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BALANÇA COMERCIAL DE RORAIMA

Setor da Confecção discute projetos e propostas para 2015

SALDO DA BALANÇA - JANEIRO/2015

O saldo da Balança Comercial no mês de janeiro de 2015 foi negati-
vo, no valor de US$ 486.181, mantendo a tendência deficitária que vem 
sendo observada em meses anteriores. 

Porém, se comprarmos janeiro de 2014 com janeiro de 2015, ve-
remos um contexto diferente, apresentando um significativo superávit 
(US$ 7.968.030).

EXPORTAÇÕES - JANEIRO/2015

As exportações roraimenses apresentaram queda de 49,59% neste 
primeiro mês do ano em relação a dezembro de 2014, totalizando US$ 
163.406 em exportações. Já o Brasil registrou decréscimo de 21,65%, 
em comercialização para o exterior, neste mesmo período de compara-
ção, conforme expressa a tabela abaixo:

Em relação a janeiro de 2014, houve redução nas exportações do 
Brasil e nas de Roraima. Conforme se pode observar abaixo,  no ano 
passado este mês apresentou valor atípico nas exportações do estado, 
chegando ao valor de US$ 8,552 milhões. Com isso, em comparação a 
janeiro deste ano, houve significativo déficit com 5.133,92% de queda.

 

Em referência aos produtos mais exportados, em janeiro de 2015, 
a Madeira aparece como principal produto, seguida por Soja e Água 
Mineral como demonstrado abaixo:

Os países para onde mais se exportou em dezembro de 2015, pela 
ordem, foram Guiana, seguida por China e Itália, como visualizado na 

Na segunda-feira, 16 de março, foi realizada na sede 
da Federação da Indústria do Estado de Roraima – FIER, 
a primeira reunião da diretoria do Sindicato das Indús-
trias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capo-
taria e Similares do Estado de Roraima – SINDICONF/RR. 
Na reunião ainda estiveram presentes os consultores res-
ponsáveis pelo Projeto do Banco Interamericano de De-
senvolvimento – BID, Sidney Minholi  e Sara Oliveira e o 
consultor contábil  do SESI/FIER, Maclison Chagas, que foi 
convidado pela presidente do SINDICONF, Rosinete Baldi, 
para realizar uma mini palestra sobre contribuição sindical.

O objetivo da reunião foi apresentar o plano de ação 
do Projeto BID e tratar de assuntos voltados a importân-
cia do associativismo e da contribuição sindical,  além 
da definição do calendário de reuniões do Sindicato.

Ao final,  foram tratados assuntos sobre o dia 
do empresário da indústria do vestuário e so-

bre a participação do SINDICONF na Feira da Indús-
tria de Roraima – FEIND 2015 realizada pela FIER.

tabela abaixo:

IMPORTAÇÕES - JANEIRO/2015
Acompanhando a tendência nacional, as importações de Roraima 

apresentaram queda quando comparadas com dezembro de 2014, 
registrando na ocasião um volume de importações de US$ 851.608. 
Quando comparadas com janeiro de 2014, constata-se uma queda de 
11,13%. 

Em janeiro de 2015, assim como ocorreu em meses anteriores, Má-
quinas e equipamentos de Informática aparecem como principal pro-
duto importado. Em seguida aparece o Cimento e em terceiro lugar na 
pauta, aparece o Arroz.

No quadro dos países de onde mais se importou em janeiro 2015, 
a China permanece na primeira posição, seguido por Trinidad e Tobago 
e França.

 

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 

Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER
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FIER lança Prêmio Redação e Artigo Científico
Na tarde desta sexta-feira, 20 de março, a Federação das Indús-

trias do Estado de Roraima – FIER fez o lançamento do Prêmio FIER 
de Redação e Artigo Científico 2015.

O concurso está na sua terceira edição e este ano irá abordar 
a temática da eficiência energética junto a comunidade acadêmica 
e escolar.

