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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 essas
operações, em que a expectativa é de que se obtenha um
volume maior de exportações 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,
consequentemente, do país.
Segue a seguir o resumo do comportamento da Balança
Comercial de Roraima, de acordo com dados mais recentes dos órgãos oficiais.
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

Valorização das Pessoas

Abril/2021 em relação a abril/2020.
O volume de exportações registradas no mês analisado
ficou 69,69% maior do que o resultado obtido em abril do
ano passado. No âmbito nacional, as exportações bateram
recorde histórico, com aumento de 50,5%. O maior valor
anteriormente registrado era o de agosto de 2011, com
US$ 20,08 bilhões.

Principais produtos exportados e Países de destino.

A Balança Comercial de Roraima apresentou saldo superavitário em abril de US$ 14,91 milhões. Porém esse
montante foi menor (12%) que o de março, isso se deve ao
aumento (143,40%) das importações em abril, conforme
Tabela abaixo.

Os principais países exportadores dos produtos roraimenses foram:
Ao compararmos o mês de abril do corrente ano, com
o mesmo período de 2020, observa-se que houve um aumento de 84,35% em seu saldo da Balança Comercial, tendo em vista que naquele ano Roraima obteve um valor de
US$ 8,08 milhões.
DESEMPENHO DAS IMPORTAÇÕES

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Abril em relação a março.
As exportações geraram um montante de US$ 19,47
milhões, o que corresponde a um aumento de 4,84% em
relação ao mês de março. Na Tabela 3, além dos montantes da exportação roraimense, também estão expostos os
dados do Brasil.

Abril em relação a março.
As aquisições de produtos oriundos de outros países totalizaram US$ 4,56 milhões, o que representa um aumento
de 143,40% quando comparamos esse valor com o mês de
março do corrente ano.

2

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 414 - 21.05.2021

Abril/2021 em relação a abril/2020.
A comparação do valor das importações efetuadas neste mês, com o do mesmo período no ano passado, registra
um aumento de 34,68%.

Principais produtos importados e Países de origem.

Os países dos quais Roraima mais importou:
Acumulado das importações.
A soma das importações realizadas nos quatros primeiros meses do ano resulta no montante de US$ 12,57
milhões, o valor é menor (-18,48%) que o acumulado de
janeiro a abril de2020.
Fonte: ComexStat/Ministério da Economia
Elaboração: Kelly Arruda – Analista Econômico COTEC/FIER.

NOVOS PROJETOS

SIMPLES Ambiental é protocolado na Comissão de Orçamento,
Fiscalização Financeira, Tributária e Controle na ALE de Roraima
Com o objetivo de apresentar e defender o projeto
para criação de um Simples Ambiental, a presidente
da FIER, Izabel Itikawa esteve na manhã do dia 17 de
maio na Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR),
localizado no centro de Boa Vista. Na ocasião esteve
presente também o presidente do CTMAR, Oneber
de Magalhães Queiroz.
A proposta da criação do Simples Ambiental foi
apresentada ao gabinete da presidente da comissão
de orçamento da ALE, Francisca Aurelina de Medeiros Lima. Durante o encontro, a Presidente da Comissão recebeu a demanda e informou que realizará
uma profunda análise da proposta protocolada pela
FIER e pelo Conselho Temático de Meio Ambiente da
FIER (CTMAR).
Ainda durante a visita, foram discutidos outros
projetos de lei que estão na Câmara Federal e também no Senado que poderiam impactar diretamente no desenvolvimento econômico e social do setor
produtivo, especialmente nas atividades de base florestal.
Durante este momento, a presidente do FIER
trouxe sugestões com o intuito de promover amplo

Proposta de criação do Simples Ambiental é levada a comissão de orçamento da ALE-RR.

debate sobre as dificuldades enfrentadas pela classe empresarial. Além disso, pontuou propostas de
solução que o próprio setor almeja apresentar para
os parlamentares perpassando a esfera estadual e
federal.

RETOMADA DAS DISCUSSÕES
No objetivo de praticar a defesa dos interesses do setor industrial, a FIER com esses encontros retoma as articulações sobre o Simples
Ambiental no estado. Elas tiveram início no
ano de 2017 e até o momento não foram apre-

ciadas e deliberadas. Sendo assim, a Federação seguirá acompanhando a movimentação
da proposta, tanto na ALE quanto no Governo
Estadual e suas secretarias.
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NOVAS SOLUÇÕES

FIER participa de reunião com Governador do Estado
para articular demandas de interesse da indústria local
A Federação das Indústrias do Estado de Roraima
– FIER representado pela presidente Izabel Itikawa
participou de reunião com o Governador de Roraima, Antonio Denarium no dia 13 de maio para tratar
de demandas que visam o desenvolvimento da indústria local.

senvolvimento do setor de base florestal e para as
empresas geradoras de emprego e renda que estão
instaladas no Distrito Industrial.

