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Robson Braga de Andrade é reeleito 
presidente da CNI até 2022

O empresário Robson Braga de Andrade foi eleito para 
novo mandato na presidência da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), nesta terça-feira (8). Em votação unâni-
me, realizada em Brasília, o Conselho de Representantes 
da entidade, composto por delegados das federações das 
indústrias dos estados e do Distrito Federal, elegeu os in-
tegrantes da próxima administração da CNI para o perío-
do de 2018 a 2022. A posse ocorrerá em 31 de outubro.

A chapa eleita é composta por cinco vice-presidentes 
executivos, representando cada uma das regiões do país. 
São eles o presidente da Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf; o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), 
Antonio Carlos da Silva; o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), Francisco de Assis 
Gadelha; o membro do Conselho de Representantes da 
CNI, na qualidade de delegado da Federação das Indús-
trias do Estado de Goiás (FIEG), Paulo Afonso Ferreira; e 
o presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (FIESC), Glauco José Côrte. (Veja abaixo a 
lista completa da composição da Diretoria e do Conselho 

Fiscal eleitos).
A votação ocorreu ao longo desta terça-feira, na sede 

da CNI. Após a eleição, Robson Braga de Andrade ressal-
tou os desafios a serem enfrentados nos próximos quatro 
anos. Além de reafirmar o compromisso de defender a 
continuidade das reformas estruturais, como a da Previ-
dência Social, ele lembrou da importância da conclusão 
da agenda microeconômica e de medidas de redução da 
burocracia. Andrade também citou os desafios colocados 
no Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, ressaltando 
que o crescimento sustentado do país não ocorrerá fazen-
do mais do mesmo. “As reformas econômicas e institucio-
nais são imprescindíveis para alcançarmos novos patama-
res de competitividade e de produtividade”, disse.

ATUAÇÃO - Nos últimos quatro anos, a CNI teve atu-
ação destacada em prol da agenda de reformas estrutu-
rais, necessárias para se consolidar soluções perenes para 
os gargalos históricos à competitividade do país. Na área 
trabalhista, a entidade foi fundamental na defesa da regu-
lamentação da terceirização e da modernização das leis 
do trabalho, ambas conquistadas em 2017. No campo da 
infraestrutura, defendeu o fim da participação mínima 
da Petrobras em blocos do pré-sal, medida aprovada em 
2016 e essencial para destravar investimentos no setor de 
óleo e gás brasileiro.

Andrade também conduziu uma ambiciosa agenda 
nas áreas de educação e de inovação. Nesse período, foi 
implantada a rede de 25 Institutos SENAI de Inovação e 
consolidada a rede de 57 Institutos SENAI de Tecnologia 
em todo o país. 

Coordenadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), as estruturas oferecem serviços téc-
nicos, tecnológicos e de inovação, que contribuem para 
tornar a indústria brasileira mais competitiva. O SENAI 
também foi reconhecido internacionalmente como refe-
rência em educação profissional pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e colocou o Brasil, pela primeira vez na 
história, em primeiro lugar na maior competição interna-
cional de educação profissional, a WorldSkills, em 2015.
Coordenadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI), as estruturas oferecem serviços técnicos, 
tecnológicos e de inovação, que contribuem para tornar 

Empresário mineiro foi reconduzido por unanimidade para 
um novo mandato à frente da entidade

Mineiro de São João del-Rei, Robson Braga de Andrade é presidente da CNI desde 2010
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a indústria brasileira mais competitiva. O SENAI também 
foi reconhecido internacionalmente como referência em 
educação profissional pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) e colocou o Brasil, pela primeira vez na história, 
em primeiro lugar na maior competição internacional de 
educação profissional, a WorldSkills, em 2015.

Nesta gestão, a Mobilização Empresarial pela Inovação 
(MEI) se consolidou como principal espaço de discussão 
entre setor privado e governo, com a participação de 
mais de 200 empresas. Entre as conquistas da MEI está 
a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii), em 2013, que oferece um novo e 
desburocratizado modelo de financiamento a projetos 
de inovação no país. A CNI também liderou as principais 
investigações sobre o impacto e os desafios que a Revolu-
ção Industrial, conhecida como Indústria 4.0, terá sobre a 
indústria e a economia brasileiras.

