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A Balança Comercial do estado de Roraima é definida a partir 

da comparação entre o montante gerado pelas exportações e im-
portações.

O saldo é registrado a partir da diferença entre estas operações, 
em que a expectativa é de que se obtenha um volume maior de ven-
das 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 de-
penda menos dos fornecedores estrangeiros, de forma a fortalecer 
a competitividade do Estado e do país.

Segue abaixo, um resumo do comportamento da Balança Co-
mercial de Roraima, de acordo com dados mais recentes dos órgãos 
oficiais:

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
Neste mês a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo 

superavitário referente às suas relações comerciais com outros pa-
íses, tendo como saldo de US$ 1.289.684. Ao se comparar o saldo 
da balança do mês de maio deste ano com o mesmo período no 
ano passado, registra-se um aumento de 99,82%,  o que significa 
que em maio deste ano as relações comerciais com outros países se 
acentuaram.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Maio em relação a Abril.

As exportações roraimenses totalizaram em maio de 2017 um 
valor de US$ 1.888.317, e registraram um superávit de 82,13% em 
relação ao mês anterior.

Maio/2017 em relação a Maio/2016.
Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de 

maio deste ano com o mesmo período do ano passado, as exporta-
ções roraimenses tiveram um comportamento positivo, tendo como 
resultado um aumento de 447,43% em suas relações econômicas 
com outros países.

Principais produtos exportados e Países de destino.
Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram:

Nota-se que dentre os cinco principais produtos mais exporta-
dos pelo Estado, os itens do segmento de Alimentos comandou as 
exportações. Vale ressaltar ainda que, por mais que haja uma crise 
econômica, a Venezuela foi nossa principal parceira no que se refere 
à aquisição de produtos roraimenses, comandando 84,44% do mon-
tante exportado. A tabela a seguir relaciona os países que Roraima 

vendeu seus produtos:

IMPORTAÇÕES
Maio em relação a Abril.

As importações roraimenses totalizaram em maio de 2017 um 
valor de US$ 598.633, o que representa um aumento de 78,19% em 
aquisição de produtos de outros países, em relação ao valor total de 
produtos adquiridos no mês de abril.

Maio/2017 em relação a Maio/2016.
Quando comparamos o valor total dos produtos importados em 

maio deste ano, com o valor de importações no mesmo período do 
ano de 2016, percebe-se que há um aumento de 42,77%.

Principais produtos importados e Países de origem.
No mês de maio os produtos que tiveram maior importação 

foram Sacos plásticos, que detiveram cerca de 23,80% dentre os 
produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela abaixo re-
laciona outros produtos mais importados, bem como seus países de 
origem.

No mês de maio os países os quais Roraima mais adquiriu produ-
tos foram a Venezuela (37,39%), China (28,27%), Guiana (12,70%), 
Índia (6,72%) e Canadá (6,57%). Nota-se que diferentemente do mês 
de abril, onde a China foi a líder em vendas par ao mercado rorai-
mense, em maio a Venezuela liderou a venda de produtos para o 
mercado estadual.

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 

Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER
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FIER realizou curso sobre formação de preço

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, por 
meio do Centro Internacional de Negócios - CIN e, em parceria com 
Sebrae Nacional, proporcionou aos empresários e trabalhadores de 
diversos segmentos da indústria roraimense, a capacitação “Forma-
ção do Preço de Exportação e Análise da Competitividade em Merca-
dos Externos”, na última segunda-feira, dia 5 de junho,  em sua sede.

O objetivo foi discutir os principais fatores a serem considerados 
na formação do preço de exportação, bem como suas variações de 
acordo com o INCOTERM (International Commercial Terms - versão 
publicada pela Câmara de Comércio Internacional - International 
Chamber of Commerce ICC).

Também apresentar os incentivos fiscais existentes e a forma 
como devem ser considerados na formação dos preços de exporta-
ção. Formar preços de exportação em diferentes condições de venda 
(Incoterms) e simular os custos internos dos produtos em diferentes 
mercados de destino, avaliando sua competitividade nesses merca-
dos.

Durante a capacitação o facilitador Guilherme Bergmann Borges 
Vieira, professor adjunto da Universidade de Caxias do Sul e consul-
tor de logística e comércio internacional, que desde 2001 ministra 
cursos de capacitação pelas Aduaneiras e por diversas Federações 
de Indústrias de todo o País, apresentou aos participantes as ques-
tões-chave da exportação, as etapas estratégicas do processo de 
abordagem de mercados externos, o perfil da empresa exportadora 
dentro do diagnóstico de exportação, como selecionar mercados, 
como é feito do desenvolvimento dos produtos. 

