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Presidente da FIER é homenageado no Amazonas
A organização da sociedade 

civil PanAmazônia realizou no dia 
31 de março, na sede da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Amazonas – FIEAM, a V 
Ed i ç ã o  M e d a l h a  G ra n d e s  
Amazônidas, uma honraria que 
reconhece o valor de indivíduos, 
empresas e instituições que 
tenham contribuído de modo 
significativo para a promoção do 
fortalecimento regional e do bem 
comum dos povos da Amazônia 
Continental.  

O Presidente da Federação 
das Indústrias de Roraima, 
Empresário Rivaldo Neves 
recebeu a medalha pela sua contribuição para a articulação no que 
diz respeito aos projetos para o desenvolvimento industrial no 
Estado de Roraima. 

Na mesma ocasião foi lançado o livro "Amazônia Continental - 
Desafios e Soluções na Visão de Grandes Amazônidas", coletânea 
de artigos de autoria dos agraciados com a Medalha Grandes 

Amazônidas, desde a primeira 
edição da honraria. Os textos têm 
temas diversos, mas sempre com 
foco na solução de problemas 
comuns a todos os estados e 
países da região.
PanAmazônia - Constituída com o 
objetivo de promover o ideal da 
co o p e ra ç ã o  e  i n te g ra ç ã o  
regionais, como meio para 
fo r ta l e c e r  a s  s o c i e d a d e s  
Amazônicas. É presidida por 
Belisário Arce.

Seu Conselho Diretor é 
composto por membros dos 
diversos estados e países 
amazônicos, com por exemplo, 

Rosalía Arteaga, ex-Presidente da República do Equador; Jerjes 
Justiniano, Embaixador da Bolívia no Brasil; Roberto Ramos; ex-
Reitor da Universidade Federal de Roraima; José Lacerda, 
Secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso, Marilene Corrêa; 
Márcio Souza; Gaitano Antonaccio; Phelippe Daou Jr.; José Rincon, 
Marcus Barros; Ritta Haikal; Roberto Tadros; e Niomar Pimenta. 

O Presidente da PanAmazônia, Belisário Arce, da FIER Rivaldo Neves e da FIEAM Antonio Silva na entrega
da Medalha Grandes Amazônidas

Foto Divulgação

42 associados participaram da eleição para o exercício 2014 - 2018

Foto Divulgação

SINDEARTER elege sua diretoria para o exercício 2014 - 2018

Na última segunda- feira (1), 
o  S indicato dos  Artesãos  
Autônomos e das Empresas de 
Artesanato do Estado de Roraima 
(SINDEARTER) realizou a eleição 
da nova Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Delegados 
representantes junto à FIER.

A votação teve início às 8h e 
contou com a presença da 
Presidente do SINDEARTER, 
Maria Luiza Vieira Campos, que 
fez a abertura do pleito. O 
encerramento aconteceu às 12h, com 01 voto nulo, e 41 válidos, 
totalizando 42 votos, mantendo a Chapa Tradição, à frente do 
sindicato, presidida por Maria Luiza Vieira Campos, tendo como 
Vice- presidente Kátia Luiza Vieira Campos, diretora 1ª secretária, 
Suelem Campos de Lima, diretora 2ª secretária, Danielle Nayara da 
Costa Oliveira, diretor 1º tesoureiro, Severino Duarte da Silva e 
diretor 2º tesoureiro, Raimunda Lopes de Queiroz.

No Conselho Fiscal entram 
como titulares Manoel da Silva 
Queiroz, Leonir Soares Vieira e 
M a r i a  C o n s o l a t a  G o m e s  
Menezes. Como delegados 
representantes junto à FIER 
Maria Luiza Vieira Campos e Katia 
Luiza Viera Campos.

