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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 Estado.  

 Este informativo traz o resumo do desempenho 
da Balança Comercial de Roraima no mês de maio 
2022, por meio de tabelas e gráficos, de acordo com 
dados divulgados pelo Ministério da Economia.

 Para apresentar a Balança de maio de 2022, 
a tabela 1 traz o comparativo do saldo da balança 
comercial do estado de Roraima nos meses de abril e 
maio 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.

 Conforme dados da Na Tabela 1, a Balança 
Comercial de Roraima no mês de abril de 2022 
apresentou superavit de US$ 16,24 milhões. No 
entanto, registrou-se neste período variação negativa 
no saldo de 33,15% comparado ao mês anterior.  
 Em relação ao saldo da Balança Comercial 
do Estado de Roraima nos meses de maio de 2021 e 
2022, pode-se observar a variação na tabela abaixo.

Ao compararmos a apuração de maio de 2022 com o 
mesmo período de 2021, verificou-se a ocorrência de 
uma variação negativa do saldo de 22,81%, levando 
em consideração que naquele ano, Roraima obteve 
um superavit de US$ 21,04 milhões, de acordo com a 
Tabela 2 acima.

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL MAIO/2022 

Tabela 1 - Comparação do saldo dos meses de maio de 2022 e abril de 2022.

Tabela 2 - Saldo de maio de 2022 em relação a maio de 2021

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

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

MESES

MESES

Maio/22

Maio/22

Abril/22

maio/21

EXPORTAÇÃO

EXPORTAÇÃO

US $25.649.741

US $25.649.741

US$ 24.566.537

US $21.888.083

IMPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

US $9.408.450,00

US $9.408.450

US$ 27.969

US $846.601

SALDO

SALDO

US $16.241.291

US $16.241.291

US$ 24.295.568

US $21.041.482

VARIAÇÃO

VARIAÇÃO

-33,15%

-22,81% 

-33,15%

-22,81%



DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

 A tabela a seguir expõe o desempenho, 
exclusivamente das exportações, no período de maio 
de 2022 comparado a abril de 2022. Os dados também 
permitem a comparação entre as exportações de 
Roraima e o desempenho obtido em âmbito nacional.

 Conforme dados do Ministério da Economia 
expostos na Tabela 5, no acumulado de janeiro-maio 
de 2022, as exportações roraimenses alcançaram 
um montante de US$ 152,5 milhões, com variação 
positiva de 51,12%, em comparação ao mesmo 
período do ano anterior. Este crescimento percentual 
é superior ao das exportações nacionais no mesmo 
período, as quais registraram um acumulado de US$ 
131,08 bilhões.

 Ainda referente às exportações, expomos a 
seguir na tabela 6 os principais produtos exportados 
pelo estado de Roraima para o mês de maio de 2022:

 Entre os produtos mais exportados por Roraima 
no mês de maio, destacam-se enchidos e produtos 
semelhantes de carne com um montante total de US$ 
3,82 milhões, somando cerca de 14,91% do total das 
exportações do período, conforme detalha a Tabela 
6. Os gêneros alimentícios continuam dominando a 
pauta exportadora roraimense em maio, para além 
dos enchidos e produtos semelhantes de carne, e da 
margarina. Todavia, e assim como no mês anterior, 
observamos as exportações de minérios de estanho 
como principal produto fora do segmento de alimentos, 
representando 10,88 % do total exportado no período. 
 Como apresentado na tabela a seguir, é 
possível visualizar os principais mercados destino das 
exportações roraimenses em maio por ordem de valor 
nominal, e também participação percentual.

 De acordo com o gráfico 1, a Venezuela 
continua sendo o principal país de destino dos produtos 
exportados por Roraima. A soma das exportações para 
o país no mês de maio foi de US$ 20,85 milhões, cerca 
de 81% do valor total das exportações referentes ao 
mês. Depois da Venezuela, os Estados Unidos e a 

 De acordo com o que mostra a Tabela 3, as 
exportações roraimenses registraram um incremento 
neste período. Em maio, exportou-se um montante 
de US$ 25,6 milhões, valor 4,41% maior do que 
o registrado no mês anterior, acompanhando o 
resultado do cenário nacional onde as exportações 
brasileiras registraram alta de 13,16% em relação ao 
mês de abril.

