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No Congresso Nacional, exposição do SESI 
e SENAI apresenta produtos inovadores 
Mostra traz produtos criados para auxiliar as indústrias com a saúde e segurança 

dos trabalhadores e projetos pedagógicos utilizados pelas escolas SESI 

 Repórter Aline Dias 

 Data de publicação: 10 de Abril de 2019, 19:31h 

ÁUDIOTEXTO PARA RÁDIO 

 
Até a próxima sexta-feira (12), visitantes e o público interno do Congresso Nacional poderão 
conhecer algumas das soluções inovadoras desenvolvidas em escolas e centros tecnológicos 
do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI).  

A exposição SESI SENAI Pelo Futuro do Trabalho, instalada no Salão Negro, traz produtos 
criados para auxiliar as indústrias com a saúde e segurança dos trabalhadores, projetos 
pedagógicos utilizados pelas escolas SESI, além de produtos desenvolvidos por estudantes do 
SENAI, por meio do Inova SENAI, para atender demandas da indústria brasileira.  

Com o objetivo de apresentar o trabalho realizado para inserir o país na Indústria 4.0, a 
mostra também celebra os 40 anos dos barcos-escola Samaúma, que percorrem a região 
Amazônica levando educação profissional, gratuita, à população. O projeto, do SENAI, 
disponibiliza 34 opções de cursos diferentes em áreas como Mecânica, Eletroeletrônica, 
Soldagem, Marcenaria, Construção Civil, Panificação, Informática e Meio Ambiente.  

VEICÚLO DE COMUNICAÇÃO CIDADE EDITORIA DATA 
 

Site Agência do Rádio 

(https://www.agenciadoradio.com.br/) 

 
Brasília 

 
Notícias 

 
11/04/2019 

 

https://www.agenciadoradio.com.br/noticias/autor/aline
https://www.agenciadoradio.com.br/download/final/10739/33856
https://www.agenciadoradio.com.br/download/final/10739/33856
http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
http://www.portaldaindustria.com.br/senai/
https://www.agenciadoradio.com.br/


 

 

Robô submarino 
Entre as principais atrações da mostra está um robô submarino desenvolvido pelo Instituto 
SENAI de Inovação em Automação em parceria com a Shell e o Instituto Alemão de Robótica 
e Inteligência Artificial (DFKI), o Flatfish. Primeiro protótipo do tipo desenvolvido no Brasil, o 
veículo autônomo realiza inspeções de dutos de petróleo e gás em águas profundas. 

Os visitantes também poderão conhecer um sistema inteligente de monitoramento de 
barragens, desenvolvido pelo Instituto SENAI de Inovação em Sistemas Embarcados em 
parceria com a empresa Dona Francisca Energética. O equipamento automatiza o 
gerenciamento da operação e manutenção de barragens, o que torna o processo mais 
confiável, facilitando a tomada de decisões.  

Serão expostos ainda outros sete produtos desenvolvidos na rede de 25 Institutos SENAI de 
Inovação, de 58 Institutos SENAI de Tecnologia e nos oito Centros de Inovação do SESI 
distribuídos pelos país. 

Desenvolvimento do Brasil 
 
O deputado federal Milton Vieira (PRB/SP), que foi aluno do curso técnico em mecânica e 
ferramentaria do SENAI, visitou a exposição e mostrou, com um vídeo em sua rede social, um 
pouco do evento. O parlamentar falou ainda sobre a importância das instituições para o 
desenvolvimento do Brasil.  
 
“Vocês vejam só a importância que tem o Serviço Nacional da Indústria. Nós estamos falando 

aqui de nova geração, de tecnologia, de coisas fundamentais para o país. É uma coisa real. 

Nós estamos vendo aqui que é importante. Então, nós incentivamos esse trabalho, lutamos 

aqui no Congresso Nacional para valorizar o SESI, o SENAI”, destacou Vieira. 

 

Tecnologia na Indústria 

A Indústria 4.0 traz novas tecnologias para o setor industrial. Internet das coisas, robótica 

avançada, impressão 3D, big data, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas 

https://www.facebook.com/miltonvieiraoficial/videos/286648645589395/


 
de simulação virtual são as principais delas. A combinação entre as tecnologias abre um 

leque de possibilidades, novos negócios e soluções. 

Para acompanhar as mudanças, a indústria conta com 26 Institutos SENAI de Inovação e 
58 Institutos SENAI de Tecnologia espalhados por todo o Brasil. O objetivo dessas 
instituições é proporcionar soluções ágeis e inovadoras sob medida às necessidades da 
indústria. A localização de cada instituto buscou facilitar o fluxo de conhecimento científico e 
tecnológico entre o ambiente acadêmico e o setor produtivo. Além das universidades, os 
Institutos SENAI de Inovação possuem parceiras internacionais, que são acionadas quando 
um projeto ou serviço exige conhecimento ou equipamentos inexistentes no Brasil.  
 
