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Desenvolvimento regional

Pesquisa aponta que o Norte deve liderar a expansão econômica
no País em 2017
Consultoria estima alta do PIB de 3,9% para o próximo ano; dirigentes do comércio e da
indústria falam dessa perspectiva 07/11/2016 às 10:06

O porto de Itacoatiara é apontado por empresário amazonense como um solução
importante para a economia regional. Foto: Arquivo AC

Isabelle Valois Manaus (AM)
A Região Norte deverá liderar a expansão econômica do País em 2017 com 3,9% de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), mais do dobro de demais regiões como Sul
e Sudeste que respectivamente devem chegar a 1,3 e 1,4% em crescimento do PIB. A
informação foi divulgada neste final de semana como resultado de uma pesquisa
elaborada pela consultoria Tendências, no qual a agência britânica Reuters teve acesso e
a publicou. Para o Brasil, a consultoria estima alta do PIB de 1,5% para o próximo ano.

O fato, conforme o presidente do Centro de Indústria do Amazonas (Cieam), Wilson
Périco, é previsto há mais de 4 anos. Para o presidente o Estado deveria assumir o
próprio compromisso da economia, pois há condições e assim deixaria de ser refém de
Brasília. “Sabemos que o Norte está na lista das regiões consideradas mais carentes,
porém são responsáveis pelo crescimento econômico do País, e temos meios de
aumentar esse crescimento enquanto o Sul possui um mercado consolidado. Sempre
digo que precisamos fazer o dever de casa e deixar de ser refém. Mais de 50% do Polo
Industrial da região se encontra no Amazonas e sem dúvida temos meios de crescer e
até de investimentos”, detalhou Périco.
Diferente do ponto de vista do Cieam, para o presidente da Federação do Comércio do
Amazonas (FComércio), José Roberto Tadros, a região não passará por crescimento,
porém irá recuperar as perdas parciais da economia que teve nesse período de crise.
Além do Polo Industrial de Manaus, o presidente acredita que a produção agrícola de
Rondônia poderá ser alvos principais para essa recuperação.
Para Tadros, após a recuperação da economia prevista na pesquisa, o que deverá
colaborar com o crescimento econômico do Estado será a ampliação da estrada que
interliga os municípios de Manaus a Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). “Essa
ampliação melhorará com o escoamento da produção industrial do Polo Industrial de
Manaus, pois poderemos utilizar o porto de Itacoatiara, onde um dos pontos positivos é
que, nesta região, o rio não sofre tanto como em Manaus que ultimamente tem
presenciado os fenômenos de cheia e vazante muito intensos e também pelo simples
fato de termos uma oportunidade melhor e mais tranquila de enviar as mercadorias para
o resto do País, como também para uma boa parte da América do Norte e também para
Europa”, explicou.
Foco Principal
A Tendências estima que a indústria deva ser em 2017 o principal foco da economia no
Norte, fato que levará efeito multiplicador para as demais atividades econômicas. A
pesquisa estima um crescimento de 7,2 % para o PIB, assim considerado o triplo de
vezes prevista só para o País.
Outras regiões
Conforme a pesquisa, após o Norte vêm as Regiões Nordeste e Centro-Oeste, com
quase a metade do crescimento esperado respectivamente de 2,3% e 2,2%. No fim da
lista, estão Sudeste com 1,4% e a Região Sul com 1,3%. Para o Brasil, a pesquisa estima
alta do PIB de 1,5% para o próximo ano.
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Pesquisa aponta que o Norte deve liderar a expansão econômica
no País em 2017

O porto de Itacoatiara é apontado por empresário amazonense como um solução
importante para a economia regional. (Foto: Reprodução/ Arquivo AC)
A Região Norte deverá liderar a expansão econômica do País em 2017 com 3,9% de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), mais do dobro de demais regiões como Sul
e Sudeste que respectivamente devem chegar a 1,3 e 1,4% em crescimento do PIB. A
informação foi divulgada neste final de semana como resultado de uma pesquisa
elaborada pela consultoria Tendências, no qual a agência britânica Reuters teve acesso e
a publicou. Para o Brasil, a consultoria estima alta do PIB de 1,5% para o próximo ano.
O fato, conforme o presidente do Centro de Indústria do Amazonas (Cieam), Wilson
Périco, é previsto há mais de 4 anos. Para o presidente o Estado deveria assumir o
próprio compromisso da economia, pois há condições e assim deixaria de ser refém de
Brasília. “Sabemos que o Norte está na lista das regiões consideradas mais carentes,
porém são responsáveis pelo crescimento econômico do País, e temos meios de
aumentar esse crescimento enquanto o Sul possui um mercado consolidado. Sempre
digo que precisamos fazer o dever de casa e deixar de ser refém. Mais de 50% do Polo
Industrial da região se encontra no Amazonas e sem dúvida temos meios de crescer e
até de investimentos”, detalhou Périco.

