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EXPORTAÇÕES DE AGOSTO REGISTRAM O 
2° MAIOR RESULTADO DO ANO

Quando se fala em saldo da Balança Comercial, en-
tende-se que este é o resultado da subtração dos va-
lores das exportações com as importações realizadas 
pelo Estado, em um determinado período. 

No mês de agosto a Balança Comercial roraimense 
registrou superávit, ou seja, o Estado exportou mais do 
que importou, tendo um saldo de US$ 13.103.403,00. 

As exportações roraimenses totalizaram US$ 
14.188.831,00, com destaque para os produtos re-
lacionados a alimentos e bebidas elaborados para o 
consumo domésti co, como açúcar, óleo, margarina e 
produtos de padaria, os quais representaram 66,10% 
(US$ 9.379.049,00) do total exportado, com desti no à 
Venezuela. Este é o segundo maior deste ano, já que 
no mês anterior houve US$ 15.392.326,00 em expor-
tações.

Outros países com os quais Roraima manteve rela-
ções comerciais foram a Guiana, Turquia, Bangladesh, 
Polônia, Vietnã, Paquistão e Estados Unidos, para os 
quais exportou ração animal, produtos de soja tritura-
da, arroz, café e sabão.

Nos últi mos cinco anos, a venda de produtos por 

empresas roraimenses para diferentes desti nos inter-
nacionais conti nua crescendo, sejam eles oriundos de 
outros Estados ou fabricados aqui mesmo em Roraima, 
os quais têm como mercado, os países dos conti nentes 
Europeu, Asiáti co e as Américas.

Referente a esses produtos, os Grãos aparecem 
como o primeiro item, representando assim cerca de 
20% destas exportações, seguido por Sabões (17,95%), 
Soja (6,55%), Madeira (4,92%), Bebidas (2,87%), Produ-
tos hortí colas (2,37%), Obras de ferro fundido (1,27%), 
Frutas (0,13%) e Peixes (0,04%).

Referente às importações, os dados mostram que o 
Estado consome produtos que servirão como insumos 
para a fabricação de outros itens, ou para atender à 
demanda do que não é encontrado com grande faci-
lidade no mercado nacional, como é o caso de arti gos 
de informáti ca.

No mês de agosto, houve a importação de produtos 
como Azeite de Oliva, peças de informáti ca, centrais de 
ar, resultando assim em um valor de US$ 1.085.428,00, 
onde se teve como principais fornecedores os países 
China, Venezuela, Portugal e França.



Saúde mental do trabalhador 
foi pauta da reunião do CTRSRT 

realizada pela FIER 

A terceira reunião ordinária do Conselho Temático 

de Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas 

da FIER (CTRSRT), que aconteceu no dia 08 de se-

tembro de 2020, tratou de um assunto importante 

para ser trabalhado dentro das empresas nos tem-

pos de Pandemia: “Doenças e desafios à saúde men-

tal do trabalhador”.

A palestra foi ministrada pelas psicólogas Cássia 

Nathalia e Yasmin Leitão, que abordaram temas 

como a saúde mental, stress, ansiedade, depres-

são, autocuidado e percepção do outro. Durante a 

apresentação, as psicólogas também desenvolveram 

uma dinâmica com os conselheiros para diagnosticar 

o estado de saúde mental de cada indivíduo. 

A reunião aconteceu de forma online, pelo Goo-

gle Meet, foi conduzida pela presidente do CTRSRT, 

Izabel Itikawa e teve a participação dos membros do 

conselho da Setrabes, CAER, CERR, SRTE; institui-

ções de ensino superior: Estácio e UFRR; Sindicatos: 

SINDIGRÃOS, SINDIREPA, SINDEARTER e SINDICONF 

e; das demais instituições do Sistema FIER: SESI, SE-

NAI e IEL.
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Tributação de Roraima
é tema central da
reunião do COMPI

No dia 08 de setembro de 2020 a Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima (FIER) realizou a terceira 
reunião ordinária do Conselho Temático de Micro e Pe-
quena Empresa, Economia e Política Industrial (COM-
PI), que contou, dentre outros assuntos, com uma pa-
lestra sobre as conquistas do setor empresarial na área 
tributária em Roraima, com um resumo das ações do 
Grupo de Trabalho de Atualização do Regulamento do 
ICMS Estadual.

