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FIER lança serviço de acesso ao crédito 
em evento online

No dia 21 de julho, às 16h, a Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima (FIER) realizou o 
lançamento do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) 
do Estado, por meio de uma live, em seu canal no 
YouTube (SistemaFIER). 

O Evento, que foi acompanhado pelo Presidente 
da entidade, Rivaldo Neves e sua diretoria, contou 
com a participação do diretor de desenvolvimento 
industrial da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Carlos Eduardo Abijaodi. 

“O que nós queremos é trazer para vocês infor-
mações sobre as linhas emergenciais, que tem sido 
criadas pelo Governo, isso é uma das coisas muito 
importantes dessa oportunidade porque o gover-
no criou muitas linhas que não serão permanentes, 
mas que estrão a disposição das empresas nesse 

momento da pandemia. A rede NAC, então, tem 
trabalhado para levar informações de forma sim-
ples, acessível para as micro, pequenas e médias 
empresas”, declarou.

Logo após, aconteceu a palestra sobre acesso ao 
crédito no contexto atual, ministrada pela consul-
tora da CNI, Maria Aparecida Bogado, com vasta 
experiência e mais de 30 anos de atuação na área.

A apresentação abordou tópicos como a situa-
ção econômica do Brasil e as medidas imediatas 
tomadas pelo Governo Federal em decorrência 
da pandemia causada pelo novo Coronavírus, as-
sim como as medidas adotadas pelo Banco Cen-
tral para poder aumentar a liquidez no sistema 
financeiro nacional. “A gente teve um volume de 
recursos disponibilizados pelo sistema financeiro, 

RORAIMA
Núcleo de Acesso ao Crédito

Diretor de Desenvolvimento industrial da CNI, Carlos 
Eduardo, fazendo abertura do evento

Consultora da CNI, Maria Aparecida, durante palestra Coordenadora Técnica da FIER, Karen Telles, durante 
apresentação do NAC Roraima



mas esses recursos não chegaram na mesma pro-
porção em que se esperava, o que causou menor 
apetite dos bancos na hora de emprestar, devi-
do ao momento de incerteza em relação a crise, 
maior seletividade das empresas para fazer o fi-
nanciamento e um rigor muito maior nas análises 
de risco de crédito, ou seja, embora tenham sido 
criadas várias medidas o acesso ficou restrito”, ex-
plicou Bogado.

           Outros temas explanados foram o Progra-
ma Emergencial de Suporte a Empregos; Tipos de 
créditos concedidos pelo BNDES; Crédito Especial 
Fundos Constitucionais (FCO, FNE, FNO); PROGER 
Urbano Capital de Giro; Medidas da Caixa Econô-
mica Federal para Redução da Taxa de Juros; FAM-
PE (Parceria CEF e Sebrae); Medidas FINEP; Fundo 
Geral do Turismo (FUNGETUR); Programa Nacional 
de Apoio às MPES (PRONAMPE); assim como o Pro-
grama Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC-FGI 
e Maquininhas). Ao final, Bogado explicou como é 
possível acessar os recursos, apresentando os ban-
cos que disponibilizam as linhas de créditos citadas 
em sua fala, as etapas para a obtenção dos mesmos 
e as possíveis mudanças para eliminar as barreiras 
de acesso às linhas emergenciais.

Além disso, foi apresentado o modelo de atendi-
mento do NAC Roraima e, ao final, abriram espaço 
para uma rodada de perguntas.

O Núcleo é uma estrutura de atendimento ao se-
tor empresarial agora disponível na FIER, que ofe-
rece serviços padronizados de orientação, capaci-
tação, assessoria e consultoria ao crédito às micro, 
pequenas e médias empresas do setor industrial. 
Há também a divulgação de oportunidades de cré-
dito, distribuição de material informativo, realiza-
ção de cursos, palestras e seminários com temas 
relacionados a gestão financeira.

De acordo com a coordenadora Karen Telles, o 

NAC será um interlocutor entre as oportunidades 
de crédito e as necessidades dos empresários, pois 
“visa aproximar a demanda e a oferta de crédito, 
ajudando as empresas a fazerem as melhores esco-
lhas para captar os recursos necessários aos seus 
investimentos e a operação do setor industrial”, 
afirmou. 

Na prática, o núcleo funcionará da seguinte for-
ma:

1º Passo: A empresa informa qual a necessidade 
de crédito;

2º Passo: Se necessário, NAC solicita informa-
ções adicionais;

3º Passo: NAC analisa o perfil da empresa e bus-
ca as melhores opções e

4º Passo: NAC informa condições e documentos 
exigidos, orientando para solicitação junto à Insti-
tuição Financeira.

