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OUTUBRO/2020

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

A Balança Comercial do Estado de Roraima é 
definida a partir da comparação entre o montante 
gerado pelas exportações e importações.
 O saldo é registrado a partir da diferença 
entre estas operações, em que a expectativa é de 
que se obtenha um volume maior de vendas dos 
nossos produtos para o mercado exterior e que 
haja menos aquisições de produtos provenientes 
de outros países. 
 Em termos simplificados, espera-se que a 
economia local seja cada vez mais autossuficiente e 
que a compra de seus insumos dependa menos dos 
fornecedores estrangeiros, de maneira a fortalecer 
a competitividade do Estado e do país.
 Segue abaixo, um resumo do comportamen-
to da Balança Comercial de Roraima, de acordo 
com dados mais recentes dos órgãos oficiais:

Total exportado
As exportações realizadas em outubro do 

corrente ano apresentaram o melhor resultado 
dentre os demais meses, obtendo assim um valor 
de US$ 31.940.471,00. O presente resultado foi 
0,85% maior do que as exportações de outubro 
de 2019, onde se exportou US$ 31.672.569,00, e 
3476,86% maior do que o mesmo período no ano 
de 2018, quando o estado obteve um valor de US$ 
892.976,00 em suas exportações. O gráfico a seguir 
apresenta o comportamento das exportações ao 
decorrer dos anos de 2019 e 2020.

Tipos de bens exportados
 No que se refere aos tipos de bens exporta-
dos, há uma divisão entre Bens de Consumo (BC), 
Bens Intermediários (BI), e Bens de Capital (BK). 

 Segundo o gráfico apresentado acima, os 
bens intermediários representaram maior parte 
das exportações roraimenses, resultando assim em 
53,37% do total exportado. Já os demais indicado-
res, neste caso Bens de Consumo, Bens de Capital, 
Combustíveis e Lubrificantes representaram, res-
pectivamente, 46,35%, 0,27% e 0,01% dos produ-
tos destinados a outros países.

Acumulado do ano
O valor referente ao acumulado das exportações no 
decorrer de 2020 é de US$ 155.632.016,00, o que, 
quando comparado com o montante do mesmo pe-
ríodo de 2019, representa um aumento de 48,07%.

Exportações

Roraima

Brasil

Jan-Out/2020
US$ FOB (A)

US$ 155.632.016,00 

US$ 174.146.960.332,00 

Jan-Out/2019
US$ FOB (B)

US$ 105.107.391 

US$ 189.143.790.079 

Variação
 % (A/B)
48,07%

-7,93%

Bens de consumo são aqueles itens que foram ex-
portados para o consumidor final, como por exem-
plo alimentos, produtos de limpeza e de higiene. 
Os Bens Intermediários referem-se aos itens que 
são fabricados e destinados à produção de outros 
bens, não estando estes itens disponíveis para o 
consumidor final, sendo exemplo disto os insumos 
para a fabricação de outros itens. Já os Bens de Ca-
pital são produtos que provocam o surgimento de 
novos bens, tais como máquinas e equipamentos. 
O gráfico a seguir apresenta o valor de cada bem 
que foi exportado pelo estado em outubro.

  Principais produtos exportados
Produto

Soja
Açúcar

Preparações alimentí cias à 
base de carne

Margarina
Café

 Valor (US$ FOB) 
US$ 14.768.075,00 

US$ 2.540.694,00 

US$ 2.490.267,00 

US$ 2.325.759,00 
US$ 1.808.234,00 

 Parti cipação 
46,24%
7,95%

7,80%

7,28%
5,66%



Países de destino das Exportações
Roraimenses

Produto
Tubos e perfi s ocos de 

ferro ou aço
Construções e suas partes 

de ferro fundido
Aparelhos elétricos para 

telefonia

Torneiras, válvulas 

Partes e acessórios de 
veículos 

 Valor (US$ FOB) 

US$ 420.059,00

US$ 163.486,00

US$ 90.505,00

US$ 64.692,00

US$ 56.023,00

 Parti cipação 

44,96%

17,50%

9,69%

6,92%

6,00%

IMPORTAÇÕES

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

Total Importado
As importações realizadas em outubro do 

corrente ano apresentaram o segundo menor re-
sultado do ano, obtendo assim um valor de US$ 
$934.382,00. Entretanto, o presente resultado 
foi 85,40% maior do que as importações de outu-
bro de 2019, onde se importou US$ 503.978,00, 
e 99,77% maior do que o mesmo período no ano 
de 2018, quando o estado obteve um valor de US$ 
467.726,00 em suas importações. O gráfico a se-
guir apresenta o comportamento das importações 
ao decorrer dos anos de 2019 e 2020.

Acumulado do ano
 O valor referente ao acumulado das importa-
ções no decorrer de 2020 é de US$ 28.698.862,00, 
o que, quando comparado com o montante do mes-
mo período de 2019, representa um aumento de 
297,81%.

