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Empresários industriais devem realizar a Pesquisa
Industrial Anual do IBGE

A Federação das Indústrias de Roraima – 
FIER recebeu nesta semana o comunicado do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, sobre o início do recolhimento de 
informações para a Pesquisa Industrial Anual 
– PIA.

 O objetivo é prover o Sistema Estatístico 
Nacional, proporcionando conhecimentos da 
característica da estrutura industrial no país, 
além do dimensionamento da produção, em 
quantidade e valor dos produtos fabricados nas principais 
empresas industriais. 

Os resultados dessa pesquisa representam um subsídio à 
análise e ao planejamento econômico, decisões empresariais e à 

formulação de políticas públicas setoriais.
Os empresários industriais devem 

participar da pesquisa, fornecendo as 
informações econômicas necessárias à 
realização da pesquisa. O IBGE disponibilizou 
a opção de download do programa de 
instalação e do envio das informações pela 
internet por meio do portal www.ibge.gov.br.

As informações prestadas pelas indústrias 
são de caráter obrigatório, previsto em lei, 

confidenciais e serão utilizadas exclusivamente para fins 
estatísticos. Mais informações sobre a Pesquisa Industrial Anual 
no site do IBGE ou no Centro Internacional de Negócios - CIN da 
FIER pelo telefone 4009-5360.
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Saiba mais sobre Comércio Exterior
A Federação das Indústrias de Roraima – 

FIER, por meio do Centro Internacional de 
Negócios – CIN divulgou endereços de sites 
com informações sobre Comércio Exterior. 
São ferramentas voltadas as Empresas 
Industriais para que conheçam os diversos 
procedimentos adotados com relação a: 
estatística, balança comercial, importação, 
exportação e divulgação das empresas 
exportadoras.

 Alice Web2 é o site oficial de estatística de Comércio Exterior 
do Governo Brasileiro, desenvolvido pela Secretaria de Comércio 
Exterior (SECEX), contendo análise dos dados estatísticos das 
exportações e importações brasileiras, desde janeiro de 1989 até 
o mês anterior ao mês corrente. O acesso é gratuito: 
www.aliceweb2.mdic.gov.br 

Radar Comercial é um site desenvolvido pela Secretaria de 
Comércio Exterior (SECEX) com informações sobre mercados e 
produtos com maior potencialidade para o incremento das 
exportações brasileiras, incluindo cruzamentos de dados 
estatísticos que permitem a identificação de oportunidades 
c o m e r c i a i s .  O  a c e s s o  é  g r a t u i t o :  
www.radarcomercial.mdic.gov.br 

Vitrine do Exportador é um espaço de 
divulgação das Empresas Exportadoras 
Brasileiras no mercado internacional, 
especialmente na União Européia. A VE utiliza 
a base de dados do Sistema Integrado de 
Comércio Exterior (SISCOMEX) e sua 
atualização é mensal. Fazem parte da VE 
empresas exportadoras do ano em curso e do 
ano anterior. A VE dispõe de Manual de como 

o Exportador Construir sua Vitrine Virtual, orientando-o a criar e a 
administrar sua página eletrônica, com inclusão de informações 
comerciais, fotos, vídeos, ferramenta de geolocalização, projetos 
e  um ba lcão  de  negóc ios .  O  acesso  é  gratu i to :  
www.vitrinedoexportador.gov.br

BrasilGlobalNet é o portal de promoção comercial e 
investimento do Ministério das Relações Exteriores (MRE). É 
também uma das maiores e mais completas redes de informação 
comercial, além de excelente fonte de pesquisa. Oferece 
informações estratégicas para o fechamento de negócios entre 
empresas brasileiras e estrangeiras. Também facilita as 
exportações brasileiras por meio dos Setores de Promoção 
Comercial (SECOMs) do Itamaraty, localizados no exterior. O 
acesso é gratuito: www.brasilglobalnet.gov.br

Procompi Gráfico inicia segunda turma do Curso
Adobe Illustrator

Quinze profissionais do setor Gráfico participam desde o 
último dia 5, do Curso de Adobe Illustrator, uma ação do Procompi 

– Gráfico, parceria entre a Confederação Nacional da Indústria - 
CNI, FIER e SEBRAE, realizada pelo SINDIGRAF.

As aulas acontecem na Sede do SENAI/RR e segue até o dia 21 
de junho, totalizando uma carga horária de 40 horas. 

O Designer Gráfico e facilitador do curso Walber Medrado, 
ressaltou que o objetivo do curso é ampliar os conhecimentos de 
quem já trabalha com design gráfico. “O Adobe Ilustrator é uma 
ferramenta nova no mercado, o que há de mais completo e 
moderno no momento no segmento, utilizado no mundo inteiro. 
O profissional que conclui mais essa etapa da capacitação 
aumentará sua produtividade e a qualidade do trabalho”, 
completou.

