
ção para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

As instituições de origem dos alunos das Categorias I e II re-
ceberão um kit esportivo, um kit de jogos lúdicos ou de livros no 
valor de R$ 500,00 para o primeiro colocado de cada categoria 
e de R$ 250,00 para o segundo colocado. Para as instituições de 
ensino superior será oferecido um projetor de imagem para o 
primeiro colocado e um notebook para o segundo lugar.

cialistas da ciência econômica, 
em geral professores e pesqui-
sadores de universidades e ins-
tituições de pesquisa brasileiras. 
Serão premiados artigos de eco-
nomia aplicada sobre os temas: 
Economia Industrial e Competiti-

vidade e Comércio Exterior. 
Serão considerados inéditos os textos inseridos em documentos 

de circulação restrita de universidades e instituições de pesquisa, 
como notas e texto para discussão e similares.
Premiação - Para o tema Economia Industrial: 1° Lugar- R$ 20.000,00, 
2° Lugar- R$ 10.000,00. Para o tema Competitividade e Comércio Ex-
terior: 1° Lugar- R$ 20.000,00 2° Lugar- R$ 10.000,00.

Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas
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do Estado de Roraima

Nº 223 - 27.06.2014

O Prêmio FIER de Redação é voltado para alunos do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental Regular (Categoria I); alunos do 1º ao 
3º ano do Ensino Médio Regular e do Ensino Técnico (Categoria 
II), e a novidade dessa segunda edição é a participação de alunos 
de qualquer curso regular do Ensino Superior (Categoria III).

Serão considerados inscritos, os trabalhos formalmente enca-
minhados à Comissão Organizadora do Prêmio FIER de Redação, 
na Av. Benjamin Constant, 876, Centro, por meio de ofício assi-
nado pela Direção da Escola, Reitoria da Universidade/Faculdade, 
ou pelos chefes de departamentos, centros ou Direção de cursos 
das instituições de ensino.

O objetivo é incentivar a apresentação de redações e traba-
lhos acadêmicos, os quais expressem a importância que a indús-
tria local proporciona à sociedade roraimense, considerando os 
seus distintos aspectos, características de interação com os dife-
rentes setores, instituições, bem como os impactos e a contribui-

As inscrições estarão abertas 
a partir de 1º de julho e poderão 
ser feitas até 30 de agosto de 
2014 mediante o preenchimento 
do formulário disponível no site 
www.cni.org.br/premiocnideeco-
nomia.

O Prêmio CNI de Economia 2014 tem como objetivo estimular a 
pesquisa econômica de alta qualidade sobre a indústria e temas re-
levantes para o crescimento da indústria brasileira. Foi lançado pela 
Confederação Nacional da Indústria – CNI e conta com o apoio ins-
titucional da Associação Nacional de Cursos de Pós-Graduação em 
Economia (ANPEC).

Os artigos serão avaliados por uma banca composta por espe-

Premiações

Categoria I:  1º colocado: Tablet com tela de 10” 
  2º colocado: Tablet com tela de 7”; 
Categoria II:  1º colocado: Tablet com tela de 10” 
  2º colocado: Netbook;
Categoria III:  1º Colocado: Tablet com tela de 10” 
  2º Colocado: Notebook;

Prêmio FIER de Redação 2014
Inscrições encerram na próxima segunda-feira, dia 30

Economistas de todo o Brasil devem ficar atentos 
às inscrições do Prêmio CNI de Economia
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A Federação das Indústrias de Roraima – FIER di-
vulgou nesta semana a Balança Comercial  do mês de 
Maio.  Foi  apresentado um déficit  de –US$ 159.834, 
fazendo um comparativo com os anos anteriores, 
onde maio de 2013 apresentou déficit  de (–US$ 
230.442) e em maio de 2012 registrou-se superávit 
de US$ 901.428.  

 EXPORTAÇÕES

No mês de maio de 2014 foram exportados US$ 
523.590, valor superior ao de abri l  deste ano (US$ 
409.259),  gerando uma diferença de US$ 114.331, o 
que corresponde a 27,94% a mais no volume expor-
tado. Em maio de 2014 a Madeira volta a aparecer 
na primeira posição, com valor de US$ 169.830, re-
presentando 32,44% das exportações; seguida pela 
Soja,  com US$ 104.319 exportados, o que correspon-
de a 19,93%. Em terceiro lugar permanece Ferro e 
Aço, com US$ 43.183 exportados, com participação 
de 8,25%.

Os países para onde mais se exportou em abri l  de 
2014 foram: Países Baixos/Holanda com US$ 169.830 
(32,44%), seguido por Guiana com US$ 134.325 

(25,66%) e,  Taiwan (Formosa) com um volume de US$ 
43.183 (8.25%), respectivamente.

