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A Balança Comercial é um indicador econômico que mostra a relação entre as exportações e importações, com dados computados em determinado período de tempo, com o objetivo de apresentar
um comparativo dos montantes gerados por essas
operações comerciais a nível nacional, estadual e
municipal. Quando a diferença entre exportações
e importações são positivas, se considera a balança
superavitária, no contrário, se diz que a balança foi
deficitária.
A exportação é fundamental para os países,
uma vez que gera emprego, renda e divisas. As divisas
são fundamentais para o estado, entre outras coisas,
cumprir com seus compromissos externos além de
possibilitar pagar pelas importações daquilo que não
se produz internamente. Por outro lado, a importação
permite adquirir insumos para suprir a indústria nacional, bem como, adquirir produtos acabados que
não são produzidos localmente, ou que por diversos
motivos pode ser mais vantajoso comprar do exterior.
Também, pode-se apontar a importação como importante inibidor da inflação, em cenários onde o produto nacional perde competitividade e se torna mais
caro.
O resultado desse indicador se faz necessário
tanto na esfera pública para a definição de políticas
macroeconômicas quanto na iniciativa privada, pois
serve de base para o processo de tomada de decisões
de produção e investimentos, tendo em vista que o
resultado da Balança Comercial está diretamente relacionado ao resultado do Produto Interno Bruto- PIB
do país.
O Ministério da Economia divulga mensalmente os dados sobre o desempenho da Balança
Comercial do país, bem como dados para análises
dos resultados a nível estadual e municipal. No âmbito do Estado de Roraima, a Federação das Indústrias
de Roraima-FIER, apresenta um boletim mensal com
uma análise completa do desempenho da BC estadual, para munir de informações a todos os interessados nos resultados desse índice. Vale ressaltar que
os saldos positivos ou negativos da Balança Comercial são uma representação da atividade econômica
roraimense em relação ao exterior, e costumam ter
relação com a produção, consumo e investimentos do

Valorização das Pessoas

Estado.

Este informativo apresenta o resumo do desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês
de abril, por meio de tabelas e gráficos, de acordo
com dados divulgados pelo Ministério da Economia.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL ABRIL/2022

Para apresentar a Balança de abril de 2022, a
tabela 1 traz o comparativo do saldo da balança comercial do estado de Roraima nos meses de março e abril
do ano de 2022, permitindo análise da variação mensal
das exportações, importações e do saldo da balança,
que representa de forma clara a diferença entre os
bens que foram enviados ao exterior com a subtração
dos bens que foram adquiridos do exterior. Quando
o saldo é positivo significa que as exportações superaram as importações gerando o que se conhece como
superávit da balança comercial. Por outro lado, resultados negativos no saldo indicam um déficit.
Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de abril de 2022 e março de 2022.
MESES

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

SALDO

VARIAÇÃO

Abril/22

US$ 24.566.537

US$ 270.969

US$ 24.295.568

-24,14%

Março/22 US$ 32.628.594 US$ 599.763,00 US$ 32.028.831
-24,14%
Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Conforme dados da Na Tabela 1, a Balança
Comercial de Roraima no mês de abril de 2022 apresentou superavit de US$ 24,29 milhões. No entanto,
registrou-se neste período variação negativa no saldo
de 24,14% comparado ao mês anterior.
Em relação ao saldo da Balança Comercial
do Estado de Roraima nos meses de abril de 2021 e
2022, pode-se observar a variação na tabela abaixo.
Tabela 2 - Saldo de abril de 2022 em relação a abril de 2021
MESES

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

SALDO

VARIAÇÃO

Abril/22

US$ 24.566.537

US$ 270.969

US$ 24.295.568

62,92%

Abril/21 US$ 19.474.882
US$ 4.562.515 US$ 14.912.367
62,92%
Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Ao compararmos a apuração de abril de 2022 com o
mesmo período de 2021, verificou-se a ocorrência de
uma variação positiva do saldo de 62,92%, levando
em consideração que naquele ano, Roraima obteve
um superavit de US$ 14,91 milhões, de acordo com a
Tabela 2 acima. Este resultado indica que o saldo, que
já era positivo, cresceu mais da metade no período de
abril, comparado ao ano anterior.
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DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

