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A Balança Comercial do Estado de Roraima é definida a partir da
comparação entre o montante gerado pelas exportações 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 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 fortalecer 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
Neste mês a Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo
superavitário referente às suas relações comerciais com outros países, tendo como resultado de suas negociações um montante de US$
1.322.994. Ao compararmos o valor apresentado na balança do mês de
outubro deste ano com o mesmo período no ano passado, registra-se
uma queda de 74,47%, o que significa que em outubro deste ano as
relações comerciais com outros países diminuiram.

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 de aproximadamente 69% do montante total exportado pelo estado. A figura a seguir apresenta os países com os quais Roraima manteve
relações de venda.
Países de destino das exportações roraimenses

Este comportamento negativo dá-se por conta da exportação do
grão de soja que, em 2016, comandou 90,87% do montante total exportado naquele ano, o que representou um valor de US$ 6.899.012
em negócios fechados com países do exterior. Em outubro de 2017,
este cenário mudou, pois o referido grão não apareceu na relação de
produtos exportados.

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Outubro em relação a setembro.
As exportações roraimenses totalizaram em outubro de 2017 um
valor de US$ 1.938.442. Quando comparado este resultado com o do
mês anterior, registrar-se um aumento de aproximadamente 13,50% no
total exportado.

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

IMPORTAÇÕES
Outubro em relação a setembro.

Outubro/2017 em relação a outubro/2016.
Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de outubro deste ano com o mesmo período do ano passado, as exportações
roraimenses tiveram um comportamento negativo, tendo como resultado uma redução de aproximadamente de 74,50% em suas relações
econômicas com outros países.

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

Outubro/2017 em relação a outubro/2016.
Quando comparamos o valor total dos produtos importados em outubro deste ano, com o valor de importações no mesmo período do ano
de 2016, percebe-se que há um aumento de aproximadamente 17%
neste tipo de transação internacional
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Principais produtos importados e Países de origem.
No mês de outubro o item que teve maior importação foi Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes, que deteve 37,85%
do montante total importado dentre os produtos adquiridos do mercado internacional. A tabela abaixo relaciona outros produtos mais importados, bem como seus países de origem.

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

No mês de outubro os cinco principais países dos quais Roraima adquiriu produtos foram a China, essa sendo a maior vendedora de produtos para o estado, que comandou 43,05% neste tipo de transação. A figura a seguir demonstra os países que Roraima comprou seus produtos:

Fonte: Aliceweb/SECEX/MDIC
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER

Encontro com Contadores discutirá novas
regras do Simples Nacional

No próximo dia 22 de novembro, contadores dos segmentos industriais, empresários, líderes sindicais, diretores e dirigentes do Sistema
Indústria, poderão participar do Encontro com Contadores, uma ação
do Programa de Desenvolvimento Associativo - PDA, que será realizado
pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima com iniciativa da
Confederação Nacional da Indústria- CNI em parceria com o SEBRAE. O
evento acontecerá das 19h às 21h Auditório da FIER, localizado na Av.
Benjamin Constant, 876 – Centro.
Neste ano o Encontro contará com a palestra “As novas regras do
Simples Nacional para 2018”, ministrada pelo Consultor da CNI, Vicente
Sevilha, o qual abordará as novas tabelas e o novo formato de cálculo
de tributação para as empresas optantes do SIMPLES Nacional, que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2018.
O evento tem o objetivo de promover aproximação com os contadores do Estado; Apresentar o Sistema de Representação da Indústria e
o Sistema Indústria; Sensibilizar os contadores sobre a importância de
promover o adequado enquadramento sindical das indústrias; Estimular o associativismo, sensibilizando os contadores quanto aos benefícios