TRAJETÓRIA – Mineiro de São João del-Rei, Robson 

Braga de Andrade é presidente da CNI desde 2010, o 12o 
industrial a ocupar o posto da entidade, que completa 80 
anos em 2018. Anteriormente, foi presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), 
por dois mandatos (2002-2010), período em que foi vice-
-presidente da CNI.

O empresário é membro do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social da Presidência da República 
(CDES) e do Centro de Altos Estudos em Controle e Admi-
nistração Pública (CECAP) do Tribunal de Contas da União 
(TCU). Engenheiro mecânico formado pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), Andrade é fundador e 
presidente da Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda, em-
presa sediada em Contagem, na região metropolitana de 
Belo Horizonte, que produz e exporta produtos e serviços 
para os segmentos de energia, petróleo, gás, mineração, 
siderurgia, saneamento, telecomunicações e transportes.

A chapa eleita é composta por cinco vice-presidentes executivos, representando cada uma das regiões do país

NOTA SOBRE PROPOSTA DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS DO SISTEMA S 

Posicionamento da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) a propósito do anteprojeto de lei do ministro do STF, 
Alexandre de Moraes, que prevê a destinação de recursos 
do Sistema S para o Fundo Nacional de Segurança Pública:

O problema da segurança pública é uma questão que afli-
ge toda a sociedade e deve ser enfrentado com políticas pú-
blicas estruturadas e ações articuladas entre todas as esferas 
do Estado. Entretanto, não é possível reforçar o orçamento 
da área de segurança com recursos do Sistema S, que têm 
destinação específica.

A Constituição Federal estabelece que as contribuições 
devidas aos Serviços Sociais Autônomos (dentre eles, o SESI 
e o SENAI) são privadas e têm destinação e finalidade inscri-
tas no artigo 240. Tais recursos não podem ser realocados, 
sob pena de inconstitucionalidade. Essa interpretação já foi 
confirmada em diversas decisões do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

Ademais, não são as empresas que têm de prover  recur-
sos para o Fundo Nacional de Segurança Pública, que deve 

ser financiado pelos altíssimos impostos pagos pela socieda-
de brasileira.

Importante destacar que os recursos do SESI e do SENAI 
são destinados à melhor qualidade de vida, à promoção da 
saúde e à qualificação dos trabalhadores da indústria. Anu-
almente, a entidade realiza mais de 2,3 milhões de matrícu-
las na educação profissional e mais de 1,3 milhão de ensaios 
laboratoriais e atende quase 20 mil empresas em serviços 
técnicos e tecnológicos.

O SESI, por sua vez, beneficia anualmente mais de 1 mi-
lhão de pessoas em educação básica, continuada e em ações 
educativas e mais de 4 milhões de pessoas com serviços de 
segurança e saúde no trabalho.

Portanto, além de inconstitucional, a eventual realocação 
de recursos do Sistema S impactaria negativamente a vida de 
milhões de famílias e trabalhadores.

Superintendência de Jornalismo da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI)
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DESENVOLVIMENTO

Prêmio ODS Brasil é lançado em Roraima 

Na última quarta-feira (9), foi realizado no auditório do 
Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 
Furtado – CET/SESI, o seminário de divulgação da 1ª edi-
ção do Prêmio ODS Brasil, o qual foi lançado oficialmente 
neste mês em Brasília.

O Prêmio ODS Brasil é uma iniciativa do Governo Fe-
deral lançada em março deste ano, com o objetivo de 
reconhecer boas práticas locais para o cumprimento de 
169 metas que compõem os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), definidos pelas Nações Unidas em 
2015, com prazo de execução até 2030. 

