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ESCOLA DO SESI IRÁ REALIZAR BAILE DO SESINHO 2019 

 

 

Bailinho é realizado todos os anos em alusão ao Carnaval – 

Foto: Ascom/Sesi-RR 

A Escola do SESI (Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 

Furtado – CET), realiza todos os anos o Baile de Carnaval do Sesinho. 
Desta vez, a programação acontecerá nessa sexta-feira, dia 1° de março, 

para as turmas do maternal ao 3° ano do Ensino Fundamental. 

O bailinho está sempre no gosto da criançada e é aguardado por todos, 

principalmente, pelos alunos da educação infantil, pois é o dia ideal para 

colocar sua melhor fantasia para pular, dançar e se divertir. 

Por traz dessa festa à fantasia, existe um trabalho de grande importância 
cuja proposta, é trabalhar temas específicos envolvendo toda a co-

munidade escolar de forma descontraída e interdisciplinar e, assim, 

adquirindo mais conhecimento. 

Toda a programação será realizada de forma lúdica, as atividades serão 
desenvolvidas com o intuito de que os alunos aprendam mais sobre dança, 
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expressão corporal, jogos e brincadeiras populares, cidadania, pluralidade 

cultural e respeito. 

De acordo com a coordenadora pedagógica, Mileyde Cabral, as 
expectativas para o bailinho são as melhores. “ Trabalhamos no coletivo 

para que tudo dê certo! Está tudo preparado para esperarmos nossas 
crianças fantasiadas. Teremos uma programação bem divertida com 

marchinhas de carnaval, apresentações, desfiles e atividades dirigidas por 
nossos professores e estagiários, onde cada turma no seu horário 

conforme o cronograma”, ressaltou. 
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GOVERNO FEDERAL ANUNCIA A CONSTRUÇÃO DO 
LINHÃO DO TUCURUÍ 

 

Mecias de Jesus: “Finalmente a população de Roraima recebe a 

resposta de uma demanda antiga, os roraimenses não aguentam 

mais arcar com uma energia cara e apagões constantes” – Fotos: 

Ascom Parlamentar 

 

A bancada federal de Roraima esteve reunida nesta quarta-feira, 27, com 

o presidente Jair Bolsonaro para tratar da construção e aceleramento da 
obra do linhão do Tucuruí. Segundo o senador Mecias de Jesus e o 

deputado federal Jhonatan de Jesus o apoio do Governo Federal será 

fundamental para colocar o estado no rumo do desenvolvimento. 

Na reunião, o presidente Bolsonaro informou os parlamentares que as 

obras iniciarão em junho. O projeto visa criar uma linha de transmissão 
para ligar Roraima ao sistema interligado de abastecimento de energia 

elétrica. “O início da obra do linhão iniciará até o dia 30 de junho e será 
concluída em até três anos. Essa obra vai garantir energia de qualidade 

para a população de Roraima”, afirmou o deputado Jhonatan de Jesus. 
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No encontro, o tema principal foi a possibilidade de acelerar a construção 
do linhão, pois atualmente o estado depende da energia elétrica de uma 

empresa venezuelana. 

Segundo o senador Mecias de Jesus, a construção da linha de transmissão 

entre Manaus e Roraima, fará com que Roraima pare de sofrer com os 
constantes apagões. “Finalmente a população de Roraima recebe a 

resposta de uma demanda antiga, os roraimenses não aguentam mais 
arcar com uma energia cara e apagões constantes. O linhão de Tucuruí vai 

nos ajudar a alavancar o desenvolvimento nos setores produtivos do 

estado”, disse o senador. 

O processo de construção será acelerado e os aspectos relativos as 
questões ambientais serão consideradas uma questão de soberania 

nacional para levar ao estado de Roraima a energia que é produzida no 

Brasil. 

 

Júnior Laurindo 
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DEPUTADOS DERRUBAM VETO DE PROJETO QUE FLEXIBILIZA 
O PROCESSO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL 

 

 
 

Lei aprovada na Assembleia Legislativa desburocratiza a 

comercialização de créditos de reposição florestal, processo 

atualmente concentrado em apenas uma empresa – Foto: Eduardo 

Andrade 

 

As empresas que utilizam matéria-prima oriunda de supressão da 

vegetação natural são obrigadas a providenciar a reposição, ou seja, a 
compensação por meio do plantio para geração de estoque ou recuperação 

da cobertura florestal. No entanto, este processo é realizado por apenas 
uma empresa, o que segundo os madeireiros, vinha prejudicando 

fortemente o setor. 

Para ajudar esta categoria, os deputados estaduais Jânio Xingu (PSB) e 
Brito Bezerra (PP) propuseram um projeto que flexibiliza o processo, 

dando fim ao monopólio praticado no setor. A proposta foi aprovada na 
Assembleia Legislativa, mas vetada pelo Governo do Estado. No entanto, 

em apreciação no plenário nesta terça-feira (26), os deputados 
derrubaram o veto e a proposta segue para sanção governamental. Se não 

VEICÚLO DE COMUNICAÇÃO CIDADE EDITORIA DATA 
 

Site Roraima em Foco 
(https://roraimaemfoco.com) 

 
Boa Vista 

 
Política 

 
28/02/2019 

 



 
for sancionado no prazo, a matéria pode ser promulgada pela Assembleia 

Legislativa. 

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), Jânio 
Xingu (PSB), afirmou que ontem foi informado por madeireiros do sul do 

Estado que empresas foram interditadas pelo Ibama (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e Recursos Naturais) pela falta de reposição florestal. 

