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Balança Comercial de Fevereiro registra 
déficit nas exportações

O saldo da Balança Comercial no mês de fevereiro de 2015 
foi negativo com valor de US$ 1.058.533, mantendo a ten-
dência deficitária que vem sendo observada em meses ante-
riores. No comparativo com igual mês de 2014, fevereiro de 
2015 apresentou um significativo superávit (US$ 6.559.222).

Mas, se comprarmos os dois primeiros meses deste ano, 
as exportações roraimenses apresentaram um aumento de 
38,37% no mês de fevereiro de 2015 em relação a janeiro, tota-
lizando US$ 226.097. O Brasil registrou decréscimo de 11,76%, 
em suas exportações, neste mesmo período de comparação.

 Em relação ao mesmo mês de 2014, houve redução nas exportações 
do Brasil e nas de Roraima. Conforme se pode observar abaixo, fevereiro 
de 2014 apresentou valor significativo nas exportações do estado, che-
gando ao valor de US$ 7,274 milhões. Com isso, em comparação com fe-
vereiro de 2015, houve representativo déficit, com 3.117,59% de queda.

De janeiro a fevereiro de 2015, as exportações roraimenses al-
cançaram o valor acumulado de US$ 452.194, o que significa uma 
queda de 3.117,59% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em referência aos produtos mais exportados, em feverei-
ro de 2015 a Madeira aparece como principal produto, segui-
da por Consumo de bordo e Soja como mostra a tabela abaixo:

Os países para onde mais se exportou em fevereiro de 2015, 
pela ordem, foram Países Baixos, seguidos por Guiana e o item Pro-

visão de Navios e Aeronaves, como visualizados na tabela abaixo:

Contrariando a tendência nacional, as importações de Rorai-
ma apresentaram aumento quando comparadas com janeiro de 
2015, registrando um volume de importações de US$ 1.284.630. 
As importações de fevereiro de 2015, quando comparadas com 
fevereiro de 2014, apresentaram um forte aumento de 79,50%. 

Em fevereiro de 2015, o Cimento aparece em primeiro lugar na pauta 
de compras internacionais, seguido por Máquinas e equipamentos de In-
formática. Em seguida aparece o item Projetores Cinematográficos e o Ar-
roz, como terceiro e quarto produtos mais importados, respectivamente.

No quadro dos países de onde mais se importou em fe-
vereiro 2015, Trinidad e Tobago aparece na primeira posi-
ção, seguido por China e Canadá como os três principais pa-
íses de origem dos produtos importados por Roraima.

 Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/ FIER
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FIER recebe empresa que pretende implantar voos para 
Guiana e Venezuela

SINDUSCON finaliza seu planejamento estratégico

SESI abre seletivo para credenciamento de instrutores

Na última terça-feira (24), a dire-
toria da Federação das Indústrias – 
FIER  e representantes da Companhia 
aérea Insel Air se reuniram para discu-
tir a possibilidade de voos diretos de 
Boa Vista para Georgetown, fazendo a 
conectividade com o Caribe e Flórida 
(EUA), além da possibilidade de haver.

O encontro ocorreu na sala de 
reuniões da FIER e contou com a par-
ticipação da vice-presidente da FIER e 
presidente do Sindearter , Maria Lui-
za Campos; a Diretora 1a. Secretária 
e presidente do SINDICONF, Rosinete 
Damasceno Baldi; o diretor 1o. Te-
soureiro e presidente do SINDIREPA, João da Silva; o presidente do 
SINDIGAR, Crisnel Ramalho; presidente do SINDICON, Luiz Brito; a su-
perintendente da FIER, Almecir Câmara, acompanhada pela equipe 
técnica da entidade; o secretário adjunto da Secretaria de Estado da 
Fazenda, Shiská Palamitshchece Pereira Pires e do diretor do Sindima-
deiras, Eduardo Oestreicher.

O objetivo foi trocar informações e conhecer o mercado rorai-
mense, suas perspectivas e interesses para prospecção de negócios 
e desenvolvimento de operações que aproximem os mercados da Ve-
nezuela e Guiana.

“A partir de um estudo e pesquisas feitas sobre o  mercado lo-
cal, nós identificamos aqui um grande potencial. A Insel Air pretende 
inicialmente operar voos de Boa Vista para Georgetown com conec-
tividade para todo o Caribe e Estados Unidos, em vista da procura 

No dia 24, diretores do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON, estiveram reunidos 
com a consultoria contratada pela FIER, para revisar o trabalho 
iniciado no encontro anterior e definir os objetivos, indicadores 
e metas para o seu plano estratégico.

Esta ação faz parte do Programa de Desenvolvimento Asso-
ciativo – PDA, promovido pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e executado pela FIER.

