
Livre Iniciativa        Ética        Transparência        Satisfação dos Clientes        Alta Performance        Valorização das Pessoas

Informativo interno da
Federação das Indústrias
do Estado de Roraima

Nº 186 - 27.09.2013

FIER divulga Balança Comercial
do mês de agosto

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), por 
meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN) divulgou na 
última quinta-feira (26) os resultados da balança comercial 
roraimense referente ao mês de agosto.

 Após dois meses consecutivos registrando superávit, no mês 
de agosto de 2013 a Balança Comercial registrou um saldo 
deficitário de -US$ 73.155 mil. Em junho o superávit foi de US$ 
714.712 mil e m julho, de US$ 1.076.281 milhão.

As exportações atingiram um total de US$ 547.970 mil, valor 
inferior ao de julho (US$ 1.076.281 milhão). Se comparado com 
agosto de 2012 (US$ 747.331 mil), o volume das exportações foi 
27% menor. A Madeira, com participação de 90,99%, permanece 
em primeiro lugar respondendo praticamente por todas as 
exportações roraimenses. 

Um fato interessante foi a aparição de produtos que pouco 
figuravam no ranking: sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e 
cimento, ocuparam a segunda posição das exportações de agosto 
com participação de 0,62%, reflexo da fraquíssima participação 

dos demais produtos nas exportações neste período.  Os países 
para onde mais se exportou este mês foram: Venezuela (75,64%) 
e Holanda (15,97%), respectivamente.

 Em relação às importações, agosto registrou US$ 621.125 mil, 
ratificando sua tendência de crescimento, visto que em junho foi 
de US$ 299.871 mil e em julho, de US$ 602.896 mil. Em relação à 
2012 (US$ 124.615), o acréscimo foi de 80% ou US$ 469.510 mil, 
ou seja, uma considerável variação entre os dois anos.

 Os produtos que permanecem com maior volume de 
importações no Estado são as Máquinas, aparelhos e materiais 
elétricos e suas partes, com US$ 162.557 mil, ou 26,17% do total, 
passando para a primeira colocação no ranking. Em seguida 
aparecem os equipamentos de informática e suas partes, com 
participação de US$ 136.296 mil (21,94%). E na terceira posição 
os Produtos Cerâmicos, com US$ 93.722 mil, ou 15,09% das 
importações. Os países de onde mais se importou este mês 
foram: China (59,07%), Venezuela (19,74%) e Colômbia (9,36%), 
respectivamente.
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CTRTRS

Conselho recebe secretária estadual de educação

Os membros do Conselho Temático de Responsabilidade Social e 

Relações Trabalhistas – CTRSRT se reuniram nesta terça-feira (24), 

para a apresentação dos indicadores e metas. Durante a reunião 

ordinária, os membros foram atualizados sobre os andamentos das 

ações desenvolvidas em 2013.

O CTRSRT fez um convite à secretária estadual de educação, Lenir 

Rodrigues. Ela fez uma apresentação sobre como a responsabilidade 

social é trabalhada na educação pública de Roraima.

A secretária frisou que não existe uma disciplina específica, mas 

que o tema é desenvolvido transversalmente e que alguns setores 

foram motivados a trabalhar o assunto. “A responsabilidade social 

está contemplada em projetos de educação ambiental presentes na 

Agenda 21. O Mais Educação, um programa executado em parceria 

com o governo federal, está presente em 57 escolas, inclusive em 

áreas indígenas, contemplando a educação na língua materna dos 

índios e estimulando a formação dos professores para atuar 

especificamente nas comunidades”, disse. 

Ela lembrou que a secretaria desenvolve programas de prevenção 

ao consumo de álcool e drogas em parceria com o DETRAN e as 

polícias civil e militar. “É claro, não temos a ilusão de que as coisas 

ruins não chegam à escola, mas estamos trabalhando para minimizar 

os seus efeitos. Os resultados desse trabalho podem ser vistos nos 

prêmios conquistados no âmbito da gestão escolar. As escolas 

princesa Isabel e Mario David Andreazza 

ficaram entre as seis melhores do Brasil nos 

últimos anos”, finalizou.

A conselheira Izabel Itikawa ressaltou a importância do Conselho 

conhecer mais de perto a situação das escolas. "Esse é um trabalho 

base para que possamos colher os frutos no futuro” frisou.

