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SALDO DA BALANÇA - MARÇO/2016 

Em março a Balança Comercial do Estado apresentou superávit, 
diferentemente do observado em fevereiro, registrando um resultado 
positivo no valor de US$ 1.245.610. Este resultado se mantém positi-
vo também, em comparação com o mesmo período de 2015, quando 
apresentou superávit de US$ 173.292.

EXPORTAÇÕES - MARÇO /2016

As exportações roraimenses registraram expressivo aumento de 
651,90% no mês de março de 2016 em relação a fevereiro de 2016, to-
talizando US$ 1.464.670. Mesmo com a queda na produção industrial 
devido à crise econômica, há o fator da alta na cotação do dólar que 
favorece as vendas externas e, com isso, os dados nacionais apresen-
taram desempenho positivo, sendo que o Brasil registrou aumento de 
19,83% em suas exportações neste mesmo período de comparação.

Em relação a março de 2015, houve diminuição nas exportações 
brasileiras (5,80%) e aumento de 12,94% nas de Roraima, diferente-
mente de meses anteriores. O dado nacional reflete a queda na ativi-
dade econômica industrial vivenciada nos últimos meses como conse-
quência da crise na economia brasileira.

De janeiro a março de 2016, as exportações roraimenses alcança-
ram o valor acumulado de US$ 1.771.121, o que significa um aumento 
de 6,01% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a 
variação nacional apresentou queda de 5,15.

Em referência aos produtos mais exportados em março de 2016, 
Soja aparece como principal produto correspondendo a 89,83% do to-
tal exportado pelo estado, seguido por Madeira e Água Mineral, como 
mostra a tabela abaixo:

Os países para onde mais se exportou, pela ordem, foram Japão, 
Países Baixos e Guiana como visualizado a seguir:

IMPORTAÇÕES - MARÇO/2016

Diferentemente da tendência nacional, que apresentou aumen-
to de 10,63%, as importações de Roraima apresentaram decréscimo 
(475,80%) quando comparadas com fevereiro de 2016, registrando um 
volume de US$ 219.060. 

As importações de março de 2016, quando comparadas com o 
mesmo mês de 2015, apresentaram queda de 403,02%.

No acumulado, os dados nacionais e estaduais mostram queda. As 
importações de Roraima caíram 38,71% e as brasileiras tiveram queda 
de 33,40%.

Em março de 2016, o item Outras chapas/folhas de vidro flotado, 
desbastado vem em primeiro lugar na pauta de compras internacio-
nais, seguido por Partes e acessórios para motocicletas.  Na sequência, 
aparecem Arroz e Pneumáticos novos de borracha.

No quadro dos países de onde mais se importou em março de 
2016, China aparece na primeira posição com 57,90%, seguido por Ve-
nezuela e Guiana como os três principais países de origem dos produ-
tos importados por Roraima neste mês.

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

CIN-RR divulga Saldo da Balança Comercial do 
mês de março 
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A Feira de Ciências do Centro de Educação do Trabalhador João 
de Mendonça Furtado - CET/SESI, que aconteceu no sábado dia 16 de 
abril, na quadra de esportes da Escola, foi um sucesso.

 De acordo com a direção do CET, mais de mil pessoas, entre visi-
tantes, familiares, professores e alunos estiveram presentes no even-
to, prestigiando 31 projetos voltados para a temática “Sustentabilida-
de e Alimentação Saudável”.

Nos projetos de Alimentação Saudável, os alunos do 7º Ano, re-
produziram várias receitas do curso SESI Cozinha Brasil, como o doce 
da casca de melão com canela, do bagaço de abacaxi, lasanha da casca 
de berinjela, creme do talo de couve entre outros.  Paralelo às receitas 
saborosas, os alunos do 3º Ano mostraram que é possível fazer sucos 
medicinais com combinações de frutas, verduras e hortaliças como 
suco de limão com hortelã, manga com maracujá, abacaxi com couve 
e muitas outras.  Além de oferecerem as receitas aos visitantes os 
alunos explicaram a composição dos alimentos, destacaram o valor 
nutricional e o porquê de utilizá-los no dia a dia.   

