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ATENÇÃO EMPRESAS INDUSTRIAIS! 
A Federação das Indústrias do Estado de Roraima participou de reuniões com a Prefeitura 
Municipal de Boa Vista e a Secretaria de Estado da Saúde, para tratar das ações de combate à 
Pandemia da COVID-19 na nossa capital. 

Foram abordados os impactos causados pela campanha eleitoral de 2020, seguida das ações de 
final fomentadas pelo poder público, bem como a flexibilização na adoção de cuidados por parte 
dos cidadãos de forma geral, assim como das empresas de todos os setores.  

Na expectativa de que haja uma redução de casos confirmados, bem como evitar um 
agravamento dessa situação em Boa Vista, a Prefeitura informou que não pretende, neste 
momento, suspender o funcionamento das empresas, desde que as mesmas voltem a cumprir 
os procedimentos estabelecidos nos decretos vigentes. 

Por isso, pedimos que tenha especial atenção e adotem os seguintes cuidados: 

 Todos devem usar máscaras da forma correta, cobrindo a boca e o nariz, enquanto 
estiverem na empresa, especialmente na presença de outras pessoas. 

 Disponibilizar álcool gel para uso na entrada e demais ambientes do estabelecimento. 
 Fazer o controle da temperatura na entrada e durante o expediente ou não permitir a 

entrada de pessoas que apresentem sintomas da COVID-19.  
 Locais com grande fluxo de clientes devem ter controle de entrada para evitar 

aglomeração, bem como demarcar o piso e fornecer informações quanto ao 
distanciamento. 

 Pessoas com sintomas da COVID-19 não podem trabalhar até que se tenha o resultado 
do teste (negativo). 

 Se testarem positivo, devem fazer o tratamento e manterem-se em isolamento até que 
haja liberação médica. 

 Salas de reuniões e auditórios devem ser usados com 50% da sua capacidade, 
respeitando-se o distanciamento. 

 Em salas de trabalho, escritórios ou qualquer ambiente fechado, mesmo que haja a 
refrigeração, deve-se deixar uma porta ou janela aberta para manter a circulação do ar. 

 Mobiliário e demais dispositivos onde há contato permanente de pessoas devem ser 
sempre higienizados. 

 Em locais fechados, as centrais de ar-condicionado devem ser limpas periodicamente. 

Na página www.fier.org.br/coronavírus estão disponíveis para download, os decretos 
municipais e estaduais para esclarecer suas dúvidas. 

Vamos unir esforços, fazendo a nossa parte para que as empresas do nosso setor sejam 
ambientes seguros e saudáveis para todos, e assim, possamos seguir com as nossas atividades. 

Boa Vista-RR, 15 de janeiro de 2021. 

 

Izabel Itikawa 

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER 



Combate à Pandemia sem a suspensão
das atividades das empresas
Reunião com o Prefeito de Boa Vista

 No dia 12 de janeiro, a convite do Prefeito de 
Boa Vista, Arthur Henrique Brandão, a FIER, por meio 
da sua presidente Izabel Itikawa, participou de uma 
reunião com o chefe do Poder Executivo Municipal, 
juntamente com os secretários municipais de saúde e 
comunicação, Cláudio Galvão e Weber Negreiros. 
 Também estiveram presentes a Superinten-
dente do SEBRAE- Luciana Surita, o Presidente da 
FECOMERCIO, Ademir dos Santos, da CDL, Edson Be-
zerra, o superintendente do Pátio Roraima Shopping, 
Fabiano Guerra, o Gerente de Marketing do Roraima 
Garden Shopping, Amarildo Queiroz e o Presidente 
do Conselho Municipal de Saúde, Ricardo Mattos.
 O prefeito enfatizou que, em função do au-
mento dos casos confirmados da COVID-19 na capital 
de Boa Vista e a ocupação máxima dos leitos de enfer-
maria e U.T.I. nas unidades hospitalares, foi realizada 
uma análise preliminar em relação a suspensão das 
atividades econômicas não essenciais. 
 Entretanto, chegou à conclusão de que é pos-
sível haver uma soma de esforços entre o poder públi-
co, entidades de classe e empresas, para que as me-
didas de prevenção voltem a ser adotadas com rigor 
por todos, conforme determinam os decretos muni-
cipais vigentes e demais ações descritas em todas as 
fases do Plano de Retomada das Atividades.  

