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Missão

“Contribuir para a competividade da 
indústria roraimense atuando na defesa de 
interesses, representatividade institucional 
e fortalecimento sindical.“

Visão

“Ser reconhecida nacionalmente como 
protagonista na promoção do crescimento e 
desenvolvimento da indústria roraimense, 
gerando sinergia e impactos relevantes para 
a sociedade.“
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Rivaldo Fernandes Neves
Presidente da FIER

Ao sermos empossados no ano de 2012, assumimos o compromisso de trabalhar 

eficazmente na promoção do fortalecimento associativo, defesa dos interesses da 
indústria roraimense,  consolidação de uma imagem positiva da FIER junto ao setor 
industrial e aos poderes constituídos, bem como na atuação articulada e complementar 
da nossa Federação juntamente com o SESI, SENAI e IEL.

Passados quatro anos, conseguimos transformar as nossas aspirações em iniciativas 
que promoveram a transformação do ambiente em que se inserem as indústrias 
roraimenses, como será possível visualizar neste relatório que resume as realizações da 
nossa diretoria no período de 2012 a 2015.

Podemos destacar o aumento da base institucional da FIER, passando de nove para 
dez sindicatos industriais, bem como o desenvolvimento de ações e projetos voltados a 
organização setorial de novas atividades industriais; instituímos um mecanismo de 
reconhecimento e incentivo aos sindicatos que atuam na representação das suas 
empresas, consolidamos o maior evento de divulgação e valorização da indústria 
roraimense, a FEIND – Feira da Indústria Roraimense; Elaboramos em parceria com o 
SEBRAE, o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental do Distrito 
Industrial (EIA/RIMA) do Distrito Industrial de Boa Vista; investimos na capacitação das 
lideranças do setor e dos gestores empresariais; promovemos o envolvimento de 
empresas e colaboradores em ações de responsabilidade socioambiental. Influenciamos 
a criação e os ajustes em decretos e leis locais para contribuir com a competitividade do 
nosso setor e estivemos ao lado das empresas e sindicatos industriais na articulação e 
defesa de questões pertinentes ao seu desenvolvimento.

Por meio dos resultados alcançados, ousamos dizer que a FIER chega a 2016 atingindo 
a Visão de Futuro contemplada no seu Mapa Estratégico: “Ser reconhecida como 
protagonista na promoção do crescimento e desenvolvimento da indústria roraimense, 
gerando sinergia e impactos relevantes à sociedade”.

Implantamos um modelo de gestão que nos fez ser reconhecidos pela ética, 
transparência, foco nos resultados e em nossos clientes,  na capacidade de aceitar e 
superar desafios.

Graças ao compromisso de todos os diretores, conselheiros, dirigentes, corpo 
funcional e parceiros, encerramos esta gestão com a certeza do dever cumprido.

Cabe-nos, agora, dar continuidade aos projetos em andamento e nos lançarmos 
rumo a novas conquistas para engrandecer e viabilizar a atividade industrial em Roraima, 
na certeza de que apesar das dificuldades do contexto econômico, juntos conseguiremos 
superá-las.





DEFESA DE INTERESSES
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Articulações com o poder público

Encontro com candidatos

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima realizou duas 
edições de Encontro com Candidatos nos pleitos municipal e estadual, 
com o objetivo de apresentar as demandas do setor industrial, 
consolidadas em um documento denominado Carta da Indústria e, 
com isso ter o compromisso de quem fosse eleito, para às solicitações 
no decorrer do seu mandato.

Seguindo o modelo da Confederação Nacional da Indústria, foram 
convidados os candidatos de maior expressão nas pesquisas de 
opinião.

2012 – Encontro com candidatos à prefeitura de Boa Vista

Foi realizado em quatro dias, sendo um candidato por dia, 
assistindo a apresentação da Carta da Indústria e depois explanando 
sobre os pontos possíveis de serem atendidos, aqueles que não 
poderiam ser e por quais motivos. Ao final foi aberto espaço para 
perguntas encaminhadas pelos líderes dos segmentos industriais 
organizados em sindicatos. A ordem de participação foi definida em 
sorteio, da seguinte forma: 

1. Robert Dagon 05/09/2012
2. Mecias de Jesus 06/09/2012
3. Teresa Surita 11/09/2012
4. Telmário Mota 13/09/2012
Ao final, todos ratificaram que, ao serem eleitos, honrariam os 

compromissos assumidos naquela ocasião.

17/09/2014 – Encontro com os candidatos ao Governo de 
Roraima

Foi realizado em um único dia, contando com a presença de um 
candidato em cada horário. A programação de cada um iniciou com a 

apresentação da Carta da Indústria contendo as demandas do setor 
para o executivo estadual e, logo em seguida, o candidato teve 20 
minutos para falar sobre o que poderia ser atendido ou não, bem como 
as devidas justificativas. Ao final foi aberto espaço para perguntas 
encaminhadas pelos líderes dos segmentos industriais organizados em 
sindicatos. A ordem de participação foi definida em sorteio, da 
seguinte forma:

1. Ângela Portela;
2. Chico Rodrigues;
3. Suely Campos.
Ao final, todos ratificaram que, ao serem eleitos, honrariam os 

compromissos assumidos naquela ocasião.

DEFESA DE INTERESSES

Da esquerda para a direita os candidatos Robert Dagon; Mecias de Jesus;  Teresa 
Surita e Telmário Mota
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Após as eleições, a FIER começou o acompanhamento do 
atendimento às demandas apresentadas em cada uma das Cartas da 
Indústria encaminhadas à prefeita Teresa Surita e a governadora Suely 
Campos.

06/02/2015 – O Sistema Indústria sediou a primeira Reunião do 
Conselho do Fundo de Desenvolvimento Industrial de Roraima, 
realizada nas instalações do Centro de Atividades do Trabalhador 
Waldir Peccini – SESI/RR, localizada no Distrito Industrial. Após um café 
da manhã, a governadora visitou o Distrito Industrial, acompanhada do 
Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento Alexandre 
Heinklein, o secretário de Comunicação Ivo Galindo, o presidente da 
FIER Rivaldo Neves, demais membros que compõem o Conselho e o 
deputado estadual Gabriel Picanço.

Após a posse dos novos conselheiros, foi realizada uma 
apresentação das linhas de ações e operacionalização do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial – FDI e Atribuições dos Conselheiros do 
Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento Industrial – CDI; o 
cenário do Distrito Industrial com informação sobre o Estudo de 
Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, que 
ainda não haviam sido concluídos e decisões sobre a concessão de 
lotes.

01/07/2015 - O Presidente da FIER e do SINDUSCON, 
acompanhado dos representantes do SINDIREPA, SINDICONF, 
SINDIGRAF, SINDIMADEIRAS, SINDIPAN, SINDIGAR, participou de uma 
audiência com a governadora Suely Campos. Foram reiterados os 
pedidos de estruturação do Distrito Industrial; prioridade para as 
empresas locais nas compras governamentais; conclusão do 
condomínio industrial do setor moveleiro; criação de um espaço 
permanente para a realização da Feira de Artesanato; mais agilidade 
para a emissão do licenciamento ambiental e revisão da carga 
tributária para gerar mais competitividade ao setor de alimentos. Além 
de anunciar medidas tributárias para dar mais competitividade ao 
arroz beneficiado em Roraima, foi entregue uma cópia do diagnóstico 
do Distrito Industrial de Boa Vista realizado pela FIER e foi anunciado o 
início da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de 
Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), o qual foi viabilizado por meio 

de uma parceria da FIER com o SEBRAE, sem custos para o Governo de 
Roraima e nem para as indústrias. Com esta iniciativa, haverá grande 
avanço na regularização dos lotes daquele local.

Café com a Indústria

Esta ação teve origem no SESI-RR e, posteriormente, passou a ser 
realizada pela FIER. Trata-se de um encontro promovido pela 
Federação com os empresários industriais e representantes do poder 
público nas diferentes esferas, para discutir assuntos pertinentes ao 
setor industrial e buscar soluções para os problemas que impactam a 
atividade industrial.

A programação iniciou às 8h com um café da manhã servido no 
restaurante do SESI no Distrito Industrial de Boa Vista e, logo depois, 
todos dirigiram-se para o salão onde foi desenvolvida a pauta proposta.

07/05/2014 – Café com a Indústria com a presença do 
Governador Chico Rodrigues

Demandas apresentadas:

1. Providências para Policiamento, Iluminação, Instalação de 
câmeras de segurança, coleta de lixo, saneamento e revitalização do 
Distrito Industrial;

2. Análise sobre a possibilidade de concessão de descontos no 
ICMS por investimentos das empresas naquele local;

3. Redução ou isenção do ITCD (Imposto sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos);

4. Finalização e encaminhamento, por parte do Governo, do 
Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto ao Meio 
Ambiente, para o Município de Boa Vista, a fim de viabilizar a conclusão 
dos licenciamentos ambientais;

5.   Conclusão do Condomínio Industrial dentro do Distrito.

Governadora presidiu a primeira reunião do CDI

A audiência tratou das prioridades para o desenvolvimento industrial no Estado
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Apresentação das demandas da indústriaGovernador Chico Rodrigues ao lado do Presidente da FIER, Rivaldo Neves, 
durante seu pronunciamento

Presidente do SINDIGRÃOS, Izabel Itikawa Público presente no evento

Maria Luiza Vieira Campos - Vice-Presidente da FIER, no 
uso da palavra

Empresários no Café da Manhã
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23/04/2015 – Café com a Indústria com a presença da 
Governadora Suely Campos

Demandas apresentadas:

1. Foi reiterada a solicitação de policiamento, Iluminação, 
Instalação de câmeras de segurança, coleta de lixo, saneamento, 
revitalização e incluído o pedido de instalação de uma unidade do 
Corpo de Bombeiros no Distrito Industrial;

2. Mais agilidade no trâmite dos licenciamentos ambientais junto 
à Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

3. Valorização das indústrias locais nas compras governamentais;
4. Conclusão do Condomínio Industrial dentro do Distrito;

Finalização e publicação da Política Industrial de Roraima, 
contemplando incentivos fiscais, tributários e investimentos no setor.

5.

31/07/2015 – Café com a Indústria com a presença da Prefeita 
Teresa Surita

Demandas apresentadas:

1. Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Industrial de Boa Vista;

2. Mais agilidade nos processos de licenciamento ambiental que 
tramitam na Secretaria Municipal de Gestão Ambiental com a 
contratação de mais servidores;

3.  Mais agilidade na emissão de alvarás pela Secretaria Municipal 
de Finanças;

4. Revisão de Cálculos do IPTU dos lotes do Distrito Industrial;
5. Valorização das indústrias locais nas compras municipais;
6. Asfaltamento, iluminação pública e urbanização do Distrito 

Industrial;
Disponibilização de mais linhas de ônibus para o Distrito e a 

construção de paradas de ônibus. 
7.

Café da manhã no restaurante do SESI Distrito

Empresários industriais apresentam demandas do setor para a 
governadora do Estado de Roraima Prefeita durante apresentação para empresários industriais 
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Resultados alcançados junto ao Governo do Estado e Prefeitura 
de Boa Vista:

1. Assinatura do Decreto Nº. 17.761 - E que ampliou de R$ 
1.260.000,00 para R$ 1.800.000,00 o sublimite do Simples Estadual 
para o exercício de 2015. 

2. Elaboração do Programa de Desenvolvimento Sustentável, 
Geração de Empregos e Renda – PROGREDIRR contemplando 
componentes da política Industrial a ser lançado em 2016;

3. Estruturação dos processos de concessão de lotes do Distrito 
Industrial, por meio do Conselho Estadual de Desenvolvimento  
Industrial;

4. Melhorias no trâmite do licenciamento ambiental e 
implantação de novo sistema informatizado junto à FEMARH;

5. Disponibilização pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Industrial, de lote para futuras instalações do Corpo de Bombeiros;

6. Liberação de todos os processos de licenciamento ambiental 
que não tinham pendências de documentação junto à SMGA;

7. Realização de concurso para contratação de profissionais 
atuarem na SMGA junto aos processos de licenciamento ambiental.

8. Mais agilidade da Secretaria Municipal de Finanças na 
emissão de alvarás, informatização e interligação dos sistemas de 
secretarias e instituições, responsáveis pelas diferentes etapas de 
abertura e fechamento de empresas, e o atendimento em área 
exclusiva para empresas e despachantes.

9. Criação de um grupo composto por técnicos da SEFIN, FIER e 
empresários, para analisar a viabilidade da cobrança diferenciada do 
IPTU para empresas instaladas no Distrito Industrial, o qual identificou 
casos em que houve correção dos valores e outros em que os mesmos 
foram mantidos por critérios técnicos.

10. A implementação da coleta de lixo realizada pela prefeitura 
antes do encontro.

11. Instalação de 110 luminárias na região denominada primeira 
etapa do Distrito Industrial e articulação junto à Eletrobras para que se 
procedesse o rebaixamento da rede das demais áreas, afim de que a 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU) pudesse concluir 
as obras de iluminação;

12. A SMOU realizou a Patrulha da Chuva com Operação Tapa-
Buracos, usando 173 toneladas de asfalto para resolver 
emergencialmente a dificuldade de acesso para empresários, bem 
como a limpeza das vias com recolhimento de galhadas e outros 
resíduos.

13. Estudo para redefinição da rota do transporte coletivo para 
atender ao distrito industrial em locais e horários considerados 
prioritários após um levantamento realizado pela equipe da EMHUR.

14. Foi estabelecida parceria entre a Secretaria Municipal de 
Gestão Ambiental e o Sindicato das Indústrias Cerâmicas, para 
legalizar a utilização de galhas e resíduos de madeira no processo de 
queima de telhas e tijolos.

15. Foi criado um grupo interinstitucional com técnicos da FIER, 
do Governo e da Prefeitura de Boa Vista para que fosse finalizou o 
projeto de revitalização do distrito Industrial e o mesmo pudesse ser 
executado.

16. Mais competitividade para o arroz beneficiado em Roraima 
com tributação de 5% do ICMS apenas na venda do arroz 
beneficiado, reduzindo assim o seu custo de produção, visando 
aumentar a competitividade do produto no mercado local.

17. Elaboração e conclusão do Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA do Distrito Industrial de 
Boa Vista, eliminando uma significativa barreira para o licenciamento 
ambiental naquele local. Essa ação foi possível graças a parceria entre o 

Secretário Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas,
Daniel Pedro Rios Peixoto, durante esclarecimentos sobre as atividades da 

secretaria aos empresários industriais.

Representantes de 15 segmentos industriais estiveram
 presentes no café
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SEBRAE que, no âmbito do programa SEBRAETEC contratou o SENAI 
para elaborar o estudo, mediante a adesão das empresas ao programa 
com o pagamento de uma taxa e assinatura de um termo. A FIER cobriu 
o percentual das despesas que caberiam às indústrias, viabilizando a 
gratuidade desta ação para as mesmas.

18. Graças a atuação junto ao Conselho Diretor do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial – CDI/FDI, foi possível obter a publicação 
da Resolução do Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento 
Industrial (CDI) nº 014/14 de 03 de outubro de 2014, criando uma 
quadra com 60 lotes em uma área total de 80 mil m² dentro do distrito 
Industrial de Boa Vista, para a instalação de empresas de Reparação de 
Veículos e Serralherias. Essa ação teve o objetivo de adequar a 
atividade das empresas às exigências da Legislação Ambiental, que 
proíbe a execução das mesmas no perímetro urbano. Houve um 
trabalho prévio com assessoria técnica do SESI em parceria com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, que entre outras 
ações, prestou consultoria para a adequação das empresas às 
exigências legais e documentais.

Eleições Presidenciais

30/07/2014 – Workshop Eleições 2014 - Mobilização Sindical 
realizado pela Federação das Indústrias de Roraima direcionado para 
lideranças sindicais patronais, com a participação de presidentes e 
diretores de doze sindicatos da indústria de Roraima, que analisaram 
propostas relativas aos três temas selecionados pela entidade 
nacional, entre as 42 que foram encaminhados aos presidenciáveis 
durante um evento realizado em Brasília, no dia 30 de julho. Foram 
elas:

Ÿ Desburocratização tributária e aduaneira: propostas para 
simplificação;

Ÿ  Modernização e desburocratização trabalhista: propostas para 
avançar;

Ÿ   SIMPLES Nacional: mudanças para permitir o crescimento.

As informações coletadas foram consolidadas em dois 
documentos: a Carta da Indústria de Roraima entregue aos candidatos 
ao Governo Estadual, contendo as demandas locais; e um outro 
material com as propostas nacionais, o qual foi entregue para os 
candidatos à presidência da República.

29/07/2014 – O presidente da FIER, Rivaldo Neves participou do 
Diálogo da Indústria com os candidatos à presidência da República, 
acompanhado da assessora de imprensa do SENAI-RR, Allynny Farias e 
dos jornalistas roraimenses Marleide Cavalcante e Jessé Souza, 
convidados pela Confederação Nacional da Indústria, que promoveu o 
evento. Aécio Neves, Eduardo Campos e Dilma Rousseff apresentaram 
sua plataforma de governo com base nos 42 temas prioritários 
definidos na Mobilização Sindical realizadas pelas federações estaduais 
sob a coordenação da CNI. 

Equipe técnica do Sistema Indústria e membros dos sindicatos e o 
 João da Silva (2º da esquerda para a direita)

Presidente do 
SINDIREPA,

Equipe técnica do Sistema Indústria e membros dos sindicatos e o  
Presidente do SINDIMAR, João Tavares (centro)

Presidente do SINDIGAR - Crisnel Ramalho
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Encontro Nacional da Indústria – ENAI

A FIER tem viabilizado a participação de diretores e conselheiros da 
entidade no Encontro Nacional da Indústria, promovido todos os anos 
pela CNI. Além do apoio da entidade nacional, que custeia um número 
limitado de representantes estaduais, a FIER investe financeiramente 
complementando as vagas, para que todos os sindicatos filiados 
possam ter um representante presente no evento, além da equipe 
técnica para dar apoio e divulgar as ações da Federação e do Estado de 
Roraima nos stands.

Na programação há sempre a presença de ministros, presidentes 
da república e palestrantes de renome internacional, como Bill Clinton, 
que esteve na edição de 2015 falando sobre crise e integração global. 
Segue abaixo um resumo da participação da entidade nesta 
importante iniciativa:

05/12/2012 e 06/ 12/ 2012 – Tema: “O Futuro da Indústria"
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF)

Comitiva da FIER: 
Presidente: Rivaldo Neves e Presidente do SINDUSCON; 
Vice-presidente: Maria Luiza Campos Presidente do SINDEARTER; 
Diretor 1º tesoureiro: João da Silva Presidente do SINDIREPA; 
Diretor 2º tesoureiro: Otto Matsdorff  Presidente do SINDIMADEIRAS; 
Diretora 1ª secretária: Rosinete Baldi  Presidente do SINDICONF; 
Diretor 2º secretário: Raimundo Pereira  Presidente do SINDIGRAF; 
Presidente do SINDIGAR: Crisnel Ramalho; 
Presidente do SINDIPAN: Audemar Carvalho; 
Delegado representante junto à CNI: Clerlânio de Holanda; 
Conselheiro Fiscal: Paulo Bahia; 
Conselheira Fiscal: Iracema do Valle;
Conselheiro Fiscal: Átila Alves; 
Conselheiro da FIER/Diretor do SINDICON: Thiago Brito; 

 e 
 e 

 e
 e

 e

Superintendente da FIER: Almecir Câmara; 
Diretor do SENAI: Arnaldo Mendes; 
Superintendente do IEL: Lídia Tavares; 
Gerente técnica da FIER: Lissandra Silva; 
Técnica da FIER: Solange Minotto.

11/12/2013 e 12/ 12/ 2013 –Tema: “Os desafios da Indústria na 
economia global"

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF)
Comitiva da FIER: 

Presidente: Rivaldo Neves  Presidente do SINDUSCON;
Vice-presidente: Maria Luiza Campos  Presidente do SINDEARTER; 
Diretor 1º tesoureiro: João da Silva  Presidente do SINDIREPA; 
Diretor 2º tesoureiro: Otto Matsdorff  Presidente do SINDIMADEIRAS; 
Diretora 1ª secretária: Rosinete Baldi  Presidente do SINDICONF; 
Diretor 2º secretário: Raimundo Pereira  Presidente do SINDIGRAF; 
Presidente do SINDIGAR: Crisnel Ramalho; 
Presidente do SINDIPAN: Audemar Carvalho; 
Presidente do SINDICON: Luis Brito;
Delegado representante junto à CNI: Clerlânio de Holanda; 
Conselheiro Fiscal: Paulo Bahia; 
Conselheiro Fiscal: Átila Alves; 
Conselheira da Fiscal: Iracema do Valle;
Superintendente da FIER: Almecir Câmara; 
Diretor do SENAI: Arnaldo Mendes; 
Superintendente do IEL: Lídia Tavares; 
Coordenador Técnico da FIER: Ivo Galindo; 
Técnica da FIER: Solange Minotto.

