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FIER lança Balança Comercial de Roraima
referente ao mês de julho de 2020

Saldo da Balança Comercial

Desempenho das Exportações
  Tipos de bens exportados

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 produ-
tos provenientes de outros países. 

A Balança Comercial de Roraima apresentou um saldo superavitário em julho, registrando um volume negociado 
em US$ 14.579.176,00, que se comparado aos US$ 10.577.403,00 registrados no mesmo período do ano passado, 
representa um aumento de 37,83% no saldo. O gráfico a seguir apresenta este comportamento mês a mês em cada 
um dos exercícios. Nota-se que julho de 2020 registra o maior resultado nos dois casos.

No que se refere aos tipos de bens exportados, há uma divisão entre Bens de Consumo (BC), Bens Intermediários 
(BI), e Bens de Capital (BK). Bens de consumo são aqueles itens que foram exportados para o consumidor final, como 
por exemplo alimentos, produtos de limpeza e de higiene. Os Bens Intermediários referem-se aos itens que são fa-
bricados e destinados à produção de outros bens, não estando estes itens disponíveis para o consumidor final. Já os 
Bens de Capital são produtos que provocam o surgimento de novos bens, tais como máquinas e equipamentos. O 
gráfico a seguir apresenta o percentual de cada bem que foi exportado pelo Estado em julho.

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 es-
trangeiros, de maneira a fortalecer a competitividade do 
Estado e do país.

Segue abaixo, um resumo do comportamento da Ba-
lança Comercial de Roraima, de acordo com dados mais 
recentes dos órgãos oficiais:
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  Julho em relação a junho de /2020
As exportações roraimenses registraram em julho um valor total de US$ 15.392.326,00, correspondendo assim a 

um aumento de 3,32% em relação ao mês anterior, quando se obteve um valor de US$ 14.897.017,00.

Também foi registrado  um aumento ao compararmos o resultado de julho deste ano, com o mesmo período de 
2019, o que representa 30,21% ou US$ 11.820.776,00 a mais nas exportações.

Principais produtos exportados



3Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 402 - 14.08.2020

No que se refere aos tipos de bens importados, há também uma divisão entre Bens de Consumo (BC), Bens Inter-
mediários (BI), e Bens de Capital (BK), onde o gráfico a seguir apresenta o percentual de cada bem que foi importado 
pelo Estado em julho.

Conforme tabela abaixo, o valor das importações efetuadas em julho de 2020 foi menor do que o registrado em 
2019, apresentando assim uma queda de 52,91%

Principais Países de destino

IMPORTAÇÕES
 Tipos de bens importados

Julho em relação a junho / 2020
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Principais produtos importados

Principais Países de origem

Fonte: ComexStat/SECEX/MDIC

Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER
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SESI Roraima iniciou o retorno gradual dos serviços de 
Saúde e Segurança no Trabalho e Promoção da Saúde

O Serviço Social da Indústria de Roraima (SESI/RR) ini-
ciou o retorno gradual de alguns serviços para a comuni-
dade em geral, respeitando as orientações do Plano de Re-
tomada da Economia, assim como as recomendações do 
Ministério da Saúde, afim de garantir a segurança de seus 
clientes e colaboradores. 

No dia 20 de julho, quando iniciou a primeira fase do 
Plano, retornou com atendimentos de odontologia, pre-
ventivo, fonoaudiologia, clínica geral e a realização de exa-
mes laboratoriais, agora inclusive, com a oferta de Teste 
Rápido (IGG/IGM) e Exame Sorológico (IGG/IGM) para CO-
VID-19.  

Já na segunda fase, que ocorreu em 05 de agosto, retor-
nou com as atividades de natação, hidroginástica, ginástica 
e cursos livres de música, sendo permitidas apenas para 
alunos a partir de 12 anos. 

Todos os atendimentos foram repensados e tiveram a 
logística reorganizada com o objetivo de evitar aglomera-
ções e contribuir para a não proliferação do novo Coro-
navírus. Toda a capacidade de atendimento, em todos os 
serviços, foi reduzida, de modo que as pessoas dentro de 
um ambiente possam manter um distanciamento mínimo 
de segurança umas das outras.

