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No dia 19 de dezembro a comissão organizadora se reuniu com 

os empresários industriais, participantes da edição 2013 da Feira 

das Indústrias do Estado de Roraima – FEIND, para colher 

sugestões para a realização da próxima edição do evento em 

2015. 

Foram apresentadas propostas quanto a programação, local 

para realização da Feira e quantidades de dias. O objetivo da FIER 

é atender as expectativas e os anseios dos empresários.

A FEIND visa realizar um evento que coloque em destaque a 

indústria Roraimense e mostre para a sociedade todo o potencial 

do setor.

Essa foi a primeira reunião, mas a FIER reunirá outros grupos 

de empresários no início de 2014 para colher mais sugestões.

FEIND 2015

FIER inicia os trabalhos para a formatação da Feira

Certificado exigido a partir deste período para exportar este 

produto. As demais empresas precisam agora se adequar e 

investirem para garantir o direito de possuir o Selo e 

consequentemente o direito de exportar. Além do Milho em grãos 

surgindo na terceira posição, com participação de 4,03% das 

exportações neste período. Os países para onde mais se exportou 

este mês foram: Países Baixos – Holanda (62,85%), Guiana 

(8,38%) e Portugal (5,25%) respectivamente.

IMPORTAÇÕES

Em relação às importações, novembro de 2013 

(236.533)apresenta decréscimo em relação aoutubro do corrente 

ano, quando o volume foi deUS$ 465.890. Mesmo comparando 

a o  a n o  d e  2 0 1 2 ,  o n d e  o  m ê s  d e  n o v e m b r o  

apresentouimportações de (US$ 575.846), houve considerável 

decréscimo de -US$ 339.313, ou seja, de 59% em relação ao 

mesmo mês em 2013. 

Os produtos que se destacaram em novembro de 2013 com 

maior volume de importações são Farinha de Trigo, com US$ 

81.877, participando com 34,62% do total importado, subindo 

para a primeira colocação no ranking; seguido de Equipamentos 

de Informática e suas partes, que cai esse mês para segunda 

colocação, com participação de27,216%(US$ 64.365); 

aparecendo na terceira posição os Adubos ou Fertilizantes, com 

US$ 23.769, equivalente a 10,05% das importações em 

novembro.

No quadro dos países de onde mais se importou este mês, a 

seqüências deles não se altera: China (39,91%), Canadá 

(34,62%)e Venezuela (13,67%), respectivamente.

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER por meio do seu 

Centro Internacional de Negócios – CIN divulgo nesta semana o 

resultado da Balança Comercial do mês de novembro.

Apresentou superávit de US$552.834, alterando a rotina de 

saldos deficitários nos últimos três meses. Este grande salto no 

saldo positivo da Balança Comercial no mês de novembro deve-se 

principalmente à recuperação de exportações da Soja, devido ao 

término do período da colheita e formação de grande estoque 

para exportação neste período.

EXPORTAÇÕES

No mês de novembro de 2013 foram exportados US$ 789.367, 

valor superior ao das exportações de outubro do corrente ano 

(US$ 333.223) e maior do que o registrado nomês de 

setembrodeste ano (US$ 382.821). Quanto à comparação com o 

mês de novembrode 2012, que registrou um volume de 

exportações de US$ 652.355,observa-se acréscimode 17% este 

ano, totalizando US$ 137.012 a mais. Se comparado com 

novembrode 2011 (US$ 456.593), o volume das exportaçõesfoi 

42% maior no mesmo mês do ano corrente. 

A Soja, com participação de 67,20%, volta a aparecer na 

primeira posição das exportações, após dois meses ficando na 

segunda posição. O volume exportado deste produto para 

novembro do corrente ano foi de US$ 530.446. Em compensação 

a Madeira, que vinha segurando a liderança no quadro de 

exportações após sete meses consecutivos neste ano, cai para 

segunda posição no mês de novembro, com participação de 

apenas 8,80%. Esta queda justifica-se pelo fato de que apenas 2% 

das madeireiras no estado possuem o “Selo Verde”, que é o 

Balança Comercial do mês de novembro é divulgada



A superintendente do SESI-RR, Almecir de Freitas Câmara, 

recebeu das mãos do governador do Estado, José de Anchieta, os 

títulos definitivos dos lotes do Centro de Atividades do 

Trabalhador Waldir Peccini, localizado no Distrito Industrial. 

A entrega aconteceu durante solenidade, realizada no Palácio 

Senador Hélio Campos, na manhã desta sexta-feira, 20.

O documento garante ao SESI a posse e propriedade dos 

terrenos, e representa uma importante conquista para a 

entidade. Outras empresas instaladas no Distrito Industrial 

também receberam seus títulos.

