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FIER divulga Balança Comercial
do mês de março

A balança Comercial do mês de março, divulgada pela
Federação das Indústrias de Roraima nesta semana,apresentou
um cenário muito diferente dos meses de janeiro e fevereiro de
2014, com superávit de US$ 7.968.030 e de US$ 6.559.222,
respectivamente, em decorrência do grande volume de
exportações.
Com a queda no quantitativo exportado, registrou déficit de US$ 296.702. O saldo negativo em março deste ano também
apresenta contexto diferente de março de 2013, quando foi
registrado superávit de US$ 875.480.
EXPORTAÇÕES
No mês de março de 2014 foram exportados US$ 225.074,
valor muito inferior comparando-se ao das exportações de
fevereiro de 2014 (US$ 7.274.876).
Neste mês, a Madeira voltou a aparecer em primeiro lugar,
com valor de US$ 91.672, representando 40,73% das exportações,
seguido por Milho em Grãos com US$ 45.328 exportados, o que
corresponde a 20,14%. Em terceiro lugar aparece Água Mineral,
com US$ 5.293 exportados, com participação de 2,35%.
Os países para onde mais se exportou em março de 2014
foram: Países Baixos/ Holanda com um volume de US$ 91.672
(40,73%), seguido por Guiana com US$ 50.621 (22,50%) e Reino

Unido com US$ 4.184 (1,86%), respectivamente.
IMPORTAÇÕES
Em março de 2014, as importações somaram US$ 521.776, o
que representa um decréscimo de 27,1% (US$ 193.942) em
relação fevereiro de 2014, quando o volume importado foi de US$
715.654.
Houve mudanças no cenário dos produtos importados em
março de 2014, agora em primeiro lugar com maior volume de
importações apareceMáquinas, Equipamentos de Informática e
suas Partes com US$ 345.426, participando com 66,2% do total
importado, seguido de Vidros e suas Obras com um volume de US$
78.310, o que representa 15% das importações. Máquinas,
Aparelhos e Materiais Elétricos e suas partes, apareceu em
terceiro lugar em março deste ano, com o total importando de US$
39.130, equivalente a 7,5%.
No quadro dos países de onde mais se importou em março de
2014, permanece na primeira colocação a China, com US$
395.211, ou seja, 75,75% de participação, aparecendo na segunda
posição a Venezuela (10,39%), com volume de US$ 54.169, ficando
o Vietnã em terceiro lugar com US$ 18.541, o que representa
3,56% das importações.
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Palestra sobre tema do Prêmio FIER de Redação é
ministrada aos alunos do Colégio Objetivo

Fotos: Ascom/FIER
Alunos do Colégio Objetivo dizem não à pirataria.

Na manhã desta quarta feira dia (7)os alunos da Escola Objetivo
participaram da palestra “Produtos piratas e seus impactos para
Indústria na sociedade de Roraima”, um dos temas do Prêmio FIER de
Redação. O principal objetivo é motivar e transmitir aos alunos
informações e dados para que eles possam construir um pensamento
acerca dos efeitos nocivos que pirataria traz à sociedade.
A Federação das Indústrias de Roraima – FIER firmou parceria
com o grupo de Educação fiscal formado por servidores da Receita
Federal, Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria de Educação,
para proporcionar a área pedagógica dentro das escolas e disseminar
os conteúdos do Prêmio FIER de Redação.
Produtos falsificados estão anexados na rotina de todos por meio
de CDs, Dvds e roupas. “Os jovens acham que é comum consumir
produtos falsificados, essa palestra tem a intenção de demonstrar os
malefícios que aquisições desses produtos trazem a sociedade em
geral e ao meio ambiente”, destacou a Auditora Fiscal da Secretaria de
Estado de Fazenda Ana Cláudia Freitas Gomes.
Existe um calendário de todas as Escolas Públicas e Privadas,
articulado para que todas sejam atendidas com as Palestra. A
expectativa é atender todas as escolas até o dia 30 de junho.