Conforme dados do Ministério da Economia
expostos
na Tabela 5, no acumulado de janeiro-abril
Abril em relação a março de 2022.
de 2022, as exportações roraimenses alcançaram um
A tabela a seguir apresenta o desempenho,
montante de US$ 126,8 milhões, com variação posiexclusivamente das exportações, no período de abril
tiva de 60,5%, em comparação ao mesmo período do
de 2022 comparado a março de 2022. Os dados tamano anterior. Este crescimento percentual é superior
bém permitem a comparação entre as exportações
ao das exportações nacionais no mesmo período, as
de Roraima e o desempenho obtido em âmbito naquais registraram um acumulado de US$ 101,4 bilcional.
hões. Sendo assim, verificamos que o indicador janeiTabela 3 - Exportações de abril em relação a março de 2022.
ro-abril-22/ janeiro-abril-21 segue a mesma tendênABRIL/2022
MARÇO/2022
VARIAÇÃO
EXPORTAÇÕES
cia de alta observada no indicador mensal abril-22/
US$ FOB (A)
US$ FOB (A)
% (A/B)
abril-21.
Roraima

US$ 24.566.537

US$ 32.628.594

-24,71%

Principais produtos exportados e Países de destino.
Ainda referente às exportações, apresentamDe acordo com o que mostra a Tabela 3, as ex- os a seguir na tabela 6 os principais produtos exporportações roraimenses registraram um declínio neste tados pelo estado de Roraima para o mês de abril de
período. Em abril, exportou-se um montante de US$ 2022:
24,5 milhões, valor 24,71% menor do que o registraTabela 6 - Produtos mais exportados por Roraima em abril/2022
do no mês anterior, em discrepância com o resultado
do cenário nacional onde as exportações brasileiras
PRODUTO
VALOR (US$ FOB)
PARTICIPAÇÃO
registraram leve baixa de 1,68% em relação ao mês Enchidos e produtos semelhantes
$5.589.528,00
22,75%
de março.
de carne
Abril/2022 em relação a abril/2021.
Margarina
$5.294.086,00
21,55%
Minérios de estanho e seus
Na tabela a seguir, é possivel analisar as ex$4.369.058,00
17,78%
concentrados
portações do Brasil e do estado de Roraima, e comOutras preparações alimentícias
$1.447.163,00
5,89%
parar o desempenho obtido em abril de 2022 com o
de farinhas
mês de abril de 2021. Também é possível observar a
Preparações tensoativas para
$713.708,00
2,91%
lavagem e limpeza
variação mensal, de um ano para o outro, no cenário
Óleo de soja
$654.078,00
2,66%
nacional e estadual das vendas para o exterior.
Outros
açúcares
de
cana,
beterraTabela 4 - Exportações de abril/2022 em relação a abril/2021
$585.388,00
2,38%
Brasil
US$ 28.845.073.194 US$ 29.338.311.472
-1,68%
Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

EXPORTAÇÕES

ABRIL/2022
US$ FOB (A)

ABRIL /2021
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 24.566.537

US$ 19.474.882

26,14%

Brasil

US$ 28.845.073.194

US$ 26.059.431.856

10,69%

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Em abril de 2022, comparado ao mesmo
período do ano anterior, as exportações roraimenses
obtiveram um crescimento percentual significativo
de 26,14 % alcançando o valor de US$ 24,56 milhões.
No quadro nacional, as exportações brasileiras fecharam o mês em US$ 28,84 bilhões, uma elevação de
10,69% em comparação a abril de 2021. Logo, é possível afirmar que Roraima teve um crescimento nas
exportações muito superior à média nacional quando
considerado o valor percentual.
Acumulado das exportações.
A seguir apresentamos o resultado das exportações no acumulado de janeiro a abril de 2021 e a
variação com relação ao mesmo período de 2021. É
possível verificar os dados gerais do Brasil, e também
do estado de Roraima para o mesmo indicador.
Tabela 5 - Acumulado de janeiro-abril/2022 em relação a janeiro-abril/2021
EXPORTAÇÕES

JAN- ABRIL/2022
US$ FOB (A)

JAN- ABRIL/2021
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 126.866.173

