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FIER comemora 26 anos de atuação no estado de Roraima
Neste mês de abril a Federação das Indústrias do Estado de Roraima 

FIER, comemora 26 anos de atuação em prol do fortalecimento e desen-
volvimento das empresas industriais do Estado. 

Ao ser fundada em 1991, a FIER ficou estabelecida no prédio onde 
atualmente funciona o IEL, na Av. Capitão Júlio Bezerra, centro de Boa 
Vista. Mais tarde, em 1997 transferiu as suas atividades para o Departa-
mento Regional do SESI, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e, em 
2010 foi inaugurada a sede própria, a Casa da Indústria Armando de 
Queiroz Monteiro Neto, localizada na Avenida Benjamin Constant, 876 – 
Centro.

A FIER é a entidade que representa e articula a defesa dos interesses 
do segmento industrial junto à sociedade, nas diferentes esferas públi-
cas e privadas. Define e implanta estratégias e ações que promovam o 
desenvolvimento industrial, o fortalecimento associativo e a competitivi-
dade das empresas.

Atualmente a Federação possui nove sindicatos que juntos com-
põem a base de representação da FIER somam forças e contribuem para 
o desenvolvimento das empresas industriais, são eles: Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON/RR; Sindi-
cato da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, La-
minados e Compensados do Estado de Roraima – SINDIMADEIRAS/RR; 
Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – SINDIGRAF/
RR; Sindicato das Indústrias de Beneficiamento de Grãos do Estado de 
Roraima – SINDIGRÃOS/RR; Sindicato da Indústria da Reparação de Ve-
ículos e Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA/RR; Sindicato 
das Empresas de Artesanato e dos Artesãos Autônomos do Estado de 
Roraima – SINDEARTER; Sindicato da Indústria da Confecção de Roupas, 
da Alfaiataria, da Capotaria, da Tapeçaria e Similares do Estado de Rorai-
ma – SINDICONF/RR, Sindicato da Indústria de Construção de Estradas, 
Pavimentação–, Terraplenagens e Obras em Geral do Estado de Roraima 
- SINDICON/RR, Sindicato da Indústria Extrativista Mineral e Garimpo do 
Estado de Roraima - SINDIGAR.

Principais Realizações
Em 26 anos a FIER tem como base a defesa de interesse, fortale-

cimento dos sindicatos patronais e das indústrias, ações de comércio 
exterior, serviços tecnológicos, desenvolvimento de pesquisas e geração 
de indicadores econômicos do setor industrial e promoção da inovação. 
Entre as principais realizações se destacam: 

A Feira da Indústria Roraimense (FEIND), criada com o objetivo de 
divulgar e valorizar os produtos genuínos roraimenses. Em três edições 
a Feira recebeu mais de 64 mil visitantes e obteve 37% das empresas 
gerando negócios.

O Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA com realização 
de cursos e capacitações para empresas e sindicatos filiados e não filia-
dos à FIER, visando a melhoria da gestão e da atuação sindical patronal, 
bem como o aumento da base associativa. Nos últimos dois anos a FIER 
se manteve no primeiro e segundo lugares, respectivamente, no ranking 

nacional deste programa, dada a sua eficiência na execução das ações.
Procompi - Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pe-

quenas Empresas Industriais que já beneficiou quase 200 empresas de 
diversos segmentos industriais como as do setor moveleiro, gráfico, mine-
ral, automotivo, confecção e outros.

Conselhos Temáticos os quais discutem, analisam, elaboram projetos 
e articulam em prol dos assuntos elencados como prioritários para o de-
senvolvimento industrial, econômico e social, nas seguintes áreas: Micro 
e Pequena Empresa, Economia e Política Industrial; Responsabilidade So-
cial e Relações Trabalhistas; Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia 
e Infraestrutura.

Prêmio Mérito Industrial que reconhece empresários, personalidades 
e instituições, que obtiveram destaque por marcantes obras dedicadas ao 
bem público e pelos relevantes serviços prestados à indústria roraimense.

Prêmio Mérito Sindical cujo objetivo é reconhecer e valorizar as ini-
ciativas desenvolvidas pelas lideranças sindicais, com vistas à promoção 
do associativismo, fortalecimento e defesa de interesses dos segmentos 
industriais organizados.

Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico que incentiva a pesquisa 
e a produção de redações e artigos científicos, os quais permitam uma 
melhor compreensão por parte da sociedade, acerca dos fatores que afe-
tam a competitividade da produção industrial em Roraima e a sua rela-
ção com o desenvolvimento local. Já foram realizadas quatro edições do 
evento, com a participação de 136 redações e 22 artigos científicos.

Planejamentos Estratégicos para a Indústria: A FIER elabora e faz a 
gestão de planos e Mapas Estratégicos para o setor industrial, visando 
implementar ações que impulsionem o desenvolvimento industrial por 
meio da criação de um ambiente propício a atuação das empresas.

Além dessas e outras ações a FIER consolida e divulga dados es-
tatísticos relacionados à pesquisa e sondagens Industrial, Sondagens 
Construção Civil, Balança Comercial e Índice de Satisfação do Empresário 
Industrial - ICEI.

Tem forte atuação junto aos poderes constituídos visando a elabo-
ração, aprovação e ajustes nas legislações vigentes; intermedia a solu-
ção de entraves entre o setor industrial e estruturas públicas no que se 
refere ao trâmite dos processos relacionados ao processo produtivo e a 
sua logística e busca ser o ponto focal para o apoio às empresas do setor 
industrial, bem como dos sindicatos que estão vinculados à sua base de 
representação.

É pertinente destacar que a Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER) juntamente com o Serviço Social da Indústria (SESI), o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Instituto Euval-
do Lodi (IEL) formam o Sistema FIER, cuja missão é aumentar a compe-
titividade da indústria roraimense e torna-la ainda mais sustentável. Por 
esse motivo assume o compromisso de entregar os melhores serviços 
para promover a eficiência e a produtividade do setor, com apoio e a ex-
periência dos mais renomados parceiros.
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A Balança Comercial do Estado de Roraima é definida a partir da compa-
ração entre o montante gerado pelas exportações e importações.

O saldo é registrado a partir da diferença entre estas operações, em que 
a expectativa é de que se obtenha um volume maior de vendas dos nossos 
produtos para o mercado exterior e que haja menos aquisições de produtos 
provenientes de outros países.

Em termos simplificados, espera-se que a economia local seja cada vez 
mais autossuficiente e que a compra de seus insumos dependa menos dos 
fornecedores estrangeiros, de forma a fortalecer a competitividade do Esta-
do e do país.

Segue abaixo, um resumo do comportamento da Balança Comercial de 
Roraima, de acordo com dados mais recentes dos órgãos oficiais:

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
Neste mês a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo supe-

ravitário em relação ao mês anterior, tendo assim um saldo positivo de US$ 
1.007.289. Ao se comparar o saldo da balança do mês de janeiro deste ano 
com o mesmo período do ano passado, registra-se um aumento de 205,88%, 
o que significa que se vendeu mais produtos no mercado exterior do que se 
adquiriu.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Fevereiro em relação a janeiro.
As exportações roraimenses totalizaram em fevereiro de 2017 um valor 

de US$ 1.498.160, e registraram um aumento de 525,18% em relação ao mês 
anterior.

Fevereiro/2017 em relação a Fevereiro/2016.
Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de fevereiro 

deste ano com o mesmo período do ano passado, as exportações roraimen-
ses tiveram um comportamento positivo, tendo como resultado um aumento 
de 669,09% em suas exportações.

Principais produtos exportados e Países de destino.
Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram:

Os países os quais Roraima manteve relações econômicas no mês de 
fevereiro foram Venezuela, a qual comandou 67,80% desta relação, Holanda 
que demandou de 8,65% dos produtos do estado, Guiana que adquiriu 8,30% 
dos produtos roraimenses, França obteve cerca de 5% dos produtos produ-
zidos no estado, Bangladesh e China adquiriram cerca de 4% dos produtos, 
cada país, e Bélgica demandou cerca de 2% da produção local. O item de 
Provisão de Navios e Aeronaves, que é o ato de abastecer as aeronaves, 
demandou de quase 2%. A figura abaixo destaca estes países.

IMPORTAÇÕES
Fevereiro em relação a janeiro.
As importações roraimenses totalizaram em fevereiro de 2017 um valor 

de US$ 647.799,00, o que representa uma queda de 24,22% em relação ao 
mês de janeiro.

