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IMPORTAÇÃO

Os principais produtos importados pelo Estado de Roraima, no 
mês de março de 2013 foram: Equipamentos de informática e 
suas partes com a participação 25,22% em primeiro lugar, em 
segundo Vidro com 23,09%; e em terceiro lugar Máquinas 

 EXPORTAÇÃO 

Os principais produtos exportados pelo Estado de Roraima no 
mês de março de 2013 foram: Couro, em primeiro lugar, com a 
participação de 30,32 %, em segundo Madeira com 29,26% e a 
Soja, em terceiro lugar com 28,98%. 

Fier divulga Balança Comercial de Roraima referente ao
mês Março de 2013

apresentou um pequeno aumento de US$ 13,19 (4,5%) em 
relação ao mesmo mês de 2012 (US$ 286.143), o que implica dizer 
que quase não houve variação. O valor importado em março 
deste ano se manteve estável a queda registrada entre março de 
2011 (US$ 633.874) e de 2012 (US$ 286.143), que chegou a -
54,8% (US$ 347.731). Os principais produtos importados pelo 
Estado de Roraima, no mês de março de 2013 foram: 
Equipamentos de informática e suas partes com a participação 
25,22% em primeiro lugar, em segundo Vidro com 23,09%; e em 
terceiro lugar Máquinas aparelhos e matérias Elétricos e suas 
partes com 17,65%.

A balança comercial de março de 2013 teve superávit de US$ 
875.480, depois de terem sido registrados déficits em janeiro (-
US$ 54.361) e fevereiro (-US$ 280.266) deste ano, Março de 2013 
repetiu o cenário de superávit registrado em 2011 (US$ 
1.644.439) e 2012 (US$ 422.929). 

Os principais destinos dos produtos roraimenses foram; China; 
Países Baixos (Holanda) e Venezuela, já os países que tiveram seus 
produtos comprados por Roraima foram; China; Venezuela e 
Argentina.

Nos dois primeiros meses de 2013 as exportações 
apresentaram uma queda se comparado ao mesmo período de 
2012. Mas em março deste ano houve um aumento significativo 
de 65% em relação a março do ano passado, quando foram 
registrados US$ 709.072, neste ano as exportações chegaram aos 
US$ 1.174.813, foram US$ 465.741 a mais.

Na contra mão, o volume das exportações ficou abaixo do 
registrado em março de 2011 (US$ 2.278.313), com uma 
diferença de -44,1%. O crescimento registrado neste mês não foi 
suficiente para recuperar a grande queda de 68% referente ao 
mesmo período  de 2011  para  2012 (US$ 1.569.241). 

Os produtos que tiveram destaque foram em primeiro lugar o 
Couro, com participação de 30,32%, e ultrapassou a Madeira  
(29,26%), que em fevereiro aparecia com destaque em primeiro 
lugar com 62,23% das exportações, no entanto esse número 
referente a madeira não representa queda na quantidade 
exportada do produto (fevereiro = US$ 285.660 e março = US$ 
343.780), e sim o incremento na venda de Couro e de Soja, que 
em março ficou em terceiro lugar com 28,98%. 

Em relação às importações, março deste ano (US$ 299.333) 



honrosa.

Em seguida, foi apresentado o regulamento do Prêmio FIER de 
Redação, destacando o objetivo de despertar nos estudantes de 
escolas públicas e privadas, o interesse em conhecer a indústria 
roraimense, incentivar a reflexão sobre os benefícios que ela traz ao 
mercado local, além de despertar o espírito empreendedor e o 
interesse por diferentes oportunidades profissionais.

As inscrições serão realizadas até o dia 28.06.2013, e serão 
voltadas para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do 
ensino médio regular, devidamente matriculados nas escolas 
públicas ou particulares.

A premiação dos trabalhos está marcada para o dia 12 de agosto 
de 2013. Entre os prêmios, ipad, tablet, notebook, troféus e kits 
esportivos ou de leitura. O regulamento do Concurso será 
disponibilizado no site da FIER pelo endereço . 

Os vencedores também receberam aparelhos de projeção, caixas 
amplificadas e aparelhos micro system, de acordo com a classificação, 
para as sete escolas municipais, estaduais e instituições de políticas 
públicas.

www.fier.org.br

A noite da última sexta-feira (26) foi marcada pela entrega do 
Prêmio Construindo a Nação, uma parceria do SESI com o Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento da Cidadania, e o Lançamento do 
Prêmio FIER de Redação, uma iniciativa da Federação das Indústrias 
de Roraima - FIER, com o tema “A importância da Indústria na vida do 
cidadão Roraimense”.