Principais produtos importados

Países de origem das Importações
Roraimenses

Tipos de bens importados
 No que se refere aos ti pos de bens importa-
dos, há também uma divisão entre Bens de Consumo 
(BC), Bens Intermediários (BI), e Bens de Capital (BK), 
onde o gráfi co a seguir apresenta o valor de cada bem 
que foi importado pelo estado em outubro.

Segundo o gráfi co apresentado acima, os bens 
intermediários representaram maior parte das impor-
tações roraimenses, resultando assim em 87,67% do 

 A Balança Comercial de Roraima resultou no 
maior saldo do ano, com um valor superavitário de US$ 
31.006.089,00. Ao se comparar este valor com o obti -
do no mesmo período do ano de 2019, identi fi ca-se 
que há uma queda de 0,52%, onde a quanti a obti da foi 
de US$ 31.168.591,00. O gráfi co a seguir apresenta o 
comportamento do saldo no decorrer do ano.

Importações

Roraima

Brasil

Jan-Out/2020
US$ FOB (A)

US$ 28.698.862,00

US$ 126.719.006.154,00 

Jan-Out/2019
US$ FOB (B)

US$ 7.214.147 

US$ 150.619.745.572 

Variação
 % (A/B)
297,81%

-15,87%

total importado. Já os demais indicadores, Bens de 
Consumo e Bens de Capital, representaram, respecti -
vamente, 10,48% e 6,85% dos produtos adquiridos de 
outros países.
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 Nos dias 17 e 18 de novembro, foi realizado o 
Encontro Nacional da Indústria – ENAI 2020, evento de 
grande porte realizado pela CNI, correalizado por SESI, 
SENAI e SEBRAE e patrocinado pela BASF, ABDI, TOTVS, 
FINEP, EMBRAPII e Governo Federal.
 Em sua 12ª edição, em função da pandemia da 
COVID-19, o evento foi transmiti do pela internet, contan-
do com a parti cipação de empresários, lideranças sindi-
cais, representantes de insti tuições, autoridades e parcei-
ros. Foram dois dias de programação, com a parti cipação 
de renomados especialistas e consultores nacionais e es-
trangeiros.
 O primeiro dia de evento iniciou às 13h com re-
cepção dos parti cipantes para apresentação da platafor-
ma interati va, seguido da abertura com o Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria – CNI, Robson Andra-
de.
 A parti r das 14h, os parti cipantes ti veram a opor-
tunidade de assisti r as palestras: Mudança Exponencial 
– A Transformação Total dos Negócios e da Sociedade; 
Perspecti vas para a Economia Brasileira; e Internacionali-
zação ou Políti ca Industrial: uma Agenda para a Indústria 
Brasileira no Século XXI.
 Já no segundo dia, os presentes acompanharam 
os painéis: Inserção Internacional como Estratégia para a 

Representantes sindicais participam do Encontro 
Nacional da Indústria – ENAI 2020

Retomada da Indústria Brasileira; Estado Efi ciente e Eco-
nomia Competi ti va; Reforma Tributária e Competi ti vida-
de; e Caminhos para Reduzir o Preço da Energia para a 
Indústria.
 A FIER realizou a mobilização das lideranças sin-
dicais das indústrias roraimenses, bem como dirigentes 
e colaboradores do Sistema, os quais puderam acompa-
nhar a programação diretamente das empresas, além de 
disponibilizar uma sala para aqueles que quisessem as-
sisti r as palestras na sede da insti tuição, como foi o caso 
do Presidente do SINDIMADEIRAS e 2º Vice-presidente 
da FIER, Oneber Magalhães; o Vice-presidente do SINDI-
MADEIRAS, Júlio Cesar Izel; o Presidente do SINDIGAR e 
Diretor 2º Secretário da FIER, Crisnel Ramalho; o Presi-
dente do SINDIGRAF e Diretor Suplente da FIER, Manoel 
Idalino Chaves e a Vice-presidente do SINDEARTER, Suel-
len Campos, que fez questão de registar a sua avaliação 
do evento.
  “O ENAI 2020 foi um excelente evento que a CNI 
e FIER proporcionaram e ações como esta são funda-
mentais para impulsionar a indústria e reerguer a econo-
mia. O SINDEARTER ganhou mais conhecimento, que se 
transformará em negócios futuros e que são de grande 
relevância para a retomada do mercado diante de tantos 
desafi os que a pandemia nos apresenta”, declarou.