 A  P r e s i d e n t e  d o  
SINDEARTER Maria Luiza Vieira 
Campos disse que o sindicato foi 
um dos primeiros instituídos no 
Estado com o apoio da Federação 

das Indústrias de Roraima (FIER). “A FIER foi importante em cada 
passo dado pelo sindicato. Uma das conquistas foi o Prédio onde 
hoje funciona o Centro de Artesanato, que é um patrimônio da 
Cultura regional doado em votação unânime pela Câmara dos 
Vereadores. Graças a esse feito, hoje cada artesão é dono do seu 
Box, contribuindo para fortalecer as vendas e a classe sindical”, 
destacou. 

Posto do BNDES beneficia empresários industriais em Roraima

A Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER) possui um Posto de 
Atendimentos de Informações do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

O objetivo é atender os diversos setores da indústria e 
também os segmentos do comércio, serviço, transportes e 
agricultura. Os produtos disponibilizados de linhas de crédito são: 

cartão BNDES e outras modalidades de 
financiamentos para fomentar as empresas.

O atendimento é realizado na sala do 
Centro Internacional de Negócios (CIN), na 
sede da FIER, localizada na Av. Benjamin 

Constant 876, Centro, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Mais 
Informações pelo telefone 4009 5363 ou 4009 5360.
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Balança Comercial do mês de fevereiro é divulgada

A FIER divulgou nesta semana, a balança comercial do mês de 
fevereiro, o qual repetiu o cenário de alta nas exportações 
verificado em janeiro de 2014, quando foi registrado superávit de 
US$ 7.968.030. O superávit em fevereiro foi de US$ 6.559.222, 
bem diferente do mesmo período em 2013, que registrou déficit 
de -US$ 280.266. Nos dois primeiros meses do ano de 2014 foi 
registrado um grande volume de exportações, sendo a soja o 
produto de destaque com participação acima de 90% nos 
respectivos meses. 

EXPORTAÇÕES 
No mês de fevereiro de 2014 foram exportados US$ 

7.274.876, valor um pouco menor comparando-se ao das 
exportações de janeiro de 2014 (US$ 8.552.543). Seguindo o 
exemplo de janeiro de 2014, a Soja continua na primeira posição 
das exportações, com participação de US$ 6.893.554, 
representando 94,76% do total exportado. 

A Madeira permanece na segunda posição, com 3,47%, 
somando US$ 252.333. Na terceira posição aparece Milho em 
grãos, com US$ 15.535 exportados, com participação de 0,21% 
das exportações em fevereiro de 2014. 

Os países para onde mais se exportou em fevereiro de 2014 

foram: Rússia com um volume de US$ 6.829.849 (93,88%), Países 
Baixos/ Holanda US$ 119.616 (1,64) e Guiana com US$ 84.723 
(1,16), respectivamente. 

 IMPORTAÇÕES 
Em fevereiro de 2014, as importações somaram US$ 715.654, 

o que representa um acréscimo em relação janeiro de 2014, 
quando o volume foi de US$ 584.513. Houve uma mudança no 
cenário dos produtos importados em fevereiro de 2014, agora em 
primeiro lugar com maior volume de importações aparece 
Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos e suas partes com US$ 
273.285, participando com 38,19% do total importado; seguido de 
Máquinas, equipamentos de Informática e suas Partes que caiu da 
primeira posição no mês anterior para a segunda posição no mês 
atual com participação de 31,61% (US$ 226.207).
Na terceira posição aparece os Produtos Cerâmicos, com o total 
importado de US$ 134.372, equivalente a 18,78% de participação 
nas importações em fevereiro deste ano. No quadro dos países de 
onde mais se importou em fevereiro de 2014, permanece na 
primeira colocação a China (56,78%), aparecendo com destaque 
na segunda posição a Austrália (34,21%), e Hong Kong (8,56%) em 
terceiro lugar. 
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PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS
Produto

 
US$ F.O.B

 
Part. %

1 Máquinas, Aparelhos e Materiais 
Elétricos e suas Partes 

 273.285
 

38,19

2 Máquinas, Equipamentos de 
Informática e suas Partes

 226.207
 

31,61

3 Produtos Cerâmicos 134.372  18,78 
 
 
 