05/11/2014 e 06/11/2014 –Tema: “O que a indústria espera do 
novo governo"

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF)

Comitiva da FIER: 
Presidente: Rivaldo Neves  Presidente do SINDUSCON; 
Vice-presidente: Maria Luiza Campos  Presidente do SINDEARTER; 
Diretor 1º tesoureiro: João da Silva  Presidente do SINDIREPA; 
Diretor 2º tesoureiro, Otto Matsdorff  Presidente do SINDIMADEIRAS; 
Diretora 1ª secretária, Rosinete Baldi  Presidente do SINDICONF; 
Diretor 2º secretário, Raimundo Pereira  Presidente do SINDIGRAF; 
Presidente do SINDIGAR: Crisnel Ramalho; 
Presidente do SINDIPAN: Audemar Carvalho; 
Presidente do SINDICON: Luis Brito;
Delegado representante junto à CNI: Clerlânio de Holanda; 
Conselheiro Fiscal:  Paulo Bahia; 
Conselheiro Fiscal: Átila Alves; 
Conselheira Fiscal: Iracema do Valle;
Superintendente da FIER: Almecir Câmara; 
Diretor do SENAI: Arnaldo Mendes; 
Superintendente do IEL: Lídia Tavares; 

 e
 e

 e
 e
 e

 e

 e
 e

 e
 e
 e

 e

Diálogo da Indústria com Candidatos a Presidência
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Técnica da FIER: Solange Minotto;
Técnica da FIER: Fabiana Duarte;

Jefferson Haron Diniz Mendes.

11/11/2015 e 12/11/2015  –Tema: “Brasil: ajustes e correções de 
rota "

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF)

Comitiva da FIER: 
Presidente: Rivaldo Neves e Presidente do SINDUSCON; 
Vice-presidente: Maria Luiza Campos Presidente do SINDEARTER; 
Diretor 1º tesoureiro: João da Silva  Presidente do SINDIREPA; 
Diretor 2º tesoureiro, Otto Matsdorff  Presidente do SINDIMADEIRAS; 
Diretora 1ª secretária, Rosinete Baldi  Presidente do SINDICONF; 
Diretor 2º secretário, Raimundo Pereira  Presidente do SINDIGRAF; 
Presidente do SINDIGAR: Crisnel Ramalho; 
Presidente do SINDIPAN: Audemar Carvalho; 
Presidente do SINDICON: Luis Brito;
Presidente do SINDIGRÃOS: Izabel Itikawa;
Delegado representante junto à CNI: Clerlânio de Holanda; 
Conselheiro Fiscal: Ostenil Pereira 
Conselheiro Fiscal: Átila Alves; 
Conselheira Fiscal: Iracema do Valle;
Superintendente da FIER: Almecir Câmara; 
Diretor do SENAI: Arnaldo Mendes; 
Superintendente do IEL: Lídia Tavares;

Maclison Chagas;
Técnica da FIER: Solange Minotto;
Técnica da FIER: Fabiana Duarte.

Assessor: 

 e 
 e

 e
 e

 e

Assessor Contábil: 

Mobilização junto a bancada federal

Em consonância com as diretrizes da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), a FIER realizou articulação junto aos deputados federais 
e senadores que compõem a bancada de representação de Roraima no 
Congresso Nacional, sobre os seguintes assuntos:

Ÿ Aprovação do texto-base do Projeto de Lei no 4330/04, que 
regulamenta a terceirização por 324 votos favoráveis, contra 137. O 
resultado é um grande avanço para o Brasil, para suas empresas e seus 
trabalhadores, pois oferece regras claras para regular o que já existe no 
Brasil e no mundo, com a devida proteção ao trabalhador.

Ÿ Ameaça de retenção de 30% dos repasses ao Sistema S para 
serem aplicados em ações do Governo Federal, o que poderia 
comprometer o atendimento a 1,2 milhão de alunos do ensino 
profissional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e 
1,5 milhão de trabalhadores pelo Serviço Social da Indústria (SESI), nos 
programas de educação, saúde e segurança do trabalho e qualidade de 
vida. Localmente, essa medida poderia representar o fechamento das 
escolas do SESI e do SENAI. Como parte de uma mobilização nacional, 
os dirigentes do Sistema Indústria/RR articularam pessoalmente junto 
aos oito deputados federais e três senadores que representam o 
Estado, para que se posicionassem contrários a aprovação desta 
medida. Houve mudança na proposta original com a definição de um 
acordo que deve vigorar em 2016, com as entidades do Sistema S.

O evento reuniu aproximadamente dois mil participantes 

Comitiva da FIER
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Implantados em 2010 pela diretoria da FIER, os Conselhos 
Temáticos se consolidaram, nos últimos 4 anos, como um importante 
fórum para identificação de demandas e busca de soluções ou 
alternativas que fortaleçam o setor industrial. Inicialmente, as reuniões 
eram mensais, passando depois a ser bimestrais e aumentando, a cada 
ano, o número de entidades na sua composição.

A presidência e vice-presidência só pode ser ocupada por 
representantes do setor industrial, mas todos têm a oportunidade de 
apresentar ideias, propor ações e juntos contribuírem para que os 
objetivos sejam alcançados.

Os temas de cada reunião são definidos a partir da sugestão dos 
conselheiros, consolidados no plano de ação aprovado por cada um 
dos Conselhos. Segue abaixo um resumo dos assuntos tratados:

COMPI - CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, 
ECONOMIA E POLÍTICA INDUSTRIAL

2012
Ÿ Levantamento de demanda por qualificação profissional na 

indústria de Roraima;
Ÿ Carta da Amazônia Rio+20 – Contribuições da indústria de 

Roraima;
Ÿ Palestra da SEFAZ/RR sobre Benefícios Fiscais no estado de 

Roraima;
Ÿ Implantação da incubadora de políticas públicas em Roraima 

com participação da FIER;
Ÿ Apresentação da Portaria nº 300 e seus benefícios para 

indústria roraimense, que trata de incentivos fiscais para compras 
através da Área de Livre Comércio;

Ÿ Construção da Política Industrial - foi informado sobre o 
trabalho de entrevistas e em Reunião da RENAPI com parceria da FIER, 
SEPLAN e a definição da territorialização do Plano Brasil Maior, com 
planejamento de incentivos Industriais;

Ÿ Construção da Política de Desenvolvimento Regional;
Ÿ Apresentação da Cartilha “Panorama Econômico da Indústria” - 

foi feita exposição das questões da Cartilha, informado que irá para 
impressão na Gráfica, que deverá ficar pronta para entrega somente 
em janeiro de 2013.

2013
Ÿ Apresentação dos financiamentos efetivados para o setor 

industrial nos últimos três anos, permitindo diagnóstico de evolução e 
direcionamento em termos percentuais e por segmento (Represen-
tante do Banco da Amazônia); 

Ÿ Apresentação das ações de desburocratização para agilização 
da concessão do Alvará de regularização das empresas e do HABITE-SE 
de imóveis, dentro da ação de “Políticas Públicas de incentivo a 
expansão dos pequenos empreendimentos” (Apresentação pelo 

secretário Municipal de Economia, Planejamento e Finanças, senhor 
Márcio Vinícius de Souza Almeida; e pelo presidente da Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR, 
senhor Edgard Dias Magalhães);

Ÿ Divulgação do Prêmio Samuel Benchimol de Empreende-
dorismo; 

Ÿ Status da articulação junto à SUFRAMA solicitando liberação de 
recursos relativos ao Projeto Revitalização do Distrito Industrial;

Ÿ Processo de Titulação das terras com foco no Município de Boa 
Vista. (Apresentação pelo presidente do Instituto de Terras de Roraima 
- ITERAIMA, senhor Leocádio Vasconcelos; e pelo presidente da 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - 
EMHUR, senhor Edgard Dias Magalhães); 

Ÿ Procedimentos para a concessão do HABITE-SE para os imóveis 
comerciais no Município de Boa Vista. (Apresentação pelo secretário 
Municipal de Economia, Planejamento e Finanças, senhor Márcio 
Vinicíos de Souza Almeida);

Ÿ Inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e 
divulgação do folder “Eu Sou Capaz”, que trata do assunto;

Ÿ Apresentação do Banco da Amazônia sobre vinculação de seus 
investimentos aos Arranjos Produtivos Locais, para direcionar 
estrategicamente a concessão de crédito;  

2014
Ÿ Palestra sobre as ações do Fórum Estadual das Micro e 

Pequenas Empresas de Roraima. (Secretaria Estadual de Planejamento 
e Desenvolvimento – SEPLAN e SEBRAE-RR);

Ÿ Status da obra do Condomínio Industrial Moveleiro e a 
assuntos tratados no Conselho de Desenvolvimento Industrial de 
Roraima -  FDI. (SEPLAN);

Ÿ Status dos atendimentos do Núcleo de Acesso ao Crédito da 
FIER e Posto de Informações do BNDES (Economista FIER);

Ÿ Avaliação dos benefícios da ALC de Boa Vista para a economia 
de Roraima, e os seus efeitos para a indústria. (SUFRAMA);

Ÿ Componentes de uma Política Industrial e a Proposta da FIER 
para o novo Governo do Estado (Consultor contábil da FIER)

2015
Ÿ Status de acompanhamento das demandas de reunião e do 

Plano de Ação do Conselho;
Ÿ    Apresentação de proposta da AFERR para viabilizar e facilitar o 

acesso ao crédito por parte das empresas filiadas aos sindicatos 
industriais;

Ÿ Atuação da Secretaria de Estado do Planejamento, Indústria, 
Comércio e Serviços - SEPLAN e demonstração do plano de ações 2015 
para o segmento industrial, por meio do Fundo de Desenvolvimento 
Industrial – FDI;

Ÿ Posicionamento do sistema Indústria e consulta pública do 

Conselhos Temáticos
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Senado Federal sobre o PLC 30/2015 que trata da Terceirização;
Ÿ Composição dos valores do IPTU referente aos lotes do Distrito 

Industrial (Secretaria Municipal de Finanças);
Ÿ Definição de procedimentos que facilitem a regularização dos 

imóveis, em consonância com o Programa Bem Mais Simples e o 
Serviço Nacional de Baixa Integrada de Empresas, lançado pelo 
Governo Federal (Secretaria Municipal de Finanças);

Ÿ As perspectivas de Roraima a partir dos primeiros sinais de uma 
crise econômica no país;

Ÿ Atuação do Núcleo de Inovação do Sistema Indústria e boas 
práticas de empresas locais;

Ÿ Palestra sobre a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e os 
aspectos que podem beneficiar as indústrias roraimenses (SEBRAE);

CTMAR - CONSELHO TEMÁTICO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURAIS, ENERGIA E INFRAESTRUTURA

2012
Ÿ Gerenciamento de resíduos em Roraima;
Ÿ Carta da Amazônia Rio+20 – Contribuições da indústria de 

Roraima;
Ÿ Defesa de interesses: Atuação da FIER e SINDIMADEIRAS em 

defesa das empresas com operações legais, penalizadas na Operação 
Salmo 96:12 do Ministério Público e  Polícia Federal;

Ÿ Defesa de Interesses: Atuação junto à Secretaria Municipal de 
Gestão Ambiental – SMGA e Fundação Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – FEMARH, para redução do prazo de expedição da 
homologação de águas e licenciamento ambiental;

Ÿ Implantação da incubadora de políticas públicas em Roraima, 
com a participação da FIER;

Ÿ Coleta Seletiva de Resíduos Líquidos;
Ÿ Potencial Turístico Sustentável – “Tepequém - A aventura de 

viver a natureza” – Apresentação de Joacir Freitas.
Ÿ Deliberações sobre a Cooperativa Unirenda;
Ÿ Status da elaboração da Política Industrial do Estado;
Ÿ Participação da FIER na construção da Política de 

Desenvolvimento Regional coordenada pela SUDAM.

2013
Ÿ Articulação para que o Sistema Indústria tivesse assento junto 

ao Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente 
(CONSEMMA);

Ÿ Status do projeto de saneamento básico que está acontecendo 
na cidade, incluindo a destinação e o tratamento dos resíduos, 
atendendo sugestão do conselheiro Joaci de Freitas Luz, representante 
da Embrapa (Apresentação pelo Sr. Dione Shinohara – Architech 
Consultoria e Planejamento);

Ÿ Apresentação do status sobre o andamento da regularização 
fundiária do Distrito Industrial e sobre a parceria (FIER, SINDIREPA, 
SINDIGRAF, SENAI e SEBRAE) para obtenção de licenças ambientais 

para empresas do Setor Automotivo e do Setor Gráfico (Apresentação 
pelo consultor do SENAI, Antônio Carlos Rabelo);

Ÿ Solicitação ao Governo de Roraima, para finalizar o EIA RIMA - 
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do 
Distrito Industrial, dentro do período de 2 (anos), para que seja 
liberado o licenciamento ambiental definitivo do Distrito Industrial;

Ÿ Apresentação da Cartilha sobre os roteiros turísticos do 
Município de Amajari - "Tepequém: A Aventura de viver a natureza", 
que foi posteriormente lançada na FEIND 2013, com o apoio da FIER;

Ÿ Status do Projeto de Usina de Beneficiamento de garrafas PET 
no Aterro Sanitário do Município de Boa Vista, beneficiando a 
Cooperativa;

Ÿ Apresentação das boas práticas da Empresa LB Construções, na 
mitigação dos impactos ambientais decorrentes das suas atividades 
industriais;

Ÿ Divulgação do Prêmio Samuel Benchimol de Empreende-
dorismo; 

Ÿ “Os desafios e oportunidades para o Setor Madeireiro de 
Roraima”, debatidos pelos conselheiros em busca da viabilidade desta 
atividade produtiva;

Ÿ  Apresentação da metodologia de aplicação da disciplina de 
Educação Ambiental nas Escolas Estaduais, atendendo a Ação de 
Inserção da disciplina de Educação Ambiental, como tema transversal, 
no currículo escolar municipal e estadual, contida no Plano de Ação de 
2013. (Apresentação pelo Sr. Tácio Raposo - Secretaria de Estado de 
Educação/ CIEA – Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental);

Ÿ Apresentação do status das atividades da Comissão de 
Trabalho Interinstitucional, formada para defender os interesses do 
setor madeireiro durante a 4ª Reunião Ordinária do CTMAR. 

2014
Ÿ O Sistema Energético de Roraima, envolvendo a geração e 

distribuição de energia, bem como os projetos futuros, de curto, médio 
e longo prazo. (Eletrobrás, Eletronorte e CERR);

Ÿ Instalação e Inauguração da Usina de reciclagem de Pet e 
Plásticos Rígidos;

Ÿ Apresentação da FIER na Audiência Pública do Conselho dos 
Consumidores da Eletrobrás;

Ÿ Orientações e esclarecimentos sobre os processos de 
licenciamento e fiscalização ambiental. (Secretário Municipal de 
Gestão Ambiental).

2015
Ÿ Apresentação da proposta de realização de Seminário sobre o 

Novo Marco Regulatório da Mineração;
Ÿ Apresentação de pesquisadores do Instituto Federal de 

Roraima sobre energias alternativas (Eólica, Biomassa e Solar);
Ÿ A implantação da Logística Reversa em Roraima;
Ÿ Propostas da Indústria para o Acordo Climático da COP-2, 

realizado pela CNI – Confederação Nacional da Indústria;
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Ÿ Criação de Grupo de trabalho do CTMAR para encaminhar 
contribuições de alteração da lei 513/2000;

Ÿ Status do Projeto do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento em parceria com o SESI-RR para fortalecimento dos setores da 
reparação de veículos, madeireiro e confecções;

Ÿ Divulgação dos Guias da CNI com dicas para empresas reduzi-
rem emissões de gases do efeito estufa.

Ÿ Informações de projetos de boas práticas ambientais desenvol-
vidos no estado de Roraima FEMARH - Projeto Amigo do Meio 
Ambiente; 

CTRSRT - CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
RELAÇÕES TRABALHISTAS

 
2012
Ÿ Apresentação do Tema: Responsabilidade Social Empresarial e 

seu desenvolvimento em Roraima;
Ÿ Carta da Amazônia Rio+20 – Contribuições da indústria de 

Roraima;
Ÿ Palestra sobre Relações Trabalhistas – Assessor Jurídico da 

FIER;
Ÿ Implantação da Incubadora de Políticas Públicas em Roraima – 

Participação da FIER;
Ÿ Apresentação do protótipo de cartilha de Responsabilidade 

Social e Relações Trabalhistas;
Ÿ Status da elaboração da Política Industrial do Estado sob 

responsabilidade da SEPLAN, com apoio da FIER;
Ÿ Status da elaboração da Política de Desenvolvimento Regional 

sob responsabilidade da SUDAM, com a participação da FIER.

2013
Ÿ Apresentação de case de sucesso da empresa Eletrobrás 

Eletronorte - Primeira colocada estadual do Prêmio SESI de Qualidade 
no Trabalho, na categoria Empresa de Grande Porte, com a Prática: 
“Acidente Zero”;

Ÿ Apresentação do relatório de Impacto da Ação Global e 
sensibilização para participação na próxima edição na Vila Félix Pinto, 
no Município do Cantá 

Ÿ Apresentação do Guia Empresarial de Responsabilidade Social 
e Relações Trabalhistas, a ser lançado na FEIND 2013;

Ÿ Resultado da Pesquisa sobre a Qualidade de Vida do 
Trabalhador da Indústria de Roraima;

Ÿ O cenário do trabalho infantil e sobre a inclusão de deficientes 
físicos no mercado de trabalho em Roraima- (Apresentação pela 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/SRTE-RR); 

Ÿ Divulgação do Prêmio Samuel Benchimol de Empreende-
dorismo; 

Ÿ Status da publicação da Cartilha de Resíduos elaborada no 
âmbito do Projeto Procompi Mineral;

Ÿ Status da publicação do Catálogo de Joias e Gemas de Roraima, 

elaborado por meio do programa SEBRAETEC com a participação das 
empresas que aderiram o Projeto Procompi Mineral;

Ÿ Apresentação sobre a disciplina de Responsabilidade Social na 
Rede Municipal e Estadual. (Apresentação pela Secretária Estadual de 
Educação e pelo Secretário Municipal de Educação);

Ÿ Inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e 
divulgação do folder “Eu Sou Capaz”, que trata do assunto;

Ÿ Apresentação das práticas de Responsabilidade Social 
desenvolvidas pelos alunos do Centro de Educação do Trabalhador do 
SESI-RR;

Ÿ Apresentação da relação atualizada dos Fóruns ou Comitês de 
Políticas Públicas e representações da FIER.

2014
Ÿ Avaliação da participação dos Conselheiros na Ação Global 

realizada pelo SESI e Rede Globo;
Ÿ Apresentação sobre E-Social, que envolve novo modelo de 

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, cuja implantação 
está sendo gradativa. Foi convidado o Dr. Armando Jorge Antony 
Fonseca, especialista em Direito Tributário e Empresarial, no escritório 
Gilbraz Bessa & Advogados Associados, sediado em Manaus - AM.

Ÿ A importância da implantação do Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional e do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais para melhorar o desempenho da empresa;

Ÿ A Gestão Sustentável para Competitividade das MPEs, projeto 
desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 
em parceria com o SESI, junto aos setores da reparação de veículos, 
confecções e madeireiro;

Ÿ Resultado da Pesquisa sobre o Absenteísmo na indústria 
roraimense.

2015
Ÿ Status de acompanhamento das demandas das reuniões e 

plano de ação;
Ÿ Apresentação da prática de sustentabilidade social dos 

Correios, com o Projeto Papai Noel dos Correios;
Ÿ Palestra com o representante da Superintendência do trabalho, 

sobre o tema Negociação Coletiva de Trabalho, englobando acordos e 
convenções;

Ÿ Resultados da Ação Global 2015 e o acompanhamento dos 
membros do CTRSRT durante o evento;

Ÿ A atuação do Observatório Social do Brasil – Pela transparência 
e qualidade na aplicação dos recursos públicos;

Ÿ Resultados gerados pelo Projeto Remodelando Vidas 
desenvolvido pelo SINDICONF com o apoio da FIER, realizando a 
doação de mais de 400 kg de resíduos de tecidos para a fabricação de 
artesanato em programas sociais;

Ÿ O Sistema Mediador – requisitos, critérios, dúvidas e 
orientações (SRTE/RR).
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06/06/2014-, a Federação das Indústrias do Estado de Roraima - 
FIER, o Consulado do Japão, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
a Prefeitura de Boa Vistam, realizaram a cerimônia de instalação da 
Usina de Beneficiamento de Plásticos Rígidos, Garrafas PET e Similares, 
no Galpão da UNIRENDA, localizado na BR-174 logo após o Anel Viário. 
A ideia surgiu no âmbito das discussões e propostas do Conselho 
Temático de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura– CTMAR. 

