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DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES

 A Balança Comercial do Estado de Roraima é 
definida a partir da comparação entre o montante ge-
rado pelas exportações e importações.
 O saldo é registrado a partir da diferença en-
tre 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 paí-
ses. 
 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 maneira a fortalecer a 
competitividade do Estado e do país.
 Segue abaixo, um resumo do comportamento 
da Balança Comercial de Roraima, de acordo com da-
dos mais recentes dos órgãos oficiais:

Total exportado 
 As exportações realizadas em novembro do 
corrente ano apresentaram o segundo melhor resul-
tado dentre os demais meses, obtendo um valor de 
US$ 27.093.786,00. Contudo, este resultado foi 3,72% 
menor do que as exportações realizadas no mesmo pe-
ríodo de 2019, onde se exportou US$ 28.140.611,00. 
O gráfico a seguir apresenta o comportamento das ex-
portações ao decorrer dos anos de 2019 e 2020.

  Novembro em relação a outubro
 Comparando o resultado com o do mês de an-
terior, identificou-se uma queda de 15,17% no valor 
exportado, quando naquele mês o resultado foi um 
montante de US$ 31.940.471,00.

Acumulado do ano
 O valor referente ao acumulado das expor-
tações no decorrer de 2020 é de 182.730.474,00, o 
que, quando comparado com o montante do mes-
mo período de 2019, representa um aumento de 
37,14%. 
 Ressalta-se que o resultado do acumulado 
estadual está acima do percentual nacional. Entre 
os anos de 2019 e 2020, as exportações em âmbito 
nacional apresentaram uma queda percentual de 
7,41.

Principais produtos exportados

Países de destino das Exportações
Roraimenses

Produto

País

Soja

Venezuela

Guiana

Preparações alimentícias 
de farinhas, grumos, 

sêmolas, amidos, féculas 
ou extratos de malte

Margarina

Preparações alimentícias 
não especificadas

Açúcar

Rússia

Bangladesh

Produtos de padaria, pas-
telaria ou da indústria de 

bolachas e biscoitos

Café

Arroz

 Valor (US$ FOB) 

 Valor (US$ FOB) 

US$ 12.003.677,00 

US$ 14.025.273,00

US$ 1.043.458,00

US$ 2.528.472,00 

US$ 1.169.120,00 

US$ 752.922,00 

US$ 2.596.650,00 

US$ 12.003.677,00

US$ 21.378,00

US$ 1.755.924,00 

US$ 1.060.653,00 

US$ 653.524,00 

 Participação 

 Participação 

44,30%

51,77%

3,85%

9,33%

4,32%

2,78%

9,58%

44,30%

0,08%

6,48%

3,91%

2,41%

Exportações

Roraima

Jan-Nov/2020
US$ FOB (A)

US$ 182.730.474 

Jan-Nov/2019
US$ FOB (B)

US$ 133.248.002 

Variação
 % (A/B)

37,14%



Novembro em relação a outubro
 Comparando o resultado com o do mês de 
anterior, identificou-se um aumento de 142,22% no 
valor importado, quando naquele mês o resultado foi 
um montante de US$ 934.382,00. Esse resultado se 
dá, devido a uma crescente demanda por produtos 
destinados à Construção Civil, e para a Reparação de 
Veículos.

Acumulado do ano
 O valor referente ao acumulado das importa-
ções no decorrer de 2020 é de US$ 30.962.096, o que, 
quando comparado com o montante do mesmo perí-
odo de 2019, representa um aumento de 292,17%.

 O saldo da balança roraimense apresentou 
o segundo melhor resultado do ano, com um valor 
superavitário de US$ 24.830.552,00. Ao se comparar 
este valor com o obtido no mesmo período do ano 
de 2019, identifica-se que há uma queda de 10,59%, 
onde a quantia obtida foi de US$ 27.459.686,00. O 
gráfico a seguir apresenta o comportamento do saldo 
no decorrer do ano.