Prêmio - As inscrições do Prêmio FIER de Redação permanecem
abertas até o dia 30 de junho de 2014. O objetivo é incentivar a
apresentação de redações e trabalhos acadêmicos os quais expressem
a importância que a indústria local proporciona à sociedade
roraimense, considerando os seus distintos aspectos, características
de interação com os diferentes setores, instituições, bem como os
impactos e a contribuição para o desenvolvimento econômico e social
do Estado.
É voltado para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Regular (Categoria I); alunos de 1º a 3º ano do Ensino Médio Regular e
do Ensino Técnico (Categoria II), e a novidade dessa segunda edição é
participação de alunos de qualquer curso regular do Ensino Superior
(Categoria III).
Serão considerados inscritos, os trabalhos formalmente
encaminhados à Comissão Organizadora do Prêmio FIER de Redação,
na Av. Benjamin Constant, 876, Centro, por meio de ofício assinado
pela Direção da Escola, Reitoria da Universidade/Faculdade, ou pelos
chefes de departamentos, centros ou Direção de cursos das
instituições de ensino. Mais informações e regulamento no site
www.fier.org.br.

Trabalhadores da Indústria tem até dia 30 de maio para se
inscreverem nas competições esportivas do SESI
A Unidade Lazer do SESI-RR
divulgou no mês de abril o
ca l e n d á r i o d e co m p e t i ç õ e s
esportivas da instituição em 2014.
Os trabalhadores da indústria
roraimense terão oportunidade de
disputar 10 diferentes modalidades, todas classificatórias para os
Jogos Regionais do SESI. Os
vencedores de cada uma
classificam-se para os Jogos
Nacionais na cidade de Belém-PA
nos dias 09 a 14 de outubro.
Os jogos do SESI têm por
finalidade reunir por meio do
esporte, empresários e industriários, estimulando à prática esportiva na empresa, promovendo o
intercâmbio sociocultural e divulgando amplamente o SESI à
comunidade.
Segundo o técnico operacional da unidade de lazer Clidenor
Núcio, as competições estreitam as relações entre o capital e trabalho,
melhorando a qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania. “Os
trabalhadores da indústria devem estar atentos às datas referentes ao
período de inscrição e realização das competições. Convidamos todos
a participarem conosco deste evento, realizando suas inscrições até o
dia 30 de maio de 2014.

Para realizar a inscrição basta se dirigir a unidade de Lazer do SESI
munidos da Ficha de Inscrição preenchida, GFIP dos meses de março e
abril atualizada, contendo a relação completa dos trabalhadores ou
extrato individual, contrato social da empresa (quando o atleta for
empregador), além de atestado médico de condicionamento físico,
fornecido por um cardiologista. A ficha de inscrição encontra-se
disponível no site www.sesirr.org.br. Mais informações pelo telefone
4009-1834.
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Centro de Educação do Trabalhador
disponibiliza vagas para o ensino fundamental
Estão disponíveis para o primeiro semestre de 2014, vagas para as
turmas do 6º ano (matutino), 7º ano (matutino),7ª série (matutino), e
8ª série (matutino) do ensino fundamental no Centro de Educação do
Trabalhador João de Mendonça Furtado.
O objetivo é preencher as vagas das turmas de ensino

fundamental. As vagas são destinadas para filhos ou dependentes dos
trabalhadores da indústria e comunidade.
Para mais informações basta entrar em contato pelo telefone
4009 1879 ou dirigir-se à secretaria da Escola, das 8h às 21h, localizada
na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786, bairro Aeroporto.

Alunos do Arte Jovem fazem homenagens às Mães
Os alunos que fazem parte do
6 anos, disse que se sentiu lisonjeada com
Programa Arte Jovem fizeram
as homenagens e percebeu que a partir
apresentações especiais em alusão ao dia
do momento em que seu filho começou as
das mães, que será comemorado no
aulas de teclado no programa, no início do
domingo (11).
ano está mais alegre e extrovertido.“Yan
A programação, foi realizada na sala
era muito tímido e agora interage melhor
de teatro do SESI, teve inicio às 17h30 com
com outras crianças. O Arte Jovem tem
Fotos: Ascom/SESI
uma homenagem em forma de canção
ajudado a fortalecer as relações
feita pelo coral do Programa Arte Jovem, Alunos do Arte Jovem emocionam as mamães.
interpessoais”, afirmou.
que apresentaram várias músicas, emocionando a todas as mães. No
A programação seguiu na quinta feira (8), com homenagens às
repertório canções como a de Roberto Carlos “Como é grande o meu
mães dos alunos do projeto no turno matutino, às 11h30 e no turno
amor por você”.
vespertino às 17h30.
A administradora Juliana Bonfim, mãe do pequeno Yan Bonfim de