Além disso, Guilherme fez um aprofundamento em relação ao 
Incoterms 2010, os incentivos fiscais e por fim a formação do preço 
de exportação e análise da competitividade em mercados externos.

O empresário João Tavares, do setor moveleiro, que atua no 
mercado de Roraima há 27 anos com fabricação de móveis e mobi-
liários escolares, entendeu a importância da capacitação em várias 
vertentes.

 “A capacitação realizada pela FIER, oportunizou um conheci-
mento mais aprofundado sobre os mercados distintos, sobre a com-
petitividade que há nesses mercados e como se preparar para oferta 
e venda de produtos que é fundamental para nós empresários que 
precisamos ser cada dia mais competitivos”, pontuou. 

João acredita que apesar dos problemas sociais, políticos e eco-
nômicos vivenciados nos dois países fronteiriços, Venezuela e Guia-
na, é possível enxergar grande oportunidade de exportação dos seus 
principais produtos, cuja visão foi ampliada a partir da capacitação 
que detalha a formação de preço e exportação. 

“Sabemos o que nossos países vizinhos enfrentam e sabemos 
o que ainda precisa ser melhorado, principalmente, com relação à 
infraestrutura que é um dos gargalos e, muitas vezes, impossibilita 
chegarmos a novos mercados. Mas, acredito que isso é questão de 
tempo, nosso Estado está avançando e num futuro próximo preten-
do exportar meus produtos para esses países”, declarou.

Participantes durante a Capacitação.
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Ação Global - Meta de atendimentos em 
2017 é ultrapassada

A 24ª edição da Ação Global reuniu 5.395 pessoas e realizou 10.790 atendimentos

Com o tema “Qualidade de Vida para toda a Família”, a Ação 
Global 2017 foi um sucesso. No dia 27 de maio, os moradores do 
município de São João da Baliza, foram beneficiados com serviços de 
saúde, qualidade de vida e cidadania. O evento ultrapassou a meta 
de atendimentos consideravelmente, consolidando 10.790 atendi-
mentos para 5.395 pessoas.

Durante todo o dia a população teve acesso a atendimentos de: 
Cardiologia, Oftalmologia, Pediatria, Ginecologia, Urologia, Coleta 
de sangue para exame de Próstata, Preventivo, Neurologia, Clínico 
Geral, Infectologista, Odontologia, Aplicação de Flúor e Orientação 
sobre saúde bucal, Mastologia, Exame das mamas, Coleta de Preven-
tivo, Dermatologia, Aferição de pressão e glicemia, Farmácia, Avalia-
ção e Orientação Nutricional, Massagem, Corte de cabelo, Limpeza 
de pele, Saúde dos pés, Emissão de Certidão de Nascimento, Ca-
samento, Xérox, foto 3x4, Emissão de carteira estudantil, Cadastro 
para estágio, Emissão de CPF e Carteira de Identidade, Emissão de 
Carteira de Trabalho, Distribuição de Cartilhas e mudas de plantas, 
Parcelamento de conta de água, Esclarecimentos sobre os serviços 
da Eletrobras e CERR, Consultas de documentos de veículos e orien-
tação sobre educação no trânsito para crianças, degustação do Co-
zinha Brasil do SESI e pizzas do SENAI e, atividades recreativas e cul-
turais com o SESI em Movimento (Palhaços, Totó, Ping-Pong, Pintura 
de rosto, Pintura de desenhos), SESC Cultura, Bibliosesc e Capoeira. 

Neste ano o cartório do Município oficializou 24 casamentos no 
civil e na parte da tarde,  houve a celebração religiosa com a partici-
pação de um Padre e um Pastor, bolo, fotos oficiais, buquê de flores 
e certidão de casamento, e mais, cada casal irá receber uma foto 
revelada para guardar como recordação desse momento especial.

A Rosimeire de Souza Júnior, de 20 anos, agora esposa do Paulo 
Francisco Moreira Júnior, de 19 anos contou como foi para decidirem 
casar na Ação Global. “Eu estava em Caracaraí e recebi uma ligação 
do meu noivo, que havia escutado no carro de som e viu na televi-

são que iria acontecer a Ação Global aqui. Nós já moramos juntos a 
1 ano e 6 meses e já estávamos querendo casar, mas não tínhamos 
como ir até São Luís do Anauá, por conta do trabalho, pois é lá que 
tem esse serviço. Então ele falou para aproveitarmos a oportunida-
de e oficializar nossa união. Concordei e estou muito feliz”, declarou.

