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A Balança Comercial do Estado de Roraima é
elaborada 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 exterior. Vale
pontuar que, saldos positivos ou negativos da Balança
Comercial, nada mais são que uma representação
da atividade econômica internacional roraimense e
costumam ter relação com a produção, consumo e
investimento do Estado.
Este Informativo apresenta o Resumo do
Desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês
de fevereiro, de acordo com dados divulgados pelo
Ministério da Economia.

Fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021
Em fevereiro de 2022, comparado ao mesmo período do
ano anterior, as exportações roraimenses obtiveram um
crescimento percentual de 7,71% alcançando o valor de
US$ 35,6 milhões. No quadro nacional, as exportações
brasileiras fecharam o mês em US$ 22,9 bilhões, uma
elevação de 39,9% em comparação a fevereiro de 2021.
É possível verificar esta análise na Tabela 4:
Tabela 4 - Exportações de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

A Balança Comercial de Roraima no mês de
fevereiro de 2022 apresentou saldo de US$ 28,9 milhões.
Registrou-se neste período variação no saldo positivo de
65,6% comparado ao mês anterior, embora a corrente
comercial (soma das importações e exportações)
tenha sido inferior a janeiro de 2022. Na Tabela 1 estão
expostos os valores apurados no mês:
Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de fevereiro de 2022 e
janeiro de 2022

Ao compararmos a apuração de fevereiro de
2022 com o mesmo período de 2021, verificou-se a
ocorrência de uma variação do saldo de 32,9%, levando
em consideração que naquele ano, Roraima obteve um
superávit de US$ 21,7 milhões, de acordo com a Tabela
2:
Tabela 2 - Saldo de fevereiro de 2022 em relação a fevereiro de 2021

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

Fevereiro em relação a janeiro de 2022.
As exportações roraimenses registraram
uma alta significativa neste período. Em fevereiro,
exportou-se um montante de US$ 35,6 milhões, valor
de 7,71% maior do que o registrado no mês anterior,
acompanhando a tendência do cenário nacional onde
as exportações brasileiras registraram alta de 16,1% em
relação ao mês de janeiro. De acordo com a Tabela 3:
Tabela 3 - Exportações de fevereiro em relação a janeiro
de 2022

Acumulado das exportações.
No acumulado de fevereiro de 2022, as
exportações roraimenses obtiveram um montante
de US$ 68,6 milhões, com variação positiva de 67,5%,
em comparação ao ano anterior. Este crescimento
percentual é superior ao das exportações nacionais no
mesmo período, as quais registraram um acumulado
de US$ 42,6 bilhões, conforme dados do Ministério da
Economia expostos na Tabela 5:
Tabela 5 - Acumulado de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021

Principais produtos exportados e Países de destino
Dentre os produtos mais exportados por
Roraima no mês de fevereiro, destaca-se enchidos e
produtos semelhantes, de carne. Obteve-se um total de
US$ 8,3 milhões, somando cerca de 23,9% do total das
exportações do período, conforme detalha a Tabela 6:
Tabela 6 - Produtos mais exportados por Roraima em fevereiro/2022
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A Venezuela continua sendo o principal país
destino dos produtos exportados por Roraima. O valor
gerado com as exportações para o país no mês de
fevereiro foi de US$ 32,5 milhões, cerca de 91,5% do
valor total das exportações referentes ao mês. A Tabela
7 detalha os valores exportados e a participação dos Acumulado das importações
principais países no mês de janeiro:
No acumulado de 2022, em comparação ao ano
Tabela 7 – Países destinos das exportações roraimenses de anterior, verificou-se que as importações roraimenses
fevereiro/2022
registraram aumento importante de 262,1% e acumulam
até o momento, significativo montante de US$ 22,2
milhões. O Brasil registrou um montante de US$ 38,7
bilhões, alta de 30,3% em relação a 2021. Acompanhe
os valores na Tabela 10:
Tabela 10 - Acumulado de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021

