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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 é resultante da comparação dos valores 

gerados por essas operações. A expectativa é de que 

se obtenha um volume maior de bens e serviços ex-

portados e que haja menos aquisições de produtos 

provenientes de outros países.  

Desta forma, almeja-se que a economia local seja 

cada vez mais autossuficiente e que a aquisição de 

seus insumos necessite menos dos fornecedores es-

trangeiros, de forma a consolidar a competitividade 

do estado e, consequentemente, do país.  

Este informativo apresenta o resumo do desem-

penho da Balança Comercial de Roraima no mês de 

setembro, de acordo com dados divulgados pelo Mi-

nistério da Economia. 

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL 

A Balança Comercial de Roraima continua apre-

sentando saldo superavitário. Em setembro o valor 

contabilizado foi de US$ 29,48 milhões, o maior sal-

do de 2021. Na Tabela 1 estão expostos os valores 

apurados no mês:   

Ao compararmos a apuração de setembro do corrente 

ano com o do mesmo período de 2020, verificou-se a ocor-

rência de um leve aumento de 6,84% no saldo, tendo em 

vista que naquele ano Roraima obteve um saldo de US$ 

27,6 milhões, de acordo com a Tabela 2:

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES 

 Setembro em relação a agosto. 

As exportações roraimenses vêm batendo recordes. Em 

setembro exportou-se o maior valor do ano, um montan-

te expressivo de US$ 30 milhões, valor 25% maior que o 

registrado no mês de agosto. Na Tabela 3 é possível verifi-

car as variações entre os meses de setembro e agosto dos 

montantes da exportação roraimense e também os valores 

em âmbito nacional.

Setembro/2021 em relação a setembro/2020. 

Em setembro, comparado a igual mês do ano anterior, 

as exportações cresceram 4,66%. No cenário nacional, as 

exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 24,27 bi-

lhões, uma elevação de 33,19% a mais que setembro de 

2020. É possível verificar essa análise na Tabela 4: 

Acumulado das exportações. 

No acumulado de 2021, em comparação a igual perío-

do do ano anterior, as exportações roraimenses cresceram 

53% e totalizaram um montante expressivo de US$ 189,29 

milhões. A exportação brasileira registrou um acumulado 

de US$ 213 bilhões, conforme dados do Ministério da Eco-

nomia expostos na Tabela 5: 



Principais produtos exportados e Países de destino. 
Dentre os produtos roraimenses mais exportados no mês 

de setembro destaca-se a soja. Foram US$ 8,56 milhões ex-

portados para a Espanha, cerca de 28,5% do total das expor-

tações do mês, conforme Tabela 6: 

A Venezuela continua sendo o principal país consumidor 

dos bens produzidos em Roraima, principalmente de pro-

dutos alimentícios. O valor gerado com as exportações para 

aquele país no mês de setembro foi de US$ 21 milhões, cerca 

de 70% do valor das exportações apurado no referente mês. 

A Tabela 7 detalha os valores exportados e a participação de 

cada país no total apurado no mês: 

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES 

 Setembro em relação a agosto. 

As importações roraimenses totalizaram pouco mais de 

US$ 539 mil, o que representa um aumento de 24,9% quan-

do comparamos esse valor com o mês de agosto de 2021. As 

importações brasileiras fecharam o mês com cerca de US$ 

19,96 bilhões, de acordo com dados da Tabela 8. 

 

 

 Setembro/2021 em relação a setembro/2020. 

Em setembro, comparado a igual mês do ano anterior, as 

importações em Roraima tiveram uma queda significativa de 

50,5%. Entretanto, no âmbito nacional, as importações tive-

ram elevação de 51,9% a mais que setembro de 2020, con-

forme Tabela 9: 

Acumulado das importações. 

No acumulado de 2021, em comparação a igual período 

do ano anterior, se verificou que as importações roraimen-

ses tiveram queda de 41,5% e acumularam pouco mais de 

US$ 16,23 milhões. O Brasil registrou um acumulado de US$ 

156,77 bilhões de acordo com o setor de Inteligência e Es-

tatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia. 

Acompanhe os valores na Tabela 10:

Principais produtos importados e Países de origem. 