O coordenador da unidade de Responsabilidade Social 

Empresarial do SESI, Jefferson Haron, apresentou um projeto 

desenvolvido pelo governo de Portugal, sobre ensino experimental 

das ciências. São vários guias impressos, que auxiliam a formação 

cidadã dos alunos em paralelo às disciplinas tradicionais. "É uma 

iniciativa básica, mas completa e que pode ser adotado por nossas 

escolas", disse.

Gerente de relações institucionais da
APEX Brasil visita Roraima

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

Centro Internacional de Negócios - CIN recebeu nos dias 26 e 27, a 

gerente institucional da Agencia Brasileira de Exportação e 

Investimentos – APEX, Ana Paula Repezza.

O objetivo da visita foi buscar o fortalecimento da indústria 

roraimense no mercado exterior, com a análise do mercado local 

e a formulação de estratégias para que o Estado possa participar 

mais ativamente no comércio internacional.

A APEX é uma agência do Governo Federal vinculada ao 

Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comercio - MDIC. O 

foco principal é auxiliar as empresas que queiram exportar ou que 

já exportem e desejem aumentar o volume de exportações. A 

instituição auxilia os empresários dando informações sobre esses 

mercados, apoiando na capacitação das empresas em temas de 

comércio exterior, bem como na promoção de ações comerciais e 

participação em feiras e missões comerciais.

Ana paula cumpriu uma agenda onde além de se reunir com a 

equipe local do CIN, presidentes de sindicatos e empresários 

industriais, visitou algumas empresas do setor, como uma fábrica 

de rações para peixes, Arroz Faccio, LB Construções e as futuras 

instalações do matadouro frigorífico Frigo 10. A comitiva se 

reuniu também com o secretário de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento, Haroldo Amoras.  

Ana Paula frisou que a visita foi muito positiva, pois o que viu 

são empresas com uma visão de negócios ampla, com visão de 

mercado globalizada e capaz de se posicionarem no mercado 

externo. “Como o Brasil tem essa vantagem de posicionamento, 

com atributos ligados a sustentabilidade, representa um caminho 

natural para as indústrias em Roraima. Se elas se posicionarem 

com esse diferencial, mesmo sendo um produto vinculado a 

agroindústria, mas que tenha uma tecnologia de pesquisa e 

processamento e que tenha condições de ser exportado, é uma 

excelente oportunidade para todos os empresários e a APEX está 

à disposição para auxiliá-los e tirar todas as dúvidas”, destacou.

A empresária Izabel Itikawa vê a visita da gerente da APEX 

como uma imensa contribuição às indústrias de Roraima, pelo 

fato do Estado ser ligado a dois países com saída para o mar e aos 

mercados internacionais. “Nós sentimos a extrema necessidade 

de amadurecermos esse conhecimento voltado para a 

exportação e a partir do momento que isso acontecer, 

aproveitaremos melhor a nossa tríplice fronteira. Devemos estar 

preparados para essa realidade global vislumbrando um futuro de 

negócios fora do país”, finalizou.

CTRTRS recebe Secretária Estadual de Educação, Lenir Rodrigues.

Gerente institucional da APEX Brasil visita Roraima

Foto: Ascom Sistema Indústria
Foto: Ascom Sistema Indústria

Foto: Ascom Sistema Indústria
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FIER, SENAI e IEL apresentam serviços na

Feira do Empreendedor
Entre os dias 19 a 22 de 

setembro, o SEBRAE promoveu a 

Feira do Empreendedor 2013. O 

evento foi realizado no Parque 

Anauá e a Federação das Indústrias 

do Estado de Roraima (FIER), 

Serviço Nacional de Aprendizagem 

I n d

u s t

rial (SENAI) e o Instituto Euvaldo 

Lodi (IEL) disponibilizaram aos 

visitantes, informações sobre 

programas e serviços oferecidos 

pelas entidades.

A FIER esteve presente com 

informações sobre o Programa de 

Apoio a Competitividade – 

PROCOMPI  e  Programa de 

Desenvolvimento Associativo – 

PDA .  Os  técn icos  também 

passaram orientações sobre os serviços do Posto do BNDES, além 

de atividades e projetos desenvolvidos pelo Centro Internacional 

de Negócios - CIN. 

O SENAI-RR divulgou cursos que estão sendo ofertados além 

dos Serviços Técnicos e Tecnológicos, que pretendem mobilizar as 

empresas a aderir à cultura da inovação por meio do Projeto de 

Empresas da Cadeia Produtiva Industrial de Roraima.

