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FIER CELEBRA 31 ANOS DE ATUAÇÃO NA DEFESA DAS 
INDÚSTRIAS DE RORAIMA COM JANTAR ESPECIAL

 Em uma noite de celebração e 
reconhecimento, a Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER) reuniu diretores, 
autoridades, empresários do setor industrial, 
conselheiros e colaboradores em um jantar, de 
comemoração pelos 31 anos de trabalho. 
 Criada no dia 16 de abril de 1991, a FIER tem 
exercido um papel fundamental de representar e 
defender os interesses das indústrias, contribuindo 
para a consolidação, modernização, competitividade 

e crescimento do setor industrial no Estado.
 O jantar de aniversário foi realizado na 
segunda-feira, dia 18 de abril, às 20h, no Tapiri do 
Sesi. A solenidade teve como programação inicial 
o pronunciamento da Presidente do Sistema FIER, 
a empresária Industrial Izabel Itikawa, seguida do 
governador de Roraima, Antonio Denarium.
 Durante o evento, foram apresentados os 
diretores, os presidentes dos sindicatos que formam 
a base da Federação e os demais convidados. 

Comemoração foi realizada no Tapiri do Sesi

Presidentes do Sindicatos que fazem parte da FIEREvento reuniu diretores, autoridades, empresários, conselheiros e 
colaboradores



PRESIDENTE DA FIER FALA SOBRE DESAFIOS E AVANÇOS 
CONQUISTADOS EM MAIS DE TRÊS DÉCADAS DE TRABALHO

EM DISCURSO, GOVERNADOR CITA CONTRIBUIÇÃO DA FIER 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA

 A FIER, como entidade de representação 
industrial, se consolidou ao longo de três décadas 
como articuladora na busca e defesa de projetos de 
lei e políticas públicas que impulsionem a atividade 
no Estado, bem como presta apoio à micro, pequena 
e média empresa e na interiorização do processo 
industrial.
 Durante o pronunciamento da Presidente 
da FIER, empresária Industrial Izabel Itikawa, ela 
registrou seu contentamento em estar à frente dos 
trabalhos realizados pela Federação e suas casas, 
reforçou o importante papel exercido pelo Sistema 

 Presente no evento, o governador de 
Roraima, Antonio Denarium, citou a contribuição 
da FIER para o desenvolvimento da economia 
do Estado e para o fortalecimento da indústria 
roraimense. 
 “Para o Estado é muito importante o 
apoio da FIER no setor industrial, pois Roraima 
cresce a passos largos, gerando emprego, renda 
e desenvolvimento. Além disso, tem atraído 
novos investidores e valorizado todos os que já 
estão consolidados no Estado. Então, gostaria de 
agradecer e parabenizar a empresária industrial 
Izabel Itikawa pelo trabalho que tem desempenhado 
à frente da Federação das Indústrias”, ressaltou o 
chefe do Executivo Estadual. 
 A FIER atua junto às autoridades constituídas 
para que haja modernização das leis, celeridades 

Ex-presidente da FIER – Rivaldo Fernandes Neves Presidente da FIER, Izabel Itikawa, fala sobre fortalecimento da indústria 
roraimense

Governador de Roraima, Antonio Denarium em discurso

Indústria em Roraima e lembrou dos pioneiros que 
contribuíram na construção da FIER. 
 “Desenvolvemos um papel desafiador, mas 
que nos deixa felizes, por estarmos lembrando dos 
pioneiros que contribuíram para que chegássemos 
até aqui, com uma indústria fortalecida e para que a 
nossa Casa possa abrigar cada sindicato. Isso trata-
se de um trabalho que requer muito engajamento 
para o fortalecimento do associativismo sindical, 
crescimento do setor produtivo e, consequentemente, 
a promoção da geração de emprego, renda e riquezas 
por meio da indústria roraimense”, declarou.

nos processos e soluções para os entraves ao 
desenvolvimento, elabora ou ratifica propostas 
em favor das indústrias, tais como o aumento do 
Sublimite do Simples Nacional, Refis Estadual e 
Municipal.