Entre os principais desafios está atuar na defesa de inte-
resses do setor, com ênfase para a desoneração da folha de 
pagamento, investir na gestão empresarial e nos processos de 
comunicação.

Visando cr iar  e  manter  o  quadro de instrutores  autô -
nomos,  de n íve l  técnico e  super ior,  sem v ínculo  trabalh is -
ta ,  para  atendimento das  demandas da Educação Cont inu -
ada do SESI/RR,  fo i  in ic iada a  se leção.

Os candidatos  interessados deverão entregar  curr ículo 
no per íodo de 20.03.2015 à  30.03.2015 em horár io  co -
mercia l ,  no Serv iço Soc ia l  da  Indústr ia  -  SESI/Administra -
ção,  loca l izado na Avenida Br igadeiro  Eduardo Gomes,  nº 
3710 -  Aeroporto,  no Setor  de Recrutamento e  Se leção do 
SESI/RR.  Serão aceitos  somente os  curr ículos  devidamen -
te  preenchidos,  conforme modelo constante no S i te  do 
SESI/RR (http://www.ses i rr.org.br/)  no l ink  (Vagas  Dispo -
níveis ) .

Os  interessados deverão obr igator iamente,  sob pena 
de desc lass i f icação,  anexar  ao curr ículo  cópia  dos  seguin -
tes  documentos:

Cert i f icado/dip loma ou dec laração emit ida  pela  inst i -
tu ição de ens ino; 

Comprovante de exper iênc ia  por  meio CTPS (Carte ira 
de Trabalho e  Prev idência  Soc ia l  –  C .T.P.S) ,   contrato  de  
t rabalho,   dec larações   ou  cert i f icados,   que  comprovem  
o   tempo  de exper iênc ia  do candidato na área de atuação; 

Registro  Prof iss ional  emit ido pelo  conselho de c lasse 
ou Órgão f i sca l i zador,  quando for  o  caso; 

Declaração de Quitação Ét ico-F inanceira  expedida pelo 
Conselho pert inente a  c lasse  do cargo desejado,  quando 
for  o  caso,  dentro do per íodo de va l idade. 

O processo se let ivo terá  as  etapas  de anál ise  curr i -
cular,  ava l iação d idát ica ,  que cons iste  em uma aula  ex-
posi t iva  com duração de no mínimo 15 e  no máximo 20 
minutos,  e  entrev ista .  Todas  as  etapas  são e l iminatór ias  e 
c lass i f icatór ias .

dos brasileiros de pacotes de viagem 
para esses destinos”, disse o gerente 
comercial da companhia aérea, Lucas 
Arruda.

Ele explicou que o cenário em que 
Boa Vista é de oportunidades para 
este setor. O Estado de Roraima, por 
estar entre as fronteiras da Venezuela 
e Guiana, é propício para quem quei-
ra investir no comércio exterior, fazer 
roteiros turísticos e até mesmo com-
pras.

De acordo com Arruda, a proposta 
é oferecer custos acessíveis. “A Insel 
Air é uma empresa regional de baixo 

custo e uma empresa que oferece ofertas atrativas em suas tarifas”, 
afirmou.

Mas adiantou que ainda não há uma previsão para o início das 
operações, pois a empresa está em fase de prospecção de mercado e 
negociações com os órgãos competentes, como ANAC e Infraero. Eles 
trabalham para que até a metade do ano já haja uma previsão para 
início das operações. As conexões deverão acontecer nas cidades de 
Georgetown (Guiana) e Willemstad (Curaçao).

Para a vice-presidente da FIER, esta reunião apresenta boas pers-
pectivas para o Estado. “Há muito esperamos investimentos na infra-
estrutura de transportes, sobretudo para os mercados do Caribe. Será 
um importante passo para a consolidação do Turismo nas duas dire-
ções, bem como para os negócios de comércio exterior que poderão 
se consolidar”, afirmou Maria Luiza Campos.
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Ação Global 2015 será em Alto Alegre

SENAI Roraima forma a segunda turma de Técnico em 
Confeitaria

A 22ª  edição da Ação 
Global ,  rea l izada pelo  SESI 
e  Rede Globo será  rea l izada 
no d ia  30 maio,  no munic íp io 
de Al to  A legre.  A  meta deste 
ano é  rea l izar  5  mi l  atendi -
mentos  para  2 .500 pessoas.

A escolha do munic íp io  se  deu através  de um estudo in 
loco rea l izado pelo  Comitê  Gestor  da Ação,  formado pela 
Super intendência ,  Coordenações,  D iretor ias ,  Gestores  e 
técnicos  SESI/RR.  Foi  rea l izada uma pesquisa  apl icada no 
munic íp io  e  o  levantamento de dados junto aos  órgãos 
of ic ias  como Inst i tuto Bras i le i ro  de Geograf ia  e  Estat íst ica 
– IBGE e  Organização das  Nações  Unidas ,  sobre indicado -
res  soc ia is .

