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No próximo dia 25, às 17h, no auditório da FIER, 
serão anunciados os sindicatos que se destacaram 
em 2017, nas ações referentes ao Premio do Mé-
rito Sindical. Concorrem nesta edição, seis sindi-
catos patronais filiados a Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima: Sindicato da Indústria da 
Confecção de Roupas, Alfaiataria, Capotaria e Si-
milares do Estado de Roraima – SINDICONF/RR, o 
Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Ro-
raima – SINDIGRAF/RR, o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado de Roraima – SINDUS-
CON/RR, o Sindicato da Indústria da Construção de 
Estradas, Pavimentação, Terraplenagem e Obras 
no Geral do Estado de Roraima – SINDICON/RR, o 
Sindicato da Indústria da Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado de Roraima – SINDIREPA/RR 
e o Sindicato da Indústria de Desdobramento e Be-
neficiamento de Madeiras, Laminados e Compen-
sados do Estado de Roraima – SINDIMADEIRAS/RR. 

Serão premiados os três primeiros colocados, 
de acordo com a classificação prevista em regu-
lamento, os quais receberão da FIER apoio logísti-
co e financeiro para participação dos membros da 
sua Diretoria principal (Presidente, Vice-Presiden-
te, Secretário e Tesoureiro) em evento nacional do 
setor industrial que representa, durante o exercí-
cio de 2018. A quantidade de passagens e diárias 
em caráter de premiação varia de acordo com a 
classificação obtida. Todos os sindicatos recebe-
rão certificado de reconhecimento e participação. 

Os sindicatos participantes foram avaliados 
de acordo com as seguintes áreas de atuação: 
Sindicato Legal, que compreende o conjunto de 
documentação necessária para o funcionamen-
to de um sindicato, devidamente registrada em 
cartório, regular perante o Ministério do Traba-
lho e Emprego – MTE e a Receita Federal; Forta-
lecimento Sindical, nesta área o sindicato deverá 

possuir evidências de realização de suas ativida-
des administrativas; e Associativismo Sindical, que 
corresponde o estímulo ao crescimento do setor. 

No mesmo dia acontecerá o lançamento 
da 4ª edição do PMS e todos os sindicatos fi-
liados poderão se inscrever. A FIER fica locali-
zada na Av. Benjamin Constant, nº 876 – Cen-
tro. Para mais informações o telefone para 
contato é o (95) 4009-5354 ou 99128-3921. 

Prêmio Mérito Sindical – Criado em 2015 pela 
diretoria da FIER com o objetivo de reconhecer 
e valorizar as iniciativas desenvolvidas pelas lide-
ranças sindicais, com vistas à promoção do asso-
ciativismo, fortalecimento e defesa de interesses 
dos segmentos industriais organizados, adotando 
como pilares as diretrizes emanadas da Confede-
ração Nacional da Indústria – CNI, por meio do Pro-
grama de Desenvolvimento Associativismo – PDA.

PRÊMIO MÉRITO SINDICAL

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

RELEMBRE OS GANHADORES DAS ÚLTIMAS EDIÇÕES

SERÃO REVELADOS NA PRÓXIMA SEMANA OS SINDICATOS QUE SE DESTACARAM EM 2017
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 Primeiro semestre de 2017

 A Balança Comercial do Esta-
do de Roraima é definida a partir da 
comparação entre o montante gera-
do pelas exportações e importações.
 O saldo é registrado a partir da dife-
rença entre estas operações, em que a expec-
tativa é de que se obtenha um volume maior 
de vendas dos nossos produtos para o mer-
cado exterior e que haja menos aquisições 
de produtos provenientes de outros países. 
 Em termos simplificados, espera-
-se que a economia local seja cada vez 
mais autossuficiente e que a compra de 
seus insumos dependa menos dos forne-
cedores estrangeiros, de forma a fortale-
cer a competitividade do Estado e do país.
 Segue abaixo um resumo do compor-
tamento da Balança Comercial de Roraima 
do primeiro semestre de 2017, de acordo 
com dados mais recentes dos órgãos oficiais.