Principais produtos importados e Países de origem
Dentre os produtos mais importados no mês
de fevereiro, destacaram-se Cloretos de potássio,
Os gêneros alimentícios continuam dominando Revólveres e pistolas. Conforme Tabela 11:
a pauta exportadora roraimense em fevereiro, liderados Tabela 11 - Produtos mais importados em fevereiro/2022
pelos enchidos e produtos semelhantes de carne, e pela
margarina, a qual lidera o acumulado do ano. Todavia,
observamos as exportações de minérios de estanho
para os Estados Unidos como principal produto fora do
segmento de alimentos. A Venezuela continua sendo o
principal destino das exportações, seguido pelos Estados
Unidos e a Guiana.
Identificamos como uma novidade essa posição
dos americanos como segundo destino das exportações,
A Tabela 12 expõe os valores importados e a
com relação ao mês anterior. Para consultar os dados, já
participação
dos principais países no total apurado no
filtrados e ainda mais detalhados, sobre as exportações
mês
de
fevereiro:
de Roraima em valores nominais no mês de fevereiro
2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov. Tabela 12 – Países fonte das importações fevereiro/2022
br/pt/municipio/53533.

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES

Fevereiro de 2022 em relação a janeiro de 2022
As importações roraimenses registraram
diminuição no mês de fevereiro de 2022, com um
montante de US$ 6,6 milhões, o que representa um
decréscimo de 57,33% quando comparamos esse
valor com o mês de janeiro de 2022. Já as importações
brasileiras, fecharam o mês com cerca de US$ 18,8
O cloreto de potássio, principal produto
bilhões, com variação negativa de 4,96 % comparado ao importado em fevereiro, é amplamente utilizado como
mês anterior, de acordo com dados da Tabela 8.
fertilizante agrícola, portanto caracteriza um insumo
Tabela 8 - Importações de fevereiro em relação a janeiro de 2022
importante do setor primário roraimense na produção
das próximas safras, isto segue ainda, a tendência do mês
de janeiro. Ainda falando sobre este insumo, observamos
que os principais países fornecedores em fevereiro foram
Espanha e Israel em ordem de valores.
Observamos ainda, como outros países de
Fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021
origem das importações a China, Itália e Venezuela. Para
Em fevereiro de 2022, comparado ao mesmo consultar os dados, já filtrados e ainda mais detalhados,
período do ano anterior, as importações de Roraima sobre as importações de Roraima em valores nominais
tiveram um salto importante de 42,2%. Movimento de no mês de Fevereiro 2022 disponibilizamos o link http://
alta também observado no âmbito nacional, onde as comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/53532 .
importações brasileiras tiveram elevação de 29,7% em
Os dados da balança comercial poderá apresentar
pequenas divergências com os de outras organizações, a
relação a fevereiro de 2021, conforme Tabela 9:
Tabela 9 - Importações de fevereiro/2022 em relação a fevereiro/2021 depender do tipo de metodologia aplicada.
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POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TEMÁTICO DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS
OCORREU NA PRIMEIRA REUNIÃO DE 2022

Novos membros empossados Conselho Temático de Responsabilidade
Social e Relações Trabalhistas da FIER

No dia 15 de março, o Conselho Temático de
Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas da
FIER (CTRSRT) se reuniu para dar posse aos novos
membros indicados para o exercício 2022. O encontro
foi realizado na sede da FIER, de forma presencial,
onde foram discutidos temas relacionados aos
interesses das categorias, bem como foi apresentado
o plano de trabalho para este ano.
A presidente eleita foi a empresária Suellen
Campos de Lima, do Sindicato dos Artesãos
Autônomos e das Empresas de Artesanato de Roraima.

A superintendente da FIER, Almecir Câmara, reforçou a importância da
participação efetiva dos membros na elaboração de pautas e discussões

Assim como ela, tomaram posse os demais membros
representantes de empresas, órgãos públicos e
privados e Sistema S.
Os novos membros foram empossados e se
dispuseram a trabalhar pautas de defesa de interesses
do setor industrial de Roraima. Na ocasião também
foi feita a votação do Regimento Interno, sendo aceito
por unanimidade. A superintendente da FIER, Almecir
Câmara, mostrou o calendário de reuniões a serem
realizadas ao longo do ano e falou da importância da
participação efetiva dos membros.

CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA,
ECONOMIA E POLÍTICA INDUSTRIAL DÁ POSSE A
NOVOS MEMBROS

Para terem conhecimento sobre o plano de
trabalho de 2022, o Regimento Interno e tomar posse,
os membros do Conselho Temático da Micro e Pequena
Empresa, Economia e Política Industrial da FIER (COMPI)
se reuniram presencialmente, na terça-feira, 15 de março,
na sede da FIER. Estiveram presentes representantes de
empresas, órgãos públicos e privados e Sistema S.
O presidente do Conselho é o empresário Vaneri
Antonio Verri, do ramo de bebidas. No encontro foram
debatidos temas referentes ao desenvolvimento e

construção de pautas voltadas à defesa de interesses do
setor industrial de Roraima. Entre os temas levantados
durante a primeira reunião do ano estava o Sistema
informatizado e-Social.
Esta é uma plataforma on-line do governo que
unificou a entrega de 15 obrigações da área trabalhista
para empresas, pessoas jurídicas e físicas. Foi explicado
sobre prazo, adesão e notificação às empresas. As
demais reuniões do conselho devem ser feitas de forma
on-line.

Posse dos membros indicados para o exercício de 2022 foi no dia 15 de
março

Foi aprovado, por unanimidade, o Regimento Interno do Conselho
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FIER PRESTA APOIO EM EVENTO ALUSIVO
AO DIA DO ARTESÃO
O Dia do Artesão, comemorado em 19
de março, foi celebrado em Roraima com uma
programação especial, que ocorreu das 9h às 17h,
no Centro de Artesanato, na Orla Taumanan. O
“Diálogo com a Indústria do Artesanato” contou
com exposição, palestras, case de sucesso e outros
serviços gratuitos.
O evento teve apoio da Federação das
Indústrias do Estado de Roraima (Fier), do Instituto
Euvaldo Lodi (IEL-RR) e parceria com o Sindicato
dos Artesãos Autônomos e das Empresas de
Artesanato do Estado de Roraima (Sindearter).
Além do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae-RR) e da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Roraima
(Fecomércio).
A iniciativa cultural foi promovida para
fomentar e fortalecer o artesanato roraimense,
além de contribuir com a competitividade
das empresas, após os prejuízos econômicos
causados pela pandemia da Covid-19. “Estamos
procurando cada vez mais estimular, incentivar e
capacitar os artesãos, que são muito importantes
para a economia do nosso estado”, disse a
superintendente do IEL-RR, Rônia Barker.
A adjunta da Secretaria do Trabalho e
Bem-Estar Social (Setrabes), Isadora Braga, esteve

no evento e ressaltou sobre a independência
econômica do setor de artesanato no estado. “O
objetivo principal é fazer com que o artesão se
sinta valorizado e que ele desperte dentro de si
um potencial que nem mesmo ele sabe”, disse.
Segundo ela, o trabalho de incentivo
ao setor é realizado em rede, envolvendo a
FIER e outras instituições. Para a presidente do
Sindearter, Kátia Luiza Campos, o momento foi
de realização e retorno, uma vez que muitos
profissionais estavam com os serviços parados por
conta da pandemia.
“Muitas vidas se foram, muitos artesãos
partiram para outra missão. Isso nos deixa
triste, mas ao mesmo tempo alegres, porque
conseguimos nos unir com toda dor que passamos
para estarmos aqui hoje, dia do nosso padroeiro,
São José, apresentando ao público o que temos de
melhor, o artesanato”, declarou.
A programação foi realizada ao longo do
dia, com palestras sobre formalização, divulgação
em redes sociais, empreendedorismo, formas
de impulsionar o negócio e garantir melhores
resultados e outros assunto de interesse do setor
de artesanato. Foram oferecidos, ainda, serviços
de massagem e bioimpedância de forma gratuita
aos visitantes.