Já nos projetos de sustentabilidade, a atração foi uma maquete 
sobre a Energia Eólica para os municípios de Roraima, desenvolvida 
pelos alunos do 6º Ano. Outro destaque da Feira foi o projeto dos 
alunos do 8 º Ano sobre a Horta Escolar com plantação de cebolinha 
e alface, e a maquete mostrando como ocorre o processo de irrigação  
das hortaliças por meio de gotejamento. Já os alunos do 1º e 5º Ano, 
mostraram como pneus velhos, cascas de coco da praia e garrafas pet 
podem virar objetos de decoração e vasos de plantas. 

Entre os visitantes, a Emanuele Melquiades mãe de dois alunos do 
CET, a Yasmin aluna do 3º Ano e Arthur aluno do Maternal, fez ques-
tão de acompanhar o evento e, sobretudo a apresentação dos filhos. 
Para ela, é gratificante ver os resultados do ensino sendo colocados 
em prática desde os mais novos do Maternal até os mais velhos do 9º 
Ano. “Sou uma mãe que faço questão de acompanhar os meus filhos 

na Escola, participar de suas atividades e de suas apresentações. Isso 
é possível graças à parceria e o estímulo da Escola do SESI no sentido 
de entrosar as famílias aos projetos. A Feira de Ciências é um exemplo 
disso, trabalhamos juntos com eles e o resultado é muito satisfatório”, 
afirmou.

A Feira de Ciências 2016 foi realizada também com o propósito de 
preparar os alunos para participarem da Feira Estadual que acontece 
todos os anos. Durante o evento, cerca de 12 avaliadores da Univer-
sidade Federal de Roraima - UFRR, visitaram todos os stands, a fim 
de avaliarem os melhores  projetos para serem expostos no evento 
estadual. 

“A nossa expectativa é que todos esses projetos que foram desen-
volvidos de maneira eficiente sejam reconhecidos na Feira Estadual. 
Temos ótimos trabalhos com base científica, com estudo e análise”, 
frisou a vice-diretora da Escola, Gardênia Cavalcante. 

Sobre a culminância da Feira de Ciências 2016, Gardênia parabe-
nizou a todos. “ Os alunos se preparam durante 45 dias. A realização 
do evento é resultado de muita dedicação de todas as partes. A co-
laboração e apoio dos pais foram fundamentais para a realização do 
evento e, por isso, acreditamos sempre que a Educação é a base de 
tudo. Sentimos que a nossa missão foi cumprida e portanto parabeni-
zamos a todos”, finalizou.

DESENVOLVIMENTO - A feira contou com o empenho de aproxi-
madamente 580 alunos do Maternal ao 9º Ano, com faixa etária entre 
3 a 14 anos, os quais se preparam quase dois meses antes, fazendo 
pesquisas no site da Embrapa, em livros científicos, visitas técnicas e 
pesquisa de campo na UFRR Campus Cauamé; no Centro de Recupe-
ração Nutricional Infantil (Cernutri) da Prefeitura de Boa Vista; no Es-
paço SESI Cozinha Brasil, na Companhia de Águas e Esgotos de Rorai-
ma - CAER, ainda fizeram experimento com resíduo de óleo de cozinha 
usado na produção de detergente e sabão em barra.

Feira de Ciências

Mais de mil pessoas visitaram evento realizado 
pela Escola do SESI

Alunos do 3º Ano “A” com o projeto de Sucos Medicinais

Ao todo foram 31 projetos apresentados na Feira de Ciências 2016

Maquete sobre a Energia Eólica nos municípios de Roraima

Imagem: Ascom/SESI-RR

Imagem: Ascom/SESI-RR

Imagem: Ascom/SESI-RR
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D’Aquino, mais conhecido como Zezé Maku. Ele apresentou aos peque-
nos leitores suas obras literárias e aproveitou para divulgar o seu mais 
novo trabalho, “O Reino de Makunaima”, cheio de histórias misteriosas 
sobre a fauna e flora de Roraima.

