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DEZEMBRO/2021 
A Balança Comercial do Estado de Roraima é ela-

borada a partir da análise dos valores obtidos pelas 
exportações e pelas importações do mês. O saldo 
da Balança decorre da comparação dos montantes 
gerados por essas operações comerciais com o ex-
terior. Vale pontuar que, saldos positivos ou nega-
tivos da Balança Comercial, nada mais são que uma 
representação da atividade econômica internacional 
roraimense e demonstram a relação entre produção, 
consumo e investimento do Estado.  

Este Informativo apresenta o Resumo do Desem-
penho da Balança Comercial de Roraima no mês de 
dezembro, de acordo com dados divulgados pelo Mi-
nistério da Economia. 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 
A Balança Comercial de Roraima apresentou em 

dezembro, saldo superavitário de US$ 73,6 milhões, 
o maior saldo positivo da série histórica. Na Tabela 1 
estão expostos os valores apurados no mês: 

Ao compararmos a apuração de dezembro de 2021 
com o mesmo período de 2020, verificou-se a ocor-
rência de uma variação positiva no saldo de 492,3%, 
tendo em vista que naquele ano, Roraima obteve um 
resultado operacional de US$ 12,4 milhões, de acor-
do com a Tabela 2: 

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 
 Dezembro em relação a novembro. 
As exportações roraimenses registraram alta re-

corde neste período. Em dezembro, exportou-se um 
montante de US$ 76,3 milhões, valor 101,2% maior 
que o registrado no mês de novembro. Já no cenário 
nacional, as exportações brasileiras sofreram alta de 

18,9% em relação ao mês de novembro. Na Tabela 
3 é possível verificar as variações entre os meses de 
dezembro e novembro dos valores exportados por 
Roraima e também pelo Brasil.

Dezembro/2021 em relação a dezembro/2020. 
Em dezembro, comparado ao mesmo período do 

ano anterior, as exportações roraimenses sofreram 
alta de 447,4%. No cenário nacional, as exportações 
brasileiras fecharam o mês em US$ 24,3 bilhões, 
uma elevação de 32% em comparação a dezembro 
de 2020. É possível verificar esta análise na Tabela 
4:

Acumulado das exportações. 
No acumulado de 2021, em comparação ao ano 

anterior, as exportações roraimenses cresceram 
impressionantes 67,8% e totalizaram um montante 
expressivo de US$ 330,3 milhões, valor recorde de 
toda a série histórica. As exportações brasileiras re-
gistraram um acumulado de US$ 280,6 bilhões, con-
forme dados do Ministério da Economia expostos na 
Tabela 5:

 
 

 Principais produtos exportados e Países de des-
tino. 

Dentre os produtos mais exportados por Rorai-
ma no mês de dezembro, destaca-se pelo segundo 
mês consecutivo a soja. Foram US$ 24,07 milhões 
exportados para a Turquia e US$ 22,3 milhões para 



a Rússia, totalizando US$ 46,4 milhões, recorde para 
o produto em toda a série histórica, somando cerca 
de 60,7% do total das exportações do período, con-
forme detalha a Tabela 6:

A Venezuela continua sendo o principal país consumi-
dor dos bens exportados por Roraima, principalmente de 
produtos do gênero alimentício. O valor gerado com as ex-
portações para o país no mês de dezembro foi de US$ 24,3 
milhões, cerca de 31,8% do valor total das exportações 
apuradas no referente mês. A Tabela 7 detalha os valores 
exportados e a participação dos principais países no mês 
de dezembro:

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES 
 Dezembro em relação a novembro. 
As importações roraimenses registraram alta considerá-

vel no mês de dezembro, com um montante de US$ 2,7 
milhões, o que representa um aumento de 280,9% quan-
do comparamos esse valor com o mês de novembro de 
2021. Já as importações brasileiras, fecharam o mês com 
cerca de US$ 20,4 bilhões, valor 5,5% menor que o do mês 
anterior, de acordo com dados da Tabela 8. 

