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A Balança Comercial do Estado de Roraima é estabelecida a partir do confronto dos valores gerados
pelas exportações e pelas importações.
O saldo da Balança é registrado a partir da contraposição entre essas operações, em que a expectativa é de que se obtenha um volume maior de exportações dos nossos produtos para o mercado exterior
e que haja menos aquisições de produtos provenientes de outros países.
Em termos simplificados, almeja-se que a economia local seja cada vez mais autossuficiente e que
a aquisição de seus insumos necessite menos dos
fornecedores estrangeiros, de forma a consolidar a
competitividade do estado e, consequentemente,
do país.
Segue abaixo o resumo do desempenho da Balança Comercial de Roraima, de acordo com dados mais
recentes dos órgãos oficiais.

Valorização das Pessoas

maio desde o início da série histórica. Na Tabela 3 é
possível verificar as variações entre os meses de maio
e abril dos montantes da exportação roraimense e
também os valores no âmbito nacional.

Maio/2021 em relação a maio/2020.
O volume de exportações registradas no mês analisado ficou 83,53% maior do que o resultado obtido
em maio do ano passado. É possível verificar essa
análise a partir dos dados da Tabela 4.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

A Balança Comercial de Roraima apresentou saldo
superavitário em maio de US$ 21 milhões, sendo o
melhor resultado já registrado para o mês de maio
nas últimas duas décadas. O valor foi maior (41,1%)
que o saldo registrado em abril. O cálculo foi realizado a partir dos valores expostos na Tabela 1:

Acumulado das exportações.
A soma das exportações realizadas nos cinco primeiros meses de 2021 resulta no valor de US$ 96,3
milhões, o que representa um aumento de 92,46%
no montante obtido no período de janeiro a maio de
2020, no qual se identificou um acumulado de US$
50 milhões.

Ao confrontarmos o montante do mês de maio do
corrente ano com o do mesmo período de 2020 verificou-se que ocorreu um aumento de 132,9% no salPrincipais produtos exportados e Países de desdo da Balança Comercial, tendo em vista que naquele
tino.
ano Roraima obteve um valor de US$ 9 milhões.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Maio em relação a abril.
As exportações em maio geraram um montante de
US$ 21,88 milhões, sendo o maior volume registrado
em 2021 e o maior volume registrado para o mês de
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Os países para os quais Roraima mais exportou:
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Acumulado das importações.
A soma das importações realizadas nos cinco primeiros meses de 2021 resulta no montante de US$
13,4 milhões, o valor é menor (-26,73%) que o acumulado de janeiro a maio no ano passado.

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES

Principais produtos importados e Países de oriMaio em relação a abril.
gem.
As aquisições de produtos oriundos de outros países totalizaram US$ 846 mil, o que representa uma
queda de 81,44% quando comparamos esse valor
com o mês de abril do corrente ano.

Os países dos quais Roraima mais importou:
Maio/2021 em relação a maio/2020.
A comparação do valor das importações efetuadas
neste mês, com o do mesmo período no ano passado, registra uma queda de 70,72%, conforme dados
expostos na Tabela 9.
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FIER apoia a criação do Instituto
Amazônia + 21

O propósito é promover negócios inovadores e de impacto na Amazônia Legal,
pautados pelos princípios da governança socioambiental – ESG

Esquerda para direita: Presidente da FIER, Izabel Itikawa, Governador de Roraima, Antonio
Denarium e Presidente da FIERO, Marcelo Thomé.

Esquerda para direita: Presidente da FIERO, Marcelo Thomé, Presidente da FIER, Izabel Itikawa, Vice-Prefeito de Boa Vista, Cássio Gomes e demais representantes da PMBV.