Principais produtos importados

Países de origem das Importações
Roraimenses

Importações

Roraima

Jan-Nov/2020
US$ FOB (A)

US$ 30.962.096 

Jan-Nov/2019
US$ FOB (B)

US$ 7.895.072 

Variação
 % (A/B)

292,17%

Produto

Produto

Construções e suas par-
tes de ferro fundido

Argentina

Malásia

Romênia

China

México

Alemanha

Vietnã

Itália

Países Baixos (Holanda)

Venezuela

Japão

Bélgica

França

Tailândia

Torneiras e válvulas para 
canalizações

Vidro

Tubos e perfis ocos de ferro 
ou aço

Peças de reposição veicular

Pneumáticos novos, de 
borracha

Dispositivos semicondu-
tores

 Valor (US$ FOB) 

 Valor (US$ FOB) 

US$ 716.823,00 

US$ 1.058.556,00

US$ 79.886,00

US$ 14.915,00

US$ 399.883,00

US$ 20.089,00

US$ 5.094,00

US$ 1.980,00

US$ 409.049,00

US$ 22.901,00

US$ 5.200,00

US$ 224.520,00

US$ 15.235,00

US$ 4.026,00

US$ 1.900,00

US$ 318.660,00 

US$ 70.834,00 

US$ 651.097,00 

US$ 104.959,00 

US$ 166.512,00 

US$ 42.120,00 

 Participação 

 Participação 

31,67%

46,77%

3,53%

0,66%

17,67%

0,89%

0,23%

0,09%

18,07%

1,01%

0,23%

9,92%

0,67%

0,18%

0,08%

14,08%

3,13%

28,77%

4,64%

7,36%

1,86%

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL

    Total Importado
 As importações realizadas no mês analisado 
apresentaram o um valor de US$ 2.263.234,00, re-
sultado este 232,38% maior do que as importações 
realizadas no mesmo período de 2019, onde se im-
portou US$ 680.925,00. O gráfico a seguir apresenta 
o comportamento das importações ao decorrer dos 
anos de 2019 e 2020.

IMPORTAÇÕES
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Diretoria da FIER toma posse em nova composição

 Em função do falecimento do presidente da 
FIER, engenheiro Rivaldo Neves, ocorrido em 19 de 
novembro, a Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima (FIER), realizou reunião extraordinária 
na tarde do dia 2 de dezembro, para dar posse aos 
integrantes da diretoria que foi eleita em 23 de 
outubro de 2019 para o período 2020/2024 e que 
agora tem a seguinte composição:

Presidente: Izabel Cristina Ferreira Itikawa

1º. Vice-Presidente: Oneber de Magalhães Queiroz

2ª. Vice-Presidente: Rosinete Damasceno Baldi

Diretor 1º. Secretário: Crisnel FranciscomRamalho

Diretor 2º. Secretário: Manoel Idalino Ferreira Chaves

Diretor 1º. Tesoureiro: João da Silva

Diretora 2ª.  Tesoureira: Kátia Luiza Campos de Lima

Veronildo da Silva Holanda

Iracema do Valle Oliveira

Marcelo Lopes Bussachi

Titular - Janilson Chaves Neri

Titular - Suellen Campos de Lima

Suplente - Júlio Cesar Ferreira Izel

Suplente - Edgilson Dantas

Suplente - Vitor Hugo Ferronato

Titular - Izabel Cristina Ferreira Itikawa

Titular - Rosinete Damasceno Baldi

Suplente – Clerlânio Fernandes de Holanda

Diretores Suplentes:

Conselho Fiscal: 

Representantes da FIER junto à CNI:

 No seu discurso de posse, Izabel Itikawa 
enalteceu os 16 anos da gestão do engenheiro Ri-
valdo Neves à frente do Sistema FIER e assumiu o 
compromisso de dar continuidade ao trabalho de 
forma participativa. 
 Itikawa, destacou também, a importância 
da dedicação voluntária dos presidentes e direto-
res de sindicatos sendo interlocutores das deman-
das industriais; citou a importância das parcerias; 
os desafios a serem enfrentados pela FIER, SESI, 
SENAI e IEL, e agradeceu o apoio do corpo técnico, 
diretoria e conselho, enfatizando que o cumpri-
mento da missão da FIER depende do engajamen-
to de todos. 
 “Ao assinarmos o novo termo de posse nes-
ta data, todos nós, estamos ratificando o compro-
misso individual e coletivo, de darmos continuida-
de aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por 
esta casa”, pontuou. 
 Izabel Itikawa, fala da responsabilidade, 
“Somos responsáveis pela manutenção da forte 
imagem institucional que a FIER conquistou ao lon-
go dos anos, da credibilidade que a mesma possui 
perante aos órgãos públicos e privados em todo o 
território nacional, bem como, para além das fron-
teiras internacionais. ”, destacou.