Francisco falou que achou uma ótima chance, pois no dia a dia 
seria difícil conseguir ir até o município vizinho, explicou que não 
tem transporte e que a rotina do trabalho é muito intensa e seria 
complicado conseguir um espaço de tempo para casar com sua noi-
va, agora, oficialmente, esposa.   

A dona Ivanilde Paula da Silva, de 46 anos, saiu da vicinal 50 para 
registrar o filho que nasceu no dia 19 de março, agora com 2 meses, 
o nome escolhido foi Asafe Luid Sousa da Silva.

A beneficiada relatou que ficou muito feliz quando soube da 
ação. “Soube da ação pela televisão e achei uma ótima oportunida-
de para fazer o registro do meu bebê. Ele está com dois meses, mas, 
como moro na vicinal, tenho dificuldade para vir até aqui e hoje fiz 
questão porque sairia bem rápido e sabia que ia conseguir resolver 
em um só dia”, declarou.
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A Primeira Dama e Secretária Interina de Educação de São João 
da Baliza, Raimunda Noberta Pavão Maia, falou sobre o evento. 
“Com muita propriedade posso dizer que o povo do sul do Estado é 
grato ao SESI pelo relevante trabalho realizado na Ação Global, mui-
to nos orgulha ter recebido em nosso município, após o término da 
Ação e saída da equipe do SESI, só se comenta sobre isso, o cuidado 
com estrutura montada e o tanto que contribuiu para o nosso povo, 
trazendo profissionais da saúde, que muitos, por si só, jamais pode-
riam usufruir desses serviços. Muito obrigada por tudo”, concluiu.

De acordo com o coordenador do evento, Aníbal Valentino, “a 
Ação Global 2017 foi realizada conforme planejado, tendo em vista 
que os números de atendimentos foram ultrapassados. Destacamos 
que tudo só foi possível, graças a força e união do trabalho voluntá-
rio, tanto com os parceiros de Boa Vista, quanto os do município de 
São João da Baliza. A nossa satisfação maior, foi perceber em cada 
rosto a felicidade ao receber os serviços que são essenciais para 
qualidade de vida”, finalizou.

Este ano a Ação Global contou com 280 voluntários e teve o 
apoio de 42 instituições parceiras: Correios, IEL/RR, Superintendên-
cia Regional do Trabalho, Asatur Turismo, INSS, DETRAN, Sebrae, 
Sesc, Senac, FAER, FEMARH, Sematur, I9 Life, Foto Lima, Ronny Mo-
lina, Dr. Samir, Associação dos Moradores do Bairro do Asa Branca, 
Defensoria Pública, SENAR, UNERR, Companhia de Água e Esgoto 
de Roraima, Companhia Energética de Roraima, Eletrobras, CERR, 
SESAU, Exército Brasileiro, Prefeitura de São João da Baliza, SENAI, 
SAMU, Escola Municipal Dacy Pedroso da Silva, Escolinha Vovó Ade-
laide, Liga Roraimense de Combate ao Câncer, Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima - FIER, Tribunal de Justiça, Cartório de São 
João da Baliza, Ministério Público da União.

 
Sistema “S” na Ação Global

Na 24ª edição houve uma participação mais expressiva das enti-
dades do Sistema “S”, resultado da articulação iniciada pelo Fórum 
das Federações Representativas de Classes Empresariais, consti-
tuído pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), 
Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (FAER), 
Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Ro-
raima (FACIR) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Roraima (FECOMERCIO).

No decorrer do planejamento da Ação Global 2017 a equipe or-
ganizadora visitou as entidades fazendo o convite para que partici-
passem e, além das instituições do Fórum, também participaram o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 
e a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FE-
MARH), com a sua Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São 
João da Baliza (SEMATUR).

