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A Balança Comercial do Estado de Roraima é de-
finida 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 nos-
sos produtos para o mercado exterior e que haja 
menos aquisições de produtos provenientes de 
outros países.

Ao analisarmos as relações econômicas de Rorai-
ma com outros países, o ano de 2019 foi caracte-
rizado por um comportamento positivo, onde Ro-
raima exportou mais produtos do que importou.
No ano de 2019 o saldo anual da balança comer-
cial roraimense apresentou um valor total de US$ 

Desempenho em 2019
As exportações efetuadas pelo estado de Rorai-
ma apresentavam, até o ano de 2015, um au-
mento mais lento do que os demais estados do 
país. Com a atual crise econômica em que a Ve-

Em termos simplificados, espera-se que a eco-
nomia local seja cada vez mais autossuficiente e 
que a compra de seus insumos dependa menos 
dos fornecedores estrangeiros, de forma a forta-
lecer a competitividade do Estado e do país.
Segue abaixo um resumo do comportamento da 
Balança Comercial de Roraima do ano de 2018, 
de acordo com dados mais recentes dos órgãos 
oficiais.

146.958.085,00, o maior já registrado. Ao com-
pararmos este resultado ao do ano de 2018, hou-
ve um aumento de 2204,10%, quando naquele 
ano o saldo foi de apenas US$ 6.378.102,00. O 
gráfico a seguir melhor demonstra o comporta-
mento do saldo da balança comercial.

nezuela tem passado, o estado passou a exportar 
cada vez mais para aquele país, para assim suprir 
a demanda por produtos de diversos gêneros, 
tais como alimentícios e de higiene.

BALANÇA COMERCIAL RORAIMENSE 2019

SALDO

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
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A tabela a seguir apresenta os resultados das ex-
portações, das importações e do saldo da balan-
ça comercial roraimense entre os anos de 2012 a 

No que concerne às importações, o estado man-
teve a média de valor (US$) do que sempre im-
portou, bem como os tipos de produtos oriundos 
do mercado externo, itens estes que não são en-
contrados com certa facilidade no mercado na-

2019. Nota-se que o ano em análise apresentou 
um dos melhores resultados em exportações efe-
tuadas pelo estado de Roraima.

cional, como é o caso de itens eletrônicos e de in-
formática. O gráfico abaixo melhor demonstra o 
comportamento das exportações e importações 
ao longo de 2019.

Produtos mais exportados em 2019

No período analisado, os produtos que mais foram exportados são:
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Países de destino da produção roraimense.

Produtos mais importados.

Os países para os quais Roraima exportou seus produtos em 2019 foram:

No período analisado, os produtos que mais foram importados são:

Continuação da tabela anterior:
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Países de origem das importações roraimenses.
Na figura a seguir estão relacionados os países com os quais Roraima importou seus produtos 
durante o ano de 2019.

Fonte: ComexStat/SECEX/MDIC
Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER
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SESI Roraima oferece variedades de exercícios 
físicos para a população

Com intuito de proporcionar uma gama de diversi-
dade na hora de se exercitar e manter a saúde em 
dia, O SESI Roraima por intermédio do Centro de 
Cultura, Esporte e Lazer do SESI – CCEL, oferece os 
mais variados exercícios físicos, em horários flexí-
veis, no período da manhã e tarde, de segunda a 
sexta-feira, para todas as faixas etárias. 
As atividades ofertadas no CCEL são a Ginástica, 
Natação, Hidroginástica, Futebol Society e a novi-
dade do ano, o SESI Esportes, que corresponde as 
turmas de Handebol, Voleibol, Basquete e Futsal. 
As aulas de Ginástica proporcionam desde a per-
da calórica e equilíbrio muscular, até o auxílio na 
recuperação de lesões. As aulas de Natação traba-
lham todos os músculos do corpo, o que auxilia no 
bem-estar do praticante de todas as idades, inclu-
sive de bebês a partir dos 06 meses de idade. Já a 
hidroginástica é um exercício aeróbico leve, que 
pode ser adotado por todos e pode ajudar em ca-
sos de doenças crônicas como artrite, pois favore-
cem a melhor utilização das articulações afetadas. 
Nela, temos os exercícios na hidrobike, com aulas 
de até 50 minutos de duração. 
A prática do futebol society também trazem os 
mais variados benefícios a saúde, como a aumen-
to da massa e força muscular, melhora a resistên-
cia cardiovascular, estimula a circulação cardíaca, 
aumenta a socialização, entre outros.
Quem quiser, pode ter uma aula experimental grá-
tis, em qualquer uma das atividades. Ao realizar a 

