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 Balança Comercial de Roraima encerra o ano de 2014 com 
superávit

O ano de 2014 se encerra com uma série de três anos consecutivos 
de superávit na Balança Comercial. Em 2013 foi registrado um superávit 
de US$ 1.146.970 e em 2012 US$ 9.294.297.

 EXPORTAÇÕES
O ano de 2014 apresentou um volume em exportações de US$ 

19.208.559, valor superior ao total de exportações do ano de 2013 que 
somou US$ 8.012.158, registrando uma variação positiva de 41,71%, o 
que corresponde a US$ 11.196.401 de exportações a mais em relação 
ao ano anterior.

Em 2014, a Soja aparece como principal produto exportado, com 
um total de US$ 15.999.125 representando 83,29% das exportações; 
seguido pela Madeira com US$ 1.623.227, o que corresponde a 8,45% 
do volume de exportações; na sequencia Ferro e Aço com US$ 248.145, 
correspondendo a 1,29% do total exportado.

Os países para onde mais se exportou em 2014, pela ordem foram: 
Rússia com US$ 15.198.759 (79,12%), seguido por Países Baixos (Holan-
da) com US$ 1.137.877 (5,92%), e Guiana com US$ 1.114.857 (5,80%).

IMPORTAÇÕES
As importações do ano de 2014 somaram US$ 10.095.083, repre-

sentando um aumento de 47,05% (US$ 3.229.895) quando comparado 
com o ano de 2013, que registrou um volume de importações de US$ 
6.865.188. Em relação ao ano de 2012, onde as importações somaram 
US$ 5.855.135, apresenta uma diferença de US$ 4.239.948, correspon-
dendo a uma elevação do atual período de 138,09%.

Em 2014, Máquinas e equipamentos de Informática (apars.ar 
condic.”split system”, unid.proc.digit.peq.cap.base microprocess, uni-
dades de discos magnéticos, para discos rígidos, etc.), apareceu como 
principal produto importado, com um total de US$ 3.761.574 corres-
pondendo 37,26% das importações; seguido por Cimento com US$ 
1.624.720 representando 16,09% do total importado; em terceiro Má-
quinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes (aparelhos vide-
ofonicos de gravação/reprodução, câmeras de televisão, apars.d/tele-
fonia/telegrafia, etc.)  com US$ 942.914, o que corresponde 9,34% do 
volume de importações em 2014.

No quadro dos países de onde mais se importou em 2014, a Chi-
na aparece na primeira posição, com US$ 5.470.921, participando com 
54,19% do volume de importações, seguido por Trinidad e Tobago com 
US$ 1.374.598, correspondendo com 13,61% e Venezuela com US$ 
782.921, representando 7,76% do total importado.
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A ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, assinou no último 
mês, em Brasília, a portaria ministerial que institui um grupo de tra-
balho para a elaboração de uma política pública nacional fundamen-
tada no programa ViraVida. O termo faz parte de um acordo de co-
operação entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH) e instituições parceiras para elaboração de um pro-
tocolo nacional para a garantia dos direitos humanos das crianças.

Criado em 2008, pelo Conselho Nacional do Serviço Social da 
Indústria (SESI), o ViraVida é dirigido a jovens e adolescentes com 
idade entre 14 e 24 anos, meninas e meninos de famílias de baixa 
renda, que têm sua história de vida marcada por experiências rela-
cionadas à violência sexual, física e psicológica.

Durante a Cerimônia das Ações de Proteção à Criança e ao Ado-
lescente – Proteja Brasil, o Governo Federal, por meio da ministra de 

A partir de agora, para 
fazer o tratamento dentário 
no SESI,  não é mais necessá-
rio fazer a primeira consulta 
para realização do orçamen-
to. Com isso, no primeiro 
atendimento já é possível realizar o procedimento desejado 
e, somente se o cl iente tiver interesse, poderá solicitar a 
consulta para o orçamento. Isso torna a conclusão do trata-

O Centro de Educação do Trabalhador – João de Mendonça Furtado 
(SESI-RR) tem  27 vagas para o Ensino Regular, sendo 1 para 2º ano, 1 para 
o 4º ano, 1 para o 5º ano, 2 para o 6º ano, 13  para o 8º e 9 para o 9º ano.

Para efetuar a matrícula os interessados devem apresentar os seguin-
tes documentos

• Cópia da certidão de nascimento, do comprovante de residência atu-
alizado e do cartão de vacina

• 1 foto 3X4
• Documento de Transferência
• RG e CPF do pai e mãe.

Os  Industriários (trabalhadores das indústrias), devem apresentar, 
além dos documentos acima citados, os seguintes:

• Cópia da Carteira de Trabalho onde estão os dados pessoais e o carim-
bo do empregador

• Cópia do último Contracheque 
• GFIP atualizada no código 507

Direitos Humanos, Ideli Salvatti, anunciou que o programa do SESI 
será implantado como base para elaboração de política pública na-
cional.

O grupo de trabalho deverá incorporar a metodologia desenvol-
vida pelo SESI nas ações do Estado em um prazo de seis meses. “Va-
mos incluir nas políticas desenvolvidas pela SDH, e nos Ministérios 
do Trabalho e Educação”, revelou.

Segundo Jair Meneguelli, o ato assinado pelo Governo é um im-
portante passo que vai colaborar com a mudança de vida de milha-
res de jovens no país. “Queremos que essa política seja uma preocu-
pação do Estado brasileiro”, afirmou.

O ViraVida já é praticado como modelo de política pública em 
El Salvador e no Distrito Federal. O modelo é referência na rede de 
proteção e tem sido requisitado por diversos países.

mento mais rápida.
E, no mês de fevereiro, 

duas promoções estarão dis-
poníveis: 

•  O clareamento dentário 
pode ser feito com 30% de 

desconto
•  Pacote de exames laboratoriais (Fezes, Urina, Glicose, 

Lipidograma completa, Uréia e Creatinina) com 20%.

Programa do SESI será base para Política 
Pública Nacional

Ensino Regular do SESI
Últimas vagas disponíveis

Novidades na Saúde do SESI
Mais rapidez no atendimento e pacote de exames

Imagens  - Ascom/SESI
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EDUCAÇÃO

IEL/RR capaci tou nos  d ias  22 e  23 de janeiro,  82 co -
laboradores  do SESI/EDUCAÇÃO.  As  capaci tações  aconte -
ceram no auditór io  do SESI ,  com objet ivo de prepará- los 
para  a  jornada escolar  do exerc íc io  de 2015.  Os  temas 
abordados foram,  Ét ica  no ambiente de trabalho e  Admi -
nistração de Conf l i tos .

As  capaci tações  fazem parte  do Programa de Desen-
volv imento de Competências  Internas  -  PDCI  do SESI  que 
tem a f ina l idade de s istemat izar  inst i tuc ionalmente as 
ações  de educação cont inuada dest inada aos  colaborado -
res  das  áreas  f ina l í st icas ,  gestão e  apoio.