Veja a seguir como os representantes avaliam essa união e a par-
ticipação na Ação desse ano:

“Acredito que a união das instituições faz parte de um contex-
to para ajudar a sociedade, que, muitas vezes, por si só ou apenas 
as instituições isoladas não conseguem atender a contento todas 
as necessidades de uma determinada comunidade. Quando se faz 

uma Ação Global, uma ação em conjunto com 
todas as instituições, em que elas se deslo-
cam até a população que está precisando, 
ofertando a assistência necessária, ao alcance 
dos usuários em um só local, estamos visando 
beneficiar a sociedade que tem diversos servi-
ços especializados em seu município, fazendo 
com que as demandas sem respostas diminu-
am. Essa ação conjunta e a participação da 

Femarh com a Sematur, propicia um ganho de experiência para nós 
parceiros, assim como nosso fortalecimento institucional, uma vez 

que temos a oportunidade de nos relacionar com diferentes enti-
dades, mas, no fim, quem ganha são os moradores dos municípios 
contemplados.  (Presidente Interino da FEMARH – Rogério Martins 
Campos)

“Como a ação global tem como objetivo informar e mobilizar 
os segmentos sociais em benefício dos menos favorecidos, com 
vistas à inclusão social e a construção da cidadania, por meio de 
atividades educativas, de saúde, cidadania, lazer, esporte e cultu-

ra, é de suma importância a adesão, parceria 
e união do sistema S durante a realização da 
ação, para mostrar a seriedade e qualidade 
dos serviços oferecidos pelo sistema, além de 
mobilizar profissionais voluntários, que for-
mam uma rede de atendimento que oferece 
serviços gratuitos que promovem a cidadania 
e todos os diretos associados a ela. Motivados 

pelos excelentes resultados alcançados em 2016, o SISTEMA FAERR/
SENAR participou da ação realizando atendimentos, esclarecendo 
dúvidas dos produtores/agricultores rurais e sua família além de 
apresentar as ações realizados pela instituição”. (Superintendente 
do SENAR - Amanda Lia Ward Torquato)

“Através de parcerias, da união entre 
diversas entidades, é possível fazer muito 
mais e o SEBRAE/RR está sempre disposto a 
participar destas ações, onde a população é 
a grande beneficiada”. (Gerente da Unida-
de de Atendimento do SEBRAE - Kátia Maria 
Veskesky Machado)

“Acredito que essa parceria é fundamen-
tal. Vejo que o SESI e o SESC compartilham 
os mesmos valores, promover a qualidade de 
vida e bem estar e é muito importante para 
gente estar aqui hoje. Percebi que, quando 
chegamos, fomos bem acolhidos pelos mora-
dores do município. No final somos nós que 
ganhamos ao trazer esses serviços e agradeço 
a Superintende Almecir pelo convite para par-
ticiparmos”. (Diretora Regional do SESC - An-
drea Magnavacca)

“O voluntariado é o pleno exercício da cidadania, com ele é pos-
sível minimizar as diferenças sociais e econômicas nas sociedades 
modernas. Através do trabalho voluntário é possível melhorar o 

desenvolvimento pessoal, educacional e pro-
fissional dos indivíduos. Ao participarmos da 
Ação Global 2017 ratificamos nossa missão, 
visão e valores, disseminando entre nossos 
colaboradores e alunos, a importância da prá-
tica social. A soma de esforços entre as casas 
do Sistema S beneficia a sociedade, fortalece 
o sentido de unidade e possibilita um maior 

acesso aos serviços pela população. Para o SENAC, participar desta 
edição foi uma grata satisfação”. (Gerente Educacional do SENAC - 
Eliane Lino)

“Nesta edição conseguimos obter um engajamento ainda maior 
das entidades que compõem o Sistema S aqui no nosso Estado. Ti-

vemos uma grande soma de esforços, diversi-
dade de serviços e alto nível de dedicação por 
parte de todos, vivenciando o voluntariado e a 
vontade de fazer a diferença. Acreditamos que 
isso tenha ocorrido em função da importân-
cia deste grande mutirão de cidadania e seus 
benefícios para a sociedade, bem como pelo 
fortalecimento das parcerias institucionais, as 
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quais têm sido intensificadas pelo Fórum das Federações Represen-
tativas de Classes Empresariais, composto pela FIER, FECOMERCIO, 
FACIR e FAER”. (Presidente da FIER – Rivaldo Fernandes Neves)

A 24ª edição do Programa Ação Global, superou nossas expec-
tativas não somente em relação ao número de atendimentos alcan-
çado, mas a qualidade das parcerias firmadas, todas comprometidas 

com o melhor atendimento possível para a 
comunidade de São João da Baliza. O plane-
jamento, a organização do espaço físico, o 
desenvolvimento das ações antes, durante e 
após Ação Global, nos deram a certeza de que 
estamos no caminho certo e que ainda preci-
samos melhorar em muitos aspectos, mas o 
resultado alcançado foi fruto do verdadeiro 
trabalho em equipe, multi-institucional e mul-

tidisciplinar. Obrigada e parabéns aos parceiros dessa edição. Juntos 
FOMOS FORTES nessa Ação Global! (Superintendente do SESI – Al-
mecir de Freitas Câmara)