Na ocasião, a Presidente do FIER Izabel Itikawa apresentou duas novas demandas ao governo estadual

FIER apresentou relatório com o status de todas as demandas que visam a defesa do setor
empresarial industrial.

O encontro que ocorreu no Palácio Senador Hélio
Campos, localizado no Centro de Boa Vista, contou
com a participação dos representantes das enteidades de classes empresariais do estado (Fecomércio,
FAERR, FACIRR, FEMICRO e CDL) juntamente com os
secretários das pastas governamentais do Planejamento, Fazenda, Agricultura, além do Presidente da
FEMARH (Fundação Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos).
Na ocasião, a FIER apresentou um relatório com
o status de todas as demandas encaminhadas anteriormente que visam a defesa do setor empresarial
industrial. O intuito é ajudar o Governador a acompanhar o que já havia sido atendido pela sua gestão
e o que ainda está pendente com vistas a dar o melhor andamento.
Conforme a presidente da FIER, durante o encontro foram apresentadas duas novas demandas ao
governo estadual. Elas são estratégicas para o de-

Uma das propostas é a criação de um Simples
Ambiental, implantado no estado do Pará, e a outra
são um conjunto de propostas que visam atender as
principais necessidades na área de infraestrutura,
segurança, limpeza e conservação do já abordado
Distrito Industrial.
Durante o encontro, o Governador Antonio Denarium teve espaço para mostrar todas as realizações
da sua administração nas áreas de infraestrutura,
agricultura, planejamento e fazenda com foco mais
específico na criação de ambiente favorável aos negócios. Da mesma maneira, cada entidade representativa de classe apresentou suas demandas.
RESULTADOS
Um dos primeiros resultados que ficou acordado
entre todas os presentes foi a formação de um calendário de encontro de trabalho. Este será estabelecido pelo Governo do Estado e todo o setor produtivo roraimense com intuito de buscar soluções de
curto prazo para os problemas enfrentados no dia a
dia das empresas.

Encontro gerou como resultado a formação de um calendário de encontro de trabalho que será feito em conjunto com o Governo do Estado e todo o setor produtivo roraimense.
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INCENTIVO

FIER discute criação alternativa para minimizar os
problemas de infraestrutura no Distrito Industrial

Encontro ocorreu no dia 12 de maio e discutiu os problemas vivenciados pelos empresários do Distrito Industrial em Boa VIsta.

O Conselho de Desenvolvimento do Distrito Industrial – CDDI e a Federação das Indústrias do Estado
de Roraima – FIER, receberam na tarde do dia 12
de maio, o vereador de Boa Vista, Idazio Chagas de
Lima.
O objetivo do encontro foi debater sobre os problemas vivenciados pelos empresários do Distrito
Industrial em Boa Vista. Popularmente conhecido
como Idazio da Perfil, o vereador é também um empresário industrial do setor de metalurgia.
Durante o encontro foi sugerido a ideia de criação
de um IPTU Industrial que possuiria um valor e percentual calculados entre os valores do IPTU Urbano
e IPTU Rural. Desta maneira, a ideia é incentivar e
maximizar a indústria instalada naquela localidade
gerando frutos à sociedade boavistense.
Ainda durante o encontro, o vereador se colocou
a disposição junto ao FIER e CDDI para ser um repre-

sentante das demandas do setor industrial dentro
da Câmara Municipal de Boa Vista. Segundo o vereador, é necessário tomar certos cuidados para que
não seja apresentados projetos que possam onerar
em demasia o município.
Contudo, uma ideia apresentada pelo parlamentar é o encaminhamento do pleito do IPTU Industrial diretamente ao Prefeito de Boa Vista por meio
de uma indicação (instrumento legislativo municipal
que possui a finalidade de sugerir que outro órgão
tome as providências que lhe sejam próprias para
melhorias à população).
Antes de tudo, o encontro foi uma aproximação
entre o representante da Câmara Municipal de Boa
Vista e a FIER com o intuito de abrir portas para novos debates em defesa dos interesses da indústria,
não apenas a localizada no Distrito Industrial, mas
em todos os bairros da capital.

No encontro participaram representantes do CDDI e FIER junto ao vereador de Boa Vista,
Idazio Chagas de Lima.