Representantes de sindicatos durante evento online Exibição do ENAI 2020 na sala de reuniões d FIER
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 No dia 10 de novembro, a Confederação 
Nacional da Indústria – CNI promoveu o Intercâm-
bio Virtual de Lideranças Setoriais da Indústria de 
Alimentação, Bebidas e Laticínios, com participa-
ção de dirigentes sindicais de todo o Brasil. Em Ro-
raima, os setores industriais foram representados 
pela presidente do SINDIGRÃOS/RR, Sra. Izabel Iti-
kawa.
 Com destaque para a temática “Mercado de 
Insumos e Matérias-Primas” e “Nova Regulamenta-
ção da Rotulagem Nutricional”, o encontro também 
abordou questões sobre financiamento e acesso ao 
crédito, localização geográfica e o aumento de ven-
das, a Ferramenta Contrate-me do SENAI e o Pro-
grama Brasil Mais – Aumento da Produtividade nas 
Empresas.
 “Nós consideramos que a dinâmica deste 
intercâmbio trouxe informações extremamente re-
levantes para as nossas indústrias. Além de com-
partilhar informações e normas que regulamentam 
as atividades, conseguimos discutir alternativas e 
propostas que podem nos trazer mais competitivi-
dade”, destacou Izabel Itikawa, Presidente do SIN-
DIGRÃOS e 1ª Vice-presidente da FIER.

FIER apoia a realização do Intercâmbio Virtual de 
Lideranças Setoriais da Indústria de Alimentação, 

Bebidas e Laticínios
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Representantes do SINDIMADEIRAS/RR participam 
do Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indústria 

de Base Florestal

 No dia 13 de outubro, das 13h às 16h, a Fe-
deração das Indústrias do Estado de Roraima trans-
miti u o Intercâmbio de Lideranças Setoriais da Indús-
tria de Base Florestal, promovido pela Confederação 
Nacional da Indústria, com parti cipação local dos re-
presentantes do Sindicato da Indústria de Desdobra-
mento e Benefi ciamento de Madeiras, Laminados 
e Compensados de Roraima – SINDIMADEIRAS/RR, 
Srs. Oneber Queiroz (Presidente), Júlio César Izel (Di-
retor 1º Secretário) e Eduardo Oestreicher (Diretor 
1º Tesoureiro).
 O evento teve como pauta principal a atuali-
zação de normas do CONAMA, o relacionamento da 
CNI com órgãos fl orestais federais, confl itos norma-
ti vos e atuação integrada para defesa de interesses 
da indústria de base fl orestal. Representantes da 
Confederação também abordaram temas sobre re-
forma tributária, fi nanciamento e acesso ao crédito.
 Para o Sr. Eduardo Oestreicher, essa experi-
ência com o Intercâmbio foi muito interessante, pois 
os parti cipantes trataram sobre os atuais problemas 
que o setor possui e que devem ser trabalhados, 
com respeito às resoluções normati vas, para solu-
ções imediatas junto ao CONAMA. O diretor sindical 
também se interessou pelas informações repassadas 
sobre fi nanciamento e crédito para empresários in-
dustriais e pelo detalhamento sólido sobre a preten-
dida reforma tributária.
 “O Intercâmbio nos deu um panorama geral 
sobre tudo aquilo que o setor deve enfrentar dentro 
da nossa perspecti va regional, agora devemos tra-

balhar para que o setor possa avançar no período 
pós-pandemia”, afi rma Eduardo.
 Na avaliação do Presidente do SINDIMADEI-
RAS e 2º Vice-Presidente da FIER, Oneber de Ma-
galhães Queiroz é de fundamental importância que 
estes assuntos sejam não apenas discuti dos, mas 
encampados pelas enti dades na defesa de interes-
ses do setor de Base Florestal.
 “O regramento estabelecido deve ser respei-
tado por todos, inclusive pelos órgãos de fi scalização 
e controle. Temos sido diretamente impactados pela 
falta de observância da legislação vigente, com in-
terpretações equivocadas e exigências não previstas 
dentro da normati zação, gerando a paralisação das 
ati vidades e prejuízos para a economia do Estado”, 
salientou Oneber.

Exibição do intercâbio de forma online Representantes do SINDIMADEIRAS durante intercâmbio
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Sistema FIER marca presença na 
Expo Roraima 2020

Sistema FIER marca presença na 
Expo Roraima 2020

A Federação das Indústrias do Estado de Rorai-
ma (FIER), sempre com foco no alinhamento e ar-
ti culação das boas práti cas de fomento a econo-
mia sustentável junto a indústria roraimense, por 
intermédio do SESI/RR, SENAI/RR e IEL-RR mar-
cou presença na Expo Roraima 2020, que teve du-
ração de três dias, 16 a 18 de outubro e ocorreu 
no Roraima Garden Shopping. 

O evento contou com serviços de educação e 
saúde, por meio da parti cipação do SESI Rorai-
ma, que ofertou aos visitantes o teste rápido para 
detecção de Covid-19 e ofi cinas com jogos inte-
rati vos do Minecraft . O momento foi de extrema 
importância para a realização de uma pesquisa 
digital sobre o interesse de matrículas na Escola 
do SESI para o ano leti vo de 2021.

Por intermédio do SENAI Roraima foram leva-
das orientações e divulgação do serviço que traz 
Efi ciência Energéti ca para as empresas. O IEL Ro-
raima promoveu a divulgação dos cursos de Gra-
duação e Pós-Graduação, assim como da 11ª edi-
ção do Programa Bolsa de Inovação Tecnológica 
- BITERR e a divulgação de Estágio e o curso de 
Capacitação dos Supervisores.

