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Balança Comercial mostra resultados positivos 
no mês de julho

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima – FIER divulgou 
nesta semana a Balança Comercial do mês de julho, que manteve o 
cenário positivo de exportações e alcançou superávit de US$ 
1.076.281. Este ano a balança tem se mantido em superávit desde 
março. 

No sétimo mês do ano foram exportados US$ 1.679.177, valor 
superior ao de julho do ano passado, que foi de US$ 1.339.358, o 
que resulta em um acréscimo de 20%. A Madeira, com participação 
de 57,91%, permanece em primeiro lugar, neste posto desde abril 
de 2012. Houve um acréscimo de 43% em volume exportado deste 
item, se comparada sua participação de junho para julho deste ano 
(de US$ 555.228 para US$ 972.357). A Soja subiu de posição, 
passando para segunda colocação em julho no ranking de 
exportações de 2013, com participação de 36,24%. 

Em terceiro aparece o Óleo de Soja, com volume de exportações 
no valor de US$ 14.004, sendo que no mês de junho deste ano este 

produto nem aparecia entre os três primeiros produtos exportados. 
Ultrapassou o Couro, que teve queda nas exportações, saindo da 2ª 
posição no ranking, nem aparecendo mais entre os três primeiros 
no mês de julho, em volume exportado. Os países para onde mais se 
exportou em julho foram: Venezuela (48,61%), Países Baixos - 
Holanda (36,03%) e Guiana (9,02%), respectivamente. 

Em relação às importações, julho de 2013 (US$ 602.896) 
apresentou um acréscimo de 38% em relação ao mesmo mês em 
2012. Os produtos que permanecem com maior volume de 
importações no Estado são os Equipamentos de Informática e 
acessórios, com US$ 326.019, com 54,08% do total das 
importações, se mantendo à frente de Máquinas, aparelhos e 
Materiais Elétricos, assumindo a segunda colocação no ranking, 
com participação de US$ 102.583 (17,02%). Os países de onde mais 
se importou foram: China (80,15%), Canadá (8,08%) e Estados 
Unidos (3,86%), respectivamente. 
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SESI participa da Semana do Peixe em Roraima
De 2 a 14 de Setembro o Ministério da Pesca e Aquicultura, por 

meio de sua superintendência em Roraima, está promovendo a 10ª 
Semana do Peixe. A abertura da programação foi realizada, no 
Plenário Deputado Valério Magalhães, da Assembleia Legislativa. 
Durante a solenidade a nutricionista do SESI, Márcia Andréia de 
Brito Pimentel, ministrou a palestra: A Importância do Consumo do 
Pescado.

Em Roraima a programação conta com cursos de extração de 
espinhas de peixe, palestras, seminário técnico sobre a piscicultura, 
torneio de pesca de canoagem, visitação técnica a tanques de 
piscicultura e promoções de peixes em supermercados e no 
caminhão Feira do Peixe, que estará disponibilizando o tambaqui 
por R$5,00kg. 

Este ano, a superintendência regional firmou parceria com o 
SESI, que por meio da Unidade Lazer, irá oferecer cursos do Cozinha 
Brasil, com receitas utilizando somente o peixe. O curso terá carga 
de 10 horas, contempla aulas teóricas e práticas, onde os 
participantes conhecerão as técnicas de manuseio e preparo do 
alimento e ainda desenvolverão as receitas junto com os técnicos e 
nutricionistas  da unidade móvel do Cozinha Brasil.

Os cursos acontecem no município de Mucajaí, entre os dias 
quatro e seis e Caracaraí, nos dias 11, 12 e 13. A expectativa é 
atender 130 pessoas da comunidade pesqueira em cada município. 

A Semana do Peixe é realizada anualmente em todos os estados 
brasileiros, e tem o objetivo de incentivar o consumo de pescado 

regularmente, por meio de várias ações, com palestras e cursos, 
bem como divulgação dos benefícios do pescado para a saúde 
humana.

