ao aluno 
identificar problemas e fazer proposições con-
cretas no sentido de tornar as empresas mais 
eficientes, inovadoras e consequentemente 
mais produtivas e competitivas.

O programa vem sendo executado desde 
2009, já beneficiou muitas empresas e acadê-
micos, fomentando a interação entre as institui-
ções de ensino e as empresas locais, por meio 
do incentivo ao desenvolvimento e a transfe-
rência de conhecimento, aplicado às atividades 
de Empreendedorismo, Produção, Tecnologia e 

Gestão. 
No dia 23 de setembro foram realizadas as 

apresentações dos resultados dos projetos e 
exposição do produto final no SEBRAE/RR, que 
contou com a visita de várias pessoas entre elas  
o secretario de da SEPLAN representando o go-
verno do estado e tambem da superitendente 
do SEBRAE/RR Luciana Surita.

A professora de medicina da UFRR Leila que  
tambem estava visitando o evento elogiou a ini-
ciativa e os alunos que estavam expondo proje-
tos, “ A iniciativa do programa é excelente e vim 
conhecer os projetos dos alunos que estão sen-
do apresentados e também e as propostas de 
inovação, eles são muito criativos e tem visão 
empreendedora, as vezes eles trabalham tanto 
na universidade e  com esse programa eles tem 
a oportunidade de mostrar o resultado”. 

Ao todo participaram do programa 180 acadê-
micos expondo seus projetos. A    cerimônia de 
encerramento do BITERR, será hoje dia 24, no 
auditório do SEBRAE/RR, onde os projetos pre-
miados terão reconhecimento de todos e ganha-
rão uma premiação de uma bolsa de R$500,00.

11° edição do BITERR reúne e premia 
projetos inovadores de acadêmicos 

Acadêmica apresentando seu projeto Exposição de projetos

16Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 423 - 24.09.2021



Exposição de projetos
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