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Balança Comercial do mês de Junho é divulgada
pela FIER

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER divulgou nesta
semana o saldo da Balança Comercial do mês de junho de 2014,
registrando um déficit de (–US$ 272.587). Porém, se comparado
ao mesmo período do ano passado o resultado é positivo, com
um superávit de US$ 714.712.
EXPORTAÇÕES
No mês de junho de 2014 foram exportados US$ 439.667. Em
comparação com junho de 2013, que apresentou um volume de
exportações de US$ 1.014.583, observa-se uma diminuição de
56,66%, correspondendo a um decréscimo de (–US$ 574.916) do
atual período.
A exportação de Madeira como principal produto foi mantida, correspondendo a US$ 212.389 e representando 48,30% das
exportações; seguido por Ferro ou Aço, com US$ 72.079, o que
corresponde a 16,39%, e pela Soja, com US$ 34.658, com participação de 7,88% no volume exportado.
Os países para onde mais se exportou em junho de 2014, pela
ordem foram: Países Baixos/Holanda com US$ 167.407(38,07%),
seguidos por Taiwan (Formosa) com US$ 72.709 (16,53%) e Guia-

na, com um volume de US$ 60.908 (13,85%) em exportações.
IMPORTAÇÕES
Em junho de 2014, as importações somaram US$ 712.254. O
atual período quando comparado ao mês de junho de 2013 (US$
299.871), apresentou uma elevação de 137,52% (US$ 412.383).
Máquinas, Equipamentos de Informática e suas Partes, assim
como no mês anterior, permanecem com maior volume de importações, com US$ 236.294, participando com 33,17% do total importado; seguido por Máquinas, aparelhos e materiais elétricos,
e suas partes com um volume de US$ 109.950, o que representa
15,43% das importações; na sequência Vidros e suas Obras com
um total de US$ 105.145, correspondendo a 14,76% das importações.
No quadro dos países de onde mais se importou em junho de
2014, permanece na primeira posição a China, com US$ 434.743
correspondendo a 61,03% das importações, seguido pela Venezuela com US$ 89.034 correspondendo 12,50%, e por Trinidad
e Tobago com US$ 62.922, o que representa 8,83% do total importado.
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Curso Como atender a fiscalização do trabalho movimenta
sede da FIER

Na tarde da terça-feira (22),
serem superados no entendimento
mais de 30 colaboradores do sedas questões trabalhistas. “O curso
vem para fazer com que as empretor de recursos humanos de emsas conheçam as normas e tentem
presas industriais associadas aos
sindicatos patronais participaram
adequar as situações de acordo
do curso “Como atender a fiscacom a realidade do Estado de Rolização do trabalho”. O facilitador
raima”, completou.
Para o Engenheiro Civil e emda ação foi o contabilista e consulpresário, Hamilton Thomas Junior,
tor da Confederação Nacional da
Indústria – CNI, Marcelo Carvalho.
muitos profissionais da área de
O curso faz parte do edital Asengenharia deveriam participar
socia Indústria, desenvolvido pelo
do curso. “As questões trabalhisPrograma de Desenvolvimento
tas em uma empresa são de funAssociativo – PDA. O objetivo foi
damental importância. O curso foi
Foto : ASCOM Sistema Indústria
apresentar um conjunto de nor- Consultor da CNI apresentou normas, procedimentos e documentos relacionados à fiscalização trabalhista
muito vantajoso para o crescimenmas, procedimentos e documento profissional, pudemos debater e
tos relacionados à fiscalização trabalhista, com destaque para as aprender com as experiências dos outros participantes. Foi muito
boas práticas de atendimento ao fiscal do trabalho.
produtivo”, enfatizou.
Entre os tópicos abordados, as características da fiscalização,
O consultor da CNI Marcelo Carvalho destacou que os empresánormas gerais e específicas, ações fiscais dos auditores do Ministé- rios devem buscar um equilíbrio para agir com conhecimento para
rio do Trabalho e Emprego; ações fiscais dos procuradores do Minis- enfrentar determinadas situações. “Quando o empresário não cotério Público do Trabalho, como atender a fiscalização, normas regu- nhece algo, a tendência é que fique receoso com problemas que
lamentadoras de SST e a ação da indústria para a competitividade.
possam surgir nas empresas. A partir do momento que se trabalha o
O engenheiro de segurança do trabalho da Renovo Engenharia, equilíbrio e o conhecimento, enfrenta-se as demandas do dia-a-dia
Samuel Costa destacou que hoje o empresário tem muitos desafios a de forma eficiente”, concluiu.