Alunos da Escola do SESI participam de 
atividades voltadas para a leitura

Imunização

SESI/RR disponibiliza 2000 doses de vacinas 
para empresas industriais

Um dos primeiros e principais contados das crianças na fase escolar 
são os livros didáticos, cheios de ilustrações e histórias contagiantes. 
Com o intuito de incentivar a leitura a Escola do SESI desenvolveu o 
projeto “Oba, hoje é dia leitura”, que culminou com uma programação 
diferente realizada durante a semana, em alusão ao Dia Nacional do 
Livro Infantil, comemorado no dia 18 de abril. 

O objetivo de acordo com a professora, Iracema Telles de Morais, é 
incentivar o hábito de ler e montar o espaço dentro do ambiente esco-
lar, instigar a curiosidade dos alunos e mostrar que em qualquer lugar e 
ou em qualquer hora é sempre bom ler.

O Projeto se trata de um carrinho de leitura, desenvolvido pela Esco-
la onde as professoras colocam os livros paradidáticos da Biblioteca de 
autores como Monteiro Lobato e Ruth Rocha, dentro do carro e fazem 
visitas de sala em sala oferecendo os livros para leitura e empréstimo. O 
carro passa todos os dias e os alunos têm direito a 60 minutos de leitura. 

Como parte da programação sobre o Livro Infantil, os alunos da Edu-
cação Infantil e do Fundamental I participaram no dia 20 de abril, no 
auditório de uma programação sobre a importância da leitura.  

Os alunos do Maternal ao 5º Ano fizeram apresentações de con-
to, declamação de poesia e encenação como Branca de Neve e os Sete 
Anões, os Três porquinhos, Mágico de OZ, Sítio do Pica Pau Amarelo, 
Menestrel de Shakespeare e entre outros. 

Ao final eles receberam a visita do escritor roraimense, Miranda 

O SESI lançou no mês de abril, a Campanha de Vacinação 2016 con-
tra a Gripe, que tem como objetivo imunizar trabalhadores industriais 
contra o Vírus Influenza, reduzindo o absenteísmo no ambiente de tra-
balho devido aos sintomas da gripe, além de promover a melhoria da 
qualidade de vida dos colaboradores.

Em 2016, serão disponibilizadas 2.000 doses e a campanha não tem 
custo nenhum para as empresas industriais. Para aderir à campanha 
a empresa deverá informar a Guia de Recolhimento do FGTS e de In-
formações à Previdência Social - GFIP com a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE de Indústria e encaminhar via e-mail a 
lista de colaboradores com CPF. 

Os agendamentos iniciaram no mês de março, mas, deverá ser re-
alizado até o dia 30 de abril, seguindo o calendário da campanha que 
vai até dia 30 junho de 2016.  Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (95) 4009 1804 ou, se preferir, entre em contato com as 
enfermeiras Joicineide Silva por meio do e-mail  (joicineide.silva@sesi.
org.br).

Zezé Maku apresentando o Reino de Makunaima

Alunos do maternal com o Carro da Leitura

Imagem: Ascom/SESI-RR
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SESI realiza mesa redonda com parceiros da 
Ação Global 2016 no Bonfim

Na sexta-feira dia 15 de abril, a equipe de colaboradores do Ser-
viço Social da Indústria – SESI/RR, composta pela superintendente 
Almecir de Freitas Câmara, a Coordenadora da Unidade de Lazer do 
SESI, Waldeth Gondim e o Coordenador da Ação Global 2016, Aníbal 
Valentino, participaram de uma mesa redonda, com a prefeita do 
município de Bonfim, Lisete Spies.    