23/10/2015 - A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER, sediou pela segunda vez, a 19ª Reunião do Conselho Regional de 
Meio Ambiente da Confederação Nacional da Indústria – COEMA 
Centro-Oeste Norte,  com o intuito de colocar em pauta os principais 
assuntos relacionados ao Desenvolvimento Sustentável das regiões, a 
fim de que sejam articuladas junto ao Conselho Nacional em Brasília, 
soluções e melhoria para o setor produtivo. Participaram os 
representantes do COEMA, nos Estados de Roraima (FIER); Acre 
(FIEAC);  Goiás (FIEG); Maranhão (FIEMA); membros do Conselho 
Temático de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Infraestrutura  e 
Energia da FIER (CTMAR) e equipe técnica a CNI. Na abertura estavam 
presentes o presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves; o 
presidente do CTMAR, João da Silva;  o Especialista em Políticas e 
Indústria da CNI, Mário Cardoso; o superintendente do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), Diego Milleo Bueno; o 
representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recurso 
Hídricos de Roraima (FEMARH-RR), Rogério Campos; o diretor 
presidente da Eletrobras Distribuição Roraima, Rodrigo Moreira; o 
Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento de Roraima 
(SEPLAN), Alexandre Heinklein; o secretário adjunto da Secretaria 

12/03/2013 - A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER sediou a 8ª reunião do Conselho de Meio Ambiente - COEMA 
Centro/Norte, com a presença de representantes de Federações 
dasIndústrias do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Distrito 
Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de 
representantes de entidades locais e nacionais ligadas à questão 
ambiental. 

O evento contou com a participação da Gerência Executiva de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da CNI, diretores da Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima e presidentes de Sindicatos 
Industriais, demais membros do Conselho de Representantes da 
Federação, Dirigentes Executivos do Sistema Indústria Roraima (FIER, 
SESI, SENAI e IEL), Conselhos Temáticos, além de representantes da 
FEMARH, SEPLAN, SMGA, IBAMA e também, Fundação Centro de 
Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI), Secretaria de 
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do 
Meio Ambiente, Ministério Público, Iteraima, Assembleia Legislativa e 
Câmara Municipal. Foram discutidos assuntos como licenciamento 
ambiental, iniciativas de fortalecimento da gestão ambiental e cadeias 
produtivas sustentáveis, projetos de tecnologias ambientais, projeto 
Selo Amazônico e a questão fundiária em Roraima.

20/08/2013 – Durante reunião realizada na sede da FIER foi 
instituído o Fórum Estadual Lixo e Cidadania Roraima – RECICLANORTE, 
constituído por representantes de órgãos públicos, sociedade civil 
organizada, iniciativa privada e catadores da UNIRENDA. O principal 
objetivo foi a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais 
recicláveis da Amazônia Legal de forma sustentável. Esta ação foi um 
desdobramento das ações propostas pelo conselho Temático de Meio 
Ambiente, Infraestrutura e Recursos Naturais – CTMAR.

Demandas relacionadas aos Conselhos Temáticos

Wagner Severo, durante palestra

Cerimônia de Instalação da Usina
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Municipal de Gestão Ambiental e Assuntos  Indígenas, Roque Maia e o 
presidente da Comissão de Meio ambiente e Sustentabilidade da 
Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Gabriel Picanço, além de 
dirigentes e conselheiros do Sistema Indústria/RR. Foram discutidos os 
principais pontos da contribuição do Brasil para o acordo sobre as 
mudanças do clima, realizado pela ONU em Paris, tais como projetos de 
mitigação, adaptação às mudanças climáticas, investimentos, 
tecnologia e Capacitação; as medidas adicionais que dizem respeito ao 
aumento da participação de bioenergia sustentável na matriz 
energética brasileira, desmatamento ilegal zero até 2030, manejo 
sustentável de florestas nativas, restauração e reflorestamento de 12 
milhões de hectares de florestas até 2030; os principais desafios que 
são a modificação da Lei nº 12.187/2009, que instituiu a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima e a análise do real potencial de 
crescimento do reflorestamento; os principais gargalos para a 
legalização de terras, licenciamento ambiental; matriz energética e 
Zoneamento Ecológico-Econômico em Roraima (ZEE-RR).

Visita Técnica - No dia anterior à reunião os conselheiros do COEMA 
participaram de uma visita técnica às instalações da Subestação de 
Energia da Eletrobras Distribuição Roraima e a indústria de Grãos, Arroz 
Itikawa. O objetivo foi conhecer os processos desenvolvidos pelas duas 
empresas.

Articulações

11/06/2012 - Com o apoio e articulação da FIER, o setor madeireiro 
se reuniu com o governador de Roraima, José de Anchieta Júnior e 
empresas filiadas ao SINDIMADEIRAS  para anunciar as medidas 
adotadas para o desbloqueio de processos e documentos junto ao 
IBAMA e FEMARH, para as empresas que não foram citadas na 
denúncia feita pelo Ministério Público Federal, no decorrer das 
investigações de irregularidades na concessão de autorização para a 
extração de madeira.

12/06/2012 - A FIER, por meio da superintendente Almecir de 
Freitas Câmara e o Diretor do SINDIMADEIRAS, Eduardo Oestreischer 

Visita técnica à Subestação de Energia da Eletrobras Distribuição Roraima

Visita técnica à Indústria de Grãos, Arroz Itikawa

Participantes do COEMA durante palestra na manhã do dia 23

Representantes do Sistema Indústria e palestrantes convidados 
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foram recebidos pelo Procurador do Ministério Público Federal, Dr. 
Rodrigo Timóteo Costa e Silva, para intervir em favor das empresas com 
atuação legal e que tiveram seus processos bloqueados ou cancelados 
pelo IBAMA, em decorrência da Operação Salmo 96:12, deflagrada 
pelo órgão em conjunto com a Polícia Federal. 

14/06/2012 - Diretores e a superintendente da FIER participaram 
de Audiência Pública realizada pela Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima com representantes do Ministério Público Federal (MPF), 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (FEMARH), para tratar da consequências gerais da Operação 
Salmo 96:12, sobretudo para as empresas que não estavam envolvidas 
nas irregularidades.  

21/08/2012 e 22/08/2012 - A FIER participou ativamente do “I 
Seminário de Indústria, Comércio e Turismo” promovido pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. A primeira vice-
presidente da entidade, Maria Luiza Campos (Presidente do 
SINDEARTER), compôs a mesa de autoridades na solenidade de 
abertura e no plenário, estavam o segundo vice-presidente da FIER, 
Laerte Oestreischer(Presidente do SINDIMADEIRAS); os diretores 
Rosinete Damasceno Baldi(Presidente do SINDICONF) e João da Silva 
(Presidente do SINDIREPA); os conselheiros Juvenal Cavalcante e Paulo 
Bahia; a superintendente Almecir Câmara e a equipe técnica do Centro 
Internacional de Negócios, além de empresários de diferentes 
segmentos e acadêmicos. Maria Luiza Campos foi palestrante no painel 
sobre Desenvolvimento Sócio-Econômico com o tema “O artesanato 
como fonte de renda”. Já no painel sobre incentivos fiscais, a assessora 
da FIER foi debatedora do tema “Convalidação de Incentivos Fiscais”. 
Durante os dois dias da programação os representantes da FIER 
apresentaram propostas para o fortalecimento do setor industrial e das 
cadeias produtivas.

23/08/2012 - A FIER promoveu uma reunião com a diretoria do 
Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Roraima – 
SINDUSCON e o chefe do escritório do IBGE em Roraima, visando 
estreitar os laços entre o Sindicato e a autarquia federal, responsável 
pela coleta, apuração e divulgação do SINAPI (Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), índice mensal sobre 
o desenvolvimento do setor.

16/03/14 - A Federação das Indústrias do Estado de Roraima, 
representada por uma assessora e um coordenador, juntamente com 
Presidente do Sindicato das Indústrias de Marcenaria do Estado de 
Roraima (SINDIMAR) João Tavares, o Presidente do Sindicato da 
Indústria de Construção de estradas, pavimentação, terraplanagens e 
obras em geral do Estado de Roraima (SINDICON), Luiz Brito e o 
empresário Carlos Vilhena, representando a Câmara Madeira e 
Móveis, participaram de reunião da Comissão de Indústria, Comércio 

e Turismo da Assembleia Legislativa, para tratar  da necessidade de 
agilizar e desburocratizar o Licenciamento Ambiental, definindo etapas 
e prazos, visando dar condições de produtividade para as empresas, 
pois muitas tiveram que suspender as atividades, reduzir a capacidade 
produtiva, realizar demissão de trabalhadores e inibir investimentos. 
Os setores mais afetados foram o madeireiro, moveleiro, automotivo, 
gráfico, construção civil e de alimentos. Outro ponto destacado foi a 
situação do Distrito Industrial Aquilino Mota Duarte, reiterando a 
necessidade de investimentos em saneamento, iluminação, 
asfaltamento, instalação de câmeras de monitoramento, implantação 
da coleta adequada dos resíduos.

18/11/2014 e 19/11/2014 - A Superintendente da FIER, 
acompanhada da Técnica do CPAS e o Economista da FIER participaram 
do Curso Intensivo em Políticas Públicas e Defesa de Interesses da 
Indústria – Norte, nos dias 18 e 19 de setembro de 2014, em Manaus – 
AM. 

02/03/2015 – Apoio ao SINDIMADEIRAS para obter a liberação de 
licenças e da reposição florestal, que já representavam um uma perda 
de receitas na ordem de  R$ 30 milhões para as empresas e  R$ 4 
milhões em ICMS para o Estado.

22/04/2015 - O presidente da FEMARH, Rogério Martins Campos, 
foi recebido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima, empresário Rivaldo Neves,  acompanhado da 
superintendente, Almecir de Freitas Câmara e técnicos da entidade. 
Ele apresentou uma proposta de melhoria nos processos internos, 
trazer mais agilidade e qualidade nos serviços prestados pela 
fundação, sobretudo no que se refere ao licenciamento ambiental 
das empresas que atuam nos diferentes setores econômicos. A FIER fez 
um relato das principais dificuldades enfrentadas pelas empresas, 
principalmente no setor madeireiro, que depende da liberação da 

As entidades reunidas em busca de melhorias para o setor produtivo
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reposição florestal para poder exercer a sua atividade de acordo com as 
exigências legais. Foram registrados os problemas enfrentados pelas 
indústrias em função da demora desta liberação, o que chegou a 
ocasionar, em alguns casos, demissões e suspensão dos serviços.

18/08/2015– Atendendo a solicitação do SINDIMADEIRAS, a FIER 
solicitou agendamento de uma audiência com o prefeito de 
Presidente Figueiredo - AM, Neilson Cavalcante, para buscar soluções 
para problemas relacionados ao processo de fiscalização de cargas e 
liberação das cargas naquele município.  A reunião foi coordenada pelo 
prefeito e pela superintendente da FIER, com a presença de 
representantes da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do 
Amazonas, do Vice-Presidente do SINDIMADEIRAS, empresários do 
setor madeireiro e do assessor técnico da FIER. Como resultado, foi 
organizada uma Agenda Positiva com o cumprimento das seguintes 
medidas:

Ÿ O Setor Madeireiro de Roraima comprometeu-se a padronizar 
a organização de suas cargas em caminhões e containers; 

Ÿ A documentação emitida pelo Estado de Roraima será 
devidamente respeitada como garantia de origem da madeira, peso e 
quantidade, considerando, portanto, o trabalho da SEFAZ/RR, 
fiscalização e pesagem executada no posto do Jundiá/RR; 

Ÿ A FIER e o SINDIMADEIRAS participaram de reunião multi-
institucional, proposta pela Prefeitura Municipal de Presidente 
Figueiredo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nesse 
município, visando garantir o total entendimento entre os órgãos 
fiscalizadores e o setor produtivo; 

Ÿ A FIER irá desenvolver, em parceria com os órgãos afins, 
documento norteador sobre o transporte de madeiras, organizando, 
desta forma, todos os procedimentos necessários para o atendimento 
às Instruções Normativas que regem o tema em questão.

29/09/2015 – Dando continuidade às articulações referentes a este 
assunto, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - 
SEMMAS e Ministério Público da Comarca de Presidente Figueiredo-
AM, promoveram uma segunda reunião acerca do assunto, com a 
presença das seguintes autoridades e instituições: Prefeito Municipal 
de Presidente Figueiredo e Prefeito Municipal de Rorainópolis/RR; 
Policia Rodoviária Federal/PU; Policia Civil – 3º. DIP, Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto de 
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas; Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade/ICMBIO; Departamento de Policia 
Federal/DPF; Indústrias Madeireiras de Rorainópolis/RR; Federação 
das Indústrias de Boa Vista/RR; Sindicatos das Indústrias de 
Rorainópolis/RR e Transportadoras: Betão; João Lemos e Santana.  Na 
ocasião foram ratificados os compromissos assumidos e foram 
definidos os procedimentos de cada órgão para viabilizar as ações 
propostas.





FORTALECIMENTO
DAS INDÚSTRIAS
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Disseminação de informações sobre linhas de financiamento

23/01/2012 - A FIER, por meio da sua Vice-Presidente, Maria Luiza 
Campos (Presidente do SINDEARTER) e dos diretores Rosinete Baldi 
(Presidente do SINDICONF) e Laerte Oestreicher (Presidente do 
SINDIMADEIRAS), João da Silva (Presidente do SINDIREPA), participou 
do I Workshop de Negócios de Boa Vista, realizado pelo Banco da 
Amazônia para empresários industriais com o objetivo foi apresentar 
as linhas de financiamento da instituição para os diversos setores da 
economia roraimense. 

31/05/2012 – Reunião com empresários industriais e o gerente 
regional da Caixa Econômica Federal na sede da FIER, para 
apresentação dos produtos, pacotes e tarifas do Programa Caixa 
Melhor Crédito para pessoa jurídica. Foram esclarecidas as principais 
dúvidas do setor produtivo quanto à queda na taxa de juros de serviços 
e produtos como empréstimos, financiamentos, capital de giro e 
cheque especial. 

28/11/2012 - A FIER, em parceria com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social (BNDES), promoveu o Seminário de produtos, 
pacotes, tarifas e serviços disponíveis para a indústria, com a 
participação de empresários, diretores e conselheiros do Sistema 
Indústria.

24/04/2013 - A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER), sediou o Encontro com o Presidente do Banco da Amazônia – 
Fortalecendo as Relações Institucionais. Valmir Rossi, presidente do 
banco, juntamente com o diretor José Roberto de Lima, a vice-
presidente da FIER, Maria Luiza Vieira Campos, diretores da FIER, 
presidentes de sindicatos patronais, representantes de diversas 
entidades e empresários industriais, abordaram as linhas de 
financiamentos, garantias e dificuldades para o aceso ao crédito.

27/08/2014 – Apresentação das linhas de crédito e produtos da 
Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. A ação foi sugerida durante reunião do 
Conselho Temático de Micro e Pequena Empresa, Economia e Política 
Industrial – COMPI. A FIER reiterou o pedido de que haja uma análise a 
respeito das peculiaridades locais, em que a maior parte das exigências 
das instituições financeiras inviabiliza o acesso ao crédito por parte das 
indústrias de micro e pequeno porte. Um exemplo é a dificuldade de 
obter a regularização do imóvel onde está instalada a empresa, pois a 
emissão de títulos definitivos ainda não abrange todos o Estado em 
função do processo de regularização fundiária ainda não estar 
concluído.

10/06/2015 – Após mobilizar 12 setores industriais, a Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, realizou uma reunião com 
52 empresários que representam os setores moveleiro (SINDIMAR), 
reparação de veículos (SINDIREPA), artesanato (SINDEARTER), 
serralheiro (SINDISER) e confecções (SINDICONF), que demonstraram 
interesse em conhecer as linhas de financiamento e facilidades de 
acesso ao crédito oferecidas pela Agência de Fomento do Estado de 
Roraima – AFERR.  Além dos técnicos das duas entidades, participaram 
a vice-presidente da FIER, Maria Luiza Campos e o presidente da AFERR 
Weberson Reis. Após formalização dos processos e acompanhamento 
da FIER, 12 empresários tiveram seus financiamentos aprovados. 

20/11/2015 - A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER sediou a segunda etapa do “Projeto SUDAM Itinerante”, 
realizado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 
SUDAM, para divulgar as ações de atração de investimentos existentes 
na Amazônia, além de levar as políticas públicas do governo federal aos 
estados menos desenvolvidos.  Estiveram presentes na abertura, o 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, 
Rivaldo Neves; o Presidente da Agência de Fomento de Roraima – 
AFERR, Weberson Reis, representando a governadora, Suely Campos e 
o Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia – SUDAM, Paulo Roberto Correia da Silva, os deputados 
federais Abel Salvador Mesquita Junior, do PDT (líder da bancada 
roraimense); Édio Lopes, do PMDB; Carlos Andrade, do PHS e  Remídio 
Monai, do PR. 

A Coordenadora Técnica da FIER falou sobre os “Gargalos e 
potencialidades no Estado para atrair investimentos”; o 
Superintendente Estadual do Banco da Amazônia, Miguel Nuno 

FORTALECIMENTO DAS INDÚSTRIAS

O Preseidente da Agência de Fomento de Roraima explicando o pacote 
de benefícios aos sindicatos industriais
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Seiffert, abordou o tema “FNO – Oportunidades de negócios para a 
região amazônica; o Secretário Adjunto de Estado da Fazenda, Shiská 
Palamitshchece Pereira Pires, apresentou os “Incentivos do Governo 
do Estado de Roraima para atração de investimentos”;  o Diretor de 
Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da 
SUDAM, Inocêncio Renato Gasparim, realizou duas apresentações, a 
primeira sobre “Incentivos Fiscais da SUDAM para atração de 
investimentos para a Amazônia” e o “Fundo de desenvolvimento da 
Amazônia – FDA: Enquadramentos, Prazos e Custos”, por meio da qual 
explicou as modalidade de projetos e a que se destinam, os pré-
requisitos para a habilitação da empresa requerente, limites de 
financiamento e a metodologia de análise. O Chefe de Departamento 
Regional Norte do BNDES, Luiz Antônio Pazos Moraes discorreu sobre 
as “Fontes e programas de financiamento do BNDES”; o  
Superintendente estadual do Banco do Brasil, Dermilson Garcia Souza, 
destacou as “Principais linhas de crédito do Banco do Brasil para 
investimentos no setor produtivo” e George Gress, Superintendente 
Regional da Caixa Econômica Federal, realizou sua apresentação sobre 
o tema “Soluções Caixa para empréstimo empresarial”.

Estavam presentes empresários industriais, representantes de 
entidades de classe, órgãos públicos, diretores, dirigentes e 
conselheiros do Sistema Indústria de Roraima, representantes do 
SINDIGAR; SINDUSCON; SINDIREPA; SINDEARTER e SINDICONF.

Articulação para a criação da Política Industrial de Roraima

26/09/2012 - As equipes técnicas da FIER e da Secretaria de Estado 
de Planejamento (SEPLAN), deram início a consolidação de 
informações para criação da Política Industrial de Roraima. A proposta 
era que se elaborasse uma política de Estado, que perpassasse as 
diferentes administrações, com mecanismos de benefícios e incentivos 
capazes de contribuir para o aumento da produção, diversificação da 

base produtiva, promover a inovação e a Responsabilidade 
Socioambiental. 

O trabalho foi fundamentado por dados e estudos da Seplan e pelo 
Mapa Estratégico da Indústria de Roraima, o qual representa as 
expectativas e os objetivos estratégicos definidos pelo segmento 
industrial, com a participação da sociedade.

23/10/2012 – A assessora de gestão da FIER participou do 
Workshop para articulação dos Estudos: Política de Desenvolvi-
mento Industrial para a Amazônia e Integração Intrarregional, o qual 
foi realizado na Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM), em Belém-PA.

Na ocasião foi apresentado o Programa de Integração Regional e 
identificadas ações concretas para a elaboração da Política de 
Desenvolvimento Industrial para a Amazônia Legal. 