 
 

PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM  
Países US$ F.O.B  Part. %

1 China 406.386  56,78
2 Austrália 244.816  34,21
3 Hong Kong 25.520  8,56

 
 
 
 

ENERGIA ELÉTRICA
 US$ F.O. B

 
Part. 
%

 Produto
 

Energia Elétrica
 

244,816
 

34,21
Empresa Boa Vista Energia S/A 244,816 34,21

PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO  

Países US$ F.O.B  Part. %
1 Rússia 6.829.849  93,88
2 Países Baixos (Holanda) 119.616  1,64  
3 Guiana 84.723  1,16  

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS
Produto

 
US$ F.O.B

 
Part. %

1 Soja
 

6.893.554
 

94,76
2 Madeira, carvão vegetal e obras de 

madeira
 252.333

 
3,47

 

3 Milho em grãos
 

15.535
 

0,21
 

PROVISÃO DE AERONAVES  
US$ F.O.B  Part. %

Produto
 

Combustíveis e lubrif. 
P/ aeronaves

 
105.188

 
1,45

 
Empresa

 
Petrobras Distribuidora

 S A
  

32.724
 

0,45
 

Empresa
 

Raizen Combustíveis 
S.A.

72.464 1,00

 
Fonte: Aliceweb/MDIC/SECEX  

Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima - CIN 
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Abril é o mês para você cuidar da sua saúde no 
Laboratório de Análises Clínicas do SESI

Você que neste mês deseja 
fazer um check-up e manter a sua 
saúde em dia poderá contar com 
os serviços do Laboratório de 
Análises Clínicas do SESI, que 
dispõe de horário diferenciado 
para a coleta de material. De 6h40 
até as 10h, de segunda à sexta-
feira, trabalhadores da indústria, 
seus dependentes e a comuni-
dade, podem realizar os mais de 600 exames oferecidos com toda a 
comodidade e flexibilidade de horário.

São exames de rotina como, Hemograma, glicemia, colesterol, 
EAS, EPF e T AP e exames mais específicos como SH, T3, T4, HIV e DNA, 
em parceria com Instituto Hermes Pardini, em Belo Horizonte - MG.

Os exames realizados aqui são entregues no mesmo dia, a partir 
das 14h. Já os encaminhados para o Instituto Hermes Pardini são 
entregues em até 10 dias úteis.

 Os preços são diferenciados para trabalhadores da indústria e 
seus dependentes. Para a comunidade o pagamento pode ser feito à 
vista ou em até 3 x no cartão.

O laboratório do SESI possui sua estrutura 100% automatizada, o 

que aumenta a credibilidade e 
agilidade de seus processos. 
Possui o selo ISO 9001/2008, 
co n c e d i d o  p e l a  F u n d a ç ã o  
Vanzolini, norma internacional 
que especifica requisitos para um 
Sistema de Gestão da Qualidade, 
onde a organização precisa 
demonstrar sua capacidade de 

fornecer produtos e serviços que atendam 
aos desejos do cliente e as regulamentações legais.

Em outubro de 2013, o Laboratório do SESI recebeu o Certificado 
de Excelência categoria Ouro, do Programa Nacional de Controle de 
Qualidade (PNCQ). Mais que uma conquista, o selo é um importante 
reconhecimento pelo desempenho excelente oferecido aos seus 
clientes durante 10 anos consecutivos. 

Coleta nas empresas - Outro benefício oferecido pelo laboratório 
é a coleta “in loco”, em que as empresas industriais que possuem 
contratos de Saúde e Segurança no Trabalho, podem solicitar o serviço 
da coleta de exames em suas dependências, para um número mínimo 
de 10 colaboradores. Dessa forma proporcionando comodidade ao 
trabalhador e evitando perdas na produção da empresa.

