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NOVOS MEMBROS DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FIER 
TOMAM POSSE PARA EXERCÍCIO 2023

Conselhos

 No dia 13 de fevereiro, foram realizadas as 
posses dos presidentes, vices e membros dos conselhos 
temáticos da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER). 
 Os conselhos temáticos são fóruns permanentes 
formados por empresários industriais, instituições de 
diferentes segmentos da sociedade, especialistas e 
técnicos do Sistema Indústria, para discutir propostas de 
políticas e projetos que estimulem o desenvolvimento 

 O primeiro colocado venceu como presidente 
e o segundo assumiu a vaga de vice-presidente. No 
Conselho Temático Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas (CTRSRT), tomou posse como presidente o 
empresário Roberto Kennedy Scharamm Rodrigues e o 
vice Carlos Vitor Vilhena. 
 O Conselho Temático Micro e Pequena 
Empresa, Economia e Política Industrial (COMPI) votou 
para presidente João de Lima Tavares e Virgílio Barbosa 
de Mello Neto assumiu como vice.
 Tomaram posse como presidente e vice do 
Conselho Temático Meio Ambiente, Recursos Naturais, 

Membros do Conselho Temático Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas (CTRSRT)

Membros do Conselho Temático Micro e Pequena Empresa, Economia e 
Política Industrial (COMPI)

Membros do Conselho Temático Meio Ambiente, Recursos Naturais, 
Energia e Infraestrutura (CTMAR)

integrado e em rede, para as ações e iniciativas de 
desenvolvimento industrial, junto ao Poder Público e 
iniciativa privada.
 Apesar das reuniões serem bimestrais, foram 
realizadas as extraordinárias para a posse dos novos 
membros. Os encontros aconteceram no auditório 
da FIER. Cada conselho apresentou os respectivos 
candidatos ao cargo de presidente. A votação foi 
impressa e cada conselheiro pôde escolher o candidato.

Energia e Infraestrutura (CTMAR), André Felício 
Gonçalves e vice João da Silva, respectivamente.



CONSELHO DE CURADORES FAZ REUNIÃO ORDINÁRIA PARA 
APRESENTAR ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023

EMPRESÁRIOS DO SETOR DE CONFECÇÃO SOLICITAM QUE 
FARDAMENTO ESCOLAR MUNICIPAL SEJA CONFECCIONADO EM 

BOA VISTA

 No dia 17 de fevereiro foi realizada a reunião 
ordinária do Conselho de Curadores da Fundação 
Ajuri, para apresentar os informes do andamento das 
atividades e das previstas para o ano de 2023, definir 
os calendários de reuniões, avaliar os resultados 
alcançados no Plano Anual de Trabalho 2022 e aprovar 
o de 2023, além de outros assuntos. 
 No plano, constam as metas e ações que 
precisam ser atingidas para que a Fundação cumpra 
com seus objetivos institucionais. Também contempla 
no Planejamento, a previsão de arrecadação de 
receitas e as despesas para o exercício.
 O conselho tem a finalidade de prestar 
apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão 
da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e a 
promoção do desenvolvimento técnico e científico da 
região amazônica, em especial do estado de Roraima, 
visando a qualidade de vida da população, inserida 
em um contexto de um ambiente ecologicamente 
equilibrado e identificado com os valores histórico-
culturais da região.
 A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER) faz parte do Conselho Curador, por 

meio da superintendente Almecir Câmara, que foi 
representada pela superintendente do IEL-RR, Rônia 
Barker, na reunião.

Conselho Curador
O conselho de curadores da Fundação Ajuri é composto 
pelo presidente do Conselho e 5 membros, sendo 3 
representantes da UFRR, um representante da FIER e 
um representante da Fecomércio.
 Compete ao Conselho de Curadores, entre 
outras atribuições, a de deliberar sobre o Plano de 
Trabalho do Diretor Executivo, bem como sobre a 
prestação de contas da Fundação.

 Representantes do Sindicato das Indústrias 
da Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Tapeçaria, 
de Capotarias e Similares do Estado de Roraima 
(Sindiconf), Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER) e outros, se reuniram nessa quinta-
feira, dia 23 de fevereiro, com a secretária Municipal 
de Educação, Maria Consuêlo Sales da Silva. 
 A reunião foi realizada para atender uma 
solicitação do setor de confecções, que requisita que 
os uniformes escolares do município sejam fabricados 
pelas indústrias de confecção roraimenses.
 Diante desta demanda do setor, o Sindiconf 
em defesa do setor empresarial de confecções do 
Estado de Roraima, busca parceria com Prefeitura 
Municipal de Boa Vista, para que possam elaborar 
uma proposta que possibilite que as empresas 
roraimenses confeccionem os fardamentos escolares 
do município.
 O encontro ocorreu na sede da Secretaria 

Municipal de Educação. A conversa foi produtiva, pois 
a secretária ouviu as demandas dos empresários e 
também as sugestões da FIER, como representante 
da classe industrial. 
 Maria Consuêlo se dispôs a analisar as ideias 
compartilhadas durante a reunião, junto com o 
prefeito e toda a equipe técnica, e dar o retorno em 
breve aos empresários, em um próximo encontro.