O Fórum de Energias Renováveis de Roraima, 
do qual a FIER é parceira, também esteve presen-
te para discuti r projetos e mostrar serviços volta-
dos para energias sustentáveis.

Para a Superintendente do SESI/RR Almecir de 

Freitas Câmara, em tempos de Pandemia, parti -
cipar de um evento aberto ao público e atender 
as orientações dos protocolos de saúde, não é ta-
refa fácil de cumprir, no entanto o Sistema FIER, 
por meio das casas SESI, SENAI e IEL, manteve o 
compromisso de levar para a Expor Roraima os 
serviços para a população de forma geral e prin-
cipalmente ao segmento da indústria roraimense.

A Superintendente destaca a parti cipação posi-
ti va de cada casa que levaram os produtos e ser-
viços contribuindo de forma signifi cati va para o 
bem-estar da população, promovendo uma edu-
cação de qualidade e também no fomento da eco-
nomia local, com o conceito de sustentabilidade 
apresentado pelo Fórum de Energias Renováveis.

Na avaliação da Superintendente do SESI/RR Al-
mecir Câmara, houve uma demanda signifi cati va 
de procura por parte da população dos serviços 
ofertados no evento, sem contar o ganho de ima-
gem que foi bastante relevante, pois o Sistema 
FIER teve a oportunidade de mostrar as ações que 
ocorrem nas unidades que integram o Sistema e 
que muitos ainda não conheciam. “Divulgamos os 
serviços que se encontram com matrículas aber-
tas, assim como os serviços de Saúde e Promoção 
da Saúde, cursos livres, e todo o portf ólio de ser-
viços do Sistema FIER”, o evento foi importante 
para consolidação e divulgação da marca junto à 
sociedade roraimense, concluiu Almecir Câmara.
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Com o propósito de contribuir na Promoção da 
Saúde da população de modo geral e seguindo os 
protocolos de saúde o SESI pôde ofertar aos visitantes 
o teste rápido para detecção da Covid-19 no primeiro 
dia de Expo Roraima.

Conforme a Técnica de Laboratório do SESI/RR, Is-
mayra Oliveira, a meta de atendimentos esti pulada 

Saúde e Segurança no TrabalhoSaúde e Segurança no Trabalho

SENAI RoraimaSENAI Roraima

A diretora da Escola do SESI, Gardênia Cavalcante, 
avalia a parti cipação da Escola como signifi cati va e im-
portante para a disseminação da visibilidade das ações 
da escola junto ao público presente no evento. 

Segundo Gardênia, a parti cipação da escola teve o 
propósito de divulgar as novas ferramentas tecnológi-
cas de ensino-aprendizagem, bem como a difusão das 
vagas que já estão abertas na Escola.

De acordo com informações da Diretora, em média, 
foram atendidos nos três dias de evento, mais de 100 
pessoas. Durante a exposição foram distribuídos mais 
de 100 brindes, dentre eles kits de livros literários.

O Gerente de Tecnologia da Informação, Comuni-
cação e Mercado do SENAI/RR Ródson Ferreira dos 
Santos, explica que a parti cipação da unidade na Expo 
Roraima foi fundamental e importante para o fortaleci-
mento da imagem do SENAI junto ao segmento rorai-
mense, pois durante os dias que aconteceu o evento 
a casa pôde mostrar o serviço de Efi ciência Energéti ca 
voltado para a indústria e o comércio de modo geral.

De acordo com Ródson, como resultado positi vo o 
SENAI conseguiu a identi fi cação de três oportunidades 
com empresas locais para negócios futuros e a expec-
tati va é que, de fato, venha a se consolidar ainda no 
mês de novembro.

Conforme explicações de gerente, o Serviço de Efi ci-
ência Energéti ca do SENAI, trata-se, na práti ca, de uma 
realização de inspeção detalhada para identi fi cação de 
oportunidades efeti vas de oti mização do uso da ener-
gia e da redução de desperdícios, pela introdução de 
boas práti cas, de melhorias e de adequações; análise 
dos principais insumos de energia; análise de oportuni-
dades e avaliação da economia; elaboração do relató-
rio técnico fi nal contendo bases e premissas uti lizadas, 
tarefas executadas, resultados obti dos, oportunidades 
de melhoria, plano contendo ações a serem executa-
das, recomendações e conclusões.

SESI Roraima SESI Roraima 
EducaçãoEducação

para o evento foi superada. No primeiro dia os testes 
rápidos foram aplicados no stand do SESI/RR e nos ou-
tros dois dias de eventos foram distribuídos vouchers 
para que a pessoa pudesse ir à unidade de saúde do 
SESI, no dia que fosse melhor para ela. 

Waldeth Gondim, gerente executi va da unidade de 
Saúde e Segurança na Indústria, avaliou a parti cipação 
do SESI na Expor Roraima de forma positi va, uma vez 
que contribuiu para o fortalecimento da promoção da 
saúde dos visitantes e para o aumento de visibilidade 
da insti tuição.

