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A Balança Comercial do Estado de Roraima é elaborada a partir da análise dos valores obtidos pelas
exportações e pelas importações do mês. O saldo
da Balança decorre da comparação dos montantes
gerados por essas operações comerciais com o exterior. Vale pontuar que, saldos positivos ou nega-

significativa neste período. Em janeiro, exportou-se
um montante de US$ 32,9 milhões, valor 60,1% menor do que o registrado no mês anterior. Já no cenário nacional, as exportações brasileiras sofreram
queda de 19,6% em relação ao mês de dezembro. De
acordo com a Tabela 3:

tivos da Balança Comercial, nada mais são que uma
representação da atividade econômica internacional
roraimense e demonstram a relação entre produção,
consumo e investimento do Estado.
Este Informativo apresenta o Resumo do Desempenho da Balança Comercial de Roraima no mês de
janeiro, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia.
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
A Balança Comercial de Roraima apresentou em
janeiro, saldo de US$ 17,3 milhões com variação negativa de 78,66% em relação a dezembro de 2021.

Janeiro/2022 em relação a janeiro/2021.
Em janeiro de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior, as exportações roraimenses obtiveram um saldo positivo de US$ 32,9 milhões. No
quadro nacional, as exportações brasileiras fecharam
o mês em US$ 19,6 bilhões, uma elevação de 32%
em comparação a janeiro de 2021. É possível verificar esta análise na Tabela 4:

Na Tabela 1 estão expostos os valores apurados no
mês:

Ao compararmos a apuração de janeiro de 2022 com
o mesmo período de 2021, verificou-se a ocorrência de
uma variação do saldo de 32,67%, levando-se em consideração que naquele ano, Roraima obteve um resultado
operacional de US$ 13 milhões, de acordo com a Tabela 2:

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Janeiro de 2022 em relação a dezembro de 2021.
As exportações roraimenses registraram queda

Acumulado das exportações.
No acumulado de janeiro de 2022, as exportações
roraimenses obtiveram um montante de US$ 32,9
milhões, com variação positiva de 126,5%, em comparação ao ano anterior. As exportações brasileiras
registraram um acumulado de US$ 19,6 bilhões, conforme dados do Ministério da Economia expostos na
Tabela 5:

da Tabela 8.
Principais produtos exportados e Países de destino.
Dentre os produtos mais exportados por Roraima
no mês de janeiro, destaca-se a soja. Obteve-se um
total de US$ 10.9 milhões, somando cerca de 33,41%
Janeiro/2022 em relação a janeiro/2021.
do total das exportações do período, conforme detaEm janeiro de 2022, comparado ao mesmo períolha a Tabela 6:
do do ano anterior, as importações de Roraima tiveram um salto importante de 964,06%. Movimento de
alta também observado no âmbito nacional, onde as
importações brasileiras tiveram elevação de 30,87%
em relação a janeiro de 2021, conforme Tabela 9:

A Venezuela continua sendo o principal país consumidor dos produtos exportados por Roraima, principalmente produtos de categoria alimentícia. O valor gerado com as exportações para o país no mês
de janeiro foi de US$ 21,2 milhões, cerca de 64,48%
do valor total das exportações apuradas no referente
mês. A Tabela 7 detalha os valores exportados e a
participação dos principais países no mês de janeiro:

Acumulado das importações.
No acumulado de 2022, em comparação ao ano
anterior, verificou-se que as importações roraimenses registraram aumento significativo de 964,06% e
acumulam até o momento, expressivo montante de
US$ 15,5 milhões. O Brasil registrou um acumulado
de US$ 19,8 bilhões, alta de 30,87% em relação a
2021. Acompanhe os valores na Tabela 10

Principais produtos importados e Países de origem.
Dentre os produtos mais importados no mês de janeiro, destacam-se Caldeiras aquatubulares, Adubos e
fertilizantes. Conforme Tabela 11:

DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES
Janeiro de 2022 em relação a dezembro de 2021.
As importações roraimenses registraram alta conA Tabela 12 expõe os valores importados e a partisiderável no mês de janeiro de 2022, com um moncipação dos principais países no total apurado no mês:
tante de US$ 15,5 milhões, o que representa um
aumento significativo de 468,80% quando comparamos esse valor com o mês de dezembro de 2021.
Já as importações brasileiras, fecharam o mês com
cerca de US$ 19,8 bilhões, com variação de 30,87%
maior que o do mês anterior, de acordo com dados
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Presidente da FIERN visita instalações
da sede do SESI e Escola em Boa Vista

Visita do presidente da FIERN ao SESI ocorreu na tarde do dia 11 de fevereiro

O SESI/RR e o Centro de Educação do Tra-

colaboradores e os serviços oferecidos aos alu-

balhador – João Mendonça Furtado, a Escola

nos. Ao visitar o SESI, o presidente conheceu

do SESI, receberam a visita na tarde do dia 11

todos os serviços prestados a comunidade e

de fevereiro do presidente da Federação das

industriários chegando, inclusive, a participar

Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte –

de uma dinâmica com os alunos do Arte Jovem

FIERN, Amaro Sales de Araújo.

sobre iniciação musical.