Fevereiro/2017 em relação a Fevereiro/2016.
As importações roraimenses ocorridas no mês de fevereiro de 2017, 

quando comparadas com o mesmo período no ano anterior, apresentam 
uma queda de 156,96%.

Principais produtos importados e Países de origem.
No mês de fevereiro os produtos que tiveram maior importação foram 

Aparelhos de ar condicionado do tipo split-system que detiveram de 53,81% 
dentre os produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela abaixo 
relaciona os produtos importados, bem como seus países de origem.

Os países os quais Roraima adquiriu seus produtos no mês de fevereiro 
foram China (80,74%); Guiana (7,74%); Venezuela (5,90%); Canadá (4,01%); 
Filipinas (1,18%); Taiwan (0,22%); Vietnã (0,19%); e Estados Unidos (0,02%). A 
figura abaixo destaca estes países.

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER

Balança Comercial
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Prospecção de mercados será tema de curso 
promovido pela FIER

FIER promove curso sobre implantação de normas 
nacionais e internacionais do setor alimentício

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER irá realizar 
no próximo dia 19 de abril, na sala de treinamentos, uma capacitação 
com o tema: “Como Prospectar Mercados no Exterior”. O evento é 
gratuito e as vagas são limitadas. 

O objetivo da capacitação é proporcionar aos participantes uma 
sistemática, que lhes permita com método e eficiência prospectar 
novos mercados para seus negócios, por meio de uma visão clara e 
objetiva como foco em resultados e apresentar aspectos que devem 
ser analisados na empresa e no mercado a fim de alinhar a prospecção 
com sua capacidade técnica e produtiva. 

Os interessados em participar da capacitação podem obter mais 
informações por meio dos telefones 4009-5363/4009-5362, ou se 
preferirem, podem comparecer no Centro Internacional de Negócios 
(CIN), na sede da FIER, localizada na Av. Benjamin Constant, 876 - Cen-
tro.

O evento será conduzido pela consultora da CNI, Deise Bastos - 
Profissional com mais de 20 anos de vivência em comércio interna-
cional. Despachante Anduaneira credenciada junto à Receita Federal 
desde 19998. Com larga experiência em Registros de Exportação, De-
clarações de Importação, classificação fiscal de mercadorias, transpor-

Com o objetivo de sensibilizar profissionais da indústria de alimen-
tos e bebidas em aspectos de qualidade, segurança e requisitos técni-
cos, visando a inserção competitiva de pequenos negócios no mercado 
internacional, é que a Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
- FIER, irá realizar o curso sobre “Implementação de Normas Nacionais 
e Internacionais” para este segmento. A ação faz parte do Plano de 
Ação Setorial da Área Internacional da CNI, que tem como executores 
os Centros Internacionais de cada Federação e tem como público-alvo, 
empresários e lideranças sindicais.

A capacitação acontecerá no dia 25 de abril, das 08h às 12h e das 
14h às 18h, na sala de treinamentos da FIER, localizada na Av. Benjamin 
Constant, 876 - Centro. 

Durante a programação serão abordados temas como: alinhamento 
de conceitos e definições; informações sobre o CodexAlimentarius; no-
ções do comércio internacionais de alimentos; noções sobre os requisi-
tos sanitários para a exportação de alimentos para os mercados Norte 
Americano e Eurupeu, incluindo aspectos de FoodDefenses; aspectos 
gerais sobre rotulagem para o mercado Norte Americano e Europeu e 
certificado de qualidade e segurança de alimentos que impactam para 
a exportação de alimentos.

A capacitação será feita pela consultora Marina Lenzi Nodori que 

te internacional, logística, anuências junto aos ministérios e órgãos 
competentes, estudos para a redução da carga tributária. Auditoria 
de Linha Azul, com trabalhos realizados em várias empresas de grande 
porte como: Honda, Volvo, Komatsu, AGCO, Valtra e Volkswagen. 

é Engenheira de Alimentos graduada pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (UNISINOS), Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É consultora, 
auditora e multiplicadora do Programa Alimentos Seguros (PAS) – Se-
tor Indústria. Atua há mais de 10 anos em implantação de Sistemas de 
Gestão de Qualidade e de Segurança de Alimentos, em indústrias de 
diferentes segmentos e portes. Atualmente, integra a equipe do Insti-
tuto SENAI/SC de Tecnologia em Alimentos e Bebida como consultora 
especialista em segurança de alimentos, com implantação de normas 
nacionais e internacionais e de requisitos para exportação de alimentos 
e bebidas para os mercados norte-americano e europeu. Além disso, 
atua como consultora no programa nacional “Brasil + Produtivo”, com 
implantação das ferramentas do Lean Manufacturing em indústrias do 
segmento de alimentos e bebidas.