 Na tabela a seguir, é possivel avaliar as 
exportações do Brasil e do estado de Roraima, e 
comparar o desempenho obtido em maio de 2022 
com o mês de maio de 2021. Também é possível 
observar a variação mensal, de um ano para o outro, 
no cenário nacional e estadual das vendas para o 
exterior.

 Em maio de 2022, comparado ao mesmo 
período do ano anterior, as exportações roraimenses 
obtiveram um crescimento percentual significativo de 
17,14 % alcançando o valor de US$ 25,64 milhões. No 
quadro nacional, as exportações brasileiras fecharam 
o mês em US$ 29,64 bilhões, marcando uma redução 
acentuada de 21,66% em comparação a maio de 
2021. Logo, é possível afirmar que Roraima teve 
um crescimento nas exportações apesar da redução 
nacional quando considerado o valor percentual no 
período.

 A seguir exibimos o resultado das exportações 
no acumulado de janeiro a maio de 2022 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.

Maio em relação a abril de 2022.

Maio/2022 em relação a maio/2021.

Principais produtos exportados e
Países de destino.

Acumulado das exportações.

Tabela 3 - Exportações de maio em relação a abril de 2022.

Tabela 5 - Acumulado exportações janeiro-maio/2022 em relação a
janeiro-maio/2021

Tabela 4 - Exportações de maio/2022 em relação a maio/2021

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

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

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

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

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

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES

Roraima

Roraima

Roraima

Brasil

Brasil

Brasil

MAIO/2022
US$ FOB (A)

JAN- MAIO/2022 
US$ FOB (A)

MAIO/2022
US$ FOB (A)

ABRIL/2022
US$ FOB (B)

JAN- MAIO/2021 
US$ FOB (B)

MAIO /2021
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

VARIAÇÃO 
% (A/B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

US $25.649.741

US $152.515.914

US $25.649.741

US $29.647.659.046

US $131.086.300

US $29.647.659.046

US$ 24.566.537

US $100.922.226

US $21.888.083

US$ 28.845.073.194

US $107.918.700,00

US $37.845.316.000

4,41%

51,12%

17,19% 

13,16%

21,47% 

-21,66%

PRODUTO VALOR (US$ FOB) PARTICIPAÇÃO
Enchidos e produtos semelhantes 

de carne
Extractos de malte

Margarina
Minérios de estanho e seus 

concentrados

Outros açúcares de cana, beterraba, 
sacarose quimicamente pura

Óleo de soja

Soja, mesmo triturada

$3.824.565,00

$3.442.138,00
$3.034.394,00

$2.790.000,00

$1.136.059,00

$1.718.343,00

$460.090,00

14,91%

13,42%
11,83%

10,88%

4,43%

6,70%

1,79%



DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES

Maio/2022 em relação a maio/2021.

Acumulado das importações.

Tabela 7 - Importações de maio em relação a abril de 2022.

Tabela 8 - Importações de maio/2022 em relação a maio/2021

Tabela 9 - Acumulado janeiro-maio/2022 em relação a janeiro-maio/2021

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

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

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

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

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

* Ano de 2022 contabiliza o acumulado janeiro-maio.

EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

Roraima

Roraima

Roraima

Brasil

Brasil

Brasil

MAIO/2022
US$ FOB (A)

MAIO/2022
US$ FOB (A) 

JAN-MAIO/2022 
US$ FOB (A)

ABRIL/2022
US$ FOB (B)

MAIO/2021
US$ FOB (B)

JAN-MAIO/2021 
US$ FOB (B)

VARIAÇÃO
% (A/B)

VARIAÇÃO 
 % (A/B)

VARIAÇÃO 
 % (A/B)

US $9.408.450

US $9.408.450

US $32.498.423,00

US $24.707.213.157

US $24.707.213.157

US $105.951.639.402

US $21.888.083

US $846.601

US $13.419.748,00

US$ 20.757.459.294

US $16.096.324.095

US 81.332.849.657,00

3372,15%

1011,32%

142,17%

19,03%

53,50%

30,27%

Guiana são os principais destinos. Essa posição dos 
americanos como segundo destino das exportações, 
repete o movimento observado no mês anterior. 
 No gráfico 2 informamos sobre a evolução 
histórica das exportações de Roraima, iniciando em 
2010 e terminando com o acumulado do ano de 2022 
até o mês de maio. 

 Na sequência temos os dados do indicador 
de variação de importações de maio de 2022 em 
comparação a maio de 2021, de Roraima e do Brasil.