Este  ano o  tema proposto é  “Qual idade de Vida”  e , 
segundo o coordenador  da Ação Global ,  Aníbal  Va lent ino, 
o  objet ivo é  levar  para  comunidade de Alto  A legre,  saú -
de,  lazer,  educação e  serv iço de c idadania .  “A nossa  ex-
pectat iva  é  conseguir  a lcançar  a  meta,  com atendimentos 

No dia 18 de março ocorreu o en-
cerramento da segunda turma de 
Técnico em Confeitaria do SENAI 
Roraima. O curso ofertado pelo 
PRONATEC – Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Empre-
go teve inicio em setembro de 2013, 
com duração de um ano e seis me-
ses e carga horária de 1.000 horas, 
além de estágio supervisionado. O 
encerramento contou com a pre-
sença da Diretora do Centro de For-
mação Profissional “Prof. Alexandre 
Figueira Rodrigues”, Jacqueline Viei-
ra, da Coordenadora e Instrutora da Área de Alimentos, Maria Apareci-
da Abreu e da responsável pelos cursos técnicos, Fabiana Costa, além 
de instrutores e alunas formandas.
O SENAI é a única instituição a ofertar esse curso técnico no estado e 
surgiu com a demanda por mão de obra qualificada na área. No de-
correr das aulas os alunos foram preparados para elaborar produtos 
de confeitaria, realizando o preparo de massas, coberturas e recheios, 
doces, biscoitos, bolos, sobremesas, de acordo com as normas técnicas 

para  os  moradores  da sede e 
comunidades   indígenas   da -
quela  reg ião”,  destacou.

Na semana que antecede 
a  Ação Global ,  serão real iza -
dos na Escola  Estadual  Sado -
que Pereira ,  cursos  e  pa les -

tras  vol tados  para  jovens  e  adultos  sobre d iversos  temas 
re lac ionados à  saúde,  qual idade de v ida,  a l imentação en -
tre  outros .
Serviços  –  Entre  os  serv iços  que serão oferec idos  estão as 
consultas ,  exames e  procedimentos  c l ín icos  em di ferentes 
especia l idades  médicas ,  atendimento odontológico,  ava -
l iações  f í s icas ;  Ações  de c idadania ,  como corte  de cabelo, 
CPF,  carte ira  de ident idade,  reg istro  de nasc imento,  car-
te i ra  de trabalho e,  entre  outros .   A  Ação Global  conta 
com 200 voluntár ios  e  25 inst i tu ições  parceiras .
Ação Global  2014 –  No ano passado foram registrados 
mais  de 8  mi l  atendimentos  para  cerca  de 4  mi l  pessoas 
no munic íp io  de Caracara í .

de segurança, higiene e saúde no 
trabalho.
Segundo a coordenadora e instruto-
ra da área de alimentos do SENAI, 
Aparecida Abreu foram realizados 
trabalhos com técnicas de renda de 
açúcar, pasta americana degrade 
e marmorização, glacê brilhante, 
marshmallow e a última tendência 
tecnológica na arte da confeitaria: o 
glacê amanteigado com técnicas de 
renda. “Esse é o começo de um tra-
balho, de uma profissão. O desen-
volvimento vai depender de cada 

um. Eles podem trabalhar em empresas do ramo alimentício ou empre-
ender seu próprio negócio, quero ver todos no mercado de trabalho”, 
complementou a coordenadora.
Para a concluinte do curso, Sônia Maria Silva e Silva, 51 anos participar 
do curso foi desafiador “hoje me sinto plenamente realizada, pois essa 
conquista também é da minha família, pude realizar meu sonho. Agra-
deço ao SENAI, que além de ter qualidade no ensino tem uma estrutura 
excelente”, destacou.
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O Inst i tuto  Euva ldoLod i  –  IEL  está  com inscr i ções 
abertas  para  a  turma de  Ju lho  de  2015,  do  Intercambio 
para  Toronto  –  Canadá .  As  vagas  são  dest inadas  para  es -
tudantes ,  jovens ,  adu l tos  e  prof i s s iona i s  que  dese jam 
ter  o  domín io  da  l íngua  ing lesa .  Para  essa  turma estão 
sendo oferec idos  ingressos  exc lus ivos  para  a lguns  even -
tos  importantes  que  acontecerão  em Toronto :

•  Ingressos  para  o  evento  de  abertura  dos  Jogos  Pan 
Amer icanos ,  em Toronto .  O  evento  contará  com show de 
ar t i stas  internac iona is  e  apresentação  do  Cirquedu So-
le i l .

