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FIER PARTICIPA DE INAUGURAÇÃO DA SEGUNDA AGÊNCIA DO
SICREDI EM RORAIMA
Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 6
milhões de associados

Em mais um plano de fortalecimento e
contribuição para a economia de Roraima, foi
inaugurada a segunda agência do Sicredi, uma
instituição financeira cooperativa com mais de 6
milhões de associados. A estrutura fica na Ville Roy
e tem 3,6 mil metros quadrados, com amplas e
modernas instalações, em três pavimentos.
A cerimônia ocorreu no dia 28 de julho e
contou com a presença de autoridades, empresários
e a Federação das Indústrias do Estado de Roraima
(FIER) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RR) estiveram
presentes, por meio da coordenadora técnica e
administrativa, Luana Barbosa, a economista, Luci
Campelo e a gerente de Educação Rafaela Reis.
“A inauguração da segunda agência do
Sicredi em Roraima representa o fortalecimento da
economia local, com o desenvolvimento regional,
sendo mais um passo para a difusão dos benefícios
do cooperativismo de crédito”, disse Luana.
Ela acrescentou que o modelo de negócio do
Sicredi torna o associado o centro de todas as ações
e projetos da cooperativa. “Atuando como donos do
negócio, eles também contribuem com a decisão
dos rumos da instituição, por meio de uma gestão
democrática”, destacou.

O Sicredi é uma instituição financeira
cooperativa comprometida com o crescimento dos
associados e com o desenvolvimento das regiões
onde atua. Ele possui um modelo de gestão que
valoriza a participação dos mais de 6 milhões de
associados, que exercem o papel de donos do
negócio.
A
agência
prestará
atendimento
consultivo, contribuindo com o desenvolvimento
socioeconômico local, trazendo conhecimento, taxas
justas e muitas opções para atender as necessidades
do associado.
“Neste sentido, consideramos a importância
desta instituição para os empresários industriais,
pois é uma instituição financeira cooperativa
comprometida com o crescimento de seus associados
e com o desenvolvimento das regiões onde atua”,
concluiu Luana.
Com mais de 2,2 mil agências, o Sicredi está
presente fisicamente em todos os estados brasileiros
e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300
produtos e serviços financeiros. A primeira agência
em Boa Vista está situada na Avenida João Pereira de
Melo. Juntas, as duas agências na capital já contam
com mais de dois mil associados.

Representantes da FIER e do IEL na inauguração do Sicredi

Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o desenvolvimento das regiões onde atua
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SUPERINTENDENTE DA FIER E SUPERINTENDENTE DO IEL/RR
PARTICIPAM DA ‘NOITE MULHERES DE NEGÓCIOS’ DO SEBRAE
Programa Sebrae para Mulheres de Negócios busca apoiar e acelerar
pequenas empresas lideradas por mulheres

Mesa composta pelo Conselho Deliberativo do Sebrae Roraima

A Superintendente do Sistema FIER – Almecir de Freitas e a Superintendente do IEL/RR – Rônia
Barker, membras do Conselho Deliberativo Estadual
do Sebrae (CDE), participaram da ‘Noite Mulheres de
Negócios’, promovida pelo Sebrae Roraima no dia 28
de julho. O evento reuniu cerca de 60 empreendedoras, com o objetivo de trocar experiências e expectativas de negócios.
A programação, que faz parte do Programa
Sebrae Delas, contou com a presença da Diretoria
Executiva do Sebrae e de conselheiros da entidade,
e teve rodas de conversas entre as empreendedoras
e palestras de mulheres que superaram diversos obstáculos para serem vitoriosas no ramo em que atuam.
Com o tema “É uma longa história”, a diretora
técnica do Sebrae Roraima, Dorete Padilha que também é conselheira do IEL/RR, compartilhou sua trajetória na educação e no apoio ao empreendedorismo. Já a empresária Marcela Botinelly trouxe o tema
“A magia de transformar ideias em negócios”, com in-

tuito de mostrar que é possível realizar sonhos mesmo quando o mundo fecha as portas. A programação
foi finalizada com uma dinâmica de integração entre
as empreendedoras.
O projeto Sebrae Delas tem o objetivo de fortalecer a presença feminina no empreendedorismo
e mostrar que as mulheres não estão sozinhas neste
universo de negócios. A ‘Noite Mulheres de Negócios’
veio proporcionar um momento para estas mulheres
interagirem, trocarem ideias, experiências e fazerem
novas parcerias.