O superintendente da Pesca e Aquicultura em Roraima, Marcos 
George de Lima falou sobre a parceria firmada com o SESI-RR. 
“Acredito que a realização dos Cursos do Cozinha Brasil, farão 
diferença na programação deste ano, e será uma bela experiência 
que se repetirá nas demais edições da Semana do Peixe.”, finalizou. 

Foto: ASCOM/Sistema Indústria

Nutricionista do SESI ministra palestra durante a abertura da 10ª Semana do Peixe

Fortalecimento Sindical é discutido
em mesa redonda do PDA

A Federação das Indústrias de Roraima, por meio do Programa 
de Desenvolvimento Associativo - PDA, promoveu no dia 5 de 
setembro, uma mesa redonda para dirigentes sindicais com o 
tema: “Como atrair e manter o associado”.

O evento aconteceu na sala de reuniões da FIER e contou com 
a participação do presidente do Sindicato das Indústrias de 
Marcenaria do Estado de Roraima – SINDIMAR, João de Lima 
Tavares e o presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras e 
Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso – SIMNO, Roberto Rios 
Lima, e como mediador, representando a Confederação Nacional 
da Indústria – CNI, o empresário do ramo calçadista, Getúlio 
Vargas. 

O objetivo do evento foi  estimular nos participantes a adoção 
de estratégias bem sucedidas na atração e manutenção de 
associados, e proporcionar a troca de experiências entre 
lideranças sindicais de diferentes regiões do país. A ação faz parte 
do cronograma trimestral do PDA, que é realizado em parceria 
com a CNI.

Roberto Rios destacou que foi interessante falar sobre o 
trabalho desenvolvido pelo sindicato nos últimos sete anos, bem 
como as barreiras e os trâmites enfrentados em prol do 
fortalecimento do setor. “Acredito que a minha participação será 

importante para o setor aqui em Boa Vista, porque um dos 
principais segmentos econômicos é a madeira e poucas pessoas 
sabem disso. Roraima é um Estado com floresta nativa, então 
porque não fomentar ainda mais essa economia de maneira 
sustentável”, concluiu.

“A minha contribuição para esta mesa redonda foi pela 
experiência que tenho com o sindicalismo, há mais de 20 anos. 
Como mediador, procurei conduzir os trabalhos de forma que os 
empresários participem mais dos sindicatos e tenham em mente 
formas de gerar interesse para a associação sindical. Se não 
houver participação do empresariado, não há fortalecimento do 
setor”, declarou o empresário Getúlio Vargas.

Os empresários falaram sobre o plano de manejo florestal e os 
entraves para o desenvolvimento do setor. A principal dificuldade 
citada foi a liberação de licenças por parte dos órgãos ambientais.

O presidente do SINDIMAR, João de Lima Tavares, destacou 
que ações como esta rendem boas experiências não só ao setor 
moveleiro e madeireiro, mas para todos os outros segmentos. 
“Nós temos muito a ganhar ouvindo cases de outros Estados, 
iremos dar uma pequena contrapartida com experiências do 
nosso setor, vamos comparar as informações, analisando como 
um todo e buscando melhorias”, completou.

Foto: ASCOM/Sistema Indústria
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Estão sendo ofertadas 100 vagas, sendo 50 para o exame do 
Ensino Fundamental e 50 para o Ensino Médio. 

Para se inscrever, os candidatos devem ter idade igual ou 
superior a 15 anos, na data da prova, para o Ensino Fundamental e 
18 anos ou mais para a prova do Ensino Médio.
Os interessados poderão efetuar sua inscrição no Centro de 
Educação do Trabalhador, João de Mendonça Furtado (Escola do 
SESI), na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786, Aeroporto, das 
08h às 18h30. A distribuição das senhas será a partir das 8h. 

Os documentos necessários para efetuar a inscrição são:
01 foto 3x4 recente;
01 cópia do RG;
01 cópia do CPF;
01 cópia do comprovante de residência.

Mais informações, pelo telefone 4009-1879. O edital com o 
conteúdo programático e datas das provas está no site 
www.sesirr.org.br.
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Comunidade

Escola do SESI abre inscrições para Exame de Suplência
O Centro de Educação do Trabalhador, João de Mendonça 

Furtado, está com inscrições abertas para os Exames de Suplência, 
para a comunidade. As inscrições acontecem nos dias 10 e 11 de 
setembro para o Ensino Fundamental e nos dias 12 e 13 para o 
Médio.