US$ 79.034.143

60,52%

Brasil
US$ 101.438.649.210 US$ 81.718.108.581
24,13%
Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

ba, sacarose quimicamente pura
Outros produtos/preparações de
$460.090,00
1,87%
toucador, em barras, pedaços, etc.
Carnes de galos/galinhas, não
$441.544,00
1,80%
cortadas em pedaços, congelada
Outras preparações para
$361.921,00
1,47%
elaboração de bebidas
Arroz semibranqueado ou
$349.105,00
1,42%
branqueado não parabolizado
Xampus para os cabelos
$334.506,00
1,36%
Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Entre os produtos mais exportados por Roraima no mês de abril, destacam-se enchidos e produtos
semelhantes de carne com um montante total de US$
5,58 milhões, somando cerca de 22,75% do total das
exportações do período, conforme detalha a Tabela
6. Os gêneros alimentícios continuam dominando a
pauta exportadora roraimense em abril, para além
dos enchidos e produtos semelhantes de carne, e da
margarina.
Todavia, observamos as exportações de
minérios de estanho como principal produto fora do
segmento de alimentos, com um crescimento aproximado de 38,49 % com relação a março de 2022.
Como apresentado na tabela a seguir, é possível visualizar os principais mercados destino das exportações roraimenses em abril por ordem de valor
nominal, e também participação percentual.
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Tabela 7 - Importações de abril em relação a março de 2022.
IMPORTAÇÕES

ABRIL/2022
US$ FOB (A)

MARÇO/2022
US$ FOB (A)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 270.969

US$ 599.763

-54,82%

Brasil

US$ 20.757.459.294,00 US$ 21.711.127.868

-4,82%

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

As importações roraimenses registraram diminuição no mês de abril de 2022, com um montante
de US$ 270.969, o que representa um decréscimo
de 54,82% quando comparamos esse valor com o
mês de março de 2022. Já as importações brasileiras,
fecharam o mês com cerca de US$ 20,7 bilhões, com
leve variação negativa de 4,82% em comparação com
o mês anterior, de acordo com dados da Tabela 7.
Abril/2022 em relação a abril/2021.
Na sequência temos os dados do indicador de
variação de importações de abril de 2022 em comparação a abril de 2021, de Roraima e do Brasil.

De acordo com o gráfico 1, a Venezuela continua sendo o principal país de destino dos produtos
exportados por Roraima. O montante gerado com as
exportações para o país no mês de abril foi de US$
19,1 milhões, cerca de 77,91% do valor total das exportações referentes ao mês. Depois da Venezuela, os
Estados Unidos e a Guiana são os principais destinos.
Tabela 8 - Importações de abril/2022 em relação a abril/2021
Essa posição dos americanos como segundo destino
das exportações, repete o movimento observado no
IMPORTAÇÕES
ABRIL/2022
ABRIL/2021
VARIAÇÃO
US$ FOB (A)
US$ FOB (B)
% (A/B)
mês anterior.
No gráfico 2 apresentamos a evolução histórica
Roraima
$270.969,00
$4.562.515
-94,06%
das exportações de Roraima, iniciando em 2010 e terminando com o acumulado do ano de 2022 até o mês
Brasil
$20.757.459.294
$16.096.324.095
28,96%
de abril.
Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat
Em abril de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as importações de Roraima tiveram
um decréscimo importante de 94,06%. Já no âmbito
nacional observou-se um movimento de alta, onde as
importações brasileiras tiveram elevação de 28,96%
em relação a abril de 2021, conforme Tabela 8.
Acumulado das importações.
Na tabela 9 abaixo é apresentado o indicador
acumulado janeiro-abril/2022 em comparação ao
mesmo período do ano anterior.
Tabela 9 - Acumulado janeiro-abril/2022 em relação a janeiro-abril/2021
Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)
Para a consulta dos dados, já filtrados e ainda mais detalhados, sobre as exportações de Roraima
em valores nominais no mês de abril 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/57971.

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
Abril de 2022 em relação a março de 2022.

Nesta seção, apresentamos o desempenho
exclusivamente das importações através do indicador
mensal e a variação com relação ao mês anterior. Na
tabela 7 é possível observar o resultado de Roraima e
o do Brasil como um todo.

