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FIER divulga Balança Comercial do mês de Junho

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), por 
meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN) divulgou na 
última terça-feira (30) os resultados da balança comercial 
roraimense referente ao mês de junho.

Após um déficit na balança comercial no mês de maio de 2013, o 
mês de junho registrou superávit de US$ 714.712 mil, mantendo a 
tendência registrada no mesmo período de 2012. Desde janeiro, 
foram registrados déficits de (-US$ 54.361 mil/Jan) e (-US$ 280.266 
mil/fev); um superávit em março (US$ 875.480) e novos déficits nos 
meses de abril (-US$ 98) e maio (-US$ 230.442) deste ano.

Foi exportado, em junho, um total de US$ 1.014.583 mi. A 
madeira, com participação de 54,70%, permanece em primeiro 
lugar desde abril de 2012. Houve um acréscimo de 34% em volume 
exportado deste item, se comparada sua participação de maio para 
junho (de US$ 368.127 mil para US$ 555.228 mil). 

Um fato interessante é a volta do couro à segunda colocação no 
ranking de exportações, com 25,10%, apesar do crescimento da 

madeira em volume exportado. O couro vem com volume de 
exportações no valor de US$ 254.787, bem superior se comparado 
ao mês de maio, onde este nem aparecia entre os três primeiros 
produtos exportados. Ultrapassou, assim, a soja que teve queda nas 
exportações, caindo da 2ª para 3ª posição. 

As importações no mês de junho foram de US$ 299.871 mil, 
frente aos US$ 458 mil registrados em junho de 2012. Uma queda de 
35% ou US$ 158.129 mil, seguindo a tendência que se mantém 
desde 2011 (de 2011 para 2012 foi de -53%). 

Os produtos que permanecem com maior volume de 
importações no Estado são os equipamentos de informática e 
acessórios, com US$ 141.157 mil, ou 47,05% do total das 
importações, logo à frente de produtos cerâmicos, com US$ 80.915 
mil (26,97%) neste mês. 

Os principais destinos das exportações roraimenses foram a 
Venezuela, a Itália e a Holanda.

FIER promove oficina de elaboração de Projetos dos Prêmios 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de 

empreendedorismo consciente

 A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER realiza 
de 5 a 8 de agosto, a oficina para elaboração de projetos dos Prêmios 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente. A ação acontece na sala de treinamento da FIER, das 
8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30.

O público-alvo são pessoas interessadas em inscrever projetos 
nos prêmios. Serão oferecidas 30 vagas com o objetivo de contribuir 
para a qualidade dos projetos inscritos. A técnica operacional 
Valéria Hendges destacou entre os assuntos abordados, a temática 
sob a qual o projeto deverá ser inscrito,  descrição dos projetos e 
elaboração de um projeto de interesse para a Amazônia.

“Serão apresentados cases contemplados no ano de 2012 para 
que os participantes conheçam um pouco mais sobre os projetos 
vencedores. Será uma ação muito proveitosa para as pessoas ou 
instituições que desejam se inscrever nos Prêmios”, frisou.  

A Universidade Federal de Roraima é parceira da FIER na 
realização da oficina que será ministrada pelo Professor Doutor 
Roberto Ramos. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 

4009-5351/5352, pelo e-mail: 
cpas@fier.org.br ou no dia do 
evento.

Prêmio - Instituído em 
2004, o Projeto Professor 
Samuel Benchimol é uma 
iniciativa do Governo Federal, 
promovida pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio exterior - MDIC e 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), em parce-
ria com outras entidades 
como a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus 

(Suframa), o Banco da Amazônia e as Federações das Indústrias da 
Região Norte e também é realizado simultaneamente com o Prêmio 
Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente desde 2009.

Podem participar instituições de representação empresarial, 
sindical ou profissional, universidades ou instituições de pesquisas 
sediadas no País ou no exterior, instituições públicas e privadas com 
atuação no desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de 
instituições que tenham como objetivo promover o 
desenvolvimento regional, nacional ou internacional, empresas 
públicas ou privadas com investimentos na região e autônomos com 
atividades referentes à Amazônia.