Dezembro/2021 em relação a dezembro/2020. 
Em dezembro de 2021, comparado ao mesmo período 

do ano anterior, as importações de Roraima tiveram sig-
nificativa alta, de aproximadamente 80,03%. Movimento 
de alta também observado no âmbito nacional, onde as 

importações brasileiras tiveram elevação de 29,6% em re-
lação a dezembro de 2020, conforme Tabela 9:

Acumulado das importações. 
No acumulado de 2021, em comparação ao ano ante-

rior, verificou-se que as importações roraimenses regis-
traram aumento de 85,7% e acumulam até o momento, 
expressivo montante de US$ 60,2 milhões, valor recorde 
de toda a série histórica. O Brasil registrou um acumulado 
de US$ 219,4 bilhões, alta de 38,1% em relação a 2020. 
Acompanhe os valores na Tabela 10:

Principais produtos importados e Países de origem. 
Dentre os produtos mais importados no mês de de-

zembro, destacam-se torneiras e dispositivos semelhantes 
para canalizações. Foram US$ 2,3 milhões importados da 
Suécia, cerca de 85,7% do total das importações do mês, 
conforme Tabela 11:

A Tabela 12 expõe os valores importados e a participa-
ção dos principais países no total apurado no mês: 
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Item de carta da Indústria- FIER realiza visita à obra 
de asfaltamento do Distrito Industrial

Visitas as obras do Distrito Industrial foram realizadas ainda em dezembro

A Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima – FIER, representada pela presidente e 
empresária industrial, Izabel Itikawa realizou no 
mês de dezembro a visita nas obras que estão 
sendo realizadas no Distrito Industrial. Estive-
ram presentes também o secretário de Plane-
jamento Estadual - SEPLAN, Emerson Baú, o co-
ordenador do Conselho de Desenvolvimento do 
Distrito Industrial, Doan Rabelo e o empresário 
responsável pelas obras de limpeza e manuten-
ção do Distrito, Robson Portela. 

Ao todo a comitiva visitou cinco pontos de 
obras fazendo observações e comentários sobre 
pontos importantes das obras, como o escoa-
mento de águas fluviais, altura da pavimentação 
e esgoto. 

Na ocasião alguns empresários e moradores 
de bairros adjacentes, juntaram-se a comitiva, 
demonstrando entusiasmo pelo andamento das 

obras e reconhecendo os benefícios que serão 
obtidos por meio de sua conclusão. A melhoria 
do Distrito Industrial é um dos itens da Carta 
da Indústria e, por isso, a FIER tem monitorado 
o seu desenvolvimento para prestar contas ao 
setor industrial roraimense.

A melhoria da infraestrutura do Distrito Industrial é 
item da Carta da Indústria
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Presidente da FIER e empresária industrial, Izabel Itikawa em 
solenidade 

Vice-presidente da FIER e presidente do SINDIMADEIRAS, One-
ber Queiroz em discurso durante cerimônia no dia 4 de janeiro

Representantes da FIER participam de cerimônia de 
concessão de lotes do Distrito Industrial 

A presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima - FIER e empresária indus-
trial, Izabel Itikawa juntamente com o vice-
-presidente da FIER e presidente do SINDIMA-
DEIRAS, Oneber de Magalhães Queiroz, além de 
empresários do Distrito Industrial, participaram 
na manhã do dia 4 de janeiro da solenidade de 
entrega de concessão real de uso dos lotes do 
Distrito Industrial. 

Durante o evento, também foram entregues 
material para produção de fornos sustentáveis 
(tijolos e kits incineradores) para a UNICARVÃO 
na sede da associação localizada na Rua DI-S, 
quadra XLVII, da 4ª. Etapa do Distrito Industrial.

Na ocasião, Oneber de Magalhães Queiroz fez 
a doação de 1.000m³ de madeira para a associa-
ção, o que irá gerar cerca de 8.500 sacos gran-
des de carvão. Para a presidente da FIER, Izabel 
Itikawa, a iniciativa do Governo de Roraima é 
importante por sua sensibilidade em promover 
o desenvolvimento econômico, social e ambien-
tal do nosso Estado ao viabilizar as condições 
necessárias para a organização e crescimento 

da associação UNICARVÃO de Roraima. 
A empresária industrial também parabeni-

zou a UNICARVÃO, pela conquista, pela busca 
de melhorias para o setor e pelo comprometi-
mento com a prática formal e sustentável que 
irá gerar emprego e renda. Além disso, Izabel 
convidou o grupo para em breve fazer parte da 
base sindical da FIER.

Além da cessão dos terrenos, entrega de ti-
jolos e 70 kits de incineradores, o Governador 
de Roraima, Antônio Denarium, assumiu o com-
promisso e autorizou a Companhia de Águas e 
Esgotos de Roraima - CAER a realização de per-
furação de poço artesiano, assim como solicitou 
a secretaria Estadual de Infraestrutura de Rorai-
ma – SEINF a considerar o asfaltamento daquela 
rua.

