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 Na terça-feira, 14 de junho, a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima (FIER) realizou o 
evento “Oportunidades FINEP de apoio a inovação”, 
em parceria com a FINEP - Financiadora de Estudos e 
Projetos, Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento 
e Inovação (SEADI) e o Fórum de Ciência, Tecnologia e 
Inovação de Roraima (FCTI). 
 A FINEP é uma empresa pública brasileira de 
fomento à ciência, tecnologia e inovação em empre-
sas, universidades, institutos tecnológicos e outras 
instituições públicas ou privadas. Ela é sediada no Rio 
de Janeiro e é vinculada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação. 
 Durante o evento, que aconteceu no auditório 
da Casa da Indústria, o analista da Finep, Kalil Maia, 
apresentou os editais, as formas de participação das 
instituições, os investimentos disponíveis, quem pode 
participar e explicou como funciona a oferta de recur-
sos reembolsáveis e não-reembolsáveis a instituições 
de pesquisa e empresas brasileiras.
 “A Finep atua nas formas de financiamentos 
e investimentos como o reembolsável, no financia-
mento direto às empresas e o descentralizado, e cla-
ro, sobre os nossos editais de subjeção econômica”, 
explicou Kalil Maia, que conduziu a palestra. 
 O encontro foi destinado às Instituições de 

EVENTO NA FIER APRESENTA OPORTUNIDADES PARA 
INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM PROJETOS DE INOVAÇÃO

Ciência e Tecnologia - ICT’s,instituições de fomento 
ao ecossistema de inovação, Sistema S, universidades 
e faculdades com o objetivo de discutir os desafios 
e requisitos básicos para as Instituições de Ciência e 
Tecnologia, na adesão ou/e participação efetivos nos 
editais de fomento FINEP, bem como divulgar os edi-
tais que a financiadora irá lançar até final do ano.
 A FINEP, ainda, tem por objeto social apoiar 
estudos, projetos e programas de interesse para o 
desenvolvimento econômico, social, científico e tec-
nológico do País, tendo em vista as metas e priori-
dades setoriais estabelecidas nos planos do Governo 
Federal.
 Também atua no incentivo à incubação de em-
presas de base tecnológica, a implantação de parques 
tecnológicos, a estruturação e consolidação dos pro-
cessos de pesquisa, o desenvolvimento e a inovação 
em empresas já estabelecidas, e o desenvolvimento 
de mercados.
 Ela opera os programas e produtos por meio 
de apoio financeiro reembolsável, não reembolsável 
e de investimento. As principais formas dos clientes 
apresentarem suas propostas são no Fluxo Contín-
uo e Chamadas Públicas. Para saber mais, acesse as 
Condições Operacionais no site da Finep, http://www.
finep.gov.br.

Apresentação das condições operacionais e formas de participação nos editais da FINEP foi feita pelo analista Kalil Maia



PALESTRA DA SRT, EM PARCERIA COM O SISTEMA FIER, 
ABORDA NOVA NORMA REGULAMENTADORA N° 18 PARA A 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
 No próximo dia 21 de junho será realizada 
a primeira Ação Especial Setorial no ramo da 
Construção Civil em Roraima, uma iniciativa 
da Inspeção do Trabalho da Superintendência 
Regional do Trabalho em Roraima (SRT), com o 
apoio do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 
do Trabalho (SINAIT), da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER) e o Serviço Social da 
Indústria (SESI).
 A programação será pela manhã, das 8h às 
12h, e à tarde, das 14h às 18h, no auditório da escola 
do SESI, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. 
Pela manhã será voltada aos empresários do setor 
da construção civil. No turno da tarde será para os 
prestadores de serviço deste mesmo segmento. O 
tema é “Nova Norma Regulamentadora NR 18 e 
NR 01: prevenção e dignidade ao trabalhador da 
construção civil”. 
 O evento contará com a apresentação 
das diretrizes da nova norma, as novidades e 
orientações, visando facilitar a compreensão e 
aplicação das referidas normas nos canteiros de obra 
em todo Estado, buscando diminuir a ocorrência de 
acidentes de trabalho nessa atividade. A palestra 
será ministrada pelo Auditor Fiscal do Trabalho 
Rubens Patruni. 
 A ideia é orientar, sensibilizar e comprometer 
empresários, trabalhadores e representantes 
das classes trabalhadora e empresarial sobre a 
importância da prevenção e promoção de ambiente 
favorável à dignidade humana, por meio da busca 

constante de um ambiente de trabalho saudável e 
seguro para os trabalhadores.

