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TRIBUTAÇÃO DA INDÚSTRIA DE BEBIDAS É PAUTA DE REUNIÃO 
DA FIER E SINBRA NA SECRETARIA DE FAZENDA DE RORAIMA

PRESIDENTE DA FIER RECEBE VISITA DO SECRETÁRIO DE 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COMÉRCIO EXTERIOR DO AMAPÁ

 Representantes da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER) e do Sindicato das Indústrias 
de Bebidas do Estado de Roraima (SINBRA), estiveram 
reunidos, no dia 17 de janeiro, na Secretaria Estadual 
de Fazenda (Sefaz-RR), para propor mudanças no 
modelo de tributação do Imposto Sobre a Circulação 
de Mercadorias (ICMS) do setor de bebidas.
 A proposta teve o objetivo de evitar a evasão 
fiscal, endividamento e o favorecimento de grandes 
empresas externas em prejuízo das pequenas indústrias 
locais. Na opinião do presidente do SINBRA, empresário 
industrial Vaneri Verri, o modelo de tributação atual do 
setor precisa ser revisto porque não garante paridade 
tributária, impedindo uma concorrência em igualdade 
de condições.
 Os representantes foram recebidos pelo 
secretário de Fazenda, Cel. Manoel Suide Freitas, e 
por técnicos da Divisão de Substituição Tributária e 
Tecnologia da Informação. De acordo com o secretário, 

 O secretário de Relações Internacionais e 
Comércio Exterior do Amapá, srº. Lucas Abrahao, 
realizou uma visita institucional à sede do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Asa 
Branca), em Boa Vista, com o objetivo de buscar 
melhores práticas adotadas pelas instituições de 
Roraima, no que diz respeito à gestão dos cursos 
profissionalizantes e ações voltadas ao comércio 
exterior. 
 A visita ocorreu no dia 20 de janeiro, e contou 
com a presença da presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER), empresária 
industrial Izabel Itikawa, da coordenadora técnica e 
administrativa da FIER, do gerente de TI, Comunicação 

o governo tem feito estudos e está dialogando com as 
entidades para a construção de uma matriz tributária 
que – dentro da legalidade – corrija eventuais distorções 
existentes no processo de arrecadação.
 Os representantes da SEFAZ-RR e 
FIER propuseram uma atuação conjunta para 
desenvolverem, nos próximos dias, uma proposta de 
alteração da legislação que atenda o interesse comum, 
a qual ficará sujeita as ratificações legais.

e Mercado do SENAI e da diretora dos Centros 
de Formação Profissional Prof. Alexandre Figueira 
Rodrigues e Carlos Salustiano de Sousa Coêlho.
 O secretário visitou todas as instalações do 
SENAI Roraima, com foco nas oficinas de cursos 
profissionalizantes, como de marcenaria, confecções 
de vestuário, panificação, entre outras. 
 Após a visita, foi realizada uma reunião para 
apresentação das atividades do Centro Internacional de 
Negócios (CIN) da FIER, bem como a revista eletrônica 
COMEX RR e os estudos do panorama do melão e 
da melancia no mercado internacional, ambos de 
responsabilidade do CIN. A revista e os demais estudos 
estão disponíveis no site https://www.fier.org.br/.



FIER SEDIA REUNIÃO UNIFICADA DOS CONSELHOS 
CONSULTIVOS DAS FLORESTAS NACIONAIS DE RORAIMA

SINDEARTER PROMOVE PRIMEIRA FEIRA DE INTEGRAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO 2023

 No dia 25 de janeiro foi realizada a reunião 
unificada dos Conselhos Consultivos das Florestas 
Nacionais de Roraima, que reuniu representantes do 
Sindicato das Indústrias de Marcenaria do Estado de 
Roraima (Sindimar), do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Companhia 
Independente de Policiamento Ambiental (Cipa) da 
Polícia Militar de Roraima e demais instituições afins.
 A reunião ocorreu, das 9h às 16h, no auditório 
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima 

