Grupo de Trabalho sobre

Emprego e Renda

Iniciativa Barcarena Sustentável

Perguntas Orientadoras
1.

A economia em Barcarena
a. Qual a riqueza de Barcarena?
b. Como as atividades econômicas são realizadas em Barcarena?
c. Qual a necessidade de mão de obra das empresas em Barcarena?

2.

O Sistema Nacional de Emprego (SINE):
a. Quem ﬁscaliza o SINE?

3.

Cursos proﬁssionalizantes federais e estaduais:
a. Quais são os cursos de capacitação do Governo? Esses cursos estão disponíveis em Barcarena?

4.

As políticas de emprego e renda em Barcarena
a. Quais são as políticas públicas de emprego e renda em Barcarena e como funcionam?
b. Quais são as oportunidades para os jovens em Barcarena?
c. Por que a maioria dos idosos são excluídos de suas funções?
d. Existe ﬁnanciamento para o pequeno, médio e grande empresário para a geração de emprego e renda?

A economia em Barcarena

A. “Qual a riqueza de Barcarena?”
Setores econômicos relevantes:
1.
➔

➔

Indústria

2.

A economia de Barcarena é
voltada à atividade industrial
para produção de caulim,
alumínio e cabos para
transmissão
de
energia
elétrica.
90
empresas
localizadas
no
industrial.

estão
distrito

➔

3.

Agropecuária

➔

É a base da economia
tradicional.

➔

Há lavouras permanentes
de açaí, banana, cacau,
coco-da-baía,
laranja,
limão, mamão, maracujá
e pimenta-do-reino.

➔

Prevalece a pecuária de
galináceos,
suínos
e
bovinos.

Serviços
Destacam-se
as
atividades do setor de
turismo e de transporte
marítimo e terrestre,
relacionadas ao maior
porto
do
Estado,
localizado em Barcarena,
o Porto de Vila do Conde.

Fontes:
• Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC: http://www.codec.pa.gov.br/barcarena
• Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA:
http://www.fapespa.pa.gov.br/upload/Arquivo/anexo/1367.pdf?id=1498054925
• CARMO, M.B.S; COSTA, S.M.F., 2015:
http://www.scielo.br/pdf/urbe/2016nahead/2175-3369-urbe-2175-3369008003AO01.pdf

A. “Qual a riqueza de Barcarena?”
➔
•

Apesar de a economia de Barcarena ser voltada à atividade industrial, a sua população rural se
sobrepõe à urbana.
A área formalmente classiﬁcada como rural possui mais e melhor infraestrutura
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica) que aquela formalmente
classiﬁcada como urbana, conhecida como Barcarena-sede.

“A produção socioespacial de Barcarena favoreceu a formação de duas cidades dentro do mesmo
município, a cidade na ﬂoresta e a da ﬂoresta. As atividades, que antes, em sua maior parte, eram
exercidas na ﬂoresta, passaram a se direcionar para a atividade industrial. A cidade da ﬂoresta, que é
caracterizada por Barcarena-sede, insere-se no cenário regional, reproduzindo as características típicas
das pequenas cidades, relações com recursos da ﬂoresta, atividades como pesca, mercado informal, ou
seja, as típicas.” (CARMO, M.B.S; COSTA, S.M.F., 2015)
Fonte:
• CARMO, M.B.S; COSTA, S.M.F., 2015:
http://www.scielo.br/pdf/urbe/v8n3/2175-3369-ur
be-2175-3369008003AO01.pdf

B. “Como as atividades econômicas são realizadas em Barcarena?”
➔
•

➔
•

Em Barcarena são realizadas 179 atividades distintas, sendo 33 estagnadas, 37 dinâmicas e 108
em expansão.
Atividades dinâmicas e em expansão demandam um alto grau de especialização da
mão-de-obra e de investimento em ciência e tecnologia.
Importantes atividades do Estado do Pará são realizadas exclusivamente ou em grande parte
em Barcarena.
Destaca-se a fabricação de ﬁos, cabos e condutores elétricos; e a fabricação de válvulas,
registro e dispositivos semelhantes.

Fonte:
• PPA de 2018-2021:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procurador
ia/PPA-2018-2021-Caderno-digital.pdf

B. “Como as atividades econômicas são realizadas em Barcarena?”
➔

Em 2016 (IBGE), 18,7% da população de Barcarena estava ocupada.

