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FIER SEDIA 1º RORAIMA AGROIND - A INDÚSTRIA 
COMEÇA NO CAMPO

REPRESENTANTES DO SINDUSCON-RR E FIER 
PARTICIPAM DE PROGRAMAÇÃO DA CBIC EM BELÉM-PA

 Workshops, palestras, mesas-redondas e muita 
troca de conhecimento. Assim foi o 1º Roraima Agroind 
- A indústria começa no campo, que ocorreu nos dias 8 
e 9 de setembro, na sede da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER). O intuito foi fortalecer o setor 
produtivo roraimense.
 Esta foi uma realização da FIER, da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Roraima (Faerr) e da Organização 
das Cooperativas Brasileiras em Roraima (OCB-RR), com 
apoio da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e 
Inovação (Seadi), por meio do governo do estado. 
 O evento foi idealizado para fomentar o 
agronegócio, por meio da relação de produção agrícola 
e produção industrial, afim de construir a compreensão 
de uma relação complementar para o desenvolvimento 
do estado e trazer discussões transversais, como inovação 

Neste mês, o assessor jurídico do Sistema FIER, 
Maclison Leandro, e os presidente e vice-presidente 
do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de 
Roraima (Sinduscon-RR), Clerlânio Holanda, e Veronildo 
da Silva Holanda, participaram da Reunião do Conselho 
de Representantes e VII Seminário Jurídico da Câmara 

tecnológica e desenvolvimento sustentável. 
 A programação reuniu nomes como: Leonardo 
Tiroli, Léo Alencar, Emerson Baú, Doriel Andrade e Vinícius 
Tocantins. Durante o 1º Roraima Agroind também 
foi assinado um Termo de Cooperação Técnica, para 
estabelecer e regulamentar programas de cooperação 
entre a FIER, FAERR e a OCB-RR, nas áreas de atuação e 
interesse comuns. 
 Os temas abordados foram: Lucratividade 
com Network, Amazônia 2040 e Conectividade para 
a Amazônia, Desenhando a proposta de valor do seu 
negócio, Negócios e Inovação: Os desafios para tornar 
seu negócio inovador, Agricultura e Desenvolvimento 
Sustentável: Desafios e Oportunidades da Agricultura 
de Baixo Carbono, O ZEE-RR e seus Impactos no 
Desenvolvimento do Estado.

Brasileira da Indústria (CBIC), no Pará.
A Reunião do Conselho de Administração foi realizada 
na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará 
(FIEPA). Ela acontece mensalmente pela CBIC, que 
reúne membros associados à entidade, para deliberar, 
discutir e propor temas a nível nacional para o setor.
Já o VII Seminário Jurídico – Construindo o Direito foi 
promovido com a finalidade de tratar questões jurídicas 
atuais relacionadas à construção. Um dos temas foi 
a “Modernização Normativa, Desburocratização e 
Previsibilidade Jurídica para Melhoria do Ambiente de 
Negócios da Indústria da Construção”. O evento teve 
a correalização do Senai Nacional e do Sindicato da 
Indústria da Construção do Estado do Pará.
O Seminário integrou o projeto “Ano 80”, que faz 
alusão aos 80 anos de atuação do Sinduscon Pará. 
Durante a cerimônia, teve o lançamento do livro “Ano 
80”, que conta a trajetória do Sindicato, e, também, da 
exposição itinerante que ilustra de maneira artística e 
fantasiosa obras e pontos turísticos que marcaram a 
história da construção no estado.

Estiveram presentes autoridades e representantes das instituições idealizadoras

(Da esquerda para a direita) Vice-presidente do Sinduscon-RR, Veronildo da Sil-
va, presidente do Sinduscon-RR, Clerlânio, e assessor jurídico da FIER, Maclison 
Leandro

