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FIER fará o lançamento do Núcleo de
Acesso ao Crédito em Roraima

No dia 21 de julho, às 16h, a Federa-
ção das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER) irá realizar uma live de lançamento 
do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) do 
estado, por meio de seu canal no YouTu-
be (SistemaFIER). O Evento será gratuito 
e contará com a participação do diretor 
de desenvolvimento industrial da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), 
Carlos Eduardo Abijaodi, e com uma pa-
lestra da consultora da CNI, Maria Apare-
cida Bogado, sobre acesso ao crédito no 
contexto atual. Além disso, será apresen-
tado o modelo de atendimento do NAC 
Roraima.

O Núcleo é uma estrutura de atendi-
mento ao setor empresarial encontrada 
nas Federações Estaduais de Indústrias, 
que oferecem serviços padronizados de 

orientação, capacitação, assessoria e consultoria ao 
crédito às micro, pequenas e médias empresas do 
setor industrial. Há também a divulgação de oportu-
nidades de crédito, distribuição de material informa-
tivo, realização de cursos, palestras e seminários em 
temas relacionados a gestão financeira.

Ao buscar atendimento no NAC Roraima, os em-
presários industriais receberão a indicação das me-
lhores linhas de crédito concedidas por instituições 
financeiras, de acordo com as suas necessidades, 
aumentando assim as chances de ter o empréstimo 
aprovado.

O link de transmissão do evento estará disponí-
vel ao público nas redes sociais da FIER (Instagram:            
@sistemafier / Facebook: @fierfederacao) e no site 
institucional (fier.org.br). Para mais esclarecimentos 
sobre a atuação do Núcleo, deve-se entrar em con-
tato com a Federação por meio dos telefones: (95) 
4009-5351 ou 99128-3921 (WhatsApp).

Consultora Maria Aparecida Rosa 
Vital Brasil Bogado: Graduada em      
Ciências Econômicas, pela AEUDF, pós-
-graduada em Administração e Marke-
ting pela Fundação Getúlio Vargas, e 
em Gestão Pública pela Universidade 

RORAIMA
Núcleo de Acesso ao Crédito

Federal de Santa Catarina. É especializada em 
Financiamento e Investimento, com 30 anos de 
experiência no Sistema Financeiro Nacional. Mi-
nistra cursos, workshop e profere palestras nas 
áreas de Crédito, Finanças e Políticas Públicas 
aplicadas às Micro e Pequenas Empresas.
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Agora você tem a oportunidade de ampliar seu 
conhecimento sobre o processo de exportação, 
realizando cursos com metodologia garantida por 
uma instituição de qualidade reconhecida.

A partir deste mês de julho, o Centro Internacio-
nal de Negócios da Federação das Indústria de Ro-
raima (CIN/FIER), em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), irá disponibilizar o Pro-
grama Quero Exportar, composto por uma série de 
cursos direcionados para quem já exporta, ou para 
quem tem interesse.

São três opções de capacitações, totalmente a 
distância, que vão desde o básico, para quem está 
começando no processo de internacionalização, ou 
temas mais avançados sobre precificação e ade-
quação de embalagens para exportação. Os cursos 
são:

- Formação de Preço para Exportação
- Exportação Passo a Passo

- Desenvolvimento e Adequação da embalagem
Com uma linguagem fácil, acessível e focada na 

prática, o conteúdo vai ajudar o usuário a saber se 
está preparado para iniciar essa jornada, aprender 
a usar a calculadora da CNI para precificar o produ-
to para o mercado internacional e conhecer pontos 
importantes a serem considerados na preparação 
da embalagem para o mercado internacional inde-
pendente do setor do negócio.

Para conhecer um pouco mais sobre as capacita-
ções à distância, entre em contato com a equipe do 
CIN FIER para obter informações como metodolo-
gia de ensino, valores e demais dúvidas que podem 
vir a surgir.

E-mail: cin.fier@sesi.org.br
WhatsApp: (95) 99127-3412
Telefone: 4009-5378
Faça a diferença no mercado internacional, 

aprenda com o Programa Quero Exportar.

FIER oferta cursos online destinados à
internacionalização de empresas
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No dia 07 de julho, líderes do Sindicato das In-
dústrias da Confecção de Roupas, de Alfaiataria, 
de Capotarias e Similares do Estado de Roraima 
– SINDICONF/RR participaram da transmissão do 
Intercâmbio Virtual de Lideranças Setoriais da In-
dústria Têxtil e do Vestuário, promovido pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), em par-
ceria com as demais Federações Estaduais e o Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas empresas (SEBRAE).