IMPORTAÇÕES

JAN-ABRIL/2022
US$ FOB (A)

JAN-ABRIL/2021
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

Roraima

US$ 23.089.973,00

US$ 12.573.147

83,65%

Brasil

US$ 81.253.672.694,00 US$ 63.668.167.921,00

27,62%

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Conforme a tabela 9 no acumulado de 2022,
em comparação ao ano anterior, observou-se que as
importações roraimenses registraram aumento relevante de 83,65% em comparação ao primeiro trimestre de 2021 e acumulam até o momento, significativo
montante de US$ 23,08 milhões. O Brasil registrou
um montante de US$ 81,25 bilhões, alta de 27,62%
em relação a 2021.
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Acumulado das importações.
Ainda sobre as tabelas 10 e gráfico 3, os
Na seguinte tabela apresentamos o panorama pneumáticos novos de borracha, principal produdas importações roraimenses em abril por produto, to importado em abril, já é um produto habitual em
valor nominal e representação percentual.
nossas importações, assim como outros bens de consumo que são adquiridos da China. Observa-se, tamTabela 10 - Produtos mais importados em abril/2022
bém, como produto regular na pauta os aparelhos
PRODUTO
VALOR (US$ FOB)
PARTICIPAÇÃO
ventiladores. Verificou-se ainda, como importação
não tradicional a aquisição de outras sementes e frutos oleaginosos da Costa Rica.
Outros pneumáticos novos, de
O desempenho das importações do estado
$81.810,00
30,2%
borracha, dos tipos utilizados em
ônibus ou caminhões
de Roraima pode ser analisado no gráfico 4, exposto abaixo, que apresenta a série histórica da Balança
Comercial de Roraima, de 2011 até 2022.
Outras máquinas digitais para
processamento de dados

$74.000,00

27,3%

Outras sementes e frutos oleaginosos, para semeadura

$43.316,00

16,0%

Outros medicamentos contendo
compostos heterocíclicos heteroátomos nitrogenados, em doses

$23.046,00

8,5%

Artigos moldados ou prensados, de
pasta de papel

$19.797,00

7,3%

Outros ventiladores

$12.933,00

4,8%

Partes de ventiladores ou coifas
aspirantes

$8.623,00

3,2%

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Conforme Tabela 10, dentre os produtos mais
importados em abril, destacaram-se pneumáticos novos de borracha, máquinas digitais de processamento, e outras sementes e frutos oleaginosos. Como já é
habitual, vemos uma mescla entre bens de consumo
e insumos agrícolas na pauta importadora.
No gráfico apresentado abaixo, temos a exposição dos valores importados e a participação dos
principaispaíses de origem no total apurado no mês
de abril:

Fonte: Elaboração a partir de dados extraídos do Ministério da Economia/ComexStat

Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)

Para consultar os dados, já filtrados e ainda
mais detalhados, sobre as importações de Roraima
em valores nominais no mês de abril 2022 disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio/57975 .
Os dados da balança comercial poderão apresentar pequenas divergências com os de outras organizações, a depender do tipo de metodologia aplicada.
REFERÊNCIAS
COMEX STAT - Balança Comercial de Roraima. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral.
Acesso em 11 de maio. 2022.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Balança Comercial e Estatísticas de Comércio Exterior. Disponível em:
https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/comercio-exterior/estatisticas.
Acesso
em 11de maio. 2022.
Fonte: ComexStat/Ministério da Economia
Elaboração: Nathália Coêlho – Agente Administrativo
CPAS/FIER
Ivan Gonzalo- Analista de Comércio Exterior CIN/FIER
Lucicleide Lopes CampeloAnalista de economia CIN/
FIER
Tel.: (95) 4009-5409/ 99128-3921
E-mail: cpas@fier.org.br
Publicado em: 13/05/2022
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REUNIÃO DO CTMAR TEM PALESTRA SOBRE ‘MATRIZ
ENERGÉTICA NO ESTADO DE RORAIMA’

Pais, alunos e comunidade em geral participaram do evento aberto na quadra da Escola do SESI

No dia 10 de maio, o Conselho Temático de
Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura (CTMAR) da Federação das Indústrias do
Estado de Roraima (FIER) participou da segunda reunião do ano.
O encontro ocorreu de forma on-line e contou
com a apresentação da palestra “Matriz Energética
no Estado de Roraima”, ministrada pelo integrante do
Fórum de Energias Renováveis, Ygor Logullo.
Ele é graduado em Administração Pública e
Especialista e Mestrando em Pesquisa Operacional
pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Ainda durante o encontro, o analista de
Comércio Exterior da FIER, Ivan Gonzalo, falou sobre

o Projeto Zona Franca Verde (ZFV), que a partir desta
implantação, os produtos industrializados nas Áreas
de Livre Comércio (ALCs) podem usufruir da isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
operação de venda, quer se destinem ao consumo interno da ALC, quer à comercialização ou em qualquer
outro ponto do território nacional.
De acordo com Ivan, é importante ressaltar que o Projeto ZFV é uma realização da Superintendência da Zona Franca (Suframa) e a FIER é uma
parceira no Estado de Roraima, para divulgação de
informações aos empresários. “O objetivo é fazer
com que mais indústrias possam se beneficiar desse
incentivo para aumentar sua competitividade local e
nacionalmente”, completou o analista da Federação.