Objetivo do evento foi fortalecer o agronegócio roraimense
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Durante a programação teve uma aula master 
com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
André Mendonça. “Refletindo sobre essa mescla 
de conhecimentos, tanto jurídico, como de gestão, 
resolvi agregar a questão da governança pública e 
trazer reflexões a respeito das causas de insegurança 
jurídica e trazer soluções seguras, por entender 
que os empresários necessitam, diariamente, da 
administração pública para realizar seus negócios”, 
afirmou o ministro.
De acordo com o presidente do Sinduscon-RR, toda a 
programação foi muito proveitosa, uma vez que abordou 
assuntos de relevância para o setor. “A reunião do 
conselho de administração da CBIC tratou dos diversos 
temas do setor, como: Casa Verde e Amarela, com as 
novas diretrizes e aumento significativo na utilização 
dos recursos no segundo semestre”, informou. 
Além disso, apresentou o cenário político nacional, o 
qual serviu de base para traçarmos diretrizes para o 
diálogo com o governo futuro, planejamento do ENIC 

2023 em novo formato, com estudos em andamento. 
“Também tivemos o relato do diálogo com a nova 
Presidente da Caixa Econômica, com excelentes 
parcerias a serem implantadas e no último dia teve o 
Seminário Jurídico super prestigiado, em que a CBIC 
realizou diversas palestras, fazendo aproximação 
do setor da construção com o Judiciário”, apontou 
Clerlânio. 
No seminário foram tratados os temas: vícios 
construtivos; estratégias para mitigar ações temerárias, 
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
sobre reforma trabalhista; Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI) e as recentes decisões do STF, 
além da importância da modernização das práticas 
cartorárias. 
“Foi um encontro com muita produtividade, muito 
diálogo e com certeza muitos frutos a serem colhidos. 
Todo este conhecimento será implantado em ações em 
favor do setor da construção civil de Roraima”, afirmou 
o presidente do Sinduscon-RR.

Os Conselhos Temáticos de Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas (CTRSRT) e Temático de Micro 
e Pequena Empresa, Economia e Política Industrial 
(COMPI) participaram nessa terça-feira, dia 20 de 
setembro, da quarta reunião ordinária, para deliberar 
assuntos administrativos de relevância para o 
segmento.
No encontro do CTRSRT foi ministrada a palestra sobre 
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
para proporcionar conhecimento a respeito deste 
importante tema, dando ênfase ao apelo global para 
acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o 
clima e, assim, garantir que as pessoas, em todos os 
lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.
A palestrante foi Maristela Xaud, pesquisadora 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS PROMOVE QUARTA 
REUNIÃO COM CONSELHOS TEMÁTICOS

(Embrapa) e ponto focal da Embrapa Roraima da Rede 
ODS. A palestra foi muito produtiva, uma vez que pode 
esclarecer dúvidas e ampliar a visão dos participantes 
sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Na reunião do COMPI o tema abordado foi Reforma 
Tributária (Roraima e Brasil). A proposta de apresentar 
este assunto foi para oferecer mais conhecimento 
quanto às Propostas de Emenda à Constituição (PECs) 
referentes à Reforma, colocando em destaque debates 
que estimulam a discussão acerca de um assunto de 
extrema importância para os empresários industriais, 
bem como para o desenvolvimento do estado e do 
país. 
O palestrante foi Mário Sérgio Carraro Telles, Gerente 
Executivo de Economia da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Nos dois encontros foi feita 

Representantes da FIER e do Sinduscon-RR no VII Seminário Jurídico Evento foi promovido pela Câmara Brasileira da Indústria (CBIC)
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EQUIPE DE COMPLIANCE DA FIER PARTICIPA DE 9º 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE

Entre os dias 20 e 22 de setembro aconteceu o 9º 
Congresso Internacional de Compliance, no Villa 
Blue Tree, em São Paulo, e o Sistema FIER esteve 
representado pela equipe de Compliance. Realizado 
anualmente, o congresso contou com mais de mil 
participantes, durante 3 dias, com atrações como 
palestras, workshops, stands de venda e encontros 
que proporcionaram a troca entre os profissionais 
do setor.
Este ano foram mais de 100 palestras e teve como 
keynote speaker o filósofo, professor e escritor 
Mário Sérgio Cortella. “Foram abordados diversos 
temas voltados à integridade e Compliance, 
reunindo diversos profissionais da área, para juntos 
difundirmos a temática e atuarmos como agente 
de transformação em Compliance”, explicou o 
Coordenador de Compliance/Compliance Officer do 
Sistema FIER, Mateus Freire.
Para ele, participar de um evento como este, reforça 
o apoio da Alta Administração com o Programa 
de Compliance do Sistema FIER, por meio da 
preocupação de capacitar a estrutura da instituição. 
“Estar ao lado de grandes nomes da integridade 
a nível internacional fez com que a equipe de 
Compliance pudesse trocar informações, fazer 
benchmarking e interagir com outras entidades. O 
aprendizado adquirido será adotado nas práticas 
diárias e repassado aos demais empregados”, disse.

