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FIER divulga Balança Comercial de Janeiro
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PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS
Produto
US$ F.O.B
Part. %
1 Soja
98,24
8.401.718
2 Madeira
78.394
0,92
3 Milho em grãos
29.239
0,34

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS
Produto
US$ F.O.B
1 Equipamentos de Informática
313.156
2 Produtos Cerâmicos
47.807
3 Farinha de Trigo
41.473

Part. %
53,58
8,18
7,09

PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO
Países
US$ F.O.B
1 Rússia
8.368.910
2 Guiana
62.047
3 Venezuela
45.063

PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM
Países
US$ F.O.B
1 China
384.964
2 Hong Kong
89.206
3 Venezuela
50.037

Part. %
65,87
15,26
8,56

Produto
Empresa
Empresa

PROVISÃO DE AERONAVES
US$ F.O.B
43.192
Combustíveis e lubrif.
P/ aeronaves
Petrobras Distribuidora
15.134
SA
Raizen Combustíveis
28.058
S.A.

Part. %
97,85
0,72
0,53
Part. %
0,51
0,18
0,33

O saldo da Balança Comercial do primeiro mês de 2014
apresentou superávit de (US$ 7.968.030), após registrar déficit

Fonte: Aliceweb/MDIC/SECEX
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima
em grãos, com US$ 29.239 exportados, com participação de
0,34% das exportações neste período.

no mês de dezembro/2013 (-US$ 496.642). Também se mostra

Os países para onde mais se exportou este mês foram:

muito mais favorável do que janeiro do ano passado, quando

Rússia (97,85%), Guiana (0,72%) e Venezuela (0,53%),

houve déficit de -US$ 55.000, e de janeiro de 2011 quando se

respectivamente.

registrou superávit de US$ 147.000. O ano de 2014 iniciou com

Em relação às importações, janeiro de 2014 (US$ 584.513)

grande volume de exportações, tendo como produto de

apresenta considerável decréscimo em relação a

destaque a soja.

dezembro/2013, quando o volume foi de US$ 906.187.
Comparando-se ao ano de 2013, onde o mês de janeiro

Rússia, Guiana, Venezuela e China se
destacaram nas Exportações e Importações
No mês de janeiro de 2014 foram exportados US$
8.552.543, valor bem superior ao das exportações de
dezembro/2013(US$ 409.545). Quanto à comparação com o
mês de janeiro de 2013, que registrou um volume de
exportações de US$ 222.337, observa-se acréscimo de 3.747%
este ano, totalizando US$ 8.330.206 a mais. Se comparado com
janeiro de 2012 (US$ 774.433), o volume das exportações foi
1.104% maior no mesmo mês do ano corrente.
O soja volta a aparecer na primeira posição das exportações,
com participação de US$ 8.401.718, com 98,24%, após ter
perdido a liderança no mês passado para a Madeira, que ficou
na segunda posição em janeiro de 2014, com 0,92%,
exportando US$ 78.394. Na terceira posição aparece o Milho

apresentou importações de (US$ 276.698), houve acréscimo
de US$ 307.815, ou seja, importou-se 53% a mais em janeiro de
2014.
Os produtos que se destacaram em janeiro de 2014 com
maior volume de importações permanecem sendo
Equipamentos de Informática e suas partes, com US$ 313.156,
participando com 46% do

total importado; seguido de

Produtos Cerâmicos, surgindo na segunda colocação com
participação de 8,18% (US$ 47.807); aparecendo na terceira
posição a Farinha de Trigo, com US$ 41.473, equivalente a
7,09% das importações em janeiro deste ano.
No quadro dos países de onde mais se importou em janeiro
de 2014, permanece na primeira colocação a China (65,87%),
seguida de Hong Kong (15,26%) e Venezuela (8,56%),
respectivamente.
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Conselho de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas,
elege presidente e vice, para o Biênio 2014-2015

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Eleição e pose da nova presidência marca 1ª reunião ordinária do CTRSRT

A eleição e posse da nova presidência do Conselho Temático de
Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT foi
realizada no dia 11 de março, durante a primeira reunião do
Conselho, na sede da FIER. Os trabalhos foram abertos pela então
presidente, empresária Rosinete Baldi, que agradeceu a todos os
membros pelo apoio e comprometimento durante os dois anos
em que esteve à frente do conselho. “Foram dois anos de muito
trabalho, e eu só tenho a agradecer pelo apoio de todos os nossos
membros, que sempre se empenharam para desenvolver as ações
propostas. A sensação que tenho hoje é de dever cumprido”,
declarou.
Na sequência foi aberta a votação e com 5 votos, a nova
presidente eleita foi a empresária Lisete Pereira Carneiro, e com 2
votos o empresário Elton Carneiro da Silva ficou com a vicepresidência.
Posteriormente, foi discutido o Plano de Ação 2014 que, além
de dar continuidade às ações já realizadas pelo conselho, traz