Diferente do ponto de vista do Cieam, para o presidente da Federação do Comércio do
Amazonas (FComércio), José Roberto Tadros, a região não passará por crescimento,
porém irá recuperar as perdas parciais da economia que teve nesse período de crise.
Além do Polo Industrial de Manaus, o presidente acredita que a produção agrícola de
Rondônia poderá ser alvos principais para essa recuperação.
Para Tadros, após a recuperação da economia prevista na pesquisa, o que deverá
colaborar com o crescimento econômico do Estado será a ampliação da estrada que
interliga os municípios de Manaus a Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital). “Essa
ampliação melhorará com o escoamento da produção industrial do Polo Industrial de
Manaus, pois poderemos utilizar o porto de Itacoatiara, onde um dos pontos positivos é
que, nesta região, o rio não sofre tanto como em Manaus que ultimamente tem
presenciado os fenômenos de cheia e vazante muito intensos e também pelo simples
fato de termos uma oportunidade melhor e mais tranquila de enviar as mercadorias para
o resto do País, como também para uma boa parte da América do Norte e também para
Europa”, explicou.
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Senac promove ciclo de palestras, oficinas e exposições no Dia da
Criatividade

O objetivo do evento é enaltecer e reconhecer a criatividade como uma habilidade
necessária para o desenvolvimento de inúmeras competências profissionais – foto
divulgação
Palestras, oficinas, exposição fotográfica, painel criativo e mostras de trabalhos de
conclusão de cursos, são algumas das atividades escolhidas pelo Senac para celebrar o
Dia da Criatividade, no próximo dia 17 de novembro. O evento „Dia Da Criatividade:
Um Convite ao Pensamento Criativo‟ vai ocorrer no Centro de Informática do Senac,
localizado na avenida Darcy Vargas, 288, Chapada, das 9h às 21h, com diversas
atividades simultâneas.
Para participar é necessário fazer a pré-inscrição pelo Whatsapp, o contato é (92)
99445-8920, e doar um quilo de alimento não perecível no dia da atividade. Os
participantes vão receber certificados de horas complementares.
O objetivo do evento é enaltecer e reconhecer a criatividade como uma habilidade
necessária para o desenvolvimento de inúmeras competências profissionais em diversos
segmentos, de modo que inovar e apresentar soluções inteligentes para as necessidades
das empresas é um desafio enfrentado diariamente por profissionais e alunos que
pretendem ingressar no mercado de trabalho.
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Senac promove oficinas de pizza e cup cake para mini chefs

Manaus/AM - Os programas de culinária invadiram a TV e despertaram chefs caseiros
em muitas famílias. Nessa onda, as crianças também descobriram que é possível se
divertir na cozinha e despertar um provável talento culinário, transformando a
brincadeira de cozinhar em um aprendizado saboroso.
Seguindo esta linha, o Senac AM está com inscrições abertas para a „Oficina Mini
Chefs‟, que objetiva estimular o olhar da criança para que ela enxergue o alimento
também como forma de expressão e arte, explorando os cinco sentidos e estimulando o
trabalho em equipe.
As oficinas ensinarão as preparações cup cakes e pizzas e, são voltadas para crianças de
6 a 12 anos. A oficina de cup cake ocorrerá no dia 19 de novembro e a de pizza no dia
26 de novembro, ambas das 8h às 11, no Senac Centro, localizado na Rua Saldanha
Marinho, 410.
Além das preparações, as crianças vão aprender ainda sobre como manipular os
alimentos de forma prática e simples sem utilizar ferramentas de perigo como fogo e
facas amoladas, objetos cortantes ou ponteagudos. O investimento na oficina de “Mini
Chefs” é de R$ 80 (cada) . Quem se interessar pelo curso pode fazer a inscrição no
Senac Centro. Para obter mais informações, ligue para 3216-5757 / 3216-5755 / 3215718.
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Semtrad e Senac realizam curso de Garçom