Dentre os produtos mais importados no mês de setembro 

destaca-se os aparelhos de ar condicionados. Foram US$ 188 

mil importados da China, cerca de 35% do total das importa-

ções do mês, conforme Tabela 11: 

A Tabela 12 expõe os valores importados e a participação 

de cada país no total apurado no mês:
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Parceria entre FIER, SINDICONF e SEBRAE leva 
informações sobre acesso ao crédito

 a associados

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 

– FIER em parceria com o Sindicato das Indústrias 

de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capota-

ria, de Tapeçaria e similares do estado de Roraima 

(SINDICONF) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) reuniu associados 

para uma oficina sobre acesso ao crédito. O evento 

ocorreu no dia 24 de setembro no auditório da FIER.

Também participaram do encontro, represen-

tantes do Sindicato dos Artesãos Autônomos e das 

Empresas de Artesanato do Estado de Roraima - SIN-

DEARTER que juntos buscam fortalecer a relação sin-

dicato – empresa industrial.

O objetivo é disseminar informações a respeito 

das oportunidades de acesso ao crédito existentes 

nas instituições financeiras e Agência de Fomento 

de Roraima. Os participantes receberam informa-

ções de diversos agentes financeiros por meio da ar-

ticulação do SEBRAE e de projetos que atendem as 

necessidades e expectativas dos micro e pequenos 

empresários e novos empreendedores.

Ao final da oficina, foram disponibilizados o aces-

so ao crédito no âmbito da Agência Desenvolve Ro-

raima e do projeto Amazônia Florescer do Banco da 

Amazônia, considerando serem esses organismos os 

que despertaram maior interesse dos empresários e 

empreendedores. 

Para a presidente do SINDICONF, Lizete Pereira 

Carneiro, a oficina foi eficaz, pois 28 dos participan-

tes estarão sendo beneficiados pelos projetos apre-

sentados. Na ocasião, a presidente Lizete Carneiro 

ainda agradeceu a FIER, SEBRAE, SINDEARTER e as 

instituições financeiras que estiveram presentes 

no encontro, além de destacar que a promoção do 

acesso a informação faz com que o Sindicato cum-

pra com o seu dever de promover o fortalecimento 

e crescimento do associativismo. 

Oficina ocorreu por meio de parceria entre FIER, SINDI-
CONF e SEBRAE

Presidente do SINDICONF, Lizete Pereira Carneiro, des-
tacou importância da oficina para acesso à informação e 
dever do Sindicato
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A atração de empresas para investir e fa-

zer parcerias com negócios sustentáveis 

na Amazônia motiva a criação do Instituto 

Amazônia+21 pela Federação das Indústrias 

do Estado de Rondônia (FIERO), com a par-

ticipação da Confederação Nacional da In-

dústria (CNI) e demais Federações das In-

dústrias nos Estados da Amazônia Legal. A 

demanda nacional e internacional por esse 

tipo de iniciativa foi mapeada no Fórum 

Mundial Amazônia+21, realizado pela FIERO 

em novembro do ano passado. 

O evento de lançamento do Instituto em 

Roraima, ocorrerá na segunda-feira, dia 11 

de outubro, às 16h30, de modo presencial 

no auditório da FIER, e com transmissão on-

-line no canal do SESI/RR no YouTube.

O presidente da FIERO Marcelo Thomé, 

coloca que a concepção do Instituto Ama-

zônia+21 contempla uma pauta de negócios 

que enxerga na região o principal vetor de 

desenvolvimento sustentável do Brasil e 

da indústria verde brasileira. “Empresas do 

mundo todo procuram negócios sustentá-

veis e as maiores e melhores oportunidades 

estão aqui na região amazônica, por isso 

precisamos tomar a iniciativa, oferecer pos-

sibilidades e buscar conectar investidores 

com empresas locais e empreendimentos 

sustentáveis já instalados na Amazônia para 

realizar o nosso enorme potencial social, 

ambiental e econômico”, diz.

Marcelo Thomé aponta que os processos 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação na 

Amazônia é outro compromisso do Instituto 

Amazônia+21, pois estes permitirão um novo 

ciclo econômico de capacitação de pessoas, 

melhorando o nível de competência profis-

sional da população amazônica com foco na 

retenção desses talentos nas suas localida-

des. “Desenvolver capital humano e reter 

esse público na Amazônia é outro objetivo 

que queremos atingir”, comenta o presiden-

te da FIERO.

