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GOVERNO E SETOR EMPRESARIAL DISCUTEM COMÉRCIO 
EXTERIOR 

 

Missão empresarial China 2019 está sendo gerenciada pela TRL Importação e Exportação e ocorre na Canton 
Fair, a maior feira de negócios do mundo. – Fotos: Ederson Brito 

 

 

O governador Antonio Denarium e o secretário da Seplan (Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento) Marcos Jorge, estiveram reunidos nesta sexta feira, 5, com o grupo de 20 
empresários de diversos setores comerciais de Roraima para tratar sobre as melhorias nas 
relações comerciais com a China. 

A reunião com os empresários serviu para acertar os últimos detalhes da viagem a China para 
alavancar negócios e oportunidades. A missão empresarial China 2019 é gerenciada pela TRL 
Importação e Exportação. 

“É um momento muito importante para Roraima, com a globalização da economia. 
Empresários de vários Países estão vindo a Roraima em busca de oportunidade. E esse grupo 
de empresários está indo para a China em comitiva para alavancar negócios e oportunidades, 
seja exportação ou importação vai gerar emprego para gerar renda e melhorar a qualidade 
de vida das pessoas em Roraima”, disse governador Antonio Denarium. 

A comitiva empresarial vai participar da Canton Fair, na China, considerada como a maior 
feira de negócios do Mundo. 
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De acordo com o representante da TRL Importação e Exportação, Laércio Gentil, a ideia é 
criar um ambiente de negócio que seja propenso a esses empresários que estão de olho nas 
inovações nessa oportunidade fazer negócio com o resto do mundo e não ficar limitado ao 
nosso comércio local. 

“Teremos oportunidade de conhecer fábricas, novos negócios e isso nos dá um aprendizado 
e bagagem muito grande, para, talvez, criar novos produtos, novos serviços e fazer negócio 
com outras pessoas de outras regiões do mundo”, destacou. 

 
Roberto Kennedy 
 
Empenhado em resolver as questões que afetam diretamente o desenvolvimento econômico 
do Estado, Marcos Jorge, ressaltou que é orientação do governador trabalhar pela melhoria 
do ambiente negócio que está fundamentada em pilares que são fundamentais para atração 
de investimentos e para melhorar a condição dos empresários. 

“O Estado facilita a desburocratização do trabalho, que nós estamos fazendo internamente, 
para melhorar a vida dos empresários. Nós melhoramos arrecadação, economia e 
consequentemente teremos recursos suficientes para investir na melhoria da qualidade de 
vida da nossa população, com melhor prestação de serviço, de segurança educação e saúde”, 
relatou. 

Atuando há pelo menos 15 anos na produção industrial, no setor têxtil, em Roraima, o 
empresário Roberto Kennedy, acredita que o empreendedor pode contribuir para o 
desenvolvimento do Estado. “A base do projeto de crescimento é acreditar no Estado de 
Roraima por meio da indústria”, defendeu, ao relatar que essa é a primeira viagem ao 
exterior a negócios. 

Wesley Oliveirfa 
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Exército fecha rota clandestina na fronteira do 
Brasil com a Venezuela 
 

Fronteira completa 44 dias de fechada neste sábado (6). Exército fechou 

passagem da 'Trilha da Micaraima' com arame; outras rotas alternativas ainda 

são usadas entre os dois países. 
 

Por G1 RR — Boa Vista 

06/04/2019 13h20  Atualizado há um dia 

 

 

 
 

 

O Exército fechou uma das rotas clandestinas na fronteira do Brasil com a Venezuela 
que permitia o acesso livre entre os dois países. Essas caminhos alternativos 
passaram a ser usados desde que a rota regular foi bloqueada há 44 dias por ordem 
de Nicolás Maduro. 

A “trilha da Micaraima”, como era conhecida a rota fechada nessa sexta-
feira (5), ficava próxima ao Hospital Délio Tupinambá e do Corpo de 
Bombeiros de Pacaraima. O caminho foi fechado com arames e impede o 
tráfego de veículos. 
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Como a fronteira é seca, onde a passagem é feita por terra, sem obstáculos 

naturais, ainda há outras rotas que são usadas tanto por venezuelanos 
quanto por brasileiros. Esses locais estão sendo "controlados 
rigorosamente", disse o Exército. 

"O fechamento teve por objetivos corrigir e reduzir o desconforto causado à 
população, pelo intenso fluxo de veículos naquele local de passagem e 
promover uma orientação gradativa para o uso da via de tráfego principal 
de entrada ao país", informou neste sábado (6) a assessoria da 1ª Brigada 
de Infantaria de Selva, responsável pela restrição do acesso na rota. 

Por essas rotas passam carros, moto e pessoas a pé. Em um dos 
casos, até um ônibus chegou ao lado brasileiro com passageiros e depois 
retornou vazio à Venezuela. 

"Por enquanto, outros acessos alternativos permanecem abertos, visando à 
manutenção da questão humanitária, uma vez que essas rotas têm sido 
usadas para a compra de alimentos pelos venezuelanos. Nesses lugares, a 
passagem de pessoas a pé e veículos permanece normal, conforme 
protocolos já estabelecidos", informou o Exército. 

