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SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
A Balança Comercial de Roraima registrou superá-
vit em janeiro deste ano, tendo como resultado um 
montante de US$ 6.829.649,00. 
Mas, se compararmos este resultado com o que 
foi registrado no mesmo período do ano de 2019, 
identificamos uma queda de 62,94% no saldo da 
Balança no primeiro mês deste ano. Esta situação 
ocorreu porque em 2019 houve exportação de soja 
e ouro, itens estes que não apareceram nas expor-
tações efetuadas por Roraima neste mês. 

DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES
Janeiro em relação a dezembro.
As exportações roraimenses totalizaram US$ 
7.461.413,00, o que corresponde a uma queda de 
69,49% do total exportado em relação ao mês an-
terior.

IMPORTAÇÕES
Janeiro em relação a dezembro.
As aquisições de produtos oriundos de outros paí-
ses totalizaram US$ 631.764,00, o que representa 
uma queda de 54,43%, quando comparamos este 
valor com o mês de dezembro de 2019.

JANEIRO/2020
A Balança Comercial do Estado de Roraima é defini-
da a partir da comparação entre o montante gera-
do pelas exportações e importações.
O saldo é registrado a partir da diferença entre es-
tas 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 me-
nos aquisições de produtos provenientes de outros 
países. 
Em termos simplificados, espera-se que a econo-
mia 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.
Segue abaixo, um resumo do comportamento da 
Balança Comercial de Roraima, de acordo com da-
dos mais recentes dos órgãos oficiais:

Janeiro/2020 em relação a janeiro/2019.
O volume de exportações registradas no primeiro 
mês deste ano ficou 46,27% menor do que o resul-
tado obtido em janeiro do ano passado. 

A ilustração abaixo consolida os percentuais de 
exportação (acima) por países de destino

Principais produtos exportados e Países de des-
tino.
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Contribuição Sindical 2020:
nova data de vencimento

Plantão para emissão de 
Certificados de Origem Atendendo a uma demanda das Federações 

de Indústria, a Confederação Nacional da Indús-
tria – CNI, por meio da Gerência Executiva de 
Associativismo e Negócios (GEN), ampliou o pra-
zo para 31 de março de 2020 para pagamento 
sem acréscimo de juros e multas da Contribui-
ção Sindical 2020, após esta data, a emissão da 
guia incluirá juros e multas.

As empresas interessadas em emitir a guia da 
Contribuição Sindical 2020 para pagamento de-
vem entrar em contato com a equipe do Centro 
de Promoção do Associativismo Sindical (CPAS) 
da FIER em horário comercial das 8h às 12h e 
das 14h às 18h pelo WhatsApp: (95) 9128-3921, 
pelo telefone: (95) 4009-5351 ou pelo e-mail: 
cpas@fier.org.br.

A Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima - FIER estará em recesso no período do 
carnaval, retomando o atendimento normal aos 
empresários a partir de 26 de fevereiro de 2020 
às 14 horas. 

Entretanto, para que não haja interrupção na 
emissão do Certificado de Origem Digital para o 
setor exportador, informamos que este serviço 
será disponibilizado, em regime de plantão, no 
dia 24 de fevereiro de 2020 das 08 às 12 e das 14 
ás 18 horas. 

Um técnico da FIER estará recebendo as solici-
tações pelo telefone 98114-0678.

Janeiro/2020 em relação a janeiro/2019.
Já a comparação do valor das importações efetu-
adas neste mês, com o do mesmo período no ano 
passado, registra uma queda de 54,43%.

Principais produtos importados e Países de ori-
gem.
A importação de pneumáticos novos, de borracha, 
(artigos plásticos, pneus, etc.) representa 21,87% 
do total deste tipo de operação. Abaixo, segue a 
relação dos 10 principais produtos importados pelo 
nosso Estado.

A ilustração abaixo consolida os percentuais de im-
portação (acima) por países de origem.

Fonte: ComexStat/SECEX/MDIC

Elaboração: Centro Internacional de Negócios de Roraima – CIN/FIER
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Alunos se uniram e exibiram faixas e cartazes em homegem ao colega.