Analisando a perspectiva estadual, para a 

presidente da Federação das Indústrias do 

Estado de Roraima - FIER e empresária in-

dustrial, Izabel Itikawa, o Instituto Amazônia 

+21 irá contribuir para o crescimento da in-

dústria roraimense. Além disso, a presiden-

te destaca que essa colaboração ajudará no 

desenvolvimento de novos negócios na eco-

nomia local com foco na sustentabilidade. 

“Roraima recebe este projeto com grande 

alegria e a FIER se coloca como parceria no 

seu processo de implantação, divulgação e 

FIER lança Instituto Amazônia+21 
para promover negócios 

sustentáveis
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desenvolvimento regional”, afirma Izabel.

O mapeamento de soluções, oportuni-

dades e perspectivas relacionadas ao de-

senvolvimento sustentável da Amazônia foi 

uma das principais pautas do Fórum Mun-

dial Amazônia+21, que reuniu especialistas, 

cientistas, empresas e representantes de 

vários governos, em debates e estudos que 

apontaram, entre outras oportunidades, tec-

nologia e inovação, bioeconomia, indústria 

verde e mercado de carbono como possibi-

lidades estratégicas para o desenvolvimen-

to socioeconômico de Rondônia e de toda a 

Amazônia. “O Fórum nos mostrou demandas 

de empresas do Brasil e do mundo inteiro 

por negócios sustentáveis, então é com essa 

perspectiva que surge o Instituto Amazônia 

+21”, finaliza Marcelo Thomé.

5Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 424 - 08.10.2021



Alunos da Escola do SESI participam de 
blitz educativa do trânsito

Alunos do 1º ano e 9º do Ensino Fundamental 
da Escola do SESI participaram de uma blitz edu-
cativa na tarde do dia 30 de setembro. A ação 
em parceria com o Detran ocorreu na avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, localizado no bairro 
Aeroporto, zona oeste de Boa Vista.

O objetivo da blitz foi orientar a comunidade 
em geral sobre as normas relativas ao trânsito 
visando a preservação da integridade de pedes-
tres e condutores de veículos.

Na ocasião os alunos entregaram aos motoris-
tas uma cartilha explicativa que detalha as no-
vas regras para condutores que já estão válidas 
em todo o território nacional. As mudanças no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) entraram em 
vigor em abril de 2021 e trouxeram alterações 
importantes como a inclusão da CNH digital, 
mudanças na validade da CNH para condutores, 

entre outras.
A agente de trânsito do Detran/RR, Ruth Prill 

que comandou a ação destacou o trabalho de 
conscientização com os futuros motoristas. “É 
interessante porque eles passam a deixar de ser 
meros espectadores e veem realmente como 
o trânsito funciona. Hoje perceberam que tem 
pessoas mal-educadas, que não pararam, não 
baixaram o vidro. Entenderam como é difícil tra-
balhar com pessoas. Eles vendo essa situação 
irão levar para casa, conversar com os pais e até 
mesmo servir como educadores dos parentes 
próximos. As pessoas falam muito dos futuros 
condutores. O trânsito é agora eles são pedes-
tres, ciclistas, eles são passageiros. Uma prática 
como essa dá uma noção de consciência grande 
para todos esses garotos e garotas”, explica a 
agente.

Blitz educativa ocorreu na tarde do dia 30 de setembro  
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Comandante das turmas que participaram 
da ação, o Professor de Matemática, Sérgio da 
Silva Oliveira, destaca a importância da conti-
nuidade ao trabalhar a educação no trânsito. 
“O SESI tem buscado enfatizar toda a educação, 
inclusive, a do trânsito. Durante todo o mês de 
setembro estivemos trabalhando o assunto em 
sala de aula e agora finalizamos com essa ação 
que foi um sucesso total. Os alunos que estive-
ram nessa ação são principalmente adolescen-
tes que irão ser em pouco tempo condutores e 
essa etapa de conscientização é interessante e 
necessária para melhorarmos nosso trânsito”, 
explica o professor.