01/11/2012 – A oficina de “Arranjos Produtivos Locais sobre 
Madeira e Móveis”, foi uma ação do Governo de Roraima e setores 
produtivos, que gerou subsídios a respeito dos APLs para o “Plano 
Brasil Maior” do governo federal. Estiveram presentes representantes 
do governo federal, cooperativas, sindicatos, SEBRAE, FIER, Banco do 
Brasil e Banco da Amazônia. 

04/03/2013 – A equipe técnica de assessoria à gestão da FIER 
participou do início da formulação da Política de Desenvolvimento 
Industrial de Roraima – PDI/RR. A FIER apresentou uma proposta de 
metodologia de trabalho contendo estrutura e cronograma, a qual foi 
utilizada pela equipe da SEPLAN para dar continuidade ao trabalho que 
seguiu durante o ano, contando inclusive com o apoio da CNI para a 
identificação dos principais requisitos da Política Industrial. Todas as 
contribuições apresentadas pela Federação e demais entidades que 
compõem o grupo técnico de trabalho foram consolidadas pela 
SEPLAN, cabendo à equipe de governo formatar e finalizar o 
documento.

 
14/11/2013 - A Secretaria de Estado do Planejamento e 

Desenvolvimento (SEPLAN), em parceria com a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER),  lançou o Guia de 
Instrumentos de Apoio ao Desenvolvimento Industrial, oferecido 
pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). É uma 
ferramenta online, disponível no site da ABDI, que solicita dados 
cadastrais e da atividade da empresa para montar um perfil e dar 
acesso direto aos órgãos, agentes e entidades federais, regionais e 
estaduais que oferecem benefícios para as empresas.

Abertura do SUDAM Itinerante
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Valorização das Indústrias e seus trabalhadores

Prêmio do Mérito Industrial
Instituído pela Federação das Indústrias de Roraima em 2001, o 

Prêmio do Mérito Industrial é a mais significativa condecoração 
conferida pela instituição a pessoas, empresas ou instituições que 
promovem o desenvolvimento das indústrias e do Estado de Roraima. 
Esta honraria é concedida após indicação dos sindicatos filiados à FIER, 
avaliação de uma comissão conforme os critérios do regulamento e 
aprovação do Conselho de Representantes da entidade.

No período 2012 a 2015 foram realizadas duas edições do Prêmio, 
tendo os seguintes agraciados.

Agraciados em 19 de maio de 2012

Categoria Empresário Industrial:
Ÿ Pedro Alves de Brito Filho (Indicado pelo SINDIREPA)
Ÿ Francisco Doan Rabelo do Nascimento (Indicado pelo 

SINDICON)

Categoria Instituições: 
Ÿ Fazenda da Esperança (Indicado pelo SINDUSCON)
Ÿ Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (Indicado 

pelo SINDIREPA)

Agraciados em 26 de setembro de 2014

Categoria Empresário Industrial:
Ÿ José Eudes - Sabão Glória (Indicado pelo SINDUSCON)             
Ÿ Joaquim Santiago - Mundo das Peças  (Indicado pelo 

SINDIREPA)

Ÿ Aniceto Wanderley - Rações Criação (Indicado pelo 
SINDUSCON)

Ÿ      Izabel Itikawa  - Arroz Itikawa (Indicada pelo SINDUSCON)

Categoria Personalidades:
Ÿ Manoel da Silva (in memorian) (Indicado pelo SINDEARTER)
Ÿ Deusdete Coelho (Indicado pelo SINDIREPA)
Ÿ Romero Jucá (Indicado pelo SINDUSCON)
Ÿ Padre Revislande (Indicado pelo SINDUSCON)

Categoria Instituições:
Ÿ Liga Roraimense de Combate ao Câncer (Indicada pelo 

SINDIREPA)
Ÿ Caixa Econômica Federal (Indicado pelo SINDUSCON)

O presidente da FIER, Rivaldo Neves e o presidente da CNI, Robson Braga, 
juntamente com os agraciados do Mérito Industrial local e o presidente do 

SINDICON, que foi agraciado com a Medalha do Mérito Industrial da CNI em 
2011 e a recebeu no dia do evento da FIER.

Rivaldo Neves, Presidente da FIER entregando o Prêmio para a  Caixa 
Econômica Federal, representada pelo superintendente Severino Ribas

Liga Roraimense de Combate ao Câncer, representada pela Dra. Jandira Negreiros, 
recebendo o prêmio do Presidente do SINDIREPA e do Presidente da FIER
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Raquel da Silva ao lado da Presidente do SINDEARTER, Maria Luiza Vieira 
Campos e do Presidente da FIER, recebendo o prêmio em nome do seu 
pai - Manoel da Silva (in memorian) 

Deusdete Coelho, recebendo a premiação de João da Silva, Presidente do 
SINDIREPA e do Presidente da FIER

Padre Revislande dos Santos Araújo,  recebendo o prêmio das mãos do 
Presidente da FIER e do SINDUSCON

José Eudes Pereira, recebendo o prêmio das mãos do 
Presidente da FIER e do SINDUSCON
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Empresária Izabel Itikawa, recebendo o prêmio das mãos do 
Presidente da FIER e do SINDUSCON

Sander Salomão, representando o Senador Romero Jucá

Joaquim Santiago Filho, recebendo o prêmio das mãos 
do  Presidente do SINDIREPA e do Presidente da FIER 

Aniceto Wanderley, recebendo o prêmio das mãos do 
Presidente da FIER e do SINDUSCON
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FEIND se consolida como a vitrine das indústrias de Roraima

Criada com o objetivo de divulgar e valorizar os produtos fabricados 
no Estado, a Feira da Indústria de Roraima – FEIND, teve duas edições 
realizadas nos últimos 4 anos. Somente empresas e sindicatos 
industriais roraimenses puderam expor e divulgar os seus serviços nos 
stands ou nos espaços de show room. Além disso, aconteceram desfiles 
com peças da indústria de confecção, shows com artistas locais e da 
região amazônica, palestras com temáticas variadas dentro do 
universo empresarial e um ambiente favorável aos negócios. Em ambas 
as edições as equipes da FIER, SESI, SENAI e IEL realizaram a divulgação 
dos seus produtos e serviços. A Feira da Indústria de Roraima é uma 
iniciativa da FIER, SESI e SENAI, com o apoio da Confederação Nacional 
da Indústria, sendo que nestas duas edições, contou com o patrocínio 
do SEBRAE, Banco da Amazônia, Prefeitura de Boa Vista, Governo de 
Roraima e em 2013, teve o apoio da Caixa Econômica Federal.

23/05/2013 a 25/05/2013 - A segunda edição do evento 
aconteceu no Palácio Latife Salomão, com:

Ÿ 30 mil visitantes;
Ÿ 15 segmentos da indústria, 
Ÿ 45 empresas industriais, 
Ÿ 31 empreendedores individuais, 
Ÿ 9 sindicatos filiados à FIER, 
Ÿ 16 empresas de serviços para as indústrias, 
Ÿ 44 palestras, 
Ÿ 8 desfiles de modas,  
Ÿ 13 shows;
Ÿ Lançamento de publicações: Guia Turístico do Tepequém; 

Panorama da Indústria de Roraima e Guia de Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas.

Feind  2013 foi recorde de público, mais de 30 mil pessoas estiveram no evento 
e conheceram um pouco mais da indústria roraimense

Exposição dos serviços da FIT Manejo Florestal, na Feind  2013

Stand da empresa Temperos Yara na FEIND 2013

Cerimônia de abertura da FEIND 2013 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2012 - 2015  -  39

Show do cantor Nilson Chaves no encerramento da feira

Palestrante Marcelo Peruzzo, durante sua apresentação sobre 
o tema “Neuromarketing” Lançamento do Guia Turístico do Tepequém, escrito por 

Francisco Joaci de Freitas Luz

Desfile das confecções da indústria roraimense

Público prestigiando a praça de alimentação, que 
destacou-se pelos sabores regionais

Stand do Sabão Glória
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10/09/2015 a 12/09/2015 - A terceira edição da FEIND ocupou três 
espaços do Roraima Garden Shopping: um salão com quase 3 mil m2 para 
a exposição das empresas, o estacionamento com show room de 
mobiliário , construção e unidades móveis e a praça da alimentação para os 
shows e desfiles. O foco deste evento foi a inovação e a variedade dos 
produtos da indústria roraimense, com destaque para a energia solar, 
móveis, residências e pisos sustentáveis, novos produtos da indústria 
cerâmica, de alimentos, bebidas e joias. Em resumo, houve a participação 
de:

Ÿ 34 mil visitantes 
Ÿ 18 setores industriais;
Ÿ 60 empresas, 
Ÿ 12 sindicatos (sendo 10 filiados à FIER), 
Ÿ 12 palestras, 
Ÿ 3 shows, 
Ÿ 37% das empresas gerando negócios durante o evento
Ÿ 59% de negócios futuros
Ÿ 97% declararam que comprariam os produtos fabricados em 

Roraima pela seguinte ordem de importância: a qualidade; para incentivar 
o desenvolvimento do Estado; por estar mais próximo do fabricante; pelo 
preço e porque é roraimense.

FEIND 2015 no Roraima Gaden Shopping 

Cerimônia de abertura da feira

Foram realizadas12 palestras de interesse 

Desfile de fardamentos e alta costura na segunda noite 
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Circularam na FEIND 2015 34 mil visitantes

Público prestigiando os desfiles e a programação cultural 

Show da cantora Eliana Printes 

Stand da empresa de Energia Solar, Donsol

Stand com proposta de material ecologicamente correto, RR Pisos Reciclados
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Dia da Indústria Roraimense 

Esta foi uma iniciativa da FIER e do SESI em parceria com os seus 
sindicatos filiados: SINDEARTER, SINDIGRAF, SINDIMADEIRAS, 
SINDIGAR, SINDIJÓIAS, SINDICONF, SINDIPAN, SINDIREPA, SINDIMAR, 
SINDICER E SINDIGRÃOS. 

Durante um sábado centenas de voluntários e parceiros se 
mobilizam para prestar serviços gratuitos de educação, lazer e 
cidadania para os trabalhadores e dependentes das indústrias que são 
associadas aos sindicatos patronais e aquelas que ainda não estão 
vinculadas, mas que possuem interesse no associativismo sindical. Nas 
três edições já realizadas percebe-se uma redução no número de 
atendimentos, como reflexo da retração do emprego na indústria local, 
impactadas pelo fechamento de empresas de beneficiamento de 
madeira, arroz e a diminuição de obras públicas afetando a construção 
civil.

Atendimento em pediatria

Vacinação 

Consulta Médica
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Dia Nacional da Construção Social

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, em parceria 
com a FIER, SESI e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil do 
Estado de Roraima – SINDUSCON, realizaram o Dia Nacional da 
Construção Social, viabilizando o acesso dos trabalhadores destes 
segmentos (e seus dependentes) aos serviços gratuitos de saúde, 
educação, lazer e cidadania. Foram realizadas quatro edições nesta 
gestão:

Consulta Odontológica

Palestra sobre o câncer de mama

Exame Preventivo do Câncer de Colo de Útero

Recreação infantil Atendimento em Clínica Geral 
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Orierntação do Exame das Mamas 

Corte de cabelo 

Vacinação

Emissão de CPF

Massagem Anti-stress 
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Dia do Empresário da Indústria Roraimense

Como parte da programação do mês da Indústria, a FIER realizou 
duas edições do Dia do Empresário da Indústria Roraimense, no âmbito 
do Edital Associa Indústria 2015, integrante do Programa de 
Desenvolvimento Associativo desenvolvido pela Confederação 
Nacional da Indústria – CNI em parceria com o SEBRAE e execução da 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER. O objetivo foi 
fortalecer a relação entre a Federação, os sindicatos e as empresas 
filiadas, disseminar conhecimentos e boas práticas que levem a 
competitividade e permitam identificar os benefícios do 
associativismo. Foram abordados os seguintes temas:

13/08/2013 – Programação
Ÿ Recepção dos convidados no Hall do Auditório do SESI, com 

stands do SEBRAE e Sistema Indústria, demonstração e divulgação dos 
portifólios das entidades.

Ÿ Apresentação dos Serviços e Ações do Sistema Indústria 
(FIER, SESI, SENAI e IEL) – Palestrante: Ivo Galindo, Coordenador 
Técnico da FIER

Ÿ Apresentação dos serviços do SEBRAE – Palestrante: Fábio 
Cardoso, Gestor do Programa Sebrae Mais

Ÿ Palestra Questão Ambiental: quais são os desafios para a 
indústria? – ministrada por Marcos Fernandes (CNI)

25/05/2015 – Programação 
· Recepção dos convidados no Hall do Centro de Formação 

Profissional do SENAI, com stands do SEBRAE e Sistema Indústria, 
demonstração, degustação de produtos das oficinas de panificação e 
do programa SESI Cozinha Brasil, e divulgação dos portfólios das 
entidades.

· Apresentação dos Serviços e Ações do Sistema Indústria 
(FIER, SESI, SENAI e IEL) – Palestrante: Karen Telles – coordenadora 
técnica da FIER.

· Apresentação dos serviços do SEBRAE – Palestrante: Josué 
Costa, Gerente da Unidade de Projetos do SEBRAE.

Palestra “Gestão das relações trabalhistas: o caminho para 
ampliar a produtividade e a competitividade da empresa” – 
ministrada por Daniel Violante (Consultor da CNI). 

Palestrantes da CNI, Superintendente, Diretores e Gestores da FIER

Divulgação do portfólio de serviços da FIER 

Recepção dos convidados no Hall do SENAI
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Palestra com o Consultor da CNI, Daniel Violante

Demonstração do SENAI – Eletricista Industrial 

Degustação do Cozinha Brasil Exposição do Projeto “Inova Moda”, do SENAI-RR

Demonstração de massagem anti-stress realizada oferecida pelo 

Exposição dos equipamentos de Segurança no Trabalho do SESI-RR
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22/09/2013 – Divulgação da Pesquisa sobre a contratação e a 
manutenção do emprego das pessoas com deficiência nos setores da 
Construção Civil, Terraplenagem, Gráfica, Confecções, Panificação, 
Reparação de Veículos, Grãos, Jóias, Movelaria, Madeireira, Cerâmica, 
Serralherias e Artefatos de Cimento. 100% das empresas entrevistadas 
consideram positiva a inserção de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho. A ação fez parte do acordo por meio de Termo de 
Cooperação Técnica com o Ministério do Trabalho e Emprego.

29/09/2015 a 01/10/2015 – Terceira fase do Projeto Norte 
Competitivo, desenvolvido pela Confederação Nacional da Indústria – 
CNI e Ação Pró-Amazônia, que congrega todas as Federações de 
Indústria da Amazônia Legal. Por meio do apoio financeiro da SUDAM, 
foi iniciada em Roraima a definição dos Micro-Eixos de Transporte de 
Cargas do Estado. A consultoria contratada realizou entrevistas com 
cerca de 30 representantes de empresas, sindicatos industriais, 
instituições e órgãos públicos, para coletar informações visando 
desenvolver um plano de prioridades estratégicas logísticas do 
transporte de cargas em Roraima. Foi elaborada a caracterização e o 
detalhamento dos produtos selecionados, abordando os principais 
produtos movimentados, locais de concentração da produção e do 
consumo, os fluxos de exportação, importação, mercado interno, 
avaliação dos volumes movimentados, as projeções de crescimento da 
produção, e a identificação de potenciais polos futuros de produção e 
consumo. O resultado será consolidado em um diagnóstico da oferta 
atual de infraestrutura de transportes em Roraima e o levantamento 
dos projetos previstos pelos Governos Estadual e Federal, assim como 
das necessidades e aspirações do setor produtivo. Este trabalho deverá 
considerar o potencial produtivo e o escoamento da produção para os 
mercados internos e também para o exterior. 

Representantes de Instituições durante entrevista

Valorização das Indústrias e seus trabalhadores

27/07/2015 – A FIER reuniu representantes da indústria para uma 
reunião com o objetivo de identificar as demandas do setor industrial 
para subsidiar o planejamento das ações de fortalecimento da 
indústria local, a serem desenvolvidas no período de 2016 a 2019 
pelo SEBRAE. Participaram do encontro os presidentes de sindicatos 
industriais: Luiz Brito (SINDICON); João Tavares (SINDIMAR); João da 
Silva (SINDIREPA); Rosinete Damasceno (SINDICONF); Raimundo 
Pereira (SINDIGRAF); André Felício (SINDICER); a Superintendente da 
FIER, Almecir de Freitas Câmara; a Superintendente do IEL, Lídia 
Tavares; a Diretora Administrativa do Sebrae, Cristina Andrade;  o 
Gerente de Projetos Estratégicos do Sebrae, Josué Costa; a Gestora do 
projeto de Fortalecimento da Indústria do Sebrae, Graciela Missio, e 
empresários do setor de alimentos do Estado. A partir das sugestões 
apresentadas, o SEBRAE finalizou o seu planejamento contando com o 
apoio da FIER, SESI, SENAI e IEL para ações em parceria, evitando a 
dualidade de atuação e complementando o escopo dos projetos. O 
projeto incluirá capacitações, consultoria técnica, workshops e 
assessoria para os setores da construção civil, de estradas e 
terraplanagem, alimentos e bebidas, confecções, gráficas, madeireira 
e móveis.

Informações para a indústria local

02/01/2012 a 30/01/2016 – No Posto de Atendimento e 
Informações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), instalado na Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER foram disponibilizadas informações sobre linhas de 
crédito, cartões e outras modalidades de operações para fomentar as 
empresas. Foram realizados 21 atendimentos nas linhas BNDES Pró-
Caminheiro, BNDES Psi, BNDES Per, BNDES Finame, Capital de Giro e 
Cartão BNDES.

Cristina Andrade e Graciela Missio durante levantamento de 
demandas para elaboração do prjeto.
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Sondagem Industrial e Sondagem da Construção Civil

Coordenada pela Confederação Nacional da Indústria, esta 
pesquisa foi realizada mensalmente, com o número de empresas a 
serem consultadas definido por amostra encaminhada pela CNI. A FIER 
realizou a aplicação dos questionários das duas pesquisas, enviando 
por email, fazendo visitas in-loco, realizando a coleta dos dados e 

encaminhando para tabulação final. Após consolidação nacional, a 
CNI envia os informativos com indicadores, análises e comentários 
sobre o desempenho dos setores, tendências e desafios, em formato 
eletrônico para que sejam divulgados para a sociedade e sirvam de 
subsídio para a imprensa e para o desenvolvimento das atividades de 
fortalecimento e defesa de interesses das indústrias.



FORTALECIMENTO
ASSOCIATIVO
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Prêmio do Mérito Sindical reconhece o esforço de quem atua no 
associativismo

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER realizou, no 
dia 18 de dezembro, a cerimônia de entrega do Prêmio FIER do Mérito 
Sindical 2015, promovido para reconhecer e valorizar as iniciativas 
desenvolvidas pelas lideranças sindicais que se destacam pela defesa 
de interesse de seus associados, assim como o incentivo ao 
associativismo para manterem-se fortes e competitivos.

A solenidade contou com a presença dos Diretores e Dirigentes do 
Sistema Indústria, lideranças sindicais, empresários de diversos 
segmentos da indústria e associados. 

Nesta 1ª edição, oito sindicatos filiados à FIER se inscreveram: 
Sindicato dos Garimpeiros do Estado de Roraima – SINDIGAR, Sindicato 
dos Artesãos Autônomos, Empresas de Artesanato e Artefatos do 
Estado de Roraima – SINDEARTER, Sindicato da Indústria de Reparação 
de Veículos e Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA, Sindicato 
da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, 
Laminados e Compensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, Sindicato 
das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima – 
SINDIGRÃOS, Sindicato da Indústria de Panificação, Confeitaria e 
Alimentos do Estado de Roraima – SINDIPAN, Sindicato das Indústrias 
de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e 
Similares do Estado de Roraima – SINDICONF e Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON.

Eles foram avaliados por meio da apresentação de evidência das 
práticas desenvolvidas em três áreas de atuação: Sindicato Legal, 
Fortalecimento Sindical e Associativismo Sindical, que de acordo com o 
regulamento, foram desdobradas em ações que buscam fortalecer e 
aumentar sua base de filiação, manter a arrecadação da contribuição 
sindical em dia, fortalecer o setor que representa, e estar regularizado 
junto aos órgãos competentes. Todos os critérios estabelecidos foram 
embasados nos pilares de sustentação das diretrizes emanadas da 
Confederação Nacional da Indústria - CNI, por meio do Programa de 
Desenvolvimento Associativo – PDA.

VENCEDORES
1º lugar, o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e 

Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA.
2º Lugar, o Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas, de 

Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima 
– SINDICONF.

3º lugar, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 
Roraima – SINDUSCON.