A entrada na instituição só é permitida mediante utili-
zação obrigatória de máscara e verificação da temperatura 
corporal, pessoas com temperatura a partir de 37,8° não 
serão autorizadas a entrar. Por todo o SESI foram disponi-
bilizados recipientes e dispensers com álcool 70%, fixados 

cartazes com medidas preventivas contra a COVID-19, as-
sim como informações de sintomas e como identificá-los. 

Todos os colaboradores receberam Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e foram treinados para atender 
a todos os clientes da forma mais segura para as duas par-
tes, desde as medidas de distanciamento durante o aten-
dimento, até o manejo de documentos para cadastros, 
caso necessário.

De acordo com a gerente executiva da unidade de Saúde 
e Segurança na Indústria do SESI/RR, Waldeth Gondim, to-
das as medidas de prevenção estão sendo tomadas. “Nos 
preparamos para retornar com esses serviços atendendo à 
todas as exigências legais do município, expressas no Pla-
no de Retomada da Economia, assim como as orientações 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério 
da Saúde, que temos acompanhado durante esse período 
de pandemia. Fizemos e continuamos fazendo tudo com 
muito cuidado e carinho, pois entendemos a gravidade 
dessa situação e temos total respeito pela vida de nossos 
clientes e colaboradores. Levamos muito a sério todas as 
medidas de prevenção, essa é a nossa máxima por aqui e 
estamos preparados para atender a todos da melhor ma-
neira possível”, afirmou. 

O retorno aconteceu após a publicação do Decreto Mu-
nicipal 74-E, de 15 de julho de 2020, que aprovou o Pla-
no de Retomada da Economia no município de Boa Vista, 
com base nos requisitos de saúde pública e controle da 
COVID-19. 

Aula de ginástica. Atendimento na área de saúde.
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A solidariedade de mais de 700 voluntários de rede co-
ordenada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI) fez a diferença na vida de milhares pessoas em 
todo o Brasil. Desde que a pandemia do novo Coronavírus 
ati ngiu o país, 2.007 mil venti ladores pulmonares foram 
consertados gratuitamente e devolvidos às insti tuições de 
saúde em 24 estados e no Distrito Federal. Em Roraima, já 
foram devolvidos 15 aparelhos recuperados gratuitamente 
a enti dades de saúde de Boa Vista. A esti mati va é de que 
cada equipamento possa salvar até dez vidas durante seu 
prazo de uti lização. 

Os aparelhos, importantes no tratamento de doentes 
graves da Covid-19, estavam sem uso e foram restaurados 
graças à união de 28 insti tuições e empresas. Desde 30 de 
março, quando a Iniciati va + Manutenção de Respiradores 
passou a trabalhar, foram recebidos em todo o país 3.989 
respiradores, dos quais 951 estão em manutenção e 173 
passam por calibração, últi ma etapa antes da devolução 
ao serviço de saúde. A maioria dos equipamentos restau-
rados precisava de novas peças para voltar a operar. 

“A iniciati va de consertar esse equipamento hospitalar 
fundamental para salvar as vidas de quem tem as formas 
mais graves da doença contribui de forma expressiva para 
o árduo trabalho que está sendo realizado pelos profi ssio-
nais da saúde e para reduzir a necessidade de importação 
do equipamento”, avalia o presidente da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade. 
Em todo o Brasil, o SENAI mobilizou mais de R$ 482 

milhões em ações desti nadas a prevenir, diagnosti car e 
tratar os efeitos da Covid-19. A Rede SENAI de Inovação e 
Tecnologia contra o Coronavírus foi mobilizada a parti r da 
chamada “Missão contra a Covid-19” do Edital de Inovação 
para a Indústria. Primeira chamada de fomento a projetos 
inovadores do Brasil, lançada em 18 de março, investi u R$ 
29 milhões no fi nanciamento de 34 projetos com rápida 
implementação e escala nacional. Os recursos foram apli-
cados pelo SENAI, pela Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (Embrapii) e pela Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Rede voluntária coordenada pelo SENAI entrega 
mais de 2 mil respiradores consertados a hospitais
Em Roraima, já foram entregues 15 aparelhos recuperados gratuitamente a entidades de saúde de Boa Vista. 