Fonte: Elaboração própria a partir da RAIS
(2018)

C. “Qual a necessidade de mão de obra das empresas em Barcarena?”
➔

A demanda por emprego em Barcarena tem aumentado mais do que a média nacional de 20%
ao ano.

➔

Em 2015, Barcarena foi o segundo município do Estado do Pará que mais gerou empregos, em
relação comparativa entre os admitidos e os demitidos.
O setor de construção civil gerou 464 postos de trabalho, enquanto o setor de serviços gerou
455 e a indústria gerou 351 postos de trabalho.
O setor de comércio perdeu 82 postos de trabalho.

•
•
➔

De 2013 a 2016, a SEMUTE colocou 1.578 trabalhadores no mercado formal de trabalho por
meio do SINE

Fonte:
• PPA de 2018-2021:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procurador
ia/PPA-2018-2021-Caderno-digital.pdf

O SINE

A. “Quem ﬁscaliza o SINE?”
➔

Neste ano, foi publicada a Lei Federal nº 13.667/2018, que dispõe sobre o SINE.

➔

Os artigos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei Federal nº 13.667/2018 estabelecem as competências dos entes federativos em
relação ao SINE.

➔

O monitoramento e a avaliação das ações e serviços do SINE são de responsabilidade do ente que exerce a
ação ou presta o serviço.

Esfera federal

•• Ministério do Trabalho

Esfera estadual

•• SEASTER

Esfera municipal

•• SEMUTE
Fonte:
• Lei Federal nº 13.667/2018

Cursos proﬁssionalizantes federais e
estaduais

A. “Quais são os cursos de capacitação do Governo? Esses cursos estão
disponíveis em Barcarena?”
➔

1.

Nível federal – Escola do Trabalhador

➔

É um programa do MTE voltado ao
combate ao desemprego.

➔

Todos os cursos são online e gratuitos.

➔

O nível de escolaridade não é um
requisito para a inscrição.

➔

Quem obtiver a nota mínima (5 pontos) e
avaliar o curso recebe um certiﬁcado de
curso de extensão da Universidade de
Brasília (UnB).

Os cursos
temáticos:

são

organizados

em

12

eixos

Fonte:
• MTE:
http://escola.trabalho.gov.br/sobre/

A. “Quais são os cursos de capacitação do Governo? Esses cursos estão
disponíveis em Barcarena?”
1.

Nível federal – Escola do Trabalhador

➔
•
•
•
•
•

Exemplos de cursos:
Agenciamento de Viagens, no eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer
Português Básico para o Mundo do Trabalho, no eixo Desenvolvimento Educacional e Social
Análise de Riscos na Construção Civil, no eixo Infraestrutura
Criando um Negócio de Sucesso, no eixo Recursos Naturais
Empreendedorismo na Pesca, no eixo Recursos Naturais

➔

As empresas podem sugerir cursos nos quais tenham interesse.

Fonte:
• MTE:
http://escola.trabalho.gov.br/sobre/

A. “Quais são os cursos de capacitação do Governo? Esses cursos estão
disponíveis em Barcarena?”
2.

Nível estadual – Programa Pará Proﬁssional

➔

É um programa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Proﬁssional e
Tecnológica (Sectet), criado pela Lei nº 8.246/2016 do Estado do Pará.

➔

Entre o ﬁnal de 2016 ede 2017, foram realizados mais de 141 cursos, formando cerca de 3.000
pessoas no Estado.

➔

Os cursos são criados conforme a demanda, a partir de visitas aos municípios e conversas com
empresas pela Sectet.

➔

De outubro a dezembro de 2018, em Barcarena, foi ofertado o curso de Instalador Hidráulico
Predial, voltado aos serviços de instalação e manutenção de tubulações hidro-sanitárias.
Fonte:
• Programa Pará Proﬁssional: http://cursos.sectet.pa.gov.br
• Agência Pará:
http://agenciapara.com.br/Noticia/Regional/161251/para-proﬁssional-contribui-para-qualiﬁcacao-em-todo-o-estado

A. “Quais são os cursos de capacitação do Governo? Esses cursos estão
disponíveis em Barcarena?”
3.

Esfera privada – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

➔

O SEBRAE é uma entidade privada voltada ao fomento dos negócios e com atuação nacional.

➔
•

Há cursos presenciais e gratuitos disponíveis.
Exemplos: Como se Tornar um Microempreendedor Individual e Como Abrir o seu Negócio.

