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Balança comercial do mês de abril é divulgada pela FIER

Fonte: Aliceweb/MDIC/SECEX
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima - CIN

O saldo da Balança Comercial no mês de abril de 2014 apresentou
déficit de –US$ 580.746, assim como aconteceu em março de 2014 (–
US$ 296.702), segundo dados divulgados pela Federação das Indústrias
de Roraima- FIER. Em comparação com o mesmo período do ano passado
foi verificado saldo negativo, com déficit de (–US$ 98.473).
EXPORTAÇÕES
No mês de abril de 2014 foram exportados US$ 409.259, valor superior comparando-se ao das exportações de março deste ano (US$
225.074), uma diferença de US$ 184.185 a mais no volume exportado, o
que corresponde a 81,83% de crescimento.
Em abril de 2014 a soja – responsável por um grande volume de
exportações em janeiro e fevereiro de 2014, somando US$ 15.827.419
–, volta a aparecer na primeira posição, com valor de US$ 142.544, representando 34,82% das exportações; seguida por Madeira, com US$
118.674 exportados, o que corresponde a 28,99%. Em terceiro lugar
aparece Ferro e Aço, com US$ 65.998 exportados, com participação de
16,12%.
Os países para onde mais se exportou em abril de 2014 foram: Turquia com um volume de US$ 108.080 (26,40%), seguido por Guiana com

US$ 75.946 (18,55%) e Países Baixos/Holanda com US$ 66.257 (16,18%),
respectivamente.
IMPORTAÇÕES
Em abril de 2014, as importações somaram US$ 990.005, o que representa um acréscimo de 89,73% (US$ 468.229) em relação ao mês de
março, quando o volume importado foi de US$ 521.776. Comparando-se
ao ano de 2013, onde o mês de abril apresentou importações de US$
636.466, houve uma alta de US$ 353.539, o que representa 35,71% a
mais este ano.
Em primeiro lugar nas importações com maior volume de importações aparece máquinas, equipamentos de informática e suas Partes, com
53,8% do total importado; seguido de máquinas, aparelhos e materiais
elétricos e suas partes, o que representa 11,46% das importações. Vidros
e suas obras aparece em terceiro lugar, com o equivalente a 7,76%.
No quadro dos países de onde mais se importou em abril de 2014,
permanece na primeira colocação a China, com US$ 659.327, ou seja,
66,59% de participação, aparecendo na segunda posição Hong Kong
(16,40%), com volume de US$ 162.439, ficando o Canadá em terceiro
lugar com US$ 65.600, o que representa 6,62% das importações.
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Empresários do setor gráfico debatem ações do Núcleo de
Inovação em 2014
serão implementadas de forma efiA Mobilização Empresarial pela
ciente”, destacou.
Inovação (MEI), articulada e lideDentro dessa estrutura da rede
rada pela Confederação Nacional
da MEI, o Núcleo de Inovação de
da Indústria (CNI), tem por desafio
Roraima vem com o papel estratéfazer da inovação um tema pergico de estimular a inovação nas
manente da direção das empresas
empresas e de contribuir para o
brasileiras.
alcance dos objetivos e metas da
A MEI cresce como um moviMEI, de forma sistêmica e coordemento que conta com o apoio dos
nada. A Técnica do Núcleo de Inolíderes empresariais brasileiros das
vação Andréia Bentes, frisou que
principais associações industriais e
neste primeiro momento foi feita a
das Federações Estaduais da IndúsFoto: ASCOM Sistema Indústria
reunião para o segmento gráfico e
tria, num esforço inédito de mover
que os outros segmentos também
a agenda de inovação, adequando- Empresários levantam a questão da baixa qualificação no mercado
serão beneficiados. “Nós temos
-a à realidade empresarial.
Seu objetivo estratégico é auxiliar a organizar um consenso capaz uma agenda de trabalho que prevê metas de ações até 2016, então
de dar um forte apoio privado à Iniciativa Nacional pela Inovação (INI), teremos esse tempo para trabalhar com todos os segmentos da indúsfórum estabelecido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento In- tria atendidos pela FIER”, completou.
O Empresário Manoel Idalino levantou a questão da mão-de-obra
dustrial (CNDI), que reproduza, em um novo patamar, o êxito alcançado no passado pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade qualificada para as empresas. “Muitas vezes nós temos que preparar
os nossos colaboradores do zero. Não recebemos essa mão-de-obra
(PBQP).
Em paralelo, o resultado dessa mobilização deve levar a um apri- qualificada o que dificulta nosso trabalho e ainda quando são qualimoramento das políticas públicas, que permita focalizá-las nas reais ficados por nós, os perdemos para o mercado ou para outras empresas”, enfatizou.
necessidades da indústria.
Em 2014 estão previstas nas ações do Núcleo de Inovação, a artiFoi o que debateram 10 empresários do setor gráfico, na tarde do
dia 27 de maio na sala de reuniões da FIER. De acordo com o Coorde- culação empresarial para definir metas que envolverão empresários e
nador Técnico da FIER Ivo Gallindo, essa mobilização dos empresários outras instituições de educação e pesquisa no sentido de consultorias,
vem se fortalecendo a cada dia. “Os empresários contam com o apoio capacitações e conhecimento. O Núcleo não trabalhará sozinho, mas
da CNI e das Federações dos Estados, e com isso as ações de inovação sim com parcerias que busquem viabilizar esse ambiente de inovação.