O Secretário da SNAS, Henrique Villa, e a Coordena-
dora de Projetos Especiais – ODS da SNAS, Rúbia Quintão 
participaram da mesa de abertura e das apresentações 
dos seminários, além dos representantes do governo es-
tadual e municipais, além de diversas entidades represen-
tativas, organizações não governamentais, gestores públi-
cos e diretores e dirigentes do Sistema Indústria. 

Durante o evento o Secretário da SNAS, Henrique Villa, 
apresentou o Plano de Ação da Comissão Nacional, e o 
que é o ODS Brasil, e a da importância do Prêmio. “ O 
Prêmio ODS Brasil é fundamental para o desenvolvimento 
sustentável e o nosso objetivo é criar um banco de boas 
práticas que possam contribuir para essa caminhada até 
2030”, afirmou.

Como parte da programação houveram apresentações 
de duas práticas premiadas.  O ‘Projeto Crescer’ da Pre-
feitura de Boa Vista – PMBV o qual foi apresentado pelo 
secretário adjunto da Secretaria de Gestão Social, Moacir 
Collini. O mesmo atende jovens de 15 a 21 anos, que se 
encontram em situação de extrema vulnerabilidade so-
cial. É ganhador de vários prêmios dentre eles o da Fun-
dação Getúlio Vargas, Prêmio Progredir, Petrobras Social 

- Geração Social, durante o governo Frenando Henrique e 
Fome Zero durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.  

O projeto CHAME (Centro Humanitário de Apoio à 
Mulher da Assembleia Legislativa de Roraima – ALE/RR) 
que atende mulheres vítimas de violência desde 2009, 
foi apresentado pela procuradora adjunta da Procura-
doria Especial da Mulher, Sara Patrícia Farias.  O núcleo 
ligado a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia 
Legislativa de Roraima, faz homologação de acordos ju-
diciais por ter parceria com a Vara da Justiça Itinerante e 
oferece atendimento psicossocial, além de atuarem com 
prevenção por meio de palestras, o CHAME já ganhou vi-
sibilidade internacional por suas parcerias com outras ins-
tituições. Dentre as Premiações conquistadas, ela destaca 
o Doutor Pinotti – Hospital Amigo da Mulher, promovido 
pela Câmara dos Deputados em Brasília.

 Para a secretária executiva do ODS em Roraima, 
Sandra Maria Leocádio, o Prêmio é importante para que 
se criem melhorias de boas práticas sustentáveis. “Iremos 
analisar os projetos que auxiliam no desenvolvimento e 
melhorias das pessoas, cuidando também do nosso pla-
neta e recursos naturais”, declarou.

 Os seminários de divulgação do Prêmio ODS Brasil são 
organizados pela Secretaria Nacional de Articulação Social 
(SNAS) e contam com a participação da Subchefia der As-
suntos Federativos – SAF, ambas da Secretaria de Governo 
da Presidência da República. A programação deve ocorrer 
em todas as capitais e no Distrito Federal até o mês de 
junho. 

A lista completa com as datas, os locais de realização e 
o formulário de inscrição estão disponíveis no Portal ODS 

(www.odsbrasil.gov.br).

Abertura do lançamento do Prêmio ODS Brasil



4Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 368 - 11.05.2018

No último dia 04 deste mês, o SESI e a Rede 
de Supermercados Goiana assinaram um ter-
mo de Cooperação Técnica com a finalidade de 
realizar capacitação aos colaboradores do su-
permercado Goiana e o público em geral por 
meio do cursos e oficinas do Programa SESI Co-
zinha Brasil.

 Os cursos terão duração de 08 horas e 
as oficinas de 04h e/ou 6h, para turmas de no 
máximo 80 alunos. Além disto, foi disponibi-
lizado descontos nos serviços oferecidos pelo 
SESI nas áreas de Educação, Saúde e Lazer, por 
meio de Convênio para os colaboradores e 
seus dependentes da Rede de Supermercados 
Goiana.