O cadastro de estágio, realizado do IEL também atraiu muitos 

estudantes e acadêmicos interessados em ingressar no mercado 

de trabalho. A universitária Priscila Gomes aprovou a iniciativa. 

“Aproveitei que estava visitando a Feira e fiz o meu cadastro. 

Agora é aguardar por uma boa oportunidade”, disse.  

Diretor 1º tesoureiro da FIER e presidente do SINDIREPA, João da Silva (primeiro à esquerda) no estande do Sistema Indústria.

Foto: Ascom Sistema Indústria

Este ano os Jogos Regionais do SESI têm duas sedes: Rio Branco 
(AC) e Boa Vista (RR). Uma parte da delegação roraimense que 
disputa a competição embarcou na última quarta-feira (25) para o 
Acre. Por lá a disputa já está no segundo dia e segue até o próximo 
domingo (29). 

Em Rio Branco cerca de 400 atletas da região norte disputam 
as modalidades de atletismo, futebol, tênis, vôlei de quadra e 
xadrez.  Até o momento os roraimenses estão no páreo na luta 
por medalhas. No xadrez pensado Cleudson Viana (Eletrobras 
Distribuição) estreou com vitória, ao derrotar o representante de 
Rondônia, Evandro Ceregatti.

No tênis, Albhetson Dantas (Eletrobras Distribuição) iniciou 
com derrota para o amazonense Marcelo Frederico. Mas o 
roraimense se recuperou no segundo jogo ao vencer Valdeci 

Alberto, de Rondônia.
No tênis feminino, Manuela Gabriela (CERR) fez o caminho 

inverso: estreou com vitória sobre a amapaense Luciane Braga e 
foi derrotada na segunda partida, por Rosane da Silva, 
representante do Pará.

No voleibol masculino, a CERR perdeu por três sets a zero, para 
os atletas do Pará. No feminino, a CERR também foi derrotada na 
estréia por uma equipe do Pará, por três sets a zero. Mas se 
recuperaram ao vencer Rondônia na segunda partida.

Além das modalidades que já iniciaram as disputas, atletismo 
e futebol também prometem muitas emoções em Rio Branco. 
Lembrando que os campeões se classificam para os Jogos 
Nacionais do SESI.

Esporte

Roraimenses estreiam na competição
e lutam por medalhas

Fotos: Ascom Sistema Indústria
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Promover a integração e o fortalecimento dos laços entre a 
família, alunos, professores e colaboradores da escola. Este é o 
objetivo do Dia da Família na Escola, que acontece neste sábado 
(28), das 9h às 11h, no Centro de Educação do Trabalhador João 
de Mendonça Furtado - CET SESI.

A ação acontece na quadra poliesportiva da escola e esta 
edição envolverá os alunos do 1º ao 5º ano. Na ocasião será 
realizada uma gincana recreativa e cultural com diversas 
atividades, estimulando a participação de alunos e suas famílias. 

A diretora da escola Ellen Cavalcante, disse que formação 
global dos alunos depende de uma série de fatores, dentre eles a 
união da família e escola. “A equipe do SESI sente-se honrada em 
receber a família dos nossos alunos para um momento de muita 
descontração e troca de experiências. Temos a certeza de que 
esses encontros são essenciais para o sucesso escolar dos nossos 
alunos” finalizou.

Centro de Educação do trabalhador do SESI 
realiza dia da família na Escola

No último dia 20, o SENAI participou da 1º 
Mostra de Educação Especial, alusivo ao Dia 
Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, 
realizada na Escola Municipal Hilda Franco de 
Souza, localizada no Conjunto Cruviana.

Essa data é celebrada em todos os Estados 
brasileiros e foi criada em 2005, pela lei nº11.133, 
com a intenção de que deficientes tenham seu 
lugar na sociedade e no mercado de trabalho. Em 
2002, foi criada a Política Nacional de Saúde da 
Pessoa com Deficiência, onde foram estabelecidas 
diversas ações que visam à inclusão social dos 
deficientes.