O encontro aconteceu na Câmara Municipal de Bonfim das 18h 
às 21h, e contou com a participação dos parceiros como a Rede 
Amazônica afiliada da Rede Globo, Secretaria de Saúde e Secretaria 
de Educação do município, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Escola 
Estadual Aldébaro José Alcântara e cartório de Bonfim  

Na abertura do evento a Superintendente do SESI, relembrou o 
histórico de todas as edições da Ação Global realizada em Roraima, 
desde 1995. Destacou a importância de levar serviços básicos de 
saúde, cidadania, lazer e educação. 

Representando a Rede Amazônica, o jornalista e apresentador 
Ricardo Amaral, falou da importância da parceria da afiliada da Rede 
Globo para a realização e divulgação dos serviços gratuitos da Ação 
Global. 

O coordenador da 23ª edição da Ação Global, Aníbal Valentino, 
fez um balanço do status do evento que deverá acontecer em menos 
de 30 dias. O coordenador fez a mobilização junto aos participantes 
e confirmou os parceiros e os serviços para a ação de cidadania.

AÇÃO - Neste ano a Ação Global acontecerá no dia 21 de maio, 
no município de Bonfim, a 120 km de Boa Vista, onde os moradores 
daquela região receberão o maior evento de cidadania do Estado, 

realizado pelo Serviço Social da Indústria - SESI em parceria com a 
rede Globo.

Serão disponibilizados mais de 20 serviços em saúde, lazer, cida-
dania e bem-estar como consultas, exames e procedimentos clínicos 
em diferentes especialidades médicas, atendimento odontológico; 
ações de cidadania como corte de cabelo, carteira de identidade, 
registro de nascimento, carteira de trabalho, massagem, limpeza de 
pele entre outros,  além de palestras e orientação sobre cursos.

A meta para 2016 é atender 2.500 mil pessoas entre crianças, 
jovens, adultos e idosos e realizar 5 mil atendimentos, os quais serão 
realizados das 9h às 17h para moradores da sede e vicinais circun-
vizinhas.

O tema da 23ª edição de acordo com o coordenador da Ação 
Global, Aníbal Valentino é Qualidade de Vida.  “O nosso objetivo é 
levar para comunidade do município de Bonfim saúde, lazer, educa-
ção e serviços de cidadania. A nossa expectativa é conseguir alcan-
çar a meta com atendimentos e garantir a satisfação de cada pessoa 
que usufruir dos serviços”, destacou.

A novidade deste ano será a realização de uma grande campa-
nha de conscientização por meio de palestras e orientação no com-
bate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, dengue, 
febre Chikungunya, febre amarela e Zica Vírus.

Edição 2015 – O evento do ano passado reuniu 2.956 pessoas 
e consolidou 8.868 mil atendimentos, no município de Alto Alegre.

Saiba quais serviços serão realizados:
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Imagem: Ascom/SENAI-RR

tecnologia da informação, programador web, eletricista industrial, 
mecânico de manutenção em automóveis e padeiro e confeiteiro. 
Essa modalidade é uma oportunidade para que os adolescentes 
deem o primeiro passo na carreira profissional, obtendo a formação 
e experiência profissional com o apoio da instituição de ensino e da 
empresa contratante. 

Na matriz curricular os alunos estudam um módulo básico, onde 
são repassadas disciplinas como relações socioprofissionais, plane-
jamento e organização do trabalho, saúde e segurança no trabalho 
e raciocínio logico. Já no módulo específico, são abordados conteú-
dos relacionados à prática profissional como tipologia dos materiais, 
manutenção preventiva e corretiva e noções de manutenção de má-
quina, entre outros.

Os aprendizes estão contratados por diferentes empresas as 
quais podemos citar, Caer, Cerr, Codesaima, Coca Cola, Base Arte-
fatos, Asatur, Blokus Engenharia, Eletronorte, Fábrica de Rações e 
Criação, Alencar Vip, Mega Alencar, Eletrobrás, Faccio, Renault, Co-
ema, Norte Auto Peças, Parallela Engenharia, Fit Manejo Florestal, 
Sguário e Eco Hotel.     

