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A Federação das Indústrias do estado de Roraima – FIER realizou 
no dia 29 de outubro uma mesa redonda com o tema “Como atrair e 
manter associados”.

A ação faz parte do Edital Avança Sindicato 2015, do Programa de 
Desenvolvimento Associativo – PDA, uma iniciativa da Confederação 
Nacional da Indústria – CNI com realização da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima – FIER.

A mesa redonda contou com a participação do Presidente do Sin-
dicato da Indústria de Reparação de Veículos, Acessórios do estado 
do Mato Grosso – SINDIREPA, Elias Correia Pedrozo, convidado da CNI 
para compartilhar as boas práticas adotadas em sua gestão. Durante 
sua apresentação expos as ações realizadas em 2015, como participa-
ção em feiras, palestras e convenções com o intuito de profissionalizar 
e conhecer tendências do setor, bem como eventos de valorização dos 
trabalhadores do segmento.

O presidente do SINDIREPA – MT insistiu na tecla de que os sindi-
catos devem utilizar a estrutura do Sistema Indústria a seu favor. “O 
associativismo é para somar e pleitear algo, fundamental em qualquer 
segmento industrial. O mundo depende da indústria, se a indústria pa-
rar, para tudo. Juntos nós vamos conquistar muito mais”. Afirmou Elias.

Também esteve presente o Presidente do Sindicato das Indústrias 
de Cerâmica do estado de Roraima – SINDICER, André Felício Gon-
çalves, convidado da FIER para expor as ações realizadas com o ob-
jetivo de qualificar o segmento, fortalecer a relação entre sindicato e 
associados e promover a desenvolvimento do setor cerâmico. Entre 
as práticas estão assessoria jurídica, compras coletivas para tornar o 
produto competitivo, negociações junto aos órgãos públicos para ob-
ter incentivos fiscais e 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.

Segundo André Felício, o apoio do Sistema Indústria foi fundamen-
tal para o alinhamento de suas ações, tanto no sindicato, quanto como 
empresário. “A FIER permitiu que, enquanto sindicato, viabilizássemos 
palestras e cursos importantes para o setor, ações que, sem esse apoio, 
não teríamos como promover. Já em se tratando de benefícios enquan-
to empresário, os serviços oferecidos pelo SESI-RR, por exemplo com o 
planejamento no Programa de Prevenção contra Riscos Ambientais, foi 
primordial para a adequação da minha empresa à legislação vigente”, 
declarou André. 

Após as apresentações o encontro teve um formato dinâmico, no 
qual todos puderam tirar dúvidas, expor a realidade local e comparti-
lhar experiências. 

O consultor e convidado da CNI, qualificado pelo PDA, Amir Ben 
Kauss, foi o moderador e durante o evento destacou sete pontos prin-
cipais entre os assuntos levantados durante as discursões, “a impor-

tância 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 acor-
do de acordo com a particularidade de cada empresa”. 

“Ficamos muito felizes com o nível de participação dos represen-
tantes de sindicatos que estiveram presentes, isso demonstra a pre-
ocupação deles em melhorar sua atuação, demonstra a força que os 
sindicatos filiados à FIER tem e a importância que a própria FIER enten-
de que é esse compartilhamento de informações. Acredito que esse 
evento vai contribuir, e muito, para o fortalecimento da atuação dos 
empresários, não só pelo que foi exposto pelos expositores, mas tam-
bém pelos demais participantes do evento”, afirmou Amir.

Participaram do encontro representantes do Sindicato da Indústria 
de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Com-
pensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, Sindicato dos Garimpeiros do 
Estado de Roraima – SINDIGAR, Sindicato das Indústrias 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 – SINDEAR-
TER e Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos, Acessórios do 
Estado de Roraima – SINDIREPA e Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON, Sindicato da Indústria de 
Panificação, Confeitaria e Alimentos do Estado de Roraima – SINDIPAN, 
Sindicato das Indústrias de Cerâmico do estado de Roraima – SINDI-
CER, Sindicato das Indústrias de Marcenaria do estado de Roraima – 
SINDIMAR, Sindicato das Indústrias de Serralherias do estado de Ro-
raima – SINDISER.

O evento teve como objetivo estimular a adoção de estratégias 
bem sucedidas, na atração e manutenção de associados, por meio da 
troca de experiências entre líderes sindicais de diferentes regiões do 
país. Espera-se também com essa ação, iniciar a formação de uma rede 
de lideranças sindicais empresariais.