O PROCOMPI Gráfico visa promover lucratividade, 
competitividade, produtividade, sustentabilidade e o 
fortalecimento das empresas do setor. Foto: ASCOM/ FIER
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agregou conhecimento no 
que diz respeito à atividade 
que desempenha. “Trabalho 
diariamente transportando 
documentos e já pratico a 
direção defensiva. Participei 
de outros cursos e capaci-
tações e considero impor-
tante estar sempre atento e 
seguir as leis de trânsito”, 
frisou.

PPRA – O Programa De 
Prevenção a Riscos Ambien-
tais tem como objetivo 
promover capacitações edu-

cativas e preventivas. O SESI oferece as ações do PPRA para 
empresas industriais. Mais informações no setor de Relações com 
o Mercado ou pelo telefone 4009 1848.

N o ç õ e s  d e  D i r e ç ã o  
Defensiva, dicas para um 
trânsito seguro, cuidados e 
manutenção de veículos, 
foram os temas tratados na 
palestra  sobre Direção 
Defensiva, ministrada pelo 
técnico do Detran- RR, Tulipan 
Granjeiro, para 18 colabora-
dores da Federação das 
Indústrias de Roraima - FIER. 

A capacitação ocorreu na 
manhã desta quinta-feira 
( 1 3 ) ,  n o  a u d i t ó r i o  d a  
instituição e faz parte do 
cronograma do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – 
PPRA que firmou parceria com o DETRAN para a realização da 
ação.

Para o Office boy André Roberto Barbosa da Costa a palestra 

Palestra sobre direção defensiva é ministrada para
colaboradores da FIER

Estilos como pop, rock, dance, clássico e romântico fazem 
parte da rotina de ensaio dos alunos, que apresentam os 
resultados do que aprenderam no primeiro semestre dos cursos 
de musicalização oferecidos pelo SESI.

Para Elaine Morellato, mãe de Luiza Goggi Morellato de 8 anos 
o projeto é muito interessante por que procura introduzir a 
musicalização na vida das crianças e ensinar algo produtivo. 
“Luiza participa do projeto há 4 anos e sinto-me muito contente 
como mãe por isso e agradeço ao SESI pelo trabalho que 
desempenha”, finalizou.

A programação encerra nesta sexta-feira (14), com a última 
noite de apresentações, às 19h30, lembrando que a entrada é 
franca. 

Setenta crianças se apresentam no Recital SESI 1º semestre 
2013. Aproximadamente 400 pessoas prestigiaram o evento nas 
duas primeiras noites de apresentações, realizadas no auditório 
do Centro de Educação do Trabalhador do SESI. No repertório 
sucessos nacionais e internacionais além de composições dos 
professores do SESI. Ao todo, foram 14 apresentações de teclado, 
violão, flauta doce e do Coral Art Jovem, nas primeiras noites de 
Recital.

O Coordenador de Eventos Culturais do SESI Claudio Lisias fez 
uma avaliação positiva do evento. “O desempenho dos alunos foi 
muito satisfatório e o que nos deixa felizes é ver o semblante dos 
pais assistindo seus filhos tocando os instrumentos musicais e 
reconhecendo o talento e a oportunidade dada às crianças”, 
frisou.

Recital do SESI 2013 mostra novos talentos musicais

Foto: ASCOM/ FIER

Últimos dias de inscrição para o Exame de Suplência do SESI

Industrial, as inscrições acontecem das 16h30 às 21h. As vagas 
remanescentes, caso hajam, serão destinadas à comunidade, a 
partir do dia 5 de julho.

As provas serão aplicadas nos dias 10, 17 e 24 de novembro. 
Mais informações na Escola do SESI ou pelo telefone 4009-1879 e 
3623-9232. O edital com o conteúdo programático está no site 
www.sesirr.org.br. 

Terminam no próximo dia 28, as inscrições dos Exames de 
Suplência dos ensinos Fundamental e Médio, para os 
trabalhadores da indústria e dependentes. 

Os Exames de Suplência são destinados àqueles que não 
tiveram acesso aos ensinos fundamental e médio na idade 
própria ou não deram continuidade aos estudos. O objetivo é 
proporcionar a elevação escolar, propiciando uma aprendizagem 
significativa para os industriários e seus dependentes.

São ofertadas 400 vagas, sendo 200 para o exame do Ensino 
Fundamental e 200 para o do Ensino Médio. Para se inscrever os 
candidatos devem ter idade igual ou superior a 15 anos para o 
Ensino Fundamental e 18 anos ou mais para a prova do Ensino 
Médio.