No geral 180 carvoeiros deixarão de atuar de 
maneira informal para empreender como em-
presários da indústria artesanal de carvão. Se-
rão construídos 256 fornos no local, banheiros, 
espaço de convivência para servir de refeitório 
e área de venda da produção.
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FIER e SINDICONF se reúnem com o Comando Geral 
da Polícia Militar para tratar de interesses do setor 

de Confecções  

Atendendo demanda apresentada pelo SINDI-

CONF, a Federação das Indústrias do Estado de Ro-

raima - FIER articulou reunião com o Comando Ge-

ral da Polícia Militar na manhã desta quarta–feira 

(12) para tratar do tema: Processo de confecção e 

aquisição de fardamento militar e a relação cliente-

-fornecedor. 

O encontro tratou de quatro itens de interesse 

mútuo entre o setor produtivo e o Comando Geral. 

A indústria roraimense de confecções, representada 

pela diretora secretária do SINDICONF, Iracema do 

Valle Oliveira ratificou a importância da parceria já 

existente, da qualidade do processo de comunica-

ção entre o órgão e o Sindicato industrial e da busca 

pela melhoria contínua em seus processos produti-

vos para o atendimento aos clientes militares.

Para o Comandante Geral da Polícia Militar de 

Roraima, o Coronel Francisco Xavier Medeiros de 

Castro, o encontro foi positivo. O mesmo parabeni-

zou a atuação da FIER na defesa dos interesses dos 

seus sindicatos, assim como reconheceu a história 

pioneira das empresas que atuam no setor de farda-

mento militar. 

Para a Presidente da FIER e empresária industrial, 

Izabel Itikawa, todos os itens apresentados pela 

FIER/SINDICONF foram discutidos de maneira asser-

tiva e todos receberam as deliberações devidas, o 

que irá gerar significativa melhoria no processo pro-

dutivo do setor de confecções e na oferta de farda-

mento militar pela indústria roraimense.

Encontro entre representantes da FIER, SINDICONF e Comando Geral da Polícia 
Militar ocorreu na manhã desta quarta-feira (12).

Reunião tratou de interesses mútuos entre o setor produtivo 
de confecções e o comando geral
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Calendário Agrícola para Roraima é tema de defesa de 
interesses do setor do Agronegócios junto à Caixa 

Econômica Federal, no escopo da pauta FINANCIAMENTO

Na tarde do dia 12.01.2022, a Presidente da FIER 

e Presidente do SINDIGRÃOS – empresária industrial 

Izabel Itikawa, participou de reunião virtual com o 

Presidente da Caixa Econômica Federal - Pedro Gui-

marães e a vice-presidente de negócios de varejo – 

Thais Cintra Vieira, com o objetivo de solicitar um 

tratamento diferenciado para o Estado de Roraima, 

no sentido de considerar a diferença climática exis-

tente entre Roraima e as regiões  Sul e Sudeste do 

país, os quais possuem  as 04 estações climáticas o 

que os impede de produzir três safras por ano, com 

oocorre em Roraima.

Atualmente a CEF considera o calendário agrícola 

do Sul e Sudeste, para fins de concessão de financia-

mento para todas as regiões do país. 

Esta mudança viabilizará para os empresários 

agroindustriais, o acesso ao crédito em períodos de 

produção local, fazendo com que o setor se desen-

volva ainda mais, gerando emprego e renda.

A reunião foi intermediada pelo Secretário Esta-

dual Deilson Bolsonaro, da Secretaria de Estado Ex-

traordinária de Relações Federativas (Seerf).

Representação Institucional FIER 2022

A FIER, na defesa dos interesses da indús-

tria roraimense, possui assento em diversos 

conselhos e comissões, visando agregar va-

lor as discussões a respeito de infraestrutu-

ra, meio ambiente, tributos, financiamento 

e governança.

No Conselho da Junta Comercial do Esta-

do de Roraima – JUCERR, o mês de janeiro 

de 2022 prevê a realização de 04 reuniões, 

que contam com a participação efetiva do 

representante FIER, empresário do setor de 

reparação de veículos – João da Silva.
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Reunião de Nivelamento Institucional dá 
início aos trabalhos da FIER em 2022

Com o objetivo de promover um alinhamen-
to estratégico entre a Diretoria Executiva da 
FIER, responsável pela execução, monitora-
mento e gestão das atividades administrativas 
preconizadas no Estatuto Social da Federação, 
a presidente da FIER, Izabel Itikawa, deu início 
ao calendário de despacho administrativo 2022 
com uma reunião realizada na tarde da última 
quinta-feira (12).