Semana Nacional de Trânsito
Ação realizada pela Escola do SESI faz referên-

cia a Semana Nacional do Trânsito que ocorre 
anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. 
Instituída pelo CTB (Código de Trânsito Brasilei-
ro) no ano de 1997, a busca é por promover por 
meio da conscientização de condutores, ciclis-
tas e pedestres, um trânsito mais seguro. Desta 
maneira, os integrantes do Sistema Nacional de 
Trânsito durante este período promovem ações 
de educação e conscientização.

Alunos entregaram uma cartilha explicativa que detalha as novas 
regras para condutores que estão em vigor desde o mês de abril

Ação possui o objetivo de conscientização de condutores e pedes-
tres e foi feita em alusão a Semana Nacional do Trânsito 

7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 424 - 08.10.2021



O Festival Folclórico, um dos maiores eventos 

culturais, realizado pelo Centro de Educação do 

Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/

SESI, acontecerá dia 9 de outubro às 19h. Neste 

ano, o evento será on-line e transmitido pelo 

canal do Youtube do SESI.

O evento que já é uma tradição, este ano traz 

o tema “ Primavera Folclórica Macunaíma”. A 

proposta do Festival é despertar o interesse por 

poesia e resgaste das lendas regionais do nosso 

Estado e também uma forma de incentivar a par-

ticipação dos alunos e aperfeiçoar o aprendiza-

do deles por meio da leitura e da musicalização. 

Durante todo o mês, os professores trabalharam 

junto com os alunos atividades diferenciadas e 

realizaram pesquisas sobre músicas e poemas 

regionais.

A concentração dos alunos acontecerá no pá-

tio da escola e turma a turma começarão a se 

apresentar no palco, que está sendo preparado 

Primavera Folclórica Macunaíma 
Festival Folclórico 2021 será realizado 

dia 09 de outubro

especialmente para receber os alunos da educa-

ção infantil ao 3º ano. 

Durante a programação serão feitas apresen-

tações de danças, músicas folclóricas e poemas. 

Entre os trabalhos, estão o dos cantores regio-

nais Eliakin Rufino e Armando de Paula com a 

música “Cidade do Campo”, Neuber Uchôa com 

a música “Casinha de Abelha” e declamações de 

poemas como os de “ZEZE MAKU”, entre outros.  

Histórico

O evento foi idealizado em 2003 com a inten-

ção de estimular nos alunos o prazer pela cultu-

ra popular, ampliar a linguagem oral, favorecer 

a construção de linguagem escrita, desenvolver 

a criatividade e o gosto pelas músicas e danças 

folclóricas, além de proporcionar um momento 

de comemoração em alusão ao Dia do Folclore, 

que foi dia 22 de agosto.
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O Sindicato da Construção Civil – SINDUSCON/
RR em parceria com a Escola do SESI/RR realizou 
na tarde desta sexta-feira (8) a palestra em alu-
são ao Dia Nacional de Segurança e Saúde nas 
Escolas (DNSSE) – Indústria da Construção. O 
evento ocorreu em formato híbrido, sendo rea-
lizado de modo presencial no auditório da Esco-
la do SESI e transmitido pelo Youtube no canal 
oficial do SESI Roraima.

Voltada para os alunos do 8º e 9º ano do ensi-
no fundamental e médio, a palestra destacou a 
importância da prevenção de acidentes. O enge-
nheiro de segurança no trabalho, Samuel Costa 
abordou questões sobre o mercado de trabalho 
e o instrutor de segurança do trabalho, Ronal-
do Acácio tratou sobre segurança do trabalho e 
equipamento de proteção utilizados pelos tra-
balhadores da indústria. 

Essa união entre os setores da construção ci-
vil, segurança, saúde e educação é um dia ins-
tituído pela Lei Federal nº 12.645 de 2012 que 
estabeleceu o dia 10 de outubro como o Dia 
Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. A 
busca é por promover a temática da segurança e 
saúde dos trabalhadores também no ambiente 
escolar para, desta maneira, estender o assunto 
para outros agentes da sociedade que não os 
convencionais.