O objetivo é incentivar a pesquisa e a produção de redações e 
artigos científicos, os quais permitam uma melhor compreensão 
por parte da sociedade, acerca dos fatores que afetam a competi-
tividade da produção industrial em Roraima e a sua relação com o 
desenvolvimento local.

Todos os alunos da rede pública e particular, devidamente ma-
triculados do 6º. Ano do ensino fundamental ao 3º. Ano do nível 
superior, poderão participar. O prêmio será desenvolvido em três 
categorias:

Categoria I – alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
do Ensino Regular. Tema: “O uso racional da energia elétrica nas 
residências, uma questão de economia e cidadania.”

Premiação:
1º colocado: Troféu + Notebook 
2º colocado: Troféu + Tablet 10”

Categoria II – alunos da 1ª a 3ª série do Ensino Médio do En-
sino Regular e do Ensino Técnico. Tema: “A busca da eficiência 

energética nas indústrias como alternativa de competitividade e 
sustentabilidade econômica e ambiental.”

Premiação:
1º colocado: Troféu + Notebook “2 em 1 Touchscreen” + Im-

pressora
2º colocado: Troféu + Netbook + HD Externo 500GB.
Para as escolas de origem dos trabalhos vencedores será ofe-

recido um kit esportivo composto por bolas de futebol de salão, 
de vôlei, de handebol e de basquete para auxiliar e estimular no 
desenvolvimento das suas atividades esportivas; um kit de jogos 
lúdicos ou de livros para auxiliar e estimular no desenvolvimento 
das suas atividades de aprendizado, no valor de R$ 500,00 (Qui-
nhentos Reais) para o primeiro colocado de cada categoria e de R$ 
250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) para o segundo colocado de 
cada categoria.

Categoria III – alunos de qualquer curso regular do Ensino Su-
perior, devidamente matriculados. Tema:  “O desafio das fontes de 
geração de energia alternativa para Roraima: Viabilidade X Desa-
fios.”

Premiação:
1º Colocado: Troféu + Kit de Computador /  Impressora + HD 

Externo de 1 Tb.
2º Colocado: Troféu +Notebook + HD Externo de 500GB.

FIER revisa seu plano estratégico
Nos dias 9 e 10 de março a Federação das Indústrias do Esta-

do de Roraima realizou a revisão do seu planejamento estratégico.
A equipe técnica, juntamente com a superintendên-

cia, propôs mudanças e criação de novos objetivos estraté-

gicos, metas e indicadores que possam conduzir a entida-
de em direção ao alcance da sua missão e visão de futuro.

Toda a atuação da FIER será norteada pela promoção da competi-
tividade, a defesa de interesses da indústria e a promoção associativa.
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SESI abre seletivo para credenciamento de 
instrutores!

O processo  de  c redenc iamento  tem o  ob jet ivo  de  c r ia -
ção  e  manutenção  do  quadro  de  inst rutores  autônomos , 
de  n íve l  técn ico  e  super ior,  sem v íncu lo  t raba lh i sta ,  para 
atend imento  das  demandas  da  Educação  Cont inuada  do 
SES I /RR ,  nas  aéreas  de  conhec imento  l i s tadas  no  ed i ta l . 

Os  cand idatos  interessados  deverão  entregar  curr í cu -
lo  no  per íodo  de  20 .03 .2015  à  30 .03 .2015  em horár io 
comerc ia l ,  no  Ser v iço  Soc ia l  da  Indúst r ia  -  SES I /Admin is -
t ração,  loca l i zado  na  Aven ida  Br igade i ro  Eduardo  Gomes , 
nº  3710   -   Aeroporto,   no  Setor  de  Recrutamento  e  Se -
l eção  do  SES I /RR .  Serão  ace i tos  somente  os  curr í cu los 
dev idamente  preench idos ,  conforme modelo  constante 
no S i te  do  SES I /RR  (http : / /www.ses i r r.org .br/ )  no  l ink 
(Vagas  D i spon íve i s ) .