➔

Neste mês, não há cursos presenciais em Barcarena.

Fonte:
• SEBRAE:
http://eventos.pa.sebrae.com.br/loja/

As políticas de emprego e renda
municipais

A. “Quais são as políticas de emprego e renda em Barcarena e como
funcionam?
1.

Programa Acessuas Trabalho

➔

É um programa do Conselho Nacional de Assistência Social.

➔

Responsável pela implementação: Secretaria de Assistência Social.

➔

Objetivo: mobilizar, encaminhar e acompanhar pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco
social para ações de inclusão produtiva, como a qualiﬁcação técnico-proﬁssional, o acesso a
informação sobre os direitos sociais, a articulação com empresas para mapeamento de
oportunidades, entre outros.

➔

Vigência: até o ﬁnal de 2018.
Fonte:
• Ministério do Desenvolvimento Social:
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-pro
gramas/acessuas-trabalho :

A. “Quais são as políticas de emprego e renda em Barcarena e como
funcionam?
➔ Em Barcarena há 15.062 famílias beneﬁciadas,
correspondendo a cerca de
população total do município.

2.

Programa Bolsa Família

➔

É um programa do Ministério de
Desenvolvimento Social, criado pela Lei nº
10.836/2004.

➔
•

➔

Responsável
pela
implementação:
Secretaria de Assistência Social.

•
•

➔

Objetivo: conceder um benefício em
dinheiro para famílias em situação de
pobreza e extrema pobreza , com crianças
e adolescentes em sua composição e que
tenham renda per capita de até R$ 178,00
ao mês.

•
•

40,33%

da

Condições para obtenção do benefício:
Crianças menores de 7 anos devem ser vacinas
e ter acompanhamento médico periódico;
Gestantes realizarem o pré-natal;
Crianças de 6-15 anos devem ter frequência
mínima mensal na escola de 85%;
Adolescentes de 16-17 anos devem ter
frequência mínima mensal na escola de 75%;
Possuir inscrição atualizada no cadastro único.
Fonte:
• Ministério do Desenvolvimento Social:
http://mds.gov.br/bolsafamilia
• PPA de 2018-2021:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procuradoria/PPA-2
018-2021-Caderno-digital.pdf

A. “Quais são as políticas de emprego e renda em Barcarena e como
funcionam?
3.

Benefício de Prestação Continuada

➔

É um programa Ministério de Desenvolvimento Social, previsto na Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS).

➔

Responsável pela implementação: Secretaria de Assistência Social.

➔

Objetivo: garantir um salário mínimo ao idoso e à pessoa com deﬁciência cujo grupo familiar
tenha renda menos que ¼ do salário mínimo vigente.

➔

Para solicitar o benefício, é necessário procurar o CRAS do município e ter inscrição atualizada no
cadastro único.
Fonte:

➔

Não pode ser acumulado com outro benefício social.

• Ministério do Desenvolvimento Social:
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneﬁcio
s-assistenciais/bpc
• PPA de 2018-2021:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procur
adoria/PPA-2018-2021-Caderno-digital.pdf

A. “Quais são as políticas de emprego e renda em Barcarena e como
funcionam?
4.

Benefícios eventuais da Lei Orgânica de Assistência Social

➔

É um programa Ministério de Desenvolvimento Social, previsto na Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS).

➔

Responsável pela implementação: Secretaria de Assistência Social.

➔
•

Objetivo: assegurar o enfrentamento (ﬁnanceiro) de situações adversas pelos cidadãos.
Exemplos: nascimento, morte, vulnerabilidade temporária, calamidade pública.

Fonte:
• Ministério do Desenvolvimento Social:
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-pro
gramas/acessuas-trabalho :
• PPA de 2018-2021:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procura
doria/PPA-2018-2021-Caderno-digital.pdf

A. “Quais são as políticas de emprego e renda em Barcarena e como
funcionam?
6.

Qualiﬁcação do Cidadão
Mundo de Trabalho

É um programa da SEMUTE.

➔

É um programa da SEMUTE.

Objetivo: Consolidar a participação da
sociedade na administração de um
Sistema Público de Emprego, Trabalho
e Renda no Município, promovendo a
(re)inserção dos trabalhadores no
mercado.

➔

Objetivo: Incentivar a qualidade da
formação proﬁssional e a (re)inserção
de mulheres e jovens no mercado

5.