PRESIDENTES SÃO HOMENAGEADOS EM RECONHECIMENTO 
AO TRABALHO DESENVOLVIDO

DIRETORIA, COLABORADORES E CONVIDADOS 
CELEBRARAM OS 31 ANOS DA FIER COM JANTAR DANÇANTE 

Presidente da FIER e empresária industrial, Izabel Itikawa, recebendo 
homenagem pela excelente atuação

Presidente do SINDIGAR, Crisnel Ramalho, recebendo a placa de 
homenagem por ser um dos pioneiros

Os convidados puderam aproveitar a noite ao som de Regina Lima e 
Banda

Um delicioso jantar a base de carne e peixe foi servido aos convidados Superintendente da FIER, Almecir Câmara, ladeada pelos colaboradores

 Após os discursos de autoridades e 
representantes do Sistema Indústria, os convidados 
assistiram um vídeo institucional elaborado por nossos 
colaboradores, em reconhecimento a FIER e aqueles 
que trabalham para dar vida a esta logomarca. 
 A cerimônia contou, ainda, com uma 
homenagem à presidente da FIER e empresária 
industrial, Izabel Itikawa, pelo reconhecimento ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido sob sua gestão 
e pelos avanços alcançados. A homenagem foi feita 
pelos colaboradores Priscila Araújo e Ivan Gonzalo. 

 Por fim, a Diretoria e conselheiros FIER, 
juntamente com amigos e familiares, foram 
convidados a participarem de um delicioso jantar de 
celebração pelos 31 anos da FIER e a se divertirem ao 
som de Regina Lima e banda. 
 “São 31 anos institucionais, em que a 
Federação vem desenvolvendo um trabalho sério de 
representação institucional, contando com um corpo 
técnico competente, o qual é gerido por empresários 
industriais, que exercem seus papeis de maneira 
voluntária, eleitos por seus pares que formam a sua 
base sindical. Que venham mais 31 anos de trabalho 
em prol do crescimento exponencial da indústria”, 
finalizou a presidente da FIER.

 O presidente do Sindicato da Indústria 
Extrativista Mineral e dos Garimpeiros do Estado de 
Roraima - SINDIGAR e Diretor 1º Secretário da FIER, 
Crisnel Francisco Ramalho, foi o grande homenageado 
da noite, recebendo das mãos da Presidente Izabel 
uma placa de homenagem por ser um dos pioneiros 
e entusiastas, que, junto com outros sindicatos, 
adotou uma atitude visionária, onde enxergou o 
crescimento do sistema indústria, alcançando a partir 
da formalização da Federação, a independência e 
autonomia das suas casas Sesi e Senai.



DIA MUNDIAL DA SAÚDE
SESI realiza diversas atividades em prol da Saúde e

Qualidade de Vida dos trabalhadores

 O SESI realizou no durante o mês de abril, 
diversas ações voltadas para a saúde do trabalhador, 
em alusão ao Dia Mundial da Saúde que é 
comemorado no dia 7 de abril. A ação teve como 
objetivo, incentivar as pessoas adotarem hábitos 
mais saudáveis, para que assim possam ter melhor 
qualidade de vida dentro e fora da empresa.
 Durante a programação ocorreu o Circuito 

Colaboradores do SEBRAE durante dinâmicas 

Colaboradores da empresa Brasferro com brindes

Saúde nas empresas, com a aplicação de vacinas 
contra a gripe H1N1. A campanha de vacinação que 
iniciou no neste mês abril, está prevista para terminar 
em julho/2022. Ao todo, já foram vacinados mais de 
80 trabalhadores só no início da campanha, mas o 
objetivo é imunizar 5000 trabalhadores nos municípios 
de Boa Vista, Mucajaí, Caracaraí, Rorainópolis, São 
João baliza e São Luiz do Anauá.
 As empresas Roraima Energia, Brasferro 
Distrito, SEBRAE, CAER, Dondocas, Arroz Itikawa, 
também participaram de ações como, Blitz educativa, 
palestras, dinâmicas, ginástica laboral e entrega de 
brindes.
 Para a profissional de educação física do SESI, 
Mônica Roque, da gerência de Promoção da Saúde, 
“o SESI realiza a gestão e operação desses eventos 
visando cooperar com as indústrias que realizam 
ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos 
seus colaboradores. E com isso fortalece a imagem 
institucional frente a seus colaboradores em relação 
ao comprometimento com a responsabilidade social”, 
destacou.



