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 A Federação das Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER) realizou, no dia 27 de março, a solenidade de encerra-
mento do Projeto de Inovação, que teve o objetivo de apoiar 
as micro e pequenas empresas industriais com consultorias 
em gestão da inovação, visando criar um ambiente favorável 
a estruturação de práticas de gestão e desenvolvimento de 
ações inovadoras.
 A Superintendente da FIER, Almecir de Freitas Câma-
ra, fez a abertura do evento, agradecendo pela participação 
de todos e ressaltando a importância da iniciativa para Rorai-
ma. “Primeiramente quero dizer que estou feliz pela parceria 
com o Sebrae, na realização dessa iniciativa, voltada para as 
empresas industriais do Estado. O projeto proporcionou a im-
plantação de diversas melhorias nos processos de produção 
das empresas e já temos resultados concretos, em cada uma, 
das dez participantes. Essa conquista é muito importante 
para o crescimento do setor industrial de Roraima”, concluiu.
 A Diretora Superintendente do Sebrae-RR, Luciana 
Surita da Motta Macedo, agradeceu a presença de todos e 
parabenizou a empresa que prestou a consultoria, e a todos 
pela dedicação ao projeto. “Quero agradecer a presença de 
todos aqui, a parceria com a FIER nesse projeto e parabe-
nizar, além dos empresários, que se empenharam para que 
tudo desse certo, a empresa de consultoria, pela aplicação da 
metodologia e resultados alcançados”, finalizou.
 No decorrer do projeto, que aconteceu de julho de 
2017 a março de 2018 e foi divido em duas fases, primeiro 
foi desenhado um modelo de Gestão da Inovação para cada 
empresa participante e na segunda etapa esse modelo foi im-
plantado, pelo Consultor Emerson Baú, da empresa de con-
sultoria contrata, Ideias e Negócios.
 O consultor realizou uma apresentação sobre o mo-
delo de gestão implantado nas empresas. Iniciou falando so-
bre a inovação no contexto de negócios e depois pontuou a 
estruturação e o desenvolvimento da metodologia utilizada, 
explicando as fontes de inspiração; o formato do trabalho; a 
Definição de motivadores da gestão da inovação; os Grupos 
de agentes geradores de inovação; todo o processo de gera-
ção, avaliação, seleção, enquadramento, validação, planeja-

mento, monitoramento e a avaliação de resultados da ideia 
de inovação.
 Participaram da iniciativa 10 empresas industriais 
dos segmentos alimentício, cerâmica, reparação de veículos, 
químico, extração mineral e gráfico. Foram elas: Cervejaria 
Boa Vista, Arroz Itikawa, Sorveteria Caramello, Cerâmica Ori-
noco, Cerâmica Novo Paraíso, Cerâmica SB, Retífica Ciboli-
nha, Sabão Glória, Pedra Norte e Vinil.com.
 O empresário Anacleudo Alves de Lucena, da Sorve-
teria Caramello, compartilhou a experiência em ter participa-
do. “A implantação da gestão inovadora foi de fundamental 
importância para minha empresa, com ela consegui diminuir, 
consideravelmente o custo e o tempo, para produção das cal-
das, de um dia para meio dia. Um resultado positivo, obtido a 
partir da análise da forma de produção, ou seja, melhoramos 
e otimizamos o processo”, afirmou.
 O empresário André Felício Gonçalves, da Cerâmica 
Novo Paraíso, avaliou a sua participação. “Após o encerra-
mento do projeto, a gente olha para trás e lembra da reces-
são pela qual passamos em 2016, naquele período a gente 
sabia que precisava inovar, mas não tinha expectativas de 
dias melhores. Hoje avalio o projeto de inovação como um 
aprendizado de grande valia, pois nos deu ânimo e garra no 
momento em que mais precisávamos inovar e nos preparar 
para o mercado promissor, nos respaldando para uma econo-
mia crescente, em um futuro não tão distante. A consultoria 
me mostrou que para inovar não preciso fazer grandes mu-
danças, coisas pequenas, do dia a dia, nos trazem resultados 
satisfatórios ao final de cada processo e esses resultados po-
dem ser a curto, médio ou a longo prazo. Realizei inovações 
externas e internas na minha empresa e já pude perceber 
melhoria na linha de produção”, declarou.
 Ao final os participantes receberam um certificado 
de participação, juntamente com o Relatório da Implantação 
do Modelo de Gestão. O projeto foi executado pelo Núcleo 
de Inovação da FIER, e realizado por meio de um convênio 
entre a Confederação Nacional da Indústria CNI e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

Empresários industriais apostam em gestão inovadora 
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Crianças em atividade

Jogos e Recreação

O Serviço Social da Indústria de Roraima 
(SESI) está com um novo programa, voltado 
para crianças de 6 a 12 anos, o “Jogos e Recre-
ação”, que oferece atividades diversificas, com 
o aspecto lúdico, em diversos ambientes como 
piscina, quadra, tatame e gramado. 