‘Diálogo com a Indústria do Artesanato’ reuniu artesãos, empresários
do segmento, artistas e população em geral

Centro de Artesanato funciona na Orla e dispõe dos mais diversos artigos
de decoração, presentes e outros itens que retratam a cultura roraimense
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PNCE RORAIMA INICIA PLANO DE TRABALHO DE 2022
COM REUNIÃO VIRTUAL
Na quinta-feira, 24, foi realizada a primeira
reunião virtual do Plano Nacional da Cultura
Exportadora (PNCE Roraima), com a pauta
voltada ao cronograma de trabalho para o ano e
o planejamento das principais atividades.
Participaram
do
encontro
a
superintendente da FIER, Almecir de Freitas
Câmara, e o analista de Comércio Exterior da
FIER, Ivan Gonzalo.
O plano é uma iniciativa do Governo
Federal, para difundir a cultura exportadora e
contribuir para ampliar o número de exportadores
brasileiros, por meio de uma rede de apoio a
empresas formadas por diversas instituições,
que atuam no fomento às exportações.
De acordo com Ivan Gonzalo, o principal

A primeira reunião do PNCE Roraima ocorreu de forma on-line

papel do PNCE é organizar ações desenvolvidas
pelas instituições parceiras, para que sejam
executadas de forma harmônica, evitando
duplicidades e sombreamentos, minimizando
lacunas e otimizando os esforços.
Ele ressaltou que a coordenação nacional
do Plano Nacional da Cultura Exportadora é feita
pelo Ministério da Economia, e nas Unidades
da Federação por Comitês Estaduais compostos
pelos principais intervenientes no comércio
exterior regionais.
Em Roraima, o comitê gestor do PNCE é
coordenado pela FIER e conta com a participação
de entidades como SEADI (GOVERNO DO Estado),
Suframa, Receita federal, Prefeitura de Boa Vista,
Ministério da Economia, Apex-Brasil, Sebrae e outros.
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EQUIPE DA ESCOLA DO SESI RORAIMA CONQUISTA TRÊS
PRÊMIOS EM TORNEIO DE ROBÓTICA NO PARÁ

Equipe Engenheiros em Ação mostra troféus e medalhas conquistados no Torneio Regional

Representantes do Centro de Educação do
Trabalhador João de Mendonça Furtado, a Escola do
SESI/RR, os alunos da equipe Engenheiros em Ação
tiveram destaque e conquistaram três prêmios em
participação na etapa regional do Torneio SESI de
Robótica First Lego League (FLL) realizado no Pará.
Disputado nos dias 22 e 23 de março de
maneira presencial no SESI Ananindeua, com
visitação liberada para pessoas vacinadas contra a
Covid-19, o torneio é considerado um dos maiores
do mundo e reuniu ao todo mais de 160 estudantes
dos estados do Pará, Amapá e Roraima com idade
entre 9 a 16 anos.
Desta forma, as conquistas da equipe
sesiana de Roraima foram: 1º lugar na categoria
Desempenho do Robô e também em Desafio
do Robô no qual estudantes colocam os robôs
produzidos com Lego para cumprir determinadas
missões simulando situações reais que envolvem a
captura, transporte, entrega de objetos na mesa de
competição, entre outros. Além dessas conquistas,
a equipe também ficou com o 3º Lugar na categoria
Design do Robô e a 6º colocação na classificação
geral da etapa regional se tornando uma das equipes
suplentes para participar do torneio nacional.
Ao todo 33 equipes participaram da
categoria Challenge da FIRST LEGO League,

operacionalizada no Brasil pelo SESI desde 2004.
Para esta edição, a temporada foi batizada de Cargo
Connect, pois é voltada para o desenvolvimento
de projetos ligados ao transporte e à logística.
Assim os estudantes trabalham os conceitos de
STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e
Matemática) na criação de projetos de inovação,
construção e programação dos robôs e os colocam
para completar missões durante as provas.
Conforme os organizadores do evento, o
objetivo é aproximar os estudantes da ciência e
tecnologia e desenvolver soluções inovadoras para
o futuro do transporte assim como passar valores
como respeito, competição amigável, entre outros,
para os estudantes.