Projeto Moda do SENAI propõe fortalecimento do setor industrial
Estilistas, empresários e profissionais da área de moda terão a
oportunidade de participar de um projeto desenvolvido pelo SENAI,
em parceria com o SEBRAE, que busca ações criativas para o
fortalecimento da competitividade Industrial.
Trata-se de um ciclo de palestras e oficinas que inicia no dia 26 e
vaio até 30 de maio de 2014 nas dependências do SENAI Roraima com
foco nas tendências e tecnologias de mercado no que se refere à
moda.
Por meio do projeto, os participantes poderão conhecer de forma
detalhada todo o conteúdo do Diário de Inspiração, uma publicação
que traz informações sobre design, perfis culturais e comportamentais
dos consumidores. Referências decisivas para ajudar a tornar as
coleções produzidas por pequenas empresas mais competitivas no
mercado.
No evento será entregue um kit para cada participante, que
contém, além do Diário de Inspiração, um caderno de croquis e
diversas outras ferramentas que serão utilizadas na oficina. O Diário é
uma ferramenta que busca que o usuário entenda que pode criar uma
coleção atemporal, fora de estações, uma vez que o Brasil é um país
tropical e não tem as estações bem definidas.
Enos Almeida, gestor do projeto, coloca que o objetivo da
Instituição é possibilitar aos micro empresários a possibilidade de
crescimento através de informações privilegiadas de mercado. "A

nossa intenção é que o micro empresário desse setor entenda que ele
pode criar e crescer no mercado roraimense a partir do conhecimento
de tendências globalizadas de mercado sem perder o foco da
identidade regional”, disse.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na recepção do
SENAI. As vagas são limitadas.

Última semana para inscrições do Curso 5 em 1 do PDP
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,
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 (9). O curso inicia na
segunda-feira (12), das 18h30 às 22h.
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IEL lança Programa Inova Talentos

Empresários conheceram o programa e sua forma de adesão.

Na tarde da última quarta-feira (06), empresários, representantes
de instituições de ensino privadas, diretores e conselheiros do Sistema
Indústria estiveram reunidos na sede da FIER para o lançamento do
Inova Talentos, programa que tem o objetivo de ampliar o número de
profissionais qualificados em atividades de inovação no setor
empresarial brasileiro.
A iniciativa é uma parceria do Instituto Euvaldo Lodi – IEL e do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –
CNPq, para desenvolver projetos de inovação nas empresas e
institutos privados de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I),
qualificar profissionais para a execução de projetos de inovação no
ambiente empresarial e ofertar aos futuros talentos vivência
empresarial para melhor atuação profissional o mercado.
O evento contou com a presença do Gerente de Educação e
Carreira do IEL Nacional, Gustavo Correia, que apresentou o programa
para os convidados e proporcionou um momento para que todos os
presentes pudessem esclarecer suas dúvidas.

Gustavo Correia explicou como os empresários podem aderir ao
Inova Talentos. “Podem participar apenas os empresários que
tenham um projeto de inovação e estejam dispostos a dar uma contra
partida de R$20 mil reais. Esse valor é para pagar contratar os serviços
de um bolsista por 12 meses, financiado pelo CNPQ, suporte do IEL,
como a orientação ao bolsista e uma premiação ao final do programa
para os melhores projetos no Brasil”.
Para inscrições no Programa, os empresários devem procurar o
IEL, localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro, solicitar um
login e senha na plataforma do Inova Talentos para a inserção do
projeto, logo em seguida o projeto é avaliado por uma banca
constituída pelo CNPQ, SEBRAE, representantes das instituições de
ensino e representantes da iniciativa privada, sendo aprovado ele é
contemplado com as bolsas solicitadas.
A segunda chamada esta aberta até o dia de 13 de junho. Mesmo
após essa data as empresas podem continuar enviando os projetos,
logo em seguida será aberta a terceira chamada.

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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