Criação de um IPTU Industrial foi uma das ideias sugeridas para incentivar melhorias no
Distrito Industrial.
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Escola do SESI em Roraima realiza projeto
Indústria de Talentos 2021

Visando aproximar os alunos das práticas empreendedoras, a Escola do SESI promoverá neste sábado
(22) a 15ª edição do Projeto Indústria de Talentos. O
evento irá ocorrer no horário das 9h em transmissão
aberta ao público através do Facebook, Youtube e
Instagram do SESI/RR (@sesiroraima).
O projeto tem como objetivo unir conhecimentos
teóricos que são abordados na sala de aula com a
prática de empreender proporcionando aos alunos
contato direto com o universo do mercado, estimulando o desenvolvimento de uma mentalidade proativa, criativa e de empreendedorismo sustentável
através de uma empresa experimental.
Nesta edição, participam todos os alunos que estão devidamente matriculados na Escola do SESI, do
Maternal ao Novo Ensino Médio Técnico Integrado
SESI SENAI. O lançamento desta 15ª edição ocorreu
no dia 14 de abril também de maneira online e contou com a participação da gestão e também dos professores.
Aprendizado e mudanças
No projeto indústria de talentos 2021, os alunos
conjuntamente com os professores se utilizam dos
conhecimentos aprendidos sobre educação empreendedora e criam projetos de empresas fictícias.
Neste momento, eles passam por todas as etapas de

um plano de negócios pensando em quais produtos
irão vender, para qual público ofertar, além de definir metas, calcular custos, criar estratégias de comercialização, entre outras ações.
Para que esses alunos possam participar da melhor maneira do evento, existe uma preparação
prévia onde são aprendidas técnicas de marketing,
vendas, consciência sustentável e empreendedora, tratamento com o público e como trabalhar em
equipe.
Contudo, considerando o momento de pandemia,
a edição deste ano não contemplará a etapa de produção e também a parte presencial com a comercialização dos produtos. Nesta fase, seria o momento
em que os alunos venderiam suas ideias para o público em geral, pois a ideia do evento é ser aberto
para toda a comunidade.
A Diretora da Escola do SESI/RR, Gardênia Cavalcante, explica que o projeto da Indústria de Talentos
trabalha temas atuais através de uma educação empreendedora. “É um projeto que realizamos a muito
tempo e nosso intuito é trazer uma educação empreendedora para dentro da escola. Queremos assim
oportunizar um futuro com possibilidades maiores
para nossos alunos e entendemos que o projeto proporciona uma experiência e aprendizado grandiosos
para a construção desse futuro”, destacou Gardênia.
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VENCEDORES

Representantes da Escola do SESI/RR se
destacam em etapas regionais de torneio de
robótica regional do Pará e Amazonas
Realizados respectivamente no dia 13 e 15 de
abril, a etapa regional do Pará e do Amazonas do
torneio SESI de robótica First Lego League (FLL) contou com a participação de quatro representantes da
Escola do SESI-RR. Foram elas: as equipes Robô Inglês, Lego Machine, Macunaíma e Engenheiros em
Ação.
Na etapa regional do Pará, a equipe Engenheiros
em Ação conquistou o primeiro lugar na categoria
Core Values e o quarto lugar na classificação geral
do torneio que teve com a participação de 23 equipes. Os alunos de Boa Vista apresentaram o projeto
games ativos que se propõe a oferecer uma solução
para contribuir e estimular a prática de atividades
físicas na área infanto-juvenil por meio da realidade
virtual.

prêmio no quesito projeto de inovação. O projeto
apresentado pela equipe foi o Recanto Terapêutico que tem o objetivo de aumentar o bem-estar e
ajudar os profissionais de educação a ficarem mais
ativos.
Na prática, a inovação realizada pela equipe traz a
proposta de criar uma horta dentro da escola onde
os professores ficariam responsáveis pelos cuidados
de cada muda de planta. Ao final do mês, o professor que tiver a muda melhor desenvolvida, será reconhecido e ficará no mural do professor Hortoterapêutico do mês.
Já a equipe Macunaima levou a premiação no quesito Design do Robô. Nesta categoria a ideia é que
os alunos criem um projeto relacionado a engenharia passando pela ideia de concepção e finalização
de um robô pronto e programado para participar da
competição.

Equipe Macunaima.
Equipe Engenheiros em Ação.

A proposta da equipe é utilizar material reciclado
para construir um óculos de realidade virtual que
poderá ser usado com o próprio celular do usuário
e com jogos gratuitos disponíveis nas lojas de aplicativos
No Amazonas, o torneio que teve premiação transmitida através do canal do Youtube do SESI Amazonas reuniu 16 equipes com alunos de Manaus, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Boa Vista
e Vilhena (RO). Para esta etapa regional, a temática
da competição buscou abordar os assuntos sobre
saúde, esporte e lazer com um desafio de fazer as
equipes criarem soluções dentro de sua realidade
local que sejam voltadas para a prática de exercícios
físicos e qualidade de vida.
Assim o torneio oportunizou projetos para resolver os problemas do sedentarismo e outros voltadas
a temática, além da construção de robôs autônomos
para realizar os desafios da competição.
Desta maneira, a equipe Lego Machine levou o

