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Prêmio Mérito Industrial 2018
FIER reconhece quem promove o

desenvolvimento da indústria de Roraima
 Empresários do segmento industrial, persona-
lidades e instituições que tenham se destacado pelo 
trabalho em prol do desenvolvimento industrial, eco-
nômico e social de Roraima, foram homenageados, 
no dia 09 de novembro, durante a cerimônia de en-
trega do Prêmio do Mérito Industrial 2018, conside-
rado a mais significativa condecoração conferida pela 
instituição.
 O Prêmio Mérito Industrial foi criado em 2001 
pela diretoria executiva da FIER, com a finalidade de 
homenagear empresários que tenham prestado rele-
vantes serviços à indústria roraimense, tornando-se 
merecedores do reconhecimento da classe industrial 
do Estado, e ainda, personalidades, organizações di-
versas e instituições públicas, civis, militares e ecle-
siásticas que tenham se distinguido por marcantes 
obras dedicadas ao bem público, tornando-se alvo de 
admiração e gratidão do Sistema FIER. 
 Na categoria Instituições, a Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima reconhece a atuação 
de das organizações e empresas públicas que priva-

“A Universidade Federal de Roraima foi pioneira aqui 

no Estado, e vem contribuindo nesses 30 anos de 

maneira decisiva na formação de profissionais quali-

ficados e cidadãos críticos. A UFRR tem contribuído 

com seu papel, formando profissionais extraordiná-

rios. Agradecemos o apoio e o reconhecimento dos 

empresários e parabenizamos a FIER pela importante 

iniciativa.” [Jefferson Fernandes, reitor da UFRR]

Categoria Instituições

Universidade Federal de Roraima (UFRR) – indicada pelo Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON

das que atuam na indústria, comércio, turismo, ser-
viços, agricultura, na área social, cultural ou educa-
cional e que tenham se destacado pela contribuição 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, da 
comunidade e para o desenvolvimento econômico e 
social de Roraima.
 Na categoria Personalidades a FIER reconhece 
o trabalho e a contribuição de pessoas que tenham 
se destacado pelo trabalho desenvolvido em prol do 
fortalecimento econômico e social do Estado de Ro-
raima.
 A categoria Empresário Industrial a FIER visa 
dar destaque para a atuação dos empreendedores 
deste setor, permitindo reconhecer as realizações da 
sua profissão contribuindo para o adensamento da 
economia, a geração de empregos e o crescimento 
do Estado.
 Conheça os nomes dos oito homenageados 
que contribuíram e têm contribuído para o cresci-
mento e fortalecimento da indústria roraimense e 
seus depoimentos.
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Associação Grupo de Mães Anjos de Luz -  indicada pelo Sindicato da Indústria da Constru-
ção do Estado de Roraima – SINDUSCON e o Sindicato da Indústria de Reparação de Veícu-

los do Estado de Roraima – SINDIREPA.

Frigorífico Frigo 10 - Indicado pelo Sindicato da Indústria da Construção de Estradas e Ter-
raplenagem do Estado de Roraima – SINDICON.

Empresário José Saraiva Júnior - indicado pelo Indicado das Indústrias de Confecção, Al-
faiataria e Capotaria do Estado de Roraima – SINDICONF.

“Agradeço a FIER e aos sindicatos pelo reconhecimen-
to do papel fundamental do Grupo de mães Anjos 
de Luz com o apoio às famílias e à pessoa com de-
ficiências. Mesmo sem recursos financeiros, sempre 
tivemos boa vontade e coragem de levar a diante 
esse trabalho social. Hoje, temos uma outra realida-
de, temos voluntários, recebemos apoio e doações. 
Conseguimos reformar o prédio e, com isso, estamos 
atendendo 9.600 pessoas, conseguimos hospedar 
mais 50. E, nesta noite, eu estou aqui para agradecer 
e convidá-los para conhecer o trabalho do Anjos de 
Luz”. [Maria das Dores Pereira da Silva, presidente do 
Grupo de Mães Anjos de Luz]