 Roraimense, casada e mãe de três filhos, a 
presidente empossada, há 26 anos está à frente da 
Itikawa Indústria e Comércio LTDA, uma das prin-
cipais empresas de beneficiamento de arroz do Es-
tado de Roraima. É administradora de empresas, 
já foi conselheira do SEBRAE, da Junta Comercial 
e atualmente é presidente do SINDIGRÃOS, sindi-
cato filiado à FIER e do Conselho Temático de Res-
ponsabilidade Social e Relações Trabalhistas.

Conheça um pouco mais sobre a nova 
Presidente da FIER

Membros da diretoria do Sistema FIER empossada para o quadriênio 2020-2024
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FIER TRANSMITE O INTERCÂMBIO DE LIDERANÇAS DA 
INDÚSTRIA MULTISSETORIAL

 A Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima (FIER) transmitiu, no dia 1º de dezembro, das 
13h às 15h30, o Intercâmbio de Lideranças da In-
dústria Multissetorial, promovido pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), com a participação 
local da vice-presidente do Sindicato dos Artesãos 
Autônomos e das Empresas de Artesanato do Esta-
do de Roraima – SINDEARTER, Suellen Campos.
 O evento teve como pauta principal as me-
didas da indústria para enfrentamento da crise, 
financiamento, acesso ao crédito e reforma tribu-
tária.
 Suellen Campos considera que o Intercâm-
bio proporcionou a discussão de temas atuais e 
importantes para a indústria, principalmente so-

bre a desburocratização do comércio exterior.
 Conforme Suellen Campos, a experiência 
foi positiva e motivacional para os participantes, 
pois receberam orientações sobre a retomada das 
atividades industriais no Brasil, reforma adminis-
trativa, tributária, política industrial, inovação, 
captação de recursos por meio de financiamento 
e comércio exterior.
 Suellen destacou ainda, que seu sentimen-
to atual é de grande expectativa para levar aos 
associados do SINDEARTER as informações rece-
bidas sobre segurança jurídica e internacionaliza-
ção, pois o setor de artesanato possui o interesse 
em exportar produtos fabricados aqui em Roraima 
para o mundo.

Intercâmbio Multissetorial 01.12 - Suellen Campos de Lima
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 A Escola do SESI/RR realizou, nos dias 9, 10 
e 11 de novembro, a Formatura dos alunos do 2º 
Período da Educação Infantil utilizando o formato 
drive thru, para respeitar os protocolos sanitários 
necessários para a prevenção da Covid-19. 
 O evento aconteceu da seguinte forma: a 
Escola organizou um ambiente no hall de entrada 
do auditório. Os familiares ficavam em um espaço 
VIP para assistir a entrada dos alunos, que pas-
sam pelo tapete azul, recebiam seus certificados 
de conclusão das mãos de suas professoras e após 
esse momento podiam utilizar o restante do seu 
tempo para fazer os registros fotográficos. 
 A Gerente Executiva de Educação do SESI/
RR e Diretora da Escola, Gardênia Cavalcante, des-
taca que a realização da formatura foi de extrema 
importância para a valorização de todo o trabalho 
desenvolvido durante o ano, principalmente em 
um ano atípico como esse em que o mundo passa 
por dificuldade, em virtude da pandemia. “É gra-
tificante ver o sorriso das crianças ao retornarem 
na escola, mesmo que seja por alguns minutos 
para pegarem suas certificações, marcando o final 
de um ciclo, a educação infantil”, pontuou.
 De acordo com informações de Gardê-
nia Cavalcante, apesar passar um ano difícil em 
decorrência da pandemia, a Escola do SESI con-
seguiu galgar inúmeros êxitos, entre eles, maior 
envolvimento dos familiares na aprendizagem dos 