ESCOLA DO SESI REALIZA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO INDÚSTRIA 
DE TALENTOS COM FOCO NA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

Edição de 2022 ocorrerá durante três dias de modo virtual e presencial 
na quadra da Escola do SESI

Em 2021, a Indústria de Talentos ocorreu apenas de modo virtual por meio de live transmitida nas redes sociais do SESI

 Com a proposta de transformar os 
conhecimentos teóricos vistos na sala de aula em um 
laboratório de prática empreendedora, o Centro de 
Educação do Trabalhador, João de Mendonça Furtado, 
a Escola do SESI realiza no período de 28 a 30 de abril a 
17ª edição do Projeto Indústria de Talentos.
 O objetivo é proporcionar aos alunos um 
contato direto com o universo do empreendedorismo 
os estimulando a desenvolver uma mentalidade 
proativa, criativa e sustentável por meio da criação de 
uma empresa experimental. Desta forma, participam 
da Indústria de Talentos as turmas que vão da educação 
infantil ao Novo Ensino Médio Técnico Integrado SESI/
SENAI.
 Nesta edição a programação ocorrerá da 
seguinte forma: no dia 28 no horário das 18h30 às 20h 
ocorrerá uma live de abertura onde será apresentado 
o site onde estarão alocados todos os projetos com 
os produtos criados pelos alunos. No dia 29 e 30, 
respectivamente, no horário das 18h30 às 20h e 08h30 
às 11h ocorrerá na quadra da Escola, a apresentação 
e comercialização dos projetos realizada de forma 
presencial pelos alunos em evento aberto aos pais e 

comunidade em geral. Na ocasião, organizados em 
stands eles também vão explicar aos visitantes como 
construíram as empresas e qual é o produto inventado 
por eles seguindo uma lógica sustentável e tecnológica.
 O ano de 2022 marca o retorno da Indústria 
de Talentos de forma presencial já que por conta da 
pandemia do novo Coronavírus, a edição de 2021 foi 
apresentada apenas de forma virtual com transmissão 
nas redes sociais, além da não realização de algumas 
etapas do projeto como produção e a comercialização 
dos produtos pelos alunos ao público. 
 A Diretora da Escola do SESI/RR, Gardênia 
Cavalcante, explica que a Indústria de Talentos tem 
como principal meta fazer a diferença na vida e 
formação dos alunos por meio de uma educação 
empreendedora. “Realizamos a bastante tempo a 
Indústria de Talentos sempre na busca por trabalhar 
temas atuais. Trazer a educação empreendedora para 
dentro da escola é dar a oportunidade para que os 
alunos ampliem seus horizontes e conheçam, desde 
cedo, as possibilidades que existem ao seu alcance, 
as várias formas de trabalhar, as abordagens e linhas 
de negócios que podem seguir. É sempre lindo ver 
as etapas de aprendizado dos alunos”, destacou a 
diretora.
 Durante o projeto, o aprendizado envolve 
técnicas de marketing, vendas, consciência sustentável 
e empreendedora, além do tratamento com o público 
e trabalho em equipe. Depois esses conhecimentos são 
aplicados na criação de uma empresa fictícia passando 
por todas as etapas de um plano de negócios, ou seja, 
os alunos pensam em quais produtos vender, para qual 
público ofertar, definem metas, calculam custos, entre 
outros.
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GRAND PRIX SENAI: ETAPA REGIONAL PROMOVEU DESAFIOS, 
INTERAÇÃO E ESTIMULOU O TRABALHO EM EQUIPE