“O SENAI/RR atua como parceiro da Ação 
Global desde a primeira edição. De lá pra cá te-
mos associado à ação social juntamente com 
a formação profissional, por meio da oferta de 
cursos que proporcionem a melhoria de ren-
da para cada família beneficiada com nossos 
cursos. Nesta edição ofertamos no município 
de São João da Baliza os cursos de Mecânico 

de Motocicletas e de Panificação, beneficiando 80 munícipes. Para 

os cursos de alimentos foi utilizada a Unidade Móvel do SENAI, que 
subsidiou a produção de 1.000 fatias de pizzas para degustação dos 
participantes da Ação. Nosso principal objetivo, além de contribuir 
com uma ação social, foi mostrar aos moradores daquela região, 
como a formação profissional pode mudar a vida das pessoas, visto 
que os próprios alunos dos cursos de alimentos ajudaram no prepa-
ro das pizzas servidas. O SENAI/RR parabeniza o trabalho desenvolvi-
do nesta edição da Ação Global 2017”. (Responsável pelo Núcleo de 
Ações Móveis do SENAI - Cícero Feitosa)

“O IEL sempre tem participado da Ação Global, desde o seu lan-
çamento! A razão que nos impulsiona a não desistirmos dessa par-
ceria com o SESI são os resultados alcançados na oferta de bons 
serviços às comunidades carentes, numa diversidade muito grande, 
o que só é possível pela adesão de muitas parcerias com entida-

des públicas e privadas. Para a Equipe do IEL 
é sempre um privilégio poder oferecer os nos-
sos serviços, uma vez que juntos somos mais 
fortes, “o cordão de três pernas” tem mais re-
sistência e capacidade de enfrentar os desa-
fios. É importante o nosso sistema FIER, com 
suas casas SESI, SENAI e IEL estarem somando 
esforços para alcançarmos as metas estabe-
lecidas. Aproveitamos a oportunidade para 

parabenizar o SESI pela capacidade de congregar tantas parcerias 
num evento grandioso, com pleno êxito de logística, infraestrutura e 
qualidade nos serviços prestados com eficiência”. (Superintendente 
do IEL – Lídia Tavares)

Centro de Atividades do Trabalhador Waldir Pec-
cini - CAT/SESI comemora 5 anos neste sábado 

com vasta programação
O Serviço Social da Indústria - SESI/RR por meio de suas 

Unidades Estratégicas de Resultados (Educação, Saúde e La-
zer), irá promover neste sábado, dia 10 de junho, das 8h30 às 
12h, uma vasta programação para comemorar os cinco anos 
do Centro de Atividades do Trabalhador Waldir Peccini - CAT/
SESI, no Distrito Industrial, localizada na Avenida das Indús-
trias, S/N. O momento será de muita integração e socializa-
ção entre trabalhadores industriais e familiares. 

O evento tem o objetivo de comemorar a inauguração do 
Centro de Atividade Waldir Peccini, (06/06/2012) proporcio-
nando atividades que promovam qualidade vida, educação e 
entretenimento para os trabalhadores da indústria das diver-
sas empresas localizadas no Distrito Industrial e adjacências, 
bem como os seus dependentes.

A programação será variada, na abertura acontecerá uma 
aula de ginástica laboral e, em seguida, iniciará uma palestra 
sobre Saúde e Segurança do Trabalho, esse primeiro momen-
to será apenas para os adultos e, para as crianças, simultane-
amente, estarão acontecendo brincadeiras direcionadas.

Durante a manhã os convidados poderão usufruir de vá-
rios serviços como: odontologia; corte de cabelo; clínica Ge-
ral; avaliação física; vacinação (este serviço será apenas para 
os trabalhadores da indústria), além de degustação de recei-
tas do SESI Cozinha Brasil e oficina de Robótica.

Para as mulheres estarão sendo realizados exames pre-
ventivos, o atendimento será limitado, por isso as interessa-
das devem pegar uma senha para garantir sua vaga. 

O evento contará ainda com emissão de carteirinha do 
SESI Roraima, por isso os trabalhadores interessados em ad-
quirir a sua, devem levar a cópia ou original dos seguintes 
documentos: RG, CPF, Carteira de trabalho e comprovante de 

residência, ter a carteira assinada há no mínimo 3 meses, 
cuja empresa possua o código Nacional de Atividade Econô-
mica - CNAE industrial e esteja com o recolhimento da GFIP 
nos Códigos 507 ou 531 e, para cadastrar dependentes é ne-
cessário Certidão de Nascimento, no caso dos filhos e entea-
dos e Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável 
para cônjuges. 