A utilização desse serviço oferece diversas van-
tagens para o empresário, pois a equipe de téc-
nicos da FIER irá realizar todo um diagnóstico da 
demanda entregue pelo empresário, realizando 
uma pesquisa junto aos bancos para encontrar as 
melhores ofertas de crédito; análise do perfil e da 
necessidade da empresa para reunir as melhores 
opções para o empreendedor; orientação sobre 
documentos, exigências e linhas específicas; além 
de economizar tempo para a empresa e reduzir o 
risco de que a proposta fique impedida de seguir os 
trâmites no banco por falta de documentos ou in-
formações, pois a equipe oferece todo apoio para o 
acompanhamento das propostas submetidas pela 
empresa.

Para mais esclarecimentos sobre a atuação do 
Núcleo, deve-se entrar em contato com a Federa-
ção por meio dos telefones (95) 4009-5351 / 5354 
ou 99128-3921 (WhatsApp) ou pelo e-mail do setor 
(nac@fier.org.br).
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A responsabilidade do empregador em 
tempos de COVID-19 e protocolos de segu-
rança e saúde foram os temas abordados.

A Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima (FIER), por iniciativa dos seus 
conselhos temáticos, transmitiu uma 
LIVE pelo seu canal no Youtube (Sistema 
FIER), com a participação do Dr. Ney da 
Rocha - Juiz Titular da 1ª Vara do Traba-
lho de Boa Vista e da Engenheira de Se-
gurança e Trabalho do SESI Roraima, In-
grid Skarlety Rosas. 

Em suas apresentações, os convidados 
falaram sobre os procedimentos a serem 
adotados pelas empresas, para evitar o 
contágio pelo novo Coronavírus e reduzir 
riscos de passivos trabalhistas.

Além dos aspectos legais envolvidos 
neste cenário, também foram apresen-

Conselhos Temáticos da FIER realizam LIVE

tadas dicas e orientações. Os membros 
dos três Conselhos Temáticos, direto-
res, conselheiros e colaboradores do 
Sistema FIER interagiram enviando per-
guntas que foram respondidas, comple-
mentando as informações iniciais.

Com essa ação os Conselhos Temáti-
cos de Meio Ambiente, Recursos Natu-
rais, Energia e Infraestrutura (CTMAR); 
de Micro e Pequena Empresa, Economia 
e Política Industrial (COMPI) e Respon-
sabilidade Social e Relações Trabalhis-
tas (CTRSRT), substituíram a sua reu-
nião presencial por essa modalidade de 
encontro on-line, para ampliar a disse-
minação do assunto junto às empresas 
e instituições, primando pela segurança 
de todos neste período em que o dis-
tanciamento social deve ser respeitado.

Ingrid Rosas, durante apresentação Juiz Ney Rocha, durante palestra
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O SESI Roraima, com o intuito de apoiar as 
empresas no controle e combate ao novo Co-
ronavírus, desde o dia 28 de julho, iniciou a 
testagem de IGG e IGM com resultados rápi-
dos para COVID-19.

O Teste Rápido realizado pelo SESI/RR é do 
tipo HILAB, Modelo de cromatografia, com 
resultado liberado em até 20 minutos, im-
presso, ou pelo WhatsApp ou via e-mail. Por 
meio do teste é possível identificar a linha de 
ativação do IGM e a linha de ativação do IGG, 
ou seja, mostra se existe a presença de anti-
corpos, em caso de contato anterior com o 
Vírus e faz a identificação de infecção pelo 
Vírus no momento.

Já o Exame Sorológico é o estudo minu-
cioso do líquido separado do sangue após              
coagulação do mesmo, com resultado libera-
do em 5 (cinco) dias úteis e tem o objetivo de 
identificar dois tipos de moléculas: a IGM e a 
IGG. Com ele é possível identificar a presença 
(ou revela a ausência) de anticorpos relacio-
nados a um patógeno no sangue do paciente 
e a presença do próprio patógeno (vírus, bac-
téria, protozoário, etc).

A aplicação dos testes rápidos e realização 
dos exames sorológicos ocorrerão no Labo-
ratório do SESI, na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes, 3710, Aeroporto, de segunda à sex-
ta-feira, no horário das 7h às 17h, sem inter-
valo para o almoço.

Na Unidade do Distrito Industrial, na Av. 
Das Indústrias, s/nº, todas as terças-feiras, 
das 8h às 17h, sem intervalo para o almoço.

Realização in loco (dentro das empresas), 
por meio de agendamento prévio, com a 

quantidade mínima de 10 pessoas.
Os preços variam de acordo com as cate-

gorias, indústria, convênio e comunidade em 
geral. As formas de pagamento aceitas são: 
À vista; cartão de débito; cartão de crédito 
(Visa ou Master), a partir de R$ 100,00 e com 
parcelamento em até três vezes sem juros e, 
faturamento para empresas com prazo de 10 
dias para pagamento. 

Para esclarecimentos e agendamentos, os 
telefones são: (95)4009-1811, 4009-1836 ou 
pelo e-mail do setor de Relações com o Mer-
cado (relcom.sesirr@sesi.org.br). 

