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FIER Divulga o Saldo da Balança Comercial do mês de Agosto

A Balança Comercial do Estado de Roraima é definida a partir 
da comparação entre o montante gerado pelas exportações e im-
portações.

O saldo é registrado a partir da diferença entre estas operações, 
em que a expectativa é de que se obtenha um volume maior de ven-
das dos nossos produtos para o mercado exterior e que haja menos 
aquisições de produtos provenientes de outros países. 

Em termos simplificados, espera-se que a economia local seja 
cada vez mais autossuficiente e que a compra de seus insumos de-
penda menos dos fornecedores estrangeiros, de forma a fortalecer 
a competitividade do Estado e do país.

Segue abaixo, um resumo do comportamento da Balança Co-
mercial de Roraima, de acordo com dados mais recentes dos órgãos 
oficiais:

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
Neste mês a Balança Comercial de Roraima apresentou um sal-

do superavitário referente às suas relações comerciais com outros 
países, tendo como resultado de suas negociações um montante de 
US$ 1.161.886. Ao compararmos o valor apresentado na balança do 
mês de agosto deste ano com o mesmo período no ano passado, 
registra-se um aumento de 91,28%,  o que significa que em agosto 
deste ano as relações comerciais com outros países se acentuaram.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

Agosto em relação a julho.
As exportações roraimenses totalizaram em agosto de 2017 um 

valor de US$ 2.066.972. Quando comparado este resultado com o 
do mês anterior, registrar-se um déficit de 43,85%.

 

Agosto/2017 em relação a agosto/2016.

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de 
agosto deste ano com o mesmo período do ano passado, as exporta-
ções roraimenses tiveram um comportamento positivo, tendo como 
resultado um aumento de 155,18% em suas relações econômicas 
com outros países.

Principais produtos exportados e Países de destino.
Os produtos que mais foram exportados por Roraima foram:

Assim como ocorrido nas últimas análises da Balança Comercial 
Roraimense, este é mais um mês em que a Venezuela lidera o ranking 
de países que mais adquiriram produtos exportados por Roraima, 
demandando basicamente de produtos alimentícios. O referido país 
demandou 89,06% do montante total exportado pelo estado. A figu-
ra a seguir demonstra os países que Roraima vendeu seus produtos:

IMPORTAÇÕES
Agosto em relação a julho.
As importações roraimenses totalizaram em agosto de 2017 um 

valor de US$ 905.086, o que representa um aumento de 29,54% em 
aquisição de produtos oriundos de outros países, quando relaciona-
do ao valor total de produtos adquiridos no mês de julho.

Agosto/2017 em relação a agosto/2016.
Quando comparamos o valor total dos produtos importados em 

agosto deste ano, com o valor de importações no mesmo período do 
ano de 2016, percebe-se que há um aumento de 21,70% neste tipo 
de transação internacional.

Principais produtos importados e Países de origem.
No mês de agosto o item que teve maior importação foram Apa-

relhos de ar condicionado do tipo split-system, que deteve 58,34% 
do montante total importado dentre os produtos adquiridos do mer-
cado internacional. A tabela abaixo relaciona outros produtos mais 
importados, bem como seus países de origem.

No mês de agosto os países dos quais Roraima mais adquiriu 
produtos foram a China, essa sendo a maior vendedora de produtos 
para o estado, que comandou 77,82% do montante total importado. 
Em seguida temos a Venezuela (11,70%), Canadá (4,35%), México 
(3,50%), Guiana (2,10%), Vietnã (0,24%), Taiwan (0,11%), Tailândia 
(0,09%) e Malásia (0,08%).

 

Fonte: Autoria própria com base nos dados da ferramenta Aliceweb/SECEX/MDIC

Fonte: Autoria própria com base nos dados da ferramenta Aliceweb/SECEX/MDIC

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER
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Encontro Internacional de Piscicultura de Eficiência 
acontece nos dias 19 e 20 de setembro

O Estado de Roraima receberá pela primeira vez, renomados pes-
quisadores e empresários nacionais e internacionais que falarão de 
suas experiências e abordarão case de sucesso em várias vertentes 
da Piscicultura, durante o Encontro Internacional de Piscicultura de 
Eficiência que acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro.