Os interessados  deverão  obr igator iamente ,  sob  pena 
de  desc lass i f i cação,  anexar  ao  curr í cu lo  cóp ia  dos  se -
gu intes  documentos :

Cert i f i cado/d ip loma ou  dec laração  emit ida  pe la  inst i -
tu ição  de  ens ino; 

Comprovante  de  exper iênc ia  por  meio  C TPS  (Car te i ra 
de   Traba lho   e   Prev idênc ia   Soc ia l   –  C .T.P.S ) ,   contrato  
de   t raba lho,   dec larações   ou   cer t i f i cados ,   que   com -
provem  o   tempo  de  exper iênc ia  do  cand idato  na  área 
de  atuação; 

Reg ist ro  Prof i s s iona l  emit ido  pe lo  conse lho  de  c lasse 
ou Órgão  f i sca l i zador,  quando for  o  caso ; 

Dec laração  de  Qui tação  Ét i co-F inance i ra  exped ida 
pe lo  Conse lho  pert inente  a  c lasse  do  cargo  dese jado, 
quando for  o  caso,  dentro  do  per íodo  de  va l idade . 

O  processo  se let ivo  terá  as  etapas  de  aná l i se  curr i -
cu lar,  ava l iação  d idát i ca ,  que  cons i ste  em uma au la  ex-
pos i t i va  com duração  de  no  mín imo 15  e  no  máx imo 20 
minutos ,  e  entrev i sta .  Todas  as  etapas  são  e l iminatór ias 
e  c lass i f i catór ias .
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O SENAI-RR fechou contrato com o 6º Batalhão 
de Engenharia de Construção -  BEC – Batalhão Si -
món Bol ivar,  no intuito de real izar 15 cursos aos 
mil i tares daquele Batalhão no decorrer do desse 
ano.

O objetivo da parceria é formar 320 alunos 
nos cursos das áreas de construção civ i l ,  e letroe-
letrônica,  marcenaria,  automotiva,  refr igeração e 
metal/mecânica.  Com essa ação poderá oferecer 
conhecimentos em áreas prof iss ionais  aos jovens 
brasi leiros incorporados às f i le iras das Forças Ar-
madas,  complementando a formação desses mi-
l i tares e,  assim, contr ibuindo para ampliar  suas 
oportunidades de inserção produtiva no mercado 
de trabalho,  quando estes forem desl igados das 
forças armadas.

Esses cursos oferecidos pelo SENAI são por 
meio da modal idade de Qual i f icação Prof iss ional , 
com carga horária que varia de 180 a 200 horas.  Os 
cursos possuem um amplo conteúdo programático, 
entre outros conhecimentos os alunos recebem noções de 
Orçamento e Segurança no Trabalho.

Segundo a Gerente de Educação do SENAI,  Jamil i  Vas-
concelos,  essa parceria é mais uma de muitas já  real izadas 
“são parcerias real izadas com empresas do ramo industr ial , 
órgãos governamentais  e não governamentais”.

Visando a competit iv idade da indústr ia, 
gestores e colaboradores do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industr ial  de Roraima reuni-
ram-se para al inhar e anal isar  estratégias que 
integram o Planejamento Estratégico horizon-
te 2015-2018.  O encontro pressupõe diretr izes 
de atuação para o período e discute melhorias 
dos processos internos nas áreas de Educação 
Prof iss ional  e Serviços em Tecnologia e Inova-
ção desenvolvidos pela inst ituição. 

Durante todo o encontro a meta foi  def i-
nir  os grandes desaf ios regionais  e os indica-
dores para mensurá- los até 2018,  contudo, a 
elaboração do Planejamento Estratégico tam-
bém inf luencia a cr iação de um ambiente fa-
vorável  aos negócios e capacitação do corpo 
técnico para as mudanças.   A reunião ocorreu 
nos dias 05 e 06 de fevereiro no SENAI/RR e 
foi  or ientada pela consultora de Gestão Estra -
tégica Virginia de La Raia juntamente com o 
Diretor Regional ,  os gestores,  diretoria escolar e técnicos 
designados.