Conforme a diretora em exercício da Escola 
do SESI, Alesandra Farias de Queiroz, a escola é 
o lugar ideal para essa conscientização. “O tra-
balho é de parceria com todos que estiveram 
no evento. Buscar esses jovens e trazer novos 
conhecimentos e essa conscientização é neces-
sário, pois são eles que no presente levam essas 
informações para seu ciclo social mais próximo 
e no futuro levam essas práticas de prevenção 
para sua vida”, afirma.

Para o presidente do Sinduscon, Clerlânio Ho-
landa, o evento significa estreitar os laços en-
tre os vários setores da sociedade para debater 

o assunto da prevenção no trabalho. “A cons-
trução civil somente aqui em Roraima emprega 
cinco mil trabalhadores e mais de dois milhões 
de pessoas no Brasil. Entendemos que não é so-
mente empregar é também gerar um esforço, 
um ambiente saudável para esse colaborador. 
Então esse diálogo com os jovens que tivemos 
hoje visa plantar uma semente de prevenção. 
Um esforço de vários parceiros com foco na saú-
de e segurança”, destacou o presidente. 

Além da palestra, o evento contou com uma 
exposição onde foram apresentados os equipa-
mentos de segurança individual e coletiva utili-
zados pelos trabalhadores da indústria. Óculos, 
luvas, máscara de proteção, entre outros aces-
sórios, foram mostrados com o objetivo de de-
monstrar suas funcionalidades e importância na 
proteção do trabalhador.

Semana CANPAT Construção 2021
A Campanha Nacional de Prevenção de Aci-

dentes na Indústria da Construção (CANPAT 
Construção) ocorre desde 2017. A edição deste 
ano, foi realizada entre os dias 4 e 8 de outubro, 
de forma online, e abordou temáticas específi-
cas da área, além de estimular o diálogo setorial 
levantando discussões sobre as principais cau-
sas de acidentes de trabalho e ações de comba-
te à informalidade no setor. 

O evento é promovido em âmbito nacional 
pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) 
em parceria com a Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC), o Serviço Social da 
Indústria (SESI) e o Serviço Social da Construção 
Civil (Seconci-Brasil).

O objetivo é abrir o diálogo para promover 
uma cultura efetiva de prevenção de acidentes, 
estreitar o relacionamento entre o setor produ-
tivo e a fiscalização, além de gerar uma gran-
de mobilização nacional com os representantes 
empresariais e de trabalhadores.

Sinduscon e Escola do SESI realizam Dia 
Nacional de Segurança e Saúde
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A conquista do certificado e a esperança 
de uma vida melhor: parceria entre 

SENAI Roraima, ADRA e Visão Mundial 
qualifica 142 pessoas 

No último dia 24, no ginásio da Agência 
Adventista de Desenvolvimento e Recursos 
Assistenciais - ADRA Roraima, em Boa Vis-
ta, ocorreu a solenidade de formatura de 
142 pessoas concluintes dos cursos oferta-
dos em parceria pelo SENAI, ADRA e Visão 
Mundial. A qualificação de pessoas em áre-

as com rápido retorno financeiro faz parte 
projeto “Ven, tú puedes”, da Visão Mundial. 
A formatura foi referente aos cursos de Ar-
tesanato em MDF, Boas Práticas em Manipu-
lação de Alimentos, Eletricista, Informática 
Básica, Instalador Hidráulico, Móveis Proje-
tados e Pintor de Obras, que foram ministra-

Os formandos concluíram os cursos de Artesanato em MDF, Boas
 Práticas em Manipulação de Alimentos, Eletricista, Informática Básica, 

Instalador Hidráulico, Móveis Projetados e Pintor de Obras

Solenidade de formatura
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dos por profissionais do SENAI/RR.
Os alunos foram brasileiros, imigrantes e 

refugiados em situação de vulnerabilidade 
social, que participaram das aulas presen-
cialmente nas dependências da ADRA, no 
bairro Tancredo Neves, com atividades teó-
ricas e práticas, respeitando os critérios de 
distanciamento social e cuidados contra a 
propagação da Covid-19. A Operação Acolhi-
da também foi parceira na iniciativa. Como 
prática do curso de Artesanato em MDF, 
alguns trabalhos de peças para decoração 
foram produzidos pelos alunos, os quais es-
tavam expostos na formatura e disponíveis 
para venda.