  SALDO

 Ao analisarmos as relações econômi-
cas de Roraima com outros países, o ano de 
2017 foi caracterizado por um comportamen-
to positivo, onde Roraima exportou mais pro-
dutos do que importou, com exceção ao mês 
de janeiro de 2017, o qual o saldo mensal da 
balança apresentou um comportamento nega-
tivo, o que significa que o estado gastou mais 
com produtos importados do que vendeu.
 Ao compararmos o saldo da balança 
comercial no ano de 2016, Roraima obteve 
um valor total de US$ 8.088.025,00, fechando 
assim este período com um resultado positivo. 
Quando analisamos o saldo no ano de 2017, 
vemos que o estado obteve um montante de 
US$ 32.923.711,00, o que caracteriza um au-
mento de 307% em relação ao ano anterior.

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES
 Desempenho em 2017

 O gráfico abaixo demonstra o compor-
tamento das exportações e das importações fei-
tas por Roraima durante todo o ano de 2017. 
Nota-se que apenas no mês de janeiro do refe-
rido ano as exportações foram menores que as 
importações, o que resultou em um saldo nega-
tivo naquele mês. Esta mesma forma de movi-
mento tem sido registrada nos últimos três anos, 
em que o estado importou mais que exportou.
 O ano de 2017 foi um período de impor-
tantes resultados para o setor de grãos, em es-
pecífico ao setor produtivo do grão de soja, pois 
foi um ano em que se teve uma safra recorde. 

Este aumento de 307% identificado no ano de 
2017 comparado ao ano anterior, decorre dos 
meses de outubro de 2016 e de novembro de 2017, 
os quais apresentam uma alta movimentação em 
suas exportações devido a colheita e comercia-
lização do grão de soja produzido no estado.
 Do montante total de US$ 
32.923.711,00 obtido em 2017, apenas o mês 
de novembro daquele ano comandou cerca 
de 66% do valor total mensurado, registran-
do um valor de US$ 21.753.192,00. O gráfi-
co a seguir relaciona o comportamento do 
saldo mensal entre os anos de 2016 e 2017.
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  Produtos mais exportados em 2017

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

  Países de destino da produção ro-
raimense.

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

  Países de origem das importações 
roraimenses.

 Na figura a seguir estão relaciona-
dos os países com os quais Roraima impor-
tou seus produtos durante o ano de 2017.

Esta safra foi possível devido ao aumen-
to de área plantada que, conforme a Com-
panhia Nacional de Abastecimento (CO-
NAB), Roraima teve um aumento de 25% 
em sua área de plantio de soja, sendo este 
resultado o maior dentre os demais estados 
do país. As demais regiões que apresenta-
ram um aumento em sua área produtiva sig-
nificativo foram Piauí (21,5%), Maranhão 
(20,3%), Rondônia (14,4%) e Pará (12,3%).
Como resultado da ampliação de área plan-
tada, Roraima apresentou um aumento de 
25% no total de grãos colhidos, quando com-
paramos com a safra do ano anterior. Na 
safra de 2015/2016 o estado produziu 79,2 
mil toneladas de soja, enquanto este ano 
o estado colheu 99 mil toneladas de soja.
 Referente às importações, os dados 
mostram que as mesmas não apresentaram 
grandes variações durante o ano de 2017, 
com exceção ao mês de janeiro daquele ano, 
onde se importou mais do que de exportou.
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Inicia em fevereiro novo serviço esportivo para crianças 
e adolescentes de 8 a 14 anos

O Serviço Social da Indústria de Roraima (SESI) 
dará inicio a um novo serviço, a partir de fevereiro, 
o SESI ESPORTE, que contempla esportes de qua-
dra, com as modalidades de basquete, futsal, han-
debol e vôlei, para crianças e adolescentes, de 8 a 
14 anos. O início das atividades está previsto para 
o dia 5. 

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, 
das 16h às 20h, tendo, cada treino, a duração de 
60 minutos. Os alunos serão acompanhados por 
profissionais de educação física e cada um poderá 
frequentar todas as modalidades disponíveis.

O SESI – RR oferece mais opções de atividades 

físicas e esportivas com o intuito de promover a 
qualidade de vida de seus clientes, tais como: Na-
tação para bebês, crianças, adolescentes e adultos; 
Hidroginástica, com a Hidrobike; Ginástica; Jiu-jit-
su; Dança de Salão; e Avaliação Física e Nutricional. 

Os interessados em iniciar no SESI Esporte ou 
se inscrever nas demais atividades físicas poderão 
se matricular na secretaria do Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer – CCEL do SESI – RR, localizado na 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, n°3710- Aeroporto. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 
4009-1844. 

ESPORTE
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