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REPRESENTANTES DO CONSELHO DE CONSUMIDORES 
DA FIER PARTICIPAM DE CURSO NA RORAIMA ENERGIA

EQUIPE DO CIN DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS VAI A 
BRASÍLIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2023

 As conselheiras Iracema do Valle e Rônia 
Barker representaram o Sistema Fier no treinamento 
“Conselho de Consumidores sobre a Resolução 
Normativa Aneel - 963/2021”, que ocorreu de 3 a 25 
de novembro, na sede da empresa. 
 A norma estabelece as condições gerais para 
a criação, organização e a atuação dos Conselhos de 

 A equipe do Centro Internacional de Negócios 
(CIN) da FIER participou, no dia 21 de novembro, do 
33º Encontro da Rede CIN em Brasília. O objetivo do 
evento foi a elaboração do Plano de Ação da Rede CIN 
para o ano de 2023 e contou com a representação 
das 27 federações da Indústria. 
 Estiveram representando a instituição a 
coordenadora técnica e administrativa da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), Luana 
Barbosa, bem como os analistas administrativo e 
de comércio exterior, Karen Maia e Ivan Gonzalo, 
respectivamente. 
 De acordo com o analista de comércio 
exterior, Ivan Gonzalo, durante o encontro foram 
trabalhados eixos estratégicos para reformular a 

Consumidores de Energia Elétrica, instituídos pelas 
concessionárias de serviço público de distribuição de 
energia elétrica. O curso foi sobre Regulação Tarifária 
e teve carga horária de 12 horas. 
 Foram abordados os temas: Compliance, Ética, 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 963/2021 e 
Resolução Normativa 1.000/2021.

estrutura operacional da Rede CIN. “Este plano será 
finalizado no próximo ano, quando será realizada 
a comemoração do 25º aniversário da Rede CIN”, 
informou. Ele acrescentou que foram tratados os 
temas: atuação em rede, atribuições das federações 
e da CNI, portfólio de serviços, entre outros.
 Na oportunidade, a equipe realizou uma 
visita ao Observatório Nacional da Indústria, que fica 
localizado no prédio da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Segundo Ivan, o projeto visa apoiar 
a criação de uma Rede Nacional de Observatórios 
da Indústria, “trabalhando com inteligência de 
dados e ferramentas tecnológicas que possibilitam 
a análise de uma grande quantidade de dados”, 
finalizou.



FIER REÚNE CONSELHEIROS NO ÚLTIMO ENCONTRO 
DOS REPRESENTANTES DE 2022

 No dia 23 de novembro, foi realizada a última 
reunião do Conselho de Representantes da FIER do 
ano de 2022. O encontro foi presencial e realizado 
no auditório da Casa da Indústria Rivaldo Fernandes 
Neves. 
 Durante a reunião foram feitas deliberações 
de relatório, balanço e prestações contas das ações 
realizadas nos meses de outubro e novembro. Entre 
as ações apresentadas tiveram viagens institucionais, 
participação da presidente e gestores em eventos, 
campanhas realizadas dentro do Sistema FIER e 
reuniões de defesa de interesses do setor industrial 
roraimense. 
 Como prestação de contas, o Compliance Officer 
do Sistema Fier, Mateus Freire, apresentou as ações 

executadas nos últimos meses. “Assim como todos 
os meses, o Compliance sempre presta contas à Alta 
Administração, sobre as atividades que desempenha 
dentro do Sistema FIER, como: Comunicações, ações e 
outras iniciativas”, disse Freire. 
 Ele acrescentou que no mês de outubro foram 
realizados cursos e reuniões, todos divulgados de 
forma intensiva aos colaboradores e com a presença 
expressiva da maioria das Casas. “Apresentamos, 
ainda, todas as comunicações divulgadas aos 
colaboradores sobre os seis pilares do Programa de 
Compliance. São eles: Suporte da Alta Administração, 
Gerenciamento de Riscos, Políticas, Normas e 
Procedimentos, Controle Internos e os Canais de 
Denúncias”, detalhou. 



FIER E SINDEARTER VISITAM PROJETO QUE VISA A 
RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS EM RORAIMA

FIER FAZ PARCERIA COM A UNIDADE DE APOIO AO 
EMPREENDEDOR DO ESTADO RORAIMA

 No dia 29 de novembro, o assessor jurídico da 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), 
dr. Maclison Chagas, e a presidente do Sindicato dos 
Artesãos Autônomos e das Empresas de Artesanato 
do Estado de Roraima (Sindearter), Kátia Campos, 
realizaram uma visita à sede da Secretaria de Estado 
de Justiça e Cidadania (Sejuc), com o intuito de 
conhecer o Projeto Social Renascer.
 Esta é uma iniciativa de ressocialização 
desenvolvida dentro do Sistema Prisional de Roraima, 
onde os reeducandos produzem peças artesanais. O 
projeto busca dar oportunidades para os reeducandos 
que desejam voltar ao convívio social por meio da 
força do trabalho.
 O projeto oferece oficinas profissionalizantes 
voltadas às áreas de lava-jato, oficina mecânica, 
lanternagem e pintura, borracharia, marcenaria, 
serralheria e barbearia, com o objetivo de transformar 
as unidades prisionais em celeiros produtivos e de 
crescimento profissional.