Membros de sindicatos patronais participam da construção do
planejamento estratégico
No dia 28 de maio o Sindicato das Indústrias
de Grãos do Estado de Roraima – SINDIGRÃOS realizou sua reunião de planejamento estratégico,
visando construir de forma colaborativa a identidade do sindicato e os seus objetivos estratégicos,
definindo assim temas para planos de ação.
No dia 29 de maio foi a vez do Sindicato das
Indústrias de Reparação de Veículos do Estado de
Roraima – SINDIREPA, que iniciou a elaboração
do seu Planejamento estratégico debatendo os
pontos fracos e fortes para agregar valores ao seu
desenvolvimento.
SINDIREPA debatem estrategias para seu desenvolvimento
SINDIGRÃOS inicia a elaboração do seu planejamento estratégico
A Federação das Indústrias de Roraima – FIER,
buscou de forma atuante auxiliar os sindicatos filiados para organizar
a estrutura de cada Entidade.
Participaram do encontro o consultor da CNI, Fabiano di Cristoz, e com o SEBRAE.
os presidentes de cada sindicato: João da Silva do SINDIREPA e Izabel Próximas ações - No dia 05 de junho, acontece o planejamento do
Itikawa do SINDIGRÃOS, além dos demais dirigentes das entidades. Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Roraima – SINDUSCON.
As ações de Planejamento estratégico fazem parte do Programa de E no dia 03 de julho, será a vez do Sindicato das Indústrias Gráficas do
Desenvolvimento Associativo - PDA, uma iniciativa da CNI em parceria Estado de Roraima - SINDIGRAF.
Foto: ASCOM Sistema Indústria

Sindigrãos realiza reunião sindical na sede da FIER
Os membros do Sindicato das Indústrias de Grãos do Estado de
Roraima – SINDIGRÃOS se reuniram na noite do dia 29 de maio, na
sala de projeções da FIER para debater o regulamento do ICMS do
decreto 4.335 de 03 de agosto de 2001 que dispõe sobre crédito fiscal e presumido, e a lei nº 282 de 27 de março de 2001 que dispõe
sobre a isenção e crédito presumido de ICMS aos produtos agrícolas
em estado natural.
O contador José Soares Belido esteve presente na reunião para
dirimir dúvidas quanto ao entendimento dos documentos. Como deliberação, uma solicitação à superintendência da FIER para uma consultoria com um profissional especializado para auxiliar no esclarecimento da lei e de como poderá ser aplicada no âmbito administrativo
nas empresas.
A presidente do Sindigrãos Izabel Itikawa destacou que a reunião
trata-se nada mais do que associativismo. “É um momento onde debatemos as problemáticas das nossas empresas e buscamos soluções”, frisou.