Após a abertura, realizada pelo presidente da FIER e diretor 
regional do SESI, empresário Rivaldo Neves, foram entregues os 
troféus, certificados e menções honrosas para as Escolas e projetos 
vencedores do prêmio. 

As vencedoras na categoria Ensino Fundamental foram: Escola 
Municipal Francisco de Souza Bríglia, Escola Estadual Mário David 
Andreazza e Escola Estadual Cantinho Feliz, sendo 1º,2º e 3º lugares 
respectivamente. 

Já na categoria Ensino de Jovens e Adultos – EJA, as premiadas 
foram: Escola Estadual Lobo D'Almada e Escola Estadual Professor 
Voltaire Pinto Ribeiro, sendo 1º e 2º lugares. Nas categorias Ensino 
Médio, a escola Mário David Andreazza e o Centro Integrado de 
Atenção à Pessoa com Deficiência foram condecorados com menção 

Aluno do SESI-RR fica em segundo na etapa nacional do 
concurso sobre Segurança e Saúde no Trabalho

A solenidade de premiação aconteceu nesta segunda-feira (29), 
no auditório da Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. 
Acompanhado da coordenadora educacional do CET, Dalila Barbosa, 
Reijhukson recebeu a premiação na categoria Música. Ele compôs e 
interpretou o funk “Visão Realística” e ganhou troféu e um notebook.

A canção fala da história própria industrialização e como a SST veio 
a contribuir qualidade de vida do trabalhador. 

A diretora do CET, Ellen Cavalcante, ressaltou a importância do 
concurso. “Além do reconhecimento ao talento e iniciativa dos 
alunos, o prêmio promove, por meio de diferentes manifestações 
artísticas, a multiplicação do conhecimento sobre saúde e segurança 
no trabalho, dentro da escola, no ambiente profissional e na família, 
disse”.

O Concurso Nacional sobre Segurança e Saúde no Trabalho é 
voltado para alunos dos ensinos fundamental e médio, incluindo a 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) das escolas do SESI e dos cursos 
profissionalizantes, educação profissional e tecnológica das escolas 
do SENAI.

O aluno da 8ª série do Centro de Educação do Trabalhador do SESI 
(CET) - João de Mendonça Furtado, Reijhukson Silva Almeida, ficou 
em segundo lugar na etapa nacional do concurso sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho, concorrendo com alunos de todo o Brasil.

SENAI/RR participa da 11ª Feira Internacional de Autopeças em 
São Paulo

Os colaboradores participaram de 
palestras, demonstrações, vídeo 
conferência e exposições, com temas 
que compõem o vasto conteúdo do 
universo do setor de mecânica e 
eletroeletrônica automotiva, tais como: 
mecânica de motores a diesel, mecânica 
de motores a álcool e gasolina, 
eletrônica, elétrica e injeção eletrônica 
automotiva, peças de reposição, gestão 
de oficinas, tecnologias da produção 
industrial automotiva. 

O coordenador da área Gil Monteiro 
parabenizou o SENAI/RR por ter tido a 
oportunidade de representar  a  

instituição em um evento de abrangência mundial, considerado o 
melhor do segmento. “O SENAI investe continuamente nos seus 
colaboradores para manter sempre a qualidade técnica de sua equipe 
de docentes” concluiu.

Os colaboradores do SENAI/RR Gil 
Monteiro (Coordenador de Automotiva 
e Metal/Mecânica), Alex Redman 
(Instrutor Automotiva) e Geisiandro 
Ke r l ey  ( I n st r u to r  A u to m o t i va ) ,  
participaram em São Paulo da 11ª 
AUTOMEC – Feira Internacional de 
Autopeças, Equipamentos e Serviços 
Automotivos. 

O objetivo foi interagir com técnicos e 
fornecedores do ramo de peças, 
equipamentos e eletroeletrônica do 
setor automotivo, bem como conhecer 
novas tecnologias do segmento.  