Representante nacional
Junto com outras três equipes de Manaus e Rondônia, a equipe Macunaima de Boa Vista também
foi uma das classificadas para a etapa nacional do
torneio FLL. Esta etapa será realizada em junho também de forma remota e reunirá as melhores equipes
de todo o Brasil que foram selecionadas pelas seletivas dos torneios virtuais regionais.
Torneio SESI de robótica First Lego League (FLL)
O FLL é uma competição internacional de exploração científica para crianças e jovens de 9 a 16 anos.
Nela, os participantes constroem robôs baseados na
tecnologia Lego Mindstorm, que devem ser programados para cumprir uma série de missões.
As equipes do SESI/RR contam com dois técnicos
nessa jornada, os professores de Educação Tecnológica, Dennis Padilha e Eulina Medeiros, profissionais
capacitados que orientam os alunos na elaboração
dos projetos e os acompanham na execução das etapas.
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Veja as equipes ganhadoras do Torneio SESI de Robótica 2021 – Etapa Regional Norte (Amazonas):

Resultado Etapa Regional 2020/2021 (Pará):
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Maio Laranja
Colaboradores do SENAI participam de palestra de conscientização
do combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes

O combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes fez parte das ações de conscientização e prevenção à casos, para sensibilizar a sociedade na proteção de menores
Maio laranja. Um mês de alerta a toda a sociedade sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Na última terça-feira (18 de maio),
dia que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, os
colaboradores do SENAI participaram da palestra com
o tema “Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes”, que foi ministrada pelo Conselheiro Tutelar
Franco Rocha. A ação foi uma iniciativa da CIPA do SENAI/RR, como forma de orientar os colaboradores para
o combater esse tipo de abuso, seja em seu ambiente
de trabalho, social ou familiar.
A data instituída pela Lei Federal nº 9.970/00 foi
escolhida em memória à menina Araceli Crespo, de 8
anos, que foi espancada, estuprada, drogada e morta
em Vitória (ES). A menina desapareceu em 18 de maio
de 1973 e foi encontrada seis dias depois em um terreno baldio, próximo ao centro da cidade. O processo
acabou arquivado.
De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, 52% dos casos de exploração,
violência ou abuso sexual ocorrem dentro da casa da vítima, e apenas um em cada 10 casos é notificado às autoridades. Para incentivar a denúncia e coibir o crime,
o ministério promove durante todo o mês de maio uma
campanha de conscientização para a população sobre o
tema. “Queremos tirar esse tema da invisibilidade chamando atenção da sociedade para as graves violências
que as nossas crianças e adolescentes sofrem no campo
sexual, seja abuso sexual ou exploração sexual”, ressaltou o secretário Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Maurício Cunha.
Exploração Sexual x Abuso sexual
Exploração sexual envolve dinheiro em troca de sexo
e pode ter relação com redes criminosas. Já o abuso
sexual não envolve dinheiro, ocorre quando criança ou
adolescente é usado para estimulação ou satisfação
sexual de um adulto e pode ocorrer dentro ou fora do
ambiente familiar por uma pessoa conhecida ou desconhecida da vítima.
Crimes
Estupro e corrupção de menor são considerados crimes hediondos, ou seja, não tem direito a fiança, indulto e a pena não diminui por bom comportamento.
- Estupro de vulnerável: “ter conjunção carnal ou pra-

Maio Laranja (conselheiro Tutelar Franco Rocha).