A apresentação foi feita pelo diretor do departamen-
to de receita da SEFAZ, Caio Monteiro, que explanou as 
medidas adotadas em prol dos contribuintes do Esta-
do, sendo a grande maioria em atendimento a deman-
das apresentadas pela FIER em nome das indústrias 
locais. A palestra abordou tópicos como o aumento do 
sublimite do Simples para 3,6milhões; elaboração do 
estudo sobre o impacto orçamentário financeiro para 
reduzir a água, em garrafões de 20L e 10L, para a alí-
quota de 12%; alteração na legislação do ICMS para 
fortalecer a competitividade da indústria de higiene e 
limpeza, e maior publicidade de decisões do CARF por 
meio do link sefaz.rr.gov.br/resolucoes-caf-2016, entre 
outros.

Logo após o assessor jurídico e contábil da FIER, Ma-
clison Chagas, apresentou os informes do COMPEM. 
O mesmo explanou sobre a transação Tributária para 
MPE’s, que está amparada por meio da Lei Comple-
mentar 174/2020, regulamentada pela Portaria PGFN 
nº 18.731/2020, onde há a possibilidade de extinção 
de débitos, mediante transação excepcional (resolução 
de litígio). Para a concessão do acordo de transação, 
será feita uma mensuração da capacidade de paga-
mento das MPE´s (a partir de informações fiscais, DIPJ, 
NF’s). 

Existe uma ordem de classificação dos débitos se-
gundo o grau de recuperabilidade, sendo que tais clas-
sificações serão utilizadas para a concessão da transa-
ção excepcional (Ex.: créditos tipo A: alta perspectiva 
de recuperação; C: difícil recuperação D: créditos con-
siderados irrecuperáveis, etc). Podem aderir as pessoas 
que possuírem débitos apurados no Simples Nacional, 
inscritos em Dívida Ativa da União (C e D, irrecuperá-

veis ou de difícil recuperação). 
No ato da adesão o contribuinte terá conhecimento 

de todas as inscrições passíveis de transação e deverá 
indicar as que deseja incluir no acordo. A transação ex-
cepcional será da seguinte forma: 

a)Permitirá que a entrada, referente a 4% do total 
(sem descontos) das inscrições selecionadas, seja par-
celada em até 12 meses; 

b) O pagamento do saldo restante poderá ser divi-
dido em até 133 meses, sendo que o valor mínimo da 
prestação não poderá ser inferior a R$ 100,00; 

c) Possibilidade de descontos de até 100% sobre os 
valores de multas, juros e encargos legais. O desconto 
concedido, no entanto, não poderá ser superior a 70% 
do valor total da dívida; 

d) O percentual de desconto será definido a partir da 
capacidade de pagamento do contribuinte e do prazo 
de negociação escolhido.   

Em seguida, o assessor deu os informes sobre o pro-
grama emergencial de suporte a emprego do BNDES, o 
qual liberou 38 bilhões, aprovados para investimentos 
em empresas, dentre os quais 6,5 bilhões para capital 
de giro, 4,6 bilhões para folha de pagamento, 16,2 bi-
lhões para operações com bancos parceiros. 

O canal eletrônico do BNDES (MPME) auxilia micro 
e pequenos empresários na procura destes créditos. 
Em relação a MP nº 944, estão financiando 4 meses de 
folha salarial, sendo que há limitação de até 2 salários 
mínimos por empregado. Acima de 2 salários mínimos 
a empresa arca com a diferença. A taxa de juros para 
essa modalidade é de 3,75% ao ano, prazo de 36 meses 
e carência de 6 meses. Para o financiamento na moda-
lidade maquininhas: Taxa de 6% ao ano, prazo de 36 
meses e carência de 6 meses. Limitação ao dobro das 
vendas e até R$ 50mil. 

A reunião aconteceu de forma online, pelo Google 
Meet, foi conduzida pelo presidente do COMPI, João 
Tavares e teve a participação dos membros do conse-
lho representantes de instituições como a SEFAZ, Ban-
co do Brasil, Sebrae e Atuallis; Sindicatos: SINDICER, 
SINDIGRAF, SINDICONF e SINDIMAR; e de instituições 
do Sistema FIER: SENAI e IEL.
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O retorno gradual das atividades econômicas 
em Boa Vista foi liberado, porém medidas de 
prevenção e enfrentamento à Covid-19 são es-
senciais para manter a segurança dos funcioná-
rios e clientes, bem como a produtividade den-
tro das empresas.

O SESI Roraima, com o intuito de contribuir 
para esse momento em que os cuidados farão 
toda a diferença para a continuidade das ativi-
dades produtivas, está ofertando a testagem de 
Covid-19, de forma gratuita, para trabalhadores 
de empresas industriais que possuem contrato 
de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) com a 
instituição. A expectativa é que sejam aplicados 
2.500 testes, na capital e no interior do Estado.

Para facilitar a logística das empresas, o SESI/
RR realiza a aplicação in loco, o resultado sai em 
até 20 minutos. Em casos positivos, o trabalha-
dor e a empresa poderão contar com o suporte 
da médica do trabalho do SESI/RR, com orien-
tações de quais medidas deverão ser tomadas.  

