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FIER e sindicatos lançam primeiro Catálogo de
Joias de Roraima

Foi lançado nesta sexta-feira (28), 
pelo Sindicato da Indústria Extrati-
vista Mineral e Garimpo do Estado de 
Roraima (SINDIGAR) em parceria 
com o Sindicato das Joalherias e 
Relojoarias do Estado de Roraima 
(SINDIJOIAS) o primeiro catálogo de 
joias genuinamente roraimenses. A 
criação do catálogo fez parte das 
ações do Programa de Competitivi-
dade das Micro e Pequenas 
Indústrias (PROCOMPI Mineral), promovido pela FIER, em parceria 
com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), SINDIGAR e o 
SEBRAE.

Ao todo, 15 empresas (dez sindicalizadas) receberam recursos e 
capacitações, como o curso de lapidação em joias. Além do catálogo, 

também foi formatada uma cartilha 
com orientações sobre manejo de 
resíduos sólidos. Os participantes 
contaram com consultoria especia-
lizada e um plano de ação, que entre 
outras atividades, traçou um 
diagnóstico do setor. Os empresários 
também tiveram oportunidade de 
integrar missões empresariais e 
participar de feiras como a Feira 
Nacional da Indústria de Joias, 

Relógios e Afins.
O lançamento do Catálogo de Jóias encerrou as atividades do 

PROCOMPI Mineral. A programação aconteceu na sede da Federação 
das indústrias do Estado de Roraima (FIER).

FIER divulga Balança Comercial do mês de Maio

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), por meio 
do seu Centro Internacional de Negócios (CIN) divulgou nesta 
semana, os resultados da balança comercial roraimense referente ao 
mês de Maio.

Depois de registrar recuperação nas exportações de Março, 
obtendo um superávit de US$ 875.480,00, houve novamente queda 
nas exportações em Abril deste ano, apresentando um déficit na 
balança comercial, assim como no ano de 2012 quando foram 
exportados US$ 461.261, valor bem inferior ao de 2013, quando no 
mesmo mês, o déficit foi de US$ 1.389.995, o que resulta em um 
decréscimo de 67% (-US$ 928.734). O volume das exportações ficou 
abaixo do registrado em maio de 2011 (US$ 1.121.483), uma 
diferença  de  -59%.  

Neste mês, houve uma sensível queda considerando 2012 para 
2013,  principalmente  quando se compara a evolução de 2011 para 
2012 (19% de crescimento de 2011 para 2012).  A Madeira, a Soja se 
mantém na segunda colocação em exportações, com crescimento de 
% se comparado ao mês de abril do corrente ano, ou seja, registra-se 
pequena variação entre os dois períodos. 

Em relação às importações, Maio de 2013 (US$ 691.703)  

apresentou  um  aumento  de  US$  203.176  (29%)  em  relação  ao  
mesmo  mês  de  2012  (US$ 488.527), ou seja,  uma considerável 
variação entre os dois anos.  O valor importado em maio deste ano 
obteve um aumento se comparado ao do ano de 2012, porém com 
variação inferior ao aumento de 2011 para 2012 (47%).

A balança comercial de maio de 2013 teve déficit de (-US$ 
230.442), depois de terem sido registrados déficits em janeiro (-US$ 
54.361), fevereiro (-US$ 280.266), um superávit em março (US$ 
875.480) e déficit no mês de abril de (-US$ 98) deste ano. Após dois 
anos apresentando superávit no mês de maio (2011 US$ 861.003 e 
2012 US$ 901.428), em 2013 este período apresenta déficit em sua 
balança comercial (-US$ 230.442).

Isto ocorre não apenas no estado de Roraima, mas o baixo 
desempenho da indústria brasileira nas vendas para o exterior, como 
um todo, foi um dos motivos da queda na balança comercial no país. 
Pode-se considerar a variação do câmbio desfavorável para o Brasil e, 
consequentemente, para Roraima, como uma grande influência para 
estes déficits na balança comercial nos primeiros meses deste ano, 
pois acaba-se  recebendo  poucos reais para exportação, e isto 
dificulta as negociações externas.