Estiveram presentes a presidente da Federa-

Na ocasião o presidente da FIERN, Amaro Sa-

ção das Indústrias do Estado de Roraima – FIER,

les, destacou o orgulho e compromisso do tra-

Izabel Itikawa, o presidente do Sinduscon/RR,

balho realizado pelo SESI e SENAI em Roraima.

Clerlânio Holanda e o assessor jurídico e con-

“A referência do SESI e SENAI, seja ela no Rio

tábil da FIER e SESI, Maclison Chagas.

Grande do Norte ou em Roraima, é única. Me

Acompanhada da diretora Gardênia Caval-

orgulho bastante de visitar essas instalações e

cante, o presidente Amaro conheceu as de-

perceber a responsabilidade dos colaborado-

pendências da Escola do SESI, como as salas de

res e o compromisso que todos possuem em

aula, diretoria, auditório, salas de tecnologia,

entregar um ótimo serviço para indústria. Vejo
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aqui a presidente da FIER, Izabel com essa de- cidade acolhedora e um Estado cheio de riquedicação em servir a indústria de Roraima e tra- zas e com grandes condições de crescer mais
zer ao industrial a qualidade dos serviços SESI ainda”, analisou Amaro.
e SENAI”, afirma o presidente.

Além da visita, o Diretor 1º Secretário da CNI

Pela primeira vez visitando à cidade de Boa e o presidente da FIERN também participou da
Vista, Amaro também comentou sobre a cida- cerimônia em homenagem ao ex-presidente
de. “Estou impressionado com a cidade de Boa da FIER, Rivaldo Fernandes Neves realizada na
Vista. Conhecíamos a cidade somente pela te- noite da mesma sexta-feira (11).
levisão, jornais e revistas. Percebi que é uma

Diretora Gardênia Cavalcante mostra as instalações da Escola do SESI

Presidentes da FIERN, FIER e Sinduscon participam de dinâmica com alunos do Arte Jovem
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Clínica do SESI oferece exames para check-up,
atendimentos médicos e odontológicos

Cuidar da saúde é muito importante e se-

do nas segundas e terças-feiras, das 8h às 12h.

guindo este contexto o SESI oferece aos seus

E para empresas que possuem contrato com

clientes, trabalhadores da indústria e seus de-

a nossa instituição e que desejam investir na

pendentes, diversos tipos de atendimento mé-

saúde e na qualidade de vida dos seus tra-

dico como consultas, exames de saúde e pro-

balhadores, está disponível de novos exames

cedimentos odontológicos.

como: Acuidade Visual, Audiometria, Eletro-

Dentre os pacotes de exames oferecidos

cardiograma, Espirometria, PGR, PCMSO, LT-

existe o check-up do homem e da mulher para

CAT entre outros. Para informações basta en-

quem deseja fazer exames de rotina. Dentro do

trar em contato pelos telefones 4009- 1836 ou

pacote de check-up masculino, estão o hemo-

(95) 98126-0203.

grama, lipidograma, glicose, EPF (fezes), EAS
(urina), creatinina e ácido úrico. No pacote de
check-up da mulher estão o preventivo, ácido
úrico, creatinina, EAS, Glicose, Hemograma, lipidograma, TGO, TGP, TSH e Ureia.
As consultas de clinico geral são realizadas
as segundas pela manhã e as terças à tarde. Os
atendimentos odontológicos são feitos de segunda à sextas-Feiras das 8h às 12h e das 14h
às 18h, já o atendimento psicológico é realiza-
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Sabor regional e inovação nos cursos
da área de alimentos do SENAI/RR
Segundo a instrutora Eliana Soares, ingredientes locais são um diferencial
no preparo das receitas

A instrutora Eliana Soares e uma das turmas da área de alimentos

Além de ganhar novos ares, a tradicional mistura de farinha de trigo, ovos e leite
pode ajudar a potencializar a indústria roraimense ao adicionar ingredientes locais. E
se no lugar da farinha fosse usado um arroz
regional? Ou na cobertura de um bolo misturássemos um pouco de mel produzido no
estado? Inovações assim são repassadas nas
aulas da instrutora da área de alimentos,
Eliana Soares.
A instrutora, que está sempre buscando
novas maneiras de surpreender seus alunos
durante as aulas, produziu um bolo de cenoura com massa de farinha de arroz e cobertura de chocolate e mel. Ela também credita a inspiração para a receita, como fruto