Diversas cartinhas feitas por colegas foram colocadas no varal poético.

A mãe Rosa Coeli também participou da ação.

Em luto, alunos da Escola do SESI e DETRAN se solidarizam 
com familiares de João Lucas e prestam homenagem

Uma manhã da segunda-feira que seria comum à to-
das as outras, com sol radiante, pais e filhos se despedin-
do no portão da escola, desejando uma boa aula ou bom 
trabalho; abraços, apertos de mãos e brincadeiras entre 
os colegas de sala.

Infelizmente, não foi assim que aconteceu. A semana 
iniciou com a triste notícia de perda irreparável, do aluno 
João Lucas, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido 
no último sábado (15).

Como forma de união, empatia e amor ao próximo, a 
escola do SESI realizou momentos de acolhimento dos 
amigos do João Lucas e conduziu uma série de iniciativas 
que homenagearam o aluno e a sua família.

Na segunda-feira (17), houve um momento de prece 
na quadra da escola, seguida de reflexão sobre a vida e 
os valores que permeiam nossas ações em sociedade. Fo-
ram proferidas palavras de conforto e carinho a todos os 
alunos e aos colegas de turma do João.  Os alunos foram 
incentivados a escrever cartinhas deixando uma mensa-
gem para a família e com elas, foi feito um lindo varal 
poético, cheio de dedicatórias e demonstrações de afeto.

As homenagens se estenderam na manhã de terça-
-feira (18), quando a Escola do SESI juntamente com o 
DETRAN, realizaram a segunda ação voltada ao reconhe-
cimento da grande perda sofrida pela família e amigos de 
João. A ação foi realizada em frente à Escola, na Avenida 
Brigadeiro Eduardo Gomes, das 07h30 às 08h30.

Os alunos vestidos com camisetas pretas e segurando 
balões na mesma cor, exibiram faixas, cartazes com a pa-
lavra “Luto”, e outros com mensagens de carinho e amor 
para o colega e sua família. Também foram exibidas fra-
ses de conscientização e respeito ao trânsito.

A iniciativa envolveu os familiares do João Lucas como 

a mãe, Rosana Coeli e a irmã, Maria Clara que também 
é aluna do SESI. A intenção foi promover um momento 
de solidariedade aos familiares e amigos, além de fazer 
um alerta aos motoristas acerca das responsabilidades 
de condutores de veículos automotor.

Muito emocionada e abraçada por todos, Rosana Coe-
li, mãe de João, fez um desabafo e disse que, agora, é sua 
missão contribuir e lutar pela causa, para que outras fa-
mílias não venham passar pela mesma dor. Rosana tam-
bém, agradeceu todo apoio da Escola e sentiu o quanto 
os alunos amavam seu filho.  

A Supervisora Pedagógica Fernanda Rodrigues, enfati-
zou sobre a importância do apoio à família, destacando a 
trajetória de João, da importância que ele tinha na vida 
de seus colegas e de toda equipe escolar, e em nome do 
SESI, se colocou à disposição para o que for necessário. 
Também afirmou que a Escola continuará seu trabalho 
de conscientização sobre trânsito junto aos alunos, pais 
e sociedade, intensificando as ações que já foram desen-
volvidas como blitz, palestras e campanhas.
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Equipes de Robótica da Escola do SESI ganham dois 
prêmios no Torneio FIRST LEGO League

As equipes de Robótica -  Macu-

naíma e Win Time da Escola do SESI, 

vêm colecionando prêmios e ótimos 

resultados em campeonatos de Robó-

tica do País. E, desta vez, trouxeram 

medalhas e troféus do Torneio SESI 

de Robótica FIRST Lego League (FLL), 

etapa regional, que aconteceu nesse 

final de semana, dias 7 e 8 de feverei-

ro, no SESI Clube do Trabalhador na 

cidade de Manaus-AM.

A Win Time recebeu em 1° lugar o 

de Soluções Inovadoras, com projeto 

Papel Semente: Juntando-se ao Futu-

ro na categoria de Projetos e a equi-

pe Macunaima ganhou em 1° lugar 

o prêmio de Trabalho em Equipe da 

categoria Core Valeus. 