SESI-RR oferta Teste Rápido e Exame
Sorológico para COVID-19
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Vantagens em contratar um estagiário!
Algumas empresas, quando pensam de que forma 

poderiam melhorar o seu negócio, focam a atenção 
apenas nas principais funções e cargos da empre-
sa, deixando de notar outras soluções que pode-
riam ser bem interessantes. É o caso dos estagiários:                
contratá-los é algo que pode trazer vários benefícios.

Eles são talentosos, conectados e pertencem a uma 
geração que chega ao mercado de trabalho cheia de 
ideias inovadoras. O estágio é seu primeiro contato 
com a futura profissão, e também uma grande opor-
tunidade de aprender a rotina de uma empresa e de-
senvolver conhecimentos que, até então, só faziam 
parte das aulas teóricas na faculdade.

Desenvolver um programa de estágio em sua em-
presa pode lhe trazer inúmeras vantagens, inclusive 
competitivas. A razão disso se deve ao fato de que, 
organizações que investem na formação de jovens, 
passam a ser bem vistas na sociedade, pois estão 
dando oportunidade para que estudantes coloquem 
em prática o que estão aprendendo na escola ou na 
universidade, o que lhe dá ainda mais credibilidade 
no mercado e contribui para o desenvolvimento pro-
fissional dos alunos.

Existem muitas vantagens e oportunidades que 
beneficiam a empresa ao investir na contratação de 
estagiários e em programas de estágio:

• Reduzir custos para empresa;
• Realizar uma contratação segura e legal; 
• Ter um profissional proativo; 
• Formar e captar seu futuro talento;
• Inovação; 
• Maior visibilidade da empresa perante o mer-

cado;
• Estagiários são dedicados, dispostos a apren-

der e com novas habilidades para os negócios;

• Buscam crescimento;
• A contratação de estagiários requer investi-

mento menor em pessoal. Sem vínculo empregatício 
e com bolsas-auxílio, cujo valor é determinado pela 
empresa, o estagiário é menos oneroso para a folha. 
Além da bolsa, soma-se ainda o benefício do auxíli-
transporte, que deve ser pago em estágios não-obri-
gatórios.

Para contratar um estagiário, é necessário que ele 
esteja regularmente matriculado em uma instituição 
de ensino.

Além das vantagens citadas anteriormente, a con-
tratação de estagiários é regulamentada pela Lei 
11.788/2008, que serve para organizar, reger e moni-
torar os contratos de estágio. Além disso, define que 
não há vínculo empregatício na concessão de estágio, 
mas um contrato firmado entre a parte concedente 
e a parte cedente (aluno/instituição de ensino) pode 
resolver eventuais questionamentos legais.

E o IEL/RR, como agente de integração, obtém 
grande experiência em atuação na área e está pronto 
para ajudar empresários a inserir no mercado gran-
des talentos, proporcionando uma relação onde am-
bas as partes ganham em desenvolvimento e sucesso 
profissional.

Faça hoje mesmo o cadastro da sua empresa no 
site da instituição: sne.iel.irg.br/rr ou entre em con-
tato por meio dos telefones: (95) 98112-2048 / (95) 
3623 - 1253 ou pelas redes sociais (Facebook: @ielro-
raima / Instagram: @ iel_roraima). 
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IEL-RR retorna com cursos de
qualificação profissional

IEL Roraima continua com a oferta do Pro-
grama de Desenvolvimento Profissional – PDP, 
agora na modalidade de educação à distância 
(EaD). O PDP é ofertado desde 2004 aos in-
dustriais e para a comunidade em geral, sem-
pre no formato totalmente presencial, porém 
com a pandemia e a necessidade de evitar 
aglomerações, fez-se necessário a migração 
para o ensino à distância. 

Em janeiro de 2020 o PDP estava sendo exe-
cutado de forma presencial, com duas turmas, 
uma no turno vespertino e outra no turno 
noturno, cada turma com uma média de 22 
alunos. Em março do mesmo ano as turmas 
tiveram que ser suspensas devido a pandemia 
causada pelo novo Coronavírus.

No mês de julho o IEL-RR retornou com a 
oferta do Programa de Desenvolvimento Pro-
fissional 5 em 1, retomando pelos dois últi-
mos módulos pendentes para as turmas pa-
ralisadas. O primeiro Módulo ofertado foi o 
de Atendimento ao Cliente, iniciado no dia 27 
de julho e, em seguida acontecerá o de Em-
preendedorismo, no dia 08 de agosto. Ambos 
com a carga horária de 20h, na modalidade 
totalmente à distância e com a Consultora de 
RH e Coach, Cristiani Plácido como instrutora.

Interessados podem realizar suas inscrições 
para o módulo de Empreendedorismo até o 
dia 03 de agosto. Para mais informações os 
telefones para contato são: (95) 3623-1307 
ou (95) 98112-2075.

Instrutora Cristiano Plácido
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Os cursos a distância e gratuitos ofertados pelo IEL estão a todo vapor

Confira abaixo nossa dica dessa quinzena com 
três cursos voltados para gestão em micro e 

pequenas empresas
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