 No dia 13 de abril houve a premiação da etapa 
estadual do 1º Grand Prix SENAI Roraima de Inovação 
2022 (GP). O Grand Prix é uma ação educativa que visa  
incentivar a capacidade empreendedora, a criatividade 
e o raciocínio lógico dos alunos, por meio da geração de 
ideias, do desenvolvimento de conceitos de negócios e 
da prototipação de propostas de projetos como soluções 
para os desafios das indústrias.
 O GP se desenvolve no formato de uma corrida 
de inovação aberta, na qual equipes multidisciplinares, 
formadas por alunos, regularmente matriculados 
no SENAI e SESI, denominadas de escuderias, criam, 
desenvolvem e prototipam (os chamados protótipos 
sujos) soluções inovadoras para desafios reais de 
indústrias. Na ocasião foram premiados os três primeiros 
lugares, escuderias Invictus (3º lugar), Elite (2º lugar) e 
Grand Champions (1º lugar).
 O aluno João Vitor Magalhães é integrante da 
Grand Champions, escuderia composta também pelos 
estudantes Sebastian Gomez, Maria Eduarda Soares e 
Gabriel Fernandes, que conquistaram o primeiro lugar 
com o projeto Tecnologia Security C, uma solução de 
controle de acesso às dependências dos SENAI que 
utiliza o RFID, uma tecnologia de rádio frequência. Para 
João, alcançar o pódio é recompensador, mas a união 
com os outros alunos participantes é uma vivência ainda 
mais especial.
 “A experiência foi maravilhosa, ano passado eu 
já tive essa experiência de participar também, é sempre 
muito bom essa união que a gente tem entre os alunos, as 
escuderias rivais e os mentores das escuderias. Mesmo 
tendo essa rivalidade, também tem esse sentimento de 
união, de pertencer ao grupo”, declarou.
 O instrutor Caiã Ribeiro, que realizou a mentoria 
da equipe, destaca que apesar de terem ficado bastante 
nervosos com tamanha responsabilidade, os alunos 
fizeram uma boa apresentação e têm em mãos um 

projeto muito promissor. Ele também detalhou os 
próximos passos da escuderia rumo ao Grand Prix 
Nacional, que tem previsão para ocorrer em novembro.
 “A equipe vai ter que aprimorar ainda mais o 
projeto, o projeto ficou muito bem elaborado, agora a 
gente vai só adquirir alguns outros sensores para colocar 
ele em funcionamento real, vamos fazer uma maquete 
ainda mais funcional. Vamos treinar cada vez mais a 
apresentação deles, a autoconfiança na hora de expor 
o projeto que eles fizeram. Vamos conseguir mostrar 
que Roraima pode estar no topo do nacional sim, 
temos tecnologia e bastante conhecimento para isso”, 
evidenciou.

A missão do Grand Prix

Escuderia Grand Champions conquistou o primeiro lugar da etapa 
estadual do GP

Equipes empenhadas na busca por soluções para as demandas do 
SENAIRR

 A interlocutora regional do Grand Prix, instrutora 
Eliana Soares, contou que incentivar o trabalho em 
equipe é um dos pilares do projeto, estimulando a 
interação entre os alunos e a troca de conhecimentos 
entre turmas. Esse ano, o desafio estadual foi desenvolver 
soluções de logística e gestão para o próprio SENAI/RR. 
 “O GP prepara esse aluno para os desafios reais 
da indústria, no caso do nosso, foi um desafio do nosso 
DR, de Roraima. Depois disso virá o segundo GP, com um 
desafio do STI, e o Inova, então durante todo o ano há 
essas competições. Isso é muito bacana, pois além de 
movimentar, podemos juntar turmas multidisciplinares 
e envolver todos os alunos, tanto da aprendizagem 
quanto do ensino médio, curso técnico, qualificação, 
aperfeiçoamento profissional, envolvendo todos os 
alunos do SENAI e trabalhando com projetos durante 
todo o ano”, explicou.
 A corrida culmina com a visualização da prática 
da inovação em tempo real, demonstrando que com 
uma combinação de métodos de inovação aberta e 
criatividade, conceitos de empreendedorismo, redes 
colaborativas e profissionais multidisciplinares é possível 
obter respostas diferenciadas para os desafios lançados. 
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CURSO DO IEL TRATA SOBRE CONCEITOS BÁSICOS, 
ETAPAS E MAPEAMENTO DA GESTÃO DE PROCESSOS

 Em maio, o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR 

proverá o curso Gestão de Processos, com carga 

horária de 40 horas. A capacitação será ministrada 

pelo professor Leandro Carlos Pereira dos Santos 

e ocorrerá na modalidade presencial, às terças e 

quintas-feiras, das 19h às 22h, no prédio do IEL. 

 O curso é destinado a profissionais 

envolvidos nos setores de gerenciamento, 

coordenação, liderança ou participação em 

processos de diversos segmentos. Serão 

apresentados os temas: conceitos básicos da 

gestão de processos, processos organizacionais e 

etapas da gestão de processos. 

 As 40 horas envolvem também os temas 

instrumentos de análise e gestão de processos, 

arranjo físico, análise e distribuição do trabalho, 

formulários e manuais de organização, mapeamento 

de processos e elaboração de fluxogramas.