Neste evento, os representantes sindicais do setor 
discutiram sobre sindicatos empresariais e geração 
de valor para empresas industriais; impactos da cri-
se da COVID-19 sobre o setor e perspectivas para a 
retomada; financiamento: propostas da CNI e status 
das medidas adotadas pelo governo; e estratégias 
para competitividade da indústria nacional: defesa 
comercial e política industrial.

O intercâmbio virtual contou com a participação 
nacional do presidente da Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), Fernando 
Pimentel, e gerentes-executivos da CNI. Em Rorai-
ma, acompanharam a transmissão a presidente do 
SINDICONF/RR, Rosinete Baldi, a vice-presidente, 
Iracema Oliveira; a diretora 1ª secretária, Maria da 
Conceição Ventura e a diretora 1ª tesoureira, Lisete 
Carneiro.

De acordo com Rosinete, o evento foi de suma im-
portância, pois trouxe questões atuais que poderão 
contribuir para sustentabilidade do setor nesse mo-
mento de retorno pós-pandemia. 

“O evento foi bastante produtivo e abordou temas 
de interesse do setor da confecção, principalmente 
por levantar questões sobre a burocracia bancária 
para pequenos empreendedores conseguirem cré-
dito em tempos de pandemia. Hoje em dia, a crise 
está presente em todas as regiões do Brasil, por isso 
o SINDICONF/RR conta com o apoio da FIER e da CNI 
para ajudá-lo a realizar ações e buscar parcerias para 
alavancar o setor”, concluiu.

Transmissão do Intercâmbio Virtual de Lideranças 
Setoriais da Indústria Têxtil e do Vestuário
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Diante da interrupção de aulas presenciais por 
causa da pandemia de coronavírus, o Serviço So-
cial da Indústria (SESI) está colocando, na plata-
forma educativa on-line (sesieducacao.com.br), 
mais de 17 mil atividades digitais de aprendiza-
gem para que estudantes, educadores, pais e a 
população em geral possam aproveitar o perío-
do de isolamento social para aprimorar os co-
nhecimentos de forma divertida, com jogos, ví-
deos, infográficos e desafios. 

Os conteúdos são gratuitos e voltados a estu-
dantes da Educação Básica, do infantil ao ensino 
médio, e envolvem áreas de aprendizado como 
matemática, ciências, geografia, português e 
história. “São atividades que prometem distra-
ção com aprendizado neste período de reclusão 
social”, explica o gerente-executivo de educação 
do SESI, Sérgio Gotti.

Ele destaca que a novidade pode ajudar a 
complementar o processo de educação em casa, 

Entre os milhares de recursos educacionais 
disponíveis, a aba de jogos reúne mais de cem 
opções de todas as áreas de conhecimento e 
para estudantes de todas as idades.

Para os anos iniciais, são várias opções no for-

já que muitas escolas do Brasil estão aderindo 
a prática de atividades à distância. “São ativida-
dess educacionais digitais que propiciam situa-
ções de aprendizagem mais interativas e lúdicas 
para serem realizadas em casa, no computador 
ou smartphone”, explica Gotti. 

Além disso, o site conta com atividades edu-
cacionais que podem auxiliar os professores na 
busca de atividades que os alunos possam fazer 
de casa, como forma de complementar o conte-
údo trabalhado remotamente.

“Queremos ajudar educadores e estudantes 
neste momento tão complicado. Acreditamos 
que a educação é a saída que vai ajudar nosso 
país a retomar o crescimento após essa crise”, 
destaca Gotti. 

Dentre os objetos de aprendizagens digitais 
disponibilizados, há conteúdos adaptados para 
atender estudantes com necessidades especiais 
de visão e de audição.

SESI oferece atividades educativas de graça 
pela internet

Jogos para aprender brincando durante o período de quarentena 

mato “ligue os pontos”, brincadeiras de colorir, 
jogos on-line para aprender ordens de grande-
za (crescente e decrescente), regiões do Brasil 
e pontos cardeais. 

Na parte de matemática, o destaque são os 

sesieducacao.com.br
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Para os estudantes do ensino médio também 
são muitas opções em todas áreas, com conte-
údo também relacionado ao Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). Jogos que estimulam 
o raciocínio lógico e o empreendedorismo são 
alguns dos desafios que os visitantes vão encon-
trar. 

Além dos jogos, a plataforma conta com in-
fográficos, marcos geográficos e até com um 
planetário virtual, no qual o estudante pode na-

Nesta mesma plataforma haverá ainda uma 
área totalmente voltada ao aprendizado mão na 
massa, também conhecido como cultura maker, 
com atividades que estão inseridas no programa 
ACESSE (Arte Contemporânea e Educação em Si-
nergia no SESI).

No espaço virtual, pais e jovens podem aces-
sar tutoriais que ensinam a montar objetos com 

Atividades para estudantes do ensino médio

Atividades maker – colocando a mão na massa

vegar, ver fotos e obter mais informações sobre 
cada planeta. 