 Fonte: Aliceweb/MDIC/SECEX 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima 
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Mistura de magia, alegria, diversão, luta do bem contra o mal, 
brincadeiras e os direitos das crianças, são apenas alguns temas 
apresentados na 17ª Mostra SESI de Teatro, que iniciou na última 
quarta-feira (26).

A mostra é um evento cultural aberto ao público e tem como 
objetivo divulgar as atividades do Projeto Arte Jovem, realizado pela 
Unidade de Lazer do SESI, a fim de promover e valorizar os novos 
talentos, conscientizando-os sobre a importância da cultura e da arte 
do teatro na formação do ser humano. 

Nas duas primeiras noites, fantasia, realidade, criatividade, 
suspense, humor e muito talento, encantaram as quase 400 pessoas 
que prestigiaram o evento. Na noite de abertura, os alunos 
apresentaram as peças “Era uma vez” e “ O pequeno Mago”, na 
segunda noite, os alunos mostraram todo seu talento na 
interpretação das peças “Adrian, o pequeno príncipe”, “A princesa, o 
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SESI Educação

Alunos e pais participam da segunda edição do Dia da Família 
na Escola de 2013

No último sábado (22), os alunos da 
educação infantil (maternal ao 1º ano), 
do Centro de Educação do Trabalhador 
do SESI e seus familiares participaram 
de mais uma edição do Dia da Família na 
Escola.

A movimentação na quadra polies-
portiva do CET começou às 9 horas, com 
uma apresentação cultural realizada 
pelos próprios alunos. Eles interpretaram uma canção da turma do 
Sítio do Pica-pau amarelo e ainda improvisaram uma animada 
quadrilha. 

Em seguida foi a vez de disputar a gincana do Dia da Família na 
Escola. Os alunos foram divididos em três equipes: verde, vermelha e 
azul. Crianças e adultos disputaram provas como corrida dos sapatos, 
dança dos bambolês e estoura balão.

No final, a tensão pelo anúncio do resultado da equipe vencedora 
deu lugar à alegria. A diretora do CET, Ellen Cavalcante declarou 
campeãs as três equipes. A festa foi completa ao som da música 
Vamos construir, de Chitãozinho e Chororó. Todos formaram uma 
grande roda e celebraram uma manhã voltada à integração e 
fortalecimento dos laços entre família, alunos, professores e 
colaboradores da escola. 

A servidora pública Maria Cleomar Melo, mãe de Sara, aluna do 
segundo período, aprovou o evento. “É um momento muito 

importante onde podemos brincar com 
nossos filhos e ao mesmo tempo, 
estimular o gosto pela escola. A Sara 
passou a semana toda falando nisso, 
hoje acordou cedo, sozinha, ansiosa 
para não se atrasar”. 

Hermes Feijó, servidor público e pai 
de Guilherme e Manuela, ressaltou o 
momento de integração entre os 

alunos, professores e outros pais. “A gente conhece outros pais, troca 
ideias e experiências, fazendo novas amizades. É legal também 
conhecer quem educa nossos filhos, afinal é neles que depositamos a 
nossa confiança”, disse.

Para a diretora do Centro de Educação do SESI, Ellen Cavalcante, 
esta é uma forma de estimular a participação dos pais na vida escolar 
de seus filhos e valorizar o papel da educação. “Nós escolhemos o 
sábado porque é um dia em que os familiares podem participar, uma 
vez que durante a semana, a maioria está envolvida em 
compromissos profissionais. Este é um momento especial que 
valoriza o papel da educação e estimula os pais a participarem da vida 
escolar de seus filhos”, explicou.

O Dia da Família na Escola foi instituído pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) e é realizado todos os anos no CET, 
segmentado por séries. 

Foto: ASCOM/ SESI

Crianças encantam o público durante XVII Mostra
de Teatro do SESI Roraima

Foto: Charles Wellington
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coelho, o sapo, o cisne e o Feiticeiro” e a “A saga de um nordestino 
chamado Virgulino Lampião”. E nesta sexta-feira(28) o público irá 
acompanhar a apresentação das peças “Chapeuzinho Vermelho”, 
“Eliote, o vampiro medroso”.

Os textos interpretados pelas crianças são de autoria do professor 
de teatro do SESI Alex Zantelli, que escreve e adapta as histórias de 
acordo com a idade dos pequenos, abordando assuntos atuais e do 
cotidiano, mostrando assim a diversidade de temas elaborados e 
executados durante seis meses de aprendizado.