A diversão continua. Para a criançada serão oferecidos 
sessões de cinema, leitura de livros na Indústria do Conheci-
mento e trabalhos manuais, como pintura e dobraduras. 

Para quem gosta de futebol, terá um torneio Futebol So-
ciety, as inscrições serão feitas na hora. 

“A nossa expectativa é a melhor possível. Pretendemos 
proporcionar aos trabalhadores e seus dependentes, opor-
tunidade de atendimentos em serviços de qualidade de vida, 
educação, lazer e entretenimento. Queremos garantir atendi-
mentos a 200 pessoas”, frisou a Gestora da Unidade do SESI 
no Distrito Industrial, Regina Moraes.

Ainda de acordo com Regina o evento não se trata apenas 
da comemoração do aniversário do CAT, mas também, uma 
oportunidade de estreitar as relações entre a entidade e os 
trabalhadores. “Esse evento será mais um meio de divulga-
ção dos serviços prestados pelo SESI e especialmente o CAT 
Waldir Peccini, instalado no Distrito, para facilitar o acesso 
dos trabalhadores e seus dependentes e mantermos a relação 
com nossos clientes”, declarou.

Os interessados em participar devem chegar cedo para 
garantir suas senhas nos serviços de saúde. Para mais infor-
mações os telefones para contato são: 3621-6603/ 99112-
4303/99144-0999.
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SESI Roraima promoveu um concurso interno 
sobre Saúde e Segurança no Trabalho

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
SESI – CIPA, realizou, no mês Abril, o concurso “Ajude o 
SESI a construir 10 dicas de Saúde e Segurança no Traba-
lho e criação da marca sobre o mesmo tema”, com o ob-
jetivo de fortalecer na instituição a cultura da prevenção 
de acidentes de modo a assegurar um ambiente saudável 
e produtivo a partir da elaboração de um trabalho com 
identidade própria, construído com a participação de to-
dos. 

O concurso foi divido em duas categorias, na primeira 
os colaboradores deveriam apresentar um Decálogo com 
as sugestões de segurança no ambiente de trabalho e na 
segunda deveriam apresentar uma logomarca que será o 
símbolo dessa iniciativa.

A revelação dos vencedores aconteceu no dia 28 de 
abril, data em que é comemorada o Dia da Saúde e Segu-
rança no Trabalho e que foi instituída pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em memória a 78 minei-
ros que morreram em 1969 em decorrência de explosão 
em uma mina no estado da Virginia nos Estados Unidos.

Ao todo foram nove vencedores na primeira catego-
ria, sendo três do Centro de Educação João de Mendonça 
Furtado - CET, Agnaldo de Teixeira de Carvalho, Nilza Cris-
tina da Silva, Rosa Maria Cruz da Silva; três do CAT - Cen-
tro de Atividades do Trabalhador Senador Fernando Be-
zerra (Sede), Ana Célia Alves Rodrigues, Nayara Kristina 

Pereira Bezerra Ribeiro e Rosana Camelo de Sousa e; três 
do CAT- Centro de Atividades do Trabalhador Waldir Pec-
cini (Distrito): Suanny Souza da Silva, Abdiel dos Santos 
Sindeaux, Elis Regina Albuquerque. Todos ganharam kits 
contendo um certificado de participação, duas bolas (Vô-
lei e Handebol), squize, uma camiseta e um dia de folga.

Para representar as Unidades houve uma votação in-
terna entre todos os colaboradores do SESI e as dicas 
escolhidas pelos sesianos foram a da Rosa Maria Cruz da 
Silva para o CET, Rosana Camelo de Sousa para a Sede e 
Abdiel dos Santos Sindeaux para o Distrito.

Já a logomarca que irá representar essa iniciativa, é 
da colaboradora Suanny Souza da Silva da unidade CAT- 
Distrito.

 “O concurso das 10 dicas de SST e criação da logo-
marca foi uma ação muito importante e interessante, no 
sentido de percebemos a participação dos nossos cola-
boradores da Educação, Sede e Distrito. Esse trabalho só 
foi possível graças ao apoio da nossa Superintendente, 
das nossas coordenações e dos nossos conselheiros que 
se mobilizaram e se envolveram. E a nossa avaliação não 
poderia ser diferente, foi muito bom ter lançado esse de-
safio que chamou a atenção de nossos sesianos para o 
tema proposto, foi um trabalho lindo para nossa institui-
ção e construído pelos nossos colaboradores”, ressaltou 
a presidente da CIPA, Regina Moraes.