O evento é gratuito e as vagas são limitadas. Os interessados em 
participar da capacitação sobre alimentos e bebidas podem se inscrever 
diretamente no link: (http://mundosphinx.com.br/app/cni_v2/index.
php?acesso=cap_alim-bebidas-normas). 

Para mais informações podem procurar o Centro Internacional de 
Negócios (CIN), na sede da FIER de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 
14h às 18h, ou ligar para os telefones 4009-5363/4009-5362.
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SESI em parceria com Exército leva diversão às 
comunidades indígenas

SESI Roraima oferece pacotes para exames laboratoriais 
de rotina e ocasiões especiais

A 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl) em parceria com 
o SESI Lazer, realizou no período de 27 a 29 de março uma Ação Cívico-
-Social (ACISO) na Comunidade Indígena do Pium, localizada aproxi-
madamente 80 km ao norte de Boa Vista e na comunidade Moscow, 
localizada na região da Serra da Lua, região leste de Roraima. A ação 
aconteceu por meio do Programa Mão Amiga.

O objetivo foi levar atendimento médico, odontológico e oferecer 
diversas atividades recreativas. Algumas foram realizadas em cima do 
caminhão SESI em Movimento que virou um grande palco e chamou a 
atenção da criançada pelo tamanho, estrutura e cores. 

Durante as ações, as crianças das comunidades se divertiram com 
pula-pula, totó, dança, tênis de mesa, pintura de rosto e ainda tiveram 
a oportunidade de assistir a vídeos institucionais e filmes militares, bem 
como participarem de um momento cívico com informações sobre a 
importância e respeito à pátria e hasteamento da bandeira do Brasil. Ao 
todo foram beneficiadas 1082 pessoas entre adultos e crianças. 

Para o gestor de projetos do SESI, Aníbal Valentino, a parceria foi 

A unidade de saúde do Serviço Social da Indústria de Roraima – SESI/
RR lançou seis pacotes promocionais para exames laboratoriais, com des-
contos especiais. O objetivo é incentivar o hábito da realização do Check-
-up de exames de rotina e alertar para a prevenção de doenças em casos 
específicos como gravidez e casamento.  

Os exames oferecem um panorama do estado clínico do paciente e os 
pacotes disponíveis são: Grávida, Infantil, Homem, Mulher e, Pré-nupcial 
Masculino e Feminino. Após a coleta do material, com exceção do Infantil, 
que fica pronto no mesmo dia, a partir das 14h, a análise dos outros são 
realizadas com o apoio do Laboratório Hermes Pardini, em Minas Gerais 
e são entregues no prazo de 5 a 8 dias úteis.

A Bioquímica do SESI, Patrícia Rumalda Perez Castillo, falou sobre a 
importância de manter cuidar da saúde. “Os pacotes que montamos são 
constituídos por exames preventivos, por meio deles é possível diagnos-
ticar doenças e assim o paciente, juntamente com seu médico, poderá 
verificar a melhor forma de tratamento. Aqui também garantimos a sa-
tisfação do nosso cliente, pois oferecemos serviços de qualidade e com 
baixo custo”, afirmou. 

Os interessados em fazer os exames devem se dirigir até a Unidade 
de Saúde do SESI Roraima, situada na Avenida Brigadeiro Eduardo Go-
mes, nº 3710 – Bairro: Aeroporto, das 6h40 às 10h, de segunda a sexta – 
feira. O atendimento será por ordem de chegada. Para mais informações 
o telefone para contato é 4009-1836.

de grande importância e obteve um impacto social diferente. “Ficamos 
muito felizes com o modo que fomos recebidos pelas pessoas das co-
munidades, principalmente as crianças, quando viram a mesa de totó, 
o pula-pula, o caminhão SESI em Movimento em si. Notamos o quanto 
tudo isso faz diferença na vida deles, pois não estão acostumados com 
esse tipo de programação. Sem dúvida foi uma experiência incrível e 
que valeu a pena ser parceiro e contribuir para esses atendimentos”, 
ressaltou.