 Para o prefeito da Capital, o controle do nú-
mero de pessoas e o respeito ao distanciamento míni-
mo dentro dos estabelecimentos é fundamental para 
evitar aglomerações. “Além disso, as empresas devem 
adotar e fazer com que se cumpra o uso obrigatório 
e correto de máscaras pelos funcionários e clientes, 
disponibilizar álcool e incentivar a higienização das 
mãos. Lamentavelmente, muitas pessoas deixaram 
de seguir essas recomendações, inclusive nos espa-
ços púbicos de lazer e isso tem contribuído para a 
propagação do vírus. Também iremos adotar medidas 
de prevenção mais rígidas em espaços públicos. ”, ex-
plicou Arthur Henrique.
 Como a prefeitura não pode realizar publici-
dade paga até que se aprove o orçamento munici-
pal, ela disponibilizou as peças produzidas para que 
as entidades empresariais possam utilizá-las em uma 
ampla mobilização e divulgação de orientações junto 
às empresas, para que sejam observadas e cumpridas 
todas as determinações contidas no Decreto Munici-
pal, mas também manifestaram a sua preocupação 
em relação a estrutura de atendimento, fiscalização 
e a aglomeração que ocorre em espaços públicos de 
lazer como praças e parques, solicitando providências 
e propondo uma atuação articulada entre prefeitura 
e governo para superar as dificuldades logísticas de 
ambos. 
 A Presidente da FIER, Izabel Itikawa, pontuou 
que no atual momento, há necessidade de unir forças 
em prol da saúde e da vida de todos, deixando de lado 
questões político-partidária e tendo nas lideranças e 
nas equipes do Município e do Estado, o apoio e a 
efetividade das ações que a nossa população precisa.
 A reunião foi encerrada com a explanação do 
Prefeito sobre a estrutura de atendimento das unida-
des de saúde, o trabalho de fiscalização e a dificulda-
de de abranger toda a cidade em função do grande 
número de aglomerações sem respeito ao distan-
ciamento e uso de máscara em bares, restaurantes, 
festas e shows clandestinos em toda a cidade e que 
haverá o anúncio de medidas restritivas neste primei-
ro momento, visando conter a contaminação sem ter 
que fechar os estabelecimentos.
 O Presidente do Conselho Municipal de Saúde 
se comprometeu em articular uma reunião para o dia 
seguinte, entre as secretarias do Estado e Município, 
para propor a parceria que envolva também as forças 
policiais das duas esferas para aumentar a fiscaliza-
ção.



 Na tarde de quarta-feira (13/01), no gabi-
nete da SESAU, foi realizada uma reunião entre 
o Secretário Estadual de Saúde, Marcelo Lopes, 
o Secretário Municipal de Saúde, Cláudio Galvão 
com representantes de entidades e grupos empre-
sariais, para tratar sobre medidas de contingência 
da COVID-19 que possam ser realizadas de forma 
integrada entre os órgãos municipais e estaduais.
 A FIER foi representada pela sua Coordena-
dora Técnica, Karen Telles; a FECOMERCIO pelo seu 
Presidente Ademir dos Santos e a Superintendente 
Yolanda Herbster; a Câmara de Dirigentes Lojistas 
pelo Presidente Edson Bezerra; o Pátio Roraima 
Shopping foi representado pelo superintendente 
Fabiano Guerra e o Roraima Garden Shopping pelo 
Superintendente Amarildo Queiroz e o Conselho 
Municipal de Saúde pelo seu Presidente, Ricardo 
Matos, que iniciou falando da necessidade de ob-
ter o apoio da SESAU para que haja uma integração 
entre as forças de segurança do Estado e do Muni-
cípio para garantir a fiscalização do cumprimento 
dos protocolos de prevenção em toda a cidade.
 Após uma explanação do Secretário Marce-
lo Lopes, a respeito do cronograma de ações para 
a disponibilização de mais leitos em U.T.I, unidades 
semi-intensivas e de enfermaria, bem como a lo-
gística de realocação dos pacientes que não estão 
contaminados pela COVID-19 para viabilizar essas 
vagas e também dar início à reforma da materni-
dade, ele afirmou que este é um momento em que 
a prioridade é a saúde e a vida das pessoas e, por 
este motivo, acreditava na viabilidade desta par-

Todos devem usar máscaras da forma correta, 
cobrindo a boca e o nariz, enquanto estiverem 
na empresa, especialmente na presença de ou-
tras pessoas.