uma apresentação, pela coordenadora técnica e 
administrativa Luana Barbosa, referente a dois eventos 
que aconteceram na sede da FIER. O primeiro foi o 

Encontro da Indústria com os Candidatos ao Governo 
de Roraima e o segundo foi o 1º Roraima Agroind – A 
indústria começa no campo.

keynote speaker

Mário Sergio Cortella é um dos maiores filósofos 
da atualidade, escritor, educador e professor 
universitário. Em sua apresentação “Ética, 
pessoa, empresa e sociedade”, Cortella concedeu 
oportunidade de reflexão sobre a aplicação prática 
de conteúdos filosóficos no ambiente corporativo e 
também na vida pessoal.

(Da esquerda para a direita) Larissa Ferreira, Almecir Câmara, Monalisa Pereira, 
Aline Uchoa e Mateus Freire
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EQUIPES DO SESI SE CLASSIFICAM PARA ETAPA 
NACIONAL DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA

Duas equipes do Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado, a Escola do SESI/RR, irão 
representar o estado de Roraima na etapa nacional da 
Olimpíada Brasileira de Robótica- OBR. A competição 
ocorrerá em São Bernardo do Campo, estado de São 
Paulo, no período de 17 a 22 de outubro.
Para chegar a etapa nacional, as equipes Engenheiras 
em Ação Girls e Engenheiros em Ação conquistaram o 
1º lugar em duas categorias na etapa estadual realizada 
na sede do CET/SESI no dia 27 de agosto. Ao todo 
participaram 10 equipes com representantes do Instituto 
Federal de Roraima (IFRR) e Prefeitura Municipal de Boa 
Vista.
A equipes Engenheiras em Ação Girls levou o primeiro 
lugar na categoria nível 1 voltada para estudantes do 
1º a 8º ano do Ensino Fundamental. Nesta categoria, 
inclusive, o pódio foi completado por outras duas 
equipes do SESI, a Estrela do Norte Kids e Macunaima, 
respectivamente, em segundo e terceiro lugares. 
No nível 2 voltada para estudantes do 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental, além de todos os anos do Ensino 
Médio ou Técnico, a Engenheiros em Ação terminou 
com a primeira colocação. 
O professor de educação tecnológica e técnico das 
equipes, Dennis Padilha, explica como ocorre as 
competições da OBR. “As disputas simulam um desastre 
natural onde o robô tem que fazer o resgate de vítimas 

representadas por bolas de isopor. Nessa arena tem 
obstáculos, tem rampas e uma área de resgate. O 
robô tem que fazer tudo autonomamente, sendo que 
as diferenças entre o nível 1 e 2 é o nível da precisão 
exigido do robô quando ele vai deixar as vítimas dentro 
da área de resgate”, afirma Dennis.
 O professor ainda comenta sobre as expectativas das 
equipes para participar da competição. “Estamos 
trabalhando e melhorando nossos projetos e robôs. 
Nosso objetivo é ficar entre os 10 melhores da disputa. Lá 
estarão as 50 melhores equipes de todo o Brasil nos dois 
níveis e vamos disputar também outras premiações”, 
destaca o professor.

O que é a Olimpíada Nacional de Robótica?
A OBR é uma olímpiada científica com foco na robótica 
e busca incentivar os jovens a busca pela carreira 
cientifico-tecnológica. A competição possui duas 
modalidades: a Prática e a Teórica com atividades por 
meio de competições práticas (com robôs) e provas 
teóricas em todo o Brasil.
A modalidade prática acontece através de eventos/
competições regionais e estaduais que classificam as 
equipes de estudantes para uma final nacional realizada 
em conjunto com outros eventos nacionais de robótica, 
como a Competição Brasileira de Robótica (CBR), além 
de congressos e simpósios na área de tecnologia.