Estiveram presentes os Diretores Primeiro Se-
cretário, Crisnel Francisco Ramalho e o Primeiro 
Tesoureiro, João da Silva, para discutir o plane-
jamento das ações e os papéis desempenhados 
por esta diretoria e pelas equipes de apoio à 
Gestão.

A reunião foi avaliada pelos participantes 

como importante prática de gestão adotada 
pela presidência, que permite a colaboração 
entre as partes, a distribuição de tarefas de ma-
neira transparente, o monitoramento dos resul-
tados e a busca pela excelência na prestação de 
serviços institucionais. Na ocasião, os diretores 
que atuam como tripé da gestão executiva se 
comprometeram, mais uma vez, a prestarem um 
serviço voluntário de qualidade, subsidiando a 
Diretoria e o Conselho de Representantes na to-
mada de decisão e respaldando os atos admi-
nistrativos desenvolvidos ao longo do exercício.

O calendário de trabalho desses diretores 
propõe reuniões mensais, sempre precedendo 
as reuniões ordinárias de Diretoria e também do 
Conselho de Representantes da FIER.

 Presidente da FIER, Izabel Itikawa, e a diretoria Executiva formada por Crisnel Ramalho [à esquerda] e João da Silva [à direita] 
em reunião para alinhamento estratégico
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Sistema FIER participa de lançamento da 
cartilha “Grandes Geradores de Resíduos 

Sólidos Domiciliares”

As superintendentes da Federação das Indús-
trias do Estado de Roraima – FIER, Almecir de 
Freitas e do Instituto Euvaldo Lodi – IEL, Rônia 
Barker, em conjunto com membros do Conselho 
Temático de Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas – CTRSRT e da executiva do SIN-
DUSCON, participaram nesta quinta-feira (13) 
do lançamento da cartilha “Grandes geradores 
de resíduos sólidos domiciliares” em Boa Vista. 

O evento foi organizado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Boa Vista e Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Meio Ambiente. A FIER par-
ticipou do desenvolvimento de todo o processo 

de sensibilização e mobilização do setor empre-
sarial industrial, visando contribuir para a disse-
minação de informações e assessorar os empre-
sários para a implantação dos seus programas 
de gerenciamento de resíduos.

Para a presidente da FIER e empresária in-
dustrial, Izabel Itikawa, a cartilha exercerá im-
portante influência na construção de uma nova 
cultura empresarial focada no desenvolvimen-
to econômico, social e ambiental. A FIER e suas 
casas SESI, SENAI e IEL, estão preparadas para 
apoiarem a indústria roraimense na elaboração 
e implantação do PGRS.

Representantes do Sistema FIER participaram do lançamento da cartilha sobre resíduos sólidos domiciliares
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Escola do SESI prorroga prazo para inscrições em 
bolsas de gratuidade no Ensino 

Fundamental e Médio   
Ao todo foram disponibilizadas 28 vagas que são destinadas aos dependentes de 

trabalhador do setor industrial 

O Centro de Educação do Trabalhador – João 
Mendonça Furtado, a Escola do SESI, prorrogou 
para o dia 19 de janeiro o prazo para inscrições das 
bolsas de gratuidade que disponibiliza vagas para o 
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio Itinerário 
Técnico. 

As inscrições devem ser feitas presencialmente 
na secretaria da Escola do SESI localizada na ave-
nida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786, no bairro 
Aeroporto. As bolsas de gratuidade são destinadas 
aos dependentes de trabalhador do setor industrial 
que tiver renda média nos últimos três meses de 
salário base de no máximo dois salários mínimos e 
meio. 

O contemplado receberá, além da isenção da 
taxa de matricula e mensalidades escolares, o kit 
de material didático e dois jogos de uniformes. Ao 
todo foram disponibilizadas 28 bolsas em vagas 
que estão distribuídas da seguinte maneira: 5 vagas 
para o 3º ano do Ensino Fundamental I no turno 
vespertino; 3 vagas para o 4º ano do Ensino Fun-
damental I no turno vespertino; 4 vagas para o 5º 
ano do Ensino Fundamental I no turno matutino; 
2 vagas para o 5º ano no Ensino Fundamental I no 
turno vespertino; 3 vagas para o 6º ano do Ensino 
Fundamental II no turno matutino; 2 vagas para o 
7º ano do Ensino Fundamental II no turno matuti-
no; 2 vagas para o 8º ano do Ensino Fundamental 
II no turno vespertino; 2 vagas para o 9º ano do 
Ensino Fundamental II no turno matutino e 5 vagas 
para o 1º ano do Ensino Médio Itinerário Técnico no 
turno vespertino. 