 Com o apoio da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER), o Sindicato dos Artesãos 
Autônomos e das Empresas de Artesanato do Estado 
de Roraima (Sindearter) promoveu no dia 25 de 
janeiro a primeira edição da Feira de Integração e 
Empreendedorismo 2023, no Centro de Artesanato da 
Orla Taumanan. 
 A programação ocorreu durante todo o dia, 
com apresentações musicais, arte, exposições e venda 
de artesanatos, e comidas regionais. A proposta da feira 
foi fomentar a cultura regional, bem como divulgar o 
trabalho dos artesãos e artistas regionais. 
 Muitas pessoas aproveitaram a feirinha para 
conhecer mais sobre a cultura roraimense, por meio 
do artesanato local, que retrata costumes e tradições 
milenares dos povos indígenas. A presidente da FIER, 
empresária industrial Izabel Itikawa, visitou todos os 
boxes e conheceu cada um dos artesãos. A FIER tem 
como base 12 sindicatos, entre eles o Sindearter. 

(FIER). Durante o encontro foi realizada a apresentação 
da equipe do ICMBio e dos participantes.  Em seguida, 
foi concretizado o acordo de convivência e explanado 
sobre os Conselhos Gestores e o papel do conselheiro 
de uma Unidade de Conservação. 
 Foi apresentado, ainda, o histórico dos 
conselhos das Flonas, feita a leitura e aprovação das 
atas anteriores e a apreciação da proposta manejo na 
Flona Roraima e um debate. A programação contou 
também com a posse dos conselheiros.

 Diante disso, é uma instituição que apoia a 
classe industrial roraimense, na defesa de interesses, 
na promoção da saúde, educação e mão de obra 
qualificada aos empresários industriais e aos 
trabalhadores da indústria, e também na divulgação 
de eventos que fomentam o setor, como foi a primeira 
edição da Feira de Integração e Empreendedorismo 
2023. 
 Bolsas, redes, chapéus e outros acessórios são 
feitos de palha de buriti, bolsas e outros são de caroços 
de açaí. Todas as peças são próprias, de qualidade e 
confeccionadas com muito carinho e dedicação pelos 
artesãos roraimenses, que usam obras-primas da 
natureza para criarem os objetos. Produtos que vão de 
enfeites para cabelo, camisas personalizadas, brincos, 
colares, pulseiras e até peças de decoração.
 O Centro de Artesanato, na Orla Taumanan, 
fica na Rua Floriano Peixoto, 423 - Centro, Boa Vista - 
RR, 69301-320, e funciona todos os dias até as 18h. 
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ESCOLA DO SESI REALIZA SEMANA PEDAGÓGICA COM 
REUNIÕES E CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA PREPARAÇÃO DO 

ANO LETIVO DE 2023

 Com o objetivo de garantir a melhor 
preparação dos professores e demais colaboradores 
da comunidade escolar para o retorno das aulas e ano 
letivo, o Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado, a Escola do SESI, tem realizado 
a semana pedagógica com palestras, capacitações, 
reuniões que seguem até a próxima terça-feira (31).  
 Voltada para supervisores pedagógicos, 
professores, estagiários, colaboradores, cuidadores 
e todo o restante da comunidade escolar da Escola 
do SESI, as capacitações iniciaram ainda no dia 19 de 
janeiro. Entre as ações realizadas estão a 1ª reunião 
pedagógica para fechamento do calendário escolar, 
planejamento escolar, palestras com fonoaudióloga 
sobre cuidados com a voz, sobre doenças que 
envolvem as lesões por esforço repetitivo (LER/DORT) 
e a palestra “Conectando as emoções: Do pessoal ao 
profissional” ministrada por Tonny Coutrin que trata 
sobre como lidar com as emoções frente aos desafios 
do cotidiano.