Em média foram atendidos nos três dias de evento mais de 100 pessoas

Visitantes conhecendo o  Serviço de Efi ciência Energéti ca do SENAI

Aplicação de teste rápido na Expo Roraima 
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Um dos membros do Fórum Fórum de Energias 
Renováveis de Roraima, Secretário de Agricultura do 
Estado de Roraima, Émerson Baú, esteve visitando os 
estandes das unidades que compõem a FIER na Expo 
Roraima. Émerson Baú, destaca como importante a 
parti cipação da FIER em eventos como esse, que fo-
menta a parceria das empresas do seguimento e a eco-
nomia local.

Conceição Escobar, integrante do Fórum e da Asso-
ciação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de Rorai-
ma, avalia a parti cipação de forma positi va. 

Conceição enfati za a importância de reunir várias 
empresas em uma mesma área para discuti r a ideia de 
um tema tão importante para Roraima, que é o uso das 
fontes de energias renováveis. “Isso trouxe uma visibi-
lidade e tornou mais concreta a proposta de levar até 
as pessoas o acesso à geração distribuída”, disse Con-
ceição.

No Espaço do Fórum de Energias Renováveis de Ro-
raima foram levadas informações sobre o cálculo do 
custo de implantação de um sistema de energia solar 
no imóvel. Segundo a coordenadora Técnica da FIER, 
Karen Telles, é importante a informação correta para a 
melhoria e planejamento das ações no desenvolvimen-
to econômico pautado na sustentabilidade energéti ca.

O Fórum tem pouco mais de um ano, e tem como 
foco discuti r propostas de ações no curto, médio e 

Segundo a Assessora da Superintendência do IEL/
RR Samadar Oliveira, a parti cipação do IEL na Expor 
Roraima foi de grande valia no senti do de divulgar as 
demandas da Insti tuição de modo geral e dar maior vi-
sibilidade a imagem do IEL. “Eventos como esse é sem-
pre uma oportunidade de fazermos novos negócios e 
alinhar novas tendências no mercado”, disse.

IEL Roraima

Fórum Fórum longo prazo, com mais de 20 insti tuições integrantes 
comprometi das com desenvolvimento energéti co sus-
tentável.

Um dos membros do Fórum Fórum de Energias Renováveis de Roraima, 
Secretário de Agricultura do Estado de Roraima, Émerson Baú, esteve 
visitando os estandes das unidades

A parti cipação do IEL na Expor Roraima foi de grande valia no senti  do 
de divulgar as demandas da Insti tuição de modo geral e dar maior visi-
bilidade a imagem do IEL

No Espaço do Fórum de Energias Renováveis de Roraima foram levadas 
informações sobre o cálculo do custo de implantação de um sistema de 
energia solar no imóvel
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A Escola do SESI Roraima foi selecionada pela Mi-
crosoft  e Big Brain para fazer parte do Programa In-
ternacional Microsoft  – Tecnologia Educacional 360° 
e, com a equipe de robóti ca foi classifi cada para a eta-
pa nacional da Olimpíada Brasileira de Robóti ca 2020 
(OBR). 

O Programa Internacional Microsoft  – Tecnologia 
Educacional 360° consiste em todas as todas as áreas 
e disciplinas integradas num único projeto de tecno-
logia educacional, com todos os recursos, ferramen-
tas e tendência mundiais aplicadas.

Por meio dele professores de qualquer área serão 
treinados, formados e esti mulados no dia a dia, para 
aplicar em suas aulas o uso inteligente de metodo-
logias e recursos para desenvolvimento da Educação 
4.0, tendo acesso a ferramentas incríveis.

A iniciati va está focada em uma experiência inova-
dora em sala de aula, pois tanto os professores, quan-
to os alunos receberão certi fi cados reconhecidos 
internacionalmente, preparação para o mercado de 
trabalho e reconhecimento mundial.

Outra conquista alcançada pela escola foi com a 
equipe de robóti ca Macunaima, que se classifi cou 
em 2° lugar, na categoria simulação, nível 1 da eta-
pa regional da Olimpíada Brasileira de Robóti ca 2020 
(OBR), que aconteceu de 16 a 23 de outubro, com 

isso passou para a etapa nacional, de 10 a 14 de no-
vembro, na qual fi cou em 28° lugar, entre 93 equipes 
que estavam competi ndo. 

Devido a pandemia da Covid-19, a olímpiada acon-
teceu de forma totalmente online esse ano. A dire-
tora da Escola do SESI, Gardênia Cavalcante, destaca 
o senti mento e o signifi cado de ter uma equipe que 
representou Roraima em uma das mais importantes 
competi ções nacionais de robóti ca. “O nosso senti -
mento é de grati dão e muito orgulho dos nossos alu-
nos, que se preparam para fazer o seu melhor. Além 
disso, nossa parti cipação em um evento desse porte, 
é um reconhecimento sobre o nosso trabalho, que 
vem sendo um grande diferencial na vida desses jo-
vens e de duas famílias”, afi rmou.