ERRATA
Informamos que na edição nº 226, de 18.07.14 desse informativo, na matéria Conselhos temáticos realizam 3ª reunião, no segundo
parágrafo, onde se lê “ No dia 15 os membros do COMPI assistiram”,

leia-se membros do CTRSRT. E no terceiro parágrafo, onde se lê “A
segunda reunião foi a do CTRSRT”, leia-se reunião do COMPI. Pedimos
desculpas pelo equívoco e agradecemos a compreensão.
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Prêmio Marca Brasil 2014
SESI recebe um dos mais importantes prêmios multisetoriais do país

No dia 16 de setembro, acontece em Brasília, a cerimônia de
entrega do Prêmio Marca Brasil 2014. O SESI foi o mais votado como
a Melhor Marca de Ginástica Laboral e Melhor Marca de Serviços
para Sipat (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho)
publicada pelo Grupo Cipa. O reconhecimento chegou por meio de
pesquisa realizada com os consumidores desse mercado de atuação.
O Prêmio Marca Brasil é um dos mais importantes e expressivos
prêmios para o setor empresarial brasileiro, por permitir, de maneira clara e objetiva, que os consumidores dos mercados abrangidos
elejam de forma direta e democrática, as marcas que têm a sua
preferência cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento
dos mercados contemplados, porque estimula todas as empresas
desses setores a buscarem esta indiscutível imagem de distinção.
Tais prêmios são outorgados somente às marcas de empresas
e/ou produtos que se mantiveram na liderança em sua categoria
por no mínimo oito anos. Neste caso nos anos de 2006 a 2014 e
são o reconhecimentos pelos resultados de excelente trabalho, que

a empresa vem realizando e que a coloca na merecida posição de
liderança.
A homenagem é concedida pela Trio International Distinction,
que há 15 anos possui parceria entre a Tarcom Promoções e as Revistas Técnicas Setoriais que são utilizadas como canais de comunicação de alta credibilidade entre os mercados pesquisado e seus
respectivos consumidores.
Programa Ginástica na empresa - Atualmente o SESI Roraima atende 1.609 trabalhadores em 10 empresas, que tem um planejamento
diferenciado, para atender as necessidades de cada uma, observando a quantidade de trabalhadores, os setores de trabalho e o tempo
disponível para o desenvolvimento das atividades.
O Programa SESI Ginástica na empresa tem caráter educativo e
preventivo, realizado em nível nacional e voltado para a valorização
do trabalhador. Mais do que uma série de exercícios ele é um Programa de autodesenvolvimento que estimula a conscientização e a
busca por um dia a dia mais saudável e, consequentemente, uma
vida melhor.

SESI realiza Capacitação de iniciação a Educação
Tecnológica e Robótica

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Escola do SESI é a única do Estado que atua com a metodologia

Na terça-feira (22), teve início a capacitação de Iniciação à
Educação Tecnológica e Robótica – LEGO Education, para os professores e Coordenadores Pedagógicos do Centro de Educação
do Trabalhador – CET/SESI.
A ação visa capacitar 10 profissionais para atuar com soluções de aprendizagem desta metodologia visando prepará-los
para integrar Educação tecnológica ao conteúdo programático
da Escola, desenvolvido por meio da parceria entre a Lego Education e o SESI.
A Escola do SESI é a única instituição de ensino de Roraima

que tem este diferencial e as aulas têm sido um sucesso desde 2007, pois estimulam a criatividade dos alunos, bem como
contextualizam os conteúdos fazendo com que o processo de
aprendizagem mais significativo e prazeroso.
“É um grande orgulho poder proporcionar esse projeto aos
nossos alunos e ser a única Escola de Roraima que atua com a
LEGO ZOOM, pois além de aprenderem os conteúdos formais,
também tem contato com técnicas que estimulam a solidariedade, o trabalho em equipe e o potencial criativo”, explica a
Diretora do Centro de Educação do SESI, Ellen Cavalcante.

Centro de Educação do Trabalhador disponibiliza vagas para
o ensino fundamental
Estão disponíveis para o segundo semestre de 2014, vagas
para as turmas do 7º ano (matutino), 7ª série (matutino), e 8ª
série (matutino) do ensino fundamental no Centro de Educação
do Trabalhador João de Mendonça Furtado. As vagas são destinadas para filhos ou dependentes dos trabalhadores da indús-

