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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.

Valorização das Pessoas

cios fechados com outros países. Quando comparado
este resultado com o do mês anterior, registrar-se um
aumento de 493,35% no total exportado.

Janeiro/2019 em relação a janeiro/2018.
Os dados econômicos mostram que, ao se comparar o mês de janeiro de 2019 com o mesmo período
no ano de 2018, as exportações roraimenses tiveram
um comportamento positivo, tendo como resultado
um aumento de 834,38% em suas relações econômicas com outros países.

Segue abaixo, um resumo do comportamento da
Balança Comercial de Roraima, de acordo com dados
mais recentes dos órgãos oficiais:
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
No mês de janeiro a Balança Comercial de Roraima
apresentou um saldo superavitário referente às suas
relações comerciais com outros países, tendo como
resultado um montante de US$ 5.779.473. Ao compararmos o valor apresentado na balança do mês de janeiro de 2019 com o mesmo período no ano de 2018,
registra-se um aumento de 115,10%.

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

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Janeiro em relação a dezembro.
As exportações roraimenses totalizaram em janeiro
de 2019 um montante de US$ 8.538.018,00 em negó-

Para entendermos melhor o destino dos produtos roraimenses, a figura a seguir apresenta os países
com os quais Roraima manteve relações de venda.
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de importações no mesmo período no ano de
2018, percebe-se que há um aumento de aproximadamente 35% neste tipo de transação internacional, o que significa que o estado adquiriu mais
produtos oriundos do exterior.
Principais produtos importados e Países de origem

IMPORTAÇÕES

Janeiro em relação a dezembro.

No mês de janeiro o item que teve maior importação foi Aviões e outros veículos aéreos, que
deteve 82,26% do montante total importado de
produtos adquiridos do mercado internacional.
A tabela abaixo relaciona os cinco produtos mais
importados pelo estado.

A figura a seguir mostra os países produtores
As importações roraimenses totalizaram em
janeiro de 2019 um valor de US$ 2.758.545,00, o dos itens que Roraima importou no mês de noque representa um aumento de 63,85%, quando vembro:
comparamos este valor referente às aquisições
de produtos oriundos de outros países com o mês
anterior.

Janeiro/2019 em relação a janeiro/2018.

Quando comparamos o valor total dos produtos importados em janeiro de 2019, com o valor
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Escola do SESI abre a 1ª turma do Novo
Ensino Médio
A instituição é a primeira escola a implantar esse modelo no Estado

Alunos do Novo Ensino Médio com professores do SESI e SENAI

O SESI Educação iniciou, no dia 4 de fevereiro, a

de competências que atendam a um perfil profissional sin-

1ª turma adaptada ao Novo Ensino Médio, tendo como

tonizado com o futuro, a Indústria 4.0, os quais são inte-

base o que preconiza a nova Lei do Ensino Médio (Lei

grados ao SENAI.

13.415/2017), sendo pioneiros, na implementação de um

Para a diretora da Escola do SESI, Gardênia Caval-

currículo organizado por áreas de conhecimento, total-

cante, com o Novo Ensino Médio, a Escola do SESI estará

mente contextualizado à realidade dos estudantes e inte-

possibilitando a centenas de adolescentes e jovens a opor-

grado à formação técnica e profissional e com duração de

tunidade de crescimento no estudo técnico e profissional,

três anos.

preparando-os melhor para o mundo do trabalho. “ Esse

A metodologia utilizada é de acordo com a Nova
Reforma na Educação Brasileira, e atende a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. As turmas de ensino médio
técnico, contam com dois itinerários de ensino, sendo um
na área Técnico em Eletrotécnica e outro com Habilitação
Profissional de Técnico em Redes, com desenvolvimento

