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A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER sediou, 
de 28 de setembro a 01 de outubro, a terceira fase do Projeto Nor-
te Competitivo, lançado em 2011 pela Confederação Nacional da 
Indústria - CNI, apoiando a Ação Pró-Amazônia que congrega todas 
as Federações de Indústria da Amazônia Legal.

O objetivo foi o de elaborar o planejamento estratégico da in-
fraestrutura de transporte e logística de cargas da Amazônia Legal, 
incluindo os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Esta etapa que se iniciou é chamada de “Micro-Eixos de Trans-
porte de Cargas do Estado de Roraima” e consiste no aprofunda-
mento das informações de infraestrutura local, visando desenvol-
ver um plano de prioridades estratégicas logísticas do transporte 
de cargas do Estado.

Para isso foram realizadas entrevistas com diversos segmentos 
que contribuem para a economia local, para fazer o levantamento 
da caracterização econômica desta microrregião, levando em con-
sideração o que é produzido aqui, os polos econômicos e a balança 
comercial. Foi feita a caracterização e o detalhamento dos produ-
tos selecionados, abordando os principais produtos movimenta-
dos, locais de concentração da produção e do consumo, os fluxos 
de exportação, importação, mercado interno, avaliação dos volu-
mes movimentados, as projeções de crescimento da produção, e a 
identificação de potenciais polos futuros de produção e consumo.

A partir daí, será iniciado o diagnóstico da oferta atual de in-
fraestrutura de transportes em Roraima e o levantamento dos pro-
jetos de infraestrutura de transportes previstos pelos Governos 
Estadual e Federal, assim como das necessidades e aspirações do 
setor produtivo.

Participaram das entrevistas representantes de sindicatos 
como, o Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do 
Estado de Roraima – SINDIGRÃOS, Sindicato das Indústrias Move-
leiras do Estado de Roraima – SINDIMAR, Sindicato da Indústria de 
Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Com-
pensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, Sindicato da Indústria de 
Joalheria do Estado de Roraima – SINDIJÓIAS, Sindicato dos Garim-
peiros do Estado de Roraima – SINDIGAR, Sindicato das Indústrias 
Gráficas do Estado de Roraima – SINDIGRAF, Sindicato da Indústria 
de Panificação, Confeitaria e Alimentos do Estado de Roraima – 
SINDIPAN, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Ter-
raplanagem e Obras do Estado de Roraima – SINDICON, Sindicato 
das Cerâmicas do Estado de Roraima – SINDICER, Sindicato das In-

dústrias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de 
Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima – SINDICONF, Sindicato 
dos Artesãos Autônomos, Empresas de Artesanato e Artefatos do 
Estado de Roraima – SINDEARTER, Sindicato da Indústria de Repa-
ração de Veículos e Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA 
e Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de 
Roraima – SETCERR;  cooperativas como a dos Hortifrutigranjei-
ros do Projeto Estufa de Boa Vista – COOPHORTA, Cooperativa dos 
Marceneiros – COOPMARCENEIRO e Cooperativa Agropecuária de 
Roraima – COOPCARNE; e a Associação de Distribuidores e Ataca-
distas do Estado de Roraima – ADARR. 

Também foram envolvidas as entidades de classe e apoio em-
presarial como  Federação da Agricultura de Roraima – FAER/SE-
NAR, Federação do Comércio – FECOMERCIO, Federação das As-
sociações comerciais e industriais de Roraima – FACIR, Federação 
Roraimense das Associações das Micro e Pequenas Empresas do 
Estado de Roraima – FEMICRO, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – SEBRAE e Organização das Cooperativas do 
Brasil em Roraima - OCB/RR.

Os órgãos públicos foram a Secretaria de Planejamento do Es-
tado de Roraima – SEPLAN, Secretaria de Infraestrutura – SEINF, 
Agência de Fomento de Roraima – AFERR e Secretaria de Agricul-
tura – SEAPA, o Departamento Estadual e Trânsito – DETRAN e o 
Departamento Nacional de Infraestrutura e transporte – DNIT. 