 Em maio de 2022, comparado ao mesmo 
período do ano anterior, as importações de Roraima 
tiveram um incremento exponencial de 1011,32%. 
Já no âmbito nacional observou-se um movimento 
de alta importante, onde as importações brasileiras 
tiveram elevação de 53,50% em relação a abril de 
2021, conforme Tabela 8.

 Na tabela 9 abaixo é apresentado o indicador 
acumulado janeiro-maio/2022 em comparação ao 
mesmo período do ano anterior.

 Conforme a tabela 9 no acumulado de 2022, 
em comparação ao ano anterior, observou-se que 
as importações roraimenses registraram aumento 
relevante de 142,17% em comparação ao mesmo 
período de 2021 e acumulam até o momento, 
significativo montante de US$ 32,49 milhões. O Brasil 
registrou um montante de US$ 105,95 bilhões, alta de 
30,27% em relação a 2021.

 A seguir, no gráfico 3, oferecemos um 
apanhado geral das exportações roraimenses de 
2022, até o mês de maio, segundo Descrição CGCE 
Nível 2 do IBGE. Analisando o gráfico, observamos a 
predominância dos bens de consumo semiduráveis e 
não duráveis na pauta exportadora.

 Para a consulta dos dados, já filtrados e ainda 
mais detalhados, sobre as exportações de Roraima em 
valores nominais no mês de maio 2022 disponibilizamos 
o link http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral/60499

 Nesta seção, é possível verificar o desempenho 
excepcionalmente 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.

 As importações roraimenses registraram 
incremento no mês de maio de 2022, com um montante 
de US$ 9,40 milhões, o que representa um aumento 
significativo de 3372,15% quando comparamos esse 
valor com o mês de abril de 2022. Já as importações 
brasileiras, fecharam o mês com cerca de US$ 24,7 
bilhões, também com alta de 19,03% em comparação 
com o mês anterior, de acordo com dados da Tabela 7.



Filtros de entrada de ar para 
motores de ignição por centelha ou 

por compressão

Outras sementes e frutos 
oleaginosos, para semeadura

Ureia, mesmo em solução aquosa, 
com teor de nitrogênio (azoto) 
superior a 45 %, em peso, 

calculado sobre o produto anidro 
no estado seco

$98.355,00

$86.633,00

$55.000,00

1,0%

0,9%

0,6%

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

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

Fonte: Comex Stat - ComexVis (mdic.gov.br)
* Ano de 2022 contabiliza o acumulado janeiro-maio.

 Conforme Tabela 10, dentre os produtos 
mais importados em maio, destacaram-se grupos 
eletrogêneos de motor de pistão, e os já tradicionais 
adubos agrícolas, além de máquinas e equipamentos. 
 No gráfico apresentado abaixo, temos a 
exposição dos valores importados e a participação 
dos principais países de origem no total apurado no 
mês de maio:

 Para verificação dos dados, já filtrados e 
ainda mais detalhados, sobre as importações de 
Roraima em valores nominais no mês de maio 2022 
disponibilizamos o link http://comexstat.mdic.gov.br/
pt/geral/60519 .
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 15 de junho. 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 15 de junho. 2022.

Fonte: ComexStat/Ministério da Economia
Elaboração: Ivan Gonzalo- Analista de Comércio 

Exterior CIN/FIER
 Lucicleide Lopes CampeloAnalista de economia CIN/

FIER 
Tel.: (95) 4009-5409/ 99128-3921

E-mail: cin@fier.org.br
Publicado em: 21/06/202

 O desempenho das importações do estado 
de Roraima pode ser analisado no gráfico 4, exposto 
abaixo, que proporciona a série histórica de Roraima, 
de 2011 até 2022.

 A seguir, no gráfico 6, evidencia um apanhado 
geral das importações roraimenses de 2022, até o mês 
de maio, segundo Descrição CGCE Nível 2 do IBGE. 
Analisando o gráfico, observamos a predominância 
dos insumos industriais elaborados na pauta 
importadora.

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

PRODUTO

Grupos eletrogêneos de motor de 
pistão, de ignição por compressão 
(motores diesel ou semidiesel), de 
potência superior a 375 kva, de 

corrente alternada 

Adubos (fertilizantes) minerais ou 
químicos, que contenham os dois ele-
mentos fertilizantes: fósforo e potássio

Outras máquinas e aparelhos 
mecânicos com função própria

Construções pré-fabricadas com 
estrutura de ferro ou aço e paredes 
exteriores constituídas principal-

mente dessas matérias 

VALOR (US$ FOB)

$5.140.297,00

$2.420.340,00

 $781.720,00

 $448.947,00

PARTICIPAÇÃO

54,6%

25,7%

8,3%

4,8%

Principais produtos importados
e Países de origem. 