“O Frigo 10 nasceu de um desejo de 10 empresários, 
do setor agropecuário, em atender o mercado nacio-
nal e internacional e alavancar a economia do Estado 
de Roraima.  O nosso desejo é dar andamento a esse 
grande empreendimento e aumentar a nossa compe-
titividade. Meus sinceros agradecimentos a todos e a 
FIER pelo importante Prêmio Mérito Industrial.” [An-
tônio Denarium, presidente do Frigo 10]

“O meu sentimento é de gratidão pela indicação ao 
Prêmio. Quero dizer que, como empresário, sempre 
acreditei no potencial de Roraima para crescer e es-
coar sua produção. A Rede Goiana é genuinamente 
roraimense que coloca nas prateleiras do supermer-
cado os produtos locais, valorizando o pequeno pro-
dutor, o agronegócio, os empresários e contribuindo 
para a economia do Estado. [José Saraiva Júnior, pro-
prietário da Rede de Supermercados Goiana]

Categoria Personalidades
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Freddi Resener (in memoriam) - Indicado pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veí-
culos do Estado de Roraima – SINDIREPA

Maria Luiza Vieira Campos (in memoriam) - Indicada pelo Sindicado das Indústrias de Con-
fecção, Alfaiataria e Capotaria do Estado de Roraima SINDICONF

Waldísio Moreira - Indicado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 
Roraima – SINDUSCON

“Esse é um momento muito especial e de grande ale-
gria em que lembramos da trajetória do meu irmão, 
que se dedicou ao trabalho, que viveu intensamente 
e deixou sua história para que nós pudéssemos con-
tar e lembrar do quanto foi verdadeiro, trabalhador e 
aventureiro. Agradecemos imensamente a todos pela 
honraria e reconhecimento” [Charles Resener, irmão 
de Freddi Resener]

“É uma honra e orgulho muito grande receber esse 
Prêmio em nome de Malu Campos, uma mulher for-
te e atuante que deixou seu legado pelo seu traba-
lho junto `a FIER e ao Sindicato de Artesãos. Sempre 
muito corajosa e positiva no sentido de fazer aconte-
cer, deixou sua marca por onde passou. Seu papel foi 
fundamental para o crescimento e fortalecimento do 
setor empresarial. A nós, deixou uma imensa respon-
sabilidade, que é dar continuidade ao seu trabalho”. 
[Kátia Vieira Campos, filha e presidente do SINDEAR-
TER]

“Quero agradecer imensamente a diretoria do SIN-
DUSCON pela indicação ao Mérito Industrial na cate-
goria Empresário Industrial, e dizer que para mim é 
uma surpresa esse reconhecimento, pois não espera-
va. Dedico esse Prêmio a toda nossa equipe que sem-
pre tem muita vontade de trabalhar, enfatizar que 
nós contribuímos para geração de emprego e renda”. 
[Waldísio Moreira - empresário]

Categoria empresário Industrial
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Luiz Mario Severo Ávila - Indicado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Esta-
do de Roraima – SINDUSCON

Seminário aponta a viabilidade de Energias Renováveis para o
desenvolvimento de Roraima 

“Estou feliz por receber essa premiação que é um or-
gulho muito grande. Temos uma história de atuação 
empreendedora, que se consolidou nesse longo ca-
minho de significantes serviços prestados à popula-
ção e contribuição para o desenvolvimento do Estado 
de Roraima. Meu muito obrigado e reafirmo o nos-
so compromisso de que estaremos prontos para dar 
continuidade ao nosso trabalho aqui no Estado”.  [Luiz 
Mario Severo Ávila – empresário]