Inscrições - As inscrições estão abertas e seguem até o dia 28 de 
agosto. O valor total da premiação para cada categoria será de R$ 
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). A solenidade de premiação 
está prevista para o dia 22 de novembro. Mais informações no site 
www.amazonia.mdic.gov.br.
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Neste sábado (03), o SESI 
será parceiro do Exército 
Brasileiro na realização da 
Ação Cívico Social na Escola 
Estadual Luiz Ritler de Lucena, 
bairro Nova Cidade. O evento 
tem como objetivo atender a 
população daquele bairro e 
adjacências com serviços de 
saúde e cidadania, além de 
cooperar com o sistema de 
nacionalismo em defesa da 
pátria.

A Unidade de Responsabi-
lidade Social Empresarial do SESI participa do evento com o 
planejamento e mobilização de parcerias. Esse assessoramento é 
constituído desde a escolha do local do evento, até detalhes como 
a organização e controle de filas, posicionamento dos serviços 
dentro do prédio e de pessoal em lugares-chaves, organização de 
salas, identificação visual, distribuições de senhas, confecções de 
layouts, comunicação com a comunidade, estratégia de 

mobilização e aquisição de 
materiais.

 S e g u n d o  o  t é c n i c o  
operacional da RSE do SESI 
Aníbal Valentino é por meio 
dessa parceria que todos se 
unem e juntam forças para 
alcançarem objetivos comuns 
oferecendo o que cada um 
tem de melhor: o senso de 
c i d a d a n i a .  “ D e v i d o  a  
experiência que o SESI possui 
em relação à realização de 
ações sociais, o Exército 

Brasileiro mais uma vez solicitou o apoio da entidade para a 
realização dessa ação”, completou.

Essa parceria já existe desde o ano de 2011, quando foi 
realizado a Ação Cívico Social para a preparação das tropas que 
estariam indo em missão para o Haiti.  As equipes dos programas 
Cozinha Brasil e SESI em Movimento também estarão presentes 
na ação.

SESI é parceiro do Exército na Ação Cívico Social

Entre os dias 23 e 26 de Julho o SESI-RR por meio da sua 
Unidade Lazer, realizou uma capacitação do programa de 
educação alimentar Cozinha Brasil, para 133 reeducandos da 
Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC. O s  a l u n o s  
foram divididos em duas turmas, cada uma com duas horas de 
aulas teóricas, onde os alunos aprenderam sobre o manuseio e 
armazenamento correto dos alimentos e oito horas de aulas 
práticas, realizadas na unidade móvel do programa, instalada na 
PAMC, em que os alunos desenvolveram as receitas junto com os 
instrutores.

Durante as aulas práticas os alunos 
preparam algumas receitas contidas no livro de 
receitas Cozinha Brasil, como bobó de peixe, 
quixe de abóbora, suco vitaminado, bolo de 
abobora com coco e suco da horta.

Sidney Conceição da Silva foi um dos que 
ajudou no preparo das receitas, ele 
parabenizou a iniciativa do curso. “Gostei muito 
de ter participado, eu já trabalhei nessa área e 
quando sair daqui pretendo montar um 
negócio no ramo da culinária, e o curso vai me 
ajudar no preparo de receitas mais saudáveis. 
Não sabia que o SESI tinha esse programa, estão 
de parabéns, o curso foi muito bom”, frisou.

Ozaias Rodrigues Moreira é um dos 
representantes dos reeducandos da PAMC, ele destaca que toda 
capacitação é bem vinda. “Tudo que traz conhecimento é valioso, 
e receber esse curso aqui foi muito importante para todos que 
participaram. Além de ocupar o tempo podemos aprender algo 
que será útil pra toda a vida. E pra nós reeducandos, isso abre 
portas principalmente no mercado de trabalho”, finalizou.

Todos os participantes receberam o certificado de 
participação.

Reeducandos do sistema prisional de Roraima participam de 
Capacitação do Cozinha Brasil

Foto: Ascom Exército Brasileiro

Foto: ASCOM/SESI



Com o objetivo de subsidiar informações para a elaboração do 
Plano de Ação 2014, o SESI realiza no período de 5 a 8 de agosto, 
das 8h às 12h e das 14h30 às 18h no auditório da FIER o workshop 
Posicionamento Estratégico. 

A ideia é buscar o alinhamento do Departamento Regional às 
demandas da indústria, com base nos direcionamentos e 
estratégias sistêmicas na perspectiva de ampliar a 
competitividade do parque industrial, com a prestação de 
serviços focados na educação, qualidade de vida e desempenho 
do sistema.

