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EM RORAIMA 

Programa revela novas ideias para área 

tecnológica 
CIDADES 

Por Polyana Girardi 
Em 25/05/2019 às 16:00 

 
 

A gerente de inovação do IEL explicou que foram atendidos 222 alunos de diferentes instituições  (Foto: 

Nilzete Franco/FolhaBV) 
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DIRIGENTES DO IFRR SENSIBILIZAM PARLAMENTARES SOBRE A 
SITUAÇÃO DO CONTINGENCIAMENTO 
 

 
Durante o encontro, foram apresentados os dados do orçamento do IFRR, que teve nas 

despesas discricionárias o bloqueio de 36% – Fotos: Ascom/IFRR 
 

 

 

A reitora do Instituto Federal de Roraima (IFRR), Sandra Mara Dias 
Botelho, os pró-reitores e os cinco diretores-gerais de unidades da 

instituição estiveram reunidos, na manhã desta sexta-feira, 24, com o 

senador Telmário Mota (PROS). O encontro ocorreu na sala de reuniões da 

Reitoria, no Bairro Calungá. 

Esse foi o segundo encontro com parlamentares federais realizado pelo 
instituto com o objetivo de sensibilizá-los sobre o efeito do 

contingenciamento de recursos nas ações de funcionamento, investimento 
e capacitação. Os primeiros a se reunirem com os dirigentes do IFRR 

foram o senador Mecias de Jesus (PRB) e o deputado federal Jonathan de 

Jesus (PRB). 

Ao convidar os parlamentares roraimenses, a reitora do IFRR, Sandra 
Mara, explicou que as comunidades interna e externa ainda não 

conseguem entender o cálculo que está sendo feito em relação aos 
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percentuais de contingenciamento, que afetam diretamente as ações em 

todas as unidades, e acabam ficando confusas com os números. 

Durante o encontro, foram apresentados os dados do orçamento do IFRR, 
que teve nas despesas discricionárias o bloqueio de 36% nas ações de 

funcionamento, investimento e capacitação. Apesar de ter sido anunciado 
que o decreto não atingiria a assistência estudantil diretamente, os 

bloqueios acabaram afetando-a, visto que as visitas técnicas (de 
professores e alunos) e o pagamento de diárias e passagens foram 

atingidos. 

“E, quando nós trazemos os parlamentares para que sejam as nossas falas 

no Congresso Nacional, a nossa visão, apresentando-lhes a planilha de 
custos que temos, associada ainda ao custo amazônico, que é bastante 

diferente do resto do País, conseguimos mostrar a importância do apoio 

deles, para nós, como representantes do estado”, disse Sandra Mara. 

 

Na avaliação da reitora, a reunião foi muito importante, visto que abriu 

espaço para os diretores-gerais fazerem a defesa dos seus campi e para os 
gestores da Reitoria defenderem a instituição como um todo. Ela reforçou 

a necessidade de conseguir o apoio dos deputados e dos senadores. “Se 
não tivermos o apoio em relação a esse contingenciamento, o instituto não 

terá condição de funcionar além de setembro”, comentou, lembrando a 
situação do Campus Novo Paraíso, que, em razão dos ‘cortes’ na 

assistência estudantil, é provável que não consiga iniciar o segundo 

semestre. 

O senador Telmário Mota disse ter ficado impressionado com os números 

apresentados e que saía da reunião convicto de que todos precisam lutar 
pela manutenção dos institutos, que são fundamentais, não só para 

melhorar a qualidade de vida do povo, proporcionando ensino de 
qualidade, como também para ajudar o Estado em geral. “Estou levando 

esse sentimento de defender os institutos em todos os seus aspectos”, 

afirmou. 



 
Telmário, que, junto com a ex-senadora Angela Portela, alocou recursos 
por meio de emenda parlamentar para a construção de mais dois 

alojamentos no Campus Amajari, pediu à reitora que sejam encaminhados 
todos os dados apresentados. A intenção é sensibilizar a bancada federal 

para a destinação de recursos mediante emendas impositivas. “Então, vou 
levar [a demanda] para que agora, em outubro, quando for definir o 

orçamento impositivo de bancada, a gente possa colocar aquelas que 

realmente cheguem aos institutos”, frisou. 