Nesse sentido, o SENAI Roraima tem qualificado 
diversos Portadores de Necessidades Especiais – 
PNEs para o mercado de trabalho, além de possuir 
dois deles em seu quadro de colaboradores, André 
Felipe Gonzaga (surdo mudo) e Sarah Ananda 
Castro Nascimento (restrição física), ambos na 
função de auxiliar administrativo, possui também 
uma estagiária deficiente visual, de 17 anos, 
Samara Sapará Bento, que atua na coordenação pedagógica da 
Instituição.

A participação desses colaboradores no evento teve como 
objetivo demonstrar que por mais que estas pessoas possuam 
algum tipo de limitação, são capazes de atuar no mercado de 
trabalho e desenvolver suas habilidades com competência e 
eficiência.

A escola municipal citada atende 19 alunos com diferentes 
tipos de deficiências, como auditiva, visual, motora e mental. De 
acordo com a professora especialista em Atendimento 
Educacional Especializado – AEE, Maria Amélia Firmino Fonseca, 

na escola são desenvolvidas atividades multifuncionais, adaptada 
a cada um dos alunos. “É importante salientar que o 
relacionamento entre os demais alunos é muito bom, as 
dificuldades existem, mas o resultado é gratificante” 
complementou.

Para a vice gestora Ediva de Sousa Cardoso, as expectativas 
com relação ao evento foram superadas. “Queremos ampliar e 
massificar a divulgação no próximo ano. Vale ressaltar a 
participação dos pais, comunidade e de empresas como o SENAI, 
que trabalham em prol de uma sociedade responsável”, destacou.

SENAI participa de Mostra de Educação 
Especial no Conjunto Cruviana

Foto: Ascom Sistema Indústria

Pais, alunos e professores participam do Dia da Família na Escola

SEED realiza Conferência Estadual de Educação
A Secretaria Estadual de Educação (SEED) realiza nos dias 10 

e 11 de outubro, às 17h, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, a 
Conferência Estadual de Educação. O evento é a etapa 
preparatória para a Conferência Nacional de Educação (CONAE 

2014), que acontece no período de 17 a 21 de fevereiro, em 
Brasília. A CONAE é um espaço democrático aberto pelo poder 
público e articulado com a sociedade para que todos possam 
participar do desenvolvimento da Educação Nacional.

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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Estagiário do SENAI/RR recebe premiação nacional

Até 19 de dezembro estão abertas as inscrições para o Inova 
Talentos, uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) que oferecerá, até 2015, mil bolsas para estudantes do 
último ano da graduação e para recém-formados desenvolverem 
inovações nas empresas. Empresas interessadas em desenvolver 
produtos, processos e serviços inovadores já poderão participar.  
As inscrições serão realizadas pelo Portal da Indústria 
(http://www.portaldaindustria.com.br/iel/canal/inova-
talentos/) ou na sede do IEL localizado na Av. Capitão Julio 
Bezerra, numero 363 Centro.

Para contar com esses talentos, as empresas deverão propor 
projetos de inovação. As que tiverem projetos aprovados 
receberão profissionais financiados pelo CNPq, que investirá R$ 

29 milhões no pagamento das bolsas. O processo de 
recrutamento, seleção, treinamento e acompanhamentos dos 
profissionais será realizado pelo IEL e custeado pela empresa. 
Além disso, o IEL auxiliará as empresas a desenvolver os projetos.

Os estudantes que desejarem concorrer às bolsas deverão 
apresentar soluções inovadoras para os projetos propostos pelas 
empresas selecionadas. Os projetos serão avaliados por uma 
banca examinadora formada por especialistas no tema. Os 
candidatos escolhidos receberão bolsas que vão de R$ 1,5 mil a R$ 
3 mil mensais pelo período de um ano.

INOVAÇÃO – O Inova Talentos integra a agenda da Mobilização 
Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), com o objetivo de fortalecer e ampliar 
a inovação nas empresas brasileiras.

O SENAI/RR ganhou, pela primeira 
vez, o Prêmio IEL de Estágio, que visa 
identificar e reconhecer as melhores 
práticas desenvolvidas por estudantes 
no Brasil. O prêmio revela, a cada ano, 
novos talentos. Eles são premiados por 
t ra b a l h o s  q u e  re s u l ta ra m  e m  
contribuições inovadoras e funcionais à 
indústria e à sociedade.

 Nesse ano os objetivos foram 
ampliados, devido à preocupação em 
valorizar as empresas e instituições de 
ensino que possuam evidências no 
desenvolvimento de ações em programas de estágio e que 
d i s s e m i n a m  e n t r e  o s  e s t u d a n t e s  a  c u l t u r a  d o  
empreendedorismo, da inovação e da responsabilidade social.