Para pleitear a vaga, o requerente além de ser 
trabalhador do setor industrial que comprovada-
mente possua o Código Nacional de Atividade Eco-
nômica – CNAE deve possuir carteira assinada ou 
vinculo equivalente de no mínimo três meses de 
emprego e que não faça parte do quadro societário 
da empresa.

Entre alguns documentos que devem ser entre-
gues para concorrer a vaga estão o preenchimento 
de requerimento de solicitação de vaga – gratui-
dade e declaração de baixa renda, disponíveis na 
secretaria do CET e apresentação de cópias de do-
cumentos como carteira de trabalho, três últimos 
contracheques, certidão de nascimento do depen-
dente que estará concorrendo a vaga, certidão de 
casamento, união estável ou convívio marital, RG 
e CPF, comprovante de residência (data de emis-
são inferior a 90 dias), entre outros. Para conferir 
a documentação completa, os interessados podem 
entrar no site do SESI Roraima (www.sesiroraima.
com), e clicar no banner referente ao edital de gra-
tuidade ou acessar a aba Editais de Gratuidade e 
clicar no link referente ao Edital 002/2021. 

As solicitações de vaga serão analisadas no novo 
período de 24 a 28 de janeiro por uma comissão 
instituída pelo SESI/RR. A divulgação do resultado 
final acontecerá no dia 31 de janeiro de 2022.

SERVIÇO - EDITAL DE GRATUIDADE
Período de solicitação de vagas: Até o dia 19 de 

janeiro de 2022
Resultado Final: 31 de janeiro de 2022
Matrículas: 01 e 02 de fevereiro de 2022
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Destaque no mercado de trabalho se dá 
através do preparo e qualificação 

profissional
Novos conhecimentos, técnicas e aquisição de novas habilidades funcionais 

impulsiona candidatos para vagas de emprego

O sucesso profissional depende de uma série 
de fatores. Para atingir seus objetivos, o plane-
jamento é fundamental. Como o maior núme-
ro de alunos inscritos no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI) é o público 
adolescente, que está em busca da primeira co-
locação no mercado de trabalho ou estão na sua 
primeira oportunidade através do Programa de 
Aprendizagem Industrial, a descoberta de quais 
são as aptidões pessoais e como  desenvolvê-
-las é a chave para crescer profissionalmente, 

sendo este o foco de conteúdo inicial de cursos 
de qualificação profissional (que tenham carga 
horária a partir de 160 horas) e de habilitação 
técnica.

Segundo dados da pesquisa de egressos reali-
zada anualmente pelo SENAI, mesmo diante de 
um cenário de desemprego e perda de postos 
de trabalho em todas as regiões do país, sete 
em cada 10 ex-alunos dos cursos técnicos es-
tão empregados. Os dados constam na Pesquisa 
de Acompanhamento de Egressos 2019/2021. O 

Instrutor de Gestão Leandro Araújo ministrando aula para novos aprendizes
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questionário foi aplicado entre 1º de abril de 
2020 e 30 de março de 2021 com 49.520 ex-
-alunos (64,8% têm entre 14 e 24 anos).

A necessidade das indústrias por profissionais 
qualificados é enorme. Um relatório da Con-
federação Nacional da Indústria (CNI), revelou 
que cinco em cada dez empresas relatam difi-
culdades em encontrar pessoas habilitadas para 
determinadas funções.

Segundo a Gerente de Educação Profissional 
do SENAI/RR, Jamili Vasconcelos, o SENAI pode 
ser um grande aliado para as pessoas que estão 
em busca de uma oportunidade no mercado de 
trabalho, para que se qualifiquem, se preparem 
e conheçam todas as técnicas necessárias para 
desenvolver determinada profissão. Ela também 
ressalta sobre o papel do SENAI na indicação de 
ex-alunos para a ocupação de vagas de trabalho 
na indústria.  Em 2021, 30 empresas procura-
ram o SENAI para indicação de profissionais.