matrícula as pessoas têm direito a uma avaliação 
física gratuita.  As aulas de Natação, Ginástica e 
Hidroginástica já estão disponíveis.
Além disso, este ano, o SESI Roraima trouxe novi-
dade para o quadro de atividades físicas do CCEL, 
o SESI Esportes, com as turmas de Handebol, Vo-
leibol, Basquete e Futsal, para o público de 10 a 15 
anos de idade. As aulas do SESI Esporte e o Fute-
bol Society estão previstas para iniciar a partir do 
dia 10 de fevereiro. 
Para o professor de educação física do CCEL/SESI-
-RR, Isaac Teixeira da Silva, os alunos dispõem de 
profissionais capacitados e ótima infraestrutura 
para a prática de esportes.  “A prática de exercícios 
físicos realizados no CCEL, contribui na qualidade 
de vida e saúde do praticante.
 As prescrições de exercícios no CCEL são sempre 
realizadas por profissionais da Educação Física e 
estagiários da área. Para nós, o bem-estar do alu-
no em realizar os exercícios corretamente fazem 
parte das diversas prioridades que a equipe segue. 
Além disso, o CCEL dispõe de uma ótima acessibi-
lidade e infraestrutura para que os alunos possam 
realizar suas atividades em segurança”, concluiu. 
Os interessados em garantir mais benefícios a saú-
de podem efetuar a matrícula na secretaria do 
CCEL, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nº 3710 – Aeroporto, em horário comercial, de se-
gunda a sexta-feira. Outras informações no telefo-
ne 4009-1844.

Foco na Saúde

A hidroginástica tem duração de 50 minutos 
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Projeto SESI Arte Jovem + promove vivência   
artística e cultural a crianças de 5 a 12

As atividades iniciam dia 12 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas na Secretaria do Centro 
de Cultura, Esporte e Lazer do SESI (CCEL), em horário comercial

Com intuito de promover acesso cultural a crian-
ças de 5 a 12 anos de idade, o SESI Roraima está 
com inscrições abertas para vagas limitadas no 
Projeto Arte Jovem +. As aulas iniciam dia 12 de 
fevereiro e é direcionado aos dependentes de in-
dustriários e comunidade em geral. 
O projeto oferece aulas de canto através do coral e 
aulas de instrumentais, como Violão, Ukulelê, Te-
clado e Bateria. Além disso, o programa conta com 
atividades educativas que incluem a educação fi-
nanceira, educação ambiental, alimentação sau-
dável, sustentabilidade e educação para o trânsito. 
Este o ano, o projeto tem novidades na grade de 
atividades recreativas, que agora conta com jogos 
cooperativos, recreação aquática, natação, jogos 
de tabuleiro e diversos jogos de estafeta. Outra 
novidade é as aulas de dança que conta com os 
estilos modernos e hip hop, além das oficinas de 
leitura e jogos musicais que fazem parte da turma 
de Música&Movimentos. 
O programa SESI Arte Jovem + tem como objetivo 
facilitar o acesso de crianças de 5 a 12 anos a vi-
venciarem atividades artísticas, recreativas e cul-
tural, que favorece o desenvolvimento da sensibi-
lidade da criatividade, senso rítmico, e ajuda na 
socialização da criança. 
Segundo o coordenador do projeto, Claudio Lis, “A 
novidade desse ano, é que algumas atividades que 

já fizeram parte da grade do programa em anos 
anteriores voltaram com nova formulação didá-
tica, além de algumas que estreiam na grade do 
projeto. Todas essas atividades visam ao desenvol-
ver as habilidades artísticas da criança”, explicou.   