O SENAI Roraima foi vencedor na premiação nacional, 
competindo na categoria Sistema Indústria, com o projeto “Casa 
Inteligente” apresentado na Feira da Indústria – FEIND 2013, com 
o estagiário John Kennedy Coêlho Pereira, da área de 
eletroeletrônica, orientado pelo professor João Batista da Silva 
Mendonça.

O Prêmio IEL avalia o desempenho do estagiário na sua 
atividade exercida dentro da empresa, como comportamento 

com as normas e a prática dos conhecimentos 
adquiridos na formação acadêmica. A empresa 
também é avaliada em características gerais 
como existência de estágio para deficientes, 
entre outras práticas.

A cerimônia de entrega da premiação e 
certificação com reconhecimento público 
acontecerá no próximo dia 15 de outubro, na 
sede da Confederação Nacional da Indústria – 
CNI, em Brasília. Todas as organizações 
classificadas do 1º ao 3º lugar em cada 
categoria, sendo elas micro/pequena, médio e 
grande porte, receberão o Prêmio Melhores 

Práticas de Estágio.
Para o estagiário John Kennedy, a participação foi muito 

importante, pois está abrindo portas para o mercado de trabalho. 
“Foi uma honra eu ter tido a oportunidade de participar deste 
concurso, fiquei feliz e surpreso em ter ganhado, pois é um 
prêmio muito importante para a instituição. O SENAI tem 
proporcionado a mudança de vida de muitos jovens como eu”, 
colocou o aluno. 

A comissão julgadora, composta por representantes do IEL, de 
empresas, instituições de ensino e órgãos do governo, avaliou 
mais de 100 projetos inscritos.

Foto: Ascom SENAI

Aluno do SENAI vencedor do Prêmio IEL de Estágio

SENAI proporciona capacitação aos seus colaboradores por meio 
do curso de libras

Para facilitar a comunicação entre os 
colaboradores e também com alunos que 
possuem deficiência auditiva, o SENAI 
Roraima iniciou no dia 17 de agosto a segunda 
turma do Curso de Noções da Língua Brasileira 
de Sinais – Libras. O conteúdo programático é 
voltado para área de educação e para as 
particularidades do cotidiano.

Desde 2002, está em vigor a Lei Federal nº 
10.436 que regulamenta a Libras como meio 
legal de comunicação e expressão e língua oficial da comunidade 
de surdos. O SENAI/RR possui em seu quadro de colaboradores, 
um assistente administrativo com deficiência auditiva.

Segundo o instrutor e intérprete em Libras, Rosemir Santos, 
essa é uma excelente iniciativa, pois irá contribuir para a 
humanização e o aumento da qualidade do atendimento 
prestado aos clientes. “Há uma boa interação entre os 
colaboradores do SENAI, a equipe surpreende a cada aula com o 
desempenho, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a 

língua”, destacou.
A colaboradora do SENAI, Carla Mayara de 

Souza Padilha, afirma que o curso só tem a 
acrescentar, inclusive na vida pessoal. “Todos 
nós conhecemos ou conheceremos alguém 
que é surdo e é uma oportunidade única e 
diferenciada, cabe ressaltar também que a 
linguagem de sinais vem ganhando seu 
espaço, fazendo com que os surdos tenham 
direito de exercer sua cidadania, praticando a 

verdadeira forma de inclusão social”, explica Carla. 
André Felipe, de 22 anos, é deficiente auditivo e trabalha na 

secretaria do SENAI há dois meses, para ele a surdez não impediu 
que pudesse ir atrás de seus sonhos, como trabalhar, crescer 
profissionalmente e constituir uma família. “Poderia ter me 
acomodado e não lutar por meus objetivos, agradeço ao SENAI 
por dar a oportunidade e adequar sua estrutura para receber 
qualquer pessoa, deficiente ou não”, afirmou André. 

André Felipe - colaborador PNE do SENAI

Foto: Ascom SENAI

Parceria entre IEL e CNPq levará à empresas profissionais 
para desenvolver inovações

Indústrias interessadas em participar do Inova Talentos terão até 19 de dezembro 
para inscrever projetos. Profissionais selecionados receberão bolsas do CNPq durante 

um ano para implementar inovações
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