Segundo o diretor da ADRA em Roraima, 
Daniel Lessa, a parceria com o SENAI forta-
lece o centro de capacitação da ADRA, que 
desde sua implementação já oportunizou 
mais de 1.100 vagas para cursos profissiona-
lizantes. “A ADRA trabalha com várias fren-
tes de atuação e uma delas é o centro de 
capacitação, então nós o vemos como uma 
forma de realmente integrar essas pessoas 
na sociedade, principalmente porque são 
pessoas vulneráveis, então integrar elas na 
sociedade dá uma oportunidade pra ela no 
mercado de trabalho, isso é algo que motiva 
a gente e nos ajuda a seguir em frente, para 
fazer isso a gente depende principalmente 
de nossas parcerias, aí entra a forte parceria 
que temos com o SENAI nesse momento de 
capacitar essas pessoas.”, esclareceu.

A diretora da escola do SENAI, Hellen dos 
Santos, declarou sua felicidade pelo mo-
mento, desejando sucesso aos formandos e 
incentivando-os a continuar na busca pelo 
aperfeiçoamento profissional.  

“Estou muito feliz por esse momento de 

realização, o nosso objetivo é esse: ajudar 
pessoas, levar o conhecimento, capacitar 
vocês para terem uma oportunidade me-
lhor no mercado de trabalho. A gente sabe 
que hoje o mercado é muito acirrado, mui-
to competitivo, então quanto mais conheci-
mento vocês adquirirem, vocês passam na 
frente. Não parem por aqui, essa é só uma 
conquista de muitas que vocês terão. Eu te-
nho certeza que de posse do conhecimento 
que vocês adquiriram ao longo desse curso 
e de posse do certificado que vocês vão re-
ceber, as portas vão abrir, vocês serão muito 
abençoados, estudem. Desejo tudo de bom, 
agradeço também a nossa equipe do SENAI, 
aos professores, porque sem eles a gente 
não conseguiria. Parabéns a todos, boa sor-
te e sucesso”, declarou.

A busca por capacitação é contínua

O aluno do curso de eletricista residen-
cial, Oliver Enrique Davila, de 45 anos, 
contou que trabalhava como eletricista na 
Venezuela, mas que adquiriu novos conhe-
cimentos no curso e planeja continuar capa-
citando-se. “Quero fazer outros cursos para 
complementar a área de manutenção em 
construção, a área hidráulica também me 
interessa. Esse curso foi muito bom, muitas 
experiências novas, eu sou eletricista na Ve-
nezuela e aqui há dispositivos de segurança 
na parte elétrica que eu não conhecia, co-
nheci por meio deste curso. Hoje em dia me 
sinto capacitado para elaborar muitos traba-
lhos na parte elétrica, graças a este projeto 
e aos instrutores que estiveram presentes e 
deram um bom ensino para nós”, confessou 
Oliver.

Leonel Dario, de 56 anos, já trabalhou com 
instalações hidráulicas na Venezuela, mas 
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quando chegou ao Brasil, quatro anos atrás, 
sentiu a necessidade de certificar-se. Ago-
ra formado no curso de instalador hidráuli-
co, ele expressou interesse em obter ainda 
mais capacitações. “Foi muito bom ter mais 
aprendizado aqui, dou graças por isso ao 
SENAI, ao Brasil, antes mesmo de concluir 
o curso eu já estava trabalhando. No curso, 
adquiri conhecimentos, soube de ferramen-
tas, materiais, foi muito bom. Quero fazer 
mais cursos no SENAI, como eletricidade e 
outro curso empreendedor”, comunicou.

bém declamações de poemas como os de 
“ZEZE MAKU” entre outros.  

Festival - O evento foi idealizado em 2003 
com a intenção de estimular nos alunos o 
prazer pela cultura popular, ampliar a lin-
guagem oral, favorecer a construção de lin-
guagem escrita, desenvolver a criatividade e 
o gosto pelas músicas e danças folclóricas, 
além de proporcionar um momento de co-
memoração em alusão ao Dia do Folclore, 
que foi dia 22 de agosto.