é um passo importante tanto para o SESI e SENAI quanto para os pais, que almejam ver seus filhos concluirem
essa etapa escolar antes do ingresso na faculdade e, consequentemente, estejam preparados para o mercado de
trabalho. A nossa ideia é que mais turmas do Novo Ensino
Médio sejam abertas nos próximos anos”, afirmou a diretora Gardênia Cavalcante.
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Os diferencias do Novo Ensino Médio
BNCC - O diferencial do currículo do ensino médio será
composto pela Base Nacional Comum Curricular e por
itinerários formativos, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, os
quais são: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e
suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias;
Ciências humanas e sociais aplicadas; Formação técnica e
profissional.
STEAM – A utilização da metodologia integrada é baseada
em projetos, que tem o objetivo de formar pessoas com
diversos conhecimentos, desenvolver valores juntamente
com os conteúdos abordados e preparar alunos e cidadãos
para os desafios do futuro. Usando as tecnologias (office
365 - é um conjunto de serviços que permite colaborar e
compartilhar os seus trabalhos escolares e robótica desenvolve o conhecimento cientifico alinhado à resolução de
problemas existentes na sociedade por meio da tecnologia) para ampliação da aprendizagem significativa.
INFRAESTRUTURA – Para melhor efeito de aprendizagem
e integração das disciplinas, a Escola do SESI conta com
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salas amplas com lousas digitais, laboratórios de robótica
e ciências.
Infográfico sobre o itinerário de formação técnica
e profissional.

De acordo com a coordenadora pedagógica do
Ensino Médio, Fernanda Rodrigues, “O SESI está saindo
na frente com a implantação do Novo Ensino Médio que
é muito inovador e desafiador. Nesse modelo de ensino
trabalhar com as metodologias ativas e as STEAM deixa os
alunos mais ativos e incentiva-os a pesquisa. A experiência
com essa primeira turma está sendo diferente e fascinante,
pois temos que desconstruir tudo o que sabíamos sobre o
ensino, temos o aluno como protagonista do ensino e o
professor o mediador desse processo de aprendizagem.
Nosso processo de ensino-aprendizagem é constante e as
aulas passaram a ser mais dinâmicas, a avaliação diferenciada”, relatou.
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SESI amplia vagas de gratuidade
para o ensino médio

As vagas são para o Ensino Médio

O Serviço Social da Indústria – SESI, por meio
do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI, tornou público o edital
002/2019, referente ao Programa de Gratuidade,
para os dependentes dos trabalhadores da indústria
que recebam até dois salários mínimos e meio.
São mais sete vagas disponíveis para o 1º Ano
do Ensino Médio, turno vespertino. Os interessados
podem se inscrever até o dia 15 de março, das 8h às
12h e das 14h às 18h, na secretaria da Escola, na Av.
Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 – Aeroporto. O
edital de gratuidade está disponível no site (www.sesiroraima.com).
Para isso é necessário preencher o requerimento de solicitação de vaga e a declaração de baixa renda, que está disponível na secretaria do CET e
apresentar a cópia dos seguintes documentos: Contrato da Carteira de Trabalho; Documento oficial com
foto do trabalhador e cônjuge; Cópia dos 3 últimos
contracheques; Certidão de Nascimento do dependente que estará concorrendo a vaga; Comprovante

de Inscrição e Situação Cadastral e Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP, com o código de recolhimento
para indústria, onde conste o nome do trabalhador.
Se for o caso, declaração de união instável.
O contemplado além da gratuidade das mensalidades escolares, receberá um kit de material didático e dois jogos de uniforme. A bolsa terá validade
durante todo o ano letivo e poderá ser renovada de
acordo com critérios da direção do SESI.
O resultado será divulgado dia 21 de março,
por meio do site do SESI no link Edital de Gratuidade
e nos murais da Escola. Os que forem contemplados
deverão realizar as matrículas no dia 22 do mesmo
mês.
Confira o cronograma:
Prazo para solicitar a vaga: 19/02 a 15/03/2019
Análise da documentação pela Comissão: 18 a
20/03/2019
Resultado Final: 21/03/2019
Matrículas: 22/03/2019
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Escola do SESI irá realizar
Baile do Sesinho
Bailinho é realizado todos os anos em alusão ao carnaval