Laboratório de analises clinicas do SESI é referência em exames laboratoriais
Foto: ASCOM SESI

PAF
Inscrições para o Programa na Vila Olímpica Roberto Marinho 

continuam abertas

Dependentes dos trabalhadores 
industriais e a comunidade em geral podem 
matricular seus filhos no Programa Atleta 
do Futuro – PAF, que dispõe de vagas para 
as atividades desenvolvidas na Vila 
Olímpica Roberto Marinho.

 As aulas acontecem no horário de 08h 
às 12h e das 14h às 18h. Para efetuar a 
matrícula basta que os pais ou responsáveis 
compareçam na Vila, munidos de RG, CPF 
do responsável e do aluno, além do 
comprovante de residência.

O PAF possibilita, de forma gratuita, o 
acesso à iniciação e aperfeiçoamento em 
diferentes modalidades esportivas, como 
por exemplo: futebol, futsal, basquete, natação, atletismo, entre 
outros, todos com orientação de professores e acadêmicos de 

e d u c a ç ã o  f í s i c a ,  q u e  f a z e m  o  
acompanhamento dos alunos, com foco no 
desenvolvimento físico, pessoal e social de 
crianças e adolescentes, com idade entre 6 
e 17 anos, estimulando a prática de 
atividades físicas e hábitos saudáveis. 

Dentro de cada atividade esportiva, os 
instrutores trabalham temas como ética, 
superação, respeito, saúde e autoestima, 
por meio do projeto SESI Valores do 
Esporte. O Programa é desenvolvido pelo 
SESI, em parceria coma Prefeitura 
Municipal de Boa Vista - PMBV, por meio da 
Fundação de Educação, Turismo, Esporte e 
Cultura - FETEC, e tem o apoio das empresas 

industriais: GREEN MÁQUINAS; SABÃO GLÓRIA; ARROZ ITIKAWA e 
NORTH COUNTRY.

Programa Atleta do Futuro - Crianças e adolescentes são atendidas de forma gratuita

Foto: ASCOM SESI

SENAI e Correios recepcionam novos aprendizes
D e n t r e  o u t r a s  

modalidades do SENAI, a 
Aprendizagem Industrial se 
destaca por promover a 
qualificação de jovens com 
idade entre 14 e 23 anos 
com foco para o mercado 
de trabalho. Assim, muitas 
e m p r e s a s  c o n t ra t a m  
aprendizes em seu quadro 
funcional.

No último dia 04, 06 
alunos do Curso de Auxiliar 
Administrativo efetivaram 
essa contratação com os 
Correios, por um período 
d e  1  a n o ,  e  p a r a  
demonstrar a estes jovens profissionais a sua importância, uma equipe 
da empresa estiveram no SENAI para recebê-los e desejar as boas 
vindas, onde a pedagoga Dionaria Mendes ressaltou que as 100h 
iniciais do referido curso serão ministradas de segunda a sexta para o 
conhecimento dos fundamentos teóricos de base administrativa a 
serem executadas na empresa pelos  discentes e logo após ocorrerá o 

Sistema Dual (dois dias no SENAI 
e três na empresa).

Segundo a chefe da sessão 
de Recursos Humanos dos 
Correios, Maria do Socorro 
Gomes Teixeira esse é um dos 
melhores programas que o 
Governo Federal já implantou 
“os alunos recebem a teoria no 
SENAI e aqui nos Correios 
podem colocá-la em prática, é 
uma troca que todos saem 
ganhando, é importante salienta 
que o curso do SENAI é muito 
bom, pois temos recebidos 
excelentes aprendizes”, colocou 
ela.

Para a aprendiz Letycia Alves de Macêdo, esse estágio representa 
a oportunidade de complementar a aprendizagem aliando teoria e 
prática aprendida no SENAI Roraima, “nos Correios, com a vivência do 
dia-a-dia, posso aumentar minhas chances de ingressar no mercado 
de trabalho”.