Jeane Cristina Melo, mãe de João Pedro de 10 anos, acredita que a 
Mostra de Teatro é um grande incentivo para os alunos que desperta 
o interesse pela cultura e ajuda no convívio social. “O SESI está de 
parabéns por que o trabalho realizado no Arte Jovem reflete na vida 
dos alunos fora da escola. Eu fico emocionada vendo a empolgação do 
João, e muito orgulhosa pelos resultados que são apresentados no 
palco. É uma experiência maravilhosa para ele como aluno e pra mim 
como mãe”, disse ela.

O evento encerra nesta sexta-feira dia 28, com início as 19h30, no 
Auditório da Escola do SESI, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo 
Gomes – 3710 – Aeroporto.

Arte Jovem - O Projeto oferece oficinas de recreação, canto, coral, 
teatro e musicalização (violão, teclado, flauta e violino). Todas as 
atividades são planejadas criteriosamente valorizando a boa 
convivência, o respeito e a afetividade. Podem participar crianças 
entre 6 e 12 anos de idade. 
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SESI comemora 26 anos de atividades em Roraima
Instituição acompanha o crescimento do Estado e amplia sua atuação junto aos 

trabalhadores e empresas industriais

No próximo dia 1 de julho, o Serviço Social da Indústria (SESI) 
completa 26 anos no Estado de Roraima. A cada ano, a entidade vem 
ampliando a sua atuação voltada às empresas, trabalhadores 
industriais e a comunidade, com um portfólio que inclui serviços de 
Educação, Saúde, Lazer e Responsabilidade Social Empresarial.
Instalado em 1987 como Delegacia Regional vinculado ao Estado do 
Amazonas, nasceu com a missão de fortalecer as indústrias locais, 
promovendo a qualidade de vida no trabalho e a gestão socialmente 
responsável das empresas. Com a criação da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER) em 1991, o SESI passou a ser um 
Departamento Regional, com autonomia e implantação de novos 
serviços.

Uma das características de sua gestão sempre foi a busca pela 
excelência. Até então a instituição já era reconhecida como A marca 
da responsabilidade social. Em 1995 a excelência nos serviços 
oferecidos aos clientes passou a ser mensurada, com a implantação 
do Programa de Gestão pela Qualidade.

Em 1996, com quase uma década de atividade, o desenvolvimento 
e a ampliação da estrutura de atendimento correspondeu à demanda 
cada vez mais crescente. Assim foi inaugurada sua sede própria na 
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Aeroporto. Já em 1997 é 
criado o espaço que posteriormente ficou conhecido como Centro de 
Cultura, Esporte e Lazer (CCEL) com a instalação do Tapiri, quadra de 
areia e campo de futebol. Essa expansão foi completada em 2008, 
com a construção da piscina para natação e hidroginástica, quadra 
poliesportiva coberta e as salas de ginástica e dança de salão. 
Atualmente, o CCEL também oferece futsal para crianças e 
adolescentes e jiu-jitsu, tudo com acompanhamento e orientação de 
profissionais qualificados.

Em 2003 o Regional obteve novo reconhecimento pela prática da 
excelência recebendo o selo ISO 9001:2000 pela Fundação Vanzolini 
em 100% dos seus processos. Hoje, a certificação está na versão 2008. 
Para acompanhar o desenvolvimento de todas as práticas adotadas 
pela instituição, o Modelo de Excelência da Gestão – MEG foi 
implantado em 2010. Atualmente o SESI/RR é uma referência, 
reconhecido por seus parceiros, clientes, empresas e trabalhadores 
da indústria, sociedade, governo, vários departamentos regionais e 
pela Confederação Nacional da Indústria.

O novo Centro de Educação do Trabalhador, inaugurado em 2005, 
oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) com Exames de Suplência, cursos de Educação 
Continuada com as mais variadas abordagens, EBEP - Educação Básica 
Articulada com a Educação Profissional (SESI-SENAI). Entre os 
diversos eventos do seu calendário anual, destacam-se o Festival 
Folclórico, Prêmio Construindo a Nação e a Indústria de Talentos.