O consultor de empresas do SENAI/SC Uirã Alcides Gomes 
Rosa ministrará o workshop durante os quatro dias. Nos dias 5 e 6, 
pela manhã e a tarde, o evento será direcionado para 
conselheiros, diretoria e representantes do Sistema Indústria, e 

de órgãos de classe, governo, fornecedores e parceiros do SESI.
Nesta primeira etapa serão apresentados os direcionadores  

do Sistema Indústria e fatores de competitividade, bem como as 
escolhas estratégicas e oitiva das necessidades e expectativas das 
partes interessadas, visando subsidiar a elaboração do Plano de 
Ação 2014.

Nos dias 6, 7 e 8, pela manhã e tarde, o público alvo serão os 
diretores, coordenadores, gestores, encarregados e líderes de 
projetos. Nesta etapa, será feita uma explanação da proposta de 
posicionamento seguida pela análise das expectativas apontadas 
pelo público externo para a elaboração do plano de ação 2014.

A ação será encerrada no dia 8 pela manhã com a finalização 
das análises e a elaboração do Plano de Ação do SESI Roraima.

SESI realiza workshop sobre posicionamento estratégico
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Fotos: Charles Wellington

Trabalhadores da Construção, procurem sua Empresa e 

venha participar. Serviços de Saúde, Cidadania e Lazer Gratuitos!

Dia: 17/08/2013  -  Horário: 8h às 17h - Local: SESI

O SESI RR realizou nos dias 30 e 31, no Centro de Educação do 
Trabalhador João de Mendonça Furtado, capacitação para 95 
acadêmicos de Educação Física e Pedagogia que poderão atuar no 
Programa Atleta do Futuro – PAF, na Vila Olímpica. 

A capacitação de 20 horas teve como objetivo, alinhar os 
participantes sobre a metodologia do programa, orientando 
sobre a aplicação de conceitos teóricos para desenvolvimento das 
atividades lúdicas e esportivas. Além dos participantes, estiveram 
presentes o superintendente de esportes da FETEC, João Tambor 
e o administrador da Vila, professor Dido.

Foram trabalhados os aspectos práticos e teóricos da 
metodologia, como as possibilidades de inclusão, benefícios e 
mecanismos de expansão. “A metodologia apresenta o 
diferencial de incluir nas dinâmicas dos jogos e recreações os 
temas transversais dando um significado social as atividades 
físicas”, destacou o gestor de projetos da Unidade Lazer do SESI, 
Pascoal Duarte.

Inicialmente, 20 estagiários serão contratados pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura (SMEC) e deverão atuar a partir 
do dia 12 de agosto, na Vila Olímpica, com as primeiras mil 
crianças e adolescentes inscritas no PAF. Esse número deve 
crescer de acordo com o aumento das inscrições.

Pais e familiares podem inscrever crianças e adolescentes com 
idades entre 6 e 17 anos, nas unidades do SESI do bairro 
Aeroporto e Distrito Industrial ou na própria Vila Olímpica. Mais 
informações pelo telefone 4009-1873.

PAF -  É um projeto que possibilita o acesso a cursos de 
iniciação e aperfeiçoamento em diferentes modalidades 
esportivas, para crianças  e adolescentes, com orientação de 
professores e acadêmicos de educação física, que fazem 
acompanhamento do desenvolvimento individual dos alunos. No 
dia 4 de julho, o SESI firmou convênio com a Prefeitura Municipal 
de Boa Vista, e com isso, as vagas passaram de 2,5 mil para 4 mil.

SESI realiza capacitação para estagiários do PAF

Dia Nacional da Construção Social
Trabalhadores industriais da construção serão atendidos com

serviços gratuitos 

Foto: Ascom/SENAI

No próximo dia 17 de agosto, a partir das 8h, os trabalhadores 

da construção civil do Estado de Roraima terão um dia dedicado a 

cuidados com a saúde, lazer e promoção da cidadania.

O Dia Nacional da Construção Social é uma realização do 

Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Roraima 

– SINDUSCON e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção – 

CBIC, em parceria com o SESI.

