
Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas

Informativo interno da
Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima

Nº 434 - 11.03.2022

METAS DE TRABALHO DO INSTITUTO AMAZÔNIA +21 FORAM 
APRESENTADAS DURANTE ENCONTRO EM SÃO PAULO

Da esquerda para direita: o diretor da CNI e Conselheiro da FIER, Clerlânio de 
Holanda, a presidente do Sistema FIER, a empresária industrial Izabel Itikawa, e a 
superintendente da FIER, Almecir Câmara

Estiveram presentes na reunião representantes das Federações: FIEAC, FIEAM, 
FIEPA, FIEMT, FIETO, FIEAP e FIERO

A presidente da FIER, a empresária industrial Izabel Itikawa, com o Dr. Marcelo 
Thomé, presidente da Ação Pró Amazônia e da FIERO, CEO do instituto Amazônia 
+21

 A reunião no Instituto Amazônia+21 foi 
realizada no dia 23 de fevereiro, em São Paulo. 
Durante o encontro foi enfatizada a importância da 
integração com as federações no processo de escuta 
das demandas locais e na operação do Instituto. 
 Além disso, foi feita uma apresentação, 
mostrando que esta é uma organização da sociedade 
civil de iniciativa de empresários da Amazônia 
brasileira, com suporte da Confederação Nacional da 
Indústria e das nove federações das indústrias dos 
estados da Amazônia Legal. 
 Participaram da reunião a presidente do 
Sistema FIER, a empresária industrial Izabel Cristina 
Ferreira Itikawa, o diretor da CNI e Conselheiro 
da FIER, Clerlânio Fernandes de Holanda e a 
superintendente da FIER, Almecir de Freitas Câmara. 
Além destes, representantes das Federações: FIEAC, 
FIEAM, FIEPA, FIEMT, FIETO, FIEAP e FIERO.
 O Instituto Amazônia +21 busca promover 
negócios sustentáveis na região e contribuir para o 
desenvolvimento econômico sustentável, com foco 
na valorização da diversidade social, ambiental e 
econômica da Amazônia. Foi exposto, ainda, que 
ele presta apoio à criação de negócios sustentáveis 
e inovadores na Amazônia, bem como fortalece 
empreendimentos, dialogando com as demandas 
locais, o potencial econômico da região e a agenda 
ESG.

 Entre as metas de trabalho para este ano 
estão: iniciar e conduzir engajamento de Associados 
Contribuintes e Finalizar pendências nos Arranjos 
Operacionais; articular com atores do SFN Plataforma 
de Gestão Agenda PES (Agenda de Potencialidade 
Econômica Sustentável) sobre o projeto Cadeia de 
Valor e organizar o evento Amazônia + 21 - 2023.
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PRIMEIRA REUNIÃO DO FÓRUM DAS FEDERAÇÕES 
REPRESENTATIVAS DE CLASSES EMPRESARIAIS DE RORAIMA

PRESIDENTE DA FIER RECEBE HOMENAGEM PELO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER

CONSELHO TEMÁTICO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURAIS, ENERGIA E INFRAESTRUTURA DA FIER EMPOSSA 

NOVOS MEMBROS

 No dia 4 de março, foi realizada, na sede da 
Fecomércio, a primeira reunião de 2022 do Fórum das 
Federações Representativas de Classes Empresariais 
de Roraima. 
 Participaram do encontro a presidente do 
Sistema FIER, empresária industrial Izabel Itikawa, 
e os presidentes da Fecomércio-RR, Ademir dos 
Santos (coordenador atual do Fórum), da Associação 
Comercial e Industrial de Roraima (FACIR), Jadir 
Corrêa dos Santos, e da Federação da Agricultura e 
Pecuária (FAERR), Sílvio de Carvalho. 
 Os presidentes discutiram ampla pauta de 
defesa de interesses do setor produtivo roraimense 
e somaram esforços para a construção do plano de 

 A presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER), a empresária industrial Izabel 

 No dia 8 de março, o Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura 
da FIER se reuniu para dar posse aos membros indicados 
para o exercício 2022, bem como discutir assuntos de 
relevância para o desenvolvimento e construção de 
pauta de defesa de interesses para o setor industrial 
roraimense. 
 Na ocasião, tomaram posse o presidente do 
Conselho, o empresário João da Silva do setor industrial 
da reparação de veículos, e os demais membros 
representantes de empresas, órgãos públicos e privados 
e Sistema S.
 No encontro também foi realizada a apreciação 

trabalho para o exercício 2022.