Ele frisou ainda que a única empresa autorizada a realizar este processo 

está impedida de fornecer a reposição. 

A lei proposta autoriza que o pequeno produtor e qualquer empresário ou 
cidadão possa se habilitar junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (Fermarh) para ser um vendedor de reposição de 
florestal. “Por isso pensamos, junto com os com técnicos da Femarh e 

chegamos a um consenso para que hoje tivéssemos esse dia importante 
para o setor madeireiro, um setor consolidado e que arrecada muito ICMS 

[Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços].” 

Brito Bezerra destacou que a indústria madeireira é responsável por gerar 
mais de 16 mil empregos diretos, os quais estão em risco devido à 

paralisação da produção. “Agora segue para sanção governamental e 
esperamos que traga os efeitos esperados para esse segmento da 

economia tão consolidado em Roraima”, justificou Brito. 

Ao defender a derrubada do veto, Xingu afirmou que o Governo do Estado 

deve ter vetado a proposta por falta de conhecimento sobre a proposta da 
lei. O deputado Coronel Chagas (PRTB), líder da Bancada Governista, 

afirmou que o Executivo analisou melhor a proposta e reconsiderou a 
medida, orientando os deputados da base do governo a derrubarem o 

veto. 

Yana Lima 
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Escola do SESI irá realizar Baile do Sesinho 2019 

 

 

 
 

 

A Escola do SESI (Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 

Furtado – CET), realiza todos os anos o Baile de Carnaval do Sesinho. Desta 

vez, a programação acontecerá nessa sexta-feira, dia 1° de março, para as 

turmas do maternal ao 3° ano do Ensino Fundamental. 

O bailinho está sempre no gosto da criançada e é aguardado por todos, 

principalmente, pelos alunos da educação infantil, pois é o dia ideal para 

colocar sua melhor fantasia para pular, dançar e se divertir. 

Por traz dessa festa à fantasia, existe um trabalho de grande importância cuja 

proposta, é trabalhar temas específicos envolvendo toda a comunidade 
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escolar de forma descontraída e interdisciplinar e, assim, adquirindo mais 

conhecimento. 

Toda a programação será realizada de forma lúdica, as atividades serão 

desenvolvidas com o intuito de que os alunos aprendam mais sobre dança, 

expressão corporal, jogos e brincadeiras populares, cidadania, pluralidade 

cultural e respeito. 

De acordo com a coordenadora pedagógica, Mileyde Cabral, as expectativas 

para o bailinho são as melhores. “ Trabalhamos no coletivo para que tudo dê 

certo! Está tudo preparado para esperarmos nossas crianças fantasiadas. 

Teremos uma programação bem divertida com marchinhas de carnaval, 

apresentações, desfiles e atividades dirigidas por nossos professores e 

estagiários, onde cada turma no seu horário conforme o cronograma”, 

ressaltou. 

http://educarr.com.br/index.php/2019/02/27/escola-do-sesi-ira-realizar-

baile-do-sesinho-2019/ 
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GERAL 

China apoia reformas propostas pelo governo 
federal, diz embaixador 
 

Agência Brasil 

27/02/19 - 11h06 

 

O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, afirmou hoje (27) que 
apoia as reformas propostas do governo e espera ampliar a parceria 
comercial entre os dois países. Ele participou do encontro com empresários 
promovidos pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais) China na capital 
paulista. Segundo o embaixador, o Brasil ingressou em uma “nova etapa de 
desenvolvimento”. 

“O Brasil entrou em uma nova etapa de desenvolvimento, dedicada às 
reformas das instituições políticas e econômicas. A China apoia as 
reformas do governo brasileiro, pois vão trazer bem-estar ao povo 
brasileiro”, disse ele. 

Wanming lembrou que a China foi o maior parceiro comercial do Brasil por 
três anos consecutivos. Pelos dados do Ministério da Economia, o comércio 
entre os dois países, somando exportações e importações, atingiu R$ 100 
bilhões no ano passado. Os principais produtos de exportação do Brasil são 
soja e petróleo (não refinado) 
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A filial internacional do Lide China reúne líderes, empresários e autoridades 
públicas com o objetivo de incrementar os negócios entre chineses e 
brasileiros. 

Demanda 

O embaixador chinês destacou a crescente demanda por consumo que o 
país oriental apresenta e as oportunidades que esse cenário pode oferecer 
ao Brasil. “Nos próximos 15 anos, a importação [pela China] de 33 trilhões 
de dólares é a expectativa média”, estimou. 

No cargo há dois meses, o embaixador disse que estabeleceu diálogo com 
o presidente Jair Bolsonaro e os ministros para tranbsmitir o interesse da 
China em aprofundar a cooperação financeira e comercial. 

“O presidente Bolsonaro manifestou que vai dedicar todos os esforços 
para ampliar o relacionamento com a China, sobretudo [a parceria] 
comercial”, afirmou o embaixador chinês. 

Setores 

A cooperação entre Brasil e China vai se intensificar 
nos setores da indústria, energia, processamento de 
produtos agrícolas e refino de petróleo, segmentos 
que trazem mais valor agregado. A China, segundo o 
embaixador, deixou para trás o crescimento em alta 
velocidade e, agora, prioriza a qualidade. 

“O crescimento da economia mundial está ainda anêmico. Nesse contexto, 
nossos dois países devem aproveitar o potencial de mercado”, afirmou o 
diplomata chinês. 
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