ticar outro ato libidinoso com menos de 14 anos”. Pena:
reclusão de 8 a 15 anos.
- Corrupção de menores: “praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer
lascívia própria ou de outrem”. Pena de reclusão de 2
a 4 anos. “Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou
outra forma de exploração sexual alguém menor de 18
anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tem o necessário discernimento para a prática do
ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone”.
Pena de reclusão de 4 a 10 anos.
Alerta aos sinais que podem indicar abuso sexual
infantil:
- Queda do rendimento escolar. Redução injustificada
na frequência escolar ou baixo rendimento causado por
dificuldade de concentração e aprendizagem.
- Mudanças de comportamento: Alterações de humor, agressividade repentina, vergonha excessiva,
medo ou pânico.
- Comportamentos sexualizados. Crianças ou adolescentes que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam
palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas
podem indicar uma situação de abuso.
- Comportamentos infantilizados. Se a criança ou
adolescente volta a ter comportamentos infantis, que
já havia abandonado antes, indica que pode ter algo errado.
- Enfermidades psicossomáticas. Problemas de saúde, sem aparente causa, como dores de cabeça, erup-
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ções na pele, vômitos e dificuldades digestivas.
Para o Conselheiro Tutelar Franco Rocha, a educação
e a orientação sexual é fundamental, e os pais devem
criar o mecanismo de diálogo para orientar as crianças
e adolescentes sobre os limites que devem ser considerados em seu corpo, para prepará-los para a vida em
sociedade. “O cuidado com as redes sociais também é
imprescindível, pois através desse meio, pedófilos atraem crianças e adolescentes. A indicação é que os pais
e responsáveis monitorem as redes e contatos”, alerta
Franco.
A convivência familiar saudável é imprescindível para
que a criança se desenvolva se forma sadia e segura,
sendo fundamental que essa fase da infância seja vista
como muita atenção pelos pais. “O vínculo e confiança com a criança precisam ser construídos na família,
sendo fundamental essa relação, para diagnosticarem
a tempo quaisquer violências e abusos e tomarem as
medidas cabíveis”, afirma o conselheiro tutelar.
“O intuito de palestras com temáticas tão chocantes
e importantes, é o de envolver todos os colaboradores
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na relação à prevenção ao abuso e exploração sexual.
E nós como sociedade (família e escola), temos que fazer a nossa parte, garantindo a proteção das crianças
e adolescentes, identificando as vítimas e, conduzindo-as aos serviços adequados, bem como, denunciando
esses agressores”, afirma a presidente da CIPA Gestão
2020/2021, Rosiane Dantas.
Denúncia
A denúncia de casos de abuso ou exploração sexual
pode ser feita pelo Disque 100. A ligação é gratuita e
pode ser feita de forma anônima. O serviço está disponível 24 horas, todos os dias, inclusive fins de semana e
feriados. A pessoa também pode denunciar diretamente nos órgãos do Conselho Tutelar de Boa Vista.
Uma cartilha sobre abuso sexual contra crianças e
adolescentes foi atualizada pelo Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos. A publicação tem
como objetivo fortalecer e subsidiar com informações
os profissionais da rede de proteção a crianças e adolescentes e está disponível no site oficial do ministério
de forma gratuita.
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Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos
beneficia a empresa e o planeta
Em atendimento às exigências das Leis e Regulamentações Federais, Estaduais e Municipais, as indústrias têm 360
dias, a contar de 19 de março de 2021, para se regularizarem

Os serviços de tecnologia e inovação do SENAI Roraima contribuem para o beneficiamento
e avanço das empresas locais, propiciando que as
indústrias tenham maior lucratividade e vantagens
mercadológicas. Além destes benefícios, o atendimento às exigências das Leis e Regulamentações
Federais, Estaduais e Municipais, também é protagonista nas adequações previstas, como exemplo,
a implantação do Programa de Gerenciamento de
Resíduos (PGR), em atendimento à Lei Municipal
2004/2019, que estabelece as diretrizes municipais
para a implementação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Boa Vista, por meio da elaboração
e implantação do Sistema de Gestão Sustentável de
Resíduos Sólidos Urbanos, o qual prevê que as empresas industriais têm 360 dias, a contar de 19 de
março de 2021, para realizarem as exigências de
adequação.
O processo de elaboração do PGR teve início em
2016 e, no segundo semestre de 2018, teve início a
sua implantação. O sistema FIER e SENAI são apoiadores dessa iniciativa, através de ações de disseminação e conscientização, além da oferta do serviço
especializado de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), dispondo de
uma equipe técnica qualificada para execução da
atividade.
O serviço ofertado pelo SENAI, objetiva a elaboração de plano para a destinação correta de resíduos,
de acordo com o Decreto nº 035/E, identificando a
forma mais apropriada e segura de gerenciamento
de resíduos, assim como a caracterização do tipo
de resíduo gerado e a forma mais apropriada para

descarte, o manuseio adequado, o acondicionamento dos resíduos e a análise personalizada das
possibilidades de reciclagem e reutilização dos resíduos sólidos, sendo os materiais que não tem mais
utilidade dentro dos processos de uma empresa ou
que chegaram ao fim de sua vida útil, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na
rede pública de esgotos, em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente
inviáveis, considerando a tecnologia disponível.
O material de resíduos sólidos pode ser reutilizado ou reciclado. Para isso, precisam ser separados de acordo com a sua composição. Em outras
palavras, ainda possuem algum valor econômico
que pode ser aproveitado pelas indústrias, por cooperativas de catadores e outros componentes da
cadeia produtiva. No PGRS, está incluso o diagnóstico situacional do gerenciamento de resíduos sólidos da empresa; os procedimentos de segregação,
acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final; as ações preventivas e corretivas a
serem executadas em situações de gerenciamento
incorreto ou acidentes e as metas e procedimentos
relacionados à minimização da geração de resíduos
sólidos. Com isso, a empresa tem como benefícios
a gestão empresarial dos resíduos sólidos, com a
não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo
com legislação e as normas regulamentadoras.
Conheça os serviços especializados técnicos do
SENAI para aumentar a eficiência da sua empresa
Além do Plano de Gerenciamento de Resíduos
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Sólidos (PGRS), o SENAI oferta os serviços técnicos
especializados em inovação, como os serviços de
inspeção e os serviços operacionais, sendo eles:
•Inspeção periódica de segurança em Compressores;
•Inspeção periódica de segurança em Caldeiras;
•Diagnóstuco de Eficiência Energética;
•Suporte para medição elétrica;
•Serviços técnicos para marcenaria;
•Manutenção de máquinas e equipamentos;
•Diagnóstico eletrônico em motores automotivos através de scanner.