Programação teve rodas de conversas entre as empreendedoras e palestras
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PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PARTICIPA DA
ASSINATURA DA LEI QUE CRIA ZEE
Evento contou com a presença de autoridades, representantes de
Federações e cooperativas do setor do agronegócio

A Lei que cria o Zoneamento Ecológico-Econômico de Roraima (ZEE-RR) foi sancionada
pelo Executivo Estadual no dia 2 de agosto, no Palácio
Senador Hélio Campos e contou com a presença de
autoridades, presidentes de federações e representantes de cooperativas do setor do agronegócio. A
presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Roraima (FIER), empresária industrial Izabel Itikawa,
participou da cerimônia.
A lei garante a sustentabilidade e ordenamento das dimensões social, econômica, ambiental e político-institucional do Estado. Desta forma, o
ZEE permite que Roraima reduza de 80% para 50%
as áreas de reserva legal de uso no setor primário.
A proposta assegura que produtores, agricultores e

pecuaristas possam trabalhar dentro da legalidade.
No dia 20 de julho de 2022, em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Roraima
(ALE-RR), realizada na Escola Estadual Padre Eugênio
Possamai, em Rorainópolis, foi aprovado o Projeto de
Lei Complementar (PLC) 17/2022, que cria o Zoneamento Ecológico-Econômico de Roraima, com base
no mapa de Zonificação (gestão territorial), proposto
pelo Governo de Roraima.
Com oito emendas, a proposta foi aprovada
com 17 votos. Conforme o texto do PLC, o ZEE “é um
instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras
e atividades públicas e privadas”. Além disso, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental.

ZONEAMENTO
O ZEE é constituído por 13 mapas temáticos e
um Mapa de Gestão Territorial (Zonificação), que contém informações compatíveis à escala de dados de
1:250.000, elaborados em consonância com a metodologia definida no Decreto Federal nº 4.297, de 10 de
julho de 2002, e nas diretrizes do Macrozoneamento da
Amazônia, Decreto Federal nº 7.378, de 1º de dezembro

de 2010.
O mapa de Gestão Territorial tem com base
na vulnerabilidade natural à perda de solos, a aptidão
agrícola, potencialidade social e mineral e vegetação,
as unidades territoriais: Terras Indígenas, Unidades de
Conservação, Áreas Militares, Assentamentos e Áreas
Inalienáveis da Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Presidente da FIER, empresária industrial Izabel Itikawa, ao lado do governador de Roraima, Antonio Denarium
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REPRESENTANTE DA FIER PARTICIPA DA 2ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO
AMBIENTE - CEMA
Na Ordem do Dia constou a apreciação do Zoneamento Ecológico
Econômico (ZEE-RR)
A 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA) foi realizada no dia 8 de
agosto, às 14h, no auditório da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação (SEADI). A Federação
das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) esteve representada pelo conselheiro, sr. Carlos Vitor Vilhena.
Na reunião foi apresentada para apreciação a
nova lei do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE-

FIER foi representada pelo sr. Carlos Vitor Vilhena

RR), sancionada no último dia 2 de agosto de 2022 pelo
governo do estado.
Na Ordem do Dia também constou a Minuta de
Resolução que disciplina o transporte de combustíveis
em recipientes metálicos ou não metálicos certificados
pelo INMETRO, em veículos particulares, de acordo
com as normas técnicas federais, estaduais e municipais.
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SESI COMPLETA 35 ANOS DE ATUAÇÃO EM RORAIMA

Aniversário do SESI acontece neste domingo (14)