tria e comunidade.
Para mais informações basta entrar em contato pelo telefone 4009-1879 ou dirigir-se à secretaria da Escola, em horário
comercial, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº
3786, bairro Aeroporto.
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SENAI Roraima atende Sindicato de Grãos em
Roraima
No último dia 16 o Disidente, Izabel Itikawa, o
retor Regional do SENAI
SENAI/RR tem sido parceiro
Roraima, Arnaldo Mendes
dos Sindicatos e das emde Souza Cruz, esteve reupresas do Estado, “o atennido com representantes
dimento do SENAI tem sido
do Sindicato das Indúsde extrema importância
trias de Grãos do Estado
porque vem contribuindo
de Roraima – SINDIGRÃOS
com as indústrais na quaapresentando propostas de
lificação de mão de obra,
Educação Profissional e de
além disso, os Serviços TécServiços Técnicos e Tecnonicos oferecidos por essa
lógicos.
instituição tem melhorado
Com intuito de melhorotina das nossas empreFoto: ASCOM SENAI
rar a força de trabalho e o
sas, principalmente o tracrescimento da indústria, o Empresas filiadas ao SINDIGRÃOS conhecem cursos específicos e serviços de qualidade de energia elétrica.
balho de eficiência energéSENAI/RR iniciou uma série
tica, pois com ele tivemos
visitas técnicas nas empresas filiadas ao SINDIGRÃOS e tem uma redução de mais de 50% nas contas de energia elétrica.
realizado ações que vão de encontro as necessidades dos em- É muito bom poder contar com a parceria do SENAI”, disse.
presários. Dentre essas atividades estão a oferta dos cursos
Para o Gerente de Relações com o Mercado do SENAI
específicos e serviços de qualidade de energia elétrica.
Roraima, Ubirajara Sá Neto, esses encontros com os empreParticiparam da reunião representantes das empresas Ar- sários são importantes para podermos ouvir as demandas e
roz Prato Chic, Arroz Faccio, Arroz Tia Maria, Arroz Itikawa, propor soluções para atender os Sindicatos, pois o SENAI RoArroz Tropical e Arroz Tio Ivo onde também puderam conhe- raima possui um leque de serviços que ajudam a tornar a
cer o Programa Emprega Indústria, que foi desenvolvido para indústria mais competitiva.
facilitar a contratação de mão de obra qualificada.
Informações sobre os Serviços Técnicos e Tecnológicos e
O SINDIGRÃOS, com o apoio da FIER, está em fase de Consultorias oferecidas pelo SENAI Roraima podem ser obtifiliação e tem buscado melhorias para o setor. Segundo a Pre- das por meio do telefone 2121-5092/2121-5098.

Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil
é tema de palestra no SENAI Roraima
Com intuito de
e gerar atitudes que
capacitar o corpo
resultem na consertécnico do SENAI/
vação do meio amRR sobre a Política
biente,
essencial
Nacional de Resíduqualidade de vida.
os Sólidos - PNRS,
De acordo com
com foco na Lei
a acadêmica Reja12.305/10, a instine Araújo de Souza,
tuição promoveu, na
pa r t i c i pa nte d o c urúltima semana, uma
so, esse aprendizado
capacitação que traé algo que se leva
ta sobre o Meio Ampara toda a vida.
biente e o Setor In“Passei a entender
dustrial, com o tema
melhor a importân“Desafios para o Decia da separação dos
senvolvimento Susresíduos e como isso
Foto: ASCOM SENAI
t e n t á v e l ”.
influencia a forma
Desafios para o Desenvolvimento Sustentável foi tema de capacitação pormovida pelo SENAI
O curso aconteque afetará o meio
c e u n o C e n t r o d e F o r m a ç ã o P r o f i s s i o n a l d o S E N A I / a m b i e n t e ”, c o m p l e t o u .
RR e foi ministrado pelo Coordenador do Núcleo de
O palestrante Carlos Rabelo destacou que a eduGestão Ambiental – NGA , Carlos Rabelo, que abordou cação ambiental é um componente essencial e peros objetivos e instrumentos, bem como as diretrizes manente da educação nacional, devendo estar prerelativas à gestão integrada e ao gerenciamento de sente, de forma articulada, em todos os níveis e
resíduos sólidos, incluído os perigosos, às responsa- modalidades do processo educativo, em caráter forbilidades das Instituições competentes.
mal e não formal. “Nas últimas duas décadas, temos
O artigo 23 da Constituição Federal estabelece ser presenciado um significativo crescimento dos movicompetência comum da União, dos Estados, do Dis- mentos ambientalistas e do interesse pela preservatrito Federal e dos municípios proteger o meio am- ção ambiental, graças às conscientizações realizadas
biente e combater a poluição em qualquer das suas a população mundial tem mostrado que está cada vez
formas, bem como promover programas de constru- mais ciente de que o modelo atual de desenvolvimenção de moradias e a melhoria do saneamento bási- to econômico, tanto em países desenvolvidos, como
co. Assim, o SENAI/RR tem trabalhado a Educação naquele em vias de desenvolvimento, está intimaA m b i e n t a l c o m o b j e t i v o d e c o n s t r u i r v a l o r e s s o c i a i s m e n t e a s s o c i a d o à d e g r a d a ç ã o d o m e i o a m b i e n t e ”.
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Promoção para cursos de pós-graduação na área
Educacional IEL/Barão de Mauá continua no mês de agosto
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, em parceria com a Faculdade
Barão de Mauá de Ribeirão Preto – SP, oferece uma oportunidade para os profissionais da área educacional que desejam
cursar uma Pós Graduação. São mais de 20 cursos na modalidade de educação à distância com preços promocionais. Os
cursos com seis até 15 meses de duração têm valores a partir
de R$ 99,00,
EAD - A Metodologia de ensino a distância foi desenvolvida
para que diversas pessoas tenham acesso aos cursos pós-graduação do Centro Universitário Barão de Mauá. Pelo sistema
EAD é possível acessar todo o conteúdo pela internet, disponíveis no portal AVA.
O sistema permite que o aluno compareça ao polo 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.
Os documentos necessários para matrícula são: Carteira
de identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou compro-

