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 MAIO/2018
A Balança Comercial do Estado de Roraima é definida a par-

tir da comparação entre o montante gerado pelas exportações e 
importações.

O saldo é registrado a partir da diferença entre estas ope-
rações, em que a expectativa é de que se obtenha um volume 
maior de vendas 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 
dependa menos dos fornecedores estrangeiros, de forma a for-
talecer a competitividade do Estado e do país.

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

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
No mês de maio a Balança Comercial de Roraima apresen-

tou um saldo superavitário referente às suas relações comerciais 
com outros países, tendo como resultado um montante de US$ 
489.413,00. Ao compararmos o valor apresentado na balança do 
mês de maio de 2018 com o mesmo período no ano de 2017, 
registra-se uma queda de aproximadamente 853%, uma vez que 
o saldo naquele ano foi de US$ 4.661.998,00.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
 Maio em relação a abril.
As exportações roraimenses totalizaram em maio de 2018 

um montante de US$ 1.815.349 em negócios fechados com ou-
tros países. Quando comparado este resultado com o do mês 
anterior, registra-se um aumento de 15,68% no total exportado.

Maio/2018 em relação a maio/2017.
Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês 

de maio de 2018 com o mesmo período no ano de 2017, as ex-
portações roraimenses tiveram um comportamento negativo, 
sendo este caracterizado pela queda de 65,49% em suas relações 
econômicas com outros países.

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

são:  

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

IMPORTAÇÕES
  Maio em relação a abril.
As importações roraimenses totalizaram em maio de 2018 

um valor de US$ 1.325.936,00 o que representa um aumento de 
112,45%, quando comparamos este valor referente às aquisições 
de produtos oriundos de outros países com o mês anterior.

 Maio/2018 em relação a maio/2017.
Quando comparamos o valor total dos produtos importados 

em maio de 2018, com o valor de importações no mesmo perío-
do no ano de 2017, percebe-se que há um aumento de 54,85% 
neste tipo de transação internacional, o que significa que o esta-
do adquiriu mais produtos oriundos do exterior.

Principais produtos importados e Países de origem.
No mês de maio o item que teve maior importação foi Bor-

racha e suas obras, que deteve de 46,53% 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 maio:
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 APRESENTAÇÃO

A Pesquisa de Sondagem da Indústria da Cons-
trução é uma pesquisa realizada, nos primeiros dez 
dias úteis de cada mês, tendo como objetivo obter 
dados referentes à percepção do empresário indus-
trial sobre a economia de sua empresa e também as 
expectativas e intenções destes empresários para os 
próximos 6 meses.

A pesquisa possui indicadores que variam de 0 a 
100 pontos. Acima dos 50 pontos indicam compor-
tamento positivo da economia frente ao indicador. 
Abaixo dos 50 pontos, consequentemente, indicam 
uma queda, tanto no comportamento econômico da 
empresa e da economia, quantos nas expectativas e 
intenções do empresário industrial.

 

Nível de Atividade e Evolução no nº de emprega-
dos

Com 45 pontos registrados em maio de 2018 no 
indicador de evolução do número de empregados, 
havendo variação de 5 pontos negativos, na passa-
gem de abril para o mês subsequente. Quando com-
parado com maio de 2017 o indicador mostra uma 
expressiva evolução de 11,7 pontos. E por fim fican-
do acima do registrado no indicador nacional, que 
registrou 44,3 em maio de 2018.

O Nível de atividade Registrado em maio deste 
ano, comparado ao mês anterior, foi de 35 pontos, 
15 pontos abaixo do registrado em abril de 2018. 
Comparado ao mesmo período do ano anterior, hou-
ve uma queda de 6,7 pontos, quando o indicador re-
gistrou 41,7 pontos no mês de maio do ano de 2017. 
Em escala nacional o indicador registrou 44,4, acima 
do índice estadual.

 UCO - Utilização da Capacidade de Operação

A UCO de maio de 2018 registrou 51% uma queda 
de 10 pontos percentuais com relação ao mês ante-
rior. Comparado com o mesmo período do ano ante-
rior, o indicador registrou um aumento de 16 pontos 
percentuais, mostrando uma evolução no indicador 
no estado. O indicador a nível nacional apresentou a 
pontuação de 57%, mostrando que, mesmo um pou-
co abaixo, o estado está seguindo a tendência nacio-
nal.

PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES

O empresário industrial se manteve confiante para 
os seis meses subsequentes a maio, nos indicadores 
de nível de atividades e novos empreendimentos e 
serviços, tendo uma perspectiva negativa quanto aos 
outros indicadores. Confira tabela e gráfico a seguir:

 INTENÇÃO DE INVESTIMENTO

O indicador de Intenção de Investimento para os 
próximos seis meses registrou 45 pontos em maio de 
2018, mostrando assim um aumento de 3,3 pontos 
quando comparado ao mês anterior. O indicador na-
cional registrou 30,6 pontos, abaixo do registrado no 
Estado de Roraima.
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Escola do SESI disponibiliza vagas 
gratuitas para alunos do Ensino 

Fundamental

O Centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado (CET), lança o edital de gratuida-
de para 2° semestre do ano letivo de 2018, em que 
disponibiliza vagas gratuitas para alunos do 3° Ano 
do Ensino Fundamental. Podem participar os depen-
dentes dos trabalhadores da indústria que recebam 
até dois salários mínimos e meio.

Os interessados em participar do processo terão 
até o dia 31 de julho para preencher o requerimento 
de Solicitação da Vaga, das 8h às 12h e das 14h às 
18h, na secretaria do Centro de Educação do Traba-
lhador João de Mendonça Furtado (CET), situado na 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 – Aeroporto.

Para isso é necessário apresentar a cópia dos se-
guintes documentos: contrato da Carteira de Traba-
lho, documento oficial com foto do trabalhador e côn-
juge, cópia dos 3 últimos contracheques, Certidão de 
Nascimento do dependente que estará concorrendo 
a vaga, Comprovante de Inscrição e Situação Cadas-
tral e Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP, com o 
código de recolhimento para indústria, onde conste 
o nome do trabalhador. Se for o caso, declaração de 
união instável.

O resultado será divulgado dia 7 de agosto, por 

meio do site (www.sesiroraima.com) no link “Resul-
tado Final do Edital de Gratuidade” e também nos 
murais da escola. Os que forem contemplados deve-
rão realizar as matrículas no dia 08 do mesmo mês.

No ato da matrícula é necessário apresentar uma 
foto 3x4 recente do aluno e xerox dos seguintes do-
cumentos: Cartão de Vacina e Certidão de Nascimen-
to da criança, RG e CPF dos responsáveis, compro-
vante de residência, Carteira de Trabalho e GFIP 507 
atualizada.

A bolsa terá validade durante todo o ano letivo e 
poderá ser renovada de acordo com critérios da dire-
ção do SESI.

Para a vice-diretora da Escola do SESI, Gardênia 
Cavalcante, “é extremamente importante essa opor-
tunidade aos dependentes dos trabalhadores da in-
dústria, que tanto sonham um ensino diferenciado. 
Enquanto instituição de ensino esperamos atender 
esses alunos, oferecer uma educação completa e in-
tegrar aos demais estudantes. Nosso objetivo é dar 
condições para que esses dependentes tenham uma 
base educacional fortalecida garantindo uma educa-
ção de qualidade de forma gratuita”, declarou.  
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Instrutores do SENAI/RR
 participam de Jornada 

Pedagógica nacional

Mais de trinta instrutores do SENAI/RR par-
ticiparam, nos dias 25 e 26 de julho, da 3ª Jor-
nada Pedagógica Nacional de Educação Pro-
fissional e Tecnológica. O evento, promovido 
em Brasília e transmitido via videoconferência 
para 400 unidades do SENAI no Brasil, teve a 
participação de grandes nomes da educação 
nacional e internacional, como a pesquisado-
ra de futurismo, Jaqueline Weigel; o biólogo e 
comunicador científico Átila Iamarino; a educa-
dora irlandesa Kathleen O’Hare; e o pesquisa-
dor Silvio Meira.

