
de 2017, as exportações roraimenses tiveram um compor-
tamento positivo, tendo como resultado um aumento de 
48% em suas relações econômicas com outros países.

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

Roraima são:

Para entendermos melhor o destino dos produtos 
roraimenses, a figura a seguir apresenta os países 
com os quais Roraima manteve relações de venda.

Países de destino das exportações roraimenses

IMPORTAÇÕES

Fevereiro em relação a janeiro.
As importações roraimenses totalizaram em 

fevereiro de 2018 um valor de US$ 562.006, o que 
representa uma queda de 79,42%, quando compa-
ramos este valor referente às aquisições de produtos 
oriundos de outros países com o mês anterior.
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 FEVEREIRO de 2018
A Balança Comercial do Estado de Roraima é definida a 

partir da comparação entre o montante gerado pelas ex-
portações e importações.

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

Em termos simplificados, espera-se que a economia lo-
cal seja cada vez mais autossuficiente e que a compra de 
seus insumos dependa menos dos fornecedores estrangei-
ros, de forma a fortalecer a competitividade do Estado e 
do país.

Segue abaixo, um resumo do comportamento da Ba-
lança Comercial de Roraima, de acordo com dados mais 
recentes dos órgãos oficiais:

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
No mês de fevereiro a Balança Comercial de Roraima 

apresentou um saldo superavitário referente às suas rela-
ções comerciais com outros países, tendo como resultado 
um montante de US$ 1.655.205. Ao compararmos o valor 
apresentado na balança do mês de fevereiro de 2018 com 
o mesmo período no ano de 2017, registra-se um aumen-
to de 39,15%.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

Fevereiro em relação a janeiro.

As exportações roraimenses totalizaram em fevereiro 
de 2018 um montante de US$ 2.217.211 em negócios fe-
chados com outros países. Quando comparado este resul-
tado com o do mês anterior, registrar-se um aumento de 
142,65% no total exportado.

 
Fevereiro/2018 em relação a fevereiro/2017.

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o 
mês de fevereiro de 2018 com o mesmo período no ano 
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Fevereiro/2018 em relação a fevereiro/2017.
Quando comparamos o valor total dos produtos 

importados em fevereiro de 2018, com o valor de 
importações no mesmo período no ano de 2017, 
percebe-se que há um aumento de aproximadamen-
te 13% neste tipo de transação internacional, o que 
significa que o estado adquiriu mais produtos oriun-
dos do exterior.

Principais produtos importados e Países de 
origem.

No mês de fevereiro o item que teve maior impor-
tação foi Aparelhos de gravação ou de reprodução 
de imagens e de som em televisão, que deteve de 
39,16% do montante total de produtos adquiridos do 
mercado internacional. A tabela abaixo relaciona os 
cinco produtos mais importados pelo estado.

A figura a seguir mostra os países produtores dos 
itens que Roraima importou no mês de novembro:

Países fabricantes dos produtos importados por 
Roraima

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

SESI pretende vacinar 3 mil trabalhadores 
contra gripe

SESI passa a ofertar exame toxicológico
O resultado consegue detectar o consumo de substâncias psicoativas em até 90 dias.

O Serviço Social da Indústria de Roraima – SESI, iniciou 
o período de cadastro das empresas, tanto da capital, 
quanto do interior, que queiram participar da campanha 
de vacinação para imunização de seus funcionários contra 
a gripe (H1N1) . As vacinas estão previstas para chegar no 
final do mês de março, quando começará o agendamento 
para aplicação, de acordo com a disponibilidade de cada 
empresa.

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, a 
vacina é o segundo melhor investimento, considerando 
o custo-benefício, para a saúde, perdendo apenas para a 
água potável. Ela surgiu para reduzir as doenças infeccio-
sas e suas consequências, muitas vezes graves, trazendo, 
entre outros benefícios, aumento da qualidade de vida.

De acordo com a enfermeira do SESI, Joicineide Vieira, 
o objetivo é proporcionar para os trabalhadores da indús-
tria uma vida saudável. “Conhecendo a eficácia da vacina-
ção, o SESI proporcionará, aos trabalhadores da indústria, 
essa ação de imunização, o que também irá contribuir para 
redução de absenteísmo. O nosso objetivo é atender três 
mil industriários”, informou.