Palestra foi ministrada pelo integrante do Fórum de Energias Renováveis, Ygor Logullo
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FIER RECEBE HOMENAGEM DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
CONTRIBUIÇÃO PRESTADA À SOCIEDADE RORAIMENSE

A presidente da FIER recebeu a Moeda de 30 Anos do MPRR

A Federação das Indústrias do Estado de
Roraima (FIER), por meio de sua Presidente, a empresária Industrial Izabel Itikawa, recebeu homenagem pelo Ministério Público de Roraima (MPRR),
pela contribuição prestada à sociedade em geral ao
longo de 30 anos de instituição no Estado.
A cerimônia de entrega da Moeda de 30 Anos
do MPRR foi realizada no dia 12 de maio, no Teatro
Municipal de Boa Vista. Mais de 600 pessoas prestigiaram a solenidade de abertura do II Congresso
Estadual do Ministério Público de Roraima, que fez
parte da programação de aniversário da instituição.
A programação foi alusiva às três décadas de

Cerimônia foi realizada no Teatro Municipal de Boa Vista

instalação do Ministério Público em Roraima e foi
marcada pelas homenagens aos Procuradores-Gerais
de Justiça e Promotores do MP brasileiro, Conselheiros Nacionais do Ministério Público, membros e
servidores do MPRR, além de autoridades locais.
Os homenageados foram condecorados
com a moeda comemorativa dos 30 anos da Instituição, destinada à membros, servidores e personalidades que contribuíram para o engrandecimento do
Ministério Público do Estado de Roraima ao longo da
história.
Para a Presidente da FIER, empresária Industrial Izabel Itikawa, o momento foi de grande
importância, tanto para o Ministério Público, quanto para as entidades homenageadas pelo órgão, as
quais contribuem para o desenvolvimento econômico e social do estado de Roraima.
“É muito gratificante representar a FIER, que
é uma instituição que atua incansavelmente na defesa dos interesses do setor industrial roraimense,
bem como desenvolve ações que abrangem diversos
segmentos da sociedade, por meio das Casas SENAI,
SESI e IEL. Agradecemos a homenagem e nos colocamos à disposição para continuar o nosso trabalho,
com responsabilidade, dedicação e amor”, declarou.
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ABERTURA DAS ATIVIDADES DO PNCE EM RORAIMA REÚNE
EMPRESÁRIOS E INSTITUIÇÕES EM EVENTO

Evento do PNCE reuniu mais de 60 pessoas no auditório do IEL-RR

Mais de 60 pessoas participaram da abertura
das atividades do Plano Nacional da Cultura Exportadora
(PNCE), realizada nesta quarta-feira, 18 de maio, no auditório do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RR). O evento reuniu representantes de instituições parceiras, empresários,
conselheiros, diretores e colaboradores do Sistema FIER.
O PNCE tem a participação de entidades nacionais, como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), de governos
estadual e municipais, Receita Federal, além de diversas instituições regionais, como é o caso da Superintendência da Zona Franca (Suframa).
A coordenação nacional do Plano é feita pelo
Ministério da Economia e nos estados por Comitês Estaduais compostos pelos principais intervenientes no
comércio exterior regionais, tendo em Roraima a FIER
como coordenadora do Comitê.

sobre a responsabilidade da Federação como coordenadora do Comitê Estadual do PNCE, uma vez que é
fundamental a preparação dos empresários para que
possam exportar os produtos de Roraima para os principais mercados internacionais.
Ela ressaltou a importância da exportação
para o desenvolvimento econômico do Estado de Roraima e enfatizou que a FIER possui um corpo técnico
qualificado para atender aos empresários dentro dos
critérios exigidos pelo PNCE, afim de garantir um processo claro e que promova a competitividade entre as
organizações que exportam.
Em seguida, André Rodrigues, representante
do Ministério da Economia, se conectou virtualmente
de Brasília e fez uma breve apresentação de forma
virtual. Também tiveram a palavra o representante a
Apex-Brasil, Essio Lanfredi e o representante da Suframa, Luiz Frederico.

