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Audiência com Presidente da República

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima (FIER), Rivaldo Fernandes Neves, participou, 
no dia 20 de fevereiro, de uma audiência com o Presi-
dente da República Michel Temer, juntamente com o 
presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Braga de Andrade, que esteve à frente da comi-
tiva de presidentes de federações e empresários de 20 
Estados.

Ao longo da reunião, juntamente com os demais lí-
deres das federações industriais, foram apresentadas 
as prioridades do setor, as quais precisam continuar 
em andamento, conforme a agenda de competitividade 
do Congresso Nacional, independente do período elei-
toral. O presidente da CNI destacou, entre os projetos 
prioritários do Executivo, medidas que contribuam para 
a simplificação e desburocratização de tributos, como a 
reforma do PIS/Cofins.

O presidente Michel Temer garantiu que vai viabilizar 
a implantação de um programa de negociação de dé-
bitos (Refis) para empresas integrantes do Simples. Ele 
havia vetado a proposta por razões técnicas – falta do 
cálculo de impacto - o que já foi demandado ao Ministé-
rio da Fazenda. Finalizado esse processo, Temer deverá 
pedir ao Congresso a derrubada do veto. 

Na sequência, o presidente da República detalhou 
aos dirigentes do Sistema Indústria, a agenda para o ano 

de 2018, com um conjunto de 15 medidas que o gover-
no está pautando no Congresso Nacional, incluindo a 
simplificação tributária, regulamentação do teto remu-
neratório, reforço das agências reguladoras, redução da 
desoneração da folha e cadastro positivo. 

 Reforma da Previdência

O tema que havia motivado a reunião era a Reforma 
da Previdência. Temer garantiu que, embora esteja re-
tirando a reforma da pauta legislativa, em decorrência 
da intervenção federal sobre a segurança pública no Rio 
de Janeiro, ela permanece na pauta política. O assunto 
continuará em discussão e sua aprovação voltará à pauta 
após o término da intervenção no Rio, uma vez que a 
intervenção impede a votação de emendas constitucio-
nais.

Fonte: Portal CNI 

Presidente Michel Temer durante audiência com representantes do Sistema Indústria 

Representantes do Sistema Indústria após reunião

Agenda de competitividade da indústria 
foi pauta do encontro 
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 Janeiro 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 janeiro a Balança Comercial de Roraima 

apresentou um saldo deficitário referente às suas relações 
comerciais com outros países, tendo como resultado um 
montante de US$ 1.817.173. Ao compararmos o valor 
apresentado na balança do mês de janeiro de 2018 com o 
mesmo período no ano de 2017, registra-se um aumento 
de 77,54%.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Janeiro em relação a dezembro.

As exportações roraimenses totalizaram em janeiro de 
2018 um montante de US$ 913.764,00 em negócios fecha-
dos com outros países. Quando comparado este resultado 
com o do mês anterior, registrar-se uma queda de 24,74% 
no total exportado.

Os dados econômicos mostram que, ao se comparar 
o mês de janeiro de 2018 com o mesmo período no ano 
de 2017, as exportações roraimenses tiveram um compor-
tamento positivo, tendo como resultado um aumento de 
281,31% em suas relações econômicas com outros países.

Principais produtos exportados e Países de destino.

Os produtos que mais foram exportados por Roraima 
são:

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

Países de destino das exportações roraimenses

IMPORTAÇÕES

Janeiro em relação a dezembro.

As importações roraimenses totalizaram em janeiro de 
2018 um valor de US$ 2.730.937,00, o que representa um 
aumento de 152,30%, quando comparamos este valor re-
ferente às aquisições de produtos oriundos de outros paí-
ses com o mês anterior.

Janeiro/2018 em relação a janeiro/2017

Quando comparamos o valor total dos produtos impor-
tados em janeiro de 2018, com o valor de importações no 
mesmo período no ano de 2017, percebe-se que há um 
aumento de aproximadamente 322% neste tipo de tran-
sação internacional, o que significa que o estado adquiriu 
mais produtos oriundos do exterior.
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Principais produtos importados e Países de origem.