CAT Waldir PecciniCAT Waldir Peccini
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Espetáculo é reapresentado em programação no 

município de Mucajaí
O SESI participou de uma programação de fim de ano no município 

de Mucajaí na última quarta-feira (18). A Cia Roraimense de Dança 

reapresentou o espetáculo de dança contemporânea que emocionou 

o público no auditório do Centro de Educação do Trabalhador no dia 

12 de dezembro, na XI Mostra SESI de Dança.

O evento foi uma promoção da Prefeitura de Mucajaí e contou 

com o programa Cozinha Brasil oferecendo degustação, o caminhão 

SESI em Movimento, além de apresentações musicais.

“Nós ficamos felizes com o convite recebido e passamos toda a 

emoção do espetáculo de dança contemporânea para o público em 

Mucajaí, como forma de valorizar a cultura em nosso Estado”, 

declarou o coordenador de projetos culturais do SESI Cláudio Lísias.

Saiba quais serviços estarão disponíveis no SESI durante o 

recesso e o mês de janeiro de 2014

natação, hidroginástica e dança de salão retornam no dia 02/01/13 e 

o futsal, jiu-jitsu, e a aeróbica retornam no mês de fevereiro. Os 

demais projetos (musicalização, Arte Jovem e PAF) retornam suas 

atividades também no mês de fevereiro.

Ÿ Responsabilidade Social: No Distrito Industrial o restaurante 

funcionará no período do recesso. Os demais serviços retornam no 

dia 02/01/13.

Ÿ Educação: Apenas a secretaria ficará disponível para as matrículas 

no mês de janeiro. No dia 22/01 os professores retornam para 

capacitações e as aulas serão retomadas no dia 03/02/14.

Ÿ Saúde: Não haverá serviços disponíveis durante o recesso. A 

unidade de saúde retoma suas atividades no dia 02/01/13.

Ÿ Lazer: A partir de 02 de janeiro podem ser realizadas as rematrículas 

dos projetos e atividades físicas e esportivas. Nas atividades físicas a 

Superintendente do SESI Almecir Câmara com o título definitivo em mãos

Mostra SESI de Dança encanta público em Mucajaí

Foto: Cláudio Lísias

SENAI Roraima forma 1ª turma de Técnico em Confeitaria
Tecnológicos no Estado de Roraima, que contemplou 

em sua abrangência os setores de representatividade 

do emprego em termos regionais e setoriais.

14 alunos estão aptos a planejar e executar qualquer 

processo de confeitaria, utilizando adequadamente 

práticas de manipulação, fabricação e embalagem do 

produto. Atualmente o SENAI/RR, em parceria com o 

SISUTEC, iniciou outra turma de Técnico em Confeitaria, 

aumentando a oferta de cursos de Habilitação Técnica, 

com intuito de responder ao anseio dos setores 

produtivos, os quais necessitam permanentemente de 

profissionais que sejam capazes de responder 

prontamente aos desafios dos avanços tecnológicos e 

das expectativas das empresas.

O ramo de Confeitaria em Roraima tem se consolidado 

como um segmento representativo na economia do 

Estado. O porte das empresas que compõem o setor 

tem perfil variado, o que significa que existem 

empreendimentos que se classificam entre micro, 

pequeno e médio porte, porém, todos com a 

necessidade de absorver mão de obra qualificada.

Nesse sentido, em agosto de 2012, o SENAI Roraima, em 

parceria com o PRONATEC, deu início a sua primeira 

turma no Curso Técnico em Confeitaria na modalidade 

de Habilitação Profissional, com carga horária de 1.000 

horas. 

A decisão pela oferta do Curso Técnico em Confeitaria 

teve como base os resultados da Pesquisa de Identificação das 

Demandas por Capacitação Profissional e Serviços técnicos e 

Alunos da turma de confeitaria terão
oportunidade de ingressar no mercado
de trabalho com uma profissão

Foto: ASCOM SENAI
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Camilla Cristiele Cardoso Bentes, de 25 anos, 

começou em abril desse ano um curso de 

Salgadeiro, para ela a área de alimentos sempre foi 

muito convidativa, “tenho muitos livros de receitas 

e desde os 15 anos eu me aventuro na cozinha, 

minha 1ª receita foi um bolinho de chuva que não 

deu certo”.

A oportunidade de fazer esse curso de 

salgadeira surgiu por meio de uma amiga que havia 

falado do Programa “eu fui ao SENAI, consegui me 

inscrever e na semana seguinte já conhecei a 

estudar, hoje percebo que esse curso mudou a 

minha vida, pois com ele tenho conseguido ajudar 

no sustento da minha família, tenho um filho de 4 

Parceria entre SENAI e PRONATEC proporciona

Mudança de vida
anos e hoje posso proporcionar a ele eventos que 

era impossível há um tempo atrás”.