 

 

Venezuelanos levam até crianças por rotas clandestinas que ligam Brasil - 

Venezuela — Foto: Jackson Félix/G1 RR/Arquivo 

O Exército informou ainda que militares continuarão atuando no posto de 
fiscalização montado na "trilha da Micaraima” para evitar o tráfico de 
drogas, armas na região, além inspecionrem itens transportados por 
venezuelanos e outras pessoas que entram e saem do Brasil. 
 
A fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada na noite do dia 21 de 

fevereiro após anúncio de Nicolás Maduro em canal estatal. No 
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pronunciamento ele disse a fronteira ficaria fechada “total e absolutamente 

até novo aviso”. 
 
A medida foi tomada antes da tentativa frustrada de envio de alimentos e 

remédios doados pelo Brasil e EUA à Venezuela a pedido de Juan Guaidó 
no dia 23 de fevereiro. A situação gerou conflitos entre civis favoráveis ao 

ingresso da ajuda e militares venezuelanos na região fronteiriça. Alguns dos 
feridos nesses confrontos foram trazidos para Roraima, com permissão de 
atravessar a fronteira. 
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ECONOMIA 

Construção civil pede ajustes em leis do setor 

Na pauta estão pontos como a calibragem da lei do zoneamento de 
São Paulo, a definição de critérios para paralisação de obras e 
ajustes na Lei de Licitações 

 

 
 

São Paulo – O setor de construção civil está empenhado em promover 

ajustes na legislação, tanto no âmbito federal quanto municipal, para 

garantir uma retomada mais consistente do segmento. Na pauta estão 

pontos como a calibragem da lei do zoneamento de São Paulo, a definição 

de critérios para paralisação de obras e ajustes na Lei de Licitações, além 

de ações para reduzir a insegurança jurídica. 

“É preciso ajustes na lei do zoneamento em São Paulo para que os 

empreendedores voltem a lançar novos produtos”, diz Ely Wertheim, diretor 

do Secovi-SP (o sindicato da habitação). Segundo ele, grande parte dos 

empreendimentos lançados e vendidos em 2018 foi aprovada dentro das 

regras da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo anterior a 2014. 
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Wertheim destaca que desde 22 de março novos apartamentos construídos 

nos eixos servidos por transporte público na capital paulista deverão ter 

mais de 120 m² para contar com mais de uma vaga na garagem, conforme 

previsto na Lei do Zoneamento aprovada em 2016. “A lei do zoneamento 

interfere diretamente no mercado de construção ao legislar sobre o tipo de 

produto oferecido. Não é o que o consumidor deseja.” 

Outro ponto que o setor quer rever é a altura máxima de oito andares para 

empreendimentos nos miolos de bairro. Segundo Wertheim, a medida vai 

contra a ideia de promover o adensamento na cidade. “A lei do zoneamento 

deveria apenas legislar sobre padrões urbanísticos. As pessoas desejam 

morar perto do trabalho, e não nas periferias sem serviço público.” 

A questão do adensamento divide opiniões. Por um lado, há os que 

acreditam que o Plano Diretor tinha conceito irrealista. De outro, os que 

avaliam que as regras que entram em vigor agora estimulam a aproximação 

da moradia, do trabalho e da infraestrutura urbana, principalmente dos 

moradores de baixa renda. “Há uma guerra sobre o zoneamento e o poder 

público deveria assumir o papel de gestor, com capacitação de técnicos 

capazes de fazer a interface entre os interesses distintos, mas legítimos”, 

opina a advogada especialista em Direito público, urbanístico e ambiental e 

conselheira federal da OAB-SP, Daniela Campos Libório. 

Além de alterações em relação às regras municipais, o setor se aproxima 

de parlamentares para discutir outras questões. No mês passado, em 

reunião com uma centena de deputados e senadores discutiu-se um maior 

protagonismo da Frente Parlamentar da Habitação, e a Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC) apresentou o estudo “Agenda 

Estratégica 2019/2022 – Um novo Brasil com a Indústria da Construção”. 

Além de questões como as reformas da Previdência e Tributária, discutiu-

se a insegurança jurídica no setor. “Não podemos permitir, por exemplo, 

que uma obra que siga toda a legislação seja interrompida por ordem 

judicial somente pela reclamação de alguns moradores”, diz Wertheim. 



 

Discussão 

A insegurança jurídica e a discussão sobre as leis de zoneamento serão 

temas debatidos no Summit Imobiliário, que ocorre no dia 16 de abril em 

São Paulo. Os assuntos serão abordados, entre outros, por George Farath, 

procurador do Estado de São Paulo, Leonardo Mundim, diretor da agência 

de desenvolvimento do Distrito Federal, Flavio Amary, secretário estadual 

da Habitação, e Fernando Chucre, secretário municipal de 

Desenvolvimento Urbano. Confira mais informações no site. 
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Paulo Guedes surpreso com escoadouro de 
dinheiro no sistema S 

Dinheiro farto 
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