O QUE DETERMINAM OS DECRETOS E NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES
Alguns itens genéricos

Disponibilizar álcool gel para uso na entrada e 
demais ambientes do estabelecimento.
Fazer o controle da temperatura na entrada 

e durante o expediente ou não permitir a en-
trada de pessoas que apresentem sintomas da 
COVID-19. 
Locais com grande fluxo de clientes devem 

ter controle de entrada para evitar aglomera-
ção, bem como demarcar o piso e fornecer in-
formações quanto ao distanciamento.
Pessoas com sintomas da COVID-19 não po-

dem trabalhar até que se tenha o resultado do 
teste (negativo).

Se testarem positivo, devem fazer o trata-
mento e manterem-se em isolamento até que 
haja liberação médica.

Salas de reuniões e auditórios devem ser usa-
dos com 50% da sua capacidade, respeitando-
-se o distanciamento.

Em salas de trabalho, escritórios ou qualquer 
ambiente fechado, mesmo que haja a refrigera-
ção, deve-se deixar uma porta ou janela aberta 
para manter a circulação do ar.

Mobiliário e demais dispositivos onde há con-
tato permanente de pessoas devem ser sempre 
higienizados.

Em locais fechados, as centrais de ar-condi-
cionado devem ser limpas periodicamente.

Reunião com o Secretário Estadual de Saúde
ceria tanto para as ações de saúde, quanto da se-
gurança. Logo em seguida, foi agendada para o dia 
seguinte, uma reunião com representantes da Se-
sau, SEMSA, Guarda Municipal, equipes de vigilân-
cia sanitária e epidemiológica, Sesp, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, para tratarem 
da criação de uma força-tarefa. 
 A fiscalização deverá abranger toda a cida-
de e se torna necessária para garantir o cumpri-
mento dos decretos e, desta forma reduzir a pro-
pagação do vírus da COVID-19 sem a necessidade 
de fechar os estabelecimentos. “Entendemos que 
é preciso uma mobilização conjunta dos setores 
econômico, social, cultural, enfim todas as áreas 
ligadas direta e indiretamente ao desenvolvimento 
do Estado. Juntos vamos somar esforços e quem 
vai ganhar com esse fortalecimento do trabalho é 
a população”, esclareceu o secretário Marcelo Lo-
pes.
 A partir de agora, haverá uma intensa mobi-
lização das entidades de classe, prefeitura de Boa 
Vista e governo de Roraima, para que as empresas 
retomem a rigidez no cumprimento das medidas 
preventivas.  “É muito importante que todos os 
empreendedores estejam atentos e sigam as re-
comendações, sobretudo em relação ao distancia-
mento, uso de máscara, álcool e demais cuidados. 
O que estamos conseguindo, neste momento, é 
uma alternativa de evitar a suspensão das ativida-
des econômicas, ao mesmo tempo em que zelamos 
pela saúde dos nossos colaboradores, dos clientes 
e de todos em geral”, destaca Izabel Itikawa.  
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 O Serviço Social da Indústria – SESI/RR, por 
meio da Escola do SESI, prorrogou o período de 
matrículas para a Educação de Jovens e Adultos 
Profissionalizante, na modalidade EAD. As vagas 
são para o Ensino Médio e o aluno sairá com du-
pla certificação, pois a formação inclui um curso de 
qualificação profissional em parceria com o SENAI/
RR. 
 As matrículas são 100% gratuitas e foram 
prorrogadas até o dia 25 de janeiro, das 8h às 12h 

Escola do SESI/RR Prorroga Matrículas na EJA
Profissionalizante EAD

Ensino Médio EJA - Profissionalizante

e das 14h às 18h, na secretaria da Escola, na Av. 
Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 – Aeroporto.
 Para o Ano Letivo de 2021, o SESI está dispo-
nibilizando 250 vagas, voltada para os trabalhado-
res da Indústria e a comunidade em geral. O início 
das aulas está previsto para o dia 02 de fevereiro de 
2021, no horário das 19h às 22h.  Os interessados 
podem obter mais informações pelos telefones: 
(95) 98126- 0099, na Secretaria da Escola ou pelo 
(95) 99110-1962, na Supervisão Escolar.

 A EJA Profissionalizante, na modalidade 
EaD, foi desenvolvida pensando especialmente no 
trabalhador, pois tem uma proposta flexível que 
permite ao aluno estudar onde, como e quando 
puder. 
 Além disso a modalidade atende as neces-
sidades do estudante, conciliando educação com 
qualificação profissional, possibilitando oportuni-
dades ao formando no mercado de trabalho.