Como premiação cada sindicato recebeu apoio logístico (passagens 

aéreas, hospedagem e diárias) para os diretores participarem de 
eventos relacionados a atividade do setor que representa.

O número de diretores beneficiados variou de acordo com a 
classificação do sindicato: 5 passagens para o 1º. lugar; 2 passagens 
para o 2º. lugar e 1 passagem para o 3º. lugar.

Desenvolvimento Associativo

O Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, tem se 
consolidado como uma das mais importantes ações da Confederação 
Nacional da Indústria, capazes de agregar valor aos esforços das 
Federações estaduais para promover o fortalecimento sindical. Por 
meio dos editais que compõem o PDA as federações ampliam a oferta  
de capacitações, consultorias e orientações para líderes sindicais, 
contribuindo para a melhoria da sua atuação e da promoção de um 
ambiente favorável aos negócios e a competitividade das empresas.

Em Roraima o programa foi desenvolvido por meio de dois projetos 
ao longo dos últimos quatro anos, conforme ações a seguir: 

FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO
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Edital Associa Indústria

Contempla ações de estímulo ao associativismo em setores 
industriais, para que as micro e pequenas empresas possam identificar 
dificuldades e desafios comuns, atuando de forma coletiva e 
organizada, com o apoio da sua representação  de classe para buscar 
mais competitividade.  

Ações desenvolvidas:

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ASSOCIATIVO – PDA



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2012 - 2015  -  53

31/03/2015 e 08/10/2015 – Curso Como lidar com NRs que mais 
impactam a indústria, realizado pela FIER como parte das ações 
previstas no Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), 
promovido pela CNI e SEBRAE. Os empresários e colaboradores de 
indústrias de construção civil, terraplanagem, reparação de veículos, 
confecções, panificação, gráfico, madeira, móveis e beneficiamento de 
mármores e granito, juntamente com colaboradores do Sistema 
Indústria, aprofundaram o entendimento sobre o impacto do 

ambiente de negócios, as dez normas regulamentadoras que 
impactam na competitividade da indústria e a importância do 
fortalecimento da representação empresarial, sindical e estimular o 

Ações do PDA em 2015

09/04/2015 – Realização da Oficina Atendimento Consultivo no 
Sistema Indústria para os Sindicatos, uma iniciativa do Edital Avança 
Sindicato – CNI, que faz parte do Plano de Desenvolvimento Associativo 
– PDA. O objetivo do evento foi o de sensibilizar os executivos de 
sindicatos para a importância de adotarem uma nova postura no 
relacionamento com as indústrias representadas, bem como capacitá-
los quanto ao uso das técnicas e instrumentos relacionados à 
abordagem de atendimento consultivo. Participaram 14 
representantes de sindicatos industriais filiados ou não da FIER. 

Consultora da CNI, Rita Mateus

Representantes e Executivos dos Sindicatos na Oficina de Atendimento 
Consultivo do Sistema Indústria para os Sindicatos

Empresários no curso Como lidar com NRs 
que mais impactam a indústria



associativismo. Foram estudadas as seguintes normas:
Ÿ NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
Ÿ NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Ÿ NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO)
Ÿ NR 9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
Ÿ NR 12 - Máquinas e Equipamentos
Ÿ NR 15 - Atividades e Operações Insalubres
Ÿ NR 16 - Atividades e Operações Perigosas
Ÿ NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção
Ÿ NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 

Trabalho
Ÿ NR 35 -Trabalho em Altura
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30/04/2015 - Diálogo sobre a Competitividade da Indústria, 
realizado pela FIER, o evento fez parte do Edital Associa Indústria, do 
Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, promovido pela 
Confederação Nacional da Indústria – CNI. Os 33 empresários 
presentes discutiram temas que impactam a competitividade da 
indústria, despertando-os para a necessidade de se unirem na busca 
por novas formas de atuar para defender um ambiente de negócio 
mais favorável. O trabalho foi conduzido pelo consultor moderador da 
CNI, Oscar Rache Ferreira, o empresário do estado de Goiás convidado 
pela CNI, Mário Renato Guimarães de Azeredo e a empresária 
convidada da FIER, Izabel Cristina Itikawa, que compartilharam as boas 
práticas, que trouxeram resultados para suas empresas.

Consultor da CNI, Hercules Romualdo Dias, durante palestra  sobre as 
Normas Regulamentadoras

Empresária Izabel Itikawa, o Consultor moderador da CNI, Oscar 
Ferreira e o empresário Mário Renado Azeredo

Empresários industriais durante o eventoRomualdo durante palestra do dia 08 de outubro de 2015
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02/07/2015 - Curso “Como pagar menos tributos?” realizado pela 
FIER em mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento Associativo 
(PDA), promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 
SEBRAE. O evento contou com a participação da Vice-presidente da 
FIER, Maria Luiza Campos e representantes do Sistema Indústria, dos 
setores de Grãos (SINDIGRÂOS), Gráficas (SINDIGRAF), Autopeças e 
reparação de veículos (SINDIREPA), artesanato (SINDEARTER), além de 
Assessoria Contábil e Consultoria em Negócios.  Foram abordados os 
principais regimes tributários previstos na legislação brasileira: 
Simples, Lucro Presumido e Lucro Real. 

30/07/2015 – Curso “Como atender a fiscalização do trabalho?”, 
integrante do Edital Associa Indústria do Programa de 
Desenvolvimento Associativo – PDA, apresentando o conjunto de 
normas, procedimentos e documentos relacionados à fiscalização 
trabalhista, chamando a atenção para o impacto da mesma sobre a 
competitividade da Indústria e estimulando a ação coletiva.

30/07/2015 - Workshop sobre Planejamento Estratégico voltado 
para os dirigentes sindicais e associados que fazem parte do Sindicato 
das Indústrias da Confecção de Roupas, da Alfaiataria de Capotaria e 
Similares do Estado de Roraima – SINDICONF. A ação fez parte do 
Projeto Gestão Sustentável para a Competitividade, uma iniciativa do 
Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, visando capacitá-los 
para a formulação do Plano Estratégico em resposta ao Plano de Ação 
elaborado, compreendendo os componentes da Missão, Visão e 
Valores, consolidado nos cinco objetivos estratégicos: Resultados 
Econômicos, Público Externo, Processos Internos, Tecnologias, e 
Pessoas.

29/09/2015 – Oficina de Defesa de Interesses para líderes 
sindicais realizada pela FIER, por meio do Edital Avança Sindicato, do 
Programa de Desenvolvimento Associativo – PDA, promovido pela 
Confederação Nacional da Indústria – CNI e SEBRAE. Participaram os 
representantes do Sindicato das Indústrias Moveleiras do Estado de 
Roraima – SINDIMAR, Sindicato das Indústrias de Extração Mineral do 
Estado de Roraima – SINDIGAR, Sindicato das Cerâmicas do Estado de 
Roraima – SINDICER, Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas, 
de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e Similares do Estado de 
Roraima – SINDICONF, Sindicato da Indústria de construção Civil do 
Estado de Roraima – SINDUSCON, Serviço Social da Indústria – SESI/RR 
e do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR.

Participantes puderam tirar dúvidas sobre os regimes tributários

Diretores e filiados durante a elaboração do planejamento

Consultor da CNI Marcelo Carvalho durante o Curso
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Roraima – SINDICER, André Felício Gonçalves, que falou sobre 
iniciativas como disponibilizar a assessoria jurídica, organizar compras 
coletivas para tornar o produto competitivo, negociações junto aos 
órgãos públicos para obter incentivos fiscais, aquisição de insumos 
provenientes de galhadas, descontos em serviços ofertados pelo SESI-
RR e SENAI-RR, bem como participação em cursos, palestras e feiras de 
exposição. O consultor e convidado da CNI, qualificado pelo PDA, Amir 
Ben Kauss, foi o moderador e durante o evento destacou sete pontos 
principais entre os assuntos levantados durante as discussões, “a 
importância do relacionamento no sindicato para gerar o 
fortalecimento”, “a união na defesa de interesses”, “a realização do 
planejamento das ações”, “o conhecimento das bases”, “busca por 
fontes alternativas de parcerias”, “a comunicação” e “estabelecer 
produtos e ações de acordo de acordo com a particularidade de cada 
empresa”. 

Participaram do encontro representantes do SINDIMADEIRAS, 
SINDIGAR,–SINDICONF, SINDEARTER, SINDIREPA SINDUSCON, 
SINDIPAN, SINDICER, SINDIMAR e SINDISER.

29/10/2015 - A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER realizou a Mesa Redonda “Como atrair e manter associados”, 
que compôs o Edital Avança Sindicato 2015, do Programa de 
Desenvolvimento Associativo – PDA, uma iniciativa da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI e SEBRAE, com realização da Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER. Foram convidados o Presidente 
do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos, Acessórios do 
estado do Mato Grosso – SINDIREPA, Elias Correia Pedrozo, que 
destacou a articulação para a participação do setor em feiras e eventos 
que agregassem conhecimento aos gestores empresariais, e o 
Presidente do Sindicato das Indústrias de Cerâmica do estado de 

Consultora da CNI, Ana Paula Massonetto, 
conduzindo a oficina

Participantes da oficina de Defesa de Interesses para líderes sindicais

Presidente do SINDICER – RR, André Felício Gonçalves; Moderador, 
consultor e convidado da CNI, Amir Ben Kauss e o Presidente do 
SIDIREPA – MT, Elias Correia Pedrozo

Participantes do Encontro ao final da programação
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PROCOMPI

Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas 
Indústrias foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), buscando promover o 
fortalecimento de micro e pequenas indústrias, priorizando 
implementação de ações setoriais. Neste contexto a FIER desenvolveu 
as seguintes ações:

2012

2013

Apoio para a Competividade
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10/12/2014 - Encerramento das atividades do Programa de 
Apoio à Competitividade da Micro e Pequena Indústria – 
PROCOMPI, desenvolvido junto às empresas dos setores gráfico e 
moveleiro no decorrer deste ano. Mais de 20 empresas participaram 
da palestra motivacional que abordou o comportamento voltado à 
competitividade, seguida da apresentação dos resultados obtidos ao 
longo deste ano: aplicação de duas pesquisas (inicial e final) nos dois 
segmentos, oficinas, planejamento estratégico, palestras e cursos. O 
PROCOMPI é uma ação da CNI e Sebrae Nacional executada em 
Roraima pela FIER e SEBRAE-RR com o apoio do IEL e SENAI.

2014

Encerramento do PROCOMPI 2014 - Diagnóstico do setor Gráfico

Encerramento do PROCOMPI 2014 - Apresentação dos Resultados 
Globais e diagnóstico do setor moveleiro
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Seminário sobre o Novo Marco Regulatório da Mineração: 
Desafios e Oportunidades para Roraima 

O evento foi realizado pelo  Sindicato da Indústria Extrativista 
Mineral e Garimpo de Roraima - SINDIGAR, em parceria com a 
Federação das Indústrias de Roraima – FIER e o Serviço Brasileiro de 
Apoio as Micro e Pequenas Empresas - /RR, no dia 17 de 
novembro de 2015,  auditório do Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado – CET/SESI. Foram discutidos os impactos 
do Projeto de Lei 5.807/2013, para as pequenas mineradoras, os 
desafios de sustentabilidade e a viabilidade de projetos de exploração 
de diamante. Participaram da programação o Presidente do Sindicato 
da Indústria de Extrativismo Mineral e Garimpo do Estado de Roraima – 
SINDIGAR, Crisnel Ramalho; Presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima, empresário Rivaldo Neves; representante da 
Superintendente do SEBRAE/RR, Luciana Surita, o Diretor de 
Administração e Finanças, Almir Sá; representante da Governadora do 
Estado de Roraima, Suely Campos, o diretor de Recursos Hídricos 
FEMARH, Rogério Martins Campos; representante da Prefeita de Boa 
Vista, o Secretário municipal de Gestão Ambiental, Daniel Peixoto; 
Gerente Executivo do Instituto Brasileiro de Mineração, Nelson 
Delgado; representante da Ordem dos Advogados de Roraima – OAB, 
Dr. Sadi Cordeiro de Oliveira, além de Dirigentes do Sistema do Sistema 
Indústria, lideranças sindicais, associações,  acadêmicos e comunidade 
em geral.

No primeiro painel foram abordadas as “Relações Mineração e 
Garimpo”, tendo como palestrante, Dirceu Santos Frederico Sobrinho, 
Presidente da Associação Nacional do Ouro; a “Exploração de 
Diamantes no Município de Tepequém”, apresentada pelo Presidente 
do SINDIGAR, Crisnel Ramalho; a “Atuação do IBRAM no Cenário da 
Mineração Brasileira”, apresentada pelo  Gerente Executivo do 

SEBRAE

Instituto Brasileiro de Mineração, Nelson Delgado.
No segundo painel foram discutidos “O cenário da Economia 

Mineral em Roraima: Tendências, riscos e oportunidades”, com uma 
palestra sobre as “Políticas Públicas e Apoio ao Setor Mineral”, com 
Alexandre Alberto Henklain Fonseca, Secretário de Planejamento do 
Estado de Roraima; “Licenciamento Ambiental na Mineração”, 
apresentado por Aluízio Gomes de Mourada Fundação Nacional do 
Meio Ambiente e Recursos Humanos e o “Impacto do Novo Marco 
Regulatório para os Municípios Roraimenses”, com o palestrante 
Eduardo Fonseca Stranz, da Confederação Nacional de Municípios.

No terceiro painel foi apresentado e aprofundado o “O Papel da 
pesquisa no Cenário do Novo Marco Regulatório de Mineração”, com o 
palestrante Marco Antônio Oliveira, da Companhia de Pesquisas de 
Recursos Minerais – Serviço Geológico do Brasil (CPRM); o Módulo 
Garimpeiro Padrão, apresentado pelo professor doutor Jaime 
Agostinho, da Universidade Federal de Roraima; o “Desenvolvimento 
do Empreendedorismo no Curso de Geologia da Universidade Federal 
de Roraima”, com o professor Jackson Douglas da Paz, e as “Iniciativas 
de Apoio à Inovação na Indústria Mineral”, com o palestrante Joner 
Oliveira Alves, do Instituto SENAI de Inovação do Pará. Ao final de cada 
painel houve espaço para perguntas e respostas. 

Presidente da FIER, Rivaldo Neves durante abertura do evento

Presidente do SINDIGAR – Crisnel Ramalho, durante apresentação sobre o 
potencial de diamantes no Tepequém

O público participou ativamente da programação
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SINDICONF desenvolve projeto de Responsabilidade Social e 
Ambiental

A Presidente do Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas 
de Alfaiataria e Similares do Estado de Roraima (SINDICONF), Rosinete 
Damasceno, e a Secretária Adjunta da Secretaria Estadual de Trabalho 
e Bem estar Social (SETRABES), Analice Monteiro, assinaram um termo 
de parceria para a execução do Projeto Remodelando Vidas I. Esta foi 
uma ação do Sindicato desenvolvida com o apoio da FIER, por meio do 
Núcleo de Inovação do Sistema Indústria/RR, em que houve a 
mobilização das indústrias do setor para doarem seus resíduos 
produtivos (sobras de tecidos) para a fabricação de peças artesanais 
para gerar renda, valorizar e incluir socialmente os idosos da rede 
melhor idade, elevando a autoestima. O Projeto é uma ação de 
responsabilidade social do Sindicato que atende a lei 12.305/10 que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual define que toda 
empresa é responsável por dar o destino correto a tudo que sobra de 
sua produção sem causar impacto ao meio ambiente. No decorrer do 
ano foram doados mais de 446 kg de tecidos em três etapas, para os 
seguintes programas:

Ÿ   21/08/2015 – 271 kg doados para a Rede de Cidadania Melhor 
Idade

Ÿ   14/10/2015 – 80 Kg doados para a Rede Cidadania de Atenção 
Especial 

Ÿ   20/11/2015 – 95 kg doados para a Rede Cidadania Emprego e 
Renda

Entrega de tecidos para Rede Cidadania de Atenção Especial 

Presidente do SINDICONF, Rosinete Baldi na entrega 
de tecidos para Rede de Cidadania Melhor Idade

Vice-presidente do SINDICONF, Ostenil Pereida da Silva durante 
entrega de tecidos para a Rede Cidadania Emprego e Renda
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Contribuição Sindical Patronal

Anualmente a FIER realiza a emissão das guias de pagamento da 
contribuição sindical patronal e dá apoio aos sindicatos que ainda não 
possuem o seu código sindical, fazendo o envio das guias e 
sensibilização das empresas para o pagamento. Ele é obrigatório 
conforme artigos 578, 579 e 580 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) e o recolhimento deve ser feito até o dia 31 de janeiro, todos os 
anos. O valor arrecadado permite a manutenção dos sindicatos e das 
ações de defesa de interesses.

Após uma alta significativa em 2014, no ano de 2015 a queda 
também foi expressiva. De acordo com levantamentos realizados pela 
FIER, o maior impacto foi no fechamento e mudança da 
preponderância de algumas atividades industriais, sobretudo nos 
setores da construção civil e cerâmico. Porém, ainda existiam 
entendimentos equivocados a respeito da obrigatoriedade e da forma 
de recolhimento. Por este motivo, no último trimestre de 2015 foi 
intensificada a mobilização junto às empresas, sindicatos, empresas de 
contabilidade e imprensa, visando esclarecer dúvidas e buscar um 
aumento desta receita.

Assessoria aos sindicatos 

Por meio de profissional contratado pela FIER, foi possível prestar 
atendimento aos sindicatos que demandaram atendimento de acordo 
com as suas necessidades. Neste sentido, foram executadas as 
seguintes ações:

Ÿ Estudo e parecer em demanda de interesse da FIER/SINDIMADEIRAS 
perante o Conselho de Desenvolvimento Industrial da SEPLAN/RR 
(matéria relacionada concessão de lotes no Distrito Industrial) 
Ÿ Estudo e parecer em demanda de interesse da FIER/SINDIGRÃOS 
perante a Secretaria de Estado da Fazenda (matéria relacionada a 
crédito presumido do imposto ICMS) 
Ÿ Acompanhamento na pactuação da  Convenção Coletiva de Trabalho 

2015-2016 do SINDUSCON/SINTRACOMO-RR. 
Ÿ Acompanhamento na pactuação da  Convenção Coletiva de Trabalho 
2015-2016 do SINDICER/SINTRACOMO-RR. 
Ÿ Acompanhamento de registros e alterações de alguns Sindicatos 
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo emissão do 
Certificado Digital perante o SESCON/RR. 
Ÿ Elaboração e apresentação na unidade da Receita Federal do Brasil, 
das declarações de imposto de renda da pessoa jurídica para 
regularização de sindicatos industriais.
Ÿ Elaboração e apresentação na unidade do Ministério do Trabalho, das 
Relações Anuais de Informações Sociais-RAIS dos Sindicatos: 
SINDIGAR, SINDIPAN, SINDICONF, SINDIGRAF, SINDIMADEIRAS, 
SINDIREPA e SINDEARTER. 
Ÿ Elaboração e apresentação na unidade da Receita Federal do Brasil, 
das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF´s  de 
sindicatos.
Ÿ Revisão de Estatutos  de Sindicatos.

Outras  Iniciativas

10/05/2012 - A elaboração de um catálogo de joias produzidas 
pelas empresas do segmento foi definida em reunião entre a FIER, 
SINDIJOIAS e SINDIGAR, em que a FIER formalizou a contratação de 
uma empresa de consultoria para a preparação do material. O objetivo 
foi criar um instrumento de divulgação do trabalho desenvolvido pelas 
empresas, salientando a beleza, qualidade e originalidade das peças.

15/02/2012 – A  FIER articulou junto ao SENAI-RR a criação de um 
laboratório para trabalhar com lapidação de pedras e gemas de 
qualidade para fabricação de joias com a marca “Roraima”, atendendo 
a uma demanda do SINDIGAR E SINDIJOIAS  01/08/2012 a 04/08/2012 
- Seis empresários dos setores mineral e de joias participaram de 
missão empresarial em São Paulo – SP, para identificar boas práticas 
adotadas por outras empresas do setor, participar de palestras, 
seminários, visita técnica ao Centro Automotivo Ferrari, à Biopetro, 
bem como a capacitação e o alinhamento com demais sindicatos.

14/08/2012 A 17/08/2012 - Com o apoio da FIER, o SINDICONF teve 
duas representantes na Feira Brasileira para a Indústria Têxtil – 
FEBRATEX 2012, em Blumenau – SC. A feira expôs novidades em 
equipamentos para a indústria têxtil.

02/10/2012 – O I Seminário sobre arrecadação do Sistema 
Indústria foi promovido pelo SESI e SENAI com o apoio da FIER e do 
SESCON-RR, reunindo profissionais contabilistas, da área de recursos 
humanos e empresários. A programação abordou as vantagens do 
correto enquadramento no CNAE e FPAS por parte das empresas 
industriais.