Esta é uma iniciativa do Fórum das Federações de Classes Empre-
sariais de Roraima, composto Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima (FIER), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Ro-
raima (FAER), Federação das Associações Comerciais e Industriais do 
Estado de Roraima (FACIR) e Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO) e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

O objetivo é difundir tecnologias e modelos de gestão inovadores 
no âmbito da piscicultura de eficiência, com ênfase ao melhoramento 
genético, à nutrição, aos sistemas de produção, à qualidade e produti-
vidade. O encontro pretende fomentar a cooperação internacional, as 
políticas públicas setoriais e o fortalecimento das instituições públicas 
e privadas atuantes na pesquisa aplicada, os  negócios sustentáveis de  
pequeno e grande porte, a proteção ambiental e a sustentabilidade 
dos recursos naturais.

No dia 19 pela manhã, serão apresentadas duas palestras. Na pri-
meira será abordado o tema Sistema Intensivo de Cultivo de Tamba-
qui, conduzida pelo pesquisador Sênior da EMBRAPA, Antônio Cláudio 

Izel. Na segunda o Engenheiro Flávio Paulert, gerente de Fomentos e 
Peixes - C. Vale Agroindustrial falará sobre os Sistemas de Integração 
e Verticalização da Piscicultura no Brasil. No período da tarde, o che-
fe Geral da Embrapa Pesca e Aquicultura do Brasil, Cláudio Magno, 
discutirá sobre a importância e o Papel da EMBRAPA no Desenvolvi-
mento de Pesquisas Aplicadas na Aquicultura Brasileira. Em seguida o 
Gerente de Negócios da Aquacultura da Cargil Alimentos, abordará os 
Avanços da Nutrição na Criação de Peixes. 

No dia 20 a programação segue com apresentações de mais qua-
tro palestras. Pela manhã, serão abordados os temas: Melhoramento 
Genético de Peixes no Mundo, que será apresentado pelo empresário 
da empresa CEO da AquaGen - Londrina/PR, Ricardo Neukirchner. Na 
sequência será apresentado o caso de sucesso do maior produtor de 
peixes do Paraguai, por Bennie Hildebrand/MennoPez - Campo Nove 
- Paraguai. À tarde o empresário roraimense Aniceto Wanderley - pro-
prietário da indústria Rações Criação, irá falar sobre a atuação e o 
trabalho desenvolvido no Centro Tecnológico de Aquicultura - CTA em 
Roraima e encerrando a programação será apresentado o ultimo caso 
de sucesso do maior produtor de peixe da Argentina pelo Engenheiro 
Miguel Gerula.

Para participar os interessados devem se inscrever antecipada-
mente pelo telefone 0800 570 0800. As vagas são limitadas e o evento 
acontecerá das 08h às 12h e das 14h às 18h, no auditório do Sebrae, 
localizado na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771- São Francisco.
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Nos dias 28, 29 e 30 de setembro será realizada a 4ª edição da FEIND 
– Feira da Indústria de Roraima, no Roraima Garden Shopping, sempre a 
partir das 18h, com a presença confirmada de mais de 70 empresas in-
dustriais que irão ocupar os stands e show rooms em uma área localizada 
próxima a Academia do Shopping.

O destaque será para os produtos fabricados no nosso Estado, com a 
participação das indústrias dos setores de alimentos e bebidas, frigorífico, 
ração animal, confecções, serralherias, reparação de veículos, cerâmico, 
moveleiro, extração mineral, joalheiro, beneficiamento de grãos, madei-
reiro, construção civil, químico, vidros e granito, pisos, telhas de cimento, 
gráfico, comunicação visual e energia.

Haverá espaço para o artesanato regional, ações de inovação e star-
tups, desfiles de confecções com peças produzidas exclusivamente pela 

indústria local, apresentações de projetos culturais e de artistas locais.  

O público terá a oportunidade de acompanhar lançamentos exclusi-
vos de produtos novos no mercado nas áreas de Construção, Gráfico e 
Alimentos. 

O evento, que tem o objetivo de dar projeção para a produção da 
indústria local, é uma realização da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima (FIER), Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI), com o patrocínio do SEBRAE, Caixa 
Econômica, Prefeitura de Boa Vista e Banco do Brasil, além do apoio do 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e Confederação Nacional da Indústria (CNI).

FEIND 2017
Mais de 70 empresas de 20 segmentos industriais já confir-
maram presença no maior evento da indústria de Roraima

34 mil pessoas visitaram a FEIND 2015

Confira a programação da FEIND 2017
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Escola do SESI irá oferecer vagas para Educação de 
Jovens e Adultos

Os trabalhadores industriais que ainda não concluíram o en-
sino regular, terão a oportunidade de continuar os estudos, por 
meio da Educação de Jovens e Adultos oferecida pelo Centro de 
Educação do Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado 
- CET/SESI. Ao todo estão sendo ofertadas 40 vagas. 