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento
(Semtrad), e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) iniciam nesta
quarta-feira, 23, as aulas do curso de Garçom. A capacitação será realizada na unidade
do Senac, na rua Saldanha Marinho, 410, no Centro da capital.
O público-alvo são os trabalhadores cadastrados no Sine Manaus, que foram contatados
previamente para participar do projeto. Novas turmas do curso de Garçom serão abertas
em janeiro de 2017 e os interessados podem procurar informações na unidade do Sine,
no Edifício Garagem, no Centro da cidade.
As aulas têm como finalidade capacitar pessoas para atender clientes em restaurantes,
bares, hotéis e outros estabelecimentos similares, visando à prestação de um serviço
com qualidade e eficácia.
O curso também desenvolve a capacidade de realizar outras tarefas, como serviços de
bar, copa e de conhecer os tipos de serviços oferecidos pelos restaurantes.
Durante os módulos do curso, são abordados temas como hospitalidade, cortesia,
práticas para a manipulação de alimentos, noções de nutrição, além de orientações em
relação à saúde e à segurança no trabalho, bem como técnicas de atendimento.
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Em Manaus sobe o número de trabalhadores encaminhados para
emprego

Manaus/AM - Nos primeiros nove meses de 2016, o número de trabalhadores
encaminhados para emprego subiu 33,7% em relação a todo o ano de 2013, segundo
dados do Sine Manaus. De janeiro a dezembro de 2013, a Secretaria Municipal de
Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad) registrou 30.125 pessoas
encaminhados para emprego e, neste ano, 40.276 trabalhadores já foram direcionados às
vagas de trabalho, entre janeiro e setembro.
O levantamento mostra, ainda, que, em média, 3.357 trabalhadores conseguem ter
acesso a uma oportunidade profissional, ao mês, por meio do serviço do Sine
Municipal, o equivalente a 167 encaminhados por dia. Para a secretária da Semtrad,
Ananda Carvalho, entre os principais motivos para o aumento de encaminhamentos está
a captação de novas empresas parceiras do Sine Manaus, que saiu de 712 em 2013 para
1.123 em setembro deste ano, registrando um aumento de 57,7%.
Outro ponto importante para os resultados obtidos no atendimento aos trabalhadores do
Sine Manaus foi a reativação do serviço de Call Center da instituição.
O avanço na qualificação dos trabalhadores cadastrados no Sine Manaus, também foi
apontado pela Semtrad como a terceira causa da ampliação no número de
encaminhamentos. Atualmente, a Semtrad mantém parceria com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)
para a qualificação de trabalhadores e microempreendedores de Manaus. Entre os cursos
mais oferecidos estão: Talento em Vendas, Garçom, Administração Rural, Instalador
Elétrico Predial, Almoxarife, Auxiliar de Cabeleireiro, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar
Administrativo, Noções de Matemática Financeira, Noções de Departamento De
Pessoal e Informática Básica
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Festival Literário do Sesc 2016 inicia dia 9 em Itacoatiara, no AM

São esperados 60 mil visitantes nos quatro dias do
evento.
Festival tem o objetivo de incentivar o acesso à leitura

Festival Literário do Sesc 2016, que será realizado de 9 a 12 de novembro (Foto:
Divulgação/Sesc)

"No mundo das águas, do verde e da leitura, o Sesc constrói sua história". Esta vai ser a
temática do Festival Literário do Sesc 2016, que será realizado de 9 a 12 de novembro,
na Orla de Itacoatiara, cidade no interior do Amazonas. São esperados 60 mil visitantes
nos quatro dias do evento, das 9h às 22h.
O festival objetiva incentivar o acesso à leitura, principalmente entre crianças e
adolescentes. Além de toda a programação cultural gratuita, nove livrarias farão
exposição e vendas de livros, com preços a partir de R$2.
Uma grande estrutura está sendo montada para atender os visitantes do festival, parte do
evento ocorrerá em uma tenda climatizada de 35 metros no início da Orla de Itacoatiara.
Na tenda será possível encontrar um verdadeiro mundo de oportunidades literárias e

recreativas, como livros, atividades educativas e muito entretenimento. A tenda irá
abrigar os livreiros e alguns dos espaços temáticos: gibiteca, percepção musical,
contação de histórias, entre outros.
Do lado de fora da tenda, três ambientes ao ar livre integrarão o festival, como o
Bibliosesc, unidade móvel que permite à população acesso à livros de vários estilos e
segmentos. Haverá ainda o palco principal, estruturado de frente para a tenda, com um
espaço de 80 metros para a movimentação do público, onde ocorrerão diversas atrações
durante o dia e a noite, como shows musicais, teatro, dança, concursos culturais e shows
de humor. Por fim, no Casarão Sesc ocorrerão diversas atividades, como oficinas
literárias, palestras e cinema.
Festival
O Festival Literário do Sesc teve sua primeira edição em 1986 e este ano homenageará
o escritor e político amazonense Álvaro Maia (1893-1969), que teve nove obras
publicadas entre os anos 40 e 60. Suas obras, bibliografia e outras curiosidades serão
encontradas em um dos 13 espaços temáticos dispostos durante o evento, haverá ainda
saraus, recitais, palestras e mesas temáticas celebrando a autor.
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