Representantes de sindicatos conhecem exemplos de boas 
práticas para atrair e manter associados

Foto 01: 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; Foto 02: 
Representantes de sindicatos que participaram do evento

Foto 01 Foto 02
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SALDO DA BALANÇA - SETEMBRO/2015
No mês de setembro a Balança Comercial do estado apre-

sentou tendência deficitária como observado no mês passado, 
registrando um resultado negativo no valor de US$ 68.574. Ao 
compararmos com o mesmo período de 2014, setembro de 2015 
apresentou déficit de US$ 931.082. 

EXPORTAÇÕES - SETEMBRO/2015

As exportações roraimenses apresentaram queda de 41,45% 
no mês de setembro de 2015 em relação a agosto, totalizando 
US$ 255.853. Com a alta na cotação do dólar, favorecendo as ven-
das externas, os dados nacionais tiveram desempenho positivo, 
sendo que o Brasil registrou aumento de 4,28% em suas exporta-
ções neste mesmo período de comparação.

Em relação a setembro de 2014, houve redução nas exporta-
ções brasileiras (-17,68%) e nas de Roraima também foi apresen-
tada queda de 19,77% como vem acontecendo nas comparações 
em meses anteriores. 

De janeiro a setembro de 2015, as exportações roraimenses 
alcançaram o valor acumulado de US$ 6.581.891, o que significa 
uma significativa queda de 176% em relação ao mesmo período 
do ano anterior, enquanto no Brasil a queda foi de 16,78% no 
acumulado.

Em referência aos produtos mais exportados em setembro de 
2015, a Madeira aparece como principal produto, seguido por 
Soja, como mostra a tabela abaixo:

Os países para onde mais se exportou, pela ordem, foram Paí-
ses Baixos, seguidos por Guiana, como visualizados a seguir:

IMPORTAÇÕES - SETEMBRO/2015

Acompanhando a tendência nacional, as importações de Ro-
raima apresentaram queda (-58,94%) quando comparadas com 
agosto de 2015, registrando um volume de US$ 324.427. As im-
portações de setembro de 2015, quando comparadas com setem-
bro de 2014, apresentaram queda de 281,45%. 

No acumulado de janeiro a setembro, as importações de Ro-
raima apresentaram aumento de 23,09%, diferentemente das im-
portações brasileiras que apresentaram valor negativo, acumu-
lando 23,01% de queda.

 Em setembro de 2015, o item Aparelhos de ar condicionado 
tipo “Split” vem em primeiro lugar na pauta de compras interna-
cionais, seguido por Cimento e Pneus. Na sequência, aparecem 
Chapas e folhas de vidro.

 No quadro dos países de onde mais se importou em setembro 
de 2015, China aparece na primeira posição, seguido por Trinidad 
e Tobago e Venezuela como os três principais países de origem 
dos produtos importados por Roraima neste mês. 
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O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – 
CET/SESI, realizou nos dias 29 e 30 de outubro, a Jornada de Literatura 2015 
destacando o trabalho dos alunos do maternal ao 9º Ano com relação a 
linguagem literária, linguagem corporal e contextualização dos livros para-
didáticos estudados ao longo do ano letivo.

O objetivo do evento, de acordo com a coordenadora pedagógica Clau-
dicéia Ferreira, foi mostrar para o público de que forma os alunos apren-
dem com os livros e como eles colocam em prática o entendimento, a 
interpretação da leitura a fim de que possam desenvolver senso crítico e 
visão futura.  

 “Os livros paradidáticos têm muito a ensinar e, quando proporciona-
mos momentos de leitura, automaticamente estamos dando uma oportu-
nidade para que a criança e adolescente desenvolva suas habilidades. Que-
remos que eles adquiram uma visão de mundo e de si mesmo, de maneira 
que possa contribuir para a formação do cidadão leitor, escritor competen-
te, crítico e reflexivo, percebendo a prática da leitura como relevante na 
construção do conhecimento”, destacou a coordenadora.

No primeiro dia a programação consistiu em apresentações dos alunos 
do Maternal e do 1º e 2º períodos A e B, voltadas para os contos de fadas 
mais conhecidos da Disney, como Branca de Neve e os Sete Anões, Cindere-
la, Alice no País das Maravilhas, a Bela e a Fera e, a apresentação das diver-
sas profissões essenciais para a sociedade, tais como faxineiro, bombeiro, 
professor, advogado, médico, policial entre outros.