Em Roraima os profissionais do Centro de 
Formação Profissional Profº Alexandre Figueira 
Rodrigues se reuniram no auditório da institui-
ção para participar do evento, os  instrutores 
do interior do estado tem a oportunidade de 
assistir via streaming. A ideia era propor um es-
paço para discussão e realização de ações co-
laborativas voltadas à construção de soluções 
aos novos desafios impostos à educação pro-

fissional.

Jornada Contínua – Embora o encontro final 
tenha acontecido em dois dias a jornada come-
çou no dia 8 de março, quando foi lançado o 
desafio “Desvendando o Senai 4.0”, organizado 
pelo Programa Senai de Capacitação Docente. 
Dois mil docentes de todo o país, organizados 
em 239 equipes, mobilizaram-se para desen-
volver uma solução pedagógica inédita, capaz 
de contribuir para o aprimoramento da forma 
como os professores ensinam e de como os 
alunos aprendem.

O prazo para o término dessa missão foi no 
último dia 15 de junho. Ao final do Desafio, 153 
equipes concluíram as etapas e tiveram seus 
projetos analisados por uma comissão avalia-
dora. As três equipes com melhor avaliação 
apresentaram seus projetos durante a jornada, 
que também foi uma importante oportunidade 
para compartilhar conhecimentos e experiên-
cias entre os docentes.

Atividades em equipe Programa SENAI de Capacitação Docente
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Detalhamento das ações do Projeto 
Social no Residencial Manaíra

Em 2017 foi celebrado um convênio entre a 
Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado 
de Roraima, por meio da Companhia de Desen-
volvimento de Roraima – Codesaima, onde foram 
aprovados o Projeto de Trabalho Social – PTS do 
Residencial Manaíra, para atender 250 famílias, 
e o Plano de Desenvolvimento Socioterritorial 
– PDST do Residencial Vila Jardim, para anteder 
2.992 famílias.

 Assim, no mês de março o SENAI Roraima co-
meçou a executar as ações educativas e de gera-
ção de trabalho e renda previstas no PTS e PDST. 
Dentre essas ações encontra-se cursos profissio-
nalizantes gratuitos, oficinas, palestras educati-
vas e ações informativas de acordo com as es-
pecificidades das famílias beneficiadas, além de 
apoio a projetos sociais de musicalização, espor-
te e lazer.

Acompanhe os trabalhos no Residencial Ma-
naíra no 1º semestre de 2018

Março: Foi realizada a uma reunião de apre-
sentação do projeto de trabalho social para os 
moradores, logo após deu-se início ao plantão 
social. No final do mês começou o curso de for-
mação profissional de Fabricação de Doces e Sal-

gados na Unidade Móvel do SENAI/RR.

Abril: Continuidade com o plantão social, além 
do início dos cursos de Eletricista Predial e Resi-
dencial, Lancheteiro e Cabeleireiro Profissional 
(esse último ministrado pelo nosso parceiro SE-
NAC). Também foi ministrada uma palestra sobre 
Prevenção de Acidentes Domésticos e Incêndios.

Maio: Foi ministrada uma oficina de educação 

empreendedora, e realizou-se duas palestras so-

bre: Prevenção a violência doméstica e familiar 

e Prevenção de incêndios, além da continuidade 

com o plantão social, que é um espaço para es-

clarecer dúvidas, receber sugestões e reclama-

ções dos moradores.

Junho: Início dos cursos de Informática Básica 

por meio da Unidade Móvel, Pintor de Obras e 

Assistente Administrativo, além da  continuidade 

no atendimento aos moradores com o plantão 

social.

O SENAI Roraima está há mais 30 anos em Ro-
raima e é referência em educação profissional no 
Estado. Para execução desse projeto conta com 
uma equipe de técnicos especializada, além do 
apoio da equipe da Codesaima.  

Curso na área de alimentos Encerramento do Curso de Confeiteiro
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Aula prática do curso de Cabeleireiro Crianças brincando em uma área destinada para elas

Palestra sobre Preservação ambiental Palestra  sobre Preservação ambiental

Curso de Informática na Unidade Móvel do SENAI Curso de Informática na Unidade Móvel do SENAI
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