ACISO - Conjunto de atividades de caráter temporário, episó-
dico ou programado de assistência e auxílio às comunidades, pro-
movendo o espírito cívico e comunitário dos cidadãos, no país ou 
no exterior, desenvolvidas pelas organizações militares das forças 
armadas, nos diversos níveis de comando, com o aproveitamento 
dos recursos em pessoal, material e técnicas disponíveis, para re-
solver problemas imediatos e prementes.

Confira como foi a programação!
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SESI Roraima promoveu
Mesa Redonda para planejamento da 

Ação Global 2017

O Serviço Social da Indústria de Roraima - SESI/RR realizou, no 
dia 04 de abril, uma Mesa Redonda com o tema: “O voluntariado 
como estratégia para promoção da qualidade de vida para toda a 
família”, no município que irá sediar a ação nesse ano, São João 
da Baliza, no sul do Estado.

O evento ocorreu das 14h às 16h40, no auditório da Univer-
sidade Estadual de Roraima – UER, unidade situada no município 
e contou com a participação de 47 pessoas, entre funcionários, 
secretários municipais e parceiros. O objetivo foi promover o en-
gajamento, a disseminação e o conhecimento sobre a importân-
cia do trabalho voluntário para os parceiros.

Para isso, a Mesa Redonda foi divida em três momentos, o 
primeiro foi conduzido pelo Diretor da Rede Amazônica Roraima, 
Joel Cristian Gomes, que tratou sobre a importância da parceria. 
“Considero a mesa redonda uma etapa muito importante. Além 
de aproximar o SESI e seus parceiros com a comunidade e seus 
representantes, esclarece as dúvidas sobre a importância do vo-
luntariado. Para nós da Rede Amazônica é sempre muito especial 
participar de uma ação que proporciona a inúmeras pessoas a 
legitimidade de sua cidadania, além de resolver gargalos preocu-
pantes em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano 
– IDH, como as especialidades médicas. Concluindo, faremos uma 
ampla divulgação em nossa programação, assim como a cobertu-
ra jornalística levando à sociedade todos os detalhes de mais uma 
Ação Global de sucesso”, afirmou.

Logo após a Superintendente do SESI Roraima, Almecir de 
Freitas Câmara, discorreu sobre a importância do voluntariado. 
“O evento Mesa Redonda levou para o município de São João da 
Baliza, informações sobre a prática do voluntariado como estraté-
gia para a promoção da qualidade de vida para toda a família. Ao 
nos aproximarmos dos parceiros institucionais e sensibilizarmos 
as equipes para a Ação Global, esperamos alcançar o maior nú-
mero possível de atendimento para aquela população, carente de 
serviços, principalmente na área de saúde. O SESI/RR está com-
prometido com a formação de alianças estratégicas para a oferta 
de serviços sociais e agradece a adesão incondicional do Prefeito 

Marcelo Jorge e de todos os seus secretários, assim como a Pre-
feitura de Caroebe que está fazendo parte desse movimento em 
prol do efetivo exercício da cidadania”, destacou.

Para fechar a programação, o Coordenador da Ação Global 
2017, Aníbal Valentino, apresentou o planejamento e o modelo 
de organização desse ano. “A partir da Mesa Redonda percebi 
que os participantes conseguiram enxergar como poderão con-
tribuir e onde irão atuar com seus serviços, por meio do trabalho 
voluntário. Ficou claro o entendimento de qual a finalidade da 
ação de fato e a importância do engajamento de cada um”, fina-
lizou.

A primeira-dama de São João da Baliza, Raimunda Noberta 
Pavão Maia, esteve presente representando o Prefeito Marcelo 
Jorge Dias Fernandes e falou sobre a importância desse primeiro 
momento de contato e sobre sua expectativa com a Ação Glo-
bal no município. “Fiquei muito honrada por ter sido convidada a 
participar da mesa redonda e mais alegre ainda pela quantidade 
de pessoas que se encontravam no evento, pude perceber que as 
pessoas das nossas secretarias estão interessados em participar 
da ação de forma voluntária. Essa é a primeira vez que nosso mu-
nicípio participa de um evento dessa grandeza e estamos super 
ansiosos para que chegue o grande dia onde poderemos partici-
par de forma  voluntária beneficiar aqueles que mais precisam 
em nossa comunidade”, declarou.