de seus clientes industriais participarem dos sindicatos; Prover aos contadores informações sobre assuntos técnicos de interesse, contribuindo
para seu aperfeiçoamento profissional.
Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no Centro de
Promoção do Associativismo Sindical – CPAS, localizado na sede da FIER.
Os telefones para contato são (95) 4009-5351/5352/5354 ou pelo e-mail: cpas@fier.org.br.
Para a realização das inscrições, os interessados podem entrar diretamente no link: (http://sig.sistemaindustria.org.br/PDA/_PDA/LoginParticipanteIniciativa.aspx?sigla=). As vagas são limitadas.
O facilitador e palestrante do Encontro com Contadores, Vicente
Sevilha, é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de São
Francisco, possui especialização em Criação de Negócios de Alto Crescimento pela Babson College, Boston, Massachusetts, EUA. É mestre em
Gestão da Qualidade pela Pontifícia Universidad Católica Argentina. É
empresário e ministra cursos nas áreas trabalhista e tributária. É autor
do livro Assim nasce uma empresa, 2010.
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Inscrições para concurso de monografias sobre
economia e mercado florestal estão abertas
Interessados em participar podem inscrever estudos até 1º de dezembro nas categorias Graduando e Profissionais. Serão concedidos
R$ 53 mil aos três melhores projetos
As inscrições para o V Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e Mercado Florestal estão abertas até 1º de dezembro. Ao todo, serão concedidos R$ 53 mil para os três melhores trabalhos nas categorias Graduando e Profissionais. A iniciativa é realizada
anualmente pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), em parceria com
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Escola Nacional de
Administração Fazendária (ESAF).
O prêmio tem o objetivo de incentivar estudos que evidenciem
o valor das florestas e suas diversas interfaces com a economia. Podem concorrer à premiação trabalhos individuais ou em grupo sobre
mercado florestal, concessões, sistema tributário, florestas plantadas,
PIB Verde, comércio internacional, Código Florestal e outros temas
relacionados.
Segundo o diretor de Concessão Florestal e Monitoramento do
SFB, Marcus Vinicius Alves, apesar de nem sempre ser evidente para a
maior parte da população, as florestas têm papel estratégico na economia do país. “Além de gerar matéria-prima, emprego e renda pelo
processamento direto dos seus produtos, as florestas também prestam serviços ambientais que são essenciais para o desenvolvimento
de qualquer atividade econômica”, explica.
Para destacar um dos principais serviços ambientais promovidos
pelas florestas, a manutenção dos recursos hídricos, a edição deste

ano concederá uma menção honrosa para os trabalhos das categorias
Graduando e Profissional que abordarem o subtema “Água e Floresta”. A premiação faz referência ao 8º Fórum Mundial da Água, que
ocorrerá em março de 2018, em Brasília. O evento é considerado o
maior evento global sobre o tema e deverá reunir representantes de
mais de cem países.
Acesse o regulamento do V Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em
Estudos de Economia e Mercado Florestal.
Para mais informações, ligue para (61) 3412-6124 ou envie um e-mail para (premio.sfb-mma@fazenda.gov.br).
Da Assessoria do SFB
Para a Agência CNI de Notícias

Estão abertas as inscrições para o Prêmio
Mercosul 2017
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) lança a 13ª edição do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Com o tema “Tecnologias para a Economia do Conhecimento”, o
prêmio abriu as inscrições no dia 10 de outubro de 2017 e recebe até
dia 2 de março de 2018 no site (http://www.premiomercosul.cnpq.br/
web/pmct).
Serão aceitas pesquisas em cinco áreas: novas tecnologias da informação e comunicação e seu potencial transformador; novos modelos de negócios na era digital – a transformação sem fronteiras; formação do profissional do futuro – construção de novas competências e
habilidades; novas tecnologias para despertar nos jovens o interesse
pelo aprendizado e desenvolvimento de novas tecnologias; e ciência,
inovação e criatividade para o desenvolvimento humano: as indústrias
criativas na convergência digital.
Estudantes e pesquisadores dos países membros e associados ao
bloco – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela – podem participar em cinco categorias:
iniciação científica; estudante universitário; jovem pesquisador; pesquisador sênior; e integração, que envolve grupos com pesquisadores
de mais de um país, necessariamente.
A premiação varia de US$ 2 mil a US$ 10 mil para os vencedores de
cada categoria, que também recebem um troféu. Todos os trabalhos
agraciados são publicados em livro.
O prêmio
Instituído em 1998 pela Reunião Especializada em Ciência e Tecnologia do Mercosul (RECyT), o objetivo do prêmio é reconhecer os
melhores trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de
pesquisa, que representem potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico e incentivar a realização de pesquisa