Representando a Confederação Nacional da Indústria – CNI e a Associação Ação Pró Amazônia, o Dr.
Marcelo Thomé – Presidente da FIERO, acompanhado da Presidente da FIER – Izabel Itikawa, visitou, na
manhã desta segunda-feira (14), o Governador Antonio Denarium no Palácio Senador Hélio Campos, e
o Vice-Prefeito de Boa Vista – Cássio Gomes, na sede
da Prefeitura Municipal.
Os encontros tiveram como objetivo apresentar a
proposta de criação do Instituto Amazônia + 21, que
nasce a partir da iniciativa privada, com o propósito de promover negócios inovadores e de impacto
na Amazônia Legal, orientados pelos princípios da
governança socioambiental – ESG (Environmental,
Social and Governance).
A ideia foi muito bem recepcionada pelos poderes
executivos - municipal e estadual, estabelecendo, a
partir desse primeiro contato, uma relação de parceria para com o desenvolvimento de ações que tornem a iniciativa viável.
Seus públicos-alvos são as grandes empresas e
suas cadeias de produção, as pequenas e médias
empresas da região amazônica e os fundos privados
e públicos com interesse de investir em empreendimentos sustentáveis na Amazônia.
O instituto oferecerá para o mercado: Assessoria
na aplicação de recursos para projetos sustentáveis,
articulação de parcerias voltadas para a incorporação de novas tecnologias, consultoria técnica com

base em critérios ESG orientados por gestão eficiente de projetos, difusão de práticas ESG voltadas para
a Região Amazônica e mensuração de resultados e
impactos dos projetos implementados.
Uma nova agenda de trabalhos será pautada para
Roraima, onde diversos atores públicos e privados
serão ouvidos e participarão da construção de uma
proposta roraimense de projetos que, através da bioeconomia, possam gerar renda e riqueza a partir do
desenvolvimento de produtos derivados de recursos
biológicos com o uso de tecnologias inovadoras.
O Instituto fomenta a marca AMAZÔNIA + 21 promovendo a visão da Amazônia que dá certo, a partir
da incorporação de novas tecnologias e da perspectiva de sustentabilidade no desenvolvimento dos negócios.
A FIER será responsável pela articulação local com
todos os atores que poderão agregar valor às discussões.
Como representante da CNI, Dr. Marcelo Thomé,
ratificou o apoio institucional à gestão da presidente Izabel Itikawa, em continuidade aos trabalhos do
saudoso presidente Rivaldo Neves, pela importância
das iniciativas que vêm sendo desenvolvidas na FIER,
junto aos seus sindicatos, base produtiva industrial
e os vários parceiros, os quais, estavam sendo representados pelo Governo do Estado de Roraima e
Prefeitura Municipal de Boa Vista.

O Instituto Amazônia + 21 tem como pilares
de atuação: Projetos sustentáveis com perspectiva empresarial, atração de investimento
de impacto ESG e assessoria ao desenvolvimento de negócios articulados com as comunidades locais e populações tradicionais.
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AUXÍLIO A ECONOMIA

FIER participa de reunião que discute MP’s que renegociam
dívidas das empresas das regiões Norte e Nordeste

Presidente da FIER, Izabel Itikawa, participa de reunião on-line com outros presidentes das regiões Norte e Nordeste.

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima
– FIER representada pela presidente Izabel Itikawa
participou de uma reunião no dia 08 de junho que
debateu as Medidas Provisórias aprovadas pelo Congresso Nacional que trazem à tona a chance da renegociação de dívidas das empresas das regiões Norte
e Nordeste.
O encontro realizado de maneira on-line contou
também com a presença de presidentes de outras
Federações das Indústrias das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O texto das medidas provisórias 1.016 e 1.017
aprovadas pelo Congresso Nacional no dia 20 de
maio autoriza a renegociação de dívidas com os
fundos de investimentos regionais da Amazônia (Finam), do Nordeste (Finor) e com os fundos de financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do
Centro-Oeste (FCO).
O objetivo das MP’s é dar um impulso no empresariado que contraiu alguma dívida no momento em
que tentou implantar o seu empreendimento nas
regiões citadas. Conforme informações da Confederação Nacional da Indústria (CNI), muitos desses
endividamentos ocorrem em sua maioria por conta
dos imprevistos de determinado período de inseguranças e crises específicas da economia brasileira.
O que são as MP’s?
A Medida Provisória 1017/20 busca definir regras
para a quitação e a renegociação de dívidas em debêntures com o Fundo de Investimento da Amazônia
(Finam) e com o Fundo de Investimento do Nordeste