“Deixo destacado que para as pessoas que fa-
zem curso no SENAI, temos um programa cha-
mado Emprega Indústria, que é um banco de 
dados de alunos formados, e quando uma em-
presa procura o SENAI porque estão com algu-
ma vaga de trabalho em aberto, a gente indica 
esses ex-alunos que estão cadastrados no nos-
so banco. Também é uma grande oportunidade 
para quem está em busca de um espaço no mer-
cado de trabalho”, explicou.

Para ser encaminhado às seleções das empre-
sas cadastradas no SENAI, os alunos e ex-alu-
nos devem realizar o cadastro pessoal no site 
da instituição, através da aba ‘Emprega Indús-
tria’. Devido a Lei Geral de Proteção de Dados, 
somente são encaminhados para as empresas, 
os dados dos alunos que permitirem esse com-
partilhamento, por isso, torna-se imprescindível 
que aqueles que buscam uma oportunidade, es-
tejam com seu cadastro atualizado.

Nesse cenário, investir na educação profis-
sional é de extrema importância não somente 

para destacar-se na busca por vagas de empre-
go, mas também para exercer com excelência a 
profissão desejada. A busca pela qualificação é 
um amplificador do aprendizado, potencializan-
do a performance em processos seletivos e pro-
moções.

Quais os benefícios da qualificação profis-

sional para a carreira?

O SENAI tem formado ao longo desses anos, 
profissionais de excelência e ajudado no cresci-
mento e fortalecimento da indústria roraimen-
se com a oferta de diversos cursos em diversas 
áreas de atuação. O instrutor de gestão do SE-
NAI/RR, Leandro da Silva Araújo, afirma que a 
técnica, a prática, o conhecimento teórico e o 
autoconhecimento são elementos importantes 
para qualquer profissional. 

“Falando mais especificamente de Boa Vista, 
Roraima, temos uma grande demanda de áre-
as muito específicas, que buscam mão de obra 
qualificada e não encontram com facilidade. E 
isso, torna a qualificação profissional uma gran-
de aliada, para que se tenham pessoas bem trei-
nadas e capazes de exercer tais atividades. Bus-
car um curso de qualificação, é buscar aprender, 
treinar e desenvolver habilidades necessárias 
para suprir a necessidade desse mercado de 
trabalho e garantir um pré-requisito importante 
em qualquer processo seletivo, que é a certifi-
cação”, garantiu.

Não há dúvidas de que a valorização do cur-
rículo é um dos maiores benefícios da qualifi-
cação profissional. A empregabilidade do can-
didato fica em destaque, pois ele possui um 
conhecimento maior que seus concorrentes. 

Em um mercado cada vez mais competitivo, 
obter conhecimento com comprovação através 
de certificados também aumenta o leque de 
possibilidades de atuação, facilitando a busca 
por um novo emprego ou a ascensão profissio-
nal dentro da própria empresa em que trabalha. 
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Todo início de ano nos preparamos e 
fazemos planejamentos para traçar es-
tratégias para um novo ciclo que está co-
meçando. Para quem deseja se preparar 
para mercado de trabalho e dar uma im-
pulsionada na carreira a dica é se capaci-
tar e buscar o conhecimento.

E com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL 
você consegue tudo isso e muito mais.  O 
cronograma de cursos já foi divulgado e 
um dos cursos em destaque é o PDP – 
Programa de Desenvolvimento Profissio-
nal, cujo o objetivo é direcionar e orien-
tar esforços para qualificar os Jovens com 
conhecimentos atualizados, possibilitan-
do assim, ingresso no mercado de traba-
lho em áreas. 

O curso tem duração de 140 horas, com 
módulos nas áreas de Auxiliar Adminis-

trativo, Auxiliar Contábil, Empreendedo-
rismo, Atendimento ao Cliente, Recursos 
Humanos e Departamento de Pessoal.

Outro destaque esse ano é a parceria 
entre o IEL e Meta Cursos, que está com 
inscrições abertas para os cursos prepa-
ratórios dos concursos que serão lança-
dos nos próximos meses, entres eles o 
concurso do IBAMA, CGU, Polícia Civil e 
MPE.

 As turmas irão iniciar no mês de janei-
ro e conta com conteúdo bem elaborado 
pelos professores, e aplicação de exercí-
cios para testar o conhecimento adqui-
rido.  Os interessados devem entrar em 
contato com o IEL/RR, por meio do tele-
fone (95) 98112-2075. 

Confira a programação de cursos a 
abaixo:

IEL divulga cronograma de cursos para
 o início de 2022
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