 Na seguinte tabela exibimos o panorama das 
importações roraimenses em maio por produto, valor 
nominal e representação percentual.
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 A primeira Ação Especial Setorial no ramo da 
Construção Civil em Roraima, realizada pela Inspeção 
do Trabalho da Superintendência Regional do Tra-
balho em Roraima (SRT), com o apoio do Sindicato 
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (SINAIT), 
da Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER) e o Serviço Social da Indústria (SESI), foi um 
sucesso. A programação ocorreu durante todo o dia, 
nessa terça-feira, 21 de junho, no auditório da Escola 
do Sesi. 
 Com o tema “Nova NR-18 e NR-01: prevenção e 
dignidade ao trabalhador da construção civil”, o evento 
foi promovido com a proposta de orientar, sensibilizar 
e comprometer empresários, trabalhadores e repre-
sentantes das classes trabalhadora e empresarial sobre 
a importância da prevenção e promoção de ambiente 
favorável à dignidade humana, por meio da busca con-
stante de um ambiente de trabalho saudável e seguro 
para os trabalhadores.
 A palestra foi ministrada pelo Auditor Fiscal 
do Trabalho Rubens Patruni. Segundo ele, a NR-18 foi 
revisada recentemente e teve algumas prorrogações. 

PALESTRA SOBRE NR-18 REÚNE EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES 
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM RORAIMA

“No dia 3 de janeiro ela entrou com uma série de al-
terações e nós estamos aqui informando os empre-
gadores, empregados da indústria e profissionais da 
Saúde e Segurança do Trabalho sobre os principais as-
pectos que foram alterados na Norma Regulamentado-
ra de número 18”, disse. 
 Ele acrescentou que a indústria da construção 
civil é um dos setores que mais gera muitos acidentes 
de trabalho e a alteração da NR veio justamente neste 
sentido de melhorar os serviços no canteiro de obra. “É 
de suma importância de empregadores e trabalhadores 
leiam a nova norma para que sejam reduzidas as ocor-
rências de acidentes de trabalho neste setor”, alertou. 
 O superintendente Regional do Trabalho em Ro-
raima, Magno Pillon Della-Flora, explicou que o evento 
faz parte de um projeto setorial na construção civil. “Já 
foram notificadas no Estado de Roraima em torno de 
150 empresas a se adequarem à NR-18, tomarem con-
hecimento sobre as alterações e a elaborarem projetos 
e programas de Saúde e Segurança no Trabalho, uma 
vez que muitas delas serão fiscalizadas ao longo deste 
ano”, assegurou. 

Programação aconteceu no auditório do SESI e contou com a presença de empresários e trabalhadores da construção civil

Palestra foi ministrada pelo Auditor Fiscal do Trabalho Rubens Patruni
(da esquerda para direita) Superintendente Regional do Trabalho em Roraima, 
Magno Della-Flora, Presidente da FIER, empresária industrial Izabel Itikawa, Auditor 
Fiscal do Trabalho Rubens Patruni e o presidente do Sinduscon, Clerlânio Holanda
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SESI RORAIMA LANÇA ESCOLINHA DE FUTEBOL
Os alunos destaques poderão ser selecionados para testes no São Raimundo 

que é parceiro nesse projeto.

 O SESI em parceria com o São Raimundo 
Esporte Clube irá realizou hoje 1° de julho o lançamento 
da Escolinha SESI de Futebol. A cerimônia foi realizada 
no Tapiri da instituição, as 16h e contou com vários 
convidados. 
 A Escolinha irá atender crianças de 07 a 14 
anos de ambos os sexos, que irão treinar duas vezes na 
semana. O objetivo é proporcionar o ensino do futebol, 
a descoberta de talentos, o desenvolvimento da 
performance, por meio de equipe técnica qualificada, 
orientando a criança para os valores positivos do 
esporte, ensinando normas e regras, assim como 
utilizar o esporte como ferramenta de socialização e 
educação para a vida. E os alunos destaques poderão 
ser selecionados para testes no São Raimundo Esporte 
Clube.
 Durante a cerimônia de lançamento foi 
assinado o Contrato de Parceria e Cooperação entre o 
São Raimundo Esporte Clube e o SESI Roraima e para 
marcar o início das atividades, será realizado um jogo 
amistoso com os atletas da categoria sub 10 do São 
Raimundo.
 Segundo a gerente de saúde e segurança na 
indústria Waldeth Godin a escolinha é um sonho que 
já vinha sendo programado há muito tempo e que está 