Para a gerente de educação do SENAI, Jamili Vasconcelos, a 
Aprendizagem é um programa de trabalho diferenciado, por se tra-
tar de uma ação que permite que os jovens conheçam uma profis-
são e tenham a oportunidade de adquirir conhecimento técnico e 
aplicação prática do aprendizado dentro das empresas. “Em visitas 
realizadas nas empresas, nós temos recebido informações favoráveis 
quanto ao desempenho dos alunos. É muito bom ver os efeitos do 
cumprimento da lei e o benefício do primeiro emprego à popula-
ção jovem diante do difícil panorama do mercado atual”, enfatizou 
a gerente.

A qualificação do aprendiz é regulamentada pela Lei de Aprendi-
zagem, Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005. E para fazer 
valer esse benefício educacional, a Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), em seu artigo 429, determina que as empresas de mé-
dio porte para cima devem ter em seus estabelecimentos cotas de 
aprendizes entre 5% (mínimo) a 15% (máximo), calculadas sobre o 
total de empregados cujas funções demandem formação profissio-
nal.

Jovens Aprendizes do SENAI são valorizados no 
mercado de trabalho

Incentivado pela família, o jovem Douglas Paludo, de 21 anos, 
inscreveu-se para uma vaga no Centro de Formação Profissional do 
SENAI Roraima em 2014. Agora, ao lado de outros 8 jovens entre 
14 a 23 anos, ele faz parte dos aprendizes que, um dia, podem en-
trar para o quadro de funcionários da empresa. Enquanto estudam 
e cumprem a parte prática os jovens recebem salário e benefícios. 

A ex aprendiz Valéria Vieira da Costa, de 25 anos,  hoje funcio-
nária da Renault em Boa Vista, realizou a prática profissional na con-
cessionária em 2014 por 05 meses, após o período teórico no SENAI 
Roraima. A empresa a contratou logo após a vivência e ela já está há 
nove meses na função de auxiliar de mecânica.

Para a pedagoga Jussara Araújo que acompanha os aprendizes 
na fase em que estão na empresa, a principal diferença do SENAI 
em relação a uma escola regular é que na instituição a formação 
é por competências, não tem-se um foco apenas nos resultados fi-
nais. “Nossa metodologia desenvolve competências técnicas, mas 
também auxilia o aluno a desenvolver autonomia, responsabilidade, 
capacidade de decisão e principalmente o trabalho em grupo. Essa 
é à base da formação do aluno no processo de desenvolvimento de 
capacidades para alcançar as competências que o mercado de traba-
lho exige”, enfatizou a colaboradora do SENAI Roraima. 

Do total de 11 turmas da aprendizagem, 10 já iniciaram a se-
gunda fase do curso, que é a prática profissional. São alunos dos 
cursos de auxiliar administrativo, ajudante de obras, editor gráfico, 
operador de microcomputador, operador de suporte técnico em 

 “Aqui na empresa continuamos a ser incentiva-
dos a aprender sempre, fazemos cursos online e já 
está programada uma viagem para fazermos um 
curso em outra cidade. Aqui tenho a oportunidade 
de crescer, por meio de avaliações realizadas pe-
riodicamente. Tenho muito a agradecer ao SENAI, 
porque por meio da educação hoje eu posso ajudar 
no sustento da minha família”.

Valéria Vieira da Costa

“O que aprendi no SENAI consigo visualizar na 
prática aqui na Caer. Tenho recebido muito incen-
tivo por parte das duas instituições e acredito que 
as pessoas não podem deixar as oportunidades 
passarem, principalmente quando se trata de edu-
cação”.  

Douglas Paludo

Imagem: Ascom/SENAI-RR