Perfil do palestrante:
Rubens Patruni é formado em Engenharia Civil 
pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Ele é mestre em Trabalho, Saúde e Ambiente, 
pela Fundacentro e engenheiro de Segurança do 
Trabalho pela Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR). 
Patruni também é bacharel em Direito pela 
Unioeste, com especialização em Direito do 
Trabalho e Previdenciário. Atua como Auditor-
Fiscal do Trabalho desde 2007, é chefe do Setor 
de Segurança e Saúde no Trabalho do Paraná e 
membro da comissão governamental de revisão da 
NR-18 (Indústria da Construção).

Veja alguns tópicos: 
- Atualização das Normas Regulamentadoras 
- Nova NR-1 (ISO 45001 e Diretrizes da OIT) 
- Gerenciamento dos riscos ambientais (GRO) 
- Programa de gerenciamento de riscos (PGR) 
- Inventário de riscos (IR) e Plano de ação (PA) 
- Nova NR-18: norma de gestão 
- Cenário da construção civil (Brasil e Roraima) 
- PGR do canteiro de obras 
- Área de vivência 
- Medidas de prevenção contra quedas 
- Andaimes 
- Capacitação 
- Terceirização e responsabilidades (Reforma 
trabalhista) 
- MEI/ME/EPP 
- Tópico sobre a Notificação Coletiva – CCT – ACT.
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ALUNOS DOS PROJETOS ARTE JOVEM + E CURSOS LIVRES
PARTICIPAM DE PRIMEIRO SARAU DE 2022

 Nos dias 27, 28 e 30 de junho no auditório 
da escola do SESI, irá acontecer o primeiro Sarau de 
2022 dos alunos dos projetos Arte Jovem + e Cursos 
Livres. Serão três noites especiais que os alunos 
terão para mostrar ao público seus dons e talentos 
musicais. 
 O Sarau faz parte do calendário de eventos 
culturais da instituição. É um evento que reúne 
talentos, performances e que permite aos alunos 
que fazem parte dos projetos, desenvolverem seus 
talentos em apresentações, os quais interpretam 
canções ao som desses instrumentos que foram 
trabalhados durante as aulas.
 O evento tem o objetivo de incentivar a cultura, 

demonstrar e valorizar o resultado do aprendizado dos 
alunos dos projetos junto aos familiares, comunidade 
em geral e demais convidados. As apresentações terão 
um repertório bem eclético com músicas nacionais e 
internacionais selecionados por professores e alunos. 
 O coordenador de projetos do SESI Claudio 
Lísias, conta que a ideia de um evento como este 
envolve atitudes de superação da timidez e o domínio 
das emoções na hora de enfrentar o público, “ Durante 
as atividades os alunos são encorajados para tornar 
deste momento algo marcante positivamente para 
sua história. É gratificante ver o sorriso de cada um 
deles ao ouvir os aplausos do público como se fosse 
um troféu” finalizou. 
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CONSULTORIA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS INDÚSTRIAS
As empresas podem solicitar a consultoria especializada no SENAI/RR

Gerente de Serviços em Tecnologia e Inovação Sr. Marcelo Chaves

 A eficiência energética tem como objetivo a 
busca por um consumo menor de energia aliado ao uso 
mais racional dos recursos. Em outras palavras, é um 
processo que procura otimizar o consumo de energia.
 A energia é um dos itens mais importantes 

dentro das atividades industriais, boa parte dos custos 
de produção são afetados diretamente pelo seu alto 
consumo. Com isso, o preço final dos produtos ou 
serviços entregues ao consumidor acaba sendo atingindo 
quando há um gasto elevado de energia elétrica.
 O Gerente de Serviços em Tecnologia e Inovação 
Sr. Marcelo Chaves, explica que as análises são realizadas 
através de diagnóstico que visam intervenções nos 
elementos de consumo de energia para alcançar o 
melhor uso das fontes de energia na empresa, seja 
em sistemas mais simples, como: lâmpadas e motores 
elétricos ou, em sistemas mais complexos que utilizam 
diversos outros equipamentos como geladeira, 
automóvel ou uma fábrica.
 O investimento em eficiência energética 
proporciona benefícios, pois maximiza o desempenho da 
operação ao mesmo tempo que reduz custos, e melhora 
a produtividade. As áreas de Mercado e Serviços em 
Tecnologia e Inovação estão preparadas para atender 
às indústrias, pelo telefone (95) 2121-5099, e-mail: 
relcom@rr.senai.br ou em visitas de prospecção junto 
às empresas.