No mês de dezembro o item que teve maior importa-
ção foi aparelhos de ar condicionado, que deteve quase 
48,41% do montante total importado de produtos adquiri-
dos 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 Ro-
raima

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC 
Elaboração: Centro Internacional de 

Negócios de Roraima – CIN/FIER
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ARTES CÊNICAS

Estão abertas as inscrições para o 
projeto Palco SESI

Podem participar adultos e jovens a partir de 13 anos 

Incentivar as crianças e jovens no desenvolvimento 
educacional, social e artístico são compromissos do Ser-
viço Social da Indústria de Roraima (SESI). Pensando nisso, 
em 2018 será dado início o projeto “Palco SESI”, com o ob-
jetivo de fomentar as práticas das artes cênicas no estado 
de Roraima. As inscrições já estão abertas.

 O projeto visa a iniciação do indivíduo como ator/
atriz, de modo que possam ocupar palcos e espaços cêni-
cos na capital e região. Poderão participar adultos e jovens 
a partir de 13 anos. As aulas ocorrerão todos os sábados 
pelo período da manhã, das 08h às 10h para a turma de 
adolescentes (13 a 17 anos) e das 10h às 12h para o grupo 
de adultos (a partir de 18 anos).

Com uma abordagem baseada no método Stanislawski, 
que utiliza técnicas para treinar atores a sentirem emoções 
realistas durante a atuação, e também as técnicas de repe-
tição. O curso priorizará o aprendizado das artes cênicas 

a partir de experimentos do aluno/ator em busca de sua 
preparação, construção de personagem e escolhas de pa-
peis, voltado para apresentações.

De acordo com o pedagogo responsável pelo Projeto 
Palco Sesi, Eli Araújo, as vagas para participar são limita-
das. “Disponibilizaremos 25 vagas para os alunos em cada 
modalidade (adolescente / adulto), para que assim tenha 
maior qualidade no trabalho realizado”, explicou.

O curso fará parte do calendário de atividades do SESI, 
e em 2018 compreenderá dois quadrimestres, sendo que 
o 1º quadrimestre será de 03 de março a 30 de junho de 
2018 e o 2º quadrimestre será de 4 de agosto a 01 de de-
zembro de 2018. Os interessados podem fazer a inscrição 
na secretaria do Centro de Cultura, Esporte e Lazer do SESI 
- CCEL, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710- 
Aeroporto.
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Estão abertas até o dia 03 de março as inscrições para 
os cursos de aprendizagem industrial do SENAI/RR. São 82 
vagas para jovens com idade entre 14 e 22 anos. As ins-
crições são gratuitas e devem ser feitas por meio do site 
www.rr.senai.br onde também é possível obter o edital.

Os interessados ainda podem se inscrever para os cur-
sos de Auxiliar de Obras e Edificações, Costureiro Industrial 
do Vestuário, Eletricista de Manutenção Industrial e Mecâ-
nico de Manutenção de Veículos Automotores. A seleção 
será composta de prova escrita, de caráter eliminatório e 
classificatório, com 40 questões de múltipla escolha, dis-
tribuídas em dois blocos: 20 de Língua Portuguesa e 20 
de Matemática, de acordo com o Conteúdo Programático 
informado no edital. 

Com duração de 3 horas, a prova escrita será realiza-
da em Boa Vista-RR, na data provável de 17 de março de 

2018, em local e horário a ser divulgado pela instituição.  
podendo ocorrer em qualquer local e hora, considerando-
-se o horário oficial de Boa vista-RR. 

Os candidatos devem se atentar para apresentação de 
um documento oficial de identidade ou outro documento 
oficial que contenha uma fotografia e assinatura. Todas as 
etapas do seletivo serão divulgadas no site www.rr.senai.
br e no mural do SENAI, localizado na Av. dos Imigrantes, 
399 – Asa Branca. 

As aulas terão início a partir do mês de maio, a depen-
der do curso escolhido e os alunos poderão ser contra-
tados como aprendizes pelas indústrias, conforme lei da 
Aprendizagem. 

São 82 vagas gratuitas para jovens de 14 a 22 anos.

SENAI está com inscrições abertas para 
cursos de aprendizagem industrial
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