16/04/2013 - Apresentação do plano de Consultoria Ambiental 
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destinado às empresas filiadas ao Sindicato das Indústrias Gráficas do 
Estado de Roraima – SINDIGRAF, desenvolvido com a articulação da 
FIER para a mobilização e sensibilização das empresas e a execução por 
parte do SENAI-RR no âmbito do programa SEBRAETEC.

01/10/2013 – Divulgação e orientação sobre o Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos 
Recursos Ambientais, para as empresas filiadas ao SINDIREPA. O 
cadastro é regido pela Lei 6.938 de 1931 para controlar as atividades 
que podem poluir e/ou degradar o meio ambiente. É gratuito e 
obrigatório a todas as empresas que utilizam recursos ambientais. 
Após o cadastramento junto ao órgão fiscalizador, é emitida a licença 
ambiental, mediante pagamento de uma taxa.

2013 - A FIER e o Sindicato da Indústria da Construção Civil 
(SINDUSCON-RR), por meio do IEL em parceria com o SENAI iniciaram a 
publicação do Custo Unitário Básico – CUB/m² da construção civil em 
Roraima, o qual serve de parâmetro na determinação dos custos dos 
imóveis. Foram cerca de 36 publicações até o final de 2015.

07/06/2013 a 16/06/2013 – A FIER apoiou o Sindicato dos Artesãos 
Autônomos e das Empresas de Artesanato do Estado de Roraima – 
SINDEARTER, para a sua participação durante a Mundial Art – Feira 
Internacional de Artesanato. Com um acervo de cerca de mil peças, 10 
artesãos participaram do evento.

27/11/2013 a 30/11/2013 – Com o apoio da FIER, o Sindicato dos 
Artesãos Autônomos e das Empresas de Artesanato do Estado de 
Roraima – SINDEARTER representou o Estado de Roraima na Feira 
Internacional da Amazônia - FIAM 2013. Ao todo 15 artesãos filiados 
ao SINDEARTER levaram em torno de 3 mil peças, entre artigos de 
decoração, lembranças de Roraima e criações inéditas.

13/08/2014 - A Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB, realizou uma reunião para a apresentação 
de projeto para a implantação do Selo Verde na indústria madeireira 
no Estado. A FIER e O SINDIMADEIRAS avaliaram a proposta 
positivamente, mas ela depende diretamente da aprovação do Projeto 
de Lei Estadual referente ao Manejo nas áreas de posse, cuja 
articulação institucional foi conduzida durante o ano.

16/03/2015 – Apresentação do Plano de Ação do Projeto do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, em parceria com o 
SESI/RR e realização de uma mini palestra sobre contribuição sindical 
para os industriais durante reunião da diretoria do Sindicato das 
Indústrias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria e 
Similares do Estado de Roraima – SINDICONF/RR.

26/03/2015 – A FIER realizou a mobilização das empresas de 
panificação e alimentos para participação no Seminário Tecnológico 

de Panificação e Confeitaria promovido pelo Sebrae e a Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip).

Eventos promovidos pelos sindicatos com o apoio da FIER:

01/08/2012 – Palestra sobre Injeção Eletrônica ministrada pelo 
engenheiro mecânico Marcos Marcelino, da empresa Robert Bosch, de 
Campinas – SP. Participaram do evento, gratuitamente, 140 pessoas 
entre aplicadores de reparação automotiva, alunos do SENAI e do 
Centro de Educação Profissional do Governo do Estado. A ação contou 

Presidente do SINDIPAN, Audemar Carvalho, durante palestra 

Representantes do Sistema Indústria, Sebrae e palestrantes convidados
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com a parceria da FIER, SENAI-RR, Distribuidora Veicular SAMA e 
Jotão Auto Elétrica.  

21/06/2012 e 22/06/2012 - Oficina de manipulação de garrafas 
PET voltada a profissionais filiados ao SINDEARTER e coordenada pela 
instrutora Antonieta Garcia, artesã há seis anos no Estado de Mato 
Grosso. 

22/10/2012 - Curso de reciclagem de latas de refrigerantes para 
os filiados ao SINDEARTER, teve como instrutora a professora 
aposentada e artesã, Dalva Honorato de Souza Dias. Os participantes 

aprenderam a produzir enfeites como, por exemplo, bules e portas-
trecos.

05/07/2012 – O SINDUSCON promoveu o Seminário da 
Construção Civil, voltado a empresários do setor, com a participação 
da Caixa Econômica Federal. Foram apresentados os produtos e 
serviços específicos e esclarecidos os questionamentos sobre oferta de 
crédito ao segmento. 
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Profissionais da classe contábil durante encontro

Consultor da CNI, Claudinei Tonon durante palestra

14/05/2013 - Palestra sobre Embreagens, promovida pelo 
Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado 
de Roraima – SINDIREPA. Os participantes assistiram vídeos sobre a 
fabricação das peças e receberam dicas para melhorar a venda dos 
produtos. Já os colaboradores das empresas receberam explicações de 
como realizar a montagem adequada das peças e fazer uma boa 
manutenção, para garantir a qualidade do serviço e a satisfação dos 
clientes.

14/08/2013 - Palestra Diesel Common Rail, promovida pelo 
SINDIREPA e ministrada pelo técnico da Bosch Maurício Pimenta. O 
intuito da capacitação foi trazer o conhecimento primário para donos 
de oficinas mecânicas.

24/11/2015 - A Federação das Indústrias de Roraima realizou o 
Encontro com Contadores, com a presença maciça de profissionais 
dos principais escritórios de contabilidade do Estado e que prestam 
serviços para as indústrias locais. Foi apresentado o funcionamento do 
Sistema Indústria/RR, seguido de uma palestra sobre Bloco K – 
Controle da produção e do estoque, que será ministrada pelo 
Consultor da CNI Claudinei Tonon e abordados assuntos como o e-
Social, enquadramento das empresas, Contribuição Sindical, GFIP e 
CNAE.

SINDIREPA promove palestra sobre embreagem, para empresários e 
colaboradores das empresas do setor



COMÉRCIO EXTERIOR E
RELAÇÕES INTERNACIONAIS





RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2012 - 2015  -  67

Emissão de Certificados de Origem para Exportação

A Federação das Indústrias de Roraima é a única entidade 
habilitada no Estado para emitir a Certificação de Origem dos produtos 
para as empresas que exportam as suas mercadorias.

2012 - O setor madeireiro liderou as exportações no estado de 
Roraima. Pela Federação das Indústrias, foram emitidos 470 
(quatrocentos e setenta) Certificados de Origem, um montante de 
88,68% das exportações do ano, sendo a Venezuela o maior comprador 
de madeira. A carne foi responsável por 5,66% das exportações em 
2012, emitindo-se assim 30 (trinta) Certificados de Origem. Máquinas 
e Equipamentos foram responsáveis por 3,21% dos Certificados, 
emitindo-se assim 17 (dezessete) Certificados de Origem, com destino 
à Venezuela. Peças Automotivas, Couro, Soja e Peixes foram, 
respectivamente, responsáveis por 1,13% (06 certificados), 0,75% (04 
Certificados), 0,38% (02 Certificados) e 0,19% (01 Certificado), tendo 
como destino países como Itália, Guiana, Suriname e Venezuela. Ao 
todo, neste ano foram emitidos de 530 Certificados de Origem.

2013  O setor madeireiro continuou liderando as exportações e a 
FIER emitiu 253 (duzentos e cinquenta e três) Certificados de Origem, 
correspondentes a 55,36% das exportações do ano, sendo a Venezuela 
ainda a maior importadora de madeira. Mesmo havendo queda na 
exportação da madeira, houve aumento da exportação de carne, que 
ficou responsável por 27,79% do total deste ano, um aumento 
significativo para o setor, emitindo-se assim 127 Certificados de 
Origem. Sementes de Pasto e Farelo de Soja, ambas foram 
responsáveis por 6,35% na emissão de Certificados, totalizando 29 
Certificados de Origem para cada produto, com destino à Venezuela e 
Guiana. Máquinas e Equipamentos, Alimentos, Peixes Vivos e 
Congelados foram, respectivamente, responsáveis por 2,19%, 1,53% 
(07 Certificados) e 0,44% (02 Certificados), tendo como destino países 
como Guiana, Suriname e Venezuela. O total de Certificados emitidos 
em 2013 foi de 457.

2014 – Neste ano a carne liderou as exportações no estado de 
Roraima. Foram emitidos 69 Certificados de Origem, correspondendo 
a 44,81% das exportações deste período, sendo a Venezuela a maior 
importadora do produto. A madeira seguiu em queda e houve 
aumento nas exportações de farelo de soja, que ficou responsável por 
20,13% destas operações, com um total de 31 Certificados de Origem. 
Sementes de Pasto, Alimentos e Bebidas foram responsáveis por 9,09% 
e 7,79% na emissão de Certificados, emitindo-se assim 14 e 12 
Certificados de Origem, com destino à Venezuela e Guiana, 

–

respectivamente. A exportação de madeira foi responsável por 7,14% 
das exportações, com a emissão de 11 Certificados de Origem. Milho, 
Peixes Vivos e Congelados, Máquinas e Equipamentos e Adubo foram, 
respectivamente, responsáveis por 6,49% (10 certificados), 2,60% (04 
Certificados), 1,30% (02 Certificados) e 0,65% (01 Certificado), tendo 
como destino países como Guiana, Suriname e Venezuela. O total de 
Certificados emitidos em 2014 foi de 154.

2015  A Construção Civil foi o líder das exportações, emitindo 94 
(noventa e quatro) Certificados de Origem, um montante de 63,09% 
das exportações do ano, sendo a Venezuela a maior importadora de 
produtos deste segmento. O farelo de soja ficou responsável por 
16,11% das exportações em 2015, emitindo-se assim 24 Certificados 
de Origem. Com relação às exportações de Bebidas e Reservatórios e 
Semente de Pasto, ambas foram responsáveis por 10,07% e 3,36% na 
emissão de Certificados, o que equivale a 15 e 05 Certificados de 
Origem com destino à Venezuela e Guiana, respectivamente. 
Alimentos e Madeira foram responsáveis, cada um, por 2,01% (03 
certificados), o que caracterizou 4,03% na emissão de Certificados, 
com destino à Venezuela e Guiana. Adubo, Carne, Máquinas e 
Equipamentos, Insumos Agrícolas e Peixes Vivos e Congelados foram 
responsáveis, cada um, por 0,67% das exportações, o que representou 
3,36% em toda a emissão de Certificados de Origem, tendo como 
destino o Suriname e Venezuela. Em 2015 foram emitidos 149 
certificados.

–

COMÉRCIO EXTERIOR E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
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AÇÕES REDE CIN

Entre os anos de 2012 a 2015 foram executadas ações da Rede dos 
Centros Internacionais de Negócios, contando com importantes 
parcerias, tais como o SEBRAE, REDEAGENTES e APEX Brasil. Foram 
disponibilizados aos empresários industriais e acadêmicos da área de 
Comércio Exterior, cursos de capacitação que visaram facilitar o 
entendimento em exportação, mercado internacional, normas e 
origem de mercadorias, Tratados Internacionais, entre outros.

As principais atividades foram otimizadas pelos parceiros nos 
seguintes projetos:

Ÿ Internacionalização BRASIL - VENEZUELA – GUIANA - Projeto 
que ocorreu em parceria com CIN/SEBRAE. Teve como objetivo 
promover a relação comercial do estado de Roraima, com a República 
Federativa da Guiana e, com a Venezuela, preparando as empresas 
para a geração de negócios;

Ÿ Programa de Desenvolvimento do Comércio Exterior 
(PRODECEX) - Projeto desenvolvido em parceria com CIN/SEBRAE, 
tendo com principal objetivo a inserção competitiva e sustentável de 
micro e pequenas empresas no mercado internacional;

Ÿ Projeto Fortalecimento da Indústria - Projeto que ocorreu em 
parceria com CIN/SEBRAE. Teve como objetivo desenvolver e qualificar 
as Indústrias localizadas no município de Boa Vista, promovendo sua 
competitividade e fomentando o empreendedorismo e a inovação.

Segue abaixo um resumo das principais realizações:

14/06/2012 e 15/06/2012 - A FIER e a Secretaria de Estado do 
Planejamento (SEPLAN), em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), realizaram na Faculdade Estácio 
Atual, o Curso básico de Comércio Exterior, atendendo a 40 
profissionais. O conteúdo contemplou ferramentas para utilização do 
exportador, noções e orientações sobre potenciais exportadores, 
como exportar e órgãos de apoio ao exportador.

19/03/2012 a 25/03/2012 – Com o apoio da FIER, o Diretor 1º 
Tesoureiro da FIER e presidente do Sindicato das Indústrias de 
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Roraima - SINDIREPA, 
João da Silva, a Diretora 1ª Secretária da FIER e presidente do Sindicato 
da Indústria de Confecções de Roupas, da Alfaiataria, da Capotaria, da 
Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima – SINDICONF, Rosinete 
Baldi e o empresário do setor de construção pesada, Thiago Brito, 
participaram da 30ª. Exposição Comercial Internacional – Expocomer 
na Cidade do Panamá. A iniciativa de reunir empresários das 
Federações de Indústrias de todo o Brasil em uma única missão 
empresarial, foi da FIESC e contou com o apoio da APEX, Conceito Brasil 
e Câmara de Comércio Brasil/Panamá.

21/09/2012 – O encontro “Fronteira Trinacional: Oportunidade 
para o progresso e bem-estar” teve a participação de uma delegação 
formada pela vice-presidente da FIER e presidente do SINDEARTER 
Maria Luiza Vieira Campos, os diretores, Rosinete Damasceno Baldi 
(Presidente do SINDICONF), João da Silva (Presidente do SINDIREPA), 
Raimundo Pereira (Presidente do SINDIGRAF), os conselheiros Crisnel 
Ramalho (Presidente do SINDIGAR), Eduardo Oestreicher 
(SINDIMADEIRAS) e a superintendente Almecir de Freitas Câmara, 
acompanhada do consultor Emerson Baú. Junto com os demais 
representantes da indústria e comércio do Brasil, Guiana e Venezuela, 
foram discutidas as oportunidades de negócios entre os três países. Na 
programação houve uma palestra feita pelo consultor da FIER a 
respeito das potencialidades da indústria roraimense, além das áreas 
de atuação da entidade, juntamente com SESI, SENAI e IEL, para o 
desenvolvimento do Estado.

24/10/2012 e 25/10/2012 - A Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER participou do workshop “Integração Econômica, 
Comercial e Cultural do Norte do Brasil e da Venezuela – Visão de 
Roraima”. O evento, promovido pelo Governo do Estado e o Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), reuniu representantes do 
poder público, a classe empresarial e a sociedade, a fim de debater 
sobre o desenvolvimento da área que compreende o norte do Brasil e o 
sul da Venezuela. 

26/09/2013 a 27/09/2013 - A Gerente Institucional da Agência 
Brasileira de Exportação e Investimentos – APEX, Ana Paula Repezza 
participou de reunião para tratar do incremento das ações de comércio 
exterior, com a análise do mercado local e a formulação de estratégias 
para que o Estado possa participar de forma favorável no comércio 
internacional.

02/10/2013 a 05/10/2013 - A FIER compôs Missão de Negócios à 
Guiana, como parte das ações do projeto de Internacionalização Brasil, 
Venezuela e Guiana, desenvolvido pelo SEBRAE com a parceria da 
Federação, por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN). Os 
empresários participaram de palestras, reuniões e visitaram a Feira 
GuyExpo 2013, considerada a maior exposição empresarial e de 
negócios daquele país. A delegação também participou de rodadas de 
negócios e de visitas a empresas visando a promoção de negócios.

Conselheiros e membros da diretoria da FIER participaram de 
Reunião com a GOINVEST na Guyana
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Relações Exteriores; Fórum de Investimentos; Câmara de Comércio de 
Linden e empresas locais. Foi identificado potencial para negócios no 
setor alimentício e parcerias para pesquisas e projetos de logística. 

24/11/2014 a 30/11/2014 – A parceria entre a FIER e o SEBRAE, no 
desenvolvimento das ações do Projeto de Internacionalização 
Brasil/Venezuela/Guiana, viabilizou a realização da Missão 
Empresarial para a Feira Expo Internacional 2014 na cidade de Porto 
Ordaz. Fizeram parte da comitiva, os industriais e diretores da FIER João 
da Silva – Presidente do SINDIREPA e Raimundo Pereira da Silva – 
Presidente do SINDIGRAF; os conselheiros Crisnel Francisco Ramalho – 
Presidente do SINDIGAR; Izabel Itikawa – Presidente do SINDIGRÃOS, e 
Eduardo Oestreicher, diretor do SINDIMADEIRAS, os quais foram 
acompanhados por uma técnica da FIER, técnicos do SEBRAE e da 
Secretaria de Estado do Planejamento, Indústria e Comércio. Eles 
participaram de rodadas de negócios, reuniões com representantes da 
Câmara de Comércio e Indústrias de Caroni, da Coproração Vezuelana 
de Guayana, FEDECAMARAS e um encontro com o cônsul do Brasil na 
Venezuela, Jairo Celier e com o Governador do Estado de Bolívar, 
Francisco Rangel. Foi identificada a demanda do país vizinho para o 
arroz beneficiado em Roraima e a oferta de peças automotivas e 
insumos agrícolas para o nosso Estado.

13/04/2015 - Por meio do Projeto de Internacionalização Brasil -
Venezuela-Guiana, desenvolvido pelo SEBRAE, em parceria e com a 
mobilização da Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, 
foi realizado um encontro na sede da FIER com a presença da Assessora 
Internacional do Governo Bolívar, Maria Arias; o Presidente da 
empresa Granitos Bolívar, Jhon Madero; o Presidente da Câmara 
Binacional Brasil - Venezuela do Estado Bolívar, Guido Fratini e do 
Diretor da Câmara de Comércio do Estado de Bolívar, Abílio Homero.  
Nas rodadas de negócio estavam Eduardo Oeistreicher, Diretor do 
Departamento de Comércio Exterior da Secretaria de Planejamento e 

14/10/2013 a 16/10/2013 – Capacitação “Internacionalizando a 
sua empresa”, ministrada pelo consultor do SEBRAE, André D'Arce 
Cerri. O curso abordou temas como o processo de internacionalização, 
motivações, formas, planejamento e ferramentas para alcançar o 
mercado internacional.    A ação fez parte de um projeto desta área 
desenvolvido pelo SBRAE em parceria com a FIER.

10/06/2014 – Técnicos da do Centro Internacional de Negócios da 
Federação das Indústrias do Estado de Roraima participam de reunião 
do Comitê Gestor do Projeto SEBRAE de Internacionalização 
Brasil/Venezuela/Guiana, em parceria com a FIER, para a analisar 
dados da Pesquisa TZero, Medidas de Gestão para agilizar a habilitação 
das empresas no SISCOMEX/Receita Federal, cronograma de ações e 
mobilização das empresas. 

30/09/2014 a 04/10/2014 – No âmbito do Projeto de 
Internacionalização desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com a 
FIER, foi realizada uma Missão Técnica para a feira Guy Expo 2014, 
realizada em Georgetown, Guiana. Na programação, além de visitar a 
área de exposições e realizar contatos, a comitiva composta por 
empresários de diferentes segmentos industriais, técnicos do SEBRAE 
e a superintendente da FIER, estiveram reunidos com a diretoria da 
Câmara de Comércio de Lethen; representantes da Go-Invest; 
Comissão do setor Privado daquele país; Embaixada Brasileira; 
Caricom; Receita Federal Guianense (GRA); Operador Marítimo João 
Fernandes; Ministério do Turismo, Indústria e Comércio; Ministério de 

11/09/2014 e 12/09/2014 - 5º Congresso Moveleiro – Curitiba - A 
proposta foi reunir a cadeia produtiva nacional através de workshops, 
palestras, exposições, rodadas de negócios e principalmente na 
interação com diversas empresas da cadeia produtiva, contando com a 
presença de fornecedores de insumos, bens e serviços, como também 
de outros players na fabricação de artigos da movelaria nacional e 
internacional. Dois empresários deste ramo participaram do 
congresso, com o devido acompanhamento da FIER.

Comitiva roraimense durante a missão na Guiana.