 Com o objetivo de abordar questões referentes a 
situação energética e a ligação do Estado de Roraima ao 
Sistema Interligado Nacional, incluindo questões referen-
tes a tecnologias, viabilidade financeira e infraestrutura, 
no dia 14 de novembro, foi realizado o importante Semi-
nário sobre Energias Renováveis, que teve como base um 
estudo aprofundado sobre a viabilidade de fontes alterna-
tivas para o desenvolvimento de Roraima, realizado pelo 
Instituto Habib Mahbub de Desenvolvimento. 
 O Seminário foi uma iniciativa do Fórum das Fede-
rações Representativas de Classes Empresariais de Rorai-
ma, composto pela Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER; Federação do Comércio, Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Roraima – FECOMERCIO; Federação 
das Associações Comerciais e Industriais de Roraima – FA-
CIR e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
Roraima – FAERR, juntamente com o Instituto Habib Mah-
bub.
 O evento reuniu empresários de todos os setores, 
representantes de entidades de classe, de instituições de 
ensino, instituições financeiras, pesquisadores, autorida-
des e estudantes. 
 A programação iniciou com a palestra do Ex-Minis-
tro de Estado das Minas e Energia – Engenheiro Silas Ron-

deau, que apresentou o seu estudo sobre o tema, desta-
cou pontos importantes como a possibilidade de exportar 
energia elétrica para o Sistema Nacional, tornar atrativos 
e rentáveis novos investimentos no Estado, fortalecendo 
as indústrias locais e abrindo as portas para o seu cresci-
mento e diversificações, além de fazer um levantamento 
da biomassa existente e disponível para a geração de ele-
tricidade. 
 Ao final do seminário foi realizado um debate en-
tre o Presidente da Eletronorte – Luiz Henrique Hamann; o 
representante da Boa Vista Energia – Jefferson Mendes, o 
Professor Doutor Edson Damas e o Professor Doutor Harol-
do Amoras, os quais responderam aos questionamentos 
da plateia e se aprofundarem em temas importantes como 
as questões sobre a passagem do Linhão de Tucuruí nas 
terras Waimiri -Atroari e estudos de impactos ambientais, 
entre outros. 
 O ex-ministro acredita que com estas ações, es-
tará iniciando um novo plano de desenvolvimento para o 
estado de Roraima que além de gerar riquezas e receitas, 
tornará a sua matriz energética uma das mais limpas do 
Brasil. A proposta é criar um grupo de trabalho comprome-
tido com a alavancagem do desenvolvimento sustentável 
para Roraima sob o pilar das energias renováveis.

Seminário abordou energias renováveis para o desenvolvimento de Roraima Representantes de instiuições durante o debate
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Refugiados e migrantes recebem orientações sobre acesso ao 
crédito e mercado de trabalho formal 

 A “1ª Feira de Empreendedorismo: Oportunidades 
e Desenvolvimento Regional” para refugiados, migrantes e 
brasileiros, foi realizada no dia 13 de novembro e contou 
com a participação de mais de 120 estrangeiros advindos 
dos brigos instalados em Boa Vista. 
 O objetivo foi fomentar as iniciativas individuais 
por meio do empreendedorismo, investimento em linhas 
de microcrédito, a fim, de garantir oportunidades de tra-
balho decentes, sem que haja substituição de mão de obra 
local; ampliar e diversificar as oportunidades disponíveis e 
a capacidade de participação da comunidade migrante e 
comunidade de acolhida no mercado laboral.  
 Durante a programação houve palestras com ór-

gãos e instituições a respeito de mercado de trabalho for-
mal, aberturas de empresas, acesso ao crédito e coopera-
tivismo. Em seguida, os participantes puderam visitar os 
stands e obter informações sobre esses temas de forma 
clara e específica de acordo com suas necessidades.
  O evento foi realizado pela Organização 
Internacional pa ra as Migrações (OIM) da Organização das 
Nações Unidas (ONU), principal organização intergoverna-
mental mundial líder em migrações, em parceria com a Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, Servi-
ço Social da Indústria – SESI, Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Desenvolve Rorai-
ma, Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e 
Empreendimentos Solidários (ITCPES) e Cáritas Brasileira.