Diretora das escolas SENAI Hellen Santos e instrutor Edjarisson Costa, 
ladoados pelos egressos de Instalador Hidráulico

Hellen Santos, rep. da Operação acohida Cap Túlio Ferreira, Diretor 
ADRA Daniel lessa e rep. Visão Mundial Onogrifo de Matos 

Egresso de instalador hidráulico, Leonel Dario

Oliver Enrique Davila, egresso de Eletricista Residencial
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Os cursos online fazem parte de uma mo-
dalidade de ensino que vêm se populari-
zando cada vez mais no Brasil, oferecendo 
inúmeras vantagens em relação ao ensino 
presencial, principalmente por ser uma ex-
celente oportunidade de agregar conheci-
mentos e habilidades de forma rápida e fle-
xível, sem precisar se deslocar até uma sala 
de aula. É possível encontrar cursos com 

uma variedade de conteúdo em diversas 
áreas, que possibilitam a capacitação para o 
competitivo mercado de trabalho. 

Com foco neste cenário e demanda, o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Industrial - 
SENAI/RR, disponibiliza 350 vagas em cursos 
online, de iniciação e aperfeiçoamento pro-
fissional, nas áreas de alimentos, automo-
tiva, eletroeletrônica e tecnologia da infor-

Educação profissional online, 
gratuita e flexível

A loja de cursos online Mundo SENAI disponibiliza oportunidade de 
orientação de carreira e aperfeiçoamento profissional em diversos 

cursos 100% EAD
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mação, ofertados através do Mundo SENAI, 
loja online que disponibiliza diversos títulos 
de cursos inovadores e atuais. 

Além de conhecer de perto os caminhos 
que podem seguir, os interessados podem 
usufruir do Mundo SENAI como uma opor-
tunidade para quem está começando uma 
carreira e busca orientação profissional, ou 
para quem já atua na indústria e quer se 
aperfeiçoar ou até mesmo para quem busca 
apenas informação para decidir qual cami-
nho seguir. Após a conclusão e aproveita-
mento dos cursos, os participantes recebem 
certificado com validade nacional, e ainda, 
podem se inscrever no Emprega Indústria, 
programa que encaminha egressos para o 
mercado de trabalho. 

Vantagens dos cursos a distância do SE-
NAI

1. Flexibilidade
É uma das maiores vantagens dos cur-

sos online, poder escolher quando, onde e 
como dedicar-se aos estudos. Todo o conte-
údo do curso é disponibilizado em um am-
biente virtual de aprendizagem, que pode 
ser acessado através de notebooks, tablets 
e smartphones. Com essa possibilidade, o 
aluno tem acesso a todo material sempre 
que for necessário. É importante frisar que 
alguns cursos têm lives pré-agendadas, para 
troca de experiência entre os discentes e es-
clarecimentos de dúvidas com o instrutor.

2. Conteúdo atualizado
Os cursos online têm como objetivo viabi-

lizar o acesso a conteúdos atualizados e ela-
borados por especialistas, que acompanham 
o desenvolvimento social e de tendências, 
para manter o aluno atualizado e com o me-
lhor ensino para se destacar no mercado de 
trabalho. 

3. Economia
Na maioria das vezes, os cursos on-line são 

mais baratos do que os presenciais, ou en-
tão, são gratuitos. A possibilidade de acesso 
a todo material do curso de qualquer lugar, 
sem precisar se deslocar até uma instituição 
de ensino e gastar com transportes e ali-
mentação. Além disso, o aluno não precisa 
gastar com material didático, já que no cur-
so online todo o conteúdo é disponibilizado 
100% online.

4. Certificado 
O curso online oferece certificado de con-

clusão com reconhecimento nacional. Dessa 
forma, além de melhorar as aptidões profis-
sionais, o aluno poderá buscar novas opor-
tunidades e comprovar que está atualizado 
para o mercado. 

5. Mercado de trabalho
Os cursos online desenvolvem habilidades 

para potencializar as carreiras. Entre elas, 
disciplina, concentração, responsabilidade, 
fluência digital, planejamento, controle de 
tempo e maior organização. 