 Nos cursos do Cozinha Brasil, irão 
aprender a escolher os alimentos por seu valor 
nutritivo, preço e apresentação, aproveitar in-
tegralmente os alimentos reduzindo o desper-
dício, preparar refeições observando a limpe-
za e preservando o sabor e os nutrientes dos 
alimentos, consumir alimentos em quantidade 
adequada e sob condições de higiene.

 Com 22 anos no mercado no segmento 
de alimentos e bebidas, a rede Goiana preten-

de ampliar e continuar oferecendo serviços 
e produtos sempre com qualidade para seus 
clientes. Para o proprietário da Rede Goiana, 
José Saraiva de Araújo Junior, os cursos do SESI 
Cozinha Brasil possibilitarão isso. “É uma par-
ceria que a gente vem fazendo. Esperamos que 
cresça cada vez mais, pois, só temos a somar 
levando o nome do SESI para a nossa rede, 
além de oferecer sempre o melhor para os 
clientes”, destacou.

Para a gestora de marketing da Rede de Su-
permercados Goiana, Cheila Oliveira, a parce-
ria vai trazer grandes benefícios. “Temos cer-
teza que os funcionários vão se sentir muito 
valorizados porque essa parceria vai trazer 
grandes benefícios para toda a população. Não 
só para a gestão e a comunidade em si, mas, 
também para os colaboradores que são nossos 
primeiros clientes”, concluiu a gestora.

O instrutor do programa SESI Cozinha Bra-
sil e técnico de nutrição, José Maílson Maciel, 
relata que essa parceria viabiliza o contato da 
comunidade com o supermercado por meio da 
educação.  “A questão está voltada as técnicas 
e aperfeiçoamentos e aproveitamento da ali-
mentação de forma integral”, concluiu.

PARCERIA

Representantes do SESI Roraima e da Rede de Supermercados Goiana

SESI e Supermercado Goiana assinam termo de 
cooperação técnica para capacitação
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Escola do SESI realiza programação 
diferenciada sobre o Maio Amarelo

Os alunos da Escola do SESI participaram du-
rante toda esta semana de atividades referentes 
à campanha Maio Amarelo, que neste ano trouxe 
como tema “Nós somos o Trânsito”. A proposta é 
educá-los para o trânsito e transformá-los em ci-
dadãos conscientes. 

Os estudantes também desenvolveram diver-
sos trabalhos com produção de placas de sinali-
zação de trânsito, paródias, teatro de fantoches, 
guia de boas práticas no trânsito, produção de 
vídeo documentário. E ainda participaram de um 
circuito educativo e simulação de um percurso 
robotizado. 

Além das atividades desenvolvidas em sala de 
aula, os alunos assistiram a um teatro realizado 
por integrantes do projeto Cidadão do Futuro e 
palestras com agentes do Departamento Estadu-
al de Trânsito de Roraima - DETRAN e da Secreta-
ria Municipal de Trânsito –SMTRAN. 

O teatro foi apresentado por alunos do proje-
to Cidadão do Futuro do Detran que conta atual-
mente com 50 adolescentes que são preparados 
para o futuro, por meio de aulas de teatro, libras, 
legislação de transito, coral e culinária. 

Para a instrutora de teatro do projeto Cidadão 
do Futuro do Detran, Karen Barroso, o foco do 
trabalho é de desenvolver a educação no trânsito 

dentro das escolas. “Entendemos que as crianças 
são os futuros condutores, então plantamos a se-
mentinha de agora para que quando elas estejam 
dirigindo os veículos delas, ou mesmo sendo pe-
destres, elas possam respeitar e ter uma atenção 
redobrada quanto a vida no transito”, afirmou.

O chefe da divisão de fiscalização do Detran, 
Vilmar Florêncio Barbosa destaca que para mu-
dar o atual quadro do nosso transito, é neces-
sário trabalhar 3 vertentes. “A boa formação do 
condutor no centro de formações, a educação no 
transito e a fiscalização. O Detran tem tentado 
trabalhar a educação e a fiscalização de forma 
conjunta durante todo o ano”, conta.