Também são realizados Serviços de Consultoria
em Tecnologia, que abrangem trabalhos de diagnóstico, soluções de problemas e recomendações
no campo do processo de produção de produtos
e da execução de serviços, visando à melhoria de
qualidade, produtividade e competitividade dos
negócios empresariais. São eles:
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•Consultoria em lean manufacturing (manufatura enxuta);
•Soluções em adequação de layout;
•Implantação do programa 5s;
•Programa indústria mais produtiva (conectividade);
•Procedimento operacional padrão;
•Adequação para atendimento à NR 10;
•Adequação para atendimento à NR 12;
•Adequação para atendimento à NR 13;
•Adequação para atendimento à NR 20;
•PMOC - Plano de manutenção operação e
controle;
•Inventário de máquinas;
•Registro de criação de marcas.
Para ter acesso aos serviços, as indústrias interessadas devem entrar em contato através dos telefones (95) 2121-5064, ou pelo e-mail (relcom@
rr.senai.br).

Indústria migra do Sudeste para as demais regiões
do país em dez anos,mostra estudo da CNI
São Paulo e Rio de Janeiro perderam participação na produção nacional, enquanto Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia,
Pernambuco e Mato Grosso do Sul aumentaram sua importância

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que, em uma década, ocorreu uma importante
desconcentração da indústria brasileira, com redução da participação da região Sudeste no PIB industrial e um aumento na participação das demais
regiões geográficas, Sul, Centro-Oeste, Nordeste
e Norte. Nesse movimento, São Paulo perdeu 5,5
pontos percentuais de participação na produção
manufatureira do Brasil, a maior queda entre os
26 estados e o Distrito Federal. O Rio Janeiro obteve o segundo pior desempenho, com recuo de 1,1
ponto percentual. A pesquisa compara os biênios
2007-2008 e 2017-2018.
De acordo com o economista-chefe da CNI, Renato da Fonseca, São Paulo continua sendo o principal parque industrial do País, mas a indústria
brasileira tem migrado do Sudeste, que perdeu 7,5
pontos percentuais na indústria de transformação,
principalmente para as regiões Sul e Nordeste, que
aumentaram 3,2 pontos e 2,9 pontos respectivamente. São Paulo responde por 38,15% do valor
adicionado da Indústria de transformação, o segun-