O objetivo da ação é oferecer a esses trabalhadores a oportu-
nidade de concluir a escolarização do Ensino Fundamental do 6º 
ao 9º Ano, na modalidade Educação à Distância (EAD) ou semi-
-presencial.

As inscrições para o EJA ocorrerão no período de 19 a 30 de se-
tembro, e poderão ser realizadas, em horário comercial, no Centro 

de Atividades do Trabalhador Waldir Peccini, localizada no Distrito 
Industrial. Para isso o industriário deverá apresentar no ato da ins-
crição os seguintes documentos: cópias do RG e CPF, comprovante 
de residência e certificado de conclusão do Ensino Fundamental 
(1º ao 5º).

A previsão para o início das aulas será no mês de outubro. Os 
encontros acontecerão até duas vezes na semana com duração de 
duas horas cada aula. Para mais informações, os interessados po-
dem ligar para os números 99144-0999 (whatsapp), 98126-0022.

Formatura da Turma de Jovens e Adultos de empresas industriais
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Vencedores da etapa regional do DESAFIO SENAI de 
Projetos Integradores

Vencedores da Etapa Regional do Projeto de Integradores

No último dia 6, foram julgados os trabalhos do DESAFIO SENAI de 
Projetos Integradores, realizados pelos alunos dos cursos técnicos e 
de aprendizagem industrial do SENAI, que concorreram em diferentes 
categorias. Os participantes apresentaram suas criações por meio de 
vídeos e protótipos.

Após serem avaliados por uma banca composta representantes do 
Instituto Euvaldo Lodi, Sebrae, Incubadora de Empresas da Universi-
dade Federal de Roraima, além de membros internos da instituição os 
Desafios vencedores foram divulgados: 

Na categoria de Habilitação Técnica:

1º lugar: Hibrid - Óculos articulado com protetor auricular – A pro-
posta é facilitar a utilização de dois equipamentos de proteção indivi-
dual  – Óculos de proteção + protetor auricular – em um único EPI, o 
que facilita o uso e evita o esquecimento de um deles em atividades 
que necessitam do seu uso.

Alunos: Daiane Batista, Enilson Fernandes e Francisco Júnior

2º lugar: Capquality -  Capacete de obra com maior resistência, le-
veza e durabilidade - O capacete de proteção que pretende-se desen-
volver virá em dois modelos, aba frontal curta e aba total alongada, 
sendo um voltado à indústria com atividades internas como a auto-
motiva, por exemplo, e outro recomendado às atividades externas ou 
mistas, como a de construção civil. A proposta é criar esse EPI com um 
material mais leve, confortável e com filtro de ventilação. Além de ser 
um produto que resistirá a um maior impacto, será feito com material 
reciclável. 

Alunos: Eureci Cristina, Gelçomina Rodrigues, Antonio Luis e Ed-
jarison.

Na categoria de Aprendizagem Industrial: 

1º lugar: Produtos à base de resíduo do Açaí – Caroçaí – A ideia é 
utilizar o caroço do açaí triturado na área de alimentos, nessa propos-
ta, especificamente no preparo do pão. Esse resíduo trás benefícios 
tanto para a saúde, levando em conta que pesquisas mostram que 
esses resíduos possuem ativos benefícios para hipertensos e obesos, 
como para o meio ambiente, pois o descarte desse produto gera um 
volume muito grande de lixo.

Alunos: Honorato Flávio, Thaís Gomes e Yara Silva

2º lugar: Extensão Embutida Easy - Em algumas empresas o uso de 
extensão é necessário, pois, alguns equipamentos mudam de lugar ou 
são colocados após a execução do projeto. Nesse sentido a proposta 
é a produção de uma extensão temporária, ou seja, embutida, o que 
diminui o risco de acidentes e melhora a estética do ambiente. 

Alunos: Leia Gonçalves, Liandra Clara, Lucas Silva, Mailton Boss

3º lugar: Stone Gesso - A solução consiste em tornar os resíduos 
do gesso da construção civil em pedras decorativas para que as mes-
mas possam ser usadas em micro paisagismo.

Alunos: Carla dos Reis, Naiá Nunes, Lais Pessoa, 
Nadine Silva e 

Desafio

Uma iniciativa do Departamento Nacional do SENAI, o Desafio SE-
NAI de Projetos Integradores tem como objetivo ampliar a cooperação 
da indústria, por meio da apresentação de desafios elaborados por 
equipes de alunos dos cursos técnicos, orientados por professores da 
instituição, visando contribuir com a necessidade do setor produtivo. 