Comitiva roraimense na Missão empresarial para 
Feira Expo Internacional 2014 na Venezuela
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de granito e calcário. Também participaram do evento, empresários da 
indústria, comércio, serviços, e dez sindicatos industriais: SINDIREPA, 
SINDIGRÃOS, SINDIMAR, SINDICONF, SINDIPAN, SINDIJOIAS, 
SINDIGAR; SINDIGRAF, SINDEARTER e SINDICER. Além de discutir o 
cenário de negócios entre os estados de Bolívar e Roraima, os 
empresários foram convidados a participar da Feira de Exposição 
Bolívar Potência no período de 29 de julho a 01 de agosto em Ciudad 
Guayana, com a participação de mais de 300 expositores em uma área 
de 25 mil m2. Os empresários tiveram um espaço para expor as 
dificuldades que encontram para exportar seus produtos e até mesmo 
a ausência de retorno sobre cotações solicitadas ao mercado 
Venezuelano. Foi anunciada a compra de calcário pelo governo de 
Roraima para impulsionar a agricultura local, o que beneficiará 
diretamente a industrialização de grãos em nosso Estado.

20/08/2015 – O curso sobre “Como se preparar para o mercado 
internacional” foi promovido pela FIER, no âmbito do edital Associa 
Indústria, eixo do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) 
criado pela parceria entre a CNI e o Sebrae. A programação foi 
conduzida pelo consultor da CNI, Luiz Roberto Oliveira e teve 
representantes dos segmentos de panificação, cerâmico, construção, 
mineração, reparação de veículos, distribuidoras e indústria de 
alimentos. Foram abordados o contexto econômico e o processo de 

29/07/2015 a 01/08/2015 - Com o apoio da FIER, o diretor 1º 
tesoureiro João da Silva (Presidente do SINDIREPA), o diretor 2º 
secretário Raimundo Pereira da Silva(Presidente do SINDIGRAF), o 
Presidente do SINDIGAR, Crisnel Ramalho, e a técnica da FIER, Solange 
Minotto, participaram da Feira de Exposição Bolívar Potência em 
Cidad Guayana. Eles identificaram oportunidades e promoveram o 
estreitamento das relações institucionais.

Desenvolvimento do Estado de Roraima – SEPLAN e Presidente da 
Câmara de Comércio e Indústria Brasil - Venezuela;  o Gerente da 
Unidade de Projetos Estratégicos (UPE) do SEBRAE/RR, Josué Costa,  11 
empresários de diferentes segmentos e os presidentes do 
SINDIGRÃOS, SINDIGAR e SINDIREPA. Além de divulgar produtos e 
serviços, na reunião foi abordado o alto custo do frete e a necessidade 
de parcerias para baratear o preço e otimizar o uso das carretas. Foi 
sugerido montar um posto de manutenção de autopeças para ônibus, 
caminhões e carretas em Roraima para fomentar as linhas de 
transportes terrestres, com uma rede de fornecedores locais. Também 
foram identificadas oportunidades para comprar arroz, granito e telhas 
de barro da Venezuela para complementar, junto com a produção local, 
o estoque das indústrias para atender a demanda. O único impasse 
permaneceu na instabilidade jurídica e cambial da Venezuela.

20/07/2015 – A FIER mobilizou empresários e sindicatos industriais 
para uma Reunião, entre a classe empresarial de Roraima e o 
Governador de Bolívar, General Francisco Rangel Gómez, em uma 
ação, promovida pela Câmara de Comércio Brasil/Venezuela, com o 
apoio da Federação e SEBRAE. Estiveram presentes o Governador 
Rangel, a cônsul Gabriela Ducharne, o presidente de Câmara 
Binacional de Comércio, Guido Fratini e representantes de empresas 

Assessora Internacional do Governo de Bolívar, Maria Arias apresentando as 
propostas aos empresários de Roraima 

Representantes da FIER e do SEBRAE recebem a comitiva venezuelana
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empresas, para que pudessem se adequar aos critérios de obtenção da 
certificação para exportação.

VISITAS RECEBIDAS

16/01/2012 - A FIER recebeu a vice-cônsul do Japão, Michiko 
Shibata, que buscou informações sobre o segmento industrial, o 
Estado de Roraima e o Sistema Indústria (FIER, SESI, SENAI e IEL). Em 
conversa com os dirigentes e técnicos da federação, ela também 
manifestou o interesse do seu país em apoiar projetos de intercâmbio, 
prevenção a desastres naturais e de incentivo a atividades econômicas 
sustentáveis. A visita da vice-cônsul também teve o objetivo de 
promover os ajustes finais e esclarecer dúvidas sobre um projeto do 
Conselho Temático de Meio Ambiente,  Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura da FIER, voltado para a reciclagem de plásticos PET.

16/11/2012 - O embaixador da República da Belarus 
(Bielorússia), Leonid Krupets, e o primeiro secretário da Embaixada 
Oleg Simaka, participaram de uma reunião no auditório da FIER, com a 
presença de diretores, conselheiros, dirigentes, lideranças indígenas e 
representantes de órgãos públicos estaduais, municipais e federais. O 
embaixador propôs o incremento da cooperação nas áreas econômica, 

internacionalização: conceitos e características, estrutura 
brasileira de apoio à internacionalização, pontos de atenção para 
aumento da competitividade, diagnóstico da empresa, diagnóstico do 
produto e a ação da indústria para competitividade. Também foram 
desmistificadas três afirmativas acerca do assunto o primeiro é que 
apenas o mercado interno é suficiente para que as empresas 
industriais obtenham sucesso, o segundo foi o de que investir no 
exterior é exportar empregos e o terceiro mito foi que só as grandes 
empresas conseguem exportar. 

No âmbito do Programa Al-Invest, desenvolvido pela CNI com o 
objetivo, capacitar e fortalecer o processo de internacionalização das 
empresas da América Latina, foram desenvolvidos as seguintes 
capacitações:

Ÿ 13/09/2012 - Gestão da Qualidade do Projeto Al-Invest – 
Programa para a internacionalização de Pequenas e Micro Empresas 
do Setor Moveleiro.

Ÿ 27/09/2012 - Design de Produtos, abordando conceitos de 
design estratégico e os benefícios para a empresa, o design no 
processo de internacionalização do produto moveleiro e análise de 
mercado.

Ÿ 11/10/2012 - Certificações ISO 14001 e FCS, visando capacitar 
empresários e colaboradores das empresas para atuar como agentes 
aplicadores das normas direcionadas para empresas do setor de 
móveis. 

Ÿ 25/10/2012 - “Melhores Práticas de Gestão para a 
Internacionalização”, voltada a empresários e profissionais de 
movelaria, abordando os princípios básicos da economia, com 
destaque para a exportação, enfatizando que para tornar-se 
competitivas, as empresas precisam realizar estudos e se planejar para 
atuar no mercado internacional.

Ÿ 04/06/2012 - Workshop sobre o Projeto AllInvest, com boas 
práticas de fabricação e certificação para o setor de móveis na União 
Européia. Os consultores italianos Angela Bianchi e Stefano Ottavi, 
representantes da empresa Consorzio Del Móbile S.P.A – COSMOB 
ministraram as palestras e uma consultoria in loco nas empresas do 
setor, elaboraram relatórios e devolveram para as respectivas 

Participantes do curso

Vice-Cônsul do Japão, Michiko Shibata, com representantes do 
Sistema Indústria Roraima
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comércio internacional, científica, educacional e turística. Ele explanou 
sobre a produção do país, dando destaque à indústria de máquinas, 
equipamentos, tratores, trens e caminhões, além da indústria 
petroquímica e madeireira.

07/06/2013 - O Secretário Geral Adjunto da Organização das 
Nações Unidas, Thomas Stelzer e sua comitiva foram recepcionados 
pela presidente em exercício da FIER, Maria Luiza Vieira Campos, o 
governador em exercício, Chico Rodrigues e representantes da 
indústria e do setor público.  Na visita foram discutidos os desafios para 
o desenvolvimento sustentável na Bacia Amazônica e o papel do setor 
corporativo e das indústrias no contexto da preservação do meio 
ambiente, a chamada 'economia verde'. A ação marcou a continuação 
das atividades do Programa “Pacto das Águas” promovido pela 
Humanitare Foundation. 

22/11/2013 - O Cônsul da Áustria, Ingomar Lochschmidt foi 
recebido pelo Presidente da FIER, Rivaldo Neves, acompanhado da 
Superintendente da entidade, Almecir de Freitas Câmara e do 
Coordenador Técnico, Ivo Gallindo. Foram abordados assuntos como 
os aspectos econômicos da Áustria e o potencial exportador de 
Roraima, com destaque para a madeira, grãos e tambaqui, bem como 

os entraves que precisam ser superados para o desenvolvimento 
econômico do Estado.

10/10/2014 - O presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, 
acompanhado da superintendente Almecir Câmara, receberam a visita 
da Cônsul da Guiana, Marissa Carmichael Edwards e da Secretária 
Confidencial do Consulado Geral da Guiana no Brasil, Silara Cândido, 
formalizando a sua apresentação à frente do consulado do país vizinho.

Secretário geral adjunto da Organização das Nações Unidas, Thomas Stelzer 
foi recebido pela diretoria da FIER

As diplomatas guianenses em visita à FIER
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Categoria II – Ensino Médio (1º. ao 3º. Ano)
Tema: A importância da indústria na vida do cidadão roraimense

Vencedores:
1º. Lugar: Vanessa Brito, aluna da Escola Estadual Ana Libória
2º. Lugar: Williane Lopes Soares Costa, do CUCA - Colégio 

Educacional e Cursos  

14/08/2014 – 2ª. Edição

Tema: “Os impactos causados por produtos piratas para a indústria 
e para a sociedade de Roraima”.

Categoria I – Ensino Fundamental (6º. ao 9º. Ano)

FIER lança Prêmio de Redação e Artigo Científico para promover 
o contexto da indústria local

Criado pela Diretoria Executiva da Federação das Indústrias de 
Roraima, o Prêmio FIER de Redação foi lançado em 2013 com o objetivo 
de despertar junto à comunidade escolar e acadêmica, o interesse 
pelos assuntos vinculados à indústria local, o seu potencial, atuação, 
desafios, infraestrutura e a contribuição para o desenvolvimento do 
Estado.

Desta forma, a cada ano são definidos temas gerais, os quais são 
contextualizados para cada categoria. Os alunos devem pesquisar e 
preparar os textos de acordo com os critérios estabelecidos no 
regulamento.

Em 2015, além dos alunos do ensino fundamental, houve a 
participação de alunos dos cursos de nível superior e pós-graduação, 
submetendo os seus trabalhos à avaliação de um comitê científico e, 
após  validados, estes concorreram ao prêmio no formato de artigos.

Todos os trabalhos foram encaminhados à comissão avaliadora 
sem qualquer tipo de identificação e o anúncio do resultado com a 
entrega das premiações para os alunos (equipamentos de informática) 
e instituições de ensino (kits esportivos, didáticos, ou equipamentos) 
aconteceram em cerimônias realizadas pela FIER. Os resultados foram 
os seguintes:

12/08/2013 – 1ª. Edição

Categoria I – Ensino Fundamental (6º. ao 9º. Ano)
Tema: A importância da indústria na vida do cidadão roraimense

Vencedores:
1º. Lugar: Karolaine da Costa Silva, da Escola Estadual Maria Sônia 

de Brito
2º. Lugar: Bruna Beatriz Silva Barbosa, da Escola Estadual Profª. 

Idarlene Severino da Silva 

FORTALECIMENTO DA IMAGEM

As vencedoras do Prêmio em 2013 (segurando os troféus), acompanhadas 
dos professores, gestores e a superintendente da FIER (à dir).
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Vencedores:
1º. Lugar: Débora Kalinne da Silva Lopes, aluna da Escola Estadual 

Lobo D'Almada
2º. Lugar: Fernanda Fernandes Coelho Ferreira, aluna da Escola 

Adventista de Boa Vista

Categoria II – Ensino Médio (1º. ao 3º. Ano)
Tema: “Os impactos causados por produtos piratas para a indústria 

e para a sociedade de Roraima”.

Vencedores:
1º lugar: Johana Rainara Ferreira Bispo, aluna da Escola Estadual 

Ana Libória
2º lugar: Williane Lopes Soares Costa, aluna do CUCA - Colégio 

Educacional e Cursos

30/10/2015 – 3ª. Edição

Tema: “O uso racional da energia elétrica nas residências, uma 
questão de economia e cidadania”.

Categoria I – Ensino Fundamental (6º. ao 9º. Ano)

Vencedores:
1º. Lugar: Isadora Pinheiro Bastos, aluna do Colégio Objetivo - 

Centro Educacional Macunaima
2º Colocado: Marina Viana Alves, aluna do Colégio Objetivo - 

Centro Educacional Macunaima

Categoria II – Ensino Médio (1º. ao 3º. Ano)
Tema: “A busca da eficiência energética nas indústrias como 

alternativa de competitividade e sustentabilidade econômica e 
ambiental”.

Vencedores:
1º. Lugar: Arthur Soligo Gomes, aluno do Colégio Objetivo - Centro 

Educacional Macunaima
2º Lugar: Camila Helena Menezes de Oliveira, aluna do Colégio 

Universitário Cristão da Amazônia - CUCA 

Categoria III – Nível Superior/Pós-Graduação 
Tema: “As fontes de geração de energia alternativa para Roraima: 

Viabilidade X Desafios”.

Da esquerda para a direita: Johana Rainara - Vencedora da Categoria II, 
Fernanda Ferreira - 2º Lugar na Categoria I e Déborah Lopes - Vencedora 
da Categoria I
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Vencedores:
1º. Lugar:  Francisleile Lima Carvalho, aluna da Universidade 

Federal de Roraima - UFRR
2º. Lugar: Francisco César Bezerra Visgueira, aluno da Universidade 

Federal de Roraima – UFRR

Prêmio Professor Samuel Benchimol

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima apoiou a 
realização dos Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da 
Amazônia de Empreendedorismo Consciente, com a logística 
necessária para divulgar, mobilizar e realizar as inscrições e parcerias 
com as instituições de ensino superior. 

Instituído em 2004, o prêmio Professor Samuel Benchimol é uma 
iniciativa do Governo Federal, promovida pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC e pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o Banco da 
Amazônia e as Federações das Indústrias da Região Norte. 

Em 2013, ano em que esta iniciativa completou uma década, a FIER 
sediou a realização e cerimônia de Premiação. Ao todo foram inscritos 
126 projetos, sendo: 39 na categoria ambiental; 47 na categoria 
econômica e tecnológica e 40 na categoria social. Autoridades de toda 
a região norte vieram até Boa Vista para prestigiar a outorga dos 
prêmios Samuel  Benchimol  e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente. Entre os presentes, o governador do 
Estado José de Anchieta Júnior, o presidente do Banco da Amazônia 
Valmir Rossi e o superintendente regional Donizete Campos, além dos 
presidentes das Federações das Indústrias de Roraima Engº Rivaldo 

Neves, anfitrião do evento, do Acre Carlos Takashi Sasai, do Amazonas 
Antônio Silva e do Pará José Conrado Azevedo Santos, na ocasião 
representando o presidente da CNI Robson Braga de Andrade. O vice-
reitor da Universidade Federal de Roraima Professor Doutor Reginaldo 
Gomes, representantes de instituições de ensino e pesquisa dos 
Estados do Amazonas, Pará e Acre, da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia do Amazonas e a diretoria da Federação das Indústrias de 
Roraima participaram da solenidade, bem como Representantes do 
SEBRAE, SUFRAMA, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Fundação Amazônia Sustentável e Ministério da Integração Nacional. 
Empresas privadas parceiras do evento e a Emissora de TV Amazona Sat 
também foram homenageadas.

Os premiados foram os seguintes:

 Categoria Ambiental:

 Vania Neu
Instituição  Universidade Federal Rural da Amazônia. Estado - PA
Título do Projeto  Promovendo a Sociobiodiversidade: restaura-

ção ambiental com geração de renda em comunidades ribeirinhas na 
Amazônia Oriental

2º Colocado  Mário Augusto Batista Rocha
 Inventor Independente. Estado –AM

Zero Pet nos Rios.

3º Colocado – Marcio Arthur Oliveira de Menezes
 Instituto de Pesquisas Ecológicas - Ipê. Estado – AM   

 Sistemas Agroflorestais: Geração De Renda e 
Conservação Ambiental no Baixo Rio Negro. 

Categoria Econômica/Tecnológica:

1º Colocado – Ceci Sales-Campos e Meire Cristina Nogueira de 
Andrade

Instituição – INPA e UFAM. Estado - AM
Título do Projeto  Cogumelos Comestíveis da Amazônia como 

alternativa alimentar e melhoria da qualidade de vida.

2º Colocado  Lucas Bezerra Felix
Instituição  SISA - Sistemas Solares Alternativos. Estado - AC
Título do Projeto  Torre de recarga solar.

3º Colocado  Renilto Frota Correia
Instituição  Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA.
Estado - AM
Título do Projeto  Uso do Mesocarpo do Babaçu (Orbignya 

Phalerata Mart.) para a Produção de Etanol e Alfa-Amilases na 
Amazônia Brasileira.

 

1º Colocado –
–

–

–
Instituição –
Título do Projeto – 

Instituição –
Título do Projeto –

–

–
–

–

–
–

–

Os vencedores da edição 2015 (segurando os troféus), com os gestores, 
professores, orientadores e as superintendentes da FIER e IEL(centro)
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Categoria Social:

1º Colocado – João Carlos de Souza Meirelles Filho.
Instituição  Instituto Peabiru. Estado – PA  
Título do Projeto  Festival Flutuante de Leitura e Literatura 

Ribeirinha da Amazônia.

2º Colocado  Franklen dos Santos Cordovil
Instituição  Universidade Federal Rural da Amazônia. Estado - PA
Título do Projeto  Confecção de Brinquedos Sustentáveis.

3º Colocado  Michinori Konagano 
Instituição  Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu. Estado - PA
Título do Projeto  Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu Safta – 

Tecnologia Social da Amazônia. 

Categoria Personalidade Amazônica: 

Agraciado  José Seixas Lourenço
Instituição  Universidade Federal do Oeste do Pará. Estado – PA
Indicação  FAEPA/ FIPA 

Categoria Empreendedorismo Consciente:

1º Colocado  Leandro Frederico Ferraz Meyer.
Instituição  Universidade Federal Rural da Amazônia. Estado – PA  
Título do Projeto  Educação Integral para o Empreendedorismo 

Consciente em Assentamentos da Reforma Agrária no Estado do Pará.

–
–

–
–

–

–
–

–

–
–

–

–
–

–

2º Colocado   Ariel de Andrade
Instituição  ANPM - Associação Nacional dos Produtores de Pisos
de Madeira. Estado - SP
Título do Projeto  PROJETO PIMADS - Piso de Madeira 

Sustentável.

3º Colocado  Não Houve Agraciado.

Categoria Suporte ao Desenvolvimento Regional:

1º Colocada  Ceci Sales-Campos.
Instituição  Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. 

Estado – AM  
Título do Projeto  Cultivo de Cogumelos Comestíveis e 

Medicinais: Uma Estratégia Bioeconômica E Socioambiental para a 
Amazônia nos Próximos Anos. 

2º Colocado  Emerson Clayton Arantes
Instituição  Universidade Federal de Roraima. Estado - RR
Título do Projeto  Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares e Empreendimentos Econômicos Solidários- ITCPES/UFRR: 
formação em economia cooperativa e solidária para superação da 
pobreza em Roraima.

Categoria Empresas na Amazônia: 

Agraciado  Natura - Bem Estar Bem. Estado – SP
Indicação  Instituto Euvaldo Lodi - PA

–
–

–

–

–
–

–

–
–

–

–
–

Autoridades do Sistema Indústria e agraciados
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Convidados prestigiam a solenidade de outorga dos prêmios no Espaço Domus

Da esquerda para a direita, o Presidente do Banco da Amazônia Walmir Rossi, 
Presidente da FIER eng. Rivaldo Neves, Nora Benchimol e governador José de 

Anchieta Junior dividem a foto com o Presidente da Federação das Indústrias do 
Acre – FIEAC, Carlos Takashi Sasai, anfitrião dos Prêmios em 2014

Vice-reitor da Universidade Federal de Roraima Professor Doutor Reginaldo
Gomes entrega a premiação ao vencedor da categoria suporte ao 

desenvolvimento Regional, professor Emerson Clayton Arantes da UFRR
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FIER apresenta setor industrial para oficiais da ECEME

A cada ano uma turma de oficiais alunos dos cursos de Altos 
Estudos Militares da Escola de Comando e Estado Maior do Exército 
Brasileiro (ECEME), vem à Roraima com o objetivo de conhecer os 
aspectos econômicos, estratégicos e sociais do Estado. Como parte da 
programação, eles assistem a palestras proferidas pela FIER a respeito 
das potencialidades, desafios, oportunidades e ameaças ao 
desenvolvimento industrial. Segue abaixo um resumo dos temas 
apresentados:

21/09/2012 – Perfil da Indústria de Roraima;
10/09/2013 – O Sistema Indústria em números;
01/09/2014 – Perfil e Dados Socioeconômicos da Indústria de 

Roraima;
01/09/2015 - “Os aspectos da Expressão Econômica do Estado de 

Roraima e sua referência no âmbito regional e nacional e como se dá 
a sua integração no cenário internacional”.