da sugestão muito bem-vinda da diretora do
SENAI/RR, Almecir de Freitas Camara.
“O bolo de cenoura tem como diferencial
o arroz Itikawa e o mel Roraimel, que são
produzidos aqui mesmo no estado. A ideia
foi da diretora Almecir. Uma vez ela perguntou da Jamili (Gerente de Educação Profissional do SENAI) se não teria a possibilidade
de desenvolver na área de alimentos uma
receita feita com arroz e também usando o
mel”, explicou.
A receita de bolo de cenoura será apresentada na turma semipresencial de Padeiro do SENAI/RR, mas essa não foi a primeira
iguaria com ingredientes locais a ser preparada por Eliana em suas aulas, pois ela acre-
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dita que potencializar o uso desses insumos reduzir os custos com o transporte e formar
nas receitas é um diferencial importante na novos laços de negócios. Os benefícios são
indústria alimentícia em Roraima.
inúmeros e todos da localidade saem ganhando, especialmente a população.
“Já fizemos receitas com cupuaçu, com caA gerente de educação profissional do SErimã, com açaí, uma vez fizemos com pupu- NAI/RR, Jamili Vasconcelos, destacou que
nha, farinha de tapioca, com buriti. Isso nos o SENAI tem como missão contribuir para
cursos de panificação e confeitaria. Já fize- o desenvolvimento e a competitividade da
mos geleia, que aqui no nosso estado temos indústria roraimense, e comércio e o formuita manga, então fizemos uma geleia de necimento de materiais entre empresas da
manga com pimenta. Na área de alimentos mesma área é fundamental para fomentar a
de vez em quando estamos desenvolvendo economia local.
alguma coisa com produtos aqui do estado”,
“É importante investirmos na utilização de
declarou.
produtos produzidos localmente, assim esA oportunidade mora ao lado
tamos incentivando a economia local e são
Investir na compra de insumos locais é produtos de ótima qualidade, que tem um
uma das melhores maneiras de garantir a bom custo-benefício e que tem agregado
excelência do produto final. Devido a proxi- muito as nossas receitas”, ressaltou Jamili.
midade com o produtor, é possível verificar
minuciosamente a qualidade das compras,

Insumos locais são destaque na receita desenvolvida por instrutora do SENAIRR (arquivo pessoal)

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 433 - 25.02.2022

8

IEL-RR realiza o evento “Diálogo com a indústria
da confecção” com palestras e inovação

com a produção e competitividade da empresas do setor de
confecção foi o intuito do “Diálogo com a indústria da confecção”

Palestras sobre o setor de confecção fizeram parte da programação

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR em parceria com a Federação das Indústrias do Estado
de Roraima – FIER e Sindicato da Indústria de
Confecções de Roupas, de Alfaiataria, da Capotarias, de Tapeçaria e Similares do Estado de Roraima - Sindiconf realizou no último dia 17 de
fevereiro a primeira edição do “Diálogo com a
Indústria da Confecção”. Evento aconteceu às
18h30 no auditório do IEL/RR localizado no centro de Boa Vista.
O objetivo do encontro é contribuir com uma
melhor produção e competitividade das empresas roraimenses que estão ligadas à área da indústria da confecção. O evento começou com a
presidente da FIER, Izabel Itikawa destacando o
papel do IEL/RR e do Sindiconf no crescimento
da indústria da confecção, além do aprendizado
e troca de conhecimento em eventos como o realizado pelo instituto.
Aberto ao público interessado, profissionais e
empreendedores que fazem parte do setor de
confecção, a superintendente do IEL/RR, Rônia
Barker, destacou o evento como uma etapa de
valorização dessa indústria no Estado. “Tivemos
um momento de networking. A confecção é uma
indústria de grande importância e que gera mui-

tos empregos em Roraima. Nossa intenção desde o início é fazer com o setor se encontre para
analisar, conversar e entender sua realidade. O
IEL quer agregar, abrir os braços par receber todas essas pessoas que fazem o setor acontecer
e só tenho a dizer que foi bastante proveitoso”,
avaliou Rônia.
Focando no aspecto gerencial, a programação contou com a trainer da Dale Carnegie, Paloma Albuquerque que ministrou uma palestra
abordando o tema “Cinco pilares das empresas
ágeis”. Entre outros assuntos que foram debatidos estão tendências dentro do setor, como
cores, confecções, estilos, a importância para o
marketing de utilizar as etiquetas na confecção
de roupas.
Para a presidente do Sindiconf, Lizete Pereira
Carneiro, o encontro foi um momento de troca
de conhecimento e práticas entre os envolvidos.
“Acho que esse período em que a gente para
e avalia a prática e a realidade do nosso setor
é fundamental. Ter a opinião de gente que faz
a confecção reunida e trocando informações é
necessário para que esse setor tão importante
cresça e renda mais frutos para Roraima”, afirmou a presidente.