como novas proposta, a divulgação do Boletim do Conselho
Temático, nos sites de cada sindicato representado no conselho,
bem como no site e mailing do Sistema FIER. A participação do
CTRSRT na Ação Global, e a realização de palestras, com temas de
interesse do Conselho.
Ao final da reunião, a nova presidente e o vice, fizeram suas
considerações. “Eu me sinto muito honrada em ter sido eleita
pelos colegas de conselho e sei que poderei contar com o apoio de
todos ao longo desse mandato. A meta, será colocar em prática
todo o nosso plano de ação e dar continuidade no trabalho que já
vinha sendo feito”, declarou a senhora Lisete Pereira.
O vice-presidente ressaltou que o trabalho do conselho será
focado em atender as necessidades das empresas representadas,
dentro da realidade local. “Espero poder ajudar nossa presidente
da melhor forma possível. Vou buscar sempre apresentar idéias
que sejam inovadoras, mas que atendendam a necessidade de
todas as empresas aqui representadas“ finalizou.

Conselho de Micro e Pequena Empresa, Economia e Política
Industrial faz alterações em seu regimento
No dia 11 de março o
o boletim é disponibilizado de
Conselho Temático de Micro e
forma impressa, durante as
Pequena Empresa, Economia e
reuniões de conselho. E a
Política Industrial – COMPI teve a
realização de duas palestras, em
sua primeira reunião de 2014. A
datas a definir, a serem realizadas
presidente, empresária Iracema
no auditório da FIER, com a
do Valle Oliveira, iniciou o
presença de um profissional
encontro dando as boas vindas e
convidado para apresentar temas
expressando o desejo de poder
de interesse dos empresários.
contar com o apoio e empenho
Plano de Ação 2014, que dá
de todos os membros para
continuidade aos trabalhos já
desenvolver as ações pertinentes
realizados, e apresenta como
ao conselho.
novas propostas, a divulgação do
D u r a n t e a r e u n i ã o o s COMPI mudanças em seu regimento visando o melhor andamento dos trabalhos dentro do Conselho
Boletim do Conselho
membros discutiram algumas
Temático,nos sites de cada
mudanças no regimento, a fim de melhorar o desenvolvimento das
sindicato representado no conselho, filiado a Federação das
atividades. Uma das alterações foi a inclusão do cargo de viceIndústrias, bem como no site e mailing do Sistema FIER.
presidente. Em comum acordo os membros decidiram que a viceAtualmente o boletim é disponibilizado de forma impressa,
presidência deveria ficar com o segundo mais votado na última
durante as reuniões de conselho. E a realização de duas palestras,
eleição realizada em dezembro de 2013, desta forma o cargo
em datas a definir, a serem realizadas no auditório da FIER, com a
passou a ser ocupado pelo empresário Ostenil Pereira da Silva.
presença de um profissional convidado para apresentar temas de
“Assumo a vice-presidência com muita satisfação, e pretendo no
interesse dos empresários.
decorrer do mandato realizar um bom trabalho junto com nossa
O Regimento e plano de ação foram aprovados em total
Presidente. Estarei sempre à disposição dos membros, para
consenso.
discutir idéias que sejam pertinentes ao Conselho”, declarou o
Para encerrar a reunião, a presidente Iracema do Valle fez suas
vice-presidente.
considerações finais. “Estamos buscando o crescimento e
Na sequência foi feita a apresentação do Regimento e do Plano
fortalecimento do nosso conselho, para isso, é preciso que cada
de Ação 2014, que dá continuidade aos trabalhos já realizados, e
membro esteja empenhado. Juntos nós colocaremos em prática o
apresenta como novas propostas, a divulgação do Boletim do
Plano apresentado, e aprovado, e assim, alcançando nossas metas
Conselho Temático, nos sites de cada sindicato representado no
e objetivos”, finalizou.
conselho, bem como no site e mailing do Sistema FIER. Atualmente
Foto: ASCOM Sistema Indústria
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CTMAR realiza sua primeira reunião do ano