Case de sucesso
Ainda durante a programação, foi apresentado um case de sucesso, de uma empresa atendida
pelo PNCE. Ekilibre Amazônia que é uma pequena
empresa localizada em Alter do Chão, município de
Santarém no Pará, fundada por Kairós Kanavarro,
um empreendedor amazônico, responsável pela
marca.
A empresa foi formalizada em 2012 e produz 28 tipos de produtos originais da Amazônia,
na área de cosméticos confeccionados com zero
sintéticos, sem conservantes e considerados vegProgramação
A programação começou com a fala da Presi- anos. Os responsáveis pela empresa participaram
dente da FIER, a empresária industrial Izabel Itikawa, do Programa de Qualificação para a Exportação.

Comitê Gestor do Plano Nacional da Cultura Exportadora de Roraima
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EQUIPES DA ESCOLA DO SESI IRÃO REPRESENTAR RORAIMA
EM TORNEIO DE ROBÓTICA NACIONAL EM SÃO PAULO

Engenheiros em Ação e Estrela do Norte durante viagem para o torneio regional de Manaus em abril

Com o retrospecto vitorioso conquistado
nos torneios regionais de Manaus e Pará, as equipes
Estrela do Norte e Engenheiros em Ação do Centro
de Educação João de Mendonça Furtado, a Escola
do SESI, serão as duas representantes de Roraima a
participar do Torneio Nacional SESI de Robótica.
A etapa nacional que reúne as melhores
equipes classificadas nos torneios regionais
ocorrerá em São Paulo nos dias 27, 28 e 29 de maio
em três categorias: a First Lego League Challenge
(FLL), FIRST TECH Challenge (FTC) e F1 in Schools.
Durante a competição, os estudantes com idades
entre 9 e 19 anos irão utilizar conhecimentos de
engenharia, programação, marketing, além de
criatividade e pensamento crítico.
As equipes sairão de Roraima na próxima
terça-feira (24) para participar da competição.
Conforme a técnica e professora de educação
tecnológica, Eulina Medeiros, a expectativa
para a viagem entre os estudantes é grande.
“Ficamos extremamente felizes com os resultados
alcançados neste ano nas etapas regionais. Agora
o desafio é ainda maior, mas já demonstramos
muita competência, determinação, compromisso,

criatividade e potencial. Todos os alunos, pais e
professores estão bastante animados com essa
participação e, sem dúvida, vamos fazer o nosso
melhor para deixar todos orgulhosos”, afirma a
professora.
O caminho até São Paulo
No Pará nos dias 22 e 23 de março na etapa
regional realizada no SESI Ananindeua, a equipe
Engenheiros em Ação trouxe para Boa Vista o
1º lugar na categoria Desempenho do Robô e
também em Desafio do Robô. Além disso, a equipe
ficou com o 3º Lugar na categoria Design do Robô
conseguindo a 6º colocação na classificação geral
da etapa regional.
Já a equipe Estrela do Norte garantiu
sua classificação na regional de Manaus que
ocorreu nos dias 22 e 23 de abril no SESI Clube
do Trabalhador. A disputa reuniu 20 equipes
com estudantes dos estados do Amazonas, Acre,
Tocantins, Rondônia, Roraima e Mato Grosso.
Nesta competição, a Estrela do Norte levou o 1º
lugar nas categorias design do robô e desempenho
do robô conquistando o 4º lugar na classificação
geral do torneio regional.
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ALUNA DA ESCOLA DO SESI VENCE ETAPA ESTADUAL EM CONCURSO
INTERNACIONAL DE REDAÇÃO DE CARTAS DOS CORREIOS

A aluna Luiza Ayana Peixoto Oliveira receberá R$ 2,3 mil como prêmio
da etapa estadual