Colaboradores do SENAI e Correios recepcionam os novos aprendizes

Foto: ASCOM SENAI
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Brasil leva 34 competidores para torneio de educação 
profissional na Colômbia

Nas duas primeiras edições da competição, delegação brasileira conquistou
o maior número de medalhas

No período de 1º a 04 de abril, em 
Bogotá, 186 jovens de 17 países 
participaram de uma maratona 
de provas que escolheu os 
melhores técnicos em educação 
profissional do continente 
americano. Eles competiram na 
terceira edição do WorldSkills 
Americas, que ocorreu na capital 
da Colômbia. A competição 
recebeu mais de 40 mil visitantes 
e  c o n t r i b u i u  d e  f o r m a  
significativa para elevar a 
educação profissional a um novo 
patamar naquele país.

O presidente do país, Juan Manuel Santos, destacou, na 
abertura do torneio, que a união entre trabalho e educação é uma 
alternativa para que os povos encontrem a equidade e a justiça 
social.  O mesmo acredita que a formação profissional pode 
reduzir as taxas de desemprego registradas nos países latino-
americanos. Para os jovens, é uma opção a mais na preparação 
para enfrentar a concorrência do mundo globalizado. “Nossa meta 
é chegar a 2025 como o país mais bem estrutura em termos de 
educação profissional da América Latina. A educação técnica faz 
parte desse desafio”, afirmou Santos.
O WorldSkills Américas integra o esforço internacional de 
avaliação da educação profissional. Além do torneio 

intercontinental, os 17 países que 
participaram da competição 
promovem disputas nacionais. 
No Brasi l ,  é  chamada de 
Olimpíada do Conhecimento, 
organizada a cada dois anos pelo 
S e r v i ç o  N a c i o n a l  d e  
Aprendizagem Industrial (SENAI). 
Essas competições, cujas provas 
desafiam os participantes a 
realizar tarefas vivenciadas nas 
empresas, possibilitando a 
avaliação de competências 
profissionais e pessoais dos 

jovens, ajudando a melhorar a qualidade da educação profissional 
no mundo.
O WorldSkills Americas chega, em 2014, à sua terceira edição. Nas 
duas primeiras, realizadas no Rio de Janeiro, em 2010, e São Paulo, 
em 2012, o Brasil alcançou o melhor resultado entre os demais 
participantes. Em São Paulo, foram 26 ouros, quatro pratas e três 
bronzes.
Integrando a comitiva do Brasil e representando o SENAI/RR, estão 
o Diretor Regional Arnaldo Mendes de Souza Cruz e o 
Coordenador da Área de Eletroeletrônica Francisco José Maia de 
Oliveira.
 A WorldSkills Americas é mais do que uma simples competição, é 
uma vitrine de novos talentos, inteligência e tecnologia de ponta. 

Equipe do SENAI/RR participa de evento na Colombia
Foto: ASCOM SENAI



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

gab.fierr@sesi.org.br
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Pedagogia
Semestre: a partir do 2º
Horários: 12h30 às 18h30
 
Educação Física
Semestre: a partir do 3º
Horários: 05:30 às 11:30
                 08:00 às 12:00 ( 2 vagas)
                 14:30 às 19:30
             
Técnico em Mecânica de Automóveis
Semestre: a partir do 1º
Horários: 08h às 12h
 
Eletrônica
Semestre: a partir do 1º
Horários: 08h às 12h
                  14h às 18h

Técnico Subsequente em Edificações
Semestre: a partir do 1º
Horários: 08h às 12h ( 2 vagas)
 
Engenharia Civil
Semestre: a partir do 4º
Horários: 08h às 12h ( 2 vagas)
 
Ciências Contábeis
Semestre: a partir do 4º
Horário: 08h às 12h e de 14h às 16h (6 horas 
de estágio)

O Instituto Elvaldo Lodi está com vagas de estágio abertas, para alunos do Ensino Técnico e Superior, confira:

Os estudantes interessados devem se dirigir à gerência de estágio, na sede do IEL, localizada 
na Av. Capitão Júlio Bezerra nº 363 Centro ou pelo telefone 3621 3573.

VAGAS DE ESTÁGIO
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