Foto: ASCOM Sistema Indústria

CTMAR elege nova presidência e faz alterações em seu regimento

A reunião do Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos
Naturais, Energia e Infraestrutura – CTMAR, aconteceu no dia 13
de março na sede da FIER. Em pauta a apresentação dos novos
membros, apresentação do regimento, com as alterações feitas
em 2014, bem como do Plano de Ação e a eleição e pose do
Presidente do Conselho.
Antes da votação, a exemplo do que aconteceu com os demais
Conselhos Temáticos da FIER, o CTMAR incluiu em seu regimento o
cargo de vice-presidente. O novo presidente eleito foi o
empresário João da Silva, e a vice-presidência ficou com o
empresário Wanderkley Bitar Ferreira.
Na sequência, os conselheiros discutiram o regimento 2014.
Uma das alterações do documento, diz respeito à composição do
conselho, que agora passa a ter em seu corpo, no mínimo, cinco
empresários, dois representantes das entidades do Sistema
Indústria Roraima e 5 cinco representantes de outras instituições,
com reconhecida competência e grande conhecimento dos
assuntos relacionados as atividades do conselho.
O tempo de mandato dos membros também sofreu alteração,

passando agora para o período de 12 meses, podendo ser
renovado anualmente por tempo indeterminado.
Ainda de acordo com o novo regimento, o presidente do
conselho poderá solicitar à Direção da FIER, o desligamento do
Conselheiro (a) que faltar 3 (três) reuniões consecutivas, mesmo
apresentando justificativa, bem como nomear o (a) substituto (a)
para a composição plena do Conselho.
O Plano de Ação 2014 também foi discutido no conselho, entre
as ações previstas, está à divulgação das atividades do Conselho,
nos informativos do Sistema FIER e na mídia local, com o intuito de
sensibilizar o empresário Industrial e a sociedade em geral, para a
prática consciente da preservação ambiental. Regimento e Plano
de ação foram aprovados pelos membros.
Ao encerrar os trabalhos o presidente João da Silva, agradeceu
aos votos recebidos e falou sobre as expectativas para 2014.
“Primeiramente agradeço pela confiança dos demais membros e
espero que possamos colocar em prática todo o nosso plano,
mostrando a importância do nosso conselho”, destacou o
presidente.

Programa Arte Jovem
Vagas abertas o ano inteiro

Foto: Arquivo ASCOM SESI

Programa desenvolve habilidades artísticas nas crianças

Oficinas recreativas, aulas de teatro, canto coral e
musicalização (flauta, teclado, violão e violino), essas são as
atividades desenvolvidas dentro do Programa Arte Jovem, que
atende crianças com idade entre 6 e 12 anos com o intuito de
despertar nelas a socialização por meio da diversidade cultural e a
integração.
O Programa acontece duas vezes por semana, as segundas e
quartas ou terças e quintas, das 8h às 12h e das 14h às 18h, com
uma hora de aula em cada oficina. Uma ótima opção para as
crianças participarem de outras atividades no horário oposto as
aulas.
Segundo a Coordenadora Pedagógica da Unidade de Lazer do
SESI, Marcilene Mendes, o ano de 2014 iniciou com uma boa
adesão nas turmas, e continua aberto para receber novos alunos.

“Temos vagas o ano inteiro, as aulas são ministradas até dezembro
e os alunos têm a oportunidade de participar de eventos
organizados pela entidade, onde podem mostrar tudo o que
aprenderam durante as aulas. Além disso, nós sempre realizamos
programações temáticas, como a Colônia de Férias, o Dia da
Alegria, para comemorar o Dia das Crianças e um acampamento”,
destacou a coordenadora.
O resultado dos trabalhos desenvolvidos com os alunos são
apresentados em eventos realizados durante todo o ano no SESI,
como o Recital e a Mostra de Teatro que acontece duas vezes ao
ano e a Cantata, realizada no final do ano.
As Inscrições podem ser feitas na secretaria do Centro de
Cultura, Esporte e Lazer do SESI (CCEL), em horário comercial. Mais
informações pelo telefone 4009-1844.
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Ação Global
“Mulher” será o tema da edição 2014 do evento

Foto: Arquivo ASCOM SESI

Ação Global 2014 – Meta é atender 4.250 pessoas no município de Caracaraí

Este ano o evento traz como tema: “Mulher” – “A mulher e sua
importância para a qualidade de vida na família”, vai oferecer
serviços para crianças, jovens, adultos e idosos, com alguns
exclusivos para o público feminino. Conhecido como o mutirão da
cidadania, o Ação Global presta serviços de cidadania, saúde,
educação e qualidade de vida de forma gratuita para população,
sempre contanto com o apoio de parceiros.
A realização do evento está confirmada para o dia 26 de abril,
no município de Caracaraí, região sul de Roraima, a 135 km da
capital Boa Vista. É o terceiro maior em população, segundo o
IBGE, com 18mil habitantes.

Mais de 30 serviços estarão sendo prestados, entre eles, já
foram confirmados a emissão da 1ª via do RG, CPF, Carteira de
Trabalho, Carteira Estudantil, Certidão de Nascimento (até 12
anos). Na área de Saúde, os atendimentos em Clínica Médica,
Pediatria, Odontologia, Oftalmologia, Ginecologia, Urologia,
Cardiologia e Dermatologia. Todos os atendimentos são feitos
mediante a distribuição de senhas.
Em 2013 o evento foi realizado na Vila Félix Pinto, município do
Cantá, 4.072 pessoas foram atendidas com mais de 8.000
procedimentos. Para este ano a meta é atender 4.250 pessoas e
realizar 8.500 procedimentos.