Engenheiros em Ação durante recepção do prêmio no Pará
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ESCOLA DO SESI REALIZA PRIMEIRO SARAU
POÉTICO COM O TEMA “SEMEANDO ESCRITORES”

O Centro de Educação do trabalhador João
de Mendonça Furtado - SESI, realizou no dia 21 de
março a primeira edição do Sarau Poético “Semeando
Escritores”. O evento ocorreu no período da manhã
das 10h10 às 12h40 e da tarde das 16h10 às 18h40
no auditório da Escola do SESI.
Os alunos do 1º ano do Novo Ensino Médio
foram os protagonistas do evento, que teve como
objetivo incentivar o gosto pela leitura e estimular
o desenvolvimento criativo voltado para as áreas
da leitura e escrita. A programação contou com
exposição de pinturas, declamações de poemas de
autoria dos próprios alunos e de outros autores, além
de apresentações musicais e encenações de peças
teatrais.
O dia 21 de março foi o dia escolhido para
realização desse sarau pois é o dia em que a poesia
é homenageada, Conferência Geral da UNESCO no
ano de 1999. O objetivo geral dessa data é apoiar
a diversidade linguística, já que a poesia é uma
manifestação literária aberta à diversidade, à livre
criação, à criatividade e a inovação.
O evento contou com a participação especial
de duas poetisas, a palestrante e pesquisadora Sony
Ferseck que também já produziu livros, como Pouco
Verbo (2013), Movejo (2020) e Weiyamî: mulheres
que fazem sol. E a professora de História da Arte e
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Fotografia do curso de artes da Universidade Federal
de Roraima – UFRR, Elisângela Martins, a Eli Macuxi.
As poetisas comandaram uma roda de conversa
com os alunos sobre a importância da poesia e suas
inspirações como escritora e apresentaram seus
trabalhos.
Para a vice-diretora da Escola do SESI, Alesandra
Farias de Queiroz, o evento é uma oportunidade de
aproximar os alunos da leitura e da escrita. “Estamos
valorizando essa data comemorativa e neste dia
tão especial queremos promover aos alunos um
momento de criatividade, inovação e conhecimento
para que possamos disseminar entre eles o gosto pela
leitura, pela escrita, enfim, pelas palavras e cultura”,
afirma a vice-diretora.
Para a professora Luana Sousa, uma das
idealizadoras do projeto, o objetivo principal foi
atingido, pois os alunos mostraram suas habilidades
por meio de poemas, músicas e apresentações,
“Eu achei as apresentações incríveis e realmente
superou as minhas expectativas, nós fizemos toda
uma preparação para o Sarau e foi lindo ver os
alunos superando os medos, mostrando as suas
habilidades, e acho que atingimos nossos objetivos,
que era incentivar os alunos a mostrarem seus
talentos e com isso semear novos escritores, por
meio do sarau ”.
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GRAND PRIX SENAI DE INOVAÇÃO 2021 PREMIA
EQUIPES DE RORAIMA
No dia 11 de março ocorreu a entrega da
premiação da Edição Nacional 2021 do Grand Prix SENAI
de Inovação (GP). O GP é uma competição gratuita, que
acontece todos os anos, tendo como dinâmica a resolução
de desafios da indústria, propostos por empresas
parceiras. Em 2021 o evento ocorreu durante os dias 20,
21 e 22 de outubro, e envolveu projetos relacionados com
a área de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).
Na solenidade de premiação, estiveram presentes
a Presidente da FIER, Izabel Itikawa, a Diretora Regional
do SENAI/RR, Almecir de Freitas Camara, a Diretora
das unidades do SENAI, Hellen Santos, e a Gerente de
Educação e Diretora do SESI, Gardênia Cavalcante.
Entre 1.900 alunos, 455 equipes (as chamadas
escuderias) e 300 ideias e soluções para a indústria,
Roraima ficou no pódio nacional em duas categorias,
na categoria sênior, com o desafio “Google: Como
o ensino híbrido e a tecnologia podem expandir os
horizontes da sala de aula”, que teve como finalista
em 2º lugar a “Escuderia Cruviana”, composta por
alunos da aprendizagem industrial do SENAI Roraima,
e na categoria Júnior, com o desafio “Autodesk:
Indústria 4.0 – Modelando o Futuro da Indústria”,
com a finalista “Escuderia Squad Tech” também em
2º lugar, composta por alunos do 2º ano do ensino
médio SESI/SENAI.
Para a aluna Gabriela Murillo, integrante da
equipe “Escuderia Cruviana”, o sentimento de ter tido
sua equipe ganhadora é de muita satisfação, pois apesar
do cansaço pelos trabalhos serem intensos para colocar