vante 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 em horário comercial até
o dia 31 de julho no IEL, localizado na Avenida Capitão Julio
Bezerra n° 363, pelo telefone 3621 3571 e 8112-1953 (vivo)
ou pelo site www.baraoead.com.br. As aulas iniciam no dia
02/08/14.

Projeto Roraimense é selecionado no Programa
Inova Talentos

No dia 14 de julho, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq – e o Núcleo
Central do Instituto Euvaldo Lodi – IEL
aprovaram o projeto “Obtenção de
Bio-óleo de Cascas de Arroz para utilização como Biocombustível”, desenvolvido pela pesquisadora
mestre em Ciência e Engenharia de Materiais Clarissa Oliveira e
o SENAI/ Roraima. Será executado no âmbito do Programa Inova
Talentos e contará com o auxilio de bolsistas da Universidade
Federal de Roraima - UFRR, parceira do projeto.
O objetivo é produzir bio-óleo a partir da biomassa residual
gerada no beneficiamento de arroz das safras do Estado de Roraima, quantificando o rendimento e posteriormente utilizando
como biocombustível. O projeto surge como uma alternativa
para o aproveitamento dos resíduos provenientes do beneficiamento das cascas de arroz nas safras do Estado de Roraima,
tendo em vista que atualmente esses resíduos são incinerados.
As próximas etapas do projeto serão a assinatura do termo

de cooperação entre o SENAI e o IEL/
RR e o envio para o Núcleo Central do
IEL, a fim de que o projeto seja colocado em prática. Após esse passo
será feita a seleção dos bolsistas que
devem ser acadêmicos do curso de
Química da UFRR e estar envolvidos nos trabalhos de pesquisa
científica na instituição.
Programa - O Inova Talentos integra a agenda da Mobilização
Empresarial pela Inovação (MEI), coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Tem como objetivo ampliar o
número de profissionais qualificados em atividades de inovação
no setor empresarial brasileiro.
É uma parceria IEL com o CNPq para desenvolver projetos
de inovação nas empresas e institutos privados de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, além de qualificar profissionais para
a execução de projetos de inovação no ambiente empresarial e
ofertar aos futuros talentos vivência empresarial para melhor
atuação profissional no mercado.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
Operador de Caixa
Requisitos:

• Superior Completo ou Cursando Administração, Economia, Contabilidade ou
Exatas;
• Possuir Carteira de Habilitação Categoria
B;
• Experiência de 1 (um) ano na área;
• Pró-Ativo (a);
• Dinâmico (a);

• Organizado (a);
• Simpático (a);
• Trabalhar em equipe.

• Carga Horária: 8h às 12h e de 13h às 17h
– 8 horas por dia (Segunda à Sexta-Feira).

Atividades:

•
•
•
•

•
•
•
•

Atendimento ao Público;
Pagamento de Títulos e Boletos;
Recebimento de Valores;
Depósitos;

Benefícios:

Coparticipação em Plano de Saúde;
Almoço disponibilizado pela Empresa;
Vale Alimentação de R$ 250,00;
Remuneração: R$ 1.031,94 (mil e trinta
e um reais e noventa e quatro centavos).

Interessados enviar Currículo para o e-mail: curriculo@ielrr.org.br - Assunto: Operador de Caixa - Até o dia 29/07/2014.

Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro – Boa Vista/RR - Tel. (95) 3621-3575
www.ielrr.org.br - www.facebook.com/ielroraima
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