do colocado, Minas Gerais, tem 10,09%.
“Essa diversificação regional é um movimento
positivo, porque observamos o desenvolvimento
econômico de outros estados. A indústria usualmente paga os melhores salários e fermenta indústrias menores dentro da mesma cadeia produtiva
e alavanca os outros setores, como o de serviços”,
avalia o presidente da CNI Robson Braga de Andrade
Pará foi o estado que mais ganhou espaço na
produção industrial nacional total, em razão do
crescimento de sua indústria extrativa, sobretudo
da extrativa mineral. Aumentou 1,5 ponto percentual. Junto com o Pará, Rio Grande do Sul, Paraná,
Pernambuco e Mato Grosso do Sul, formam o grupo dos cinco estados de melhor desempenho. Além
deles, a Bahia se destaca por ter sido o estado que
mais ganhou importância na produção da indústria de transformação no período. Sua participação
também aumentou em 1,5 pontos.
Mesmo com o movimento de descentralização
da indústria total – Extrativa, Transformação, Cons-
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trução e serviços Industriais de Utilidade Pública –
cerca de 80% da indústria brasileira estão concentradas no Sul e Sudeste do Brasil.
“O que o Brasil precisa é fortalecer o setor industrial, para que ele seja cada vez mais dinâmico e
competitivo, ajudando a superar a mais grave crise
sanitária, econômica e social que já vivenciamos.
Não existe país forte sem indústria forte”, diz Robson Braga de Andrade.
São Paulo perdeu participação na produção nacional de 20 dos 24 setores
São Paulo perdeu participação na produção nacional de 20 dos 24 setores que compõem a Indústria de Transformação entre 2007-2008 e 20172018. As maiores perdas se deram nos setores de
Celulose e papel, Produtos de metal, Vestuário e
acessórios e Máquinas e materiais elétricos.
A participação do estado de São Paulo na produção nacional de celulose e papel caiu de 50,3%, no
biênio 2007-08, para 32,2%, em 2017-2018. Ainda
assim, São Paulo continua sendo o maior produtor,
seguido por Paraná, que responde por 14,1% da
produção nacional. A perda de São Paulo se deve
sobretudo ao crescimento de Mato Grosso do Sul,
que saiu do 14º lugar no ranking, com 0,23% da
produção nacional, para a 3ª posição, com 11% da
produção nacional.
Na década analisada, o estado de Santa Catarina ultrapassou São Paulo no setor de Vestuário e
acessórios, se tornando o maior estado produtor
do Brasil. Santa Catarina passou a ter 26,8% da produção nacional, superando a produção de São Paulo, que corresponde a 22,5%.
São Paulo continua sendo o principal produtor
de veículos automotores e manteve-se responsável
por 52% da produção nacional do setor. Paraná subiu do 3º para o 2º lugar (com 13,8% da produção
nacional), ultrapassando o estado de Minas Gerais
(com 9,7%).
Apesar das perdas na indústria de transformação, São Paulo ganhou importância na indústria
extrativa. Passou de 1% para 7,7% de participação
nesse segmento entre 2007-2008 e 2017-2018.
Estados produtores de petróleo tiveram as
maiores perdas da produção industrial na década
O estudo da CNI mostra que parte considerável
dos estados que mais perderam participação no
PIB da Indústria têm indústrias intensivas na produção do petróleo: Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Sergipe e Rio Grande do Norte.
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Chama atenção, no entanto, a perda de participação da indústria extrativa do Rio de Janeiro para
a produção nacional desse segmento da indústria.
Ela caiu de 61,8% para 37,3%, em razão da queda
no valor adicionado no setor de Extração de petróleo e gás natural, que responde por quase um quarto (24,1%) do PIB industrial fluminense no biênio
2017-2018.
Além disso, o estado perdeu importância para
a produção brasileira de 16 dos 24 setores da Indústria de Transformação, as maiores perdas sendo
dos setores de Impressão e reprodução, Farmoquímicos e farmacêuticos e Manutenção e reparação.
O estado do Rio de Janeiro perdeu a segunda posição no ranking dos maiores parques industriais
entre as Unidades da Federação brasileiras para
Minas Gerais, em razão do desempenho da indústria extrativa e da indústria de transformação. A
participação do Rio de Janeiro no PIB industrial caiu
de 14,5% para 10,1%.
Conheça os principais movimentos regionais
- Santa Catarina ultrapassou São Paulo no setor
de Vestuário e acessórios, se tornando o maior estado produtor do Brasil
- Bahia foi o que mais ganhou importância na
produção da Indústria de Transformação brasileira entre os biênios 2007-2008 e 2017-2018. Teve
esse ganho associado principalmente à conquista
de uma maior parcela da produção brasileira de
Máquinas e materiais elétricos, Borracha e material plástico, Bebidas e Produtos de minerais não
metálicos, como cimento, tijolos e vidro.
- Pernambuco foi o segundo estado que mais ganhou importância na produção industrial. Aumentou em 1,3 ponto percentual a sua participação,
por ter conquistado uma parcela maior da produção brasileira de Veículos automotores, Outros
equipamentos de transporte, Derivados do petróleo e biocombustíveis e Produtos de metal.
- Paraná, com o terceiro maior ganho de participação na produção industrial brasileira na última
década, se destaca com uma fatia adicional importante da produção nacional dos setores de Impressão e reprodução, Produtos de Madeira, Veículos
automotores e Celulose e papel.
- Rio Grande do Sul, quarto estado com melhor
desempenho nacional do indicador de participação
na indústria brasileira na última década, tem esse
ganho associado principalmente aos setores de
Máquinas e equipamentos, Derivados do petróleo
e biocombustíveis, Celulose e papel e Produtos de
metal.
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- São Paulo continua sendo o principal produtor
de Veículos automotores e manteve-se responsável
por 52% da produção nacional do setor. O estado
do Paraná subiu do 3º para o 2º lugar (com 13,8%
da produção nacional), ultrapassando o estado de
Minas Gerais (com 9,7%).
- Mato Grosso do Sul se tornou um dos mais importantes para a produção do setor de Celulose e
papel na última década. O estado avançou da 14ª
para a 3ª colocação no ranking nacional de maiores
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estados produtores do setor de Celulose e papel.
- Pará foi o estado que mais ganhou espaço na
produção industrial nacional (+1,5 ponto percentual), em razão do aumento do valor adicionado de
sua indústria extrativa. Entre os biênios 2007-2008
e 2017-2018, o valor (nominal) da produção da Indústria Extrativa do Pará registrou alta, em reais,
de mais de 300%. Esse aumento é resultado de alta
dos preços (172%), acompanhada de crescimento
do volume produzido (76%).