ESCOLA DO SESI REALIZOU FORMATURA DOS ALUNOS 
DO 2º PERÍODO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO

FORMATO DRIVE THRU

alunos. “Esse momento de finalização do ciclo da 
educação infantil, traz um legado importante para 
cada colaborador envolvido com a aprendizagem 
desses alunos, assim como as crianças que finali-
zam a primeira fase de ensino e posteriormente 
serão inseridas no Ensino Fundamental”, afirmou.
 Gardênia Cavalcante, afirma ainda, que a 
gestão está buscando melhorias constantes na 
prestação de serviços ofertados à comunidade, 
tendo como meta a excelência no ensino. “Nossa 
equipe de profissionais tem um compromisso com 
a educação de nossos alunos e, independente das 
dificuldades, estão se aprimorando cada vez mais, 
para que o aprendizado seja efetivo”, disse. 
 Segundo a supervisora pedagógica do seg-
mento de educação infantil da Escola do SESI, Mi-
leyde Cabral, colocar o capelo e segurar o diplo-
ma pela primeira vez, esses são momentos que 
marcam a passagem de um ciclo estudantil e es-
ses momentos foram vividos pelos alunos das três 
turmas da educação infantil da Escola. “Devido ao 
atual momento, a instituição precisou adaptar-se 
para que os aprendizes vivenciassem as emoções 
de sua primeira formatura”, afirmou.
 Para Mileyde Cabral, a formatura, além de 
ser um ato simbólico para o aluno e a família, foi a 
forma pensada para que a conquista dos pequenos 
não passasse em branco. Ela explica que a Escola 
planejou e ao todo, foram realizadas três cerimô-
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nias, cada turma teve dia e horário definido para 
evitar aglomeração.  “Sabemos o quão importan-
te é para nossas famílias da Educação Infantil ter 
uma experiência especial com os filhos. Quería-
mos nos reunir, respeitando o distanciamento so-
cial, e construir uma memória única para todos, 
reconhecer esse marco que é tão importante para 
a nossa comunidade escolar”, destacou.
 Conforme a professora do 2º período “A” 
do SESI, Gabriella Ribeiro, por ser um ano atípico, 
a educação enfrentou um de seus maiores desa-
fios, pois promover e instigar o gosto pela apren-
dizagem em época de pandemia, foi um desafio 
que a escola SESI abraçou, e contou com a parce-
ria dos pais. 
 Gabriella Ribeiro, pontua que o evento de 
formatura ABC veio brindar o sucesso da parceria 
família e escola, pois não foi uma caminhada fá-
cil, mas em passos lentos foi-se ajustando ao novo 
modo de ensinar e também aprender. Ela fala ain-
da, que o evento foi importante, pois valorizou 
todo o trabalho construído ao longo do ano pela 
família e pela escola.
 Para Gabriella Ribeiro, todos dentro do seu 
espaço conseguiram de alguma forma levar apren-
dizado. “Como professora sinto-me com senti-
mento de dever cumprido, pois consegui chegar 
até o final e ver que um bom percentual de alunos 
conseguiu alcançar o objetivo comum, chegar na 
fase final do ciclo da Educação infantil”, afirmou.
 Já para a professora do 2º período “C” do 
SESI, Esdra Silva, a formatura da educação infan-
til desse ano foi bem diferente de todas as outras 
formaturas devido ao momento que o país está 
vivenciando. 
 Esdra destaca que, desde de 17 de março, 
as aulas presenciais foram suspensas e iniciou-
-se as aulas remotas, o que foi um desafio para 
a escola e para os pais. Ela, conta que chegar ao 
final do ano, depois de todo um processo de en-
sino - aprendizagem a distância, contando com a 
parceria da família é sinônimo de dever cumprido, 
é um marco na educação do SESI. “Foi importante 
vê a alegria no rostinho de cada aluno ao receber 
o certificado e a satisfação da família”, disse.

 A professora Esdra vê a formatura como a 
concretização de todo um trabalho realizado ao 
longo do ano, foi desafiante o uso da tecnologia, 
mas a escola e a família tiraram de letra. “A esco-
la do Sesi está de parabéns por proporcionar este 
momento simbólico para os pais e alunos.  Mo-
mento único e sempre será lembrado”, afirmou.
 Para Olga, mãe do aluno Miguel Tadashi, 
passar desde de março por algo que nunca pen-
sou que fosse presenciar que é a pandemia, con-
fessa que teve que mudar muitos hábitos, pois de 
repente foi necessário adaptar-se ao novo.
 Segundo Olga, a escola ofertou todo o su-
porte necessário. “Aprendi a ensinar o meu filho, 
fomos nos adequando aos poucos ao novo jeito de 
aprender. Nós, pais e a escola tivemos êxito quan-
to ao ensino do meu filho”, pontuou.  
 Olga, explica que no Início do ano, a turma 
já iria assinar o contrato para a formatura e em 
março tiveram de recolher-se em suas casas, re-
vela que está sendo difícil para seu filho, pois ele 
convivia com os colegas dentro e fora da escola. 
 Para a mãe do Miguel, foi uma linda sur-
presa da Escola, proporcionar para os alunos e os 
pais, a formatura. “Algo organizado, planejado e 
lindo. Momento emocionante para todos nós. No 
contexto geral, tivemos um resultado bem positi-
vo”, revelou. 
 Bruna Regia, mãe do Lázaro André, tam-
bém ficou surpresa com a organização e a capa-
cidade da Escola do SESI de se reinventar em um 
momento tão crítico e inesperado. 
 A mãe do Lázaro considera o ensino do SESI 
de Roraima satisfatório. Ela, revela-se surpresa 
com a desenvoltura da escola nesse período de 
pandemia, pois tanto as crianças, quanto os pais 
foram bem assistidos. 
 Em relação a formatura, Bruna afirma que 
apesar de não ter sido como o planejado no início 
do ano, a escola foi criativa em proporcionar um 
momento de interação para deixar uma boa lem-
brança da formatura do ABC para os alunos. “Gos-
to muito do ensino, da didática, dos educadores 
e de toda a estrutura do SESI em termos gerais”, 
declarou. 
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Confira os clics de como foi a formatura
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Escola do SESI/RR abre vagas gratuitas para
matrículas na EJA Profissionalizante EAD