 Para as empresas, a EJA do SESI é a opor-
tunidade de desenvolver seus colaboradores, ele-
var o nível de escolaridade e qualificar o quadro de 
pessoal, aumentando, consequentemente, a sua 
produtividade.
 A nova metodologia da EJA propõe uma 
inovação educacional, rompendo a forma fragmen-
tada que vem sendo desenvolvida no processo de 
ensino -  aprendizagem da educação brasileira.
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EMPREGA INDÚSTRIA: O programa que oportuniza que 
alunos e ex alunos consigam uma colocação no

mercado de trabalho
O SENAI/RR divulga as vagas de emprego cadastradas pelas empresas da indús-
tria e os egressos interessados devem se cadastrar para se candidatarem à vaga 

através do site da instituição

 O EMPREGA INDÚSTRIA é um programa do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SE-
NAI/RR que tem como objetivo facilitar a inserção 
ao mercado de trabalho, e ser um campo de bus-
ca à mão de obra qualificada para os empresários, 
tendo como público-alvo alunos e ex alunos da ins-
tituição e as empresas da categoria industrial do 
ramo de Alimentos, Automotiva, Confecção do Ves-
tuário, Construção Civil, Eletroeletrônica, Gestão, 
Informática, Madeira/Mobiliário, Metal/Mecânica, 
Refrigeração e Segurança do Trabalho.
 O programa, tem como foco que alunos e 
egressos da instituição consigam uma oportunida-
de no mercado de trabalho, e para que as empre-
sas da indústria consigam identificar profissionais 
qualificados para fazer parte do seu corpo funcio-
nal. O SENAI, proporciona a indicação às vagas de 
emprego, de acordo com a área de formação do 
curso e das vagas que os empresários da indústria 
precisam e cadastram.
Como funciona o programa
 A partir do cadastro de vagas de emprego 
pelas empresas, o SENAI encaminha o profissional 
para participar do processo de seleção da empre-
sa interessada, de acordo com o perfil e requisitos 

informados pela empresa.  A partir deste ponto, a 
empresa se encarrega de realizar todos os trâmites 
de seleção e definição de seus colaboradores, não 
havendo qualquer tipo de interferência do SENAI. 
 É importante frisar que o SENAI somente 
indica os alunos e ex alunos que se cadastrarem 
voluntariamente, por isso, tão importante que os 
discentes mantenham seu cadastro sempre atuali-
zado. Para se cadastrarem, os interessados devem 
acessar o site institucional, informando seus dados 
pessoais e cursos realizados no SENAI, através do 
link www.rr.senai.br. 
 Já para que as empresas da indústria con-
sigam participar, os interessados devem buscar ao 
SENAI através de solicitação via e-mail, por meio do 
endereço eletrônico empregaindustria@rr.senai.
br e especificar o perfil do profissional que deseja 
entrevistar, assim como demais informações que 
achar pertinente, como informações do cargo e re-
muneração/benefícios da vaga. Após isto, o SENAI 
fará o levantamento e encaminhará para a empresa 
as informações necessárias dos candidatos interes-
sados em participar da entrevista.
Para mais informações, os interessados podem contatar 
o SENAI através dos telefones 2121-5088 ou 2121-5070.
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SENAI/RR inicia 2021 com oferta de mais de 500 va-
gas para cursos de educação profissional

Vagas gratuitas em cursos

Inscrições e documentos

Cursos de eletroeletrônica:
oportunidades de inserção no mercado 
de trabalho

Das vagas de cursos de educação profissional para a indústria ofertadas, 331 
são para turmas que irão iniciar entre 21 de janeiro a 8 de fevereiro, sendo des-
tas, 100 vagas para a modalidade de Ensino a Distância e 231 para o presencial.

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial - SENAI/RR iniciou dia 4 de janeiro seu ano leti-
vo, e já conta com mais de 200 alunos matriculados 
em turmas em andamento, distribuídos em diver-
sos cursos presenciais e semipresenciais das áreas 
de Alimentos, Construção Civil, Eletroeletrônica, 
Gestão, Informática e Segurança no Trabalho, que 
contam com turmas com carga horária de 40 horas 
– sendo a carga horária mais curta, como o caso do 
curso de Segurança em Instalações e Serviços com 
Eletricidade: NR 10, e com a carga horária mais lon-
ga – sendo de 220 horas, como é o caso do curso de 
Confeiteiro, que conta com metodologia de teoria 
e prática em laboratórios específicos.