em prática e trazer resolução às demandas apresentadas
pelos desafios, o resultado valeu a pena.
“Foi tudo, foi uma experiência diferenciada.
Na aprendizagem industrial nós já fazemos um projeto
integrador, então tínhamos noção de como seria
participar, mas o mais legal foi que como estamos com o
ensino a distância, através do GP foi a forma que tivemos
de nos conhecer [pessoalmente], e de ver como seria
trabalhar em equipe, e foi bem interessante, pois tivemos
várias ideias, a equipe era muito comunicativa e todo
mundo fazia o seu papel. Valeu todo esforço que a gente
fez!”, comemora.
O aluno integrante da equipe “Squad Tech”, Filipe
Arraes, de 16 anos, diz que a experiência de participar de
um projeto com foco na inovação teve ponto principal
na experiência curricular e sabia que serviria como um
aprendizado mais dinâmico. “A socialização com as
diferentes equipes e com os demais professores, nos fez
adquirir diferentes conhecimentos, como programação, a
ferramenta Business Model Canvas e sobre planejamento
de projetos. Todo nosso trabalho foi cumprido, valeu
muito a pena”, citou.
Segundo os organizadores, o GP é uma
oportunidade para que estudantes vivenciem desafios
do setor produtivo, de forma a aproximá-los das grandes
indústrias. Nos dias 24 e 25 de março, o SENAI realizará
o primeiro Grand Prix Regional de 2022 para as turmas
de aprendizagem e ensino médio. A expectativa para
a próxima edição nacional é que Roraima continue no
pódio.

Escuderia Cruviana”, composta por alunos da aprendizagem industrial
do SENAI Roraima

Escuderia Squad Tech”, composta por alunos do 2º ano do ensino médio
SESI/SENAI

O GRAND PRIX

O Grand Prix Senai Roraima de Inovação (GP) é uma ação
educativa que visa incentivar a capacidade empreendedora, a
criatividade e o raciocínio lógico dos alunos, por meio da geração
de ideias, do desenvolvimento de conceitos de negócios e da
prototipação de propostas de projetos como soluções para os
desafios das indústrias.
O GP se desenvolve no formato de uma corrida de inovação
aberta, na qual equipes multidisciplinares, formadas por alunos,

regularmente matriculados no SENAI e SESI, denominadas de
escuderias, criam e desenvolvem protótipos de soluções inovadoras
para desafios reais de indústrias.
A corrida culmina com a visualização da prática da inovação
em tempo real, demonstrando que com uma combinação de métodos
de inovação aberta e criatividade, conceitos de empreendedorismo,
redes colaborativas e profissionais multidisciplinares é possível obter
respostas diferenciadas como soluções para os desafios lançados.
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SINDIGRÃOS REALIZA CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES
INDUSTRIAIS NO SENAI DISTRITO

Colaboradores da agroindústria roraimense foram beneficiados com
capacitação promovida pelo SINDIGRÃOS

Colaboradores da agroindústria roraimense foram beneficiados com
capacitação promovida pelo SINDIGRÃOS