Durante todo o dia, serão oferecidos serviços exclusivos para 

os trabalhadores da indústria da construção, que terão apenas 

que efetuar a inscrição na própria empresa em que trabalham 

para receber as senhas. Os familiares também poderão participar.
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O SENAI Roraima realiza por meio do PRONATEC o curso 
Técnico de nível médio de Manutenção e Suporte em Informática 
com carga horária de 1.250h, desde agosto de 2012. O curso é 
estruturado com duas saídas intermediárias, permitindo ao 
educando maior flexibilidade para a conclusão do curso e sua 

inserção na vida produtiva e social. 
Com o intuito de contribuir no âmbito social, os alunos do 

curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 
realizaram parceria com as Escolas Estaduais Senador Hélio 
Campos e Escola Estadual Tancredo Neves, buscando aplicar os 
conhecimentos na prática supervisionada. Foram realizadas 
nestas escolas manutenções preventivas, limpeza dos gabinetes, 
aplicação de pasta térmica nos processadores, limpeza das 
fontes, formatação e instalação de software (Linux Educacional 
3.0), e ainda identificação de problemas de hardware (memória 
RAM, fontes e baterias de BIOS).

O instrutor Sidney da Silva Oliveira explica que esse tipo de 
experiência é essencial para os alunos. “A prática contribui 
significativamente com o aprendizado e a percepção da realidade 
do mercado. Eles também lidam com as diferenças de 
equipamentos e solução de situações diversas e a importância 
desta ação no âmbito de responsabilidade social realizada por 
meio destas práticas, levando melhorias aos laboratórios 
disponibilizados a alunos daquelas instituições de ensino” 
finalizou. 

Alunos de Curso Técnico do SENAI realizam
prática supervisionada 

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Foto: Ascom/SENAI

Foto: Ascom/SENAI

Uma atitude consciente aconteceu dia 29 de julho com a 

vacinação contra a gripe para os colaboradores do SENAI/RR, a 

ação teve o acompanhamento do setor de Desenvolvimento 

Organizacional em parceria com o SESI, aproximadamente 90 

colaboradores foram imunizados.

As atividades desenvolvidas em prol do bem estar dos 

colaboradores têm sido um trabalho gradativo e preventivo 

visando a melhoria da qualidade de vida de cada um.

O participante da ação Frank Wallace Fernandes Souza 

ressaltou a importância da iniciativa. “É perceptível a 

preocupação da empresa quanto a saúde e o bem estar dos seus 

colaboradores, e isso ajuda no bom desempenho de todos” 

concluiu.

Colaboradores do SENAI participam de ação
preventiva contra gripe

Foto: Ascom/SENAI

Nesta sexta-feira (02), o Instituto 
Euvaldo Lodi realizou em sua sede, o 1º 
Fórum de Estágio de 2013.  O objetivo é 
estimular programas de estágio de 
qualidade, além da interação entre 
empresas e os centros de conheci-
mento do Estado.

O Fórum apresentou o case de 
sucesso, de Vanessa dos Santos que foi 
estagiária da empresa Norteagro – 
Norte Agrícola LTDA e após o término do estágio, foi contratada 
pela empresa.

Vanessa dos Santos, 24 anos estagiou durante 7 meses na 
Norte Agro e quando concluiu o curso de Contabilidade foi 
contratada pela empresa. Há quatro meses executa atividades na 
sua área. "Me sinto satisfeita em ter contribuído para o 
crescimento da empresa e mais ainda em ver que meu esforço foi 
reconhecido e hoje sou parte da equipe podendo ingressar no 

mercado de trabalho", concluiu.
A Superintendente do IEL/RR Lidia 

Maria Tavares abordou a Palestra: 
“Estagiário, solução ao negócio” 
destacando a importância do aproveita-
mento dos estagiários para buscar a 
inovação e desenvolver futuros 
profissionais.

Lídia Tavares disse que o estágio é 
uma etapa indispensável na formação 

profissional do estudante. “O Fórum aconteceu com o objetivo de 
fazer a ponte entre estudantes e as organizações”, completou.

O 1º Fórum de Estágio teve como público-alvo os empresários 
já cadastrados pela entidade. Foram disponibilizadas 40 vagas 
para o evento. Empresários interessados em ingressar no 
programa de Estágio no IEL podem entrar em contato pelo 
t e l e fo n e  3 6 2 1  3 5 7 3  o u  n o  e n d e re ç o  d e  e m a i l :  
estagioiel@ielrr.org.br

Instituto Euvaldo Lodi realiza 1º Fórum de Estágio 2013

Foto: Ascom/IEL
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