Vencedores durante cerimônia de premiação.
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Conheça abaixo os Decálogos escolhidos para representar as unidades:
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Porta-retratos, embalagens personalizadas, almofadas de feltro, 
artesanato em bijuterias, sabão em barra e sabão líquido, sucos de-
tox, bolos de pote, pirulitos de bolacha. Esses foram alguns projetos 
entre os 25 que estiveram em exposição na 12ª edição da Indústria 
de Talentos, realizada pelo Centro de Educação do Trabalhador João 
de Mendonça Furtado – CET/SESI, no dia 03 de junho e contou com 
presença de 1200 pessoas, segundo a organização.

Neste ano os alunos receberam um desafio diferente. Eles tive-
ram que colocar em prática sua visão empreendedora, habilidades 
de planejamento, negociação, criatividade, liderança, organização e 
espírito de equipe, tudo isso para criar e colocar em funcionamento 
uma empresa experimental.

A turma do 3ª ano A, que atende crianças de 8 e 9 anos, por 
exemplo, criou a empresa Choco-Frutas, cuja ideia era comercializar 
frutas com um sabor especial, o chocolate. Para isso eles tiveram 
que pesquisar os gostos de seus clientes, os valores nutricionais, a 
quantidade exata do famoso chocolate e as combinações de frutas 
com esse ingrediente especial. Além disso, durante a Indústria, os 
pequenos empresários, deram explicações sobre o seus produtos e 
garantiram boas vendas.  

Já os alunos do 5ºAno A, ousaram na produção de dois produtos 
de limpeza indispensáveis no dia a dia, o sabão em barra e sabão lí-
quido, produzidos a partir do reaproveitamento do óleo de cozinha. 
A ideia deu tão certo que não foi preciso muito tempo de vendas, em 
poucas horas os produtos esgotaram.  

As crianças do Maternal apostaram na produção dos Sanduíches 
Naturais que, além de saboroso, é bastante nutritivo, contém baixo 
teor calórico e, super recomendados, para quem é adepto à vida 
saudável e prefere alimentos frescos.  Os sanduíches foram feitos 
a base de pães integrais, alface, tomate e creme de frango com ce-
noura ralada e receberam no nome de “Sanduiche Macunaima” em 
suas embalagens.

A mãe do aluno Arthur Vinícius do 4º Ano B, Joseny Ribeiro, 
aproveitou o evento para conhecer os projetos e avaliou o evento 
como, inovador. “Achei muito interessante a proposta desse ano que 
foi trazer a realidade de vendas, a inovação para produzir diferentes 
produtos e o mais interessante disso tudo é que os alunos aprende-
ram a empreender”, relatou. 

A Rosely Alves Lopez parabenizou a iniciativa da Escola e já no-
tou grandes resultados em relação ao aprendizado da filha, Ana Lau-
ra Alves, do 1º Período. “Eu particularmente amei a programação e 
fiquei muito feliz em ver minha filha explicando sobre sua empresa, 
sobre como foi desenvolvido o seu projeto. Ela aprendeu direitinho 
e eu só tenho a agradecer a Escola do SESI pelo ótimo trabalho”, 
afirmou.

Vale ressaltar que um mês antes do evento, os alunos fizeram 
todo um estudo prévio sobre empresas e definiram os produtos a se-
rem vendidos. Cada turma desenvolveu seus experimentos, realizou 
degustações e amostras antecipadas para entregarem aos clientes 
um produto de qualidade.

A Indústria de Talentos é um projeto interdisciplinar e tem como 
objetivo promover o empreendedorismo e a educação financeira. 
A proposta desenvolvida pela Escola incentiva a criação de projetos 
inovadores, que trabalha de forma contextualizada ações que visam 
despertar o espírito empreendedor. 

“Este ano trouxemos a inovação e a ideia de construir uma em-
presa, desde a abertura até a definição do segmento/ramo em que 
atuaria, ou seja, quais produtos iriam ofertar na Indústria de Talen-
tos. Foram definidos nome fantasia, logomarca, a escolha dos pro-
dutos, e feito um levantamento prévio dos custos para saber o lucro 
obtido com as vendas. Esse conceito de empreendedor e educação 
financeira trabalhado na escola proporcionou aos nossos alunos mu-
danças de hábitos e estimulou nossas crianças a serem empreende-
doras”,  explicou a vice-diretora Gardênia Cavalcante.