Os Exames de Suplência são destinados àqueles que não 
concluíram ou não deram continuidade aos estudos na idade própria.

Alunos do curso de Mecânico de Manutenção de 
Automóvel realizaram visita em concessionária

Exames de suplência são realizados  na Escola do SESI

O SENAI promoveu no último dia 28, 
visita técnica à uma concessionária, 
com os alunos de Mecânico de 
Manutenção de Automóvel  na 
m o d a l i d a d e  d e  a p re n d i za g e m  
industrial, com isso, proporcionou aos 
aprendizes uma experiência prática de 
atuação no mercado no qual estes 
jovens estão se qualificando.

Os alunos visitaram a oficina da 
C h ev ro l et  e  a co m p a n h a ra m  e  
compreenderam a importância do 
processo de inspeção dos veículos 
durante a entrada e a saída dos 
mesmos, e conheceram a área de funilaria e lanternagem e os 
Equipamentos de Proteção, Individual –EPI's tudo com orientações 
técnicas.

O gerente de oficina, Tiago da Silva Lima, falou da importância 
das visitas técnicas. “É um momento importante que permite a 
troca de experiências, me sinto grato em poder contribuir com a 
formação destes futuros profissionais que estão aprendendo como 

é o cotidiano do profissional de manutenção 
automotiva. Em nossa oficina contamos com 
os serviços de três aprendizes do SENAI que 
t ê m  a p r e s e n t a d o  u m  e x c e l e n t e  
desempenho” acrescentou.

O aluno Matheus Jose Evangelista dos 
Anjos, ressaltou a importância destas 
atividades externas, em destaque para o 
preparo dos técnicos que os receberam. 
“Conhecer ambientes fora da sala de aula 
certamente nos tornará profissionais com 
melhor preparo para a realidade de 
mercado”, concluiu.

Para o coordenador da área de 
Automotiva do SENAI Roraima, Gil Monteiro, é muito gratificante 
ver no semblante dos alunos a curiosidade e a felicidade de estarem 
participando de atividades como esta. “Isso é o que nos diferencia 
da educação normal, pois temos uma resposta rápida aos anseios 
profissionais que os jovens esperam e é isto que o SENAI 
proporciona, não só a realização profissional, mas a realização de 
sonhos”.

Alunos do SENAI em aula prática em concessionária de veículos

Cursos Técnicos são ofertados pelo SENAI por meio do SISUTEC

O Sistema de Seleção da Educação 
Profissional e Tecnológica – SISUTEC 
está oportunizando a entrada, no 
ensino técnico, de pessoas que já 
concluíram o ensino médio, além de 
valorizar sua formação. 

Em todo o Brasil, o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial - SENAI 
está investindo nesta modalidade de 
ensino, por meio de 797 unidades 
operacionais espalhadas pelo país.

O SENAI Roraima, atualmente, 
oferta quatro cursos técnicos, sendo 
eles: Téc. em Confeitaria, Téc. em 
Manutenção e Suporte em Informática, Téc. em Segurança no 
Trabalho e Téc. em Eletrotécnica. Por meio do Sisutec, está 
previsto para iniciar ainda no mês de setembro mais três turmas. 

O Sisutec é gerenciado pelo Ministério da Educação – MEC, no 
qual instituições públicas e privadas, de ensino superior e de 
educação profissional e tecnológica, oferecem vagas gratuitas em 
cursos técnicos na forma subsequente para candidatos 
participantes do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.

Para o processo de inscrição nos cursos ofertados pelo SENAI, 

foram realizadas duas chamadas para 
os alunos com melhores notas no 
ENEM 2012, após estas chamadas as 
vagas remanescentes foram ofertadas, 
sem a obrigatoriedade de ter 
participado do ENEM 2012. As 
i n s c r i ç õ e s  f o r a m  r e a l i z a d a s  
exclusivamente pela internet.