Segundo a Gerente do Projeto, Andrea Machado, responsável 
pelas entrevistas realizadas no decorrer dos quatro dias, Roraima 
apresenta potencial de crescimento e diversidade de produção.

“Tivemos contato com todos os pilares que podem auxiliar no 
desenvolvimento de Roraima, como os principais produtores da 
região, representantes de todos os sindicatos e órgão do setor pú-
blico. Na questão de potencial estamos vendo, mesmo com a crise, 
uma grande oportunidade de fazer uma seleção dos Micro-Eixos 
mais relevantes em termos de custo e benefício no investimento. 
Há um grande potencial no setor de piscicultura, no desenvolvi-
mento de soja, milho, bovinocultura e suas cadeias produtivas”. 

A Gerente continuou afirmando que “existe ainda, a possibili-
dade de conexão com o mercado externo, nos países fronteiriços 
e uma série de alternativas para viabilidade de escoamento pelo 
sentido norte. Estamos avaliando outras oportunidades, além de 
continuar a integração, que já é consolidada, com o Amazonas. A 
previsão é um desenvolvimento sustentável a longo prazo”, decla-
rou Andrea. 

Projeto de Micrologística de Transporte 
começa a ser elaborado em Roraima

Representantes de Instituições durante entrevista Gerente do Projeto, Andrea Machado
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Oficina sobre mobilização de defesa de interesse é 
realizada pela FIER

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER por 
meio do Edital Avança Sindicato, do Programa de Desenvolvimento 
Associativo – PDA, em parceria com a Confederação Nacional da 
Indústria – CNI realizou no dia 29 de setembro, uma oficina para os 
sindicatos de vários seguimentos da indústria de Roraima e Siste-
ma Indústria, voltada para mobilização e defesa de interesse. 

O evento ocorreu no auditório da FIER e contou com a parti-
cipação de representantes do Sindicato das Indústrias Moveleiras 
do Estado de Roraima – SINDIMAR, Sindicato dos Garimpeiros 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 cons-
trução Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON, Serviço Social da 
Indústria – SESI/RR e do Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR. 

A consultora da CNI, Ana Paula Massonetto, apresentou estra-
tégias, metodologias e ferramentas de comunicação, com base em 
casos de sucesso, formas e canais que podem ser utilizados pelos 
sindicatos para ampliar sua capacidade de comunicação e mobili-

zação da base empresarial.
A oficina proporcionou momentos de interação e aprendizado, 

em que os participantes tiveram a oportunidade de apontar temas 
prioritários de cada setor. Eles também puderam esclarecer dúvi-
das em comuns e compartilhar experiências sobre tipos de mobili-
zação que deram certo.

Ana Paula Massonetto, explicou que o planejamento estratégi-
co, é uma ferramenta fundamental para definir o papel, identificar 
os serviços para a categoria e, comunicar os benefícios canais de 
vínculo de relacionamento com cada associado.  “Por meio de um 
planejamento é possível traçar metas, estabelecer prioridades e 
promover ações contínuas na empresa e nos sindicatos, gerando 
participação ativa, representatividade, fazendo com que ela sinta-
-se parte dos resultados e como consequência será a confiança, e 
respeito”, disse.

De acordo com a consultora, ficou claro o interesse dos partici-
pantes em identificar o que é relevante para as indústrias e como 
o sindicato pode atuar para resolver os problemas, ela avaliou de 
forma positiva a participação e o envolvimento de todos. 

Desde o dia 28 de setembro, a Supe-
rintendência Federal da Pesca e Aquicul-
tura de Roraima (SFPA/RR) está realizando 
uma programação com diversas ativida-
des que vão desde oficinas temáticas, pa-
lestras sobre a Importância do Pescado e 
Segurança Alimentar, caminhada ambien-
tal e homenagem aos pescadores e pisci-
cultores.  A programação segue até o dia 
16 de outubro. 