Da esquerda para direita: os presidentes da Federação da Agricultura e Pecuária 
(FAERR), Sílvio de Carvalho, da Associação Comercial e Industrial de Roraima (FA-
CIR), Jadir Corrêa dos Santos, do Sistema FIER, empresária industrial Izabel Itikawa, e 
da Fecomércio-RR, Ademir dos Santos

Homenagem às mulheres foi promovida pela gestão estadual 

Novos membros empossados no Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos 
Naturais, Energia e Infraestrutura da FIER

Itikawa, recebeu homenagem da gestão Estadual, no dia 
8 de março, pelo Dia Internacional da Mulher. 
 A iniciativa buscou agraciar as mulheres que 
diariamente dedicam parte de suas vidas em prol de 
um melhor serviço prestado à sociedade. A cerimônia 
ocorreu durante um café da manhã da Polícia Militar 
de Roraima. 
 Estiveram presentes gestoras representantes 
de instituições locais, policiais militares femininas e 
mulheres que representam Roraima na política. No 
encontro foram ressaltadas a garra e persistência que 
elas demonstram no seu dia a dia, ao cumprirem suas 
missões com afinco e profissionalismo, mostrando a 
força da mulher em Roraima.

do Regimento Interno do Conselho e apresentado o 
plano de trabalho de 2022. 
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PRESIDENTE E CONSELHEIRO DA FIER PARTICIPAM DO 9º 
CONGRESSO BRASILEIRO DE INOVAÇÃO DA INDÚSTRIA

PRESIDENTE DA FIER PARTICIPA DO CICLO BRASIL DE IDEIAS 
MULHER, EM BRASÍLIA

 A presidente do Sistema FIER, a empresária 
industrial Izabel Itikawa, e o Conselheiro da FIER, 
Clerlânio Fernandes de Holanda, ambos diretores e 
conselheiros da CNI, participaram da 9ª edição do 
Congresso Brasileiro de Inovação da Indústria, que 
ocorreu no World Trade Center, em São Paulo. 
 Os caminhos para um Brasil mais inovador 
e as tendências da inovação no Brasil e no mundo. 
Essas são algumas das questões levantadas durante 
o evento, que reúne participantes de forma presencial 

 A presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima (FIER), a empresária industrial 
Izabel Cristina Ferreira Itikawa, integrou a comitiva de 
15 mulheres executivas, representantes de diferentes 
segmentos, que participou do ‘Ciclo Brasil de Ideias 
Mulher’, em Brasília. 
 A programação contou com um encontro com 
o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, no 
Palácio do Planalto, onde foram expostas reivindicações 

Estiveram no Congresso a presidente da FIER, a empresária industrial Izabel Itikawa, 
e o Conselheiro da FIER, Clerlânio Fernandes de Holanda

A presidente da FIER, a empresária industrial Izabel Itikawa, apresentou pautas de interesse do 
setor industrial de Roraima, bem como relacionadas às mulheres

Presidente da Fier ao lado de Jair Bolsonaro

A presidente do Sistema FIER, a empresária industrial Izabel Itikawa

e dispõe de uma plataforma com capacidade para 
mais de 15 mil acessos simultâneos.
 A inovação tem ganhado espaço sem 
precedentes na agenda de desenvolvimento de países 
ricos e emergentes, mas o Brasil ainda caminha a 
passos lentos. Dados mais recentes do Índice Global 
de Inovação mostram que o Brasil investe apenas 
1,27% do PIB em Pesquisa e Inovação. As informações 
são da organização do Congresso Brasileiro de 
Inovação da Indústria. 

de cada setor representado na comitiva, bem como 
pautas voltadas às mulheres brasileiras. 
 No cronograma também teve um encontro 
com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o 
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e 
com o ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A 
comitiva foi organizada pelo Grupo Voto, que tem a 
missão de fomentar a participação de mulheres nas 
tomadas de decisão do país.
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ESCOLA DO SESI OFERECE BOLSAS DE GRATUIDADE PARA 
ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO

 O Centro de Educação do Trabalhador – 
João Mendonça Furtado, a Escola do SESI está 
oferecendo sete bolsas de gratuidade distribuídas 
nas modalidades Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio itinerário técnico. As inscrições seguem até o 
dia 17 de março e devem ser feitas presencialmente 
em horário comercial na secretaria da Escola do SESI 
localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 
3786, no bairro Aeroporto.
 As bolsas de gratuidade são destinadas aos 
dependentes de trabalhador do setor industrial que 
tiver renda média nos últimos três meses de salário 
base de no máximo dois salários mínimos e meio. O 
contemplado com a bolsa de gratuidade receberá, 
além da isenção da taxa de matricula e mensalidades 
escolares, o kit de material didático e dois jogos de 
uniformes.
 Neste edital as vagas estão distribuídas da 
seguinte maneira: 2 vagas para o 9º ano do Ensino 
Fundamental II no turno vespertino e 5 vagas para 
o 1º ano do Ensino Médio Itinerário Técnico no turno 
vespertino.
 Para pleitear a vaga para seu dependente, o 
requerente além de ser trabalhador do setor industrial 
que comprovadamente possua o Código Nacional de 

Atividade Econômica – CNAE deve possuir carteira 
assinada ou vinculo equivalente de no mínimo três 
meses de emprego e que não faça parte do quadro 
societário da empresa.
 As inscrições prioritárias para as vagas de 
gratuidade serão os requerentes de menor renda. 
Entre alguns documentos que devem ser entregues 
para concorrer a vaga estão o preenchimento de 
requerimento de solicitação de vaga – gratuidade e 
declaração de baixa renda, disponíveis na secretaria 
do CET e apresentação de cópias de documentos 
como carteira de trabalho, três últimos contracheques, 
certidão de nascimento do dependente que estará 
concorrendo a vaga, certidão de casamento, união 
estável ou convívio marital, RG e CPF, comprovante 
de residência (data de emissão inferior a 90 
dias), entre outros. Para conferir a documentação 
completa, os interessados podem entrar no site do 
SESI Roraima (www.sesiroraima.com), acessar a aba 
Editais de Gratuidade e clicar no link referente ao 
Edital 001/2022.
 As solicitações de vaga serão analisadas 
no período de 21 a 24 de março por uma comissão 
instituída pelo SESI/RR. A divulgação do resultado 
final acontecerá no dia 25 deste mês a partir das 14h.

Vagas são para o turno vespertino e destinadas aos dependentes de trabalhador do setor industrial
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LEAN MANUFACTURING NAS EMPRESAS RORAIMENSES

 Diante de um mercado cada vez mais 
competitivo e exigente é preciso criar estratégias 
para diferenciar-se e atingir uma posição de 
vantagem em relação aos concorrentes. O 
SENAI/RR contribui para alavancar a indústria 
roraimense desenvolvendo consultorias baseadas 
na metodologia Lean manufacturing, que tem se 
mostrado muito eficaz e efetiva.
 Segundo o Gerente do Serviço de 
Tecnologia e Inovação do SENAI, Marcelo Chaves, 
a aplicação de Lean Manufacturing é focada em 
ferramentas da filosofia de Gestão Lean (inspirada 
em práticas e resultados do Sistema Toyota de 
Produção) na manufatura, para promover ganhos 
expressivos em custos, produtividade, qualidade e 
atendimento a clientes. A consultoria é direcionada 
para identificar os principais desperdícios do 
processo, aplicar ferramentas Lean para eliminá-
los, potencializando resultados e melhorando o 
aproveitamento do potencial humano.
 A empresa Bebidas Monte Roraima 
contratou esta consultoria com o objetivo de 
garantir um aumento da eficiência produtiva 
associado à redução de tempos de paradas de 
máquinas, criando um ambiente favorável para 

Metodologia ‘Lean manufacturing’ ou manufatura enxuta é destinada às empresas 
que buscam otimizar a produção, reduzir desperdícios durante todos os processos de 

produção e ganhar eficiência

A consultoria visa potencializar resultados e melhorar o aproveitamento do potencial humano