As inscrições para o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia encerram dia 2 de março de 2018.
Fonte: Ascom/MCTIC

científica, tecnológica e a inovação no Mercosul. Além disso, contribui
para o processo de integração regional por meio do estímulo à difusão
das realizações e dos avanços científicos e tecnológicos.
O Prêmio tem como objetivos reconhecer e premiar os melhores
trabalhos de estudantes, jovens pesquisadores e equipes de pesquisa,
que representem potencial contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao MERCOSUL;
incentivar a realização de pesquisa científica e tecnológica e a inovação no MERCOSUL, e contribuir para o processo de integração regional entre os países membros e associados, mediante incremento na
difusão das realizações e dos avanços no campo do desenvolvimento
científico e tecnológico no MERCOSUL.
A cerimônia de entrega do Prêmio ocorre no país que exerce a presidência pró-tempore do Mercosul. Nas três últimas edições, o Prêmio
foi entregue no Brasil.
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Cozinha Brasil irá realizar curso de educação
alimentar com foco em hipertensão, colesterol
e sedentarismo
O programa do Serviço Social da Indústria de Roraima - SESI, Cozinha Brasil, irá realizar o curso de Alimentação Saudável no dia 11
de novembro, das 16h às 22h, na sede Administrativa, localizada na
Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Aeroporto.
O curso terá como tema principal as três patologias que tem o
maior índice de incidência no Brasil: Hipertensão, colesterol e sedentarismo, cujo objetivo é levar para os participantes o conhecimento de
como fazer a utilização integral dos alimentos e cozinhar sem adição
de ingredientes industrializados, com alimentos que ajudam a controlar o desenvolvimento das doenças em foco.
A programação do curso se dará da seguinte forma: aula teórica
com explanação do técnico do Cozinha Brasil que falará da importância da alimentação saudável, higienização e armazenamento correto
dos alimentos e claro, das patologias Hipertensão, Colesterol e Sedentarismo.
Haverá ainda a parte prática com a elaboração das receitas saborosas como: Bolo de Abóbora, Suco da Horta, Carne Havaiana, Risoto
Rosado, Pão de Mandioca e Brigadeiro de Mandioca. E por fim, haverá
a degustação das receitas e entrega dos certificados de participação e
conclusão do curso com carga de 10 horas.
A capacitação será aberta para a comunidade, mas, as vagas são
limitadas, portanto os interessados em participar, devem chegar meia
hora antes para preencher a ficha de inscrição. Os documentos necessários são originais do RG ou CPF e, se for trabalhador o CNPJ da
empresa. Para mais informações o telefone para contato é 4009-1835.

Curso será aberto para a comunidade em geral.

Dia da Indústria Roraimense 2017
A Federação das Indústrias de Roraima – FIER e o Serviço Social da
Indústria de Roraima – SESI/RR, juntamente com Sindicatos patronais
filiados a FIER, irão realizar no sábado, dia 18 de novembro, mais uma
edição do Dia da Indústria Roraimense, para os trabalhadores industriais e seus dependentes.
De acordo com o coordenador do evento, Aníbal Valentino, o objetivo do Dia da Indústria Roraimense “é oferecer qualidade de vida aos
trabalhadores e dependentes da indústria roraimense, por meio de serviços de saúde, lazer, cidadania, educação e estimular a gestão socialmente responsável entre as empresas participantes”, afirmou.
Serão realizados serviços em odontologia, exames preventivos,
clínica médica, pediatria, exames clínicos das mamas, consulta em
fonoaudiologia e fonoterapia, saúde dos pés e massagem, massagem
anti-stress, limpeza de pele, avaliação física, emissão de carteira de
identidade, reimpressão de carteira de identidade borrada, emissão de
CPF, corte de cabelo, orientação para estágio, degustação de alimentos
saudável, também haverá exposição de carros de brinquedo e bonecos, atividades físicas e esportivas, piscina (hidroginástica e natação),
apresentações culturais, brincadeiras, pula-pula, totó e tênis de mesa,
atividades recreativas (queimada, vôlei, futsal e basquete mirim).
A ação ocorrerá das 08h às 13h, no SESI-RR, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Bairro: Aeroporto. A meta de
atendimentos para esta edição será de 2.500 para 800 pessoas. Espera-se ter 150 voluntários e 15 parceiros envolvidos na ação.
“A expectativa é que tanto os trabalhadores das indústrias e seus
familiares compareçam ao evento e sejam muito bem recebidos pela
equipe do SESI, parceiros e voluntários e ainda saiam super satisfeitos
com a qualidade dos serviços que estarão sendo oferecidos”, enfatizou
o coordenador.
O Dia da Indústria Roraimense tem o apoio dos Sindicatos Patronais Filiados da FIER, os quais são: Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de Roraima – SINDUSCON, Sindicato das Indústrias de
Beneficiamento de Grãos do Estado de Roraima – SINDIGRÃOS, Sindica-