IMPORTAÇÕES

Em maio de 2014, as importações somaram US$ 
683.424, o que representa um decréscimo de 44,85% 
(US$ 306.581) em relação abri l  deste ano, quando o 
volume importado foi  de US$ US$ 990.005. Em maio 
de 2014 permanece em primeiro lugar com maior 
volume de importações Máquinas,  Equipamentos de 
Informática e suas Partes com US$ 411.528, partici-
pando com 60,22% do total  importado; seguido de Vi-
dros e suas Obras com um volume de US$ 112.861, o 
que representa 16,51% das importações.  Em terceiro 
lugar Produtos Cerâmicos (US$ 36.070),  que no mês 
anterior não f igurava entre os principais produtos im-
portados, correspondendo a 5,28% das importações.

No quadro dos países de onde mais se importou 
em maio de 2014, permanece na primeira colocação 
a China, com US$ 377.363 correspondendo a 55,22% 
das importações,  aparecendo na segunda posição 
Alemanha (14,70%), com volume de US$ 100.457, em 
terceiro lugar a Venezuela com US$ 69.206, o que re-
presenta 10,13% do total  importado.

Madeira, Soja, ferro e aço são os produtos com maior índice 
de exportação, de acordo com a Balança Comercial de Maio

Fonte: Aliceweb/MDIC/SECEX 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima - CIN
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“A flauta mágica”, “A pequena fada” “Eliote, o vampiro me-
droso”, Chapeuzinho vermelho”, “As fábulas do livro encanta-
do” e “Bonezinho Vermelho”. Essas foram as histórias apresen-
tadas pelas crianças do Projeto Arte Jovem no primeiro dia da 
XIX Mostra de teatro do SESI. Os alunos superaram a timidez e 
simplesmente encantaram o público com suas interpretações 
cheias de irreverência.

A mostra é um evento cultural que foi criado para divulgar 
as atividades do Projeto Arte Jovem e, desta forma, promover e 
valorizar novos talentos, conscientizando-os sobre a importân-
cia da cultura e da arte do teatro na formação do ser humano. 

“Eles estavam lindos, mesmo com o nervosismo consegui-
ram passar a historinha para o público, foram autênticos e ain-
da mostraram que são bons de improviso. Estão de parabéns, 

poucas pessoas conseguem encarar um auditório tão cheio”, 
destacou, Rafaela Oliveira, tia de um dos alunos.

As peças apresentadas têm sua linguagem adaptada para 
os dias atuais e para cada faixa etária e esse ano receberam 
também um toque regional, dado pelo professor Alex Zantelli. 
“As historinhas já são todas conhecidas das crianças, e dessa 
vez todas elas se passam em locais conhecidos por eles, como 
a Avenida Ville Roy e o Parque Anauá. Isso faz com que eles 
se sintam ainda mais parte da história que estão contando”, 
ressaltou.

A Mostra encerrou nesta quinta-feira (26), com a apresen-
tação de mais cinco peças: Peter Pan, Gabriela e Suas Histórias, 
Bronca das Dores, Abraçando o Mundo e Os Segredos dos Super 
Secretos.

XIX Mostra de Teatro do SESI
Alunos encantaram a plateia e arrancaram gargalhadas do público nas duas

noites de apresentações

Mostra de Teatro SESI primeira noite
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Quando o mês de junho chega, lembramos logo das festas 
juninas. A cidade já está no clima da festa e o SESI também. 
Neste sábado (28) de 8h às 12h, será realizado o Festival Ju-
nino do Programa Atleta do Futuro. A atividade acontece no 
Centro de Cultura, Esporte e Lazer da entidade, localizado na 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – Aeroporto.

O evento está em sua quinta edição e aproximadamente 
900 crianças, integrantes do PAF e do Programa Arte Jovem, 
devem participar. O objetivo é promover a integração entre as 
crianças, suas famílias e a equipe que atua no programa.

O sábado será repleto de esporte e brincadeiras, como: fu-
tebol de campo, atividades recreativas na piscina, cama elás-
tica, tênis de mesa, pebolim, gincanas e campeonatos de na-
tação e futebol. A programação se repete no sábado dia 5 de 

Em parceria como Governo do Estado de Roraima 20 alunos 
do Viva Comunidade participaram do Curso de Empreendedorismo 
ofertado pelo SENAI Roraima. Essa ação faz parte do Programa de 
Ações Inclusivas do SENAI – PSAI que visa ofertar qualificação às 
pessoas com deficiências.

O Viva Comunidade foi criado para atender pessoas com defi-
ciência por meio de educação especializada, capacitação profissio-
nal, atividades esportivas, culturais e acesso à rede de assistência 
social, desde a sua implantação o SENAI tem sido parceiro dessa 
iniciativa. 

Segundo a Gerente de Educação Profissional Jamili Vasconce-
los, a oferta de cursos no Viva Comunidade tem sido frequente e há 
bastante aceitação por meio dos participantes “as pessoas qualifi-

SESI realiza Festival Junino para crianças do Programa 
Atleta do Futuro

SENAI Roraima realiza cursos no Viva Comunidade

julho, na Vila Olímpica Roberto Marinho, no horário de 8h às 
12h.
PAF - O Programa Atleta do Futuro proporciona a iniciação es-
portiva em diversas modalidades. Depois de conhecer e expe-
rimentar cada uma, a criança opta por um esporte específico. 
A ideia é fazer com que elas possam escolher o esporte prefe-
rido de acordo com suas habilidades. É voltado para os filhos 
dos trabalhadores da indústria, com idades entre 06 e 17 anos, 
mas também atende aos alunos da rede municipal de ensino e 
a comunidade. 