O tema desta temporada foi “City 

Shaper”, que quer dizer, Cidades In-
teligentes, propondo aos estudantes pensar soluções que aju-

dem a construir cidades cada vez melhores.

Durante a competição, as equipes tiveram de cumprir as 

missões em três rounds no desafio na mesa, além de serem 

avaliados nas categorias: Design do Robô, Desafio do Robô, 

Core Values (valores da equipe) e Projeto de Inovação.

O aluno Fillipe Arraes Gruber, um dos integrantes da equipe 

Win Time, disse ter ficado extremamente feliz e agradecido a 

toda equipe pelo esforço e dedicação. “Ganhar a premiação na 

categoria Soluções Inovadoras, significa muito para nós, pois é 

o reconhecimento de todo o nosso trabalho de pesquisa e nos 

mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.  

A diretora da Escola do SESI, Gardênia Cavalcante, comemo-

rou a conquista das equipes e ratificou a importância da par-

ceria e apoio de todos. “Foram dois dias de muita dedicação 

dos alunos e professores que valeram a pena. Nossas equipes 

conquistaram dois prêmios importantes em categorias diferen-

tes. Agradecemos a cada um que acredita na transformação 

por meio da Robótica, em especial, ao nosso SESI Roraima e as 

empresas industriais que nos apoiam”, declarou. 

Preparação - A Escola do SESI por meio do Programa Conecta 

de Educação Tecnológica, cujo objetivo é incentivar os alunos 

por meio da robótica, a criar soluções para problemas existen-

tes na sociedade, realizou diversos treinos, pesquisas e estu-

dos durante o ano de 2019 para que as equipes de Robótica se 

preparassem para este importante Torneio Regional First Lego 

League. 

Projetos –  No Torneio FLL os alunos apresentaram seus pro-

jetos de inovação e compartilharam suas ideias com as demais 

equipes. O primeiro - Active Traffic (Tráfego Ativo), idealizado 

pela Macunaima, objetivou em utilizar câmera inteligente que 

possibilite a identificação da quantidade de carros parados nas 

vias públicas, afim de criar rotas alternativas e diminuir o tempo 

de espera dos motoristas. O segundo projeto -  Papel Semente: 

Juntando-se ao Futuro, desenvolvido pela Win Time, propôs a 

criação de um Projeto de Lei que delibere sobre a reutilização 

de papéis comuns impressos, em produção de papel reciclável, 

evitando que sejam descartados de forma errada, o que causa 

transtorno e prejudica o meio ambiente. Em sua composição 

serão utilizadas sementes de frutas e legumes, dando novo as-

pecto e transformando-o em produto biodegradável, uma vez 

que esse papel poderá ser plantado e cultivado. 

Apoio e Patrocínio -  Toda a conquista das equipes de Robóti-

ca da Escola do SESI é resultado da soma de esforços por meio 

do apoio e patrocínio das empresas 3D Empreendimentos, 

Gráfica Forbrás, Bebidas Monte Roraima, Rosas Ateliê, Iogur-

te Yodam e Avante Comunicação Visual que, juntos, acreditam 

em um futuro melhor com ideias inovadoras e jovens compro-

metidos. 

As equipes Macunaima e Win Time recebendo juntamente com seus professores.
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IEL Roraima revela os melhores Projetos 
inovadores na 10ª edição do BITERR

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR e o Ser-
viço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima 
– SEBRAE/RR, realizaram em parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial de Roraima – SENAI/
RR, no dia 14 de dezembro, a solenidade de premiação 
da 10ª Edição do Encontro Científico do Programa Bolsas 
de Inovação Tecnológica de Roraima – BITERR. 

A programação de reconhecimento aconteceu no Se-
braeLab e contou com a participação da Superintendente 
do IEL, Lídia Tavares, do diretor de técnico do Sebrae, Al-
mir Sá e da Gerente de Educação do SENAI, Jamili Vascon-
celos. Além de representantes de instituições públicas e 
privadas, empresários, estudantes e convidados.