Tendo em vista que o vírus Influenza pode sofrer muta-
ções, o que compromete a capacidade do sistema imuno-
lógico de criar anticorpos que sejam eficazes a longo prazo, 
novas vacinas são produzidas anualmente com o objetivo 
de cobrir as cepas do vírus Influenza que circularam, ou 

O Laboratório de Análises Clínicas do Serviço Social da In-
dústria de Roraima – SESI, além de realizar mais de 600 tipos 
de exames, passa a ofertar o exame toxicológico de larga 
janela de detecção. É totalmente indolor capaz de detectar 
o consumo de substâncias psicoativas consumidas num pe-
ríodo de até 90 dias.

 Diferente dos exames tradicionais feitos por coleta 
de urina ou sangue, este é realizado apenas com a coleta 
de um fio de cabelo de, no mínimo, 4 centímetros, o qual é 
analisado, por meio da queratina do fio. É importante res-
saltar que seja natural, ou seja, pode ser quimicamente tra-
tado ou haver tintura, desde que não seja artificial.

Podem ser utilizados fios de diversas partes do corpo. 
Para a realização não há nenhuma recomendação especí-
fica, já que a análise ocorre na parte interna. Vale ressaltar 
que as análises realizadas no SESI são 100% automatizadas 
e com garantia da certificação Ouro do Programa Nacional 
de Controle da Qualidade.

A Lei 13.130 de 2015, estabelece que o exame toxico-

lógico é obrigatório para motoristas profissionais que rea-
lizam, tanto o transporte rodoviário de passageiros, quanto 
de cargas, devendo ser realizado na admissão, no desliga-
mento e periodicamente.

Operadores de máquinas ou empilhadeiras, pilotos de 
avião, seguranças e outros profissionais que exercem ati-
vidades de risco, também devem realizar exames toxico-
lógicos. Com essa prática é possível reduzir o número de 
acidentes de trabalho, o absenteísmo, aumentar a produti-
vidade e a credibilidade da empresa.

Para incentivar o cuidado com a saúde, o SESI oferece 
pacotes promocionais, para quem deseja fazer um check-up 
de rotina infantil, para homem, mulher, acompanhamento 
de gestação e para iniciar a vida a dois. Vale ressaltar que 
o SESI oferece outros serviços de saúde como odontologia, 
clínica geral e fonoaudiologia.

Os atendimentos ocorrem na sede do SESI, localizado na 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Aeroporto. Para 
mais informações o telefone para contato é o 4009-1836.

seja, é importante a vacinação anual para se imunizar de 
novos tipos do vírus.

Para as empresas que já desejarem sinalizar vontade de 
receber a ação, basta enviar e-mail para joicineide.silva@
cni.org.br ou para leoncio.batista@cni.org.br, com os da-
dos da empresa como: CNPJ, endereço, telefone e razão 
social, além de uma listagem com o nome completo dos 
trabalhadores, data de nascimento e CPF.

Campanha de vacinação 2017
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Na última segunda-feira (12), o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de Roraima – SENAI/RR inaugu-
rou sua nova unidade no Distrito Industrial de Boa Vista/
RR, que recebeu o nome de Centro de Formação Profissio-
nal – CFP Carlos Salustiano de Sousa Coêlho. O evento con-
tou com a presença do Ministro Marcos Jorge de Lima, do 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, do 
presidente da Federação das Indústrias de Roraima - FIER, 
Rivaldo Fernandes Neves, representantes do Governo e da 
Prefeitura, entre outras autoridades. 

O Presidente Rivaldo Neves destacou a modernidade 
do novo Centro de Formação Profissional que atuará com 
Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação 
para atender as demandas das indústrias e trabalhadores 
do distrito, bem como para os bairros próximos a nova 
escola “aqui todos poderão contar com o alto padrão de 
qualidade que faz do SENAI uma referência em educação 
profissional, com metodologia e corpo técnico altamente 
qualificados”.