Ainda de acordo com Gardênia Cavalcante, o evento foi um su-
cesso, desde a elaboração, experimentos até a culminância com 
venda 100% dos produtos produzidos pelos alunos.  “O resultado 
da Indústria de Talentos 2017 foi gratificante, pois superou todas 
as expectativas da equipe, dos alunos e dos colaboradores do SESI. 
Destacamos nesse evento o grande envolvimento dos familiares 
abraçando os projetos desenvolvidos por seus filhos no contexto es-
colar”, ressaltou.

A ação foi desenvolvida com 675 alunos do maternal ao 9º ano 
nas turmas A e B e, recebeu o apoio de 80 colaboradores entre equi-
pe pedagógica, gestores e professores.

Ao todo foram 25 projetos das turmas do Maternal ao 9º Ano.

Indústria de Talentos 2017 foi um sucesso
Mais de mil pessoas visitaram as “miniempresas”. Evento teve recorde de 

público e de vendas
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Indústria de Talentos 2017 - Confira como foi a programação:
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O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai) oferece 
140 vagas de cursos técnicos na 
unidade do Asa Branca. As inscri-
ções estão abertas até o fechamen-
to das turmas, para os cursos de: 
Técnico em Comunicação Visual, 
Confeitaria, Manutenção e Supor-
te em Informática, Redes de Com-
putadores e Técnico em Segurança 
no Trabalho.

Podem se matricular os candi-
datos que tenham concluído o Ensi-
no Médio ou que estejam cursando, 
em 2017, no mínimo, o 3.º ano do 
Ensino Médio ou de curso equiva-
lente em cursos regulares ou na 
modalidade da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA).

Os cursos têm, em média, 1 ano 
e 6 meses de duração e diferentes 
valores de investimento, que va-
riam de R$ 185,00 a R$ 230,00, que 
podem ser conferidos diretamente 
no edital, disponível no site institu-
cional www.rr.senai.br 

Os Cursos Técnicos são uma óti-
ma forma de impulsionar a carreira, 
pois otimizam o tempo de estudo e 
favorecem o retorno do investimen-
to com mais rapidez. As matrículas 
serão realizadas exclusivamente no 
SENAI, localizado na Av. dos Imi-
grantes, 399 – Asa Branca, no horá-
rio de 7h30 às 12h e 13h30 às 18h e 
cada candidato só poderá se inscrever para um único curso. 

Sobre os cursos:

TÉCNICO EM CONFEITARIA
• Organiza o processo de trabalho e a matéria-prima utiliza-

da nas produções de confeitaria, incluindo: desenho, preparação, 
decoração e montagem de serviços;

• Produz doces, biscoitos, bolos, tortas, sobremesas, salgados 
e canapés, considerando ingredientes e peculiaridades regionais;

• Utiliza técnicas que garantem a qualidade higiênico-sanitá-
ria e a conformidade com a legislação dos alimentos e de suas 
embalagens;

• Opera equipamentos e maquinário, além de efetuar contro-
le de estoque e custos.

TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES 
• Esse profissional instala e configura dispositivos de comu-

nicação digital e programas de computadores em equipamentos 
de rede;

• Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de computa-
dores; 

• Configura acessos de usuários, serviços de rede, tais como 
firewall, servidores web, correio eletrônico, servidores de notí-
cias, além de implementar recursos de segurança em redes de 
computadores.

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL
• Executa programação visual de diferentes gêneros e forma-

tos gráficos para peças publicitárias como livros, portais, painéis, 
folders, revistas ou jornais;

• Desenvolve e emprega elementos criativos, como ilustra-
ções e tipografias;

• Cria elementos de identidade visual com análise e interpre-
tação das peças;

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO – Curso a distância
• Atua na elaboração e implementação da política de saúde e 

segurança do trabalho nas instituições;
• Desenvolve ações educativas;
• Orienta quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Indivi-

dual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC);
• Coleta e organiza informações de saúde e de segurança no 

trabalho;
• Executa o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA);
• Investiga, analisa acidentes e recomenda medidas de pre-

venção e controle.

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA – 
Curso a distância

• Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
de informática;

• Identifica as arquiteturas de rede e analisa meios físicos, 
dispositivos e padrões de comunicação;

• Avalia a necessidade de substituição ou mesmo atualização 
tecnológica dos componentes de redes.

SENAI
Estão sendo ofertadas 90 vagas na modalidade de Ensino a Dis-

tância e 50 na modalidade presencial
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Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br