A Unidade de Saúde do SESI também acompanhou essa evolução. 
Hoje oferece consultas e procedimentos em odontologia, clínica 
médica e laboratório de análises clínicas. Tudo com segurança, 
conforto e rapidez. Para as empresas industriais, elabora e executa 
programas de Saúde e Segurança no Trabalho.

Na promoção de estilos de vida saudável, a Unidade de Lazer 
realiza atividades esportivas e culturais, por meio de ações como o 
Esporte Cidadania, torneios e campeonatos, que projetam as nossas 
indústrias e os atletas-trabalhadores. Quem imaginaria trabalhado-
ras roraimenses ganhando o mundo praticando esporte? Pois é. Já 
tivemos bicampeãs mundiais no vôlei de praia. E esse ano, Boa Vista 
será novamente a capital do esporte na região norte. Sede dos Jogos 
Regionais do SESI pela terceira vez em sua história receberá mais de 
500 atletas, competindo nas modalidades de natação, vôlei de praia, 
futsal, futebol sete society máster e tênis de mesa.

O SESI também incentiva e apoia a cultura local, entre os trabalha-
dores e artistas. Exemplos são o Conpoesi (maior concurso de poesia 
do Estado), mostras de Dança, Música, Teatro o Festival de Música do 
Trabalhador da Indústria, além de eventos especiais realizados no 
mês de dezembro, como apresentações de balé e orquestra ao ar 
livre.

No projeto Arte Jovem crianças e adolescentes podem desenvol-
ver seu talento, aprender e se divertir, por meio de cursos de musicali-
zação e teatro. O aprendizado é demonstrado nas Mostras de Teatro e 
recitais. No Lazer Social, o SESI vai para as ruas com os programas 
Cozinha Brasil e SESI em Movimento.

Além de promover palestras e fóruns, também apoia campanhas 
preventivas voltadas à indústria. É a Unidade de Responsabilidade 
Social empresarial quem está à frente de eventos como Ação Global, 
Dia Nacional da Construção Social, Responsabilidade na Mesa, Fórum 
de Responsabilidade Social, Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho e 
ações de cidadania. Ações que geram benefícios para as empresas, 
trabalhadores e a sociedade.

Conquistas mais recentes também não poderiam deixar de ser 
citadas. 

Desde o primeiro dia de atividade, em 1987, o SESI sempre buscou 
atender da melhor forma, o trabalhador da indústria.
A inauguração da unidade do distrito Industrial em 2012 - o Centro de 
Atividades do Trabalhador Waldir Peccini - aproximou ainda mais o 
SESI de seu principal público, disponibilizando serviços de Saúde, 
Educação, Lazer e Responsabilidade Social Empresarial, além do 
Restaurante do Trabalhador, que fornece diariamente, mais de 300 
refeições com preço diferenciado. Dessa maneira reafirmou o seu 
compromisso com a melhoria da qualidade de vida do industriário.
A superintendente do SESI, Almecir de Freitas Câmara, atribui o 
crescimento do Regional a sólida  base cultural construída ao longo de 
sua existência. “A constância de propósito por meio da prática da 
transparência e ética são marcas reconhecidas e validadas por todos 
que se relacionam com o SESI”, destacou.
Ainda há muito a ser realizado. De acordo com o Diretor Regional do 
SESI, empresário Rivaldo Neves, novos projetos de infraestrutura 
estão sendo desenvolvidos. “Queremos sempre garantir maior 
eficácia e efetividade nas ações que o Regional oferece para a 
indústria e a sociedade de Roraima”, finalizou.



Seu objetivo é ofertar a estudantes e comunidade em gera uma 
opção de fonte de pesquisa, estudo e prazer, disseminando o 
hábito da leitura e estimulando o conhecimento. 

A biblioteca comunitária tem aproximadamente 230 usuários 
cadastrados, o que permite realizar pesquisas de estudo, 
elaboração de trabalhos escolares, acadêmicos e empréstimos de 
livros para uma leitura domiciliar. A maioria dos títulos são frutos 
de doações e alguns são vendidos para aquisição de material para 
didático para concurso, visando atender outro público.