Bailinho do Sesinho de 2018

O Centro de Educação do Trabalhador João
de Mendonça Furtado – CET, realiza todos os anos o
Baile do Sesinho. Por meio desse projeto é possível
trabalhar temas específicos envolvendo toda a comunidade escolar. Este ano o bailinho será realizado no dia 1° de março, para as turmas do maternal
ao 3° ano do Ensino Fundamental.
O carnaval é uma manifestação cultural brasileira, uma festa folclórica que proporciona a interação entre várias pessoas num contexto descontraído e com diversidade de costumes. A Escola do
SESI ao desenvolver projetos como esses, trabalha
de forma descontraída e interdisciplinar, ou seja,
envolvendo todas as disciplinas e, assim, adquirin-

do mais conhecimento.
As atividades lúdicas que serão realizadas fazem com que os alunos aprendam mais sobre dança, expressão corporal, jogos e brincadeiras populares, cidadania, pluralidade cultural e respeito.
De acordo com a coordenadora pedagógica,
Mileyde Cabral, as expectativas para o bailinho são
as melhores. “ Trabalhamos no coletivo para que
tudo dê certo! Está tudo preparado para esperarmos nossas crianças fantasiadas, onde terá marchinhas, apresentações, desfiles e atividades dirigidas
por nossos professores e estagiários, cada turma no
seu horário conforme o cronograma” finalizou.
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SENAI abre inscrições para processo seletivo
dos cursos da Aprendizagem Industrial
Ao todo são 66 vagas. Jovens interessados, com idade entre 14
e 22 anos, como esclarece o edital, podem se inscrever pelo site
www.rr.senai.br
Nos dias 27 e 28 de fevereiro ocorrem as
inscrições para o processo seletivo do 1º semestre
de 2019 para os cursos de aprendizagem industrial,
em diferentes áreas da indústria. Ao todo são 66 vagas. Jovens interessados, com idade entre 14 e 22
anos, conforme o curso pretendido, podem se inscrever pela internet, conforme cronograma descrito no edital, que está disponível em www.rr.senai.
br.
As vagas são para os cursos de Assistente
Administrativo, Operador de Microcomputador,
Auxiliar de Obras e Edificações, Eletricista de Manutenção Industrial e Padeiro Confeiteiro. Os cursos
são divididos em fase escolar e fase prática, conforme descrito no edital, disponível no site da instituição.
A prova será realizada na data provável do
dia 16 de março com exames de língua portuguesa
e matemática, que terão 15 questões cada. Os cursos são gratuitos e estão previstos para iniciarem a
partir do mês de maio. Não há valor para taxa de
inscrição.
É importante que os candidatos estejam
atentos ao local da realização do curso, observando que os aprovados nos cursos de Eletricista Industrial e Operador de Microcomputador vão estudar no Centro de Formação Profissional do SENAI
Carlos Coêlho, localizado no Distrito Industrial. Os
aprovados nos demais cursos estudarão no Centro
de Formação Profissional Prof Alexandre Figueira
Rodrigues, localizado no bairro Asa Branca.
A classificação será por ordem de notas e o
resultado será divulgado no inicio de abril no site
institucional e no mural da instituição, bem como
todas as etapas do processo seletivo.

O Curso de Aprendizagem Industrial é gratuito e destinado a candidatos que estejam frequentando a escola, caso ainda não tenham concluído o
ensino médio e que buscam capacitação para o primeiro emprego. É oferecido para os candidatos que
tenham, no mínimo, 14 anos na data da matrícula
e, no máximo 22 anos, com exceção de candidatos
com deficiência.
A lista com todos os cursos oferecidos por
cada escola do SENAI pode ser conferida no edital
ou no mural das próprias unidades. Informações
como o horário e o local da prova serão divulgadas
no site e mural da instituição até três dias antes da
prova.
Ao final do curso, os alunos recebem Certificado de Aprendizagem Industrial, com carga horária
que varia de 800 a 1.200 horas. A seleção de candidatos da comunidade ocorre para preenchimento
das vagas remanescentes do processo seletivo realizado para candidatos encaminhados formalmente
por empresas contribuintes do SENAI-RR.
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