A estudante Luiza Ayana Peixoto Oliveira do
1º ano do Ensino Médio do Centro de Educação
do Trabalhador João de Mendonça Furtado – SESI/
RR, ganhou o primeiro lugar da etapa estadual do
Concurso Internacional de Redação de Cartas.
O Concurso Internacional de Redação de
Cartas para Jovens é promovido anualmente pela
União Postal Universal (UPU), sediada em Berna,
na Suíça. No Brasil, a realização do concurso fica a
cargo dos Correios e é desenvolvido em três fases:
escolar, estadual e nacional.
Para este 51º concurso, o tema da redação
foi: “Escreva uma carta a uma pessoa influente para
explicar por que e de que forma ela poderia tomar
iniciativas para combater a crise climática.”. O
objetivo do certame é melhorar a alfabetização de
jovens por meio da redação de cartas, incentivando
a expressão da criatividade e o aprimoramento
dos conhecimentos linguísticos de crianças e
adolescentes.
A aluna Luiza conta que sempre teve
interesse, mas que esta foi a primeira vez que
participou de um concurso. “Gostei bastante e
com toda certeza participaria novamente. No
primeiro momento fiz a redação apenas como um
teste divertido, já que me interessei pelo tema

selecionado, e pude abordar diversos fatos sobre
a crise climática, além de desenvolver minhas
habilidades de persuasão através da escrita”,
contou ela.
A pessoa influente para quem Luiza
escreveu sua carta foi a Rainha da Inglaterra.
“Direcionei meus argumentos à Vossa Majestade
Rainha Elizabeth II, devido a observação de que,
em diversos momentos de sua vida, ela se mostrou
disposta quanto aos interesses socioambientais.
Dessa forma quis evidenciar minhas preocupações
para com as constantes alterações relativas à
instabilidade do clima em nível mundial, acreditando
que os “Objetivos Sustentáveis da ONU”, sejam
medidas efetivas que devem ser adotadas com
urgência contra os impactos da crise climática. E
por meio dessa, promover o combate à degradação
ambiental frente aos demais líderes mundiais,
conduzindo a adoção de medidas que garantam o
acesso à educação de qualidade, a erradicação da
miséria e ao fomento de uma nova consciência de
responsabilidade ambiental e salientar seus riscos
para a economia global”, explicou.
“No dia que recebi a notícia, fiquei muito
contente, porque não esperava ganhar. Agora
que descobri que meus textos expressam algo
interessante aos outros, vou me esforçar para
melhorar cada dia mais, assim, irei compartilhar
um pouco de minhas opiniões, e ao mesmo tempo
descobrir outras perspectivas, abrindo meus olhos
para as infinitas possibilidades”, comentou Luiza.
A aluna e a escola receberão certificados,
além das premiações de R$ 2,3 mil e R$ 2,5 mil,
respectivamente. Agora, a vencedora estadual
Luiza Ayana terá a sua redação concorrendo na
disputa da fase nacional, juntamente com os outros
ganhadores de cada Estado do país.
Segundo a vice-diretora da escola
Alesandra Farias, a escola sempre apoia e prepara
os alunos para participarem de concursos, pois
eles têm o objetivo de despertar e estimular a
criatividade, aprimorar os conhecimentos, além
de identificar estudantes talentosos. “A educação
deve transcender o espaço e o tempo, tornandose uma permanente busca pela melhoria de vida
dos indivíduos e da sociedade. Estamos felizes
pela participação e conquista da nossa estudante”,
finalizou.
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SESI REALIZA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO AO MÊS DA INDÚSTRIA
PARA TRABALHADORES E EMPRESAS
Para as entidades que compõem o Sistema
Indústria Roraima, maio é um mês especial. No dia
25 de maio é comemorado em todo o Brasil o Dia
da Indústria e o SESI Roraima em alusão a esta data
realizará durante todo o mês uma programação
voltada para os trabalhadores da indústria.
Entre as ações estão vacinação para H1N1 nas
empresas industriais, ginástica laboral com sorteio de
brindes relacionados a temática industrial. Também
na área da saúde e segurança no trabalho, o SESI
realizará atendimentos odontológicos no período de
21 a 28 de maio das 7h30 às 12h, blitz educativas sobre
postura correta e ergonomia dentro do ambiente de
trabalho e curso gratuito de CIPA nos dias 30 e 31 no
horário das 14h às 18h.
Também será realizado o Torneio SESI de