A representante da FIER (segurando o certificado de reconhecimento 
da ECEME), o Presidente da FECOMERCIO e o representante da 
FAER juntamente com os alunos oficiais.

2013 - FIER recebeu militares da Escola de Comando e Estado 
Maior do exército para apresentar dados referentes a indústria local

2012 - Oficiais do Exército participaram de palestra sobre os principais 
aspectos econômicos de Roraima

2014 - Oficias durante palestra do Perfil e Dados Socioeconômicos da 
Indústria de Roraima
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Café com a Imprensa 

Promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima, 
para os profissionais de todos os veículos de comunicação local, o 
evento aconteceu no dia 14 de novembro de 2014, no Tapiri do SESI. O 
objetivo foi reconhecer a importância do trabalho da imprensa para a 

FIER apoia medidas de combate à corrupção

Após aderir ao manifesto popular coordenado pelo Ministério 
Público Federal no lançamento do Programa 10 Medidas Contra a 
Corrupção, a FIER deu início a uma ampla articulação com diretores, 
conselheiros, dirigentes e colaboradores do Sistema Indústria, bem 
como junto aos sindicatos e empresas industriais, para colher 
assinaturas no abaixo assinado para que o projeto de Lei que 
regulamenta as medidas pudesse ser encaminhado ao congresso 
Nacional. No dia 01 de setembro de 2015 a FIER encaminhou 1.415 
assinaturas com 06 cartas de apoio e no dia 30 de setembro de 2015, 
foram 281 adesões com 11 cartas, totalizando assim 1.696 assinaturas 
e 17 cartas de apoio ao movimento.

Articulações 

26/02/2012 a 29/02/2012 - O Sistema FIER, representado pela 
Superintendente da FIER/SESI, Almecir Câmara e pela Coordenadora 
de Lazer do SESI/RR, Waldeth Gondim, participou da cerimônia de 
lançamento da parceria entre o Governo do Estado de Roraima, 
Fundação Astronauta Marcos Pontes e a Organização das Nações 
Unidas por meio da UNIDO – estrutura que cuida do Desenvolvimento 
Industrial do planeta, para implantação do Projeto Ecoestado, cuja 
primeira etapa era a transformação de Boa Vista em uma Ecocidade. A 
ideia era desenvolver ações estruturantes com foco no 
desenvolvimento sustentável.

divulgação dos serviços e posicionamento do sistema Indústria-RR. 
Durante o café da manhã houve uma apresentação das realizações com 
maior destaque no rádio, televisão, mídia impressa e internet e, ao 
final, foram sorteados tablets, câmeras fotográficas, carregadores 
portáteis para celular e muitos outros brindes para os convidados.

Jornalistas de diversos veículos de comunicação recebendo 
brindes entregues pela diretoria da FIER durante o sorteio.
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16/10/2012 a 18/10/2012 - A FIER participou da identificação de 
insumos para a formatação do Projeto EcoEstado. O trabalho foi 
conduzido pelo comitê coordenador presidido pelo astronauta Marcos 
Montes, presidente da Fundação “Astropontes” e idealizador do 
projeto Ecoestado em Roraima. Nesta etapa, ocoreu a discussão e 
identificação de oportunidades e ameaças ao desenvolvimento 
sustentável nas suas três vertentes: social, econômica e ambiental. A 
FIER apresentou as dificuldades e potencialidades industriais, bem 
como o Mapa da Indústria de Roraima – um plano estratégico de 
desenvolvimento do setor – onde as empresas definem como visão a 
ser alcançada até 2020. Coube à Fundação Marcos Pontes e a UNIDOS, 
consolidar o trabalho produzido nesta etapa, articular com o Governo a 
composição definitiva dos comitês, e propor o cronograma de 
desenvolvimento das ações.

16/07/2012 - A superintendente da FIER, Almecir Câmara, foi 
empossada no dia 16 de julho, no auditório do Pronat/UFRR, como 
membro titular do Conselho Gestor da Incubadora de Políticas 
Públicas da Amazônia – IPPA, tendo como suplente a assessora da 
Federação, Karen Telles. A incubadora é uma rede de Pesquisa, Ensino e 
Extensão vinculada ao Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que tem como missão 
contribuir para o aperfeiçoamento do processo de concepção, 
formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas de 
Desenvolvimento Sustentável para a Região Amazônica. 

O Fisco Contábil, evento promovido pelo Sindicato das Empresas 
de Contabilidade e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas do Estado de Roraima (Sescon-RR), contou 
com o apoio da FIER, SESI e SENAI nas edições de 12/09/2012 a 
15/09/2012; 26/10/2013 a 26/10/2013 e 12/11/2014 a 15/11/2014. O 
objetivo do encontro foi de incentivar a qualificação do contabilista 
frente às necessidades do mercado no setor público, privado e social. 
Houve destaque para o enquadramento das empresas, CNAE, GFIP e 
Contribuição sindical.

02/08/2012 - A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
firmou parceria com a Fundação Abrinq Pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente, visando contribuir para o cumprimento dos objetivos do 
Programa Empresa Amiga da Criança. A FIER disseminou as 
informações sobre o Programa entre os sindicatos e empresas filiadas, 
com a finalidade de mobilizá-los para a sua adesão. A partir desta ação, 
as indústrias interessadas em obter o selo de Empresa Amiga da 
Criança, poderão passar por uma análise técnica e aprovação por parte 
da equipe Abrinq.

21/02/2013 - Workshop sobre o sistema S, realizado pelo 
Conselho Deliberativo do SEBRAE com a participação dos novos 
prefeitos eleitos em 2012. A FIER foi representada pelo conselheiro 
Audemar Carvalho de Souza e a Assessora de Gestão da FIER, 
realizando a exposição de produtos e serviços prestados pela FIER, 
SESI, SENAI e IEL.

02/09/2013 a 09/12/2013 – A FIER apoiou as comemorações do 
Dia Internacional Contra a Corrupção e a Semana Cidadã de Combate 
à Corrupção, a Controladoria-Geral da União – CGU, com a realização 
de palestras e atividades pedagógicas nas escolas da rede estadual. Ao 
final desta programação aconteceu o lançamento do selo 

Superintendente da FIER, Almecir Câmara, durante sua 
posse como membro da IPPA

VIII Fisco Contábil com o apoio da FIER
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24/03/2015 – A diretoria da Federação das Indústrias – FIER e 
representantes da Companhia Aérea Insel Air se reuniram para 
discutir a possibilidade de voos diretos de Boa Vista para Georgetown, 
fazendo a conectividade com o Caribe e Flórida (EUA). Participaram a 
vice-presidente da FIER e presidente do Sindearter, Maria Luiza 
Campos; a Diretora 1a. Secretária e presidente do SINDICONF, Rosinete 
Damasceno Baldi; o diretor 1o. Tesoureiro e presidente do SINDIREPA, 
João da Silva; o presidente do SINDIGAR, Crisnel Ramalho; o presidente 
do SINDICON, Luiz Brito; a superintendente da FIER, Almecir Câmara, 
acompanhada pela equipe técnica da entidade; o secretário adjunto da 
Secretaria de Estado da Fazenda, Shiská Palamitshchece Pereira Pires e 
o diretor do Sindimadeiras, Eduardo Oestreicher. 

comemorativo ao Dia Internacional Contra a Corrupção, a criação do 
Observatório Social de Boa Vista-RR, a premiação das escolas de 
destaque no Dia da Criança Cidadã e na Semana Cidadã de Combate à 
Corrupção e apresentações culturais. 

19/09/2013 a 22/09/2013  - A Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima – FIER participou da Feira do Empreendedor 2013, 
promovida pelo SEBRAE, no Parque Anauá. No stand da Federação o 
público pôde conhecer os serviços oferecidos pela FIER com destaque 
para as ações do Programa de Apoio a Competitividade da Micro e 
Pequena Empresa – PROCOMPI, Programa de Desenvolvimento 
Associativo – PDA, orientações e serviços do Posto do BNDES, 
atividades e projetos do Centro Internacional de Negócios – CIN, ações 
de Apoio ao Comércio Exterior, além das ações de articulação, defesa e 
representação dos interesses da indústria junto à sociedade e ao poder 
público.

09/03/2015 e 10/03/2015 - A Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima realizou a revisão do seu Mapa Estratégico para o 
horizonte 2015/2020. A equipe técnica, juntamente com a alta dire-
ção da entidade, propuseram a adoção de uma estratégia mais 
otimizada e focada nos resultados para a o alcance da missão e visão da 
Federação, com novos objetivos estratégicos, metas e indicadores.

Participação da FIER na Feira do Empreededor 2013. A entidade apresentou seus 
produtos e serviços para o empresário industrial de Roraima

Mapa Estratégico da FIER horizonte 2015/2020 

O Gerente comercial da companhia aérea, Lucas Arruda, 
durante apresentação da proposta





INOVAÇÃO





A Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) é um movimento 
coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o 
desafio fazer com que a inovação faça parte das empresas brasileiras, 
contribuindo para a formação de um consenso capaz de dar um forte 
apoio privado à Iniciativa Nacional pela Inovação (INI) e ao 
aprimoramento das políticas públicas, com foco nas reais necessidades 
da indústria. A partir daí foi criado o Sistema de Núcleos de Inovação 
(SNEI), agregando os núcleos de inovação nos estados, coordenados 
pelas Federações das Indústrias e pelos Departamentos e Núcleos 
Regionais do Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – SENAI e Instituto Euvaldo Lodi – IEL.

O Núcleo de Inovação do Sistema Indústria/Roraima foi criado 
em 2011 e integra a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) com 
a missão de mobilizar, capacitar e auxiliar as empresas industriais a 
inovar como elemento de melhoria competitiva. Por meio do programa 
Inova Indústria, reúne projetos e serviços prestados pelas casas do 
Sistema Indústria de Roraima. Principais realizações:

01/04/2012 - A Federação das Indústrias de Roraima (FIER), em 
parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) e SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio 
à Micro e Pequena Empresa), iniciou em abril a implantação dos 
Projetos de Inovação nas Micro e Pequenas Indústrias. Foram 
visitadas cerca de 50 empresas de segmentos variados como alimentos 
e bebidas, madeira e móveis, minerais não metálicos, reparação de 
veículos, confecção, construção civil e terraplanagem. A implantação 
dos planos de inovação aconteceram por meio de ações de 
mobilização, capacitação, consultoria e assessoria. 

26/07/2012 – Workshop e palestra com temáticas voltadas à 
cultura da inovação, com a participação do professor Dálcio Roberto 
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dos Reis, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), pós-
doutor em Planejamento Estratégico de Tecnologia pela Universidade 
de Aveiro, em Portugal e doutor em Gestão Industrial. O evento deu 
início às atividades do Núcleo de Inovação de Roraima (NIRR), com o 
Projeto de Implantação de Planos de Inovação em Micro e Pequenas 
Indústrias de Roraima.

09/10/2012 - A FIER participou do IV Encontro do Fórum de 
Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia da Região Norte 
– FORTEC Norte, apresentando os desafios da inovação na indústria 
roraimense. Com o tema “Da teoria à Prática: Transformando 
conhecimento em inovação”, o evento reuniu acadêmicos, 
pesquisadores e representantes de instituições ligadas ao assunto. 

01/12/2012 – Roraima foi o único Estado da Região Norte a se 
classificar para a semifinal do Prêmio Nacional de Inovação 
promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) e Movimento Brasil Competitivo (MBC).

A indústria LB Construções, inscrita pela Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima – FIER, no Prêmio Nacional de Inovação, foi 
selecionada para a etapa semifinal, sendo a única da região norte entre 
as 38 participantes. 

Outubro de 2013 a Junho de 2014- O Núcleo executou o Convênio 
CNI-SEBRAE, que atendeu 06 empresas em consultoria de INOVAÇÃO 
conseguindo implementar inovações em marketing, de produtos, de 
processos e organizacional.

Agosto de 2014 – Foram mobilizadas 22 empresas em evento de 
lançamento das inscrições para o Prêmio FINEP de Inovação e 
alcançou o resultado de 02 inscrições efetivadas de acordo com os 
critérios do prêmio. Ainda em agosto, tivemos uma das empresas 
atendidas pelo Convênio CNI-SEBRAE citada na publicação nacional 
dos casos de sucesso. 

Agosto a Novembro de 2015 - Avaliação dos Prêmios Sebrae 
Mulher de Negócios e Prêmio MPE Brasil contribuindo para o 
desenvolvimento de uma base de conhecimentos sistematizada sobre 
inovação. 

INOVAÇÃO 

Professor Dálcio Roberto dos Reis, da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR), durante Workshop
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Maio a Setembro de 2015 – Composição da programação de 
palestras com a temática da inovação durante a Feira da Indústria de 
Roraima – FEIND 2015 e mobilização de público empresarial e 
acadêmico.

10/09/2015 - Atendimento ao público no stand do Núcleo de 
Inovação do sistema Indústria/Roraima na FEIND 2015, com a 
divulgação dos serviços e atuação do NIRR.

21/09/2015 a 15/09/2015 - Apoio a capacitação de empresários na 
temática inovação por meio das palestras “Formando equipes 
inovadoras” e “Inovar para enfrentar a crise” no evento do SEBRAE 
Semana Compre do Pequeno Negócio otimizando as práticas de 
articulação e parcerias com o ecossistema da inovação.

Presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, durante a abertura 
da semana “Compre do Pequeno Negócio”

A superintendente do IEL, Lídia Tavares, o presidente da FIER, Rivaldo Neves, a 
Jornalista Maria Cândida, superintendente da FIER, Almecir de Freitas Câmara e a 
coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, na premiação do "Mulher de 
Negócio."Mulher de Negócios"

Palestra "Estratégia e Inovação de Ruptura", na FEIND 2015

Espaço para conversar sobre inovação FEIND 2015



RELATÓRIO DE GESTÃO DA FIER 2012 - 2015  -  89

Indústrias roraimenses têm destaque no Prêmio Nacional de 
Inovação

O Prêmio Nacional de Inovação é uma iniciativa da Mobilização 
Empresarial da Inovação (MEI), realizado pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), e Movimento Brasil Competitivo (MBC) com o 
apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

É destinado às micro e pequenas empresas dos segmentos da 
indústria, comércio e serviços e as médias e grandes empresas 
industriais de todo o país e será concedido aos participantes nas 
categorias Empresa (Gestão da Inovação e Agente Local de Inovação) e 
Projeto (Inovação Tecnológica e Modelo de Negócios). Em Roraima 
cinco empresas foram classificadas para a segunda etapa: 

Ÿ ARROZ ITIKAWA - Projeto Arroz Oriental;
Ÿ ARTE DIGITAL - Adesivos personalizados;
Ÿ FIT MANEJO FLORESTAL - Projeto de Responsabilidade Social
Ÿ MÓVEIS ECOLÓGICOS DA AMAZÔNIA - Móveis de Lata;
Ÿ PUBLICOLOR - Uso de nova tecnologia melhorando o 

desempenho produtivo. 
Além das empresas citadas, foi classificada para a segunda etapa a 

PONTUAL SERVIÇOS, como Agente Local de Inovação e a indústria 
ARROZ  ITIKAWA chegou a etapa semifinal do prêmio. 

Empresária, Izabel Itikawa,  no stand da empresa expondo seu produto 
inovador na FEIND 2015





HOMENAGENS
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15/02/2012 - Em uma sessão especial alusiva ao Dia Internacional 
da Mulher, a vice-presidente da FIER, presidente do Sindicato dos 
Artesãos Autônomos e das Empresas de Artesanato do Estado de 
Roraima (SINDEARTER) e ex-deputada, Maria Luiza Vieira Campos 
recebeu a Comenda “Orgulho de Roraima”, concedida pela Assembleia 
Legislativa de Roraima.

07/06/2013 - Durante visita do Secretário Geral Adjunto da 
Organização das Nações Unidas, Thomas Stelzer à FIER, a entidade 
recebeu o reconhecimento Honoris Causa, pelos serviços prestados à 
Bacia Amazônica, à promoção do desenvolvimento industrial e ao 
compromisso com a sustentabilidade. 

10/10/2013 – A FIER, juntamente com o SESI, SENAI e IEL 
receberam a Comenda Orgulho de Roraima, concedida pela 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima - ALE, por indicação do 
Deputado Gabriel Picanço, pelos relevantes serviços prestados ao 
estado de Roraima. 

04/04/2014 – A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – 
FIER recebeu a Ordem do Mérito Comercial, concedida pela 
Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
Roraima - Fecomércio-RR, durante cerimônia em que foram 
comemorados os seus 23 anos de criação. A honraria é concedida a 
personalidades físicas, jurídicas e organizações nacionais e 
internacionais, que se destacaram no segmento empresarial, cultural, 
científico, político, religioso, social e na defesa livre, contribuindo para 
com as entidades do sistema FECOMÉRCIO/SESC/SENAC/IFPD no 
Estado de Roraima. A homenagem foi recebida pelo presidente da 
FIER, empresário Rivaldo Neves, pela implantação e condução do 
modelo de gestão do Sistema Indústria – RR. 

31/03/2014 - O Presidente da Federação das Indústrias de Roraima, 
empresário Rivaldo Neves recebeu a Medalha Grandes Amazônidas, 
concedida pela organização da sociedade civil Pan Amazônia, na sede 
da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas – FIEAM, em 
Manaus. Trata-se do reconhecimento do valor de indivíduos, empresas 
e instituições que tenham contribuído de modo significativo para a 
promoção do fortalecimento regional e do bem comum dos povos da 
Amazônia Continental.  A Pan Amazônia atua promovendo o ideal da 
cooperação e integração regionais, como meio para fortalecer as 
sociedades Amazônicas. 

HOMENAGENS

 O Presidente da FIER recebendo a homenagem do Presidente da 
FECOMÉRCIO, Airton Dias (à esq) e o diretor da entidade, Ricardo Matos (à dir)

Troféu de reconhecimento
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21/11/2014 – A Federação das Indústrias do Estado do Acre 
reconheceu o apoio da FIER aos Prêmios Professor Samuel Benchimol 
e Banco da Amazônia de Desenvolvimento Sustentável.

25/11/2014 – Outorga da Medalha do Mérito Industrial para o 
industrial roraimense Getúlio Alberto de Souza Cruz -  Fundador do 
Grupo Folha, o qual é composto pela Gráfica Editora e responsável pela 
edição e publicação do Jornal Folha de Boa Vista, periódico de maior 
volume e tempo circulação no Estado. A honraria foi Instituída pela 
diretoria da Confederação Nacional da Indústria, sendo concedida aos 
empresários do setor, que tiverem obtido destaque pelo 

empreendedorismo e contribuição para o desenvolvimento da 
indústria no seu Estado e no Brasil. A escolha foi feita mediante a 
análise das indicações dos nomes e currículos enviados pelas 27 
Federações das Indústrias, entre os quais dez foram escolhidos. 

FIER é homenageada por apoiar o empreendedorismo

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima estimula as ações 
de empreendedorismo e apoia as iniciativas promovidas com o 
objetivo de viabilizar a criação de novos produtos e empresas em 
Roraima. 

Por esta razão, a Junior Achievement, uma associação educativa 
sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, cujo objetivo é 
despertar o espírito empreendedor nos jovens, ainda na escola, 
estimulando o seu desenvolvimento pessoal, proporcionando uma 
visão clara do mundo dos negócios e facilitando o acesso ao mercado 
de trabalho, homenageou a FIER de 2012 a 2015 por ser mantenedora 
em Roraima, viabilizando o desenvolvimento das suas atividades.

Presidente da FIER, Rivaldo Neves, recebendo a Medalha Grandes 
Amazônidas, concedida pela  Pan Amazônia.

Homenagem concedida à FIER pela divulgação e apoio na mobilização para 
inscrição dos projetos.

O industrial Getúlio Cruz ao lado do presidente da CNI, Robson Braga e do 
Delegado Representante da FIER junto à CNI, Clerlânio Holanda.

Troféus pelo reconhecimento de incentivo educativo



GESTÃO EM NÚMEROS
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GESTÃO EM NÚMEROS

A FIER atua em 15 Conselhos locais, 1 Conselho Nacional, 2 Fóruns Estaduais, 2 Comissões 
Estaduais e 1 Comissão Nacional, conforme segue:
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