SENAI/RR ESTÁ ENTRE OS TOP 10 EM RECEITA DE SERVIÇOS
A reunião ocorreu de forma online entre a Unimercado e a área de mercado 

dos Departamentos Regionais

Gerente de Serviços em Tecnologia e Inovação Sr. Marcelo Chaves

 Fazer a previsão da receita de uma Instituição, 
é de suma importância para a equipe de vendas 
estabelecer metas e estratégias realmente eficazes. 
Durante a 5º Videoconferência de Mercado 2022, 
realizada no dia 27 de maio, o SENAI/RR foi um 
dos destaques entre os Top 10 (Nível Nacional) em 
Receita de Serviços, por apresentar um expressivo 
crescimento no 1º quadrimestre do ano.
 O Gerente de Serviços em Tecnologia e 
Inovação do SENAI/RR, Marcelo Chaves, explica que 
esse destaque evidencia a ampliação e o alcance que 
o STI e a Educação, estão tendo com as empresas. 
“Estamos com nosso portfólio bem ajustado para o 
atendimento aos clientes, de forma que, conseguimos 
não só obter números para a Instituição, como 

também aumentamos a produtividade das empresas 
que estão contratando as consultorias do SENAI/RR”, 
ressalta Chaves.
 A Analista Administrativa do SENAI/RR Luanda 
Cavalcante que atua na área de Mercado, esclarece 
que essa visibilidade é importante, pois mostra que os 
indicativos de meta estão sendo alcançados, ou seja, 
se geramos receita, isso demonstra que a instituição 
está atendendo e prestando serviços para as empresas 
e indústrias. “Com esse resultado, contribuímos para 
a sociedade e também fazemos nosso papel como 
SENAI/RR para as indústrias, porque essas receitas 
servem para outros indicadores, como: empresas 
industriais atendidas, alunos matriculados e empresas 
que estão qualificando seus funcionários”, conclui.
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IEL RORAIMA 30 ANOS

 O IEL/RR - Instituto Euvaldo Lodi de Roraima, 
ao longo desses 30 anos de existência, vem cumprindo 
a missão de contribuir para a competitividade das 
empresas do estado de Roraima promovendo o 
aperfeiçoamento da gestão, por meio da capacitação 
empresarial, inovação e o desenvolvimento de 
talentos.
 Completar 30 anos de atuação só foi possível 
porque os alicerces que sustentam o Instituto foram 
construídos em bases solidas de ética, transparência, 
responsabilidade social e ambiental, Inovação, 
valorização das pessoas, atuação sistêmica, 
representatividade da indústria e excelência 
operacional.
 Em agradecimento a cada um que faz parte 
desse colegiado, que trabalha e acredita no mesmo 
propósito que esta instituição e o de fortalecer o 
desenvolvimento do mercado roraimense, o IEL/
RR, promoverá o evento Diálogos para o Futuro, 
com a Master Class - Atitude e Resultado que 
será voltada para empreendedores, gestores, 
consultores, profissionais de RH e comunidade em 

geral, e realizada pelo especialista em Neurociências 
do Comportamento e Liderança Sistêmica, Tonny 
Coutrin. 
 Ademais, contará com um momento especial 
para homenagear as empresas e parceiros de longa 
data do IEL, incluindo uma exposição de produtos e 
serviços de algumas empresas parceiras.
 Nosso desejo é que o IEL se eternize 
na história de Roraima como protagonista do 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. E 
ainda que nossos laços com empresas e parceiros se 
estreitem ainda mais, fruto do sucesso desenvolvido 
até o momento. Que os próximos anos venham cada 
vez mais recheados de vitórias e realizações em prol 
das empresas/indústrias roraimense.
 O evento será gratuito e acontecerá no dia 
20 de junho, próxima segunda-feira, a partir das 
18h30 no IEL/RR, localizado na Av. Capitão Júlio 
Bezerra, nº 363 - Centro. Convidamos a todos que 
desejam participar desta comemoração, a fazer sua 
inscrição através do site www.ielrr.org.br. Para mais 
informações: (95) 3212-3884.