No segundo dia, as apresentações foram executadas pelos alunos do 
6º ao 9º ano, tais como danças clássicas resgatando artistas, cantores, com-

positores e acontecimentos que marcaram as décadas de 60 e 70,  peças 
teatrais relatando o tempo da escravidão, teatro mudo fazendo uma re-
flexão sobre níveis sociais, declamações poéticas de autores como Carlos 
Drumond de Andrade, Clarice Lispector e William Shakespeare,  além de 
interpretações da Música Popular Brasileira (MPB) e apresentações de pa-
ródias abordando o Bullyng na escola. 

As exposições acontecerem simultaneamente às apresentações e 
despertou encantamento dos visitantes, nas quais proporcionaram uma 
viagem no tempo na época dos dinossauros; houve também exposição de 
telas pintadas pelos alunos, a releitura das obras artísticas do pintor Rome-
ro Britto, além das produções de crônicas do autor Carlos Drummond de 
Andrade que estavam expostas.

Leonardo Pires, por exemplo, foi um dos pais que não perdeu a oportu-
nidade de prestigiar a programação da Jornada de Literatura e fez questão 
de acompanhar as exposições, inclusive, as que o filho Pedro Lara Pires, 
aluno do 5º Ano A, teve participação com produções textuais. “Estou muito 
orgulhoso e satisfeito com o empenho do Pedro nas produções de textos e 
gosto pela leitura. Na verdade fiquei surpreso, estou aqui lendo o livro que 
ele escreveu, pois só quem tem o hábito de ler, consegue elaborar bons 
textos e pude comprovar isso hoje”, declarou.

Leonardo também manifestou seu ponto de vista sobre o trabalho 
que o CET/SESI realiza com os estudantes. “Este evento demonstra para 
nós como nossos filhos estão sendo estimulado, isso é gratificante, é um 
retorno que nos deixa muito felizes, eu acredito que escola do SESI é uma 
instituição ativa que estimula a leitura”, classificou. 

Jornada de Literatura destaca os livros paradidáticos 
Alunos do CET/SESI exploraram o mundo dos livros e colocaram 

em prática suas habilidades 

Sindicato de Artesãos de Roraima comemora aprovação da lei 
que regulamenta a profissão

A presidenta Dilma Rousseff san-
cionou na última quinta-feira (22), o 
projeto de lei 7.755/2010, que re-
gulamenta a profissão de artesão. O 
projeto estabelece diretrizes para as 
políticas públicas de fomento à pro-
fissão, institui a carteira profissional 
para a categoria e autoriza o poder 
Executivo a dar apoio profissional aos 
artesãos.

Numa reportagem publicada no 
site do Governo Federal, a presiden-
te da Confederação Nacional dos 
Artesãos, Isabel Gonçalves, entidade 
que reúne 21 federações de artesãos 
espalhadas pelo Brasil, disse que a ar-
ticulação do ministro Henrique (Edu-
ardo Alves) foi fundamental para a aprovação. “Vamos formalizar o nosso 
reconhecimento em uma correspondência e queremos agendar uma reu-
nião para agradecer formalmente”, disse. Segundo Isabel, o próximo passo 
é desenvolver, em parceria com governo, políticas públicas que atendam a 
categoria.

Em Roraima, a decisão é comemorada pelo Sindicato dos Artesãos Autô-
nomos, Empresas de Artesanato e Artefatos do Estado de Roraima (SINDEAR-

TER), que há 25 anos atua fortemente 
no Estado, contribuindo para a com-
petitividade da indústria local e, pela 
Federação das Indústrias do Estado e 
Roraima (FIER), que tem como base 
sustentável os dez sindicatos filiados 
incluindo o SINDEARTER.

A força de sua representatividade 
é reflexo de 68 artesãos associados ao 
Sindicato, que são responsáveis por 
impulsionar e aquecer a economia 
por meio de produtos genuinamente 
roraimenses produzidos em fibras, 
madeira, raízes, folhas e sementes 
regionais como açaí, buriti, bacaba 
e outras, transformadas em cestos, 
conjunto de cadeiras e mesas de ma-

deira, pulseiras, brincos, colares, quadros decorativos entre muitos outros. 
Além de ter participação ativa em Feiras nacionais e internacionais levando o 
que há de melhor do artesanato roraimense.

“ Essa é uma das mais importantes conquistas da nossa categoria. Os 
artesãos são a base da nossa cultura e o registro da nossa história. O seu tra-
balho gera renda e dignidade a milhares de famílias”, declarou a presidente 
do SINDEARTER Maria Luiza Campos.