(Finor). Conforme informações do Executivo Federal, a dívida de empreendedores com os dois fundos
chega a R$ 49,3 bilhões, sendo que uma série de
fatores se acumularam para chegar a estes números
atuais, como a alta carga de juros ou insegurança
jurídica.
Desta maneira, o objetivo das medidas provisórias
é a recuperação econômica regional dando subsídios para que não ocorra a falência dessas empresas
e como saldo positivo para a União seria, principalmente, o ajuste das contas públicas.
Já a Medida Provisória 1016/20 busca a renegociação extraordinária de dívidas perante os Fundos
Constitucionais do Norte (FNO), do Nordeste (FNE)
e do Centro-Oeste (FCO), além de outras ações. Conforme o texto da medida provisória 1016, os descontos podem chegar até a 90% para quem quitar os
débitos até 31 de dezembro de 2022.
Programas Regionais de Desenvolvimento
Com o objetivo de dar uma contribuição para o
desenvolvimento econômico e social das regiões
Centro-Oeste, Nordeste e Norte, os fundos constitucionais para essas regiões foram criados pela lei nº
7.827 de 27 de setembro de 1989.
Esses recursos dos fundos de financiamento são
instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) que busca implementar políticas para reduzir as desigualdades entre as regiões brasileiras. Desta maneira, o Finam e o Finar são
parte dessa política de desenvolvimento regional,
contudo, eles estão inativos desde 2001.
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CONSCIENTIZAÇÃO

Alunos da Escola do SESI participam de
atividades em alusão ao Maio Amarelo

Vídeo com peça teatral também foi uma das atividades preparadas em alusão à semana do Maio Amarelo.

Com a temática voltada para a responsabilidade
no trânsito, os alunos da escola do SESI participaram
de atividades referentes à Semana do Maio Amarelo.
A programação ocorreu no período de 31 de maio a
2 de junho junto com as turmas do maternal ao 9º
ano.
O objetivo das atividades é conscientizar os alunos
sobre a importância da direção responsável e defensiva no trânsito das cidades brasileiras. As ações realizadas foram diferenciadas para cada turma, sendo
que os professores trabalharam o tema em sala de
aula de modo presencial e on-line aliando com diversas outras atividades. Para a educação infantil,
os alunos trabalharam a temática juntamente com
pinturas, desenhos, contação de histórias, entre outros.
Para o Fundamental I houve também a participação da Superintendência Municipal de Trânsito
(SMTRAM-RR) que esteve na gravação de um vídeo
passado posteriormente aos alunos. Nele o apresentador e agente Ney Brito juntamente com o Projeto
Crescer e seus personagens infantis encenam uma
peça teatral que aborda o assunto da responsabilidade no trânsito e passa mais informações sobre o
Detran-RR.
Durante a gravação do vídeo, o agente destacou a
oportunidade de abordar o assunto do trânsito para
o público infantil e jovem. “Viemos também passar
dicas e regras de circulação no trânsito. Queremos
agradecer demais a escola do SESI e demais parceiros por dar oportunidade de falar sobre trânsito com
as crianças e jovens. Temos que ter respeito e responsabilidade e devemos praticar isso no trânsito
e nossa ideia é conscientizar desde cedo”, afirma o
agente Ney.