Na aba Objetos de aprendizagem, estudantes 
e professores têm acesso a testes e simuladores 
para checar conhecimentos. Um deles explica de 
forma lúdica a diferença entre ‘mas e mais’. 

Também na aba de simuladores é possível 
montar um átomo, por meio do software monte 
seu átomo, para o usuário aprender mais sobre 
a teoria atômica.

materiais fáceis de encontrar. “Estamos disponi-
bilizando esses tutoriais para construção de pro-
tótipos para fazer em casa com materiais baratos, 
recicláveis e de fácil acesso. A ideia é incentivar o 
pensamento maker, design thinking e movimen-
to STEAM (Ciências, tecnologia, engenharia, arte, 
design e matemática)”, explica o gerente-executi-
vo de educação do SESI, Sérgio Gotti.

joguinhos de raciocínio lógico com dados, nos 
quais, ao observar o desenho de um dado aber-
to, o estudante precisa acertar como ele ficaria 
montado em cubo. Parece ser fácil, mas tem 
muito adulto que não consegue acertar. 

Na área de Ciências, os estudantes precisam 
arrastar com o mouse a resposta correta sobre 
as mudanças no estado físico da água, como 
forma de aprender sobre o ciclo hidrológico, 

analisando as implicações na agricultura, no 

clima, na geração de energia elétrica, no pro-

vimento de água potável e no equilíbrio dos 

ecossistemas regionais ou locais.

Há ainda o jogo do Esqueleto Humano, no 

qual os pequenos precisam mostrar no dese-

nho onde ficam as partes que formam o nosso 

corpo, como coluna vertebral, crânio etc. 
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O SENAI/RR lança processo seletivo para con-
tratação de Instrutores nas áreas da automotiva, 
informática, metal mecânica e segurança no tra-
balho na modalidade de regime intermitente. As 
áreas de formação para esses cargos abrangem o 
ensino médio, ensino técnico e superior comple-
to. São oferecidas 12 vagas no total.

As inscrições vão do dia 17 ao dia 22 de julho 
e devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail 

SENAI lança processo seletivo para contratação
de instrutor

(curriculos@rr.senai.br). O candidato deve en-
viar o currículo padrão devidamente preenchido, 
juntamente com os documentos comprobatórios 
(Diploma, certificado de cursos de acordo com a 
área específica e experiência no exercício da pro-
fissão).

O edital com todas as informações detalhadas 
do processo seletivo está disponível no site da 
instituição (www.rr.senai.br). 
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ESTÁGIO durante a PANDEMIA:
Autodesenvolvimento para o Novo Cenário

Profissional e Econômico

A pandemia do coronavírus desestruturou o 
mercado de trabalho. Além do aumento do de-
semprego, grande parte das profissões está ten-
do que se reinventar para encontrar formas de 
sobreviver a uma nova realidade. E não é dife-
rente com os estágios. 

E para falar sobre esse assunto, o Instituto Eu-
valdo Lodi de Roraima (IEL) convida estudantes, 
empresários, profissionais liberais e instituções 
de ensino, para bater um papo e tirar todas as 
dúvidas sobre como está sendo o processo de 
estágio durante essa pandemia, por meio de Live 
no dia 24 de julho, às 17h, no canal do YouTube, 
Instagram e Facebook do IEL Roraima.

Fique por dentro de como sua empresa pode 

se adequar com cenário atual da pandemia do 
novo coronavírus, sem descumprir a Lei de Está-
gio, e mantendo estagiários produtivos e atuan-
tes em sua empresa. 

Para os estudantes que estão em busca de es-
tágio, serão dadas algumas dicas de como ficar 
atento às oportunidades, pois é fundamental 
estar preparado quando a hora chegar, sair na 
frente e conquistar a tão sonhada vaga de está-
gio.

O evento contará com a participação da ge-
rente de estágio do IEL Roraima e psicóloga, 
Hortência dos Reis, e terá a mediação da admi-
nistradora, coach, trainer e consultora organiza-
cional, Scheila Carneiro. 
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Os cursos a distância e gratuitos ofertados pelo IEL 
estão a todo vapor. Confira abaixo algumas dicas de 

temas dessa quinzena:



9Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 400 - 17.07.2020

Com os cursos à distância do IEL, disponibilizados por 
meio das Faculdades da Indústria, você pode acessar 
conteúdos de gestão da sua própria casa, na hora que 
quiser. É sua oportunidade de se atualizar e fortalecer 
sua empresa ou indústria na volta às atividades. 

Faça sua inscrição no site e comece hoje mesmo: ht-
tps://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/ 

Para mais informações ligue: 3623-1307 ou 98112-
2075
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