No dia 14 de agosto, o Serviço Social da
Indústria - SESI Roraima completa 35 anos de forte
atuação social em prol do desenvolvimento da indústria
roraimense. São três décadas buscando soluções
em educação, segurança no trabalho e promoção
da saúde com serviços voltados aos industriários,
dependentes e à comunidade roraimense.
Com serviços de saúde que englobam clínica
médica, odontologia, exames laboratoriais, atividades
físicas, esportivas e de cultura, além de Segurança e
Saúde no Trabalho (SST), ginástica laboral, massagens,
palestras e cursos para empresas, o SESI Roraima
acumula números expressivos ao longo desse período.
Desde o ano de 1994, já foram atendidas mais
de 6 mil empresas, 20 mil pessoas com atividades
físicas e esportivas e mais de 1 milhão de pessoas
com exames ocupacionais, de saúde e segurança
no trabalho. Dentro da Educação, a Escola do SESI
acumula conquistas com mais de 60 mil matrículas
realizadas atuando na Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Novo Ensino Médio e EJA - Educação
de Jovens e Adultos. Dentre essas conquistas, está,

inclusive, a formatura da primeira turma de Roraima
do Novo Ensino Médio implantado ainda em 2019.
A Presidente da FIER e Diretora Regional do
SESI/ RR, a empresária industrial, Izabel Itikawa,
destaca a importância dos serviços do SESI para o
desenvolvimento da indústria de Roraima. “Muitas
famílias e empresas industriais foram impactadas
pelos serviços que o SESI disponibiliza melhorando
sua qualidade de vida. Além disso, as empresas
industriais têm no SESI um aliado para proporcionar
um ambiente seguro, saudável e que contribua para o
aumento da sua produtividade”, afirma Izabel.
Para a Superintendente do SESI, Almecir
de Freitas Câmara, a busca pela excelência é o que
norteia o trabalho cotidiano da entidade. “A cada
ano ratificamos a importância dos serviços prestados
pelo SESI para os trabalhadores da indústria, seus
dependentes e sociedade em geral. As nossas áreas
de atuação são avaliadas com um nível de satisfação
que nos enche de orgulho e isso é um estímulo
para continuar seguindo em frente”, afirma a
superintendente.
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Histórico
O SESI é uma entidade privada, sem fins
lucrativos, criada em junho de 1946 em nível nacional.
Em Roraima, a história do SESI começa em 14 de agosto
de 1987 com a implantação da Delegacia Regional que
na época era vinculada ao SESI Amazonas. O primeiro
espaço físico onde diversas atividades eram realizadas
foi localizado no bairro Mecejana, zona Oeste de Boa
Vista.
Atualmente o SESI-RR conta com a estrutura
física dos Centros de Atividades do Trabalhador-

Senador Fernando Bezerra, local onde estão
localizados os serviços de saúde, lazer e administrativo
do SESI, além do Centro de Educação do Trabalhador
– CET João de Mendonça Furtado, onde funciona a
Escola do SESI com um espaço físico moderno, com
projeto de acessibilidade, sala multifuncional que se
tornou referência na educação do estado de Roraima.
As duas estão localizadas no bairro Aeroporto. Além
deles, está o CAT Waldir Peccini, localizado no Distrito
Industrial em Boa Vista.

Inauguração da Delegacia Regional do SESI Roraima em 1987

Atual sede do prédio administrativo do SESI Roraima

Instalações do Centro de Educação do Trabalhador- João de Mendonça Furtado

Sede do Centro de Atividades do Trabalhador (CAT) Waldir Peccini, no Distriro
Industrial inagurado em 2012
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ALUNOS DA EJA EXPÕEM PRODUTOS NA PRIMEIRA EDIÇÃO DA
FEIRA DE SERVIÇOS

: Feira foi realizada na praça de alimentação da Faculdade Estácio com vários
produtos e serviços expostos