“Al inhar as diretr izes de atuação do SENAI-RR com foco 
no Planejamento Estratégico e no Mapa Estratégico da ins-
t ituição é importante porque podemos rediscutir  metas e 
trocar experiências sobre boas prát icas e também das di-
f iculdades enfrentadas no dia a dia de trabalho”,  expl ica a 
responsável  pelo Escr itório da Qual idade,  Wilc igeny Freire.

A programação ocorreu no turno da manhã e tarde,  nos 
dois  dias.  Neste período,  a equipe discutiu os seguintes 
temas:  ações de melhoria e indicadores de desempenho, 
revisão de indicadores de desempenho, alteração da meto-
dologia de ampliação quantitat iva da oferta para a qual ita-
t iva,  manutenção da sustentabi l idade f inanceira das l inhas 

O aluno do curso de Serralheiro,  Marcelo Alves de Sou -
za,  23 anos,  está ot imista com as possibi l idades que o cur-
so pode oferecer “Não conhecia a área de metal/mecânica, 
mas estou aprendendo muito e pretendo trabalhar nessa 
área,  pois  além de ser um trabalho bonito trás um excelen-
te retorno f inanceiro,  a lém disso o quartel  nos incentiva a 
real izar cursos de educação prof iss ional”.

e art iculação s istêmica.
“Essa anál ise cr ít ica nos permite redirecionar as ações 

e propor soluções que repercutam no alcance de metas e 
resultados sustentáveis,  gerando a qual idade esperada dos 
serviços oferecidos pelo SENAI”,  destaca a Assessora de 
Planejamento Cláudia Moraes.

O Planejamento Estratégico constitui-se de desaf ios 
traduzidos em metas e indicadores para o alcance dos re-
sultados dos negócios e da sat isfação dos c l ientes.  As di-
retr izes e focos estratégicos ut i l izados para construção do 
Mapa Estratégico do SENAI Roraima, horizonte 2015-2018, 
irão promover maiores esforços para aumento da qual ida -
de dos serviços prestados e produtos ofertados.

SENAI irá vai qualificar 320 militares 
somente em 2015

SENAI Roraima realiza segunda reunião de 
alinhamento estratégico
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O Inst i tuto  Euva ldoLod i  –  IEL  está  com inscr i ções 
abertas  para  a  turma de  Ju lho  de  2015,  do  Intercambio 
para  Toronto  –  Canadá .  As  vagas  são  dest inadas  para  es -
tudantes ,  jovens ,  adu l tos  e  prof i s s iona i s  que  dese jam 
ter  o  domín io  da  l íngua  ing lesa .  Para  essa  turma estão 
sendo oferec idos  ingressos  exc lus ivos  para  a lguns  even -
tos  importantes  que  acontecerão  em Toronto :

•  Ingressos  para  o  evento  de  abertura  dos  Jogos  Pan 
Amer icanos ,  em Toronto .  O  evento  contará  com show de 
art i stas  internac iona is  e  apresentação  do  Cirquedu So-
le i l .

•  Show de  lançamento  da  turnê  internac iona l  da  ban-
da  U2.  Pra  quem curte ,  será  um evento  e  tanto .

Esta  é  uma ação  do  IEL  em parcer ia  com a  empresa  ca -

De acordo com dados do 
Censo da Educação Básica 2013 
(o mais recente disponível) ,  as 
mulheres são 764.911 entre os 
1.441.051 alunos dos cursos de 
formação profissional real iza-
dos em conjunto ou depois do 
Ensino Médio, o que representa 
53,1% do total.  De 2009 a 2013, 
houve aumento de 60% no nú-
mero de matrículas entre mu-
lheres.  Nesse mesmo período, 
a expansão entre os homens foi 
de 50%.