A iniciativa conta com a participação de 28 instituições e empresas.

Victor Marin Contreras, Engenheiro Elétrico do SENAI-RR.

Os Insti tutos do SENAI possuem pesquisadores qua-
lifi cados, equipamentos e infraestrutura de vanguarda 
para desenvolvimento de produtos e processos inova-
dores, assim como para a oferta de serviços de consul-
toria e metrologia. Desde que a rede de 27 Insti tutos 
SENAI de Inovação foi criada, em 2013, mais de R$ 1 bi-
lhão foi aplicado em 1.086 projetos concluídos ou em 
execução. A estrutura conta com mais de 700 pesqui-
sadores, sendo que cerca de 44% possuem mestrado 

ou doutorado. Atualmente, 15 centros são unidades 
Embrapii, e têm verba diferenciada para fi nanciamen-
to de projetos estratégicos de pesquisa e inovação. A 
rede de 60 Insti tutos SENAI de Tecnologia possui corpo 
técnico de cerca de 1.200 especialistas e consultores 
que prestam serviços buscando melhorar a qualidade 
de produtos e serviços, a produti vidade e a competi ti -
vidade dos negócios.

A rede de Inovação e de Tecnologia do SENAI
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Dia Nacional do Estagiário

Cursos de MBA Executivo e Pós-graduação com ofertas imperdíveis

Celebrado em 18 de agosto, o Dia Nacional do Estagi-
ário marca a publicação do Decreto que regulamentou o 
estágio no país, em 1982. A parti r de 2008, a ati vidade pas-
sou a ter regras defi nidas por uma lei específi ca, que torna 
obrigatório o pagamento de bolsa e auxílio-transporte, li-
mita a jornada semanal, garante 30 dias de férias por ano, 
entre outros direitos.

A data tem como objeti vo esti mular esse ti po de contra-
tação e celebrar as vantagens da modalidade.

O estágio no Brasil atua como o complemento da for-
mação acadêmica, por meio da parti cipação em situações 
reais de vida e trabalho de sua área de estudo.

 E é exatamente isso que faz o estagiário de hoje, ser de 
extrema importância para a empresa que integra.

Atualmente, não existe mais a imagem do estagiário que 
só está ali para ati vidades sem relevância estratégica den-
tro do ti me de trabalho. Ele agrega valores e inovações.

O IEL/RR parabeniza a todos que através do estágio, 
buscam trilhar seus caminhos rumo ao crescimento pes-
soal e profi ssional.

E você que é estudante do ensino técnico ou superior 
faça seu cadastro para vagas de estágio em nosso site (sne.
iel.org.br).

Mais informações podem ser obti das por meio do tele-
fone: (95) 98112-2048.

IEL, presente em todas as etapas da sua carreira profi s-
sional!

O Insti tuto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR, em parce-
ria com a Faculdade de Educação a Distância São Luís, está 
com condições especiais para o mês de agosto, nos cursos 
de MBA Executi vo e pós-graduação.

 O MBA Executi vo está com valor reduzido para os cursos 
de 12 (doze) e 18 (dezoito) meses. Já para os interessados 
em cursos de pós-graduação, na efeti vação da matrícula, o 
novo aluno ganhará dois cursos de extensão ou aperfeiço-
amento, podendo ser nas seguintes áreas: Comunicação e 

EAD, Docência, Gestão Educacional, Inclusão, Literatura e 
Linguagem, Metodologia de Ensino, Pensamento e Socie-
dade e Psicopedagogia/Psicomotricidade.  

Para aproveitar essas condições especiais, a inscrição 
deverá ser realizada diretamente no polo da Faculdade até 
31 de agosto de 2020, situado na Av. Capitão Júlio Bezer-
ra, 363 – Centro. Para mais informações os telefones para 
contato são: (95) 3623-1307 / (95) 98120-2075.