Crescimento de 273% 
 
Em 2017, após uma parceria com o Instituto SENAI de Inovação em Laser para o 
desenvolvimento de uma máquina para corte de aço a laser, a multinacional catarinense 
Welle Laser, especializada em máquinas e equipamentos para marcação e gravação a laser e 
microusinagem, cresceu 273%.  
 
O CEO da Welle Laser, Rafael Mantovani, explica que colocar a máquina no mercado exigiu 
muito trabalho, mas que rendeu bons resultados para a fabricante. Segundo Rafael, o apoio 
do Instituto SENAI de Inovação foi o que tornou o projeto possível. “O SENAI possibilitou que 
a gente fizesse um avanço nesse desenvolvimento, que foi fundamental para a companhia. E 
o SENAI nos ajudou muito na parte tecnológica do desenvolvimento do equipamento”, 
ressalta. 
 
Exposição SESI SENAI Pelo Futuro do Trabalho 
Aberta ao público (exceto terça e quarta-feira) 
Até 12 de abril  
Das 9h às 17h30 
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INFORME DO DIA 

Sistema S provoca impasse entre ministro de Bolsonaro e presidente da Firjan 

Nos bastidores, falta sintonia entre Paulo Guedes e Eduardo Eugênio Gouveia Vieira para o uso de dinheiro 
do grupo de instituições ligadas ao comércio e à indústria 

Por CÁSSIO BRUNO Publicado às 04h00 de 11/04/2019 

 
O clima não é de harmonia entre Paulo Guedes, o todo-poderoso ministro da Economia de Jair Bolsonaro, e 

Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que comanda a Federação das Indústrias do Rio (Firjan). Nos bastidores, o motivo 

é a falta de sintonia pelo poder de influenciar na utilização do dinheiro do Sistema S, que recebe anualmente cerca 

de R$ 17 bilhões em repasses do governo federal. 

A Firjan faz parte do Sistema S. Gouveia Vieira ocupa ainda a presidência do Conselho Nacional do Sesi por indicação 

do próprio ministro. Na semana passada, Guedes criticou publicamente a compra de um imóvel pelo grupo sem 

dar detalhes e a aplicação dos recursos. 

Gouveia Vieira despacha do Palacete Guinle-Linneo de Paula Machado, em Botafogo, hoje Casa Firjan. Comprado 

em 2011 por R$ 11 milhões, o imóvel passou a abrigar toda a diretoria da entidade no ano passado e tem espaços 

para reuniões e eventos. 

Estranho no ninho 

O Partido Novo elegeu apenas dois deputados para a Alerj. Mesmo assim, a legenda tem vivido dias difíceis por 

causa de um deles: Alexandre Freitas. 

É que... 

Freitas não tem acompanhado o Novo em alguns temas. O parlamentar, por exemplo, não abriu mão do auxílio-

paletó como quis a sigla. 
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Vai virar casaca? 

Na sessão de ontem, até a deputada Renata Souza (Psol) entrou na confusão: "Não sei o que o deputado Alexandre 

faz no Novo. Deveria ir para o PSL". 

No que... 

Parlamentares do PSL aplaudiram e Freitas começou a pular animado. 

Mais fôlego 

A turma do prefeito Marcelo Crivella (PRB) respirou aliviada após a Câmara decidir que Paulo Messina (PROS), 

vereador e primeiro-ministro, continua na comissão do processo de impeachment. O dia foi de apreensão apesar 

do resultado já esperado. 

Mas ninguém sabe 

Os vereadores, aliás, já fizeram 18 requerimentos de informações, desde quando Crivella assumiu, pedindo 

detalhes do planejamento da prefeitura em casos de chuvas. 

Furna da Onça 

O pedido de licença do vereador Carlo Caiado (DEM) foi aprovado. Ele é suplente na Alerj de André Corrêa (DEM), 

preso. 

Intolerância? 

Marcelo Fritz, coordenador do Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro e Babalorixá, está revoltado 

com o prefeito de São João de Meriti, Dr. João (PHS), evangélico. 

Segue... 

Fritz reclama que não consegue agendar reunião com Dr. João para apresentar o trabalho da entidade. 

Enquanto isso... 

"O prefeito se encontra periodicamente com pastores evangélicos no gabinete", ressalta Fritz. 

Não são de 2018 

As prestações de contas de 47 prefeituras que tiveram com pareceres prévios contrários do TCE-RJ são referentes a 

2016 e 2017. 
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