muito feliz por estar sendo concretizado, “A gente ia 
lançar a escolinha em 2020, mas por conta da pandemia 
deixamos esse projeto adormecido. Mais agora com a 
parceria com o São Raimundo Esporte Clube que é um 
grande Clube estadual estamos tendo a oportunidade 
de realizar esse sonho. Para o SESI é uma grande alegria 
e a expectativa é muito grande, pois esperamos que as 
crianças participem e que logo estejam em equipes da 
escolinha do SESI em torneios e competições no nosso 
estado”, comentou. 
  Para o presidente do São Raimundo Esporte 
Clube, Sergio Leitão, a parceria entre SESI e São Raimundo 
é muito importante para dar continuidade aos projetos 
de inclusão social e promoção de qualidade de vida de 
para as crianças, “ A expectativa é muito grande, tenho 
certeza que é um projeto que vai dar certo, pois o SESI é 
uma empresa seria e  em parceria com nosso clube que 
está crescendo no esporte e sendo reconhecido pelo 
Brasil, tenho certeza que vai nos dar muitas alegrias, é 
uma honra fazer parte desse projeto”, finalizou. 
 As inscrições estão abertas e podem ser feitas 
na secretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer e 
nos primeiros dois meses serão concedidos 20% de 
desconto no valor da mensalidade e também uma 
avaliação física gratuita. 

Equipes prontas para primeira partida pousam para foto ao lado da Superintendente do SESI Almeirão Freitas, Presidente do São Raimundo, Sérgio Leitão, 
Gerente de SSI do SESI Waldeth Godin, técnico da escolinha do SESI Beto, e professores da São Raimundo Esporte Clube



7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 442 - 01.07.2022



8Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 442 - 01.07.2022

ALUNOS DO 2º E 3º DO ENSINO MÉDIO REALIZAM
O EVENTO EXPOMAKER

O evento visa estimular e desenvolver competência, habilidades
e a criatividade da tecnologia

 No dia 23 de junho ocorreu a EXPOMAKER, no 
hall do Centro de Formação Profissional Prof. Alexandre 
Figueira Rodrigues; um evento direcionado à exposição 
dos projetos desenvolvidos durante o semestre pelos 
alunos do Novo Ensino Médio Técnico Integrado SESI/
SENAI. 
 Nessa primeira ação foram expostas as ações 
desenvolvidas pelos alunos do 2º e 3º ano do ensino 
médio. Tiveram projetos articulados nas cinco áreas de 
conhecimento (linguagens, matemática, ciências hu-
manas, ciências da natureza e itinerário técnico). 
  O evento ocorreu em formato de feira exposi-
tiva, com pequenos nichos de exposição, e os projetos 
abrangem diferentes áreas tecnológicas, exposições 
de vídeos, fotos, maquetes, banners, paródias, simu-
lações no MINECRAFT. Além disso, durante o evento 
realizaram demonstrações das impressoras 3D para 

apresentar o conceito e funcionamento de uma im-
pressora 3D, e a importância para auxiliar no fortaleci-
mento dos ambientes existentes e estimular a criação 
de novos espaços.

Alunos do novo ensino médio SESI/SENAI

Demonstração de impressoras 3D
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CÁLCULOS TRABALHISTAS
O curso tem por objetivo promover o entendimento 
dos participantes nas rotinas que envolvem as Rotinas 
diárias de cálculos trabalhistas em um RH, observando 
as atualizações da legislação, bem como as principais 
alterações na Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017). 
Com o principal compromisso de capacitar profission-
ais para executarem as tarefas da área de pessoal, além 
de evitar erros quando não aplicada a legislação, acar-
retando penalidades identificados pela fiscalização do 
trabalho.

O curso já está no contexto da nova reforma trabalhis-
ta.

Investimento: R$320,00 com material digital didático 

incluso (Parcelamos em até 2x no cartão de crédito)

Carga horária: 40 horas

Previsão de início: 06/07/2022

Previsão de término: 19/07/2022