Clivea Souto, bibliotecária do SENAI, falou da sensação em 
realizar as doações para o Clube do Livre. “É gratificante contribuir 
com o trabalho que desenvolvem na Biblioteca Comunitária e 
com esse trabalho temos a certeza que o material doado irá 
ajudar outras pessoas a adquirir novos conhecimentos e 
alimentar o hábito da leitura”. 

Por meio das ações de Responsabilidade Sociail do SENAI, 
outros locais já foram beneficiados com doações que ocorrem 
anualmente, e contribuem para que a comunidade tenha a 
oportunidade de novos conhecimentos e consequentemente a 
melhoria da qualidade de vida.

No último dia 21 de junho, o SENAI executou mais uma de suas 
ações de Responsabilidade Social, realizando a doação de 26 
títulos e 31 exemplares de livros para a Biblioteca Comunitária 
Clube do Livro, fundada em 2008 por José Oliveira Filho, e que 
funciona como um sebo, livraria onde se vendem livros usados. 
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O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR está com vagas disponíveis para estágio nas seguintes áreas de conhecimento:

VAGA DE ESTÁGIO – IEL/RR

Doação de livros realizada pelo SENAI contribui para o hábito da leitura

Ensino Médio - A partir do  2° Ano 

Horário: 08h às 14h (01 Vaga) ou 14h às 19h (01 Vaga)

Administração/Secretariado Executivo - A partir do  1° semestre

Horário: 08 às 12h (01 Vaga); 14h às 18h (01 Vaga);

14h às 20h (1 Vaga)

Técnico Subseqüente em Informática - A partir do  1° Módulo

Horário: 08 às 12h (02 Vagas)

Design Gráfico - A partir do  2° Semestre

Horário: 08h às 12h (01 Vaga)

Educação Física - A partir do  2° semestre

Horários: 06h às 09h e das 15h às 18h (6h/estágio) 01 Vaga

14h30 às 19h30 (01 Vaga)

19h30 às 22h30 (01 Vaga)

Os interessados devem procurar a supervisão de estágios do IEL, 

localizado na Av. Capitão Júlio Bezerra nº 363 – Centro.

Mais informações pelo telefone: 3621-3573.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

SENAI faz aquisição de motos novas para ampliar atendimento
em qualificação profissional

eficiência a demanda existente no mercado roraimense.
O Coordenador da área automotiva Gil Monteiro afirmou que 

por meio desta iniciativa o SENAI/RR aumenta a oferta de vagas 
em seus cursos de qualificação profissional. “Nossas ações são 
extensivas aos municípios, que apresentam uma grande carência 
destes profissionais. Quando o prédio da automotiva estiver 
concluído, teremos estrutura para atender motos de alto 
cilindradas” concluiu.

No último dia 21 de junho, o SENAI recebeu três motos novas, 
aumentando para sete a quantidade disponível para atender a 
demanda na área automotiva, com os seguintes cursos: Mecânico 
de Manutenção de Motocicletas e Injeção Eletrônica de 
Motocicletas, sendo nas modalidades de Qualificação 
Profissional e Especialização Profissional.

Por meio desta aquisição o SENAI/RR está possibilitando 
ampliar o atendimento existente no Estado e consequentemente 
uma MELHOR preparação de profissionais para realizar 
manutenção em motocicletas, de acordo com normas e 
procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e 
saúde, além de conhecimentos técnicos para desenvolver tarefas 
básicas de injeção eletrônica. De acordo com pesquisas do 
DETRAN/RR Boa Vista possui um total de 129.398 veículos 
registrados, sendo que 61.727 são motocicletas e motonetas um 
aumento de 20% nos últimos 22 meses, o segundo município a 
apresentar um crescimento significativo na frota, foi Rorainópolis, 
que em agosto de 2010 possuía 1.865 e até o início do mês Junho 
saltou para 2.755, um crescimento de 47,7%. 

O SENAI visando atender a demanda existente tem 
programada para a primeira quinzena de Julho uma turma no 
Centro de Capacitação Profissional de Rorainópolis - CCP 
Rorainópolis, com perspectivas de atender até o final de 2013 
aproximada-mente 12 turmas com 12 alunos cada, com um total 
de 144 profissionais capacitados para atender com qualidade e 

Foto: ASCOM/ SENAI

Foto: ASCOM/ SENAI
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