 Das mais de 300 vagas que foram ofertadas 
em turmas que iniciarão ao final de janeiro e iní-
cio de fevereiro, ainda restam 122 vagas gratuitas 
disponíveis para pessoas de baixa renda, distribuí-
da nos cursos da modalidade Educação a Distância 
- EaD, “Noções Básicas de Automotiva” e “Controle 
Dimensional Automotivo”, da área de Automotiva, 
os quais tem como requisitos que o aluno tenha o 
ensino fundamental I concluído e idade mínima de 
16 anos completos, além de ter acesso à internet.
 Já para cursos presenciais para a área de 
Confecção do vestuário, sendo “Costura em Malha”, 
que tem como requisitos a escolaridade mínima o 
6º ano do ensino fundamental e idade mínima de 
16 anos, além de ter cursado o curso de Costureiro 
Industrial, e o curso de “Adaptação e Interpretação 
de Modelos Femininos”, com os requisitos mínimos 
do participante também ter o Ensino Fundamental 
completo e idade mínima 16 anos, e ter cursado o 
curso de Modelista do Vestuário ou Modelagem de 
tecido plano.

 Ainda falando de oportunidades de qualifi-
cação profissional com excelência, serão ofertadas 
25 vagas em cursos da área de Eletroeletrônica, os 
quais tem um investimento acessível e são de rápi-

do retorno financeiro para o egresso.
 As vagas são voltadas para interessados que 
atendam aos requisitos mínimos de terem 18 anos 
e 5ª série do ensino fundamental, sendo os cursos 
“Eletricista Instalador Residencial” e “Segurança 
em instalações e serviços com eletricidade - NR 10”, 
com os mesmos requisitos anteriores, porém, nes-
te o participante deverá também ter concluído o 
curso na área de Eletricidade ou ter conhecimento 
na área. Trabalhadores da indústria e conveniados 
com Sindicatos possuem desconto.

 As matrículas estão sendo realizadas exclu-
sivamente no SENAI, localizado na Av. dos Imigran-
tes, 399 – Asa Branca, no horário de 8h às 12h e 
14h às 18h e cada candidato só poderá se inscrever 
para um único curso (no caso dos cursos gratuitos). 
No ato da matrícula os candidatos devem apresen-
tar os documentos originais obrigatórios abaixo re-
lacionados:

- Comprovante de escolaridade (declaração ou cer-

tificado e histórico escolar);

- CPF; 

- RG; 

- Comprovante de residência atual e com CEP;

- RG e CPF do responsável, para candidato menor 

de 18 anos. 

- Para os candidatos com deficiência, apresentar 

laudo médico;

 Para os cursos com investimento, o paga-
mento da primeira parcela do curso é realizado no 
ato da matrícula.
Os Cursos de aperfeiçoamento e de qualificação 
profissional são uma ótima forma de impulsionar a 
carreira, pois otimizam o tempo de estudo e favo-
recem o retorno do investimento com mais rapidez. 
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Cursos de eletroeletrônica: oportunidades de inserção
no mercado de trabalho

Curso: Eletricista Instalador residencial
CH: 180h
Período: 01/02 a 31/03/2021
Horário: 13h30 às 17h30
Modalidade: Presencial
Investimento: 3x de R$ 150,00

Curso: Segurança em Instalações e Serviços – 
NR10
CH: 40h
Período: 08/02 A 24/02/2021
Horário: 13h30 às 17h30
Modalidade: Presencial
Investimento: 2x de R$ 75,00

Curso: Costura em Malha
CH: 100h
Período: 08/02 A 17/03/2021
Horário: 13h às 17h
Modalidade: Presencial
Investimento: Gratuito

Curso: Adaptação e Interpretação de Modelos fe-
mininos
CH: 100h
Período: 08/02 a 17/03/2021
Horário: 14h às 18h
Modalidade: Presencial
Investimento: Gratuito

Curso: Noções Básicas de Manutenção Automo-
tiva
CH: 40h
Período: 01/02 a 12/02/2021
Horário: Aulas online - 19h às 20h
Modalidade: EAD
Investimento: Gratuito

Curso: Controle Dimensional Automotivo
CH: 20h
Período: 08/02 a 12/02/2021
Horário: Aulas online - segundas
Modalidade: EAD
Investimento: Gratuito
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