sustentação da melhoria contínua.
 “O resultado esperado desta consultoria é 
que tenhamos a equipe da empresa qualificada, 
reduzindo desperdícios e retrabalhos, redução do 
tempo de resposta à problemas relacionados à 
produção, integração entre processos e setores de 
modo que as metas sejam alcançadas, utilizando o 
menor esforço e uso de recursos possível”, declarou 
Marcelo.
 O serviço é personalizado com a carga 
horária que atenda a necessidade da empresa, 
sendo destinado para pequenas e médias empresas 
de Roraima, e sua aplicação ocorre em cinco 
etapas: Diagnóstico; Análise e geração de ideias; 
Implementação; Monitoramento e Padronização. 
Com sua implantação, a funcionalidade da 
consultoria passa pelas etapas de redução de sete 
tipos de desperdícios: superprodução, tempo de 
espera, transporte, excesso de processamento, 
inventário, movimento e defeitos; melhoria na 
qualidade, redução do tempo de processos e de 
custos de produção; Engajamento das pessoas 
envolvidas com o trabalho, permitindo identificar 
oportunidades de melhoria e ganhos sustentáveis; 
resultados financeiros em curto prazo.
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 Como benefícios, após a realização da 
consultoria, a empresa tem ganho de produtividade, 
redução de custos, aumento de eficiência, melhoria 
do ambiente de trabalho, adequação de processos 
e ainda, o aumento da qualidade de produto.

Conheça os serviços especializados técnicos 
do SENAI
O SENAI oferta os serviços técnicos especializados 
em inovação, como os serviços de inspeção e os 
serviços operacionais, sendo eles:

• Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos   (PGRS)
• Inspeção periódica de segurança em   
  Compressores;
• Inspeção periódica de segurança em   
  Caldeiras;
• Diagnóstico de Eficiência Energética;
• Suporte para medição elétrica; 
• Serviços técnicos para marcenaria; 
• Manutenção de máquinas e equipamentos; 
• Diagnóstico eletrônico em motores   
  automotivos através de scanner. 

Também são realizados Serviços de Consultoria em 
Tecnologia, que abrangem trabalhos de diagnóstico, 

soluções de problemas e recomendações no 
campo do processo de produção de produtos e 
da execução de serviços, visando à melhoria de 
qualidade, produtividade e competitividade dos 
negócios empresariais. São eles:

• Eficiência energética;
• Análise tarifária e adequação de demanda  
  contratada;
• Implantação de 5S;
• Fluxograma de processos;
• Implantação do lean manufacturing;
• Redução de desperdícios;
• Diagnóstico, mapeamento e padronização 
de   processos produtivos;
• Procedimento operacional padrão;
• Software SENAI de manutenção industrial   
 (SSMI);
• Melhoria de layout produtivo;
• Inventário de máquinas;
• PMOC – Plano de Manutenção de 
Operação    e Controle;
E muitos outros.

Para ter acesso aos serviços, as indústrias 
interessadas devem entrar em contato pelo (95) 
2121-5099, ou através do e-mail relcom@rr.senai.br.

A empresa Bebidas Monte Roraima contratou a consultoria em lean manufacturing do SENAI
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IEL-RR OFERECE CURSOS NA ÁREA DE GESTÃO

 Investir em capacitação profissional tem 

se tornado uma boa alternativa nesse período que 

estamos vivendo. E pensando nisso, o Instituto 

Euvaldo Lodi – IEL disponibiliza diversos cursos 

voltados para equipes e indivíduos que desejam 

se aperfeiçoar para o mercado de trabalho.

 Neste mês de março, cinco cursos 

com temáticas alinhadas com as principais 

transformações do mercado estão com inscrições 

abertas, como o de “Gestão de mercado e 

produtividade” e “Liderança para resultados’’. Um 

destaque é o curso do E-social, com carga horaria 

de 40h que ocorrerá de segunda a sexta-feira de 

forma on-line e presencial. 

 As turmas terão início no mês de maio e o 

público-alvo são pessoas que precisam conhecer 

as mudanças e alterações que ocorreram com a 

implantação do E-social na área trabalhista, tais 

como profissionais da área de DP/RH, contadores, 

advogados, administradores, empresários. 

 O termo e-Social é usado para se referir ao 

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas. Essa 

plataforma unifica a comunicação entre 

empregadores (empresas) e o Governo, em 

termos do envio de informações relativas aos 

colaboradores do negócio.

 O E-social se tornou obrigatório para todas 

as empresas, mas apesar de já estar valendo 

há bastante tempo e ter sido criado em 2014, 

muitos empregadores e profissionais de RH ainda 

possuem dúvidas sobre como funciona e qual é a 

sua finalidade.

 Atualmente, todas as empresas devem 

seguir com o uso desse sistema unificado, que 

acaba facilitando bastante o dia a dia e controle 

de todas as obrigações estabelecidas pela CLT.

 Para se inscrever nesse ou em outros 

cursos oferecidos pelo IEL você pode entrar 

no site https://www.ielrr.org.br/ e para mais 

informações basta entrar em contato com pelo 

número 98112.2075.