Participação do SINDIARTER na Feira da Indústria de Roraima 2015 - FEIND

Foto 01 Foto 02 Foto 03
Foto 01 e 02: : Apresentação dos alunos durante a Jornada de Literatura 2015;  Foto 03: Leonardo   Pires com filho Pedro Lara prestigiando o “livro”, escrito a mão.
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SENAI realiza consultoria em Associação de Apicultores de 
Roraima

Exposição “Soluções em programação em lego para utilização 
em robôs das linhas de produção” é apresentada por alunos da 

Aprendizagem Industrial do SENAI

Com o constante avanço do mundo globalizado as tecnologias se 
fazem cada vez mais presentes no mercado de trabalho, portanto, 
acompanhar estes avanços se fazem extremamente necessário para 
os profissionais da área de tecnologia da informação e comunicação. 
Nesse sentido, alunos da modalidade de Aprendizagem Industrial, 
do curso de Programador Web, criaram soluções em programação 
em lego para utilização em robôs das linhas de produção.

No dia 21 de outubro houve a apresentação desse trabalho aos 
alunos e colaboradores do Senai/RR, no foyer do Centro de Forma-
ção Profissional Professor Alexandre Filgueira Rodrigues, enfatizan-
do que essa ação vem de encontro com a  Metodologia Senai de 
Educação Profissional, que visa melhorar constantemente o apren-
dizado do corpo discente, fazendo que com que eles possam contri-
buir de forma significativa para avanço das tecnologias de automa-

ção industrial.
Os alunos foram acompanhados pelo instrutor Ronny Mesquita, 

e envolveu diretamente com aproximadamente 15 alunos, “o que 
nós apresentamos são as tecnologias que podem ser inseridas desde 
as coisas simples do cotidiano das pessoas até as mais complexas, 
como de uma linha de produção de uma fábrica, por exemplo, onde 
toda a linha utiliza desde tecnologias triviais até um robô de monta-
gem”, colocou o instrutor.

Para o aluno Victor Henrique Rodrigues, de 16 anos, esse traba-
lho foi muito interessante porque trabalhou principalmente a lógica 
de programação “nunca havíamos trabalhado com lego , foram mais 
de 50 horas dessa disciplina e pudemos aproveitar bastante. O Senai 
tem excelentes professores e uma ótima estrutura que favorece o 
nosso aprendizado”. 

Por meio da vertente de Serviços em Tecnologia e Inovação – 
STI, o SENAI Roraima em parceria com o SEBRAE está executando 
uma série de ações que abrangem a implantação de Boas Práticas 
de Fabricação – BPF para atender a Associação Setentrional de 
Apicultores de Roraima – ASA/RR.

As ações vão desde a capacitação em produção e controle de 
qualidade do mel, processamento, envase até a estocagem do 
produto e está sendo realizada com todos os associados da casa 
do mel de Boa Vista e apicultores das Associações Apícolas do 
Cantá, Mucajaí, São Luiz e Boa Vista que trabalham em parceria 
com a ASA/RR.

Para o Presidente da ASA, Pedro Freitas, esse é um processo 
que tem que ser constante; “já trabalhamos com o SENAI antes e 
temos tido bons resultados quando se trata de aprendizado, pois 
eu acredito que todos têm capacidade de aprender; nossos pro-
dutores são muito bons porque eles amam o que fazem, temos 
aprendido a adotar técnicas de manejo e utilizar equipamentos 
adequados que asseguram as condições mínimas de segurança 
alimentar no beneficiamento de mel dentro da agroindústria” co-
locou o Presidente. 

As atividades são realizadas na sede da Associação, localizada 
no Monte Cristo I e objetivam principalmente a redução dos ris-
cos de contaminação dos alimentos, garantindo mais segurança e 
qualidade na produção. Será realizado também o curso e a apli-
cação da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC, 

e mini Clínicas Tecnológicas, in loco nas propriedades, com os 
temas: Sanidade Apícola e Boas Práticas Apícolas no Campo, vol-
tadas aos apicultores.

Para a consultora, Divany Tavares o desenvolvimento da pro-
dução de mel no estado seria uma excelente oportunidade para 
os pequenos produtores “eu acredito no crescimento do projeto 
e na qualidade do mel que é produzido aqui. O mel de Roraima é 
de ótima qualidade”.

Casa do Mel de Roraima.