O professor e técnico das equipes de robóti ca do 
SESI, Dennis Padilha, falou sobre a performance das 
equipes e a importância do apoio escolar. “O desem-
penho das equipes não poderia ser melhor, pois al-
cançamos os resultados esperados. Fruto de muito 
trabalho, empenho e dedicação”, confi rmou. 

Segundo Dennis, esse resultado só foi possível pelo 
apoio recebido da Diretora Escola Gardênia, que in-
centi va, apoia, acompanha e, é a que mais torce para 
que a ROBÓTICA do SESI/RR se destaque, tanto a nível 
regional, como nacional e internacional.

A Escola do SESI Roraima comemora
conquistas tecnológicas

OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica 2020
A OBR é uma das olimpíadas cientí fi cas brasilei-

ras que se uti liza da temáti ca da robóti ca e tem o 
objeti vo de esti mular os jovens às carreiras cientí fi -
co-tecnológicas, identi fi car jovens talentosos e pro-
mover debates e atualizações no processo de ensi-
no-aprendizagem brasileiro. 

A OBR possui duas modalidades: Práti ca e Teóri-
ca, que procuram adequar-se tanto ao público que 
nunca viu robóti ca quanto ao público de escolas que 
já têm contato com a robóti ca educacional. As ati -
vidades acontecem através de competi ções práti cas 
(com robôs) e provas teóricas, em todo o Brasil.

A Modalidade Práti ca acontece através de even-
tos/competi ções Regionais e Estaduais que classi-

fi cam as equipes de estudantes para uma fi nal Na-
cional, os estudantes fi cam sob orientação de seus 
professores e cienti stas. 

A Modalidade Teórica, acontece nas escolas dos 
estudantes e em sedes regionais, onde os estudan-
tes respondem questões de uma prova escrita, pre-
parada por uma Comissão de Professores e Pesqui-
sadores da OBR em uma única fase para o Ensino 
Fundamental e em duas fases para o Ensino Médio 
e Técnico. 

O evento desti na-se a todos os estudantes de qual-
quer escola pública ou privada do ensino fundamen-
tal, médio ou técnico em todo o território nacional, e 
é uma iniciati va pública, gratuita e sem fi ns lucrati vos.
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O SESI Roraima, pensando sempre em práti cas sig-
nifi cati vas de ensino-aprendizagem, promoveu no dia 
21 de outubro mais uma ação educati va, o Projeto 
Literário de Incenti vo à Leitura – Monteiro Lobato e 
Ziraldo. O evento aconteceu na área externa da esco-
la, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 
– Bairro Aeroporto, em dois turnos, das 8h30 às 12h 
e das 14h30 às 18h.

A ação ocorreu da seguinte forma: Uma equipe, de-
vidamente preparada, fez a entrega das maletas com 
os livros, por meio do serviço Drive Thru no estacio-
namento da escola. Devido ao atual momento que o 
Brasil e o mundo estão passando com a pandemia do 
novo Coronavírus, todos estavam seguindo os proto-
colos sanitários da saúde.

Conforme informações da vice-diretora da Escola 
do SESI/RR, Alesandra Farias, o evento teve como ob-
jeti vo fomentar e esti mular nos alunos do ensino fun-

ESCOLA DO SESI RORAIMA PROMOVEU PROJETO 
LITERÁRIO DE INCENTIVO À LEITURA

damental, o interesse pela leitura, favorecer o acesso 
às obras da literatura brasileira, ampliar a capacidade 
de produção textual e enriquecer o capital cultural 
das crianças.

Para isso foram uti lizadas as obras de Monteiro Lo-
bato e Ziraldo. Outros aspectos que a iniciati va pôde 
esti mular são a autoconfi ança e a curiosidade, carac-
terísti cas que podem contribuir no preparo dos alu-
nos para encarar os desafi os do século XXI e transfor-
mar a sociedade.

De acordo com a gerente executi va de educação 
do SESI/RR e diretora da escola, Gardênia Cavalcante, 
a gestão está constantemente em busca de realizar 
melhorias no serviço, a meta é a excelência. “Nossa 
equipe de profi ssionais tem um compromisso com a 
educação de nossos alunos e, independente das difi -
culdades, estão se aprimorando, cada vez mais, para 
que o aprendizado seja efeti vo”, disse. 

Kit do Projeto Literário de Incenti vo à Leitura – Monteiro Lobato e Ziraldo Professores recebem homenagem dos alunos

Segundo a supervisora pedagógica da Escola do 
SESI, Mileyde Cabral, o Projeto Literário foi importan-
te e como resultado positi vo destaca-se a ação que 
culminou com a entrega aos alunos de mais de 500 
maletas, por meio do serviço Drive Thru.

