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CCTI: ESTUDANTES EMBARCAM PARA MAIOR TORNEIO DE 
ROBÓTICA DO BRASIL 

 

 
As últimas semanas foram marcadas por muita dedicação, empenho e aperfeiçoamento de 

conhecimento para a etapa nacional, que acontece dos dias 15 a 17 de março, no RJ – Fotos: 
Andrezza Mariot 

 
Um dos momentos mais aguardados pela equipe “I,Robot’, do Centro de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CCTI) da Prefeitura de Boa Vista, chegou! Os meninos embarcaram nesta quarta-
feira, 13, para o maior torneio de robótica do Brasil, o First Lego League (FLL), que acontecerá 
dos dias 15 a 17 de março, no Píer Mauá, no Rio de Janeiro. 

Os estudantes foram destaques na fase regional, que aconteceu no final do ano passado em 
Manaus e trouxeram para casa o primeiro lugar no torneio que reuniu 35 equipes da Região 
Norte. O resultado disso se dá ao comprometimento e dedicação da Prefeitura de Boa Vista 
que, desde 2016, através do CCTI, vem aproximando cada vez mais crianças e jovens ao 
mundo tecnológico. 

O torneio reunirá equipes de todo o Brasil e, por isso, as dez crianças trabalharam 
incessantemente no aperfeiçoamento do seu projeto para este desafio. A equipe “I,Robot” é 
formada por Luciano Sampaio, João Ribeiro, Reldson Souza, Matteus Giordani e, Sophie 
Nascimento, Ereu Santana, Hugo Santos, João Henrique Dias, Lucas Costa e Karinny Feijó. 
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Para a prefeita Teresa Surita, esse momento que a robótica alcançou é um marco para o 
município. “Em pouco mais de dois anos, conseguimos atingir um nível nacional com uma 
equipe de elite. Iniciamos o projeto de robótica como piloto no CCTI e, no segundo ano de 
participação no torneio da Lego, conseguimos superar 35 equipes da região Norte. E hoje 
essa equipe tem a oportunidade de representar o estado de Roraima e a região inteira em 
um torneio nacional, que pode render vaga em torneio internacional”, destacou. 

Arthur Henrique, vice-prefeito e Secretário Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital, 
ressaltou ainda o compromisso da gestão Teresa Surita com a área da educação. “A gente 
fica muito satisfeito com esse resultado, um compromisso da gestão da Teresa na área da 
educação, que este, apesar de ser projeto da Secretaria de Tecnologia, é relacionado a 
educação, uma vez que a robótica está inserida da grade curricular das escolas de todo 
município”, disse. 

Segundo Matteus Giornani, designer gráfico da equipe, as semanas que antecederam a 
viagem foram tensas. “A gente teve que se preparar, ver tudo o que estava faltando para, no 
final, ter um bom desempenho lá. Pessoalmente, para mim, as expectativas são boas, acho 
que a gente consegue ganhar. O mais legal da viagem vai ser lá na FLL, quando a gente 
estiver no torneio. Vamos encontrar várias equipes que a gente viu na regional e conhecer 
outras”, destacou. 

Jéssica Costa 
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JÂNIO XINGU QUER CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARA 
ACOMPANHAR A SITUAÇÃO ENERGÉTICA DE RR

 

 

 

 

Deputado Jânio Xingu – Foto: Jader Souza 
 

Nesta quarta-feira, 13, o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jânio Xingu 
(PSB), subiu à tribuna para informar que solicitou a criação de uma comissão permanente 
para acompanhar de perto o processo de extensão do Linhão de Tucuruí de Manaus até Boa 
Vista. O requerimento foi protocolado na terça-feira, 12. 

O deputado liderou a comitiva de deputados de Roraima em uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta segunda-feira, 11, evento que resultou no 
envio de uma carta ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) pedindo a extensão da linha de 
transmissão interligando Manaus a Boa Vista. Na ocasião o parlamentar anunciou a criação 
da comissão para cobrar a celeridade do processo em cada uma das instituições envolvidas. 

“A proposta é formar um comissão composta por cinco deputados, que irão acompanhar o 
processo, em conjunto com as instituições envolvidas. Não podemos ficar de fora desta 
causa. O deputado Sinésio Campos [PT-AM] fez um grande evento em favor de Roraima e 
precisamos ter essa consideração”, afirmou o deputado. 
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Xingu destacou que Roraima é o único estado que não está interligado ao Sistema Nacional 
de Energia, e diante da crise na Venezuela, o fornecimento ao Estado se torna ainda mais 
preocupante. “A população paga a energia mais cara do país e não tem um fornecimento de 
qualidade. Precisamos urgentemente trabalhar para que Roraima seja integrado ao Sistema 
Nacional, pois já se passaram oito anos e ainda não temos as obras iniciadas”, enfatizou. 

Na ocasião, o deputado Brito Bezerra (PP), parabenizou a participação dos envolvidos na 
audiência pública no Amazonas. “A energia é essencial para a população. Essa discussão vem 
se prolongando por anos”, disse, ao ressaltar que é necessária uma solução urgente para a 
questão. 

Vanessa Brito 
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Por corte menor no Sistema S, ministério quer 

mudar gestão 
 

Por Fábio Pupo | De Brasília 

 

O Ministério da Economia planeja que o nível de corte nas verbas no Sistema S esteja 

condicionado à assinatura de um contrato em que as entidades devem se comprometer a fazer 

mudanças de gestão. Para as que aderirem aos novos termos, o corte ficará próximo a 30%. Já 

as que não aceitarem podem perder mais de 50% dos recursos. 

 

Os instrumentos a serem assinados pelas entidades estão sendo chamados de "contratos de 

gestão" e a principal novidade implementada é a melhora na divulgação de dados e um maior 

rigor na análise do governo para a aprovação das contas anuais. A avaliação do ministério é 

que, na prática, esse acompanhamento é quase nulo atualmente. Há contestações inclusive do 

Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o desencontro de informações nos números das 

entidades. 

 

O maior rigor do ministério sobre as contas do Sistema S vai ser implementado por meio de 

uma negociação, já que as entidades não são integrantes da administração pública - embora 

recebam recursos arrecadados por ela. Por causa dessa dualidade, são pessoas jurídicas de 

direito privado chamadas de "paraestatais". Caso não haja concordância nas conversas, 

alterações na legislação podem ser feitas - inclusive por meio do Congresso. 

 

O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da 

Economia, Carlos Alexandre da Costa, afirmou ao Valor que os contratos de gestão com as 

entidades devem ser assinados até a metade do ano após conversas com os dirigentes e que a 

intenção é preservar o Sistema S. "O ministro Paulo Guedes nos passou essa diretriz do 

diálogo. Não queremos de forma alguma acabar com aquilo que funciona e gera valor. O que 

estamos fazendo é zelar pelos recursos", disse. 

 

 

 

 

Este trecho é parte de conteúdo que pode ser compartilhado utilizando o link 

https://www.valor.com.br/brasil/6157739/por-corte-menor-no-sistema-s-ministerio-quer-

mudar-gestao ou as ferramentas oferecidas na página.  

Textos, fotos, artes e vídeos do Valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito 

autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou 



 
impresso, sem autorização do Valor (falecom@valor.com.br). Essas regras têm como objetivo 

proteger o investimento que o Valor faz na qualidade de seu jornalismo. 
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