Para o interlocutor do Desafio em Roraima, instrutor Robério 
Uchôa, ações como essa aproximam o aluno da indústria. “De fato 
eles realmente vivenciam o que ocorre na indústria, conciliando a teo-
ria com a prática de uma forma mais clara e também mais fácil. Assim, 
o aluno fica preparado para o mercado de trabalho, trazendo soluções 
que são mais viáveis economicamente e criando serviços e produtos 
inovadores”, afirmou. 

A aluna Ana Paula Oliveira, do curso de Panificação, gostou muito 
de participar do projeto e destaca a união do grupo, que ficou em 
primeiro lugar na categoria a de Aprendizagem Industrial. “Há muito 
tempo eu já pensava em como o caroço do açaí poderia ser utilizado 
na nossa alimentação, formamos o grupo e começamos a pesquisar 
os seus benefícios e foi uma alegria saber o quão nutritivo ele é, aí a 
nossa orientadora, Eliana Lima nos orientou a usarmos no pão, o que 
deu muito certo, graças a Deus”. Explica a aluna de 19 anos.

 
Os vencedores se preparam pra etapa nacional, que acontece ain-

da em 2017 na capital Brasília.
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Vencedores do Prêmio IEL de Estágio 2017 serão re-
conhecidos no próximo dia 18

A Solenidade de entrega do Prêmio IEL de Estágio 2017 ocorrerá 
no dia 18 de setembro, às 18h30 no auditório do IEL/RR, localizado 
na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 363 - Centro. O momento será de 
reconhecimento às empresas, Instituições de Ensino e Estagiário que 
obtiveram as melhores atuações do ano.

O Prêmio IEL de Estágio foi criado com a finalidade de incentivar 
as empresas a buscarem excelência em seus programas de estágio. 
O modelo de reconhecimento foi elaborado em consonância com as 
práticas e procedimentos descritos no Manual de Operações Estágio 
IEL. A ação parte do entendimento de que preparar estudantes de 
maneira complementar ao ensino é uma forma altamente eficaz de 
atrair e reter bons profissionais em uma fase prematura, além de ter 
também uma amplitude social.

Esta será a etapa regional, cujas melhores práticas vencedoras 
serão encaminhadas à Brasília para avaliação por banca nacional e 
posteriormente ao evento de solenidade da premiação nacional, que 
ocorrerá em outubro de 2017 em Curitiba.

Em 2017, além das empresas com melhores práticas de atração, 
desenvolvimento e retenção de estagiários, também serão premia-
dos os estudantes que se destacaram e as instituições de ensino que 
apoiam e incentivam a prática de estágio durante a formação acadê-
mica dos alunos.

• Prêmio Empresa Destaque: Micro/pequena empresa, Média Em-
presa e Sistema Indústria: Reconhece as empresas que possuem boas 

práticas de gestão de contratos de estágio, atração, desenvolvimento 
e retenção de estagiários a partir das evidências apresentadas pela 
empresa;

•Prêmio Estagiário Destaque: Reconhece apenas 01 estagiário, 
que desenvolveu sua por meio de suas atividades de estágio a apli-
cação prática dos conhecimentos adquiridos durante a formação e 
aplicabilidade dentro da organização;

•Instituição de Ensino Destaque: Educação Profissional  - Nível Téc-
nico e Educação de Nível Superior: Serão reconhecidas as instituições 
que se destacam no apoio e incentivo para a ampliação da formação 
do aluno por meio de estágios realizados com a orientação da escola. 

Para mais informações podem ser obtidas por telefone nos nú-
meros (95) 98112-2127/ 3623-1253 ou pelo e-mail (estagio@ielrr.org.
br).

CONQUISTAS - Roraima já obteve destaque em cenário nacional 
nos anos de 2011, 2013, 2015 e 2016 na Categoria Empresa Destaque 
e Estagiário Destaque, com Melhores Práticas de Estágio, competindo 
com grandes centros como Ceará, Goiás, Santa Cataria, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte, o que representa maior qualidade do ensino que 
vem sido colocado em prática e eleva a importância do estágio como 
etapa no aprendizado dos jovens.

Vencedores da Etapa Regional do Prêmio IEL de Estágio 2016
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CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO

MAIS INFORMAÇÕES: WWW.IELRR.ORG.BR OU (95) 98112-2075

P R O G R A M A Ç Ã O