A fim de realizar a capacitação para seus conhecimentos frente as novas tecnologias,
operadores

de

máquina

de

beneficiamento e assim, estarem habilitados ao desempenho de

de arroz, oferecida pela empresa Zaccaria aos suas funções. Para defender os interesses de todos,
associados do SINDIGRÃOS, o sindicato pôde contar

precisamos pensar juntos, e assim, extrairmos o

com o SENAI, que cedeu o uso do auditório da

melhor resultado para nossas equipes. Agradeço o

unidade Distrito. Apoiar iniciativas que favoreçam apoio da FIER, que através do SENAI e sua equipe
o desenvolvimento e competitividade da indústria vem atendendo de forma especial as demandas
roraimense, seja por meio da educação profissional, da agroindústria”, declarou.
inovação e tecnologias, ou até mesmo oferecendo

O gestor da empresa Prato Chic, Cristian

seus espaços físicos para a realização de eventos e Marcelo Weber, que participou do curso, ressaltou
palestras, faz parte da missão do Serviço Nacional a importância da qualificação promovida pelo
de Aprendizagem Industrial.

sindicato, na atualização de conhecimentos dos

Quando falamos em capacitação, falamos trabalhadores sobre o maquinário.
de crescimento, desempenho de funções, melhor

“As máquinas estão em constante evolução,

aproveitamento do tempo e rendimento na

quando vem um curso como este, a gente

produção. Segundo a Presidente do SINDIGRÃOS, [colaboradores industriais] dá uma atualizada. Na
Izabel Ferreira Itikawa, o Sindicato das Indústrias Prato Chic aumentamos a nossa produção, então
de Beneficiamento de Grãos do estado de Roraima

as máquinas vieram diferentes. Nessa capacitação

existe para atender os interesses do setor com

aprendemos alguns macetes das máquinas novas,

atividades que possibilitem o crescimento de cada também fizemos uma visita para praticar”, contou.
indústria associada.
“Foi

possibilitada

Ao propor-se como provedor de soluções
a

capacitação

dos em educação profissional para o atendimento das

funcionários da área de beneficiamento de indústrias, o SENAI/RR não disponibiliza apenas
arroz com a indústria Zaccaria, onde todos os cursos, mas também diversas soluções para as
participantes tiveram a oportunidade de ampliar demandas das indústrias roraimenses.

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 435 - 25.03.2022

10

IEL OFERTA CURSOS DE “GESTÃO DE TEMPO E
PRODUTIVIDADE ” E “LICITAÇÃO E CONTRATOS”.
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL disponibiliza
diversos cursos voltados para equipes e indivíduos que
desejam se aperfeiçoar para o mercado de trabalho,
que pensam em construir uma carreira profissional,
ou sonham com uma trajetória de sucesso.
Cinco cursos com temáticas alinhadas com
as principais transformações do mercado estão com
inscrições abertas. Alguns dos destaques para o
próximo mês são “Gestão de tempo e produtividade ”
e “Licitação e Contratos”.
O curso Gestão de tempo e produtividade
ajuda na análise sobre como lidar com o tempo
e obtendo conhecimentos e ferramentas para
desenvolver esta competência. Apresenta diversas
técnicas de gestão do tempo e formas práticas de
planejamento e controle das atividades do dia a dia,

para poder ser muito mais produtivo!
Já o curso Licitação e Contratos tem foco na
nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021) em
análise paralela e conjunta com a atual norma vigente
(Lei 8.666/93), especificamente para preparação
de equipes durante fase preparatória e de disputas
licitatórias. Além disso, a capacitação habilitará os
participantes a compreenderem e atenderem as
disposições do Decreto Federal 10.024/2019, que
normatiza sobre o Pregão Eletrônico.
As turmas estão previstas para iniciar no mês
no mês de abril, de segunda a sexta-feira. Para se
inscrever nesses ou em outros cursos oferecidos pelo
IEL você pode entrar no site https://www.ielrr.org.br/
e para mais informações basta entrar em contato com
pelo número 98112.2075.