•  Show de  lançamento  da  turnê  internac iona l  da  ban-
da  U2.  Pra  quem curte ,  será  um evento  e  tanto .

Esta  é  uma ação  do  IEL  em parcer ia  com a  empresa  ca -

Com intuito de ofertar ca -
pacitação aos colaboradores da 
área administrat iva da Codesai-
ma, o SENAI Roraima preten-
de executar cursos na área de 
gestão e informática.  De acor-
do com o presidente da Com-
panhia,  Rafael  Alves,  a ideia 
da parceria é ampliar  a todos 
os municípios “vamos preci -
sar muito dessa parceria,  pois 
a cada passo é uma conquista 
na geração de conhecimentos à 
nossa equipe.  Estamos inclusos 
no setor industr iár io e invest i -
remos forte em todos os níveis 
de capacitação” ressaltou.

O gerente de Relações com 
o Mercado do SENAI/RR,  Ubi -
rajara Sá Neto,  real izou uma 
apresentação dos serviços ofe-
recidos pela inst ituição em 
Educação Prof iss ional  e Servi-
ços Técnicos e Inovação aos co -
laboradores da CODESAIMA no 
últ imo dia 18 e reaf irmou a importância da consol idação 
dessa parceria para ambas as inst ituições e também para 
o Estado.

As aulas devem acontecer no Centro de Formação Pro -

nadense  Skope,  espec ia l i zada  em v iagens  educac iona is . 
O  programa de  intercâmbio  o ferece  au las  de  ing lês ,  pa -
l est ras  com empresár ios  e  o f i c inas  sobre  o  mercado  de 
t raba lho  Canadense . 

A  agenda  inc lu i  também at iv idades  de  lazer,  passe ios 
e  v iagens  a  N iágara  Fa l l s ,  à  cap i ta l  Ottawa e  às  c idades 
f rancesas  de  Montrea l  e  Quebec ,  tudo  i s so  assoc iado  aos 
programas  de  dup la  cer t i f i cação,  é  c la ro . 

Os  par t i c ipantes  são  hospedados  por  famí l ias  cana -
denses ,  com a  oportun idade  de  conhecer  um pouco  mais 
sobre  a  cu l tura  loca l . 

Ma is  in formações  podem ser  obt idas  pe lo  s i te  www.
skope.ca/ ie l  ou  e  pe los  te lefones  (95)  3621-3571/98112-
2075.

f iss ional  do SENAI e a ideia é capacitar  600 colaboradores. 
A primeira turma está prevista para começar em abri l  com 
cursos de Atendimento ao Públ ico,  Relações Interpessoais 
e Informática Básica.

Estão abertas inscrições para intercâmbio no Canadá

SENAI Roraima viabiliza parceria com a Codesaima 
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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

*Os valores poderão sofrer alteração 
sem prévio aviso. Consulte as condições 

e modalidades dos cursos no site.

EDUCAÇÃO FÍSICA
A PARTIR DO 2º SEM. (09 VAGAS)
HORÁRIO: 06H ÀS 11H
HORÁRIO: 15H ÀS 20H

PEDAGOGIA
A PARTIR DO  2° SEM. (03 VAGAS)
HORÁRIO: 07H ÀS 13H
HORÁRIO: 14H ÀS 18H

DESIGN GRÁFICO
A  PARTIR DO 1º SEM. (02  VAGAS)
HORÁRIO: 08H ÀS 13H

ADMINISTRAÇÃO –  (02 VAGAS)
- A PARTIR DO 2º  SEM. (01 VAGA)
  HORÁRIO: 15H ÀS 20H
- A PARTIR DO 1º. (01 VAGA)
  HORÁRIO: 16H ÀS 22H

INFORMÁTICA
A PARTIR DO 1º SEM. (01 VAGA)
HORÁRIO: 14H ÀS 19H

TÉCNICO EM SECRETARIADO
A PARTIR DO  2° SEM. (03 VAGAS)
HORÁRIO: 14H ÀS 18H
HORÁRIO: 16H ÀS 22H

SECRETARIADO EXECUTIVO
A PARTIR DO 2º SEM. (3 VAGAS)
HORÁRIO: 08H ÀS 12H
HORÁRIO: 14H ÀS 18H
HORÁRIO: 15H ÀS 20H

Vagas de Estágio

E-mail: curriculo@ielrr.org.br - Informações: (95) 3621-3573

Observação: ao encaminhar curriculo por e-mail, favor inserir no título do e-mail o nome 
do curso + a palavra estágio.

O Instituto Euvaldo Lodi está oferecendo 23 vagas em diversa áreas. Confira as oportunidades!