Além dessa iniciativa a equipe do SESI/RR 
também está realizando palestras a respeito 
dos protocolos e guias, desenvolvidos pelos es-
pecialistas do SESI Nacional. 

De acordo com a gerente executiva da Unida-
de de Saúde e Segurança na Indústria do SESI/

Aplicação de testes rápidos na empresa Granada

RR, Waldeth Gondim, o momento é de incerte-
zas e medidas que ajudem a amortizar as conse-
quências negativas são primordiais.

“Entendemos que estamos pisando em ter-
reno desconhecido, por isso o SESI Roraima, 
enquanto entidade que visa contribuir para o 
desenvolvimento da indústria local, lançou a 
campanha de testagem para as empresas que 
atendemos com contrato de SST. Esperamos 
contribuir auxiliando a gestão dessas empresas 
com a melhor conduta a ser tomada e dando se-
gurança para o trabalhador que testar positivo, 
por meio do suporte da nossa médica do traba-
lho”, declarou.

A gerente continuou, “em tempos de incerte-
zas é importante traçar estratégias que ajudem 
a prever, identificar e gerenciar situações para 
que o impacto negativo seja o menor possível 
para todos os envolvidos, por isso tomamos 
essa iniciativa e esperamos ter uma boa adesão 
de nossos clientes industriais”, encerrou.

Os empresários interessados em levar essas 
ações para dentro de suas empresas, devem en-
trar em contato para fazer o agendamento pelo 
telefone de Relações com o Mercado (95) 4009-
1811 ou pelo e-mail do setor (relcom.sesirr@
sesi.org.br).

SESI Roraima
realiza testagem
de Covid-19 para

trabalhadores
da indústria
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O estágio é uma etapa importante no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem 

do aluno, porque promove oportunidades de 

vivenciar, na prática, conteúdos acadêmicos, 

propiciando dessa forma, a aquisição de 

conhecimentos e atitudes relacionadas com 

a profissão escolhida pelo estagiário. Além 

disso, o programa de estágio permite a troca 

de experiências com os funcionários da 

empresa, bem como o intercâmbio de novas 

ideias, conceitos, planos e estratégias.

Dessa forma, a realização do estágio alia 

conhecimento acadêmico com a experiência 

vivencial no ambiente de trabalho, porque 

elucida e complementa os temas abordados 

na sala de aula. Com isso, o estágio oferece 

maneiras desse aluno conhecer e aprender 

as habilidades essenciais para a prática e 

aprimoramento de sua carreira profissional.

Diferente de um emprego tradicional, 

proporciona ao aluno uma experiência de 

aprendizado, na qual, situações e práticas da 

profissão são repassadas por um supervisor 

para que ele comece a desenvolver suas 

habilidades e competências da área de 

atuação escolhida. É um primeiro contato com 

o mercado e está ali para aprender.

Dependendo do empenho e da dedicação do 

estudante durante o período de estágio, existe 

a possibilidades de contratação, alcançando 

assim, o primeiro trabalho de sua carreira, 

além de agregar a responsabilidade de ter 

uma profissão.

  O estágio permite, além dos pontos 

citados acima, a construção de uma rede de 

contatos com pessoas influentes do meio 

corporativo; o financiamento das próprias 

despesas por meio do estágio remunerado; 

o direito a alguns benefícios, como 

alimentação e transporte; permite angariar 

referências profissionais para o currículo, 

dentre outros. Sob este viés, é crucial 

aproveitar as oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento oferecidas durante o estágio, 

que proporciona um novo olhar para o futuro, 

através da construção de um novo projeto de 

vida e carreira profissional. 

O Estudante pode usar seu estágio para 

decidir se é essa a profissão que vai querer para 

o seu futuro, se está satisfeito e animado para 

trabalhar em sua área ou se é hora de partir 

para outra. Além disso, tem a oportunidade de 

estagiar em empresas diferentes, que atuem 

em diferentes âmbitos da sua formação, o que 

poderá ajudar na decisão de qual área seguir. 

O momento de testar, começar e explorar 

novos projetos é este. 

Estudante! Aproveite as oportunidades, 

estude, aprimore-se e boa sorte!

Conte com o IEL Roraima, sempre presente 

em todas as etapas da sua carreira profissional.

Faça agora mesmo o seu cadastro em nosso 

site: sne.iel.org.br/rr e fique por dentro das 

oportunidades.

Mais Informações por meio dos telefones: 

(95) 98112-2048 / 3621-1253.

A importância do estágio para a vida
acadêmica e profissional
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