FIER esteve representada pela superintendente do IEL-RR, Rônia Barker

FIER apresentou uma proposta, que deve ser analisada pelo Poder 
Executivo Municipal



CONSELHOS REGIONAIS DO SESI-RR E SENAI-RR PARTICIPAM 
DE REUNIÃO ORDINÁRIA

PRESIDENTE DA FIER PARTICIPA DA ASSINATURA DO 
PROTOCOLO QUE PREVÊ ENVIO DE R$ 455 MILHÕES PARA O 

SETOR PRODUTIVO

 Os Conselhos Regionais do Serviço Social da 
Indústria de Roraima (SESI-RR) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI-RR) estiveram 
reunidos para debater, aprovar e apresentar assuntos 
administrativos de relevância às instituições. 
 Entre os temas votados estiveram: transposição 
de verbas do Orçamento do Departamento Regional 
do SESI-RR e também do SENAI-RR, referente ao 
exercício de 2022, e apreciação e aprovação do 
Balancete do Departamento Regional de cada casa 
correspondente ao mês de dezembro do ano passado 
e de janeiro de 2023. 

 A presidente da FIER, empresária industrial 
Izabel Itikawa, participou nesta sexta-feira, dia 24 de 
fevereiro, da solenidade de assinatura do protocolo 
de intenções entre o Governo com o Banco da 
Amazônia sobre os recursos provenientes do FNO 
(Fundo Constitucional de Financiamento do Norte). 
 O evento ocorreu no Salão Nobre Augusto 
Cardoso, do Palácio Senador Hélio Campos, e reuniu 
empresários industriais, associações, cooperativas, 
sindicatos da agricultura familiar e outras instituições. 

 Foram aprovados, ainda, a prestação de 
contas e o Relatório de Gestão do SESI-RR, referente 
ao exercício de 2022; Plano de Curso Técnico em 
Eletrotécnica e o Curso Técnico em Segurança no 
Trabalho do SENAI-RR.
 Ainda na reunião, foi feita a apresentação 
do Painel de Indicadores da Gestão do SENAI-RR, 
referente ao mês de dezembro do ano passado, em 
seguida, realizada apresentação dos Relatórios do 
Compliance, referentes aos meses de dezembro de 
2022 e janeiro de 2023 e por fim a apresentação do 
Programa PROFIER. 

Foto: Fernando Oliveira/Secom-RR

 O FNO é um fundo do Governo Federal que 
fomenta o desenvolvimento do Norte do Brasil e é 
administrado pelo Banco da Amazônia, que há mais 
de 30 anos atua nos sete Estados da região. 
 O repasse para Roraima no ano de 2023 
será de R$ 455 milhões e tem como base um 
planejamento prévio feito pelo banco junto com o 
Governo do Estado, instituições da cadeia produtiva e 
da sociedade civil locais que representam as áreas em 
que o montante será aplicado.



ESCOLA DO SESI SEGUE COM VAGAS PARA ENSINO MÉDIO, 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA PROFISSIONALIZANTE 

E BOLSAS DE GRATUIDADE

 O Centro de Educação do Trabalhador João 
de Mendonça Furtado – CET, a Escola do SESI, segue 
oferecendo vagas para o Ensino Médio e Educação de 
Jovens e Adultos Profissionalizante, além de novo edital 
oferecendo bolsas de gratuidade. Ao todo ainda estão 
disponíveis 47 vagas divididas entre três modalidades 
de ensino.
 No Ensino Médio, a Escola do SESI oferece 
as últimas vagas para o ano letivo de 2023. Estão 
disponíveis 11 vagas para o 1º ano divididas entre o 
turno matutino e vespertino e 09 vagas para o 2º ano 
também divididas entre o turno matutino e vespertino. 
 O Ensino Médio é destinado a dependentes de 
trabalhadores da indústria, conveniados e comunidade 
em geral com idade de 15 a 17 anos. Na Escola do SESI os 
alunos tem uma  educação aliada a tecnologia. As aulas 
tem uso do minecraft, robótica e outras plataformas 
educacionais com foco na metodologia STEAM, sigla 
em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática, e atividades gamificadas para incentivar a 