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos
– EJA do SESI/SENAI participaram na noite do
dia 11 de agosto da primeira edição da Feira de
Serviços/EJA. O evento aconteceu na praça de
alimentação da Faculdade Estácio no horário das
19h às 21h.
Na ocasião os alunos expuseram e
comercializaram produtos e serviços como tortas,
brigadeiros, joias, artesanato, camisas, entre
outros. Segundo uma das organizadoras do evento
e professora Kelly Gonçalves, os projetos foram
desenvolvidos ao longo de três meses por meio
da criação de uma empresa fictícia ou real com
produtos que eles mesmos trabalham na vida real.
“Foi uma experiência única, os alunos fizeram
muito mais que um trabalho fizeram de fato um
negócio. O nosso lema é pelo futuro do trabalho
e mostramos isso hoje. Ficamos muito felizes com
o resultado e com esse incentivo espero que eles
identifiquem suas potencialidades e descubram
novas oportunidades”, comentou a professora.
Um desses alunos foi o artesão Hudson
de Oliveira Matos que trouxe alguns produtos
trabalhados em madeira. “Trabalho com arte que
é uma terapia e faz bem para minha saúde mental.

Tudo aqui foi feito com meu suor e dedicação. Um
evento assim é legal para mostrar nosso trabalho,
conversar com as pessoas e sou grato ao SESI que
está me ajudando bastante nessa minha passagem
pela EJA e as professoras que não posso esquecer
jamais”, afirmou Hudson.
Outro que trouxe um serviço foi Everton
da Silva que trabalha há 10 anos como vidraceiro.
“A gente faz orçamento de todos os tipos como
espelho, box, prateleira e janela. Esse evento é uma
oportunidade legal e nós estamos aproveitando e
mostrando nosso serviço. Queremos agradar os
nossos clientes”, observou Everton.
O aluno ainda destaca o retorno aos
estudos por meio do SESI. “A gente pensa no
futuro e o estudo é importante. Me arrependo
de não ter estudado antes. Um irmão meu que
é professor me matriculou e a escolha pelo SESI
é simples, pois acho um dos melhores da cidade.
Tenho certeza que os conhecimentos que estou
adquirindo serão importantes até para o meu
negócio”, finalizou o aluno.

Aluno da EJA, Hudson Matos também é artesão
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SENAI/RR ESTÁ COM MATRÍCULAS ABERTAS
PARA O CURSO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA
NO TRABALHO 2022.2

O Curso será ofertado na modalidade semipresencial. ser realizadas na central de atendimento do SENAI
Para maiores informações nosso edital está disponível na Avenida dos Imigrantes, 399 Asa Branca SENAI no
em nosso site www.rr.senai.br. As matrículas podem horário comercial.
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EVENTO CABURAÍ GEEK
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR
promoverá, em parceria com a Organização
de esportes eletrônicos Caburaí Gaming
a 2ª edição do evento Caburaí Geek.
Nos dias 12 a 14 de agosto de 2022 no Roraima
Garden Shopping e ocupará uma área de mais de
800 (oitocentos) metros quadrados, acontecerá
o evento Caburaí Geek em prol de divulgar e
fortalecer o universo nerd e se tornar o maior
evento já organizado no estado de Roraima.
O Caburaí Geek é um evento da cultura pop
e contempla as principais áreas da indústria como:
videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries
para TV. Contará com várias atrações, a principal
será o Muca Muriçoca, humorista e youtuber.

Também termos a Farah de São Paulo e
Toddy de Manaus, ambos cosplay, como jurados
do concurso de cosplay que será divido em duas
categorias: tradicional e desfile, e ainda teremos
o concurso de coskid (cosplay para as crianças).
Além
dessa
programação,
iremos
realizar torneios de Breakdance e Free Fire,
sem contar que durante os 3 (três) dias,
haverá mais de 20 (vinte) expositores do
segmento para completar esta experiência.
Com isso, o intuito é de divertir os amantes da cultura
geek e gamer de todas as idades, mas já tendo em
vista que a estimativa da edição passada variou
entre 1.500 a 2.500 pessoas, temos certeza que
este ano serão superadas nossas expectativas.