Frente Parlamentar 

Outro ponto abordado, durante a reunião, pela reitora foi sobre a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Institutos Federais. Criada em 2017, por 

iniciativa do deputado federal Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, em maio 
deste ano o grupo tomou corpo depois dos bloqueios de recursos. Com 

relação ao assunto, o senador Telmário assegurou que vai pedir a inclusão 
do nome dele na comissão e que vai participar efetivamente cobrando as 

necessidades dos IFs. 

Rebeca Lopes 
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ECONOMIA 

PESQUISA FIERN/CONSULT 

Corte no Sistema S é reprovado por 69% dos potiguares 
Corte foi anunciado pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes 

Por Redação |26 de maio de 2019 | 12:58 

 
 

FACHADA DA SEDE DA FIERN. FOTO: WELLINGTON ROCHA/ARQUIVO/PORTALNOAR 
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O corte no orçamento do Sistema S, anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é 

errado na avaliação de 69,59% dos potiguares. Os dados são da Pesquisa FIERN/CONSULT 

Retratos da Sociedade Potiguar 2019, realizada pelo Instituto Consult Pesquisa, a pedido da 

FIERN. A resposta foi dada por 73,2% das mulheres e 65,5% dos homens. E prevalece 

também, como maioria, em todas as faixas etárias ouvidas e níveis de escolaridade, com maior 

percentual entre o superior e o médio, 72,8% e 72,4%, respectivamente. 

A sondagem, divulgada neste domingo (26), consta de 1.700 entrevistas realizadas em 12 

regiões do estado, entre os dias 17 a 20 de maio.  A margem de erro é de 2,3%. O 

levantamento mede o conhecimento da população sobre as instituições do Sistema S (FIERN, 

SESI, SENAI e IEL). 

Entre os entrevistados, 11% conhecem a FIERN e 44,9% ouviram falar. Contudo, 60,38% não 

acompanham as ações realizadas pela FIERN em defesa do emprego e do desenvolvimento do 

Estado. 

Em relação as demais entidades do Sistema FIERN, “ouvi falar” foi a resposta dada para 

SENAI, por 60,47% do público e, para SESI, por 59,29%.  Enquanto 62% afirmam que não 

conhecem e nem ouviram falar do IEL. 

Sobre a atuação das entidades do Sistema S em prol da educação brasileira, 55,72% dizem 

conhecer em parte o trabalho do SENAI, 54,87% deram a mesma resposta em relação ao papel 

do SESI e 48,65%, o papel do IEL. 

Confiança e acesso a informação 

A pesquisa perguntou aos entrevistados quais os meios de comunicação mais usados para 

obtenção de informações. A TV ainda é o meio de comunicação mais citado –  71% preferem 

o veículo para se manter informado; em seguida, aparecem WhatsApp, com 33,5%, outros, 

com 19,1%, rádio, com 17,2%, Instagram com 15,9, jornais/revistas, com 6,9 %, Twitter com 

1,9% . 

A pesquisa também mediu o grau de confiabilidade de alguns setores da sociedade. 44,59% 

disseram não confiar na Imprensa, contra 39,06% que confiam. O menor grau de confiança na 

imprensa foi registrado na região do Trairí (62,7%) e o mais alto em Natal (43,9%). 



 
Os militares apresentam melhor resultado sobre índice de confiança – 45% dos entrevistados 

confiam nos militares, contra 40,53% que não confiam. 

Confira a pesquisa na íntegra: Pesquisa Rio Grande do Norte FIERN 17 a 20 05 2019 

 

https://portalnoar.com.br/corte-no-sistema-s-e-reprovado-por-69-dos-potiguares/ 

https://www.fiern.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Pesquisa-Rio-Grande-do-Norte-FIERN-17-a-20-05-2019.pdf
https://portalnoar.com.br/corte-no-sistema-s-e-reprovado-por-69-dos-potiguares/