Serviços Ação Global 2017: Serão disponibilizados mais de 20 
serviços em saúde, lazer, cidadania e bem-estar como consultas, 
exames e procedimentos clínicos em diferentes especialidades 
médicas, atendimento odontológico; ações de cidadania como 
corte de cabelo, carteira de identidade, registro de nascimento, 
carteira de trabalho, massagem, limpeza de pele, além de pales-
tras e orientação sobre cursos.

Meta 2017: Atender 4.000 mil pessoas entre crianças, jovens, 
adultos e idosos e, realizar 8 mil atendimentos, que serão realiza-
dos das 9h às 17h para moradores do município e vicinais circun-
vizinhas. A expectativa para esse ano é que participem aproxima-
damente 30 parceiros e 220 voluntários.

Coordenador da Ação Global, Aníbal Valentino, durante exposição do planejamento 2017 Participantes da Mesa Redonda
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Na busca por facilitar as vida das pessoas na hora de contratar 
uma construtora, ou um profissional da área de construção civil, foi 
lançado recentemente o Aplicativo “Constrói Aí?”, que reúne em um 
só lugar pedreiros, carpinteiros, pintor, entre outros profissionais da 
área. No aplicativo também é possível ver a avaliação das pessoas 
que contrataram esses serviços, o que facilita na hora da contrata-
ção.

Nesta primeira versão, o APP está disponível para dispositivos 
com sistema operacional Android. Para baixar o aplicativo, basta 
acessar a Play Store e fazer o download gratuitamente, sendo ne-
cessária a realização de um cadastro. Desde o recente lançamento 
o aplicativo já conta com mais de 180 profissionais inscritos de dife-
rentes estados, entre eles Roraima, Brasília e Paraná.  

No aplicativo, os profissionais podem ser localizados por cate-
gorias, onde também são separados por regiões, abrindo oportuni-
dade para cadastro de profissionais e usuários de outras localidades 
também usufruírem dessa inovação. Atualmente cerca de 250 con-
tratantes já estão utilizando o App.

SOBRE O PROJETO
O projeto foi criado para participar do Programa Inova SENAI, 

que busca destacar as ideias relevantes desenvolvidas por alunos, 
professores e técnicos das unidades dos departamentos regionais 

O IEL Roraima está com inscrições abertas para a segunda tur-
ma do Programa de Desenvolvimento Profissional (PDP – 5 em 1), 
que irão até o dia 25 de abril de 2017 tendo como público alvo 
jovens, adultos, estudantes de nível médio e superior, Micro e 
Pequenas empresas e a comunidade em geral.

O PDP – 5 em 1 tem o objetivo de capacitar os jovens através 
de conhecimentos atualizados, possibilitando assim, ingresso no 
mercado de trabalho em áreas administrativas, contábil, depar-
tamento de pessoal, recursos humanos, empreendedorismo e 
atendimento ao cliente, contribuindo pata a qualificação e au-
mento da competividade dos produtos e serviços oferecidos pelo 
mercado local.

O curso terá a carga de 140 horas, divididas em 5 módulos, 

funcionando na modalidade presencial, com  metodologia teórica 
e prática, participativa, com análises e debates, exibição de víde-
os técnicos, dinâmicas motivacionais, elaboração de um plano de 
negócios e visão empreendedora.

O pagamento poderá ser realizado à vista, com 5% de descon-
to ou divido em duas vezes no cartão visa ou máster. Estudantes 
que apresentarem a carteira estudantil ou declaração escolar ga-
nham 10% de desconto.

Os interessados devem realizar sua matrícula no IEL Roraima, 
localizado na Avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 363 – Bairro: Cen-
tro, em horário comercial. Para mais informações o telefone para 
contato é 98112-2075 ou envie sua dúvida para o e-mail (educa-
cao@ielrr.org.br).

do SENAI em todo o país. Os autores do Projeto foram Marcelo Bru-
no Bedoni, Cláudia Iris da Silva Viriato (ex-alunos do SENAI) e Han-
derson Oliveira (Instrutor da Área de Informática do SENAI).

O trabalho da equipe do SENAI Roraima ficou em 8º lugar dentre 
os mais de 300 projetos inscritos de todo Brasil. Eles apresentaram 
o aplicativo na Olimpíada do Conhecimento, maior evento de edu-
cação profissional da América Latina, que aconteceu em novembro, 
na capital Brasília.