A 12ª edição da Semana do Peixe é um 
evento promovido pelo Ministério da Pes-
ca e Aquicultura (MPA), e ocorre em todo 
Brasil. A proposta é incentivar o consumo 
de pescado regularmente por meio de vá-
rias ações, bem como divulgar os benefí-
cios do pescado à saúde humana.

Aqui em Roraima o evento tem o apoio do SESI por meio do Pro-
grama Cozinha Brasil, cuja as receitas elaboradoras e adaptadas ao 
pescado foram apresentadas na abertura do evento, quando a equi-
pe do Programa SESI Cozinha Brasil, participou da abertura do even-
to na sede da SFPA/RR, oferecendo degustação de diversas receitas 
nutritivas como pão de mandioca, refresco tropical de inhame, bolo 
de casca de banana e patê de pescado.

O intuito foi de levar conhecimento gastronômico, dicas de como 
aproveitar todas as partes dos alimentos e o preparo de receitas 

utilizando principalmente o pescado.
Para a coordenadora do Progra-

ma, Elisângela Santos, a parceria entre 
o SESI e a Superintendência da Pesca 
tem sido muito importante para levar 
conhecimento sobre alimentação sau-
dável e incentivar o consumo do pei-
xe. “A semana do peixe já é um evento 
tradicional que a Superintendência da 
Pesca juntamente com o SESI por meio 
do Programa tem alcançado dezenas 
de pessoas, com informações, cursos e 
ensinamentos sobre reaproveitamento 
de alimentos e alimentação saudável”, 
afirmou.

PROGRAMAÇÃO - A equipe do 
Cozinha Brasil irá atender  no mês de outubro, várias famílias de 
comunidades indígenas. De 07 a 09 será na Vila Martins Pereira e 
Nova Colina em Rorainópolis, e de 14 a 16 será nas comunidades de 
Guariba e Araçá no município de Amajarí. 

Serão preparadas as receitas de Bolo de abóbora com coco, suco 
de abóbora com maracujá, tambaqui com virado de couve, farofa 
rica, torta de peixe, mandioqueijo, refresco tropical de inhame. To-
das essas receitas foram adaptadas de acordo com a alimentação 
dos moradores daquelas regiões que consomem seus alimentos à 
base de peixe, farinha e raízes.

Equipe do Programa SESI Cozinha Brasil participa da
12ª Semana do Peixe

Participantes da oficina Consultora da CNI, Ana Paula Massonetto

Degustação do Cozinha Brasil na 12ª Semana do Peixe



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 285 - 02.10.2015

PAF volta com atividades na Vila Olímpica 
Roberto Marinho 

O Programa SESI Atleta do Futuro – PAF, que atende crianças na fai-
xa etária de 06 a 17 anos, dependentes de trabalhadores da indústria e da 
comunidade em geral gratuitamente, está de volta com suas atividades 
na Vila Olímpica, desde o dia 21 de setembro.

De acordo com o Gestor do Programa, Pascoal Duarte, inicialmente o 
PAF atenderá cerca de 800 crianças que irão desfrutar de várias ativida-
des como natação, futebol, queimada, jiu-jitsu entre outras, além disso, 
elas poderão adquirir conhecimentos e desenvolver relações interpesso-
ais. “Nesse primeiro momento queremos atender pelo menos 800 crian-
ças, pois esta ação visa disseminar os valores positivos como solidarieda-
de, amizade, tolerância, respeito, disciplina e outros, sempre por meio de 
uma conduta correta e pacífica na prática do esporte”, afirmou.

O Programa Atleta do Futuro é promovido pelo Departamento Na-

cional do SESI, pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER 
e realizado pelo SESI/RR. Conta com a parceria da FETEC e Prefeitura de 
Boa Vista e propõe a inclusão e diversidade na aprendizagem esportiva, 
desenvolvendo ações sócio-educativas, com foco nos dependentes de 
trabalhadores da indústria e da comunidade.

Atualmente o programa recebe o apoio das empresas industriais: Ar-
roz Itikawa, Norte Green e Sabão Glória. 