Futebol Society nos dias 20, 27 e 28 na quadra localizada
na sede do SESI. Voltado para os trabalhadores da
indústria, o objetivo do torneio é reunir por meio
do esporte, empresários e industriários na busca
por promover a prática do esporte e também o
intercâmbio sociocultural.
Já no período de 23 a 27 de maio no Centro
de Educação João de Mendonça Furtado, a Escola
do SESI, serão realizadas atividades envolvendo a
temática da indústria com os estudantes. Assim os
alunos se envolverão com pesquisas e apresentações
sobre a história da indústria em Roraima por segmento
industrial, além de terem palestra com cases de sucesso
de profissionais que estão no ramo industrial roraimense.
Confira abaixo e nas nossas redes sociais o cronograma
das ações em alusão ao Mês da Indústria:
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SINTRACOMO TERÁ NOVA SEDE APÓS ASSINATURA DO TERMO
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE FIER, SENAI E SINDUSCON
No dia 17 de maio, foi realizada a assinatura
do Termo de Cooperação Técnica para a construção
da sede do Sindicato dos trabalhadores da Indústria
da Construção Civil e do Mobiliário do Estado de Roraima (Sintracomo-RR), por meio da doação do terreno feita por empresários do Sindicato da Indústria
da Construção Civil (Sinduscon-RR) e efetivada a realização de cursos de qualificação profissional ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
A cerimônia de assinatura ocorreu no auditório do Senai, no bairro Asa Branca. Estiveram
presentes a Presidente da Federação das Indústrias
do Estado de Roraima (FIER), empresária industrial
Izabel Itikawa, a Diretora Regional do Senai e superintendente da FIER e do SESI, Almecir de Freitas Câmara, o presidente do Sinduscon-RR, Clerlânio
Fernandes de Holanda, o presidente do Sintracomo-RR, José Lima Santos, diretoria dos dois sindicatos, demais presidentes de sindicatos que formam
a base da FIER, conselheiros do SENAI-RR, Dr. Pedro
Henrique procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), trabalhadores da construção civil e co-

laboradores do Sistema FIER.
Na ocasião, a presidente da FIER ressaltou
a importância da parceria, uma vez que beneficiará milhares de trabalhadores. Segundo ela, a Federação das Indústrias tem atuado não só na defesa de
interesses do setor industrial roraimense, mas tem
prestado apoio em ‘ações do bem’, que contribuem
para a defesa da classe trabalhadora e para a melhoria da qualidade de vida de parte da sociedade roraimense.
Ainda durante o encontro, foi lembrado o
primeiro trabalho conjunto realizado pelo Senai, Sinduscon-RR e a Associação da Moradia Digna, onde
foi construída uma Cozinha Solidária, que atende
aproximadamente 280 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, com refeições gratuitas. A entidade tem como presidente, Maria Ferraz
que também prestigiou o evento e deixou seu depoimento a respeito da parceria realizada e os resultados alcançados.
Este é o segundo projeto de responsabilidade
social empresarial realizado pelo SINDUSCON-RR em
parceria com o SENAI/RR.

A construção será feita em um terreno doado por empresários do Sinduscon-RR
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IEL-RR OFERTA DOIS CURSOS PARA FINALIZAR
1º SEMESTRE DE 2022
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RR) está
com dois cursos para finalizar o 1º semestre de
2022, começando com o de Práticas com Cálculos
Trabalhistas dentro do e-Social, que acontecerá de 1º
de junho a 8 de julho. Será apresentado o conteúdo
sobre alterações na reforma trabalhista, diversos
ambientes do e-Social, como serão reportadas as
admissões, folhas de pagamentos e muito mais.
Além disso, também terá um assunto
voltado ao entendimento nas rotinas diárias
que envolvem cálculos trabalhistas em um
RH, observando as atualizações da legislação,
bem como as principais alterações na reforma

trabalhista. A capacitação é na modalidade
presencial e será oferecida no horário noturno,
na sede do IEL-RR, com carga horária de 80 horas.
O outro curso é de Gestão de Processos, que
tem como objetivo explorar de modo simples, sem
complicações e com muita prática o tema. A capacitação
acontecerá de modo presencial, de 11 a 23 de julho,
no período da noite, com carga horária de 20h.
A ideia é difundir os conceitos dentro da
filosofia que engloba o tema gestão de processos e,
mais do que isso, colocar em prática toda a teoria
passada aos participantes. Todos os participantes
recebem certificados.