Para os alunos do 6º ao 9º ano houve o trabalho
da temática com recursos mais tecnológicos quando
os alunos criaram pequenos alertas sobre educação
no trânsito utilizando cartazes, GIF’s, entre outros.
Ainda durante a semana do Maio Amarelo, no dia
1º de junho, a agente Ruth Prill do Detran-RR participou de um bate-papo on-line, via teams, com
os alunos, que puderam esclarecer várias dúvidas a
respeito da temática.
Segundo Alesandra Farias de Queiroz, vice-diretora da Escola do SESI, o objetivo é trabalhar uma conscientização para uma melhor educação no trânsito.
“Temos uma parceria todo ano para trabalhar com o
tema. O ideal é orientar cedo sobre essas questões
de conscientização, principalmente, porque vivemos
cada dia mais um trânsito muito agitado. Através de
uma metodologia educacional nós ajudamos os alunos a entender a importância de ser responsável no
trânsito e também a serem incentivadores dos seus
pais ou responsáveis”, explica a coordenadora.
Em números gerais, o Brasil registra 47 mil mortes
por ano e mais de 400 mil pessoas que apresentam
sequelas por conta de acidentes de trânsito, segundo informações da Organização Mundial da Saúde
(OMS).
“Queremos formar alunos que possam contribuir
da melhor forma com a sociedade roraimense e o
tema da educação e responsabilidade no trânsito é
fundamental ser tratado. O objetivo é ter jovens que
depois quando ficarem adultos pratiquem e tragam
para si essa responsabilidade”, afirma ainda a vice-diretora.
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O que é o Maio Amarelo?
Historicamente, o Maio Amarelo começou em
março de 2010 quando foi editado uma resolução que definiu o período de 2011 a 2020 como
a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. Colocado em prática desde maio de 2011 a
partir daí o mês se tornou referência no mundo
para atividades de conscientização que visam
reduzir os acidentes que ocorram no trânsito.
O ano de 2021 inicia a Segunda Década de
Ação pela Segurança no Trânsito em que o objetivo é reduzir em 50% as lesões e mortes no
trânsito no mundo inteiro.

O movimento Maio Amarelo tem a proposta
de chamar a atenção da sociedade para o grande índice de acidentes causadores de mortos e
feridos que acontecem no transito não apenas
no Brasil como em todo o mundo. Assim o objetivo é traçar um diálogo entre o poder público
e a sociedade com a intenção de trazer à tona
o tema da segurança nas estradas aproximando
essa pauta aos diversos segmentos da sociedade, como governos, empresas, associações,
entidades de classes, entre outros. Por essas
questões, a cor amarela é usada como sinônimo de atenção e advertência da mesma maneira que no trânsito.

Atividades buscam conscientizar os alunos sobre a responsabilidade no trânsito.

Alunos do Sesi também participaram de um bate-papo on-line com a agente de trânsito
Ruth Prill.

Respeito e responsabilidade no trânsito foram temas das atividades com alunos da escola do Sesi.
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SENAI

Empresas recebem aprendizes para a fase
de prática empresarial
Com a carteira de trabalho assinada e bem instruídos em atividades educacionais
do SENAI, 72 jovens aprendizes levam qualidade e competência ao desempenharem
suas funções nas empresas de Roraima

Jovens aprendizes sendo recebidos na CAER

A Aprendizagem Profissional é o programa de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho voltado para jovens de 14 a 24 anos, e para pessoas com deficiência sem limite de idade. Trata-se de
uma política que pode criar oportunidades tanto para
os jovens, especialmente no que se refere à inserção
no mercado de trabalho; quanto para as empresas,
que têm a possibilidade de formar mão-de-obra qualificada.
No SENAI, o programa é uma preparação dos jovens às vivências de mercado, sendo apresentados
à uma metodologia que abrange atividades teóricas
e práticas, com disciplinas que permeiam a interdisciplinaridade, contextualização, desenvolvimento de
capacidades que sustentam competências, ênfase
no aprender a aprender, aproximação da formação
do mundo real, ao trabalho e às práticas sociais, para
quando estiverem na fase de prática empresarial,
possam vivenciar as situações da profissão. Em média, os cursos têm a duração mínima de 1 ano, tendo
carga horária dividida entre SENAI e empresa.
No último dia 1º, 72 aprendizes do curso assistente
administrativo de aprendizagem industrial, iniciaram
suas atividades práticas nas empresas: Arroz Faccio,
Auto Posto Canarinho, Brasil Biofuels, CAER, Codesaima, Coema, SESI, FIER, IEL, Eletronorte, Frigo 10,
Gessoraima, Jacaré Autopeças, Palmaplam, Tapajós,