Na visão da supervisora a realidade atual vem afas-
tando, cada vez mais, os alunos do hábito da leitura 
de clássicos literários. Daí a necessidade de um pro-
jeto que abrange todo o contexto familiar, no qual os 
livros foram disponibilizados para que os alunos levas-
sem para casa e assim pudessem comparti lhar essa 
experiência com toda a família.

Mileyde complementou que o projeto cumpriu o 
propósito de desenvolver leitores para a vida, valo-

rizando a literatura genuína e aproximou as crianças 
e seus familiares aos mestres vanguardistas da litera-
tura brasileira. “A experiência vivida entre as crianças 
e os familiares, foi fundamental para fortalecer a prá-
ti ca da leitura, oportunizando novos conhecimentos 
de palavras e o incenti vo à cultura livresca”, afi rmou.

O pai do aluno da Escola do SESI, Pericles V. Perruci 
Junior, fala que o Projeto Literário teve uma boa acei-
tabilidade pelo seu fi lho João Pedro Peniche Perruci 
e foi bem-vindo à sua casa, uma vez que não só esti -
mulou seu fi lho a desenvolver a leitura, mas também 
os fez voltar às lembranças de quando eram crianças, 
desse autor importantí ssimo para a literatura brasi-
leira. 

Entrega de maletas com livros literários -
Monteiro Lobato e Ziraldo
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Aprendizagem Por Projetos
A aprendizagem baseada em projetos, ou Project 

Based Learning (PBL), é uma metodologia ati va de en-
sino que propõe a ati vidade práti ca como ferramenta. 
Ao invés de explicar todos os detalhes de uma ati vi-
dade, o aluno é convidado a parti cipar de ações reais 
para o desenvolvimento da competência a ser traba-
lhada.

Preparação da entrega das maletas literárias

Alunos trazem cartazes com homenagem aos professores

Professores destacam a parti cipação dos alunos no projeto literário

Professores se destacam na entrega das maletas literárias

Para Pericles, a ideia de levar as crianças para o 
mundo do autor possibilita criar uma fantasia e, por 
conseguinte o leva a uma parti cipação mais efeti va da 
obra. “Cresci vendo o Síti o do Pica-Pau Amarelo e po-
der mostrar para o meu fi lho, é como se eu voltasse 
no tempo”, afi rmou. 

O pai de João fi nalizou sua fala agradecendo o tra-
balho desempenhado pela escola. “Agradeço à Escola 
do SESI, e quando se fala de SESI, estou falando da di-
retora Gardênia, da vice Alessandra, da Coordenado-
ra Mileyde e da professora Nilza, que representam na 
ocasião, todas os professores que fi zeram esse proje-
to acontecer, bem como todos os colaboradores da 
escola. Grati dão por fazer do meu fi lho uma pessoa 
melhor”, conclui.

O aluno Habraão Carvalho de Oliveira Marti ns, fa-
lou que sempre gostou de ler bons livros, e o proje-
to contribuiu de forma signifi cati va para o desenvol-
vimento de novas habilidades. Segundo o aluno, os 
livros entregues na maleta são legais e de uma leitura 
acessível, com histórias envolventes e diverti das.

Segundo Habraão, a Escola do SESI  todo ano inova 
nas novidades para o ensino, tudo no senti do de pro-
porcionar uma educação de qualidade. “Adoro minha 
escola, estou há 8 anos no SESI e todos os anos me 
surpreendo com as novas ferramentas de ensino e 
como sempre fala a Gardênia: Educação de Qualida-
de, é isso que a Escola SESI nos proporciona”, enfati -
zou. 

Ter a formulação de um projeto como objeti vo fi -
nal é um grande fator de moti vação: os alunos iden-
ti fi cam um senti do para buscar e selecionar informa-
ções, relacionar o que encontram com o que já têm, 
comparti lhar ideias com colegas e professores, agir e 
interagir para chegar ao objeti vo.
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Uma rede voluntária coordenada pelo SENAI/RR 
em parceria com a TECHINT entrega 14 respiradores 
consertados a enti dades de saúde de Roraima.

A solidariedade dos voluntários da rede coordena-
da pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SENAI/RR fez a diferença na vida de milhares pesso-
as.

O SANAI/RR, desde do início da pandemia do novo 
coronavírus que ati ngiu o país, mais 14 venti ladores 
pulmonares foram consertados gratuitamente e de-
volvidos a insti tuições de saúde em Roraima. 

A esti mati va é que cada equipamento possa salvar 
até dez vidas durante seu prazo de uti lização.

SENAI em parceria com a TECHINT entrega 14 
respiradores consertados a entidades de

saúde de Roraima.

SENAI Promove a 12ª Edição do Mundo 
SENAI

O SENAI promoverá no próximo dia 27 de novembro de 
2020 a 12ª Edição do Mundo SENAI, um evento em que 
as Unidades Operacionais de todo Brasil apresentam suas 
ações e ati vidades dedicadas à formação profi ssional de jo-
vens e adultos em um formato novo, em virtude do período 
de pandemia. 