IEL oferta cursos para capacitação Profissional

Aplicativo apresentado na Olimpíada do Conhecimento
do SENAI já está disponível para baixar

Estão sendo ofertadas 90 vagas na modalidade de Ensino a Distância e 20 na modalidade presencial.
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O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR trabalha com muitos jovens e por 
essa proximidade percebeu a necessidade de apoiá-los em mais uma 
empreitada na transição para a vida adulta, que é a aprovação para a 
escola técnica ou a universidade. Por isso, lança mais um serviço em seu 
portfólio, os Cursos Preparatórios.

As aulas são focadas no Processo Seletivo Seriado (Etapas 1 e 2) da 
Universidade Federal de Roraima – UFRR e no seletivo para o Instituto 
Federal de Roraima – IFRR. O método de estudo visa a fixação de con-
teúdo, por meio de aplicação de simulados e cronograma de estudos 
distribuídos. O Público-alvo são os estudantes finalistas do terceiro ano. 

Os interessados devem realizar sua matrícula no IEL Roraima, lo-
calizado na Avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 363 – Bairro: Centro, em 

O Programa de Estágio do IEL Roraima realiza uma capacitação 
mensal para os novos estagários com o objetivo de oportunizar orienta-
ções sobre a Lei de Estágio 11.788/2008, seus direitos e deveres dentro 
das organizações, bem como os benefícios o IEL oferece como descon-
tos nos serviços do SESI; descontos em cursos Ead e presenciais do IEL 
e, cursos Ead gratuitos em parceria com o SENAI.

Em 2017 fram inseridas na palestra dicas de Orientação de Carreira 
como: posturas, forma de se vestir, respeito a hieraquia, cumprimento 
de horários e marketing pessoal. As palestras são ministradas pela Ge-

horário comercial. Para mais informações o telefone para contato é 
98112-2075 ou envie sua dúvida para o e-mail (educacao@ielrr.org.br).

rente de Estágio do IEL, Thaise Coelho e a Técnica de Recrutamento e 
Seleção, Hortência dos Reis.

Em março aconteceram 3 capacitações, a primeira no dia 24, com 
14 novos estagiários do SESI, a segunda no dia 29, com 38 novos es-
tagiários da SESAU e no dia 31, com 27 novos estagiários de diversas 
empresas, entre elas, Prosseg Clínica, Colégio Sion, Perin Locadora de 
veículos, Universidade Estadual de Roraima – UERR, Polícia Federal, Pro-
curadoria da Fazenda Nacional, Academia Trinity e outras. Ao final os 
participantes recebem o certificado. 

IEL Roraima lança modalidade de Curso preparatório 
para jovens

Estagiários recebem orientação para obter bom desempenho 
em suas funções

O instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR, em parceria com a 
Faculdade de Educação São Luís, está com inscrições abertas para os 
cursos de especialização nas áreas de Educação e MBA Executivo, são 
mais de 30 cursos com duração de 6, 8, 15 ou 18 meses.

O material didático é elaborado por professores qualificados, que 
utilizam da mais moderna tecnologia à disposição do Ensino a Distância 
e é composto por vídeo aulas e material escrito, que contemplam todo 
o conteúdo do curso, permitindo ao aluno um aprendizado flexível e 
eficaz.

Os Documentos necessários para a matrícula são:
• Carteira de identidade – RG (Cópia)
• CPF (Cópia)
• Diploma ou Comprovante de Conclusão de Curso de Gradua-

ção (Cópia autenticada em cartório)
• Certidão de Nascimento ou Casamento (Cópia)
• Comprovante de Residência recente em nome do aluno (Có-

pia)
Os interessados devem realizar sua matrícula no IEL Roraima, locali-

zado na Avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 363 – Bairro: Centro, em horá-
rio comercial. Para mais informações o telefone para contato é 98112-
1952 ou envie sua dúvida para o e-mail (ielead@ielrr.org.br).

Inscrições abertas para cursos de Pós Graduação

Estagiários do SESI Estagiários da SESAUEstagiários da Prosseg Clínica, Colégio Sion, Perin Locadora de 
veículos, UERR, Polícia Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, 
Academia Trinity e outras

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br