Ele ainda ressalta sobre as ações do Maio 
Amarelo. “Durante o mês de maio as ações de 
educação para o transito elas são intensificadas 
para que possamos mobilizar a sociedade para 
cumprir o intuito desse movimento que é cons-
cientizar toda a população para refletirem, se 
sensibilizarem para uma mudança de compor-
tamento, para que dessa forma tenhamos um 
transito mais humano, mais seguro e feliz”, frisou 
Vilmar.

Barbosa ainda destaca com felicidade que as 
crianças da escola do Sesi estão com um alto 
nível de conhecimento sobre a temática. “ 

Palestra do DETRAN com chefe da divisão de fiscalização Vilmar Florêncio Barbosa Apresentação dos alunos no encerramento da semana do maio amarelo
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É notável que já tem sido trabalhado com os alu-
nos a importância de respeitar o transito, porque 
apresentaram um bom desempenho. Ficamos 
felizes de reforçar essas boas práticas de segu-
rança e fazer dessas crianças multiplicadores das 
boas ações”, concluiu.

HISTÓRICO-  O Movimento Maio Amarelo sur-
giu com a proposta de chamar a atenção da so-
ciedade para o alto índice de mortes e feridos no 
trânsito em todo o mundo. A intenção é colocar 

em pauta o tema segurança viária e mobilizar 
toda a sociedade, envolvendo os mais diversos 
segmentos: órgãos de governos, empresas, enti-
dades de classe, associações, federações e socie-
dade civil organizada para, fugindo das falácias 
cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o 
tema, engajar-se em ações e propagar o conheci-
mento, abordando toda a amplitude que a ques-
tão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Confira como foi a programação!
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Família na Escola

Mães de alunos são homenagiadas  
durante programação

 O Centro de Educação do Trabalhador 
João de Mendonça Furtado CET/SESI realizou 
no sábado, 12, o primeiro Família na Escola de 
2018, com uma linda programação recheada 
de surpresas e emoção para homenagear to-
das mães.
 O objetivo foi aproximar ainda mais 
a família do ambiente escolar, potencializar 
uma relação interpessoal, e garantir um pro-
cesso de aprendizagem, socialização, conheci-
mento da cultura, e dos valores familiares e 
educacionais.
 De acordo com a coordenadora peda-
gógica, Fernanda Rodrigues, o retorno das 
apresentações das crianças é uma maneira de 
atrair os pais na vida escolar dos filhos. “Neste 
ano resolvemos inovar, e trouxemos de volta 
as apresentações. Nosso objetivo é o de inte-
grar a família à escola, de modo que possam 
participar de uma programação diferente, in-
terativa e com a presença das crianças”, pon-

Alunos em Apresetação

tuou.
 Abrindo a programação, a Banda Muni-
cipal de Música do Instituto Boa Vista de Mú-
sica - IBVM surpreendeu todas as mães com 
a introdução da canção “Flor Mamãe”, regida 
pelo Maestro Claudivan Alves. Em seguida o 
jovem músico violonista Fabrício Cronwell 
nascido na Venezuela abrilhantou ainda mais 
a manhã de sábado com sua performance ao 
som de violino. 
 Na sequência os alunos do 1º ao 3º e 
5º ano do Fundamental I interpretaram várias 
músicas voltadas ao tema como “Mamãezinha 
Querida” da cantora gospel Aline Barros, “Ma-
mãe Maravilha” da Vaneyse, “Trem Bala” da 
cantora Ana Vilela, “Obrigado Mãe” da Cristi-
na Mel, “Minha Mãe” do grupo Balão Mágico.
 Além das homenagens, as mães pude-
ram participar de diversas oficinas que foram 
preparadas especialmente pelos alunos do 4° 
ao 6° Ano como arte e pintura, origami, robó-