Implementação das Políticas
Trabalho, Emprego e Renda

➔
➔

de

para

o

Fonte:
• Ministério do Desenvolvimento Social:
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-pro
gramas/acessuas-trabalho :

B. “Quais são as oportunidades para os jovens em Barcarena?"

Fonte: Elaboração própria a partir do RAIS, 2018.

B. “Quais são as oportunidades para os jovens em Barcarena?"
➔

A legislação brasileira proíbe o trabalho de
menores crianças e adolescentes, exceto
na condição de aprendiz.

➔
•

➔

Podem ser aprendizes os jovens de 14 a 18
anos.

•
•

➔

O contrato de aprendizagem deve ser
escrito, por prazo determinado e conter o
compromisso do empregador de que o
programa de aprendizagem é compatível
com o desenvolvimento físico, moral e
psicológico do jovem.

Programa Jovem Aprendiz da Hydro:
Para 2019, foram abertas 105 vagas,
sendo 60 para trabalhar na Alunorte e 45
para trabalhar na Albras.
As inscrições se encerraram no dia 20 de
novembro.
Os candidatos deveriam ter entre 18 e 22
anos, ter concluído o Ensino Médio e não
terem sido selecionados anteriormente
pelo Programa.
Fonte:
• Lei Federal nº 10.097/2000:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10097.htm
• Hydro:
https://www.hydro.com/pt-BR/a-hydro-no-brasil/Impre
nsa/Noticias/2018/alunorte-e-albras-ofertam-105-vagas
-para-jovens-aprendizes-de-barcarena-e-abaetetuba/

C. “Por quê a maioria dos idosos são excluídos de suas funções?”
➔
•

A legislação brasileira permite a aposentadoria por idade.
É necessário ter no mínimo15 anos de contribuição para a Previdência e ter 60 (mulheres) ou 65
(homens) anos.

➔

Promover a inclusão social de idosos, pessoas com deﬁciência e suas famílias é compreendido
como um desaﬁo pela Prefeitura municipal.

➔

A Prefeitura se compromete com a manutenção do Serviço de Proteção Social Especial para esses
indivíduos.

Fonte:
• PPA de 2018-2021:
http://www.barcarena.pa.gov.br/portal/arquivo/procurad
oria/PPA-2018-2021-Caderno-digital.pdf

D. “Existe ﬁnanciamento para o pequeno, médio e grande empresário para
geração de emprego e renda?”
1.

Programa de Geração de Emprego e Renda (PROGER)

➔

É um programa do MTE destinado aos interessados em investir no crescimento ou modernização
de seu negócio.

➔

Setores intensivos em mão de obra e prioritários às políticas do Governo Federal são enfatizados.

➔

Há linhas de crédito para micro e pequenos empreendimentos (urbanos e rurais), médios e
grandes empreendimentos (urbanos e rurais), fomento da construção civil, investimento em
infraestrutura, fomento da exportação, fomento da inovação e difusão tecnológica, entre outros.

Fonte:
• PROGER:
http://proger.mte.gov.br/portalsaep/pa
ges/programaselinhascredito.xhtml

D. “Existe ﬁnanciamento para o pequeno, médio e grande empresário para
geração de emprego e renda?”
2.

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte

➔

Criado pelo artigo 159, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, regulamentado pelas Leis
Federais nº 7.827/1989 e 9.126/1995.

➔

Atende atividades produtivas de baixo impacto ambiental.

➔

Podem ser beneﬁciários produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas de capital nacional),
empresas (de capital nacional e estrangeiro) e associações cooperativas com no mínimo 20
associados.

➔

Suas diretrizes são dadas pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)
Fonte:
• Sudam:
http://www.sudam.gov.br/index.php/fn
o

D. “Existe ﬁnanciamento para o pequeno, médio e grande empresário para
geração de emprego e renda?”
2.

BNDES

➔
•
•

Microcrédito.
Concede ﬁnanciamentos de até R$ 20 mil.
Os beneﬁciários podem ser pessoas físicas e jurídicas de atividades produtivas de pequeno porte
(receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil em cada ano-calendário).

➔

O BNDES possui diversas opções de ﬁnanciamento para diferentes empresas:
➔

A melhor opção para o seu negócio
pode ser consultada no Navegador
de Financiamentos do BNDES.
Fonte:
• BNDES:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/si
te/home/ﬁnanciamento/produto/bndes
-microcredito-empreendedor