O SENAI vem se preparando para atender as demandas 
da indústria 4.0. Atuando na área de Automação Industrial 
e ainda oferece soluções em tecnologia, através de Con-
sultoria em Processo Produtivo (Lean Manufactoring), que 
aumenta a produtividade das empresas com soluções de 
baixo custo. Futuramente o novo CFP vai trabalhar com 
laboratórios para processo de grãos, arroz, milho, soja, si-
mulador para processo cerâmico, caldeira e orientação ao 
consumo consciente de energia.

O novo espaço possibilita e potencializa a ampliação 
de atendimento das demandas da região, como também 
a oferta de novos cursos. 

O Ministro Marcos Jorge de Lima elogiou o trabalho 
que a Federação das Indústrias tem realizado no Estado 
“é muito representativo para o estado de Roraima que nós 
tenhamos a possibilidade de qualificação e requalificação 
dos nossos trabalhadores de forma que nós possamos 
atender demanda de mercado no Brasil inteiro”. 

O SENAI está em Roraima desde 1987, e a nova estrutu-
ra, localizado na Av. Parque Industrial, poderá atender até 
3.500 alunos por ano nas áreas de aprendizagem, inicia-
ção, aperfeiçoamento e qualificação industrial. São 8 labo-
ratórios de tecnologia, sendo eles: Eletricidade Industrial, 
eletroeletrônica, Qualidade de Energia, Controle Lógico 
Programável – CLP, Robótica e Eletromecânica, Eletrônica 
Industrial, Informática Básica e Manutenção e Configura-
ção de Computadores, além de salas de aula, Biblioteca e 
área administrativa.

Para o Diretor Regional do SENAI/RR o compromisso da 
instituição é investir para melhorar a competitividade da 
indústria e a qualidade de vida dos trabalhadores, “esco-
lhemos enfrentar as dificuldades com otimismo, persistên-
cia e empreendimentos, desta forma, estamos construin-
do um futuro próspero para as próximas gerações com 
crescimento industrial e bons empregos”, afirmou Arnaldo 
Mendes de Souza Cruz, que está a frente do SENAI/RR des-
de 2007.

SENAI inaugura novo Centro de Formação 
Profissional no Distrito Industrial

Descerramento da Placa do novo Centro de Formação Profissional do SENAI
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A escola recebeu o nome de Carlos Salustiano de 
Sousa Coêlho, que prestou relevantes serviços voluntá-
rios à classe empresarial roraimense, por meio do Sis-
tema FIER, SEBRAE/RR e CNI. No período de 16 de abril 
de 1997 a 16 de abril de 2004, ocupou os cargos de: 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima – FIER, foi Diretor Regional do Serviço Social 
da Indústria – SESI/RR, Diretor Regional do IEL/RR, Pre-
sidente dos Conselhos Regionais do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial – SENAI/RR, Serviço Social 
da Indústria – SESI/RR e Instituto Euvaldo Lodi – IEL/
RR, além de exercer a Presidência do Conselho Delibe-
rativo Estadual - CDE do SEBRAE-RR. Foi Coordenador 

da Ação Pro-Amazônia no período de janeiro/2003 a 
dezembro/2004. 

Atuou como Membro Suplente e Titular do Conse-
lho Fiscal da CNI, como Diretor da Confederação Na-
cional da Indústria – CNI, foi Presidente do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil do Estado de Roraima 
- SINDUSCON, no período de 1996 – 2002. Durante 
este período, o empresário Carlos Salustiano de Sousa 
Coêlho foi homenageado com as seguintes comendas: 
• Ordem do Mérito Industrial da CNI •  Prêmio Mérito 
Industrial da FIER e • Medalha de Honra ao Mérito da 
Ação Pró-Amazônia. Boa Vista-RR.

Sobre o Homenageado

Apresentação do Coral Artcanto

Da esquerda para direita, Presidente da FIER Rivaldo Neves, Ministro Marcos Jorge de Lima, Arnaldo Souza Cruz e o Homenageado Carlos Salustiano de Sousa Coêlho

Convidados prestigiando o evento de Inauguração do CFP
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