 O Serviço Social da Indústria – SESI/RR, por 
meio da Escola do SESI, está com o período de ma-
trículas aberto para a Educação de Jovens e Adultos 
Profissionalizante, na modalidade EAD. As vagas são 
para o Ensino Médio e o aluno sairá com dupla cer-
tificação, pois a formação inclui um curso de qualifi-
cação profissional em parceria com o SENAI/RR. As 
matrículas seguem até o dia 23 de dezembro, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h, na secretaria da Escola, na 

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 3786 – Aeroporto.
 Para o Ano Letivo de 2021, o SESI está dis-
ponibilizando 250 vagas, voltada para os trabalhado-
res da Indústria e a comunidade em geral. O início 
das aulas está previsto para o dia 02 de fevereiro de 
2021, no horário das 19h às 22h.  Os interessados 
podem obter mais informações pelos telefones: (95) 
98126- 0099, na Secretaria da Escola ou pelo (95) 
99110-1962, na Supervisão Escolar.

Ensino Médio EJA - Profissionalizante

 A EJA Profissionalizante, na modalidade 
EaD, foi desenvolvida pensando especialmente no 
trabalhador, pois tem uma proposta flexível que 
permite ao aluno estudar onde, como e quando 
puder. 
 Além disso a modalidade atende as neces-
sidades do estudante, conciliando educação com 
qualificação profissional, possibilitando oportuni-
dades ao formando no mercado de trabalho.

 Para as empresas, a EJA do SESI é a opor-
tunidade de desenvolver seus colaboradores, ele-
var o nível de escolaridade e qualificar o quadro de 
pessoal, aumentando, consequentemente, a sua 
produtividade.
 A nova metodologia da EJA propõe uma 
inovação educacional, rompendo a forma fragmen-
tada que vem sendo desenvolvida no processo de 
ensino -  aprendizagem da educação brasileira.
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Programação de Curos 2021
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IEL REALIZA O 1º MÓDULO DA CAPACITAÇÃO COM OS 
CANDIDATOS A BOLSISTA DO PROGRAMA BITERR.

 O IEL realizou, juntamente com seus parceiros 
SEBRAE e SENAI, o primeiro módulo da capacitação com 
os candidatos a bolsistas do Programa Bolsa de Inovação 
Tecnológica (BITER), em sua 11ª Edição. O evento acon-
teceu no SEBRAE, no dia 04 de dezembro, no horário das 
18h às 22h, com a participação dos alunos, professores e 
convidados.
 O tema abordado na capacitação foi: Criatividade 
e Inovação, que teve como finalidade mostrar aos parti-
cipantes técnicas simples de geração de ideias, atitudes e 
comportamentos que apoiam habilidades, pensamentos 
criativos e a ação para a inovação que devem ser pratica-

dos na organização. 
 A capacitação, foi também uma forma de irefle-
xão sobre uma nova maneira de pensar soluções, resol-
ver problemas, criar alternativas, percorrer caminhos di-
ferentes com uma mente aberta e receptiva ao novo.
 Conforme cronograma de execução do Edital do 
Processo de Seletivo Nº 002/2020 para captação de bol-
sistas para participação na 11ª edição do BITERR, a ca-
pacitação tem caráter eliminatório e classificatório e tem 
como objetivo o desenvolvimento de competências para 
a atuação como bolsista. No total foram capacitados 21 
candidatos.
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