Cursos EaD são oportunidade para entrar
no mercado de trabalho

Estudar de qualquer lugar é o principal motivo para o ganho de adeptos que buscam ter
autonomia para crescer profissionalmente
Tem coisa mais fácil que estudar, sem sair de casa?
Em tempos de pandemia o ensino a distância é a opção de milhões de pessoas em todo o Brasil. E é fácil de
verdade, pelo menos no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). No SENAI, você estuda onde,
quando e como quiser. Há opções de cursos em que dá
para fazer a matrícula a qualquer momento e muitos
são de graça. Mudar de vida, melhorar o currículo e adquirir mais conhecimento, está a um clique de distância.
E tem muita gente fazendo. Só no ano passado, foram
mais de 1 milhão de matrículas em cursos a distância no
SENAI, em todo o Brasil.
O mercado de trabalho não para de evoluir, e pensando nos profissionais do futuro, o Mundo SENAI é a
loja online que disponibiliza diversos títulos de cursos
inovadores e atuais. Além de conhecer de perto os caminhos que podem seguir, os interessados podem usufruir do Mundo SENAI como uma oportunidade para

quem está começando uma carreira e busca orientação
profissional, ou para quem já atua na indústria e quer
se aperfeiçoar ou até mesmo para quem busca apenas
informação para decidir qual caminho seguir.
O Mundo SENAI oferece cursos pagos e gratuitos, e a
lista completa das áreas de atuação e cursos está disponível na loja on-line. É importante considerar que, após
a conclusão e aproveitamento dos cursos, os participantes recebem certificado com validade nacional, e ainda,
podem se inscrever no Emprega Indústria, programa
que encaminha egressos para o mercado de trabalho.
Para ter acesso aos cursos e se inscrever, os interessados devem acessar a loja on-line, selecionar se o curso é para você ou para empresa. Em seguida, selecionar
o estado de Roraima, e então, terá acesso à lista de cursos disponíveis. Quando decidir qual formação deseja,
é só clicar no botão “inscreva-se agora” e se cadastrar.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através da Central de Atendimento pelo telefone (95) 2121-5050, ou acessar o link (loja.mundosenai.com.br/rr).
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APRENDIZADO

IEL Roraima segue com vagas abertas para
o evento Diálogos para o futuro
Com o tema “Inteligência emocional para negócios em tempos de pandemia”, o evento Diálogos
para o Futuro segue com inscrições abertas até a
manhã do dia 26 de maio. O evento gratuito ocorrerá no mesmo dia 26 das 14h30 às 17h de modo
híbrido, ou seja, tanto na modalidade online como
presencial.
O encontro será mediado pela administradora,
trainer e consultora empresarial, Scheila Carneiro
e contará também com a participação da coordenadora de desenvolvimento organizacional do SENAI/RR, Francinaira Paixão, a superintendente do
IEL/RR, Ronia Baker. Na ocasião também estarão
presentes o consultor de recursos humanos da empresa Norberto, Alexandre Sá, além da reitora do
Centro Universitário Estácio da Amazônia, Brena
Linhares.
Voltado para as empresas, instituições de ensino
de nível técnico e superior e também estagiários, o
objetivo é promover a troca de informações entre
as empresas e as instituições de ensino que preparam esses estagiários para o mercado de trabalho.
Conforme a gerente de estágios do IEL, Thaise
Coelho, o evento será um momento fundamental para troca de conhecimento e aprendizado no
desenvolvimento da gestão de pessoas afetado,
principalmente, neste momento em que uma pandemia assola o mundo. “Será principalmente um
bate-papo que visa trazer trocas e aprendizados.

Queremos entender o que tem influenciado a gestão de pessoas nas empresas focando no tema da
inteligência emocional para resolver possíveis problemas na área”, explica Thaise.
Ainda para a gerente de estágios, esse momento
é também para entender como a pandemia afetou
o mundo do trabalho local e o setor de gestão de
pessoas. “Queremos entender quais são os efeitos
dessa pandemia. E desde que abrimos as inscrições
percebemos que o assunto é fundamental, pois nós
temos recebido feedback de empresas parceiras ou
não, estagiários, e do público em geral. Quais são
as ações que as empresas tomaram para lidar com
essa eventualidade? O que fazer para que uma empresa não tenha um funcionário com depressão ou
com problemas emocionais? São assuntos fundamentais e queremos conhecer a realidade e o que
tem sido feito para lidar esses problemas”, finaliza
a gerente.
Os interessados podem realizar a inscrição no
site www.ielrr.org.br e obter mais informações
pelos contatos 3212-3884 ou (95) 98112-2048. O
evento disponibilizará certificado, sendo importante destacar que a modalidade presencial será realizada no auditório do IEL localizado na Av. Capitão
Júlio Bezerra, 363 – Centro com limitação de pessoas. A confirmação da presença será feita pelo e-mail estagio@ielrr.org.br.

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 414 - 21.05.2021

15

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 414 - 21.05.2021

16

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 414 - 21.05.2021

17

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 414 - 21.05.2021

18

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 414 - 21.05.2021

19

Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 414 - 21.05.2021

20