Ao longo de seis meses, os bolsistas realizaram pesqui-
sa dentro das empresas para desenvolverem um projeto 
que possa otimizar seus processos respeitando as quatro 
áreas prioritárias dessa edição: Produção, Gestão, Tecno-
logia e Empreendedorismo.

Todo empenho, dedicação e pesquisa determinou o 
grande resultado, esperado pelos bolsistas. Com senti-
mento de dever cumprido, os participantes não esconde-
ram a ansiedade pela divulgação dos melhores projetos.

O Início da premiação aconteceu com a revelação do 
terceiro lugar. O projeto escolhido foi sobre “Otimização 
do processo de produção da cervejaria boa vista, através 
da obtenção e manutenção de cepas de leveduras pre-
viamente selecionadas”, desenvolvido pela acadêmica 
Isabelle Elza Roberto, do curso de Medicina Civil. O pro-

fessor responsável pela orientação foi Umberto Zottich e 
a empresa que recebeu a pesquisa foi a Cervejaria Boa 
Vista. 

Classificado em segundo lugar ficou o projeto do bol-
sista Humberto Alves Albuquerque, que com o projeto 
sobre “Elaboração da versão 2.0 do fogão de indução ele-
tromagnética alimentada por energias renováveis”, de-
senvolvido na empresa de Turismo Roraima Adventure. O 
professor orientador envolvido no projeto foi Alexander 
Fernandez Correa. No ano passado Humberto, venceu 
o 1° lugar com a “Projeto e Desenvolvimento de um Fo-
gão Portátil por Indução Eletromagnética Alimentada por 
Energia Solar”, juntamente com o orientado e a empresa 
de Turismo.

E em primeiro lugar, o vencedor foi o projeto de “Equi-
pamento para a colheita de Açaí”, desenvolvido pelo 
bolsista Carlos Silva, aluno do curso de Agroecologia da 
UFRR, tendo como orientador o professor Marcos Rob-
son. A empresa beneficiada coma pesquisa foi Açaí Na-
tural du Bom. 

Além dos projetos classificados também foram premia-
dos o bolsista, o professor orientador e a empresa que se 
destacaram durante os seis meses de desenvolvimento 
do projeto. Os vencedores foram Dinah Bárbara Patheck, 
na categoria Bolsista Destaque; a professora orientadora 
Jéssica Tousi Lima, na categoria Professor Destaque, e na 
categoria Empresa Destaque foi vencedora a Pet Lovers.

Todos os vencedores da 10ª edição do BITERR
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BITERR  - Durante esses 10 anos de programa fo-
ram atendidas mais de 218 empresas e certificados 
mais de 222 bolsistas. Com o propósito de aproximar 
cada vez mais o meio acadêmico da iniciativa privada, 
de forma a integrar conhecimento e prática, ou seja, 
a ciência e tecnologia, num ambiente inovador, ca-
paz de promover a cultura empreendedora, melho-
rias nos produtos, processos ou serviços das empre-
sas locais, o Programa BITERR oportuniza ao aluno 
identificar problemas e fazer proposições concretas 
no sentido de tornar as empresas mais eficientes, 
inovadoras e consequentemente mais produtivas e 
competitivas. 

Encontro Científico  - No encontro, que aconteceu 
no dia 13, no auditório do SEBRAE foram realizadas 

as apresentações dos resultados dos projetos e ex-
posição do produto final em que participaram 18 
bolsistas, 18 bolsistas, sendo, 14 da Universidade 
Federal Roraima - UFRR, 01 da Faculdade Roraimen-
se de Ensino Superior - FARES, 01 do Centro Univer-
sitário Estácio Atual - IFRR, 01 do Centro Estadual de 
Educação Profissional – CEEP e 01 da Universidade 
Estadual de Roraima.  Encontro Científico tem o pro-
pósito de reunir os acadêmicos para trocas e trans-
missão de informações de interesse comum. Para a 
vida do acadêmico, as atividades e experiências vi-
venciadas fora da sala de aula trazem inúmeros be-
nefícios, como maior segurança, autoestima, valores 
altruísticos e reconhecimento através da divulgação 
pública do seu trabalho.