RR Auto Posto e SoEnergy. Esta fase, finalizará em novembro de 2021, data que finda o contrato de trabalho por tempo determinado destes aprendizes.
Para os jovens que estão no mercado de trabalho,
a conquista do primeiro emprego é possível por meio
do programa de aprendizagem. Para a aluna do SENAI, Vitória Rayane Castro Silva, aprendiz da empresa Biofuels, as funções exercidas dentro da empresa
são dadas por meio de treinamento, onde ela tem
oportunidade de auxiliar em diversas etapas da rotina administrativa: “estou tendo a oportunidade de
desempenhar práticas de atendimento, elaboração
de planilhas de controle e organização de arquivo e,
além disso, também pude enxergar onde preciso me
capacitar e estou tendo facilidade de encontrar minha futura profissão”, conta a aprendiz.
Aprendizagem: além do atendimento à legislação, uma oportunidade de mão de obra qualificada
para as empresas
Para as empresas atendidas, a inserção de jovens
aprendizes nas instituições e companhias é de grande importância. Para a Supervisora Administrativa da
empresa Biofuels, Marina Eduarda Silva, a aprendiz
contratada chegou com conhecimentos na área, o
que favoreceu muito o dia a dia de trabalho do setor e
contribuindo para os afazeres da equipe. “A Aprendiz
chegou já tendo aptidão para desenvolver suas ativi-
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dades tranquilamente, tudo o que pedimos a ela para
auxiliar, sempre atende com todo o suporte e destreza, e acredito que a empresa esteja contribuindo mais
ainda para esse aprimoramento profissional dela, possibilitando que ela coloque tudo o que aprendeu em
prática, podendo ver na realidade o que é trabalhar, e
isso, diz muito sobre qual é o papel do jovem aprendiz
e ainda faz com que a empresa atenda ao objetivo
do programa, preparando a aluna para o mercado de
trabalho e tenho certeza que está favorecendo muito
para o desenvolvimento da nossa Aprendiz”, coloca.
Para participar do programa de aprendizagem, as
empresas do setor industrial devem realizar solicitação de vagas com a quantidade de aprendizes necessária, e se responsabilizar pela contratação dos jovens
conforme os pré-requisitos do programa. As próximas
turmas têm início previsto para agosto de 2021.
Os cursos de Aprendizagem Industrial ofertados
pelo SENAI Roraima são Assistente Administrativo,
Eletricista Instalador Industrial, Operador de Computador, Padeiro Confeiteiro e Auxiliar de Obras de Edificações, e as vagas ofertadas são divididas em dois
turnos, matutino e vespertino. O Programa de Aprendizagem Industrial é destinado aos alunos com renda
mensal de até dois salários mínimos per capta, promovendo o crescimento profissional para o mercado
de trabalho.
Conforme a Gerente de Educação Profissional do
SENAI, Jamili Vasconcelos, o curso faz uma grande diferença na vida dos aprendizes. “É um programa mui-
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to importante, pois dá oportunidade para jovens que
talvez tivessem muita dificuldade de conseguirem o
primeiro emprego, visto que na análise curricular, a
maioria das empresas procuram pessoas que já possuem algum tipo de experiência, e que dificilmente alguém que busque emprego tendo no currículo apenas
a educação básica tenha uma oportunidade rápida,
então esses jovens que estão com a carteira assinada
como aprendiz, com certeza terão vantagem, fazendo
a diferença para a vida profissional deles. Durante o
curso, trabalhamos também o desenvolvimento de
competências socioemocionais, então esses jovens
são preparados para tomar decisões, desenvolverem
atividades com proatividade, a terem um bom relacionamento com os demais colegas. Escutamos muito
das empresas que o profissional não pode ser bom só
tecnicamente, mas ele tem que saber se relacionar
com os demais colegas no ambiente de trabalho, e
a falta de tratativa nos relacionamentos interpessoais às vezes pode acabar prejudicando o profissional
dentro da empresa, por isso, todas essas habilidades
são trabalhadas em sala de aula, para depois da conclusão da parte teórica, o aprendiz ir para a empresa
pôr em prática tudo que aprendeu no ambiente de
sala de aula. Nós temos vários casos de sucesso de
jovens que depois do contrato de aprendizagem finalizar, acabam sendo efetivados ”, explanou.
Para mais informações, as empresas devem entrar
em contato com a Gerência de Educação Profissional,
pelo (95) 2121-5050.