Para Camilla, o SENAI possui uma excelente 

estrutura e tudo que ela aprendeu tem colocado 

em prática “após o curso comecei a fazer coxinha, 

rissole e salgados fritos em geral, e tenho 

entregado em uma padaria próxima à escola do 

meu filho, foi a melhor atitude que tive, para o 

futuro quero aumentar minha clientela e assim 

poder ajudar outras famílias, com oferta de 

trabalho, pois a demanda começou a aumentar e é 

muito bom ter dinheiro em mãos todos os dias, 

pois eu entrego o produto e já recebo o dinheiro, 

sendo retorno imediato”.

Encontro informativo marca início de recesso natalino no 

SENAI Roraima 

Educação Profissional como de Serviços 

Técnicos e Tecnológicos. O retorno das 

atividades está marcado para o dia 02 de 

janeiro e o SENAI/RR pretende continuar 

mantendo um elo participativo com seus 

colaboradores, alunos, empresários e a 

comunidade, e assim poder continuar 

colaborando com a ampl iação de 

oportunidades de trabalho e geração de 

renda.

No último dia 20 todos os colaboradores 

do SENAI Roraima se reuniram no Tapirí da 

Instituição e puderam se confraternizar por 

meio da troca de presentes e  comemoração 

dos aniversariantes do quadrimestre, onde 

também houve a apresentação de metas 

conquistadas.

O ano de 2013 foi marcado por 

superação, afinal, todas as metas propostas 

foram alcançadas com sucesso, tanto de 

Foto: ASCOM SENAI

Aloísio Mercadante participa de evento do SENAI
Foto: ASCOM Sistema Indústria

Encontro de Estágio reuniu empresas parceiras do IEL

diz que as empresas certas tem as pessoas certas e algumas erradas 

tem pessoas erradas. É uma forma de abrir os olhos dos empresários 

para se ter sucesso nos negócios”, concluiu.

A superintendente do IEL professora Lídia Tavares comemorou a 

participação de quase 100% das empresas convidadas. “Acredito que 

o assunto foi muito oportuno, a participação dos empresários foi 

muito boa e nós propiciamos a todos um ambiente agradávele o 

evento saiu conforme planejamos”, concluiu.

O Instituto EuvaldoLodi - IEL realizou na manhã da 

última quinta-feira (19), em sua sede, o Encontro de 

Estágio. O evento reuniu cerca de 40 empresas, parceiras 

do programa de estágio da entidade.

O encontro tem como objetivo aproximar 

clientes parceiros junto ao estágio, proporcionando a 

capacitação por meio de palestra, abordando a realidade 

que norteia o empreendedorismo e a inovação dentro 

das organizações.

O psicólogo especialista em gestão de pessoas 

e neuropsicologia Leonardo Morais conduziu a palestra 

que levou os participantes a debaterem sobre o tema 

Empreendedorismo e inovação em tempos de 

mudanças.

“Eu sempre tenho como foco das minhas palestras 

incitar a reflexão, venho sempre com o diferencial de 

indagar e causar dúvidas, pois elas trarão as respostas. 

Falar sobre empreendedorismo e inovação é o que vivenciamos todos 

os dias e dentro da realidade do nosso trabalho consiste em valorizar 

as pessoas que serão importantes tanto em uma empresa de sucesso 

como em uma que passe por problemas”, frisou.

A representante da Academia Cofesp, Ronise de Castro Paiva 

destacou disse que várias situações que acontecem nas empresas no 

dia-a-dia foram apontadas por Leonardo. “Concordo com ele quando 

Foto: IEL

Representantes de empresas parceiras do estágio reuniram-se para debaterempreendedorismo e inovação

Pronatec proporciona aprendizado e inclusão social

Foto: ASCOM SENAI



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
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As festas de fim de ano nos fazem refletir, analisar o que foi feito e 

o que ainda precisa ser realizado.

Mas, também é tempo  de festejar, celebrar as conquistas e se 

preparar para os novos desafios. Mais  365 dias estão batendo à 

porta, e é neles que os novos projetos deixarão o papel e se tornarão 

realidade!

A FIER, o SESI, o SENAI e o IEL desejam que a esperança, a força 

e a fé sejam renovadas, e  se constituam no alicerce para as vitórias 

do ano que se aproxima!

Boas Festas e Feliz 2014!Boas Festas e Feliz 2014!

Oportunidade de Emprego

INTERESSADOS (AS) ENVIAR CURRÍCULO: PARA O E-MAIL: curriculo@ielrr.org.br  
ASSUNTO “Assessor Comercial”– Destacar a vaga pretendida no currículo.
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro, maiores informações  (95) 3621-3573
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