Ainda há vagas disponíveis, tanto na unidade do SESI do 
bairro Aeroporto, quanto no Distrito Industrial. Informações 
sobre inscrições podem ser obtidas pelos telefones 4009-1844 
e 3621-6200.

cadas possuem chances de serem incluídas no mercado de trabalho 
e há um mercado que demanda por esses profissionais” destacou.

Desde 2009, 206 Pessoas com Deficiências - PCDs já participa-
ram de cursos do Programa PSAI, somente em 2014 mais de 73 
pessoas já foram atendidas, dentre elas pessoas com deficiência 
intelectual, visual, auditiva, física e múltipla, o objetivo do SENAI 
com esse Programa é formar trabalhadores para a indústria com a 
chancela de qualidade do SENAI. 

Além do trabalho realizado para o público externo o SENAI Ro-
raima tem capacitado seus colaboradores para atender esse públi-
co com alguma limitação, conta também em seu quadro funcional 
com um colaborador surdo que atua na secretaria do Centro de 
Formação Profissional - CFP SENAI.

Curso de Empreendedorismo no Viva Comunidade

Crianças se divertem no Festival Junino do PAF 2
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No dia 25 de junho ocorreu no auditório do SENAI o En-
contro sobre Educação Fiscal, realizado pelos alunos da mo-
dalidade de Aprendizagem Industrial, do curso de Auxiliar Ad-
ministrativo.

O evento contou com a participação do Procurador Geral 
do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, Dr. Pau-
lo Sergio Oliveira de Sousa que falou sobre a Educação Fiscal 
e também da Analista Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral, 
Matilde Fernandes da Silva, proferindo a palestra sobre Ética 
nas Eleições. Houve a participação de cerca de 150 pessoas.

A educação fiscal pode ser considerada por algumas pesso-
as como uma novidade, mas na verdade ela teve que galgar um 
longo caminho para ganhar a atenção da sociedade e tem um 
papel importante na formação de uma postura cidadã. Além 
de ser um processo que visa o exercício da cidadania.

De acordo com o instrutor Paulo Roberto de Sousa Pedro-
so, da área de gestão do SENAI Roraima, o evento alcançou 
seu objetivo. “É preciso conscientizar os jovens da importân-
cia da educação fiscal no Brasil, proporcionando um melhor 
entendimento sobre seus direitos e deveres na sociedade”, 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL dispõe de vaga de empre-
go para assistente  admin ist rat ivo,  dest inada  a  estudantes 
com ens ino  médio  completo  ou  cursando ens ino  supe -
r ior.  Os  requ is i tos  para  a  vaga  são  in ic iat i va ,  organ iza -
ção,  pró-at iv idade ,  d inamismo para  rea l i zar  as  segu intes 
at i v idades :
• 	 Atend imento  ao  púb l i co ;
• 	 Organ ização,  d ig i tação  e  arqu ivamento  de  docu-

mentos ;

A  carga  horár ia  é  de  40  horas  semana is ,  das  8h  às 
12  e  das  14h30  às  18h30.  São  inc lusos  benef í c ios  como 
desconto  em p lano  de  saúde  e  incent ivo  à  prof i s s iona l i -
zação .  A  remuneração  é  de  R$  983 ,48 .

Interessados  devem encaminhar  curr í cu lo  para  o 
emai l  curr í cu lo@ie l r r.org .br  preenchendo o  campo as -
sunto  com “Ass i stente  Adm.”  até  o  d ia  30  de  junho.  Mais 
in formações  pe lo  te lefone  3621  3570.

Alunos de Aprendizagem Industrial do SENAI/RR 
realizam evento sobre Educação Fiscal

IEL disponibiliza vaga de emprego para
estudantes do ensino superior

acrescentou. 
O participante Rafael Amorim de Azevedo, de 32 anos, 

ressaltou a importância de termos controle dos impostos que 
pagamos. “Mais do que o conhecimento do tanto de impostos 
que estão sendo pagos é bom que se saiba onde eles estão 
sendo utilizados e ainda se estão sendo aplicados realmente 
em benefício da sociedade” ressaltou.

Na abordagem sobre o voto ético a palestrante colocou que 
não se trata de apenas uma exigência burocrática, “trata-se de 
um direito constitucional que permite interferir por meio dos 
representantes eleitos em temas com impacto direto sobre a 
vida da população, o voto não tem preço, tem consequência, 
e ao exercermos nosso direito, que façamos comprometidos 
com um Brasil melhor, pois nosso voto fará a diferença” en-
fatizou.

Para o aluno Rafael Reis Martins, de 28 anos, o evento ser-
viu para informar e conscientizar a população de seus direitos 
e deveres enquanto os cidadãos “é bom que conheçamos a 
existência de órgãos que podemos procurar com objetivo de 
denunciar e cobrar respostas” finalizou.

Palestra sobre Educação Fiscal
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