As atividades do PAF acontecem nas segundas e quartas-feiras e ter-
ças e quintas-feiras das 8h às 12h e das 14h às 18h.  Os pais os responsá-
veis que tiverem interesse em matricular seus dependentes é só compa-
recerem na Vila Olímpica, localizada na Rua Carmelo, 380 - Doutor Sílvio 
Botelho e preencher a ficha de inscrição. Outras informações podem ser 
obtidas no telefone 4009-1891.

 Programação especial do Dia das Crianças será 
realizada neste sábado pelo PAF

O programa Atleta do Futuro – PAF irá realizar, no dia 03 de ou-
tubro, das 8h às 12h, a segunda edição do Festival, que já é tradição 
em suas programações e desta vez terá como tema o Dia das Crian-
ças. 

Acontecerão atividades diversas, com o intuito de gerar a inte-
gração, como futebol, bigvôlei, queimada, basquete, futsal, jiu-jitsu, 
tênis de mesa, dança, ginástica, piscina recreativa, e brinquedos 
como o chute a gol e carrinhos.

O público será atendido por quatro profissionais e 20 estagiários 
de educação Física, que acompanharão toda a programação, garan-
tindo assim a segurança e a diversão durante todas as brincadeiras. 

O objetivo do evento é promover uma manhã de lazer com as 
crianças participantes do projeto e seus familiares, para que estes 
possam acompanhar o cotidiano e o desenvolvimento dos seus fi-

lhos nas atividades do Programa.
O resultado da programação vai além das expectativas e pro-

porciona, não só o lazer para as crianças e seus familiares, como 
também cria laços de amizade, tanto entre os alunos do projeto, 
quanto entre as famílias e os profissionais do SESI, que tem, nesse 
dia, a oportunidade de socialização.

Segundo o Coordenador do PAF, Pascoal Duarte, “São momentos 
de confraternização das crianças, pais, mães, estagiários e profissio-
nais. Uma boa oportunidade para que os pais e as mães conheçam 
melhor a equipe que atendem seus filhos e além de ver, participar 
dos jogos e recreações”, afirmou Pascoal. 

O Festival acontecerá no Centro de Cultura, Esporte e Lazer do 
SESI Roraima, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 
3710 - Aeroporto.

Futsal Vôlei Futebol

Foto 01

Foto 02
Foto 01: Tênis de mesa; Foto 02: Bigvôlei; Foto 03: Piscina recreativa

Foto 03



4Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 285 - 02.10.2015

Alunos do SENAI passam por avaliação de desempenho

Treinamento em câmbio automático é realizado
no Senai Roraima 

Capacitação é realizada em atendimento ao Sindirepa com apoio do SEBRAE

No dia 28 de setembro teve início um treinamento em câm-
bio automático, realizado pelo Senai Roraima, em parceria com 
o Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos de Roraima – 
Sindirepa e Sebrae. A capacitação segue até o dia 03 de outubro 
e está sendo ministrada pelo engenheiro eletrônico Theophilo 
Lima, instrutor da Escola do Mecânico – Campinas/SP.

O objetivo do curso é capacitar profissionais para atuar na 
área de reparo da transmissão automática, por ser uma área 
que tem crescido consideravelmente nos últimos anos, além de 
levar informações técnicas para aperfeiçoamento profissional 
dos empresários. Para isso, as aulas possuem uma metodolo-
gia prática, que aborda desde o princípio do funcionamento do 
câmbio automático, diagnóstico de problemas e possíveis solu-
ções.  

De acordo com o presidente do Sindirepa, João da Silva, esse 
curso vem de encontro com uma necessidade do mercado ro-
raimense “é o papel do sindicato zelar pela conquista dentro de 

Alunos do Centro de Formação Profissional (CFP) 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) participam, desde o último dia 29, do Sistema 
de Avaliação da Educação Profissional (SAEP) 2015. 
Os resultados obtidos irão auxiliar na elaboração de 
estratégias pedagógicas e de gestão para o sistema 
educacional e planejamento institucional.