Os interessados poderão efetuar sua inscrição na secretaria da 
Escola do SESI, das 08h30 às 19h. Na unidade do SESI no Distrito 

Os documentos necessários para efetuar a sua inscrição são:
      01 Foto 3x4 recente;

01 Cópia do RG;
01 Cópia do CPF;

01 Cópia do comprovante
de residência;
01 cópia da carteira de trabalho
(para o trabalhador da Indústria);

Foto:  Charles Wellington



Estão abertas as inscrições para a Corrida Raimundo Elesbão

Glaycon de Paiva até o centro da cidade, retornando pela mesma 
avenida até o ponto de partida. Os vencedores serão premiados 
com troféus e medalhas.

A segurança dos corredores ficará a cargo do Detran, Smtran, 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu. Os árbitros que 
atuarão durante a prova são credenciados à Federação 
Roraimense de Atletismo.

Mais informações pelos telefones 4009-1801 e 4009-1848.

Em comemoração ao aniversário de 20 anos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, será 
realizada no próximo dia 22 de junho, a Corrida Pedestre 
Raimundo Elesbão. A largada será dada às 17 horas, em frente ao 
IFRR.

E um convite especial foi enviado pelo IFRR para que os 
sesianos também participem. Os interessados devem procurar o 
Gab/SESI, que está realizando as inscrições.

O percurso terá cinco quilômetros, iniciando pela Avenida 
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FIER, SINDIREPA e SENAI, realizam capacitação para 
profissionais do setor automotivo

“Martelinho de Ouro” é bem aceita pelos consumidores, por se 
tratar de um serviço rápido e acessível, se comparado ao método 
tradicional (funilaria e pintura), porém poucos profissionais no 
estado são capacitados para desenvolver a técnica.

O curso foi ofertado para os profissionais das empresas que 
fazem parte do PROCOMPI Automotivo, programa que visa 
promover a lucratividade, competitividade, produtividade, 
sustentabilidade e o fortalecimento das empresas do setor. Uma 
segunda turma do curso de Reparação em Chapas Pintadas, está 
prevista para iniciar ainda este mês.

Dez profissionais que atuam na área de funilaria, lanternagem 
e pintura, participaram da primeira turma do curso de Reparação 
em Chapas Pintadas (Martelinho de Ouro), com início no último 
dia 3. A ação foi promovida pelo SINDIREPA - Sindicado da 
Indústria de Reparação de Veículos e Assessórios do Estado de 
Roraima em parceria com a FIER, por meio do SENAI Roraima.

A capacitação teve como objetivo aumentar os 
conhecimentos dos profissionais que atuam na área, para que 
possam oferecer uma nova opção de serviço no mercado 
Roraimense e consequentemente um aumento na renda das 
empresas do setor automotivo, uma vez que a técnica 

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com vagas disponíveis para estágio nas seguintes áreas de conhecimento:

VAGA DE ESTÁGIO – IEL/RR

Os interessados devem procurar a supervisão de estágios do IEL, localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra nº 363 – 

Centro. Mais informações pelo telefone 3621-3573.

Curso: Educação Física - Semestre: A partir do  2°

Horário: 06:00  09:00 e de 15:00  18:00 (6horas de estágio) 

- 1 Vaga

                 14:30  19:30 (1 vaga) 

                 19:30  22:30 (1 vaga)

às às

às

às

Curso: Ensino Médio - Ano: A partir do  2°

Horário: 08:00  14:00 - 14:00  19:00

Vagas: 2   

Curso: Administração - Semestre: A partir do  1°

Horário: 08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00 - 13:00 às 18:00

Vagas: 3 

às às

Curso: Técnico Subsequente em Informática

Ano: A partir do  1° - Vagas: 1  

Horário: 08:00 às 12:00 ou 14:00 às 18:00

Foto: ASCOM/SENAI
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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: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

Delegação roraimense para os Jogos Regionais do SESI
está praticamente definida

dos Correios (revezamento 4x50 livre/40+), também asseguraram 
a participação na etapa regional dos Jogos.

Para o atletismo, na categoria 16+, foram classificados os 
seguintes atletas-industriários: Neulin Rafael Pinheiro (Green 
Máquinas) – 100 metros; Antônio Francimar Ferreira 
(Construtora Soma) – 3000 metros; Eder Paulo Wandsceer (CERR) 
– salto em altura e salto em distância; Heliezer Rodrigues Bezerra 
(Eletrobras/Eletronorte) – arremesso de peso; Raimundo Oliveira 
Costa, Pedro Filho Malaquias, Pedro Nilson da Silva Santos e 
Ueslei Bruno Silva e Silva (Cerita) – revezamento 4x100m. No 
revezamento feminino, Lana dos Santos Vasconcelos, Marcela 
Mesquita da Silva, Sonia Lucia Nunes Pinto e Daniella da Souza 
Rocha (CERR), conquistaram a vaga.