Educação Continuada
SESI oferece cursos gratuitos para trabalhadores da indústria
Os trabalhadores industriários e seus dependentes têm a
oportunidade de dar continuidade aos estudos e cursos de
qualificação. O SESI oferece por meio do Programa de Educação
Continuada, diversas capacitações gratuitas e com certificação.
A Coordenadora da Educação Continuada Daise Angélica disse
que o objetivo do Programa é capacitar os Industriários em
diversas áreas como: saúde, educação, cultura, idiomas entre
outros.
No dia 24 de março inicia curso de Inglês, carga horária 30h. Serão
disponibilizadas 25 vagas, horário das 15h às 18h. No dia 25 de

março inicia o curso de Atendimento ao Público das 19h30
às21h30, disponíveis 25 vagas, carga horária 20 horas.
Programação de Abril: Estão sendo ofertadas 25 vagas para o
curso de Espanhol Básico, carga horária 30h, início 24/04 a 15/05,
horário 19h30 às 21h30. Curso Novo acordo ortográfico carga
Horária 20 horas,28/04 a 12/05, horário: 19h30 as 21h30.
Os trabalhadores da indústria interessados devem entrar em
contato com o setor de Educação continuada pelos telefones 4009
1879 ou 3621 6603.

Saúde
SESI oferece diversos serviços para trabalhadores da Indústria e Comunidade
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SENAI Roraima ministra oficinas em comemoração a
7ª Semana Estadual da Mulher
Em parceria com o SENAI, a secretaria da
Promoção Humana e a SETRABES iniciou no
último dia 10 a Semana Estadual da Mulher,
como tema “Mulher: força pra lutar,
capacidade para transformar”.
Nesse período foram oferecidas diversas
oficinas, entre elas a de Doces e Salgados,
Tortas e Sobremesas Geladas, Ovos de
Chocolate e Bombons para Páscoa. Todos os
minicursos tiveram duração de 4h diárias e
aconteceram simultaneamente na sede do
SENAI, localizado no bairro Asa Branca, na Unidade Móvel de
Panificação em Caracaraí, no CCP Rorainópolis e na Cadeia Pública
Feminina. No total, participaram das oficinas do SENAI 190
mulheres.

Para a Gerente de Educação Profissional,
Jamili Vasconcelos as oficinas proporcionam
às participantes a oportunidade de se
aperfeiçoarem na área de alimentos e ainda
poder complementar sua renda familiar
“com a proximidade da páscoa muitas
alunas confeccionam e vendem bombons e
ovos de chocolate que aprenderam nos
cursos do SENAI”, enfatizou.
A programação destinada às mulheres
acontece desde 2008 e já faz parte do
calendário oficial de eventos do Governo do Estado e conta ainda
com blitz educativas, atendimentos de saúde, com a oferta de
exames de rotina e preventivos.
Foto: ASCOM SENAI

Aprendizes do SENAI assinam contrato com 05
empresas de Roraima
Na última semana, 20 alunos do SENAI
assinaram contrato de aprendizagem com
as empresas Casa Lira, Correios, Propec,
NorteAgro e Castelão Materiais de
Construção para atuarem, no período de
um ano como aprendizes.
O processo seletivo foi realizado pelos
Correios e o SENAI Roraima garante a
formação dos alunos. Esses aprendizes
p o s s u e m u m p e r í o d o d e p rá t i c a
profissional, onde as 100h iniciais são
destinadas a momentos de base teórica no ambiente do SENAI e
depois trabalha-se com o sistema dual: 2 dias em sala de aula e 3
na empresa.
Para a responsável pela modalidade de Aprendizagem
Industrial do SENAI, Dionaria Mendes, independente da forma de
ingresso dos aprendizes, o que importa é o interesse desses jovens

pela busca de novos conhecimentos “o ato
da assinatura dos contratos gera uma
grande motivação para esses alunos, pois os
mesmos sentem-se parte do quadro
funcional daquela empresa, para nós, como
Instituição, ficamos na responsabilidade de
qualificá-los como profissionais pró ativos”.
Todos os novos contratados são do curso
de Auxiliar Administrativo e cada aluno
recebe por hora o valor de R$ 3,29, e ainda o
vale transporte, durante todo o período que
estão estudando e estagiando.
Conhecimentos em Comunicação, Noções Contábil-Financeira,
Gestão Organizacional, entre outras, fazem parte das Unidades
Curriculares desenvolvidas no curso entre as aplicabilidades de
teoria e prática com certificação de 800h.
Foto: ASCOM SENAI

INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL
Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro
(95) 3621-3571 / 8112-1952(vivo)

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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