A avaliação educacional do SENAI Departamento 
Nacional (DN) por meio do SAEP busca analisar as 
competências e habilidades dos estudantes dos cur-
sos ofertados pelo SENAI, a fim de adequar as metas 
para a educação e aprimorar os indicativos da gestão 
e da coordenação pedagógica. O SAEP permite levan-
tar informações sobre os fatores sociais, a estrutura 
física, a metodologia e os recursos didáticos para a 
construção de conhecimento, com o intuito de fazer 
da formação um diferencial na vida dos alunos.

Nessa 2ª edição participam cerca de 15 alunos do 
curso técnico de Segurança no Trabalho. De acordo 
com a pedagoga do SENAI, Fabiana Costa, “a avalia-
ção contribui para o fortalecimento da instituição e o 
desenvolvimento dos alunos, pois, eleva a qualidade 
do ensino de maneira significativa, tendo em vista que o SENAI tem 
avançado na sua concepção de educação”. 

O SAEP é uma ferramenta que auxilia na melhoria da qualidade 

um mercado competitivo e garantir estabilidade e qualidade das 
empresas automotivas em nosso estado”. O curso conta com a 
participação de 20 sindicalizados.

Para o instrutor do treinamento, só existem vantagens na 
utilização do câmbio automático, além da comodidade de não 
colocar o pé na embreagem e de não se preocupar na hora da 
troca das marchas. Segundo Theophilo Lima, nos EUA 90% dos 
carros são automáticos, no Brasil calcula-se que até 2020 será 
de 35% “até pouco tempo essa tecnologia estava presente ape-
nas em marcas de luxo, hoje há muitos modelos no mercado 
com valores mais acessíveis”.

A atuação do Sindirepa tem oportunizado aos profissionais 
da área da mecânica diversas ações que são importantes para os 
serviços do dia a dia em uma oficina mecânica. Para o Gerente 
de Serviços em Tecnologia e Inovação do SENAI, o Sindicato têm 
buscado formas de ajudar os empresários de Roraima por meio 
da capacitação, do conhecimento e das novas tecnologias. 

da educação, foi criada pelo Departamento Nacional do SENAI e 
entre outros tem o objetivo de analisar aspectos diretamente liga-
dos ao rendimento do aluno em sala de aula sob a perspectiva de 
melhorar continuamente os processos de ensino e aprendizagem.

Alunos durante realização do SAEP

Alunos durante aula prática de Treinamento de câmbio Automático : Instrutor Theophilo Lima ministrando aula sobre Câmbio Automático 
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Instituto Euvaldo Lodi de Roraima tem finalista no Prêmio 
IEL de Estágio 2015

SENAI Roraima está na etapa nacional, com melhores práticas de estágio pelo na categoria 
Sistema Indústria.

Projeto de Capacitação Empresarial é lançado em Roraima

O Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial – SENAI/RR é finalista na etapa nacio-
nal do Prêmio IEL de Estágio 2015, promovido 
pelo IEL Nacional e IEL/RR. O SENAI está entre 
as três instituições de Ensino Superior a serem 
agraciadas com o prêmio. A divulgação do 
resultado final será no dia 29 de outubro em 
Fortaleza– CE.

A finalidade do prêmio é reconhecer e in-
centivar a qualidade dos programas de  estágio  
no  Brasil  para  garantir  a conexão entre o pú-
blico, acadêmico e as empresas concedentes, 
além de estimular a melhoria na qualidade da 
educação, na formação dos futuros profissionais e na identificação de no-
vos talentos para o mundo do trabalho

O Prêmio IEL é a concretização de que Roraima possui boas práticas de 
estágio, e que a orientação repassada às empresas com a Lei 11.788/2008 
estão sendo cumpridas, e que a oportunidade oferecida ao aluno na aplica-
ção dos seus conhecimentos teóricos podem ser desenvolvidos na prática 
favorecendo as organizações na melhoria de processos internos, melhorias 
de produtos ou serviços.