“Roraima Mais Produtivo”: Consultoria Tecnológica do SENAI
para otimizar o processo de produção das empresas
Metodologia ‘Lean manufacturing’ ou manufatura enxuta é destinada à empresas que buscam otimizar a
produção, reduzir desperdícios durante todos os processos de produção e ganhar eficiência

Os serviços de tecnologia e inovação do SENAI Roraima contribuem para o beneficiamento e avanço
local, propiciando que as empresas tenham maior lucratividade e vantagens mercadológicas. Como exemplo destes atendimentos personalizados às empresas,
o programa “Roraima Mais Produtivo”, ou Consultoria
em Lean Manufacturing, tem o objetivo de aumentar
a produtividade e reduzir desperdícios, durante todos
os processos de produção empresarial, além de fazer
com que a empresa ganhe eficiência.
O serviço é personalizado com a carga horária que
atenda a necessidade da empresa, sendo destinado
para pequenas e médias empresas de Roraima, e toramento e Padronização. Com sua implantação, a
sua aplicação ocorre em cinco etapas: Diagnóstico; funcionalidade da consultoria passa pelas etapas de
Análise e geração de ideias; Implementação; Moni- redução de sete tipos de desperdícios: superprodu-
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ção, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos; melhoria
na qualidade, redução do tempo de processos e de
custos de produção; Engajamento das pessoas envolvidas com o trabalho, permitindo identificar oportunidades de melhoria e ganhos sustentáveis; resultados
financeiros em curto prazo.
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Como benefícios, após a realização da consultoria,
a empresa tem ganho de produtividade, redução de
custos, aumento de eficiência, melhoria do ambiente
de trabalho, adequação de processos e ainda, o aumento da qualidade de produto.

Conheça os serviços especializados técnicos do SENAI
O SENAI oferta os serviços técnicos especializados em inovação, como os serviços de inspeção e os
serviços operacionais, sendo eles:
•
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
•
Inspeção periódica de segurança em Compressores;
•
Inspeção periódica de segurança em Caldeiras;
•
Diagnóstico de Eficiência Energética;
•
Suporte para medição elétrica;
•
Serviços técnicos para marcenaria;
•
Manutenção de máquinas e equipamentos;
•
Diagnóstico eletrônico em motores automotivos através de scanner.

Também são realizados Serviços de Consultoria em
Tecnologia, que abrangem trabalhos de diagnóstico,
soluções de problemas e recomendações no campo
do processo de produção de produtos e da execução
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de serviços, visando à melhoria de qualidade, produtividade e competitividade dos negócios empresariais. São eles:

Consultoria em lean manufacturing (manufatura enxuta);
Soluções em adequação de layout;
Implantação do programa 5s;
Roraima mais produtiva;
Procedimento operacional padrão;
Adequação para atendimento à NR 10;
Adequação para atendimento à NR 12;
Adequação para atendimento à NR 13;
Adequação para atendimento à NR 20;
PMOC - Plano de manutenção operação e controle;
Inventário de máquinas;
Registro de criação de marcas.

Para ter acesso aos serviços, as indústrias interessadas devem entrar em contato pelo (95) 2121-5064, ou
através do e-mail (relcom@rr.senai.br).
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COMEMORAÇÃO