 A coordenadora técnica e administrativa 
da Fier, Luana Barbosa, participou no dia 24 de 
novembro, da inauguração da sala da Unidade 
de Apoio ao Empreendedor (UAE), iniciativa da 
Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e 
Inovação (Seadi). 
 A UAE tem a finalidade de aprimorar as 
atividades de gestão empreendedora em Roraima, 
buscando tornar mais eficaz as atividades comerciais, 
estimulando capacitações, treinamentos e orientando 
os meios empresariais na sua formalização.
 A unidade atua em parceria com a FIER, 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Roraima (Fecomércio), Junta Comercial 
(JUCERR), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-

 A visita da FIER e Sindearter teve a finalidade de 
estreitar laços entre as instituições, a fim de promover 
uma parceria para exposição dos produtos do projeto 
Renascer na Feira do Artesão, para que o trabalho 
seja reconhecido, e também para a possibilidade de 
contratação de reeducandos do regime semiaberto 
por meio do Sindicato dos Artesãos.

RR), Desenvolve RR e demais bancos, fomentando 
incentivos fiscais, linhas de crédito e orientações 
estratégicas para a efetiva segurança dos negócios.
 A Missão da UAE é melhorar o ambiente de 
negócios para o desenvolvimento econômico de 
Roraima, sendo um elo do empreendedor com as 
instituições de crédito, capacitação e treinamento 
por meio da simplificação de processos e a facilitação 
do dia a dia do empreendedor nos órgãos públicos, 
garantindo atendimento ágil e de qualidade.
 O atendimento na Unidade de Apoio ao 
Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 13h30, no prédio Seadi, na avenida General 
Penha Brasil, 1121, bairro São Francisco, zona Norte 
de Boa Vista.



ESCOLA DO SESI PROMOVE FESTIVAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
COM EQUIPES DE ROBÓTICA E OUTRAS ATRAÇÕES 

 Com programação recheada para os amantes 
da inovação e tecnologia, o Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado, a Escola 
do SESI, realizou no último sábado (03) o Festival 
de Educação Tecnológica. O evento ocorreu no 
horário das 08h30 às 11h na quadra da Escola 
do SESI localizada na avenida Brigadeiro Eduardo 
Gomes, bairro Aeroporto.
 A programação contou com apresentação 
de robôs pedagógicos e das equipes de robótica 
do SESI, como a Macunaima, campeã do Torneio 
SESI de Robótica FLL – regional de Manaus, além da 
Estrela do Norte que se classificou para o torneio 
nacional de robótica. 
 Os visitantes também encontraram 
atividades com construção maker, torneios que 
utilizam LEGO e jogos educativos como o Minecraft 
e Scratch que é um programa educativo voltado 

para crianças e adolescentes com o intuito de 
inserir desde jovem a linguagem de programação 
visual para criação de jogos, animações e diversas 
histórias interativas. Além disso, houve um espaço 
para exposição de colecionadores, feirinha geek e 
também lanchonete. 
 Para a diretora da Escola do SESI, Gardênia 
Cavalcante, o evento foi mais uma ação para 
valorizar o trabalho pedagógico que a escola realiza 
dentro das áreas de tecnologia e inovação. “O 
mundo é cada vez mais exigente com a questão da 
tecnologia e nossos alunos são preparados desde 
cedo para essa exigência. Buscamos valorizar 
essa preparação voltada para as áreas STEAM 
(significa Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática) e esse é o objetivo do festival, além 
de trazer a comunidade, os pais e responsáveis 
para dentro da escola”, afirmou a diretora.

Além da robótica, visitantes encontraram atrações geek e exposição de colecionadores
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SENAI/RR PARTICIPA DO PROJETO CAMINHÃO 
CONHECENDO OS ODS QUE VISITOU BOA VISTA

 O SENAI/RR participou do projeto Caminhão 
Conhecendo os ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável), que ocorreu no dia 26 de novembro, no 
Forródromo do Parque Anauá no Bairro dos Estados, 
das 10h às 17h com a programação para toda família. 
Na programação do evento tiveram oficinas, atividades 
práticas, realidade virtual, exposições, rodas de conversa, 
exposição de brinquedos robóticos, artesanato, 
apresentação da gastronomia indígena, coleta de 
recicláveis, orientação para abertura de MEI, distribuição 
de mudas frutíferas, além de talks (conversas) voltadas à 
empresas, universidades e instituições, e o SENAI/RR por 
sua vez apresentou a consultoria da eficiência energética 
na indústria. Algumas autoridades prestigiaram o evento, 
como o Governador Antonio Denarium, secretários de 

estados e representantes do projeto.
 O caminhão ODS vai passar por 13 cidades 
de 27 de agosto a 12 de fevereiro de 2023, tendo 
como foco trazer a prática dos ODS nas cidades, nos 
Governos, nas escolas e nas universidades, levando 
como missão envolver as comunidades incluindo nomes 
e personalidades locais que dão voz ao desenvolvimento 
sustentável em suas regiões, além de criar debates e 
dinâmicas colaborativas para que pessoas e empresas 
adotem seus objetivos de desenvolvimento sustentável 
prioritários e utilizem boas práticas para suas rotinas.
 A atual crise global é um lembrete de como 
estamos conectados, em uma agenda internacional é 
imprescindível conhecer o que está sendo feito em cada 
uma das cidades, para que possamos trilhar caminhos, 
em conjunto e individuais, alcançando em um futuro 
próximo um mesmo objetivo: Um planeta regenerado.

Registro da equipe SESI/SENAI no evento.

Equipe SESI/SENAI junto com o Governador de Roraima Antonio Denarium.

Equipe de STI do SENAI/RR - Serviços em tecnologia e Inovação.

O caminhão estacionou em Boa Vista no dia 26 de novembro com os objetivos 
de desenvolvimento sustentável prioritários e boas práticas para suas rotinas.
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O IEL/RR TEM MAIS DE 20 VAGAS ABERTAS PARA 
ESTÁGIO

 O IEL/RR está com 25 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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