As atividades são supervisionadas por profis-
sionais de educação física e acontecem de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 12h ou das 14h às 
18h. Os pais ou responsáveis tem a liberdade de 
fazer o horário da criança, conforme a sua dis-
ponibilidade e necessidade, podendo escolher 
a quantidade de dias e o tempo de duração da 
atividade.

Praticar esportes e desenvolver habilidades 

é importante para o desenvolvimento integral 
da criança, além de espantar o sedentarismo, 
ela se diverte, aprimora habilidades motoras e 
eleva a qualidade de vida. Essas atividades fa-
zem com que aprendam lições de trabalho em 
equipe, controle emocional, responsabilidade, 
socialização, dentre outras.

Os interessados em participar do Jogos e Re-
creação ou se inscrever nas demais atividades 
físicas que o SESI oferece, poderão se matricu-
lar na secretaria do Centro de Cultura, Esporte 
e Lazer – CCEL, localizado na Av. Brigadeiro Edu-
ardo Gomes, n°3710 - Aeroporto. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo telefone 4009-
1844.
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 O Trabalho Social é um importante instru-
mento integrante dos programas habitacionais coor-
denados pelo Ministério das Cidades, ele tem como 
objetivo desenvolver ações voltadas à melhoria das 
condições de vida dos beneficiários e a sustentabili-
dade das intervenções habitacionais, por meio de um 
conjunto de ações de caráter informativo, educativo e 
de promoção social.
 Recentemente foi celebrado um convênio en-
tre a Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado 
de Roraima, por meio da Companhia de Desenvolvi-
mento de Roraima – Codesaima, onde foram aprova-
dos o Projeto de Trabalho Social – PTS do Residencial 
Manaíra, para atender 250 famílias, e o Plano de De-
senvolvimento Socioterritorial – PDST do Residencial 
Vila Jardim, para anteder 2.992 famílias.
 Assim, a Codesaima contratou o SENAI Rorai-
ma para executar as ações educativas e de geração de 
trabalho e renda que estão previstas para acontecer 
nos Residenciais Manaíra e Residencial Vila Jardim. 
Dentre essas ações estão previstos cursos profissiona-
lizantes, palestras educativas e ações informativas de 
acordo com as especificidades das famílias beneficia-
das.

Início dos trabalhos no Residencial Manaíra
 Após a fase de planejamento e logística, as 
ações do PTS - Residencial Manaíra começaram no 
último dia 21, com uma reunião de apresentação do 
Projeto de Trabalho Social e apresentação do crono-
grama de atividades previstas para ocorrerem durante 
os próximos 06 meses, como cursos profissionalizan-
tes gratuitos, totalizando 140 vagas, e palestras edu-

cativas.
Início dos trabalhos no Residencial Vila Jardim
 Já as ações do Plano de Desenvolvimento So-
cioterritorial – PDST Residencial Vila Jardim, que conta 
com 12 condomínios, iniciaram no dia 24 de março e 
seguem até o dia 11 de abril de 2019. Nesse primeiro 
momento estão sendo realizadas reuniões de apresen-
tação do PDST para cada condomínio. Após essa fase 
inicial estará sendo realizada as palestras educativas 
e execução de 15 cursos profissionalizantes gratuitos, 
totalizando 1.195 vagas. Todas as ações serão executa-
das pelas unidades móveis do SENAI e em salas de au-
las que serão montadas dentro do próprio Residencial. 
 Durante a realização dos cursos do PTS - Resi-
dencial Manaíra e PDST - Residencial Vila Jardim, que 
são todos gratuitos, os alunos terão direito a mate-
rial didático, lanches e ainda no final dos cursos se-
rão sorteados kits que ajudarão os alunos no exercício 
da nova profissão, além de receberem certificado de 
Qualificação Profissional com a chancela SENAI.

Plantões Sociais
 O PTS - Residencial Manaíra e PDST - Resi-
dencial Vila Jardim preveem a realização de plantões 
sociais, onde os moradores poderão esclarecer as dú-
vidas, receber orientações de profissionais como as-
sistentes sociais, psicólogos e pedagogos, além de ser 
o local onde são realizadas as inscrições dos cursos. 
O SENAI Roraima está há mais 30 anos em Roraima 
e é referência em educação profissional no Estado. 
Para execução desse projeto conta com uma equipe 
de técnicos especializada, além do apoio da equipe da 
Codesaima.

SENAI Roraima executa Trabalho Social para atender mais 
de 3.250 famílias em Boa Vista

Reuniões de apresentação do PTS para moradores do Residencial 
Manaíra 

Reuniões de apresentação do PDST para moradores do Residencial 
Vila Jardim 
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O desenvolvimento tecnológico acarreta inúme-
ras transformações na sociedade contemporânea. 
Hoje são possíveis realizações que, há pouco mais 
de 40 anos, faziam parte apenas do mundo da fic-
ção, como viagens espaciais, discagens telefônicas 
entre continentes, pagamentos eletrônicos, sofisti-
cados exames clínicos, robôs que constroem outras 
máquinas, não havendo limites para o imaginário.