Homenagem às mães
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tica, trança, customização de cartões, limpeza 
de pele e maquiagem. A programação tam-
bém contará com zumba, de circuito esporti-
vo e brincadeiras como bolinha de gude.
 Fernanda Rodrigues, ressaltou que a 
escola busca firmar parceria com os pais e fa-
miliares na construção social da criança. “Nós 
enquanto escola buscamos colaborar para o 
crescimento intelectual, cultural, cognitivo, 
crítico dos alunos, pois quanto maior a par-

ticipação dos pais na escola, maior é forma-
lização das relações entre os profissionais da 
educação e dos educandos”, concluiu.
 A dona Rosileide Almeida mãe do aluno 
Victor do 7 ano, parabenizou a instituição pelo 
evento e por incentivar a presença da família 
na escola.  “ Essas ações são muito importan-
tes, pois é um meio de agregar valores e ter 
mais interação entre pais e filhos”, declarou. 

Veja algumas fotos do evento
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Educação Tecnológica
Professores da Escola do SESI recebem 
capacitação sobre o programa Conecta

 
 O centro de Educação do Trabalhador João de 
Mendonça Furtado – CET/SESI, realizou nos dias 03 e 04 
de maio, uma capacitação voltada para os coordenado-
res pedagógicos e professores de Educação Tecnológica 
e Robótica, cuja proposta foi criar condições para que os 
professores se apropriem de questões relativas ao Progra-
ma Conecta, fazendo-os conhecer os materiais impressos 
(fascículo do aluno, manual do educador, manual de mon-
tagem) e recursos tecnológicos (conjuntos LEGO Educa-
tion) do programa e identificando aspectos estruturantes 
da metodologia que pautam o trabalho. 
 A equipe de profissionais de educação do SESI 
contou com o treinamento da orientadora da Assessoria 
Conecta Educação Tecnológica, Aline Nascimento, a qual 
apresentou o programa explicando que a ideia a partir da 
capacitação é criar um ambiente de aprendizagem inova-
dor a fim de preparar os alunos para a vida e para uma 
nova realidade profissional e, sobretudo, para enfrentar 
os desafios que se anunciam em um mundo cada vez mais 
dominado pela presença cotidiana da ciência e tecnolo-
gia.
 Além disso, o Programa tem como objetivo desa-
fiar os alunos a explorar ideias, a levantar hipóteses, a for-
mular questões e a encontrar soluções para as situações-
-problema apresentadas. 

 Durante a capacitação os professores aprende-
ram que é possível trabalhar em sala de aula com base 
em quatro vertentes que auxiliam o processo de ensino e 
aprendizagem, as quais são conectar: primeiro momento 
de contato com a aula e que traz exemplos do cotidiano e 
da realidade do aluno, dando significado aos desafios da 
atividade; construir: momento de apreciação das constru-
ções, socialização de estratégias mais eficazes ou criativas 
na montagem, avaliação e registro; analisar: momento 
em que os alunos são desafiados a aprimorar as soluções 
encontradas ou ainda resolver uma nova situação proble-
ma e continuar: momento no qual os alunos constroem 
um modelo com os conjuntos da LEGO Education. 
 A coordenadora pedagógica do Funtamental I, 
professora Kátia Drumond, assumiu recentemente a co-
ordenação e afimou ter tido conhecimento aprofundado 
sobre Educação Tecnológica na Escola do SESI e, que para 
ela, a iniciativa da Escola agrega valor ainda mais à insti-
tuição. 
 “Participar da capacitação da rede Conecta foi 
uma novidade e uma experiência única. Avalio como ex-
celente para o aprendizado dos alunos, pois a Educação 
Tecnológica é também transformatora para a educação 
básica. Com o uso da tecnologia, nossos alunos poderão 
aprender de uma forma mais alegre e eficaz”, enfatizou.