Para a gerente de Estágio do IEL, Thaise Coelho, o prêmio é importante 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR, fez o 
lançamento do projeto de Capacitação Empre-
sarial para Pequenos Negócios 2015, na terça-
-feira, 29, no Tapiri do SESI. O objetivo foi pro-
porcionar oportunidades de fortalecimento de 
seus negócios por meio de cursos que desen-
volvem competências nas temáticas de Merca-
do, Pessoas e Processos.

O evento contou com a presença da Vice-
-Presidente da FIER, Maria Luiza Campos, da 
Superintendente do IEL/RR, Lídia Coelho Tava-
res, da representante do Comitê Nacional do 
Convênio Sebrae e IEL, Andrezza Mota, do Gestor do Projeto de 
Capacitação Empresarial do Sebrae/RR, Fábio Cardoso, dos repre-
sentantes de Instituições de Ensino e dos empresários.

A Superintendente do IEL deu as boas-vindas aos convidados 
e ressaltou a importância do Projeto de  Capacitação Empresarial 
para os empresários e instituições a fim de que possam qualificar 
o seu quadro funcional e prepara-los para o mercado de trabalho.

A Vice-Presidente, em nome do Sistema Indústria, parabenizou 
o IEL e o Sebrae pelos trabalhos inovadores que vem sendo realiza-
dos no Estado, por meio cursos, capacitações e prêmios importan-
tes  no sentido de impulsionar os trabalhos dos micro e pequenos 
empresários contribuindo para o fortalecimento da competitivida-
de da indústria.

Durante a programação a consultora e palestrante, Ana Beltrão, 

para a Instituição e valorização do trabalho que 
é desenvolvido com os estagiários. “O reconhe-
cimento da dedicação e do trabalho da equipe 
na descoberta de ótimos talentos, demonstra 
que em Roraima temos práticas de estágio que 
por muitas vezes superam estados maiores. 
Esperamos que Roraima tenha o destaque na-
cional pela terceira vez como melhor prática de 
estágio na categoria Sistema Indústria. Estamos 
felizes por temos um finalista no ano de 2015”, 
declarou.

 A responsável pelo Departamento de 
Desenvolvimento Organizacional do SENAI/

RR, Francinaira Paixão, acredita que o Prêmio traz o reconhecimento da 
Instituição que de fato incentiva e trabalha as práticas de Estágios. “Os es-
tagiários do SENAI Roraima tem uma participação significativa em nossos 
resultados, pois fazem parte de todo um processo que desenvolvemos na 
área de educação e tecnologia. Nossa instituição tem buscado incentivar a 
prática de estágio e estamos muito felizes pelo reconhecimento”, afirmou.

O IEL /RORAIMA já venceu por duas vezes a etapa nacional nos anos 
de 2011 com o SESI e 2012 com o SENAI, ambos na categoria melhores 
práticas de Estágio na categoria Sistema Indústria.

fez uma apresentação detalhada e estratégica da agenda dos cursos 
aprovados no Programa, os que contemplam os eixos de Mercado 
com os cursos Marketing e Venda no Contexto de Planejamento Es-
tratégico, com carga horária de 90h, com inicio em outubro de 2015 
e Processos/Projetos com o curso de Gestão em Logística Empresa-
rial, com carga horária de 90h e inicio em fevereiro de 2016.

O lançamento contou também com a participação do Econo-
mista e Empresário, Emerson Baú que fez a apresentação de um 
Case de Sucesso, compartilhando suas experiências profissionais e 
incentivando os convidados a participarem dos Cursos.

Ao final da programação foi anunciando aos participantes que 
os 15 primeiros candidatos que efetuarem a matrícula receberão 
um brinde: o livro “Estratégia de Fora para Dentro, Lucrando com o 
Valor do Cliente”. 

Responsável pelo Desenvolvimento Organizacional do SENAI, Francinaira 
Paixão, na outorga do Prêmio IEL de estágio em Roraima

Superintendente do IEL-RR, Lídia Tavares, durante abertura do eventoInstrutora Ana Beltrão durante apresentação do projeto