Considerando a inovação como a mola propul-
sora do desenvolvimento, o Instituto Euvaldo Lodi 
de Roraima (IEL), publicará, ainda nesse primeiro 
semestre de 2018, o edital da 9ª Edição do Projeto 
Bolsa de Iniciação Tecnológica (BITERR – 2018), ten-
do as seguintes áreas como prioritárias: Inovação, 
Gestão, Tecnologia e Empreendedorismo. O proces-
so para seleção dos alunos, professores e empresas 
será regido por edital e executado pelo IEL em par-
ceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de Roraima (SEBRAE) e o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Industrial de Roraima 
(SENAI).

O projeto é destinado a estudantes do curso de 
nível superior, técnico subsequente e superior tec-
nólogo, de qualquer curso, a partir do 2º semestre.

O BITERR tem como proposta Tecnológica esti-
mular alunos de instituições de ensino, públicas ou 
privadas, a desenvolverem pesquisas aplicadas à 
melhoria de produtos, processos ou serviços ofere-
cidos para iniciativa privada presente no estado de 
Roraima, por meio da concessão de bolsas a alunos, 
sob a orientação de seus professores.

Os alunos selecionados receberão, mensalmente, 
uma bolsa no valor de R$ 500,00 e o professor orien-
tador receberá, mensalmente, uma bolsa no valor 
de R$ 200,00, podendo orientar até dois bolsistas 
em projetos distintos e acompanhar o seu desenvol-
vimento nas empresas.

Poderão participar as empresas de Micro, Peque-
no e médio porte, do setor industrial, Comércio e 
Serviço. Os alunos terão seis meses de atividades 
dentro das empresas para desenvolverem um pro-
jeto que possa otimizar seus processos, respeitando 
as quatro áreas prioritárias dessa edição.

Os interessados em participar podem obter mais 
informações no IEL Roraima, localizado na Avenida 
Capitão Júlio Bezerra, nº 363 – Centro, pelo telefo-
ne: (95) 3623-1253 ou no site da instituição (www.
ielrr.org.br). 

BITERR
Edital para Bolsa de Inovação Tecnológica será 
lançado ainda no primeiro semestre deste ano

Solenidade de Premiação - BITERR 2017
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Estão abertas as inscrições para o Prêmio 
IEL de Estágio 2018

As inscrições para o Prêmio IEL de Estágio já estão 
abertas e seguem até o dia 30 de maio. A premiação 
visa reconhecer e incentivar as melhores práticas de 
gestão de estágio nas empresas de forma a garantir 
a conexão entre o público acadêmico e o mercado 
de trabalho.

Podem participar empresas legalmente constituí-
das e profissionais liberais com nível superior, inscri-
tos nos conselhos de fiscalização de suas profissões, 
com programas de estágio em vigor, intermediados 
pelo Instituto Euvaldo Lodi; estudantes, regularmen-
te matriculados e frequentando as aulas dos cursos 
de educação profissional, de nível técnico ou educa-
ção superior que possuam Termo de Compromisso 
de Estágio (TCE) firmado com o IEL em vigência, no 
mínimo, até 31 de julho de 2018.

As Instituições de ensino público ou privado que 
ministrem cursos de educação profissional e/ou 
educação superior devidamente reconhecidos pelo 
MEC, e que possuam convênio de concessão de es-
tágio firmado com o IEL também poderão participar. 

Para se inscrever basta acessar o site: www.ielrr.
org.br, clicar na guia “Programas de Estágios” e sele-
cionar a opção “Prêmio IEL de estágio 2018”, onde 
encontrará o regulamento nacional, cronograma 
regional e anexos, que deverão ser entregues jun-
tamente com o Termo de adesão, formulário de 

Identificação, Autorização de uso de imagem organi-
zacional, inclusive na categoria Estagiário Destaque, 
autorização de uso de imagem pessoal em nome 
dos representantes das organizações e do estagiário 
participante.

As categorias do Prêmio são: Empresa Destaque, 
Instituição de Ensino Destaque e Estagiário Desta-
que. A solenidade de premiação da etapa regional 
ocorrerá no dia 10 de agosto e a da etapa nacional 
no dia 30 do mesmo mês.

A participação pode gerar para as empresas maior 
visibilidade, destaque de atuação e redução de gas-
tos com rotatividade. Já os acadêmicos somam ex-
periência à formação e ainda agregam visibilidade 
no mercado de trabalho. Para as instituições de en-
sino ampliam evidência no cenário Estadual e Na-
cional, tornam-se referências pela responsabilidade 
social das ações e disseminação de bons exemplos.

A premiação para cada categoria e colocação na 
etapa estadual varia, e terá desde notebook’s, com-
putadores, troféus, menções honrosas, certificados, 
até premiação em dinheiro.

Os interessados em participar podem obter mais 
informações no IEL Roraima, localizado na Avenida 
Capitão Júlio Bezerra, nº 363 – Centro ou pelo tele-
fone: (95) 3623-1253.