Esse ano o evento irá ocorrer em um formato digital (On-
line), de forma a preservar e gerar segurança a todos os 
envolvidos, além de propiciar novos canais e formatos de 
relacionamento com os parti cipantes. 

O SENAI/RR não fi cará de fora, realizará uma programa-
ção toda especial, onde você poderá acompanhar o evento 
de qualquer lugar.

O SENAI/RR faz um convite para que todos possam co-
nhecer o mundo de oportunidades que a indústria tem para 
oferecer. O evento será transmiti do no canal do YouTube. 

Inscreva-se no canal do SENAI/RR no YouTube e ati ve as 
noti fi cações para não perder nada dessa grande oportuni-
dade. No dia do evento haverá uma palestra com o Murilo 
Gun (@murilogun) sobre o tema “Como Aprender a Apren-
der”. Segue programação do evento.

Programação do Evento:
09h
Vídeo de abertura do evento nacional com transmiti do 

pelo Departamento Nacional;
09h10min
Vídeo de abertura com a programação regional - Diretora 

Regional do SENAI/RR - Sra. Almecir de Freitas Câmara;
09h15min
Reprodução do vídeo insti tucional;
09h20min
Apresentação do Portal da loja do Mundo Senai/Market-

place - Sra. Magda Brito - Núcleo de Educação a Distância do 
SENAI/RR;

 10h
Palestra sobre o tema “Orientação Profi ssional” - Sra. Hor-

tência Reis - Psicóloga - Gerente de Estágio do IEL/RR;

Solidariedade voluntária

10h50min
Aula de Alimentos com a receita de “Bolo na Caneca” – 

Sra. Eliana Soares Lima - Instrutora da Área de Alimentos do 
SENAI/RR;

14h
Palestra sobre o tema “EJA e NOVO ENSINO MÉDIO” - Sra. 

Gardênia Figueira - Gerente Executi va de Educação do SESI/
RR;

15h -EVENTO PRINCIPAL
Palestra sobre o tema “Efi ciência Energéti ca e Energias 

Renováveis para a Competi ti vidade Industrial” - Sr. Alexan-
dre Henklain - Coordenador do Fórum de Energias Renová-
veis de Roraima;

16h
Encerramento do evento com a palestra nacional sobre o 

tema “Como Aprender a Aprender” com o palestrante Mu-
rilo Gun;

* Teremos sorteios de brindes durante o evento!
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IEL prorroga prazo de inscrições para 11ª Edição do 
Programa Bolsa de Inovação Tecnológica

O Instituto Euvaldo Lodi IEL/RR, prorroga até dia 
20/11/2020 as inscrições para o Programa Bolsa 
de Inovação Tecnológica.  A seleção oferta 18 bol-
sas de R$ 500,00 reais a alunos de nível superior, 
técnico subsequente e superior tecnólogo de ins-
tituições públicas ou privadas.

Conforme informações da Gerência de Inovação 
do IEL/RR, podem se inscrever alunos regularmen-
te matriculados a partir do 2 módulo/semestre 
que tenham interesse em desenvolver projetos de 
inovação nas empresas, por meio da orientação 

de professores.
O programa Bolsa de Inovação Tecnológica é 

uma iniciativa do IEL/RR, Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas – SEBRAE/RR, e Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/RR 
e visa estimular alunos de instituições de ensino, 
públicas ou privadas, a desenvolverem pesquisas 
aplicadas à melhoria de produtos, processos ou 
serviços oferecidos para iniciativa privada presen-
te no estado de Roraima, por meio da concessão 
de bolsas a alunos, sob a coordenação de profes-
sores orientadores.

Ainda, de acordo com a Gerência de Inovação 
do IEL/RR, poderão participar do programa as 
empresas de Micro, Pequeno e Médio Porte, do 
setor industrial, Comércio e Serviço. Os alu¬nos 
terão seis meses de atividades dentro das empre-
sas para desenvolverem projetos de inovação que 
possam otimizar seus processos, respeitando as 
quatro áreas prioritárias dessa edição, que são: 
Produção, Gestão Tecnologia e Empreendedoris-
mo.

Os interessados podem acessar o site do Insti-
tuto Evaldo Lodi em Roraima (www.ielrr.org.br). 
Mais informações sobre a seleção podem ser ob-
tidas junto à Gerência de Inovação do IEL/RR, por 
meio dos telefones (95) 3623-1253 / (95) 98112-
2075.

Evento: Online Conex – Parceria
IEL/PE X IEL/RR

O IEL/RR está com inscrições abertas para o 
Day 2 do evento Conex. Serão 3 palestras, em um 
único dia, com grandes experts do mercado. Os 
palestrantes serão Teco Medina, Sandro Magal-
di e Thiago Nigro, que irão abordar temas sobre 
gestão financeira. Eles irão mudar a mentalidade 
financeira dos participantes e fazê-los ir além. Os 
interessados podem se inscrever, conferir os valo-
res e obter mais informações pelos telefones: (95) 
3623-1253 ou (95) 98112-2075.
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