Equipes do SESI Roraima em participação na etapa estadual da OBR
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PROGRAMA EMPREGA MAIS OPORTUNIZA QUE 
EMPRESAS INDIQUEM QUALIFICAÇÃO GRATUITA PARA 
TRABALHADORES DA INDÚSTRIA E DESEMPREGADOS 
AS EMPRESAS INTERESSADAS DEVEM REQUISITAR VAGAS E INDICAR 

PROFISSIONAIS. POR MEIO DE VOUCHERS, O SENAI/RR  VAI QUALIFICAR  
GRATUITAMENTE  TRABALHADORES DA INDÚSTRIA E DESEMPREGADOS.

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI) vai qualificar profissionais desempregados para 
que possam voltar ao mercado de trabalho e requalificar 
trabalhadores da indústria. A iniciativa tem como objetivo 
promover a geração de emprego e o incremento da 
produtividade.
 O programa Emprega Mais, uma parceria 
do Ministério da Economia com o SENAI, aposta na 
requalificação e na inserção profissional conectadas às 
demandas do setor produtivo. Cursos de qualificação 
e de aperfeiçoamento profissional, presenciais e 
semipresenciais, com carga horária de 120 e 240 horas, 
para requalificação e qualificação, respectivamente. 
 Os cursos oferecidos em 26 estados estão focados 
no desenvolvimento de competências socioemocionais e 
no aperfeiçoamento das habilidades da força de trabalho 
das empresas, além da preparação dos desempregados 
para ingresso no mercado de trabalho. 

Empresas de todos os portes podem participar
No programa, as empresas intermediam as vagas 
disponibilizadas através dos vouchers que serão 
liberados após o cadastro do CNPJ no site do Mundo 
SENAI. As micros, pequenas e médias empresas (até 
499 empregados) podem aderir ao programa em duas 
modalidades - Emprega Mais Voucher Requalifica e 
Emprega Mais Voucher Novo emprego - indicando 
funcionários para requalificação ou qualificando novos 
profissionais. 
Já as grandes empresas podem aderir apenas a 
modalidade qualificação de desempregados (Emprega 
Mais Voucher Novo emprego). O número de vouchers 
varia de acordo com o porte da empresa e o número de 
vagas disponíveis no SENAI. Empresas conhecendo a plataforma presencial no SENAI/RR

Como a empresa se cadastra
O cadastro deve ser feito na Loja Mundo SENAI, na opção 
“Para Empresas”. As ofertas de cursos serão feitas pelas 
escolas do SENAI em cada cidade ou região, através do 
link https://loja.mundosenai.com.br/.

Habilidades socioemocionais
Os cursos têm uma metodologia e conteúdos 
fundamentais para a manutenção da autoestima e 
preparo dos participantes, tendo como resultado 
profissionais preparados para o mercado.
Nas duas modalidades do programa, trabalhadores 
e desempregados serão capacitados em habilidades 
socioemocionais, as chamadas soft skills. Eles terão 
acesso a cursos do SENAI criados recentemente dentro 
do esforço feito pela instituição em estar à altura das 
transformações da indústria 4.0.
Se você, pessoa física, deseja se inscrever nos cursos 
gratuitos disponíveis, acesse A Loja Mundo SENAI, na 
opção “Para você”, selecione o seu estado e procure no 
campo “cursos gratuitos”, as ofertas feitas pelas empresas 
participantes do programa.
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O IEL/RR TEM MAIS DE 30 VAGAS ABERTAS PARA 
ESTÁGIO

O IEL/RR está com 33 vagas de estágio abertas para 

diversas áreas e cursos. São grandes oportunidades 

para estudantes sejam inseridos no mercado do 

trabalho e também incentivar as pessoas a aplicar 

a teoria na prática. Interessados podem conhecer 

as oportunidades por meio do site do IEL Roraima: 

www.ielrr.org.br ou para mais informações entrar 

em contato pelo WhatsApp (95) 3212-3884.
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