Por meio do AUTOMEC os técnicos 
tiveram a oportunidade de atualizar e aprimorar seus 
conhecimentos, além de novas tecnologias de produtos, serviços e 
pesquisas na área, e ainda, as tendências a serem utilizadas no 
mercado.
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FIER e SESI incentivam e premiam iniciativas de educação

Foto: ASCOM/Sistema Indústria

Foto: ASCOM/SENAI-RR

http://www.fier.org.br
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SENAI/RR forma a primeira turma de confeitaria pelo PRONATEC

Conforme o aluno Paulo Fernan-
des foi uma boa experiência e espera 
colocar em prática tudo que apren-
deu. “Esse já é meu segundo curso na 
área e as minhas expectativas são 
muitas. O peso que o SENAI tem no 
mercado me ajudará a atuar, pois me 
dediquei e me identifico com a área, 
pretendo continuar aproveitando o 
espaço, organização e qualidade da 
instituição” concluiu.

A participante Danielle Pinheiro 
comentou que gostou muito do curso 

e buscou absolver o máximo de informações possíveis. “A equipe 
é bem integrada e está sendo muito prazeroso aprender, vale a 
pena e a instituição está atendendo as minhas expectativas” 
afirmou.

O SENAI/RR continua preparando 
profissionais para inserção no 
mercado de trabalho. Em parceria 
com o Governo Federal, por meio do 
Programa Nacional de Acesso Técnico 
e Emprego – PRONATEC, formou a 
primeira turma na área de alimentos, 
com o curso de confeiteiro,  
capacitando os alunos para realizar 
atividades de confeitaria exigidas 
pelo mercado local. A turma contou 
com 32 alunos distribuídos nos 
turnos manhã e tarde, com carga 
horária de 200h.

Os alunos tiveram a oportunidade de elaborar produtos de 
confeitaria, realizando o preparo de massas, coberturas e 
recheios, de acordo com normas técnicas de segurança, higiene e 
saúde no trabalho.

IEL/RR disponibiliza vagas para intercâmbio no Canadá

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL está 
recebendo inscrições para a turma de 
Julho de 2013, do Intercambio em 
Toronto – Canadá. Ao todo 10 vagas 
estão sendo disponibilizadas para 
estudantes, jovens, adultos e profissio-
nais que desejam ter o domínio da 
língua inglesa. Esta é uma ação do IEL 
em parceria com a empresa canadense 
Skope especializada em viagens 
educacionais. O programa de inter-
câmbio oferece aulas de inglês, 
palestras com empresários e oficinas 
sobre o mercado de trabalho 
Canadense.

A agenda inclui também atividades 
de lazer, passeios e viagens à Niágara 
Falls, à capital Ottawa e às cidades 
francesas de Montreal e Quebec. Os 
participantes são hospedados por 
famílias canadenses, com a oportuni-
dade de conhecer um pouco mais 
sobre a cultura local. 

O IEL disponibiliza um número 
limitado de bolsas parciais oferecidas 
aos primeiros inscritos. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones (95) 3621 3571 ou ainda 
pelos sites www.ielrr.org.br ou ainda 

www.skope.ca/iel.

IEL Realiza oficina qualidade no atendimento
Na última terça-feira (30), o IEL realizou a oficina qualidade no 

atendimento, ministrada pela administradora Giulliana Alves. A 
capacitação contou com a  participação de 46 estagiários, que 
puderam aprender sobre os tipos de clientes, erros comuns no 
atendimento, a importância do saber ouvir, entre outros temas.

Os estudantes apresentaram em forma de teatro como seria 
um mal atendimento, sendo um momento de descontração e 
participação maior do grupo.  Na oportunidade foi lançado o 
desafio aos estagiários para participarem de mais uma edição do 
Prêmio IEL  de Estágio, que este ano contará com premiações de 
R$ 500 a R$ 1.000. Mais informações: 3621-3573

Foto: ASCOM/SENAI

IEL abre inscrições para cursos do Programa de 
Desenvolvimento Profissional

O Instituto Evaldo Lodi - IEL/RR está com inscrições abertas 
para a 2ª turma de 2013 do Programa de Desenvolvimento 
Profissional – 5 em 1.

A capacitação tem como público-alvo Jovens, adultos, 
estudantes de nível médio e superior que queiram buscar 
qualificação e aperfeiçoamento profissional nas áreas, 

administrativa, contábil, recursos humanos e departamento 
pessoal, empreendedorismo e atendimento ao cliente.

Com uma carga horária total de 140 horas, as aulas iniciam no 
dia 13 de maio das 18h30 às 22h. As inscrições podem ser feitas na 
sede do IEL, localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra nº 363 - Centro.
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