Nas Instituições Públicas e nos 
Serviços Nacionais de Aprendizagem 
está prevista a assistência estudantil 
para subsidiar  a l imentação e 
transporte, de acordo com Lei Nº 
12.513, de 26 de outubro de 2011.

Um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria - CNI 
mostra que 72% dos ex-alunos de cursos técnicos conseguem 
trabalho no primeiro ano após a formatura e têm renda média de 
2,6 salários mínimos. Além disso, 73% estão ocupados em 
atividades relacionadas à área de formação. Conforme o estudo, 
trabalhadores com formação técnica ganham 24% a mais que os 
que têm apenas o ensino básico. Os dados são referentes ao 
período de 2010 a 2012 e foram divulgados neste ano.

SENAI oferece cursos por meio do SISUTEC

Foto: ASCOM/SENAI

Foto: ASCOM/SENAI
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Nós estudamos o mercado de trabalho há quase 50 
anos para oferecer cursos de Pós-Graduação 
completos e reconhecidos que fazem a diferença na 
sua carreira.
Com a Barão EAD o resultado é você mais completo, e 
o mercado, mais completo com você!

ESTUDE POR VIDEOAULAS
E COMPLETE O CURSO EM

APENAS 6 MESES

Mensalidades a partir de

R$ 299,00

Agora a Barão EAD está 
disponibilizando 7 dias de 
acesso grátis pra você 
assistir videoaulas e ler 
livros digitais dos nossos 
cursos de pós-graduação.

Confira nossa metodologia de ensino e escolha 
o Barão EAD

Agora você pode experimentar!

www.baraoead.com.br    0800 727 6282

Mensalidades a partir de

R$ 118,00

Confira os cursos oferecidos

Pós-Graduação Barão EAD Você mais completo.

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capital Júlio Bezerra, 363 - Centro

(95) 3621-3571 / 8112-1952
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O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, está com inscrições abertas para 
novas turmas dos cursos de Pós-Graduação, uma parceria com a 
Faculdade Barão de Mauá, do Estado de São Paulo. São mais de 30 
cursos na área de Educação, Negócios, MBA Executivo e Jurídico. Os 
valores mensais variam de R$118,00 a R$  299,00 reais. 

O curso de pós-graduação é dividido em quatro módulos, com 
duração de três meses cada, totalizando 12 disciplinas. Ao final de 
cada módulo, o aluno realizará as provas presenciais das disciplinas 
previstas no calendário.

Os documentos necessários para matrícula são: Carteira de 
identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou comprovante de 
conclusão de curso de graduação (cópia autenticada em cartório), 
certidão de nascimento ou casamento (cópia), comprovante de 
residência recente em nome do aluno (cópia).

As inscrições podem ser feitas no IEL, localizado na Avenida 
Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro, pelo telefone 3621 3571 e 8112-
1953(vivo) ou pelo site www.baraoead.com.br, até o dia 10 de 
setembro.

EAD - A Metodologia de ensino a distância foi desenvolvida para 

que diversas pessoas tenham acesso aos cursos de pós-graduação 
do Centro Universitário Barão de Mauá. Pelo sistema EAD é possível 
acessar todo o conteúdo pela internet, disponível no portal AVA.

 O sistema permite que o aluno compareça ao pólo somente nas 
avaliações, uma vez que todo o conteúdo está disponível no Portal 
AVA, em videoaulas e nos livros em PDF que são disponibilizados 
para download.

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade de 
horário para quem não possui disponibilidade para realizar cursos 
presenciais. Desse modo, essas pessoas podem se manter 
atualizadas perante o mercado de trabalho, por meio de um 
material preparado por professores qualificados, que utilizam a 
mais moderna tecnologia à disposição do Ensino a Distância, sem 
depender da sala de aula presencial.

As aulas são gravadas em formato de vídeo, utilizando recursos 
multimídia para oferecer o melhor da tecnologia para o 
aprendizado. Os livros são produzidos com equipamentos de última 
geração. O material é de alto padrão e é produzido pelos melhores 
profissionais de cada ramo.

Inscrições para Pós-Graduação IEL/Barão de Mauá estão abertas
até o dia 10 de setembro

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br
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