 Destinadas aos dependentes de trabalhador do Setor Industrial que tiver renda média dos três últimos 
meses de salário base, de no máximo 2 ½ Salários Mínimos, a Escola do SESI também está com bolsas de 
gratuidade disponíveis. 
 As vagas são para Ensino Fundamental I e II, sendo uma para o 1º ano (vespertino), uma para o 6º ano 
(vespertino), uma para o 7º ano (vespertino), uma para o 8º ano (matutino) e uma para o 9º ano (vespertino). 
Além disso, o 2º ano (matutino) possui duas vagas. 
 A bolsa de gratuidade inclui isenção total das mensalidades, kit material didático e 02 jogos de uniformes. 
O prazo para solicitação de matrículas segue até o dia 06 de março e o edital de gratuidade 001/2023 está 
disponível no site do sesiroraima (https://www.sesiroraima.com/).
 Para mais informações de todas as vagas ainda disponíveis na Escola do SESI, os interessados podem 
entrar em contato com a Secretaria da Escola do SESI/RR no número (95) 98126-0099 ou ir presencialmente 
na secretaria da Escola do SESI no horário das 07h às 19h.

Edital oferece Bolsas de Gratuidade

educação tecnológica e preparar jovens para o futuro.
  Além disso, como uma forma de integrar 
o aluno ao mercado de trabalho, o Ensino Médio 
também é técnico integrado ao SESI/SENAI oferecendo 
formação em Técnico em Redes da Computação.
 Já a EJA Profissionalizante SESI/SENAI ainda 
tem 20 vagas disponíveis, sendo voltada para pessoas 
com idade a partir de 18 anos ou completos até o 
ato da matrícula e que não conseguiram concluir 
o ensino médio na idade apropriada. Um dos 
diferenciais da Escola do SESI/RR, é que desde 2020, 
a EJA Profissionalizante é realizada por meio de uma 
parceria com o SENAI/RR que possibilita ao estudante 
receber duas certificações ao final do curso: uma do 
ensino médio regular e outra do curso de qualificação 
profissional escolhido, de forma totalmente gratuita. 
 Os cursos de qualificação profissional são 
para operador de computador, eletricista instalador 
residencial, confeiteiro, assistente de recursos humanos 
e assistente de contabilidade.

Escola do SESI está com vagas 47 vagas entre Ensino Médio, EJA e bolsas de gratuidade
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UNIDADES MÓVEIS DO SENAI/RR LEVAM 
OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO NOS MUNICÍPIOS 

DE RORAIMA

 O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - SENAI/RR, por meio de suas unidades 
móveis tem levado aos municípios e comunidades 
oportunidades de qualificação em todo o Estado 
de Roraima. As 03 (três) unidades móveis nas áreas 
de Informática, Construção Civil e Alimentos, são 
ambientes de ensino sobre rodas, com laboratórios, 
oficinas, salas de aula e todos os equipamentos 
necessários para a formação de profissionais com 
o padrão SENAI de excelência. O SENAI/RR estará 
presente neste ano em diversos municípios, como 
São Luiz, São João da Baliza, Alto Alegre, Cantá 
e Bonfim com suas unidades móveis, levando 

O SENAI/RR pode atender todos os municípios de Roraima, democratizando o 
acesso à qualificação profissional.

educação profissional sobre rodas onde existe 
necessidade de qualificação de mão de obra.
 É missão do SENAI/RR promover a educação 
profissional, tecnologia e inovação em nosso 
estado, e temos o compromisso de garantir que 
o conhecimento seja compartilhado com o maior 
número de pessoas que possamos alcançar. 
 As unidades móveis também estão 
disponíveis para atenderem diretamente as 
Indústrias de Roraima, o que possibilita que os 
treinamentos sejam realizados no próprio ambiente 
de trabalho, de acordo com a necessidade de 
qualificação da empresa.

Unidades Móveis do SENAI/RR

 A primeira unidade móvel do Sistema 
Indústria Nacional foi construída em 1971. Ela 
era acoplada a um vagão de trem adaptado, onde 
eram realizados os cursos de mecânica à diesel e 
de eletricista instalador, no interior de São Paulo. 
 Já no SENAI/RR, a primeira unidade 
móvel foi construída em 2006 pelos próprios 
colaboradores, sendo adaptada para ofertar o 
curso de informática. O objetivo era expandir as 
atividades da instituição para o interior e atender, 
diretamente, no ambientes das indústrias locais.

Você sabia?
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O IEL/RR TEM MAIS DE 15 VAGAS ABERTAS PARA 
ESTÁGIO

 O IEL/RR está com 20 vagas de estágio 
abertas para diversas áreas e cursos. São grandes 
oportunidades para estudantes sejam inseridos 
no mercado do trabalho e também incentivar as 
pessoas a aplicar a teoria na prática. Interessados 

podem conhecer as oportunidades por meio do 
site do IEL Roraima: www.ielrr.org.br ou para mais 
informações entrar em contato pelo WhatsApp (95) 
3212-3884.
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