to da Indústria de Desdobramento e Beneficiamento de Madeiras, Laminados e Compensados de Roraima – SINDIMADEIRAS, Sindicato dos
Garimpeiros do Estado de Roraima – SINDIGAR, Sindicato das Indústrias
Gráficas do Estado de Roraima – SINDIGRAF, Sindicato da Indústria da
Construção de Estradas, Terraplanagem e Obras do Estado de Roraima
– SINDICON, Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas, de Alfaiataria, de Capotaria, de Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima
– SINDICONF, Sindicato dos Artesãos Autônomos, Empresas de Artesanato e Artefatos do Estado de Roraima – SINDEARTER e Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos, Acessórios do Estado de Roraima
– SINDIREPA.
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Brasil Mais Produtivo aumenta em 66%
produtividade de empresas de Roraima

Água Diamante foi uma das empresas participantes

As empresas que tiveram atendimento concluído até agora pelo
Programa Brasil Mais Produtivo, em Roraima, tiveram um aumento
médio de 66% da produtividade. Os resultados mostram o sucesso da
iniciativa, cuja meta inicial era aumentar em 20% a produtividade das
indústrias com a promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e alto
impacto.
Ao todo, 18 fábricas receberam ações do Programa por meio do
SENAI/RR, são elas: Cervejaria Boa Vista, Arroz Faccio, Arroz Prato
Chic, Arroz Tia Maria, Arroz Itikawa, Rações Criação, Soverteria Saci,
Charque Pinheiro, Ropo, Touru´s Boa Vista, Ketlen Confecções, Água
Diamante, Sesc, Rosas Ateliê, Fazenda Samaúma, Malharia Passarinho,
Arroz Tio Ivo e Bebidas Monte Roraima.
O Programa trabalha o aumento de produtividade por meio da utilização de técnicas de manufatura enxuta, baseadas na redução dos
sete desperdícios mais comuns que ocorrem no processo produtivo:
superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos.
As empresas atendidas relatam que reduziram o deslocamento desnecessário por meio da reorganização de processos e layouts,
priorizando as atividades que agregam valor. Elas também citaram a
redução de rejeitos e descarte de materiais decorrentes de falhas de
processamento durante o processo de fabricação. Além da redução da
movimentação do trabalho e do retrabalho, os resultados evidenciam
o baixo tempo de retorno do valor investido, cuja média está em quatro meses.

O Programa Brasil Mais Produtivo (B+P) é uma iniciativa do governo federal, coordenada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), ABDI e Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com a parceria do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e apoio
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Redução de despercícios no processo produtivo é o foco do Programa Brasil mais Produtivo
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Reconhecimento

SEBRAE/RR conquista o 3º lugar na etapa
Nacional do Prêmio IEL de Estágio 2017
No último dia 30 de outubro, aconteceu a cerimônia de Premiação
da Etapa Nacional do Prêmio IEL de Estágio 2017, em Curitiba – Paraná.
Concorrendo com todos os estados do país onde foram premiadas
diversas categorias, o SEBRAE/RR, se destacou entre as três melhores
empresas do Brasil, obtendo o 3º lugar na categoria Empresa Destaque
do Programa de Estágio do IEL Roraima. Quem recebeu o Prêmio foi a
Gerente da Unidade de Gestão de Pessoas (UGP) do SEBRAE/RR, Noelea
Souza.
Criado em 2007, o Prêmio IEL de Estágio incentiva as empresas a
buscarem excelência em seus programas de estágio, fato que permitiu que Roraima estivesse ativamente participando do Prêmio em cada
edição.
Com a execução do Programa de Estágio, o Estado de Roraima vêm
ganhando destaque em cenário nacional desde 2011 com o SESI/RR na
Categoria Sistema Indústria, SENAI/RR em 2013 e 2015, em 2016 com a
Micro Empresa Smartz Shcool, e Estagiário Pedro Vianna.
A metodologia é a mesma usada em todos os regionais, objetivando
valorizar e reconhecer a atuação das empresas, das Instituições de ensino e dos alunos, todos agentes ativos no processo.
Para a Superintendente do IEL Roraima, professora Lídia Tavares,
“o Prêmio IEL de Estágio desenvolve com muito empenho, porque é
propulsor da realização de boas práticas nas empresas de Instituições
de Ensino, induzindo-as a buscar excelência nos seus Programas de Estágio”.

Gerente da Unidade de Gestão de Pessoas do SEBRAE/RR, Noelea Souza recebendo a premiação Nacional.

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353 Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