Exposição do Programação em Lego
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Instituto Euvaldo Lodi promove Tour da Bel  
A empreendedora Bel Pesce fará o lançamento do Livro “A sua melhor 
versão te leva além - Meu Código Aberto”, em novembro, no auditório 

do CAF-UFRR

O IEL Roraima oferece Capacitação Empresarial para Pequenos 
Negócios Com foco na “Gestão em Logística empresarial”

O Instituto Euvaldo Lodi Nacional e o IEL Regional de cada estado 
juntamente com a empreendedora Bel Pesce, fundadora da FazINOVA 
escola de empreendedorismo e habilidades estão realizando desde o 
dia 5 de outubro, o Tour da Bel nas capitais de todo Brasil e no Distrito 
Federal.

O objetivo é impactar o maior número de pessoas em todos os esta-
dos brasileiros, por meio de eventos que abordam atitude empreende-
dora, protagonismo e compartilhamento de ideias e projetos.

Em Boa Vista, o evento acontecerá no dia 27 de novembro, no Cen-
tro Amazônico de Fronteira CAF-UFRR, às 19 horas.  As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas online pelo site (www.tourdabel.com.br). 

Na ocasião, será feito o lançamento do mais novo livro da Bel, inti-
tulado como “A sua melhor versão te leva além”, que faz parte da série 
Meu Código Aberto, da Enkla Editora; um livro para crianças de histórias 
em quadrinhos, chamado “Aventuras da Bel”; o “Conecta Game”, que é 

O IEL Roraima está com as inscrições abertas para o curso de Gestão 
em Logística empresarial, que tem como objetivo o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades, e atitudes, ampliando a visão sistêmica e 
de cenários econômicos, sociais e políticos, além de desenvolver vários 
aspectos interpessoais dos empresários.

O assunto será desenvolvido em oito módulos presenciais, “Intro-
dução a Logística Empresarial”, “Gestão da Produção e Operação”, “Ges-
tão da Inovação”, “Qualidade nos Serviços Logísticos”, “Planejamento 
e Controle de Estoque e Rede de Suprimentos”, “Transporte e Multi-
modalidade da Amazônia”, “Economia Finanças e Custos” e “Simulação 
Empresarial”, cada um com carga entre oito e vinte horas, totalizando 
90 horas.

A metodologia contará com aulas mensais expositivas e participati-
vas, debates, palestras, dinâmicas de grupo, estudo de caso e trabalho 
de campo, em horário adequado à disponibilidade dos alunos. Serão 
desenvolvidos trabalhos de caráter prático que contemplem a resolu-
ção de um “problema” previamente identificado na empresa que deve-
rá ser solucionado no decorrer do curso.

um jogo de cartas criado com a Copag e cursos online.
BEL PESCE - Bel Pesce é uma empreendedora apaixonada por ne-

gócios e pela vida e fundadora da FazINOVA, uma escola de desen-
volvimento de talentos e inovação que ajuda as pessoas a realizarem 
sonhos. Ela também é escritora, autora dos livros “A Menina do Vale”, 
“Procuram-se Super-Herois”, “A Menina do Vale 2” e “A sua melhor 
versão te leva além” e fundadora da Editora Enkla, que nasceu em se-
tembro de 2015 com o propósito de semear conteúdos inspiradores. 
Foi considerada uma das “100 pessoas mais influentes do Brasil”, pela 
Revista Época, eleita um dos “30 jovens mais promissores do Brasil”, 
pela Revista Forbes, um dos “10 líderes mundiais mais admirados pe-
los jovens”, em pesquisa da Cia de Talentos, e vencedora do Women’s 
Initiative Awards, trazendo para o Brasil, pela primeira vez, o renomado 
prêmio da Cartier que avalia projetos de mulheres empreendedoras de 
todo o mundo.

O público-alvo são os empresários e dirigentes empresariais, como 
sócios, sucessores ou funcionários. As aulas acontecerão as sextas das 
18h às 22h e aos sábados das 8h às 12h e das 14h às 18h. O início está 
programado para o dia 15 de abril de 2016, com previsão de término 
em 22 de julho de 2016. 

O curso faz parte do programa de Capacitação Empresarial para 
Pequenos Negócios e é voltado para o aperfeiçoamento da gestão em-
presarial como forma de contribuir para a competitividade da indústria 
brasileira. 

O pagamento da inscrição poderá ser feito no cartão, divido em até 
2x ou à vista, com 10% de desconto. Além das facilidades no pagamento 
o IEL-RR irá presentear os 15 primeiros inscritos com um brinde sur-
presa.

Os interessados devem fazer suas inscrições até o dia 21 de julho 
de 2016, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na sala do IEL, localizada no 
SESI-RR, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Bairro: Aeropor-
to.  Para maiores informações o telefone para contato é 98112-2075 ou 
acesse o site ielrr.org.br.