Atendimento pela Desenvolve RR Atendimento pelo SEBRAE/RR

A coordenadora de campo da OIM, Yssyssay Rodrigues, durante a abertura do evento
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Equipe de Macunaima participa de Olimpía-
da Brasileira de Robótica

 A equipe de Robótica Macunaima da Escola do 
SESI, participou de 06 a 09 deste mês de novembro, 
da etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica 
– OBR no Centro de Convenções de João Pessoa.
 A equipe composta por quatro alunos e um 
professor, participou anteriormente, nos dias 24, 25 e 
26 de agosto, da etapa regional da OBR, que aconte-
ceu no Pátio Roraima Shopping, e garantiu uma vaga 
para representar tanto o SESI quanto o Estado de Ro-
raima na etapa nacional.  A Macunaima (nível 1), ven-
ceu em 1º lugar como a Melhor Equipe, o SESI como 
a Melhor Escola Privada em Educação Tecnológica e a 
equipe Win Time, também da Escola do SESI, como o 
melhor Design de Robô.
 A equipe Macunaima não trouxe o prêmio 
principal para casa, mas ficou feliz em ter ficado en-
tre as cinquentas melhores equipes de todo o Brasil. 
Uma experiência única e enriquecedora, cheia de de-
safios e superação. Como muito orgulho trouxeram 
para Roraima medalhas de finalistas e a classificação 
em 30° lugar.  
  A jornalista Debora Arraes, mãe do aluno Fe-
lipe Arraes, da equipe Macunaima, acompanhou as 

crianças na viagem e relatou sua experiência. “Como 
mãe me sinto privilegiada por ter acompanhado 
a equipe e ver de perto o quanto eles cresceram e 
amadureceram. Ver como estão se tornando pessoas 
maravilhosas, com espírito de respeito, companhei-
rismo, dedicação responsabilidade e isso é muito gra-
tificante”, declarou.  
 A diretora em exercício, Gardênia Cavalcante, 
falou do sentimento e o significado de ter uma equipe 
que representou Roraima em uma das mais impor-
tantes competições nacionais de robótica. “O nosso 
sentimento é de gratidão e muito orgulho dos nossos 
alunos que se preparam para darem o seu melhor. 
Esse trabalho sem dúvida, tem sido extraordinário, 
pois já conquistamos algumas premiações em outras 
competições”, ressaltou.  
 A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é 
uma das olimpíadas científicas brasileiras que se uti-
liza da temática da robótica. Tem o objetivo de esti-
mular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, 
identificar jovens talentosos e promover debates e 
atualizações no processo de ensino-aprendizagem 
brasileiro.

Equipe de Robótica Macunaima
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Feira de Entretenimento Cultural e Pedagógica

 O Centro de Educação do Trabalhador João 
Mendonça Furtado – CET realizou no sábado dia 
10 de novembro, a 1ª Feira de Entretenimento 
Cultural e Pedagógica. O evento foi voltado ao pú-
blico que gosta de tecnologia, robótica e do mun-
do nerd, a feira também reuniu vários visitantes.  
 O objetivo da Feira foi de aproximar todo 
esse público, reunir os familiares dos alunos da 
Escola do SESI, a comunidade em geral e levá-los 
a conhecerem, de fato, a importância e o diferen-
cial da educação tecnológica ensinada na escola, 
além de oportunizar o conhecimento, as diversi-
dades e o gosto pela cultura nerd. 

  A coordenação do evento caprichou na 
organização e os visitantes puderam contar com 
várias atrações durante toda a manhã como com-
petições, exposições de projetos e robôs e ativi-
dades com as famílias dos alunos, arena Pedagó-
gica de Educação Tecnológica, desafios com as 
equipes Macunaima, Inosix, Sky-off Lego, Extre-
me Lego. 
 Os projetos dos alunos do 1º ao 5º Ano 
também estiveram expostos na feira. Houve tam-
bém campeonatos de videogame, swordplay (Ba-
talha Medieval), tênis de mesa, pebolim e just 
dance.

Crianças participando da “torta na cara”Batalha medieval

Exposição dos projetos dos alunos do 2º ano Visitantes durante a feira
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