No SENAI Roraima a real ida-
de não é diferente, em 2014 foram 10.192 mulheres matri-
culadas nos cursos do SENAI,  total izando 54,19% do total 
de matrículas.  Apesar das boas notícias sobre o aumento 
do acesso das mulheres à educação profissional,  ainda é 
preciso alterar a lógica do mercado de trabalho que reserva 
a elas os piores salários.  Na média nacional de todos os 
setores da economia, as mulheres recebem 21% menos que 
os homens contratados formalmente em ocupações seme -
lhantes,  segundo a Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) 2013.

Na aval iação do gerente de Estudos e Prospectiva da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI),  Márcio Guerra, 
a tendência é que a diferença salarial  se reduza ao longo 
do tempo, uma vez que as mulheres,  além da escolarização, 
estão buscando cada vez mais uma melhor qualif icação, 
como é o caso da aluna do curso Técnico em Manutenção 

nadense  Skope,  espec ia l i zada  em v iagens  educac iona is . 
O  programa de  intercâmbio  o ferece  au las  de  ing lês ,  pa -
l est ras  com empresár ios  e  o f i c inas  sobre  o  mercado  de 
t raba lho  Canadense . 

A agenda  inc lu i  também at iv idades  de  lazer,  passe ios 
e  v iagens  a  N iágara  Fa l l s ,  à  cap i ta l  Ottawa e  às  c idades 
f rancesas  de  Montrea l  e  Quebec ,  tudo  i s so  assoc iado  aos 
programas  de  dup la  cer t i f i cação,  é  c la ro . 

Os  par t i c ipantes  são  hospedados  por  famí l ias  cana -
denses ,  com a  oportun idade  de  conhecer  um pouco  mais 
sobre  a  cu l tura  loca l . 

Ma is  in formações  podem ser  obt idas  pe lo  s i te  www.
skope.ca/ ie l  ou  e  pe los  te lefones  (95)  3621-3571/98112-
2075.

e Suporte em Informática,  Ro-
sany Pereira Gondim, 24 anos, 
que afirma que apesar da área 
de informática ser dominada 
por homens, as mulheres tem 
conquistado seu espaço “valo-
r izando seu lado profissional, 
buscando novos desafios,  novas 
experiências e aprendizados”.

Outro exemplo é a egressa 
do curso de Soldador Eletrodo 
Revestido e Oxiaceti lênico, Ju-
dith de Oliveira Souza, 29 anos, 
que também fez o curso de Al i -
nhamento e Balanceamento de 

Rodas, sendo a única mulher de ambas as turmas, “gostei 
muito da experiência,  apesar de ter pensado em desist ir  no 
primeiro dia,  mas persist i  e dei  o melhor de mim, hoje sei  o 
quanto sou capaz e o quanto eu aprendi,  obtendo o máximo 
de aproveitamento”, declarou.

 Em 2015 o SENAI já real izou 1.115 matrículas de 
mulheres e atualmente, em parceria com a Secretaria de 
Trabalho e Bem-Estar Social  – SETRABES disponibi l izou os 
cursos de Customização de tecidos e Al imentação Saudável 
na terceira idade, exclusivamente para mulheres.  Além de 
ter cedido espaço para os cursos de Decoupage. 

Para a Gerente de Educação Profissional do SENAI/RR, 
Jamil i  Vasconcelos,  o aumento das mulheres em sala de 
aula não se restringe a áreas específ icas,  mas se torna uma 
constante em todas as modalidades de Educação Profissio-
nal.

Estão abertas inscrições para intercâmbio no Canadá

SENAI Roraima registra aumento na participação de 
mulheres em cursos
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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

*Os valores poderão sofrer alteração sem prévio aviso.
Consulte as condições e modalidades dos cursos no site.