 Além disso, a programação contou com 
oficinas sobre o Reconhecimento de Saberes (método 
pedagógico usado pela EJA Profissionalizante), 
atendimento ao aluno com necessidades educativas 
especiais e também apresentações de projetos 
nacionais como o Programa SESI de Gestão Escolar 
(PSGE), Workshop sobre Atendimento ao Cliente e 
Ética com o coordenador de Compliance, Mateus 
Freire.
 Segundo a diretora da Escola do SESI, Gardênia 
Cavalcante, o intuito dessa semana é reunir toda a 
comunidade escolar do SESI para garantir os melhores 
resultados durante o ano. “A semana pedagógica 
serve para a equipe se preparar e ter orientações 
sobre o ano letivo de 2023. Nosso intuito é fortalecer 
a qualidade do nosso ensino valorizando a equipe 
administrativa e pedagógica da Escola do SESI com 
cursos, capacitações, informações”, afirma a diretora. 
 O retorno às aulas na Escola do SESI está 
marcado para o dia 01 de fevereiro.

SESI realizará ação de saúde para mulheres da comunidade Pedra Pintada
O Serviço Social da Indústria de Roraima- SESI/RR realizará nos dias 30 de janeiro e 03 de fevereiro uma ação 
de saúde voltada para mulheres da comunidade Pedra Pintada, bairro localizado na zona Norte de Boa Vista. 
O evento ocorre em parceria com a empresa industrial ENEVA e tem o objetivo de atender 40 moradoras 
da comunidade. Entre os serviços oferecidos pelo SESI estarão palestras sobre saúde da mulher e bucal, 
além de aferição de pressão, testes de glicemia, bioimpedância, aplicação de flúor, além da coleta citológica 
(preventivo) por meio da unidade móvel do SESI.

 Palestra Conectando ás emoções: Do pessoal ao profissional ministrada por Tonny Coutrin foi uma das atrações
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SENAI/RR INICIA O ANO LETIVO OFERTANDO 
OS CURSOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA - CVT E NOÇÕES BÁSICAS 
- INICIAL EM TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

 O Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - SENAI/RR, já transformou a vida de 
milhares de alunos por meio de diversos cursos 
profissionalizantes voltados para o atendimento 
da indústria roraimense, auxiliando empresas 
industriais e a comunidade. O SENAI/RR iniciou o 
ano de 2023 ofertando os cursos de Manutenção em 
Sistemas de Transmissão Automática – CVT e Noções 
Básicas Inicial em Transmissão Automática, na 
modalidade presencial com cargas horárias de 16h 
e 32 h, respectivamente, aonde os alunos tiveram 
aulas teóricas e práticas, ministrada pelo instrutor 
e engenheiro eletrônico Sr. Theophilo Lima, nas 
instalações do Centro de Formação Profissional Prof. 
Alexandre Figueiras Rodrigues.
 O curso tem por finalidade preparar os alunos 
para se tornarem futuros profissionais que sejam 
capazes de realizar a manutenção dos sistemas de 
transmissão automática de veículos automotivos, 
e ainda serem capazes de oferecer todo o apoio 

Objetivo dos cursos é capacitar mão de obra para os profissionais do segmento 
de automotiva na indústria

operacional, sempre de acordo com as normas, os 
procedimentos de qualidade e segurança, mantendo 
sempre a técnica e respeitando o meio ambiente. 
O curso visou o aperfeiçoamento das técnicas e 
competências para que o profissional realize a 
manutenção preventiva e a corretiva da transmissão 
automática, sabendo utilizar de forma correta as 
ferramentas e equipamentos.  
 Segundo o instrutor Sr. Theophilo, “as novas 
tecnologias envolvidas nos mecanismos de transmissão 
automática dos sistemas automotivos, exigem mão 
de obra especializada para realizar a manutenção e a 
montagem desse tipo de transmissão, sendo cada vez 
mais necessária; ainda mais quando falamos de uma 
indústria que está sempre em expansão. Dessa forma 
é possível encontrar oportunidades em indústria e 
revendedoras, oficinas mecânicas, em empresas que 
executam a inspeção técnica, bem como toda a parte 
de assistência e prestação de serviços”, finalizou o 
instrutor. 

Registro da turma que participou dos cursos nas instalações do SENAI/RR

Aulas práticas nas instalações automotiva Registro durante as aulas teóricas
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O IEL/RR TEM MAIS DE 40 VAGAS ABERTAS PARA ESTÁGIO

 O IEL/RR está com 41 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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