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Dirigentes e associados do SINDIGRÃOS debatem as preocupações com a incidência dos impostos e o
cumprimento da lei
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“Indústria de talentos”

Empreendedorismo e sustentabilidade são o foco do evento

Os alunos começaram a desenvolver os produtos há dois meses, em sala de aula, junto com os professores

Em sua 10ª edição a “Indústria de Talentos”, promovida pelo Centro de Educação do trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/
SESI foi realizada, o evento aconteceu na quadra da escola, nesta sexta-feira dia 30, nos turnos matutino e vespertino.
Ao todo foram desenvolvidos 25 projetos, com o objetivo de estimular nos alunos o empreendedorismo, mas com o
foco na sustentabilidade socioambiental. Mais de 400 produtos foram apresentados pela manhã e 212 no período da tarde,
entre eles: luminárias de garrafa pet, objetos de decoração, porta-retratos, vasos reciclados, brinquedos, telas, porta objetos, marcador
de livros, todos confeccionados com material reciclado.
A feira contou com a presença dos familiares dos alunos que além
de visitar os stands e conhecer os projetos desenvolvidos puderam
comprar os produtos, Marinez Queiroz, madrinha de um dos alunos,
disse que é uma ótima ideia começar a trabalhar o empreendedoris-

mo desde cedo, por que abre a mente dos alunos para o futuro, no
mercado de trabalho, e foi possível notar a dedicação e o empenho
de cada um. “Assim que os visitantes foram chegando às crianças iam
abordando, oferecendo os produtos, cada um demostrando a qualidade do que foi produzido, eles realmente levaram a sério a proposta
de cada projeto”.
“Nós levamos os alunos a pensarem em seu futuro profissional,
mas buscando alternativas que não sejam somente o serviço público,
então desenvolvemos com eles a visão de que podem se torna grandes empresários, responsáveis e preocupados com o meio ambiente,
por isso focamos também na sustentabilidade. O resultado é maravilhoso, os produtos ficam belíssimos”, destacou a diretora da unidade,
Ellen Cavalcante.
A renda obtida com a comercialização será investida na realização
de eventos para os alunos.

Lançado Edital dos Exames de Suplência 2014

Os Exames de Suplência são destinados àqueles que não tiveram
acesso ao ensino fundamental e médio na idade própria ou não deram
continuidade aos estudos. O objetivo é proporcionar a elevação escolar,
dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e a comunidade em
geral.
Estão sendo ofertadas 120 vagas para o exame do Ensino Fundamental e 120 para o do Ensino Médio, destinadas aos trabalhadores da
indústria e seus dependentes. Para a comunidade estão sendo ofertadas 96 vagas, divididas entre o Ensino Fundamental e Médio.
Os interessados poderão efetuar sua inscrição no período de 15
de julho a 15 de agosto, na secretaria da Escola do SESI, localizada na
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 – Aeroporto, das 08h30 às 21h30.
Para participar os candidatos devem ter idade igual ou superior a 15
anos para o Ensino Fundamental e 18 anos ou mais para a prova do
Ensino Médio.
Os documentos necessários para efetuar a sua inscrição são:
01 foto 3x4 recente;
01 cópia do RG;
01 cópia do CPF;
01 cópia do comprovante de residência;

01 cópia da carteira de trabalho (para o trabalhador da Indústria e seus dependentes);

Os exames serão realizados no mês de novembro, na escola do SESI
e simultaneamente na Av. Maranhão, n° 629, centro. Mucajaí / RR, de
acordo com o cronograma a seguir:

Mais informações na Escola do SESI ou pelo telefone 4009-1879 O
edital com o conteúdo programático está disponível no site www.sesirr.
org.br na barra Educação.
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SESI apresenta Recital dos alunos dos projetos Arte Jovem e
Lazer Cultural
A partir da próxima terça-feira (03), o SESI/RR realiza as apresentações do seu tradicional Recital. Serão três noites (03, 04 e 05) de muita
música, com os alunos dos projetos Arte Jovem e Lazer Cultural. O evento acontece às 19h30 horas no auditório da Escola do SESI.
Essa é a primeira edição do evento em 2014, que tem como público-alvo o trabalhador da indústria e a comunidade em geral. O Recital
faz parte do calendário de eventos culturais da entidade, apresentando
e valorizando o aprendizado dos alunos de musicalização, com a interpretação de canções ao som dos instrumentos que vêm aprendendo ao
longo do semestre.
O show será comandado por mais de 100 alunos, que irão interpretar sucessos nacionais e internacionais ao som de violão, flauta, teclado
e coral, os ritmos vão do pop ao clássico e, haverá ainda composições

de professores do SESI.
Os alunos serão acompanhados pela Banda SESI Música, formada
por professores do SESI com a participação de alguns alunos. Lembrando que a entrada é franca.

SENAI e SEBRAE realizam Projeto Nacional de Moda em Boa Vista
Um Caderno de Moda, intitulado NOSpequenos negócios, do segmento da moda e
SO – Intensidade, que acaba de ser lançaempreendedores individuais.
do em rede nacional, é o primeiro de uma
De acordo com a instrutora do SENAI/RR
nova série de publicações fruto de um
Evânia Guimarães o projeto é uma criação
trabalho de pesquisa colaborativa, multienvolvendo todos os 27 estados do Brasil,
disciplinar realizado, a nível nacional, por
para mostrar novas empresas, inspirações e
colaboradores da REDE SENAI Têxtil e Contendências da moda destinada ao vestuário,
fecção em convênio com o SEBRAE. Voltada
joias, couros e calçados. “A implementação
ao estímulo da criatividade e do design na
desse projeto é feita através de intercâmbio
cadeia produtiva de moda brasileira, a pude conhecimento, realidade local e troca de
blicação pretende agregar, gradativamente, Evento de moda em parceria com o Sebrae Roraima teve a participação do designer de experiência entre os estados e assim preparar
aos segmentos têxteis e de confecção, te- moda Vanderlúcio Mota
um mix de técnicos em todo o país”, afirmou
mas relacionados aos segmentos de couro e calçados, gemas e joias.
a instrutora.
Em Boa Vista o lançamento aconteceu no último dia 26, no auO projeto tem duração de quatro anos e meio, a cada seis meses
ditório do SENAI Roraima, com a participação do Designer de moda é lançado um novo ciclo subdividido em dois ciclos por ano. O plano
Vanderlúcio Soares Mota e durante toda a semana estão sendo reali- é intercalar, um ciclo de pesquisa nacional e o outro sobre pesquisas
zadas palestras e oficinas com intuito de incentivar os participantes a internacionais. Está sendo concretizada a primeira série que marca o
criarem e inovarem seus produtos.
início da programação do Lançamento do Caderno Nosso – IntensidaOs treinamentos têm o objetivo de estimular a criatividade apon- de Inverno 2015, resultado do trabalho de pesquisa nacional. Tudo o
tando conceitos e tendências, e de mostrar o projeto, pesquisas e a que é mostrado em cores e estampas também está se repassando em
metodologia de trabalho para capacitação de empresários de micro e todo o Brasil.
Foto: ASCOM SENAI