Valorizando a integração e a excelência, IEL completa
29 anos de história no estado de Roraima
Contribuir com o aperfeiçoamento da gestão, a capacitação empresarial, a inovação e o desenvolvimento de talentos integrando academia e indústria. Esta
é a missão do Instituto Euvaldo Lodi - IEL que neste
sábado (19) completa 29 anos de história no estado
de Roraima.
Vinculado a Federação das Indústrias do Estado de
Roraima – FIER, entre alguns dos serviços ofertados
pelo IEL/RR, estão cursos que envolvem a capacitação de profissionais no Estado, a integração da academia com a indústria roraimense com a promoção
de estágios supervisionados inserindo estudantes no
universo do trabalho, além de eventos que envolvem
contato com o empresariado local.
A superintendente do IEL/RR, Rônia de Oliveira Vieira Barker, comenta que a importância nesses 29 anos,
reside justamente em contribuir nessa integração entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho.
Conforme Rônia, as ações de inovação seguiram e se
intensificaram mesmo durante a pandemia. “Nesse
último ano, em meio à crise, [o IEL] investiu esforços para o aperfeiçoamento da gestão dos negócios,
enfrentando os desafios gerados pela pandemia da
Covid-19, onde trouxe diversas mudanças significativas no fazer e no agir. O IEL se reinventou, utilizando
estratégias virtuais, tem trabalhado remotamente e
o distanciamento social foi uma oportunidade ímpar
para gerar clientes e criar aliança fortalecida em parcerias”, pontua.
Atualmente o IEL é focado em três eixos que são,
respectivamente, a revelação de talentos para a indústria e mercado de trabalho roraimense, a educação e a gestão empresarial que possui o objetivo de
ajudar empresas a manterem as mais modernas práticas de gestão e inovação.
“O compromisso do IEL é o engajamento na preparação e desenvolvimento de profissionais multifuncionais, para enfrentar os desafios que o mercado de
trabalho impõe. Também por meio dos seus serviços
de inovação, capacitações empresariais e tecnológicas, estimula as empresas a buscarem excelência para
garantir sua permanência e o seu constante desenvolvimento”, explica a superintendente Rônia Barker.
Desta maneira e pensando em capacitação, o Instituto oferece também cursos de graduação e pós-graduação na modalidade ensino à distância em parceria com o Centro Universitário UNIVACVEST, além
de programas de grande repercussão como o Prêmio

Superintendente do IEL/RR, Rônia Barker, aborda as palavras excelência e integração nos 29
anos do IEL no Estado.

IEL de Estágio e a Bolsa de Inovação Tecnológica de
Roraima – BITERR.
O Prêmio IEL de Estágio busca incentivar a excelência em programas de estágio. Assim são avaliados empresas e instituições de ensino com foco no processo
de gestão dos programas de estágio e no cumprimento da legislação de estágio vigente. Além disso, os
estagiários também são premiados levando em consideração a aprendizagem que eles trouxeram pela
experiência profissional e os benefícios disso para a
empresa.
Já o BITERR tem o objetivo de estimular alunos de
instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, a desenvolverem pesquisas aplicadas a melhoria
de produtos, processos ou serviços que são oferecidos pela iniciativa privada presente no estado de Roraima. Desta maneira, são concedidas bolsas a alunos
que ficam sob a coordenação de professores e orientadores.
Para a superintendente, o grande destaque do IEL/
RR está na palavra excelência com que todos os colaboradores realizam o seu trabalho no instituto. “É
a excelência nos seus serviços, ambiente acolhedor
e inovador, atendimento personalizado, baseado nas
necessidades dos seus clientes e alinhamento constante com cenário atual de mercado”, finaliza ainda.
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Equipe atual do IEL/RR que trabalha com foco no atendimento de qualidade aos seus cliente.

O prédio do IEL/RR localizado no centro de Boa Vista, teve sua revitalização entregue em 2015 e chega em 2021 com 29 anos de história.

O IEL surgiu em 1969 no Rio de Janeiro das
ideias do filho de imigrantes italianos, Euvaldo Lodi, em todo o Brasil, e chega em Roraima
durante os anos 90. Destaque na política e na
indústria, o mineiro de Ouro Preto também fundou o SESI e o SENAI, além da Confederação
NacionaI da Indústria (CNI). Para a superintendente Rônia, o empresário esteve na vanguarda
do mundo empresarial brasileiro. “Figura fundamental, Euvaldo Lodi esteve sempre atuando
na vanguarda do mundo empresarial no Brasil.
Podemos dizer que o IEL é um reflexo do seu
criador”, avalia ainda.
Em Roraima, uma das figuras importantes
para a implantação foi o falecido empresário

Antônio Edson Lopes Araújo que fundou a Fier
e, além do IEL/RR foi um dos responsáveis por
implantar o Serviço Social da Indústria (Sesi),
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai) no Estado. O empresário também conduziu os conselhos regionais do Sesi, do Senai e
do IEL no período de abril de 1991 a 1997.
E durante todo esse período uma figura histórica do IEL/RR no Estado é a professora Lídia Tavares que desde 1995 era a superintendente do
instituto quando faleceu em 2020. Ela também
marcou atuando como membro nos conselhos
da FIER, do SESI/RR, SENAI/RR, SEBRAE/RR e do
Instituto Federal de Roraima - IFRR.
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