Na categoria 30+, Pedro Filho Marques Malaquias (Cerita) – 
100 metros; Raimundo Oliveira Costa (Cerita) – 200 metros e 800 
metros; Francisco de Souza Lima (Eletrobras Distribuição) – salto 
em altura; Antônio Carlos Rodrigues (Correios) – salto em 
distância; Edson Marques dos Santos (Cerita) – arremesso de 
peso, foram os vencedores.

Elizangela Gomes da Costa (Correios) – 200 e 400 metros; 
Neide Cipriano (Correios) – 1500 metros e Luseth Sarmento 
(Eletrobras Eletrorte) – arremesso de peso também conquistaram 
o ouro e a vaga nos Jogos no feminino, categoria 30+.

A única modalidade que ainda não tem representantes 
definidos é o tênis de campo. O campeonato é realizado desde o 
dia 1 de junho e os vencedores devem ser conhecidos no dia 22 de 
junho.

Em 2013 os Jogos Regionais do SESI, serão realizados em duas 
etapas: em Rio Branco (AC) e em Boa Vista. Serão dez 
modalidades em disputa, cinco em cada capital. E Roraima já tem 
equipes e atletas industriários classificados em 9 delas.

No futsal, a Mirage será a representante. A vaga foi 
conquistada com a vitória sobre a Vidraçaria União na final do 
torneio. O futsal feminino terá as meninas dos Correios 
defendendo as cores de Roraima. No futebol de Campo, a vaga 
ficou com a Cerita e no futebol sete society máster, com a CERR.

O voleibol de quadra, masculino e feminino, será representado 
pelos atletas da CERR. A equipe da CAER, mais uma vez estará em 
quadra, disputando o Vôlei de praia masculino. No feminino, será 
a Eletrobras Distribuição.

A vaga do tênis de mesa feminino ficou com Elizabeth Fukuda, 
da Green Máquinas. No masculino, o classificado foi Thiago Almir 
de Moura Lima, da indústria de Transformadores de Roraima 
(ITR). 

Já no xadrez rápido, Joá Conceição da Costa, dos Correios 
conquistou a classificação, que na modalidade pensada, ficou 
com Cleudson Viana, da Eletrobras Distribuição.

Representando a natação, Priscila Magalhães Cavalcante, da 
Eletrobras Eletronorte (50m livre/16+); Suzana Borges de Jesus de 
Souza, dos Correios (50m livre/30+); Maria Dionete da Silva, 
Eletrobras Eletronorte (50m livre/40+); Elivandro Félix do Amaral, 
da Moden Engenharia (50m Costas/16+); Antônio Carlos 
Rodrigues, dos Correios (50m livre/30+); Elimar Gomes de Lima, 
dos Correios (50m livre/40+); Sergio Cunha da Silva; Antonio 
Carlos Rodrigues; Elimar Gomes De Lima; Celio Cunha da Silva, 

SENAI realiza capacitação de 20 futuros profissionais
para o mercado gastronômico

Neste curso os alunos aprendem 
pratos básicos do cotidiano, porém com 
u m  r e q u i n t e  d e  s o f i s t i c a ç ã o ,  
possibil itando uma alimentação 
simples mas com qualidade, higiene,  
de rápido e fácil preparo e baixo custo. O 
curso é voltado para profissionais que já 
atuam na área e que buscam aprimorar 
seus conhecimentos.

O Curso de Cozinha Trivial é dividido 
em teoria e prática, e ensina os alunos a 
d e s e n v o l v e r  h a b i l i d a d e s  e  
competências específicas da área de 
alimentos, observando normas técnicas 
de higiene e segurança para minimizar 
riscos de contaminação e controle de 
d e s p e r d í c i o s  n o  p r e p a r o ,  
processamento de alimentos, aplicando 
métodos de confecção, produção e 
padrões de qualidade.

A Instrutora do curso Valdenizia Lima 
destacou a sua satisfação em poder 
contr ibuir  para  a  qual i f i cação 
profissional dos alunos. “Me sentindo 

realizada, por fazer parte junto com o SENAI do processo de 
qualificação desses profissionais. Sei da minha responsabilidade 
no processos de aprendizagem e me sinto grata pela 
oportunidade que me foi dada de estar inserida nesse processo” 
finalizou.

O mercado vem crescendo a cada dia, e com isso se tornando 
mais exigente no que diz respeito à qualidade de seus 
profissionais.  Pensando em contribuir para a oferta de 
profissionais aptos a ocupar as vagas ofertadas pelo mercado, o 
SENAI mais uma vez sai na frente e qualifica mais vinte 
profissionais no Curso de Cozinha Trivial, da Área de Alimentos. 

Foto: ASCOM/SENAI
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