O projeto atua desde 1998, e todos os resultados 
do aperfeiçoamento das crianças são demonstra-
dos em apresentações musicais, sarais, peças tea-
trais e entre outras.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser 
feitas na secretaria do Centro de Cultura, Esporte 
e Lazer – CCEL/SESI-RR, localizada na Avenida Bri-
gadeiro Eduardo Gomes, nº 3710, Bairro Aeropor-
to, em horário comercial. Para mais informações o 
telefone de contato é o 4009-1844.

O projeto oferece aulas de canto através do coral e aulas de instrumentais, como Violão, Ukulelê, Teclado e Bateria

programa SESI Arte Jovem + permite as crianças de 5 a 12 anos a vivenciarem ativida-
des artísticas, recreativas e cultural.
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Realizar check-ups de saúde é muito importante 
para saber como vai a saúde do nosso corpo, além 
de combater e prevenir doenças.  No Laboratório 
de Análises Clínicas do Serviço Social da Indústria 
de Roraima – SESI, são realizados mais de 700 ti-
pos de exames laboratoriais, de segunda à sexta-
-feira, inclusive o exame toxicológico que tem lar-
ga capacidade de detecção e é indolor. 
Segundo a biomédica e responsável pelo labora-
tório, Patrícia Rumalda Perez Castillo, “realizar 
exames laboratoriais com frequência ajuda na de-
tecção de possíveis doenças e no controle da pro-
liferação de enfermidades”.
Além disso, o laboratório do SESI-RR conta com 
um diferencial na liberação dos resultados de exa-
mes laboratoriais, o acesso via internet no site do 
SESI. Nele, é possível que o paciente possa criar 
um login, senha de acesso e consultar os resulta-
dos online com a comodidade de não ter que se 
deslocar até a clínica.  
Outro diferencial são os equipamentos que atuam 
100% automatizados, o que garante a eliminação 
de ocorrências de erro humano. Os resultados 
mais especializados são encaminhados ao labora-
tório H. Pardini, em Minas Gerais (Disponível para 
todos os públicos).
Ainda segundo a biomédica, “o laboratório SESI, 
realiza coleta de exames dentro das empresas 
que buscam convênios com o SESI, e a partir des-
te mês, com base nos resultados desses exames, 
o laboratório irá formular um relatório estatístico 
descritivo do perfil de saúde dos colaboradores 
dessas empresas, no qual poderão identificar os 
riscos para o desenvolvimento de doenças crôni-

cas e elaborar ações corretas para serem implan-
tadas ao perfil do colaborador ”, ressaltou.  
Para incentivar o cuidado com a saúde, o SESI ofe-
rece pacotes promocionais, para quem deseja fa-
zer um check-up de rotina infantil, para homem, 
mulher, acompanhamento de gestação e para ini-
ciar a vida a dois. Vale ressaltar que o laborató-
rio do SESI conta com o certificado do Programa 
Nacional de Qualidade de Controle de Qualida-
de – PNCQ, referente à avaliação anual de 2018, 
com desempenho “Excelente” nas determinações 
das amostras-controles do Ensaio de Proficiência, 
além dos certificados de bronze em 1999, prata 
em 2003, Ouro em 2013 e Platina 2018.
Os atendimentos ocorrem de segunda à sexta-fei-
ra por ordem de chegada, das 6h40 às 10h, tendo 
apenas o atendimento de exame toxicológico de 
manhã e à tarde, das 12h30 às 15h, na sede do 
SESI, localizado na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 
nº 3710 – Aeroporto. Para mais informações o te-
lefone para contato é o 4009-1836 ou 98126-0203 
(WhatsApp).

SESI Roraima realiza mais de 700 tipos de exames laboratoriais
As análises são 100% automatizadas, o que elimina ocorrência de erro humano

Os equipamentos atuam 100% automatizados

Mais de 700 tipos de exames são realizados no Laboratório do SESI
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