Profesoras durante capacitação. Equipe de professoras do SESI com a orientadora da Conecta, Aline Nascimento. 
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SENAI está realizando consultoria 
no setor de laticínios com foco no 

aumento de produtividade

 O SENAI Roraima trabalha em duas verten-
tes, Educação Profissional e Serviços em Tecnologia 
e Inovação – STI que tem o propósito, entre outras 
coisas, de auxiliar o empresariado local na implan-
tação de novas tecnologias ou novos processos de 
produção. Nesse sentido, a indústria láctea rorai-
mense vem sendo fortalecida por meio de consul-
toria especializada.
 A ação vem sendo realizado com o apoio 
do Consultor do SENAI/RR Gustavo Haddad, espe-
cialista em laticínios, que faz parte da equipe que 
tem realizado visitas técnicas as empresas produ-
toras de derivados de leite, como iogurte, queijo 
e sorvetes com foco no diagnóstico e identificação 
de melhorias e aumento na produtividade. A con-
sultoria também se aplica a ecoeficiência, que tem 
por objetivo auxiliar o empreendedor no processo 
de melhoria e tomada de decisão, buscando me-
lhorar a utilização de seus recursos (água, energia 
e materiais) e reduzir desperdícios, geração de re-
síduos. 

 A empresa Samaúma, localizada no municí-
pio do Cantá, tem alcançado resultados surpreen-
dentes no que diz respeito ao aumento de quali-
dade e produtividade. A ação, que começou com o 
Brasil Mais Produtivo, continuou com o SENAI/RR e 
tem aumentado gradativamente sua produtivida-
de por meio da melhoria da eficiência do processo 
produtivo, de maneiras simples e de baixo custo. 
 Para o proprietário da empresa Samaúma, 
Vilmar Vieira de Matos, a consultoria superou as 
expectativas. Segundo ele, toda a metodologia im-
plantada durante a ação, juntamente com a acei-
tação dos colaboradores da empresa trouxe resul-
tados surpreendentes que reforçam a importância 
do aprimoramento contínuo. 
 As empresas interessadas em contratar essa 
assessoria, devem entrar em contato com a Gerên-
cia de Serviços em Tecnologia e Inovação, por meio 
do 2121-5098 ou se dirigir ao SENAI, que fica loca-
lizado na Av. dos Imigrantes, 399- Assa Branca.

Ação busca melhorar a produção de laticínios das empresas de Roraima, 
contribuindo com a expansão e inserção de novas tecnologias.

Queijo produzido pela empresa Samaúma no município do Cantá Queijo em produção



14Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 368 - 11.05.2018

IEL publica edital da 9ª Edição 
do Programa Bolsa de Inovação 

Tecnológica

O instituto Euvaldo Lodi IEL/RR, realiza pu-
blicação do edital da 9ª edição do Programa 
Bolsa de Inovação Tecnológica de Roraima 
– BITERR. A seleção oferta 18 bolsas de R$ 
500 a alunos de nível superior, técnico subse-
quente e superior tecnólogo de instituições 
públicas ou privadas.

Ofertado pelo Instituto Euvaldo Lodi, Servi-
ço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 
o programa tem o objetivo de estimular es-
tudantes a desenvolverem pesquisas práticas 
para melhorar os processos ou serviços ofe-
recidos para a iniciativa privada presente em 
Roraima.

Programa
Os alunos selecionados receberão mensal-

mente uma bolsa no valor de R$ 500,00 e o 
professor orientador receberá mensalmente 

uma bolsa no valor de R$ 200,00 podendo 
orientar até dois bolsistas em projetos distin-
tos e acompanhando o desenvolvimento dos 
projetos nas empresas.

Poderão participar as empresas de Micro, 
Pequeno e Médio Porte, do setor industrial, 
Comércio e Serviço. Os alu¬nos farão seis 
meses de pesquisa dentro das empresas para 
desenvolverem projetos que possam otimizar 
seus processos, respeitando as quatro áreas 
prioritárias dessa edição que são: Produção, 
Gestão Tecnologia e Empreendedorismo.

Os interessados podem acessar o site do 
Instituto Evaldo Lodi em Roraima (www.ielrr.
org.br). Mais informações sobre a seleção po-
dem ser obtidas junto à Gerência de Inovação 
do IEL/RR, por meio do telefone (95) 3623-
1253 / 98112-2075.
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