Informações de acesso aos cursos
Para os interessados em atualização pro-

fissional, os cursos online são uma ótima al-
ternativa para isso. Informações completas 
sobre os cursos podem ser acessadas pelo 
site https://loja.mundosenai.com.br/rr/

As inscrições acontecem de forma virtual, 
seguindo os passos: Selecione se o curso é 
para você ou para empresa; Em seguida, se-
lecione o estado de Roraima, e então, terá 
acesso à lista de cursos disponíveis; esco-
lha qual formação deseja e clique no botão 
INSCREVA-SE AGORA e se cadastrar. A equi-
pe de suporte da EaD também pode auxiliar 
nas dúvidas, através do whatsapp (95) 2121-
5076.
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Programação de cursos 
gratuitos EaD
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No dia 23 de setembro foi realizada a 11ª 
edição do Encontro Científico do Programa 
Bolsa de Inovação Tecnológica de Roraima – 
BITERR. A solenidade de encerramento que 
premiou os vencedores ocorreu no auditó-
rio do Sebrae, localizado na zona leste de 
Boa Vista.

O Programa é realizado em uma parceria 
entre o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RR), o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (SEBRAE) e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

Durante a manhã e tarde, os alunos reali-

zaram as apresentações dos resultados dos 
projetos e exposição do produto final no SE-
BRAE/RR, que contou com a visita de várias 
pessoas, entre elas o secretário da SEPLAN, 
Emerson Baú representando o governo do 
Estado e da superintendente do IEL/RR, Rô-
nia Barker e do SEBRAE/RR, Luciana Surita. 
Ao todo participaram 180 acadêmicos com 
40 projetos inscritos.   

O ganhador desta edição do BITERR, foi o 
projeto nomeado “Blocos de pavimentação 
intertravada com vidro moído” da bolsista e 
estudante da Universidade Federal de Rorai-

IEL/RR premia projetos 
ganhadores da 11ª edição 

do BITERR

edição do BITERR ocorreu no dia 23 de setembro e premiou melhores projetos
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ma (UFRR), Thais Almeida Nascimento. Ela 
foi orientada pela professora Gioconda San-
tos e Souza Martinez.

A pesquisa vencedora possui um foco am-
biental já que busca inserir vidro fracionado 
no concreto na busca por diminuir a emis-
são desse resíduo sólido na natureza. 

A bolsista Francisca Karyna Soares Silva da 
Faculdade Cathedral conquistou o segundo 
lugar com o projeto “Desenvolvimento de 
detergentes vegetais biodegradáveis para 
limpeza de material laboratorial”. Ela foi 
orientada pelo professor Cleuner Parente de 
Freitas. Já o terceiro lugar ficou com o bol-
sista Carlos Johnatan Coutinho da Silva da 
Universidade Federal de Roraima que traba-
lhou no projeto de “Otimização de um equi-
pamento para colheita de Açaí” orientado 
pelo professor Marcos Robson Sachet.

O professor destaque foi Alexander Fer-
nández Correa que orientou os seguintes 
projetos: Desenvolvimento de um chuveiro 
por indução eletromagnética com aplicati-
vo de controle e monitoramento integrado 
e desenvolvimento de um alimentador au-
tomatizado de cães e gatos com aplicativo 
de configuração e monitoramento. O prêmio 

de bolsista destaque ficou com Natalia Silva 
Nunes com o projeto Dindin Macuxi Meu Pet 
e a empresa destaque foi a Espaço Vet com o 
projeto de confecção de uma bolsa de con-
tenção adaptada para felinos.

Sobre o BITERR
O Programa é uma proposta do IEL/RR 

complementar ao Programa Bolsas de Ini-
ciação Científica e Tecnológica – BITEC, con-
cebido e executado pela parceria IEL, SENAI, 
SEBRAE e CNPq nos diversos estados brasi-
leiros. 

O intuito do BITERR é estimular os alunos 
de instituições de ensino, públicas ou priva-
das, a desenvolverem pesquisas aplicadas à 
melhoria de produtos, processos ou serviços 
oferecidos para iniciativa privada presente 
no estado de Roraima. 

Concedendo bolsas aos alunos, sob a co-
ordenação de professores orientadores, o 
BITERR tem duração de até oito meses, sen-
do dois meses para capacitação e seis meses 
para execução dos projetos e atuação nas 
empresas. Durante o período de vigência os 
bolsistas são sistematicamente avaliados.

A estudante Thais Almeida foi a vencedora da 11ª edição do BITERR Cerimônia de premiação ocorreu no auditório do SEBRAE
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