Representantes da FIER e SENAI participam de Feira
Internacional da Mecânica
Ao longo de cinco dias 30ª Feira Internacional da Mecânica gerou movimentação de R$ 500 milhões em negócios
De 20 a 24 de maio, foram
tria da Reparação de Veículos e
expostos produtos de 2.100
Acessórios – SINDIREPA a feira
marcas nacionais e internacioteve foco na inovação e perminais, de 12 setores da indústiu conhecer em primeira mão as
tria, com visitação de 90 mil
novidades reservadas pelo setor
compradores, de acordo com a
“conhecemos as novas tendências
Reed Exhibitions Alcântara Mapara o mercado na área de solda,
chado, organizadora do evento.
mecânica e lanternagem, particiA Feira Internacional da
par dessa Feira superou totalmenMecânica é um dos maiores
te nossas expectativas” acrescenencontros da indústria na Amétou.
rica Latina e transformou o
Os representantes do SENAI
Pavilhão de Exposições em um
Roraima foram o Instrutor Ernani
Foto: ASCOM SENAI
ambiente propício para a atuaMiranda e o Coordenador da área
lização profissional e negócios. Representantes da FIER e do SENAI na Feira Internacional de Mecânica, realizada em São Paulo
de Metal/Mecânica e Automotiva
Estima-se que cerca de R$ 500 milhões foram movimentados, Gil Monteiro, que garante que a Mecânica traz as inovações e
principalmente por conta dos financiamentos e condições espe- oportunidades para todos os segmentos industriais “participar
ciais preparados especialmente para o evento.
de um grande evento como esse nos coloca em contato com as
Com forte presença internacional, a feira também recebeu novas tecnologias e equipamentos que podemos adquirir para
visitantes e expositores de 60 países, como Argentina, Portugal, nossa Instituição de ensino, pois uma das missões do SENAI é
França, Espanha, EUA, Itália, Alemanha, Espanha, Canadá, Chile, a de proporcionar o acesso dos seus alunos a tecnologias de
Peru, entre outros.
ponta, contribuindo com isso não somente para a sua formação
Para o participante João da Silva, Tesoureiro da Federação profissional mais também para o seu desenvolvimento cientifico
das Indústrias de Roraima e Presidente do Sindicato da Indús- e tecnológico”, colocou o coordenador.
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Exposição de Tecnologias Educacionais do SENAI é sucesso em
Boa Vista

No período de 20 a 23 de maio a Exposição nacional que retrata o
futuro da educação profissional esteve aberta ao público no SENAI Roraima e apresentou recursos de interatividade aplicados à educação e
conteúdos que unem saberes acadêmicos e práticos. Além disso, os
visitantes puderam interagir em ambientes virtuais e simuladores 3D.
Cerca de 3.000 pessoas visitaram a exposição, com destaque para
a Caverna Digital, que consiste de um espaço com projetores gráficos 3D dispostos em três paredes e no chão, onde os visitantes foram
imersos num ambiente virtual simulado e tiveram a oportunidade de

realizar operações complexas e tomar decisões com absoluta segurança.
A iniciativa pretendeu informar sobre as ações realizadas pelo SENAI no avanço do conhecimento profissional. A exposição contribuiu
para aproximar a instituição com a sociedade ao apresentar ao público como o SENAI vem investimento na modernidade da educação
profissional, com meta de busca de forma contínua a excelência no
serviço do ensino/aprendizagem. A Exposição seguiu para o SENAI
Amazonas e continuará percorrendo outras 23 cidades.
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Inscrições do Curso 5 em 1 do PDP encerram nesta sexta-feira
O Instituto Evaldo Lodi - IEL/RR continua com inscrições abertas para a 2ª turma de 2014 do curso Programa de Desenvolvimento Profissional – PDP 5 em 1. O curso tem carga horária de
140 horas e tem como público alvo Jovens, adultos e estudantes
de nível médio e superior.
O objetivo é oferecer qualificação e aperfeiçoamento profissional nas áreas, Administrativa, contábil, Recursos Humanos e
Departamento Pessoal, Empreendedorismo e Atendimento ao
Cliente.
As inscrições podem ser feitas no próprio IEL, Av. Capitão Julio Bezerra nº 363 – Centro, até sexta-feira, (30) às 20h. O curso
inicia na segunda-feira, 2 de junho, das 18h30 às 22h. Mais informações 3621-3575

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

