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AGENDA

CARTA AO LEITOR

Administração
pública gerencial

SEMINÁRIO DE DIREITO ADMINISTRATIVO INMETRO/RBMLQ-I, dias
8, 9 e 10 de novembro, no Othon Palace
Hotel, Rio de Janeiro. O Inmetro realizará este evento pioneiro, que abordará
uma reflexão crítica orientada para a
utilização do Direito como instrumento

A aprovação pelo Senado Federal da Medida Provisória nº 301 tem, no que diz
respeito ao Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro, um forte conteúdo simbólico.
Como tivemos oportunidade de demonstrar para algumas das lideranças da Câmara Alta, a estrutura proposta é condizente com o princípio da valorização da função
pública, por meio da qualificação profissional e da avaliação de desempenho. Seu
objetivo central é a busca permanente de maior eficiência, eficácia e efetividade.
É inovador no serviço público brasileiro o processo, agora transformado em lei, de
avaliação de desempenho individual baseado em metas e indicadores pactuados
com cada servidor e conduzido por um comitê especialmente constituído, com a
participação externa de pessoas com atuação destacada nas áreas de Metrologia,
Normalização e Qualidade, Gestão e Planejamento.
O novo modelo de gestão do Inmetro - onde o Plano de Carreiras é condição
necessária, mas não suficiente – está orientado para novas práticas gerenciais, com
foco em resultados e atendimento a usuários, qualidade de serviços e eficiência de
processos, sem abandonar os parâmetros do modelo burocrático, como o processo
seletivo público, a impessoalidade, a prestação de contas aos órgãos de controle,
dentre tantos outros.
Nossa meta atual é evoluir para um modelo hoje paradigmático para o nosso
serviço público – a administração pública gerencial.

de prevenção e solução de litígios no
âmbito da Administração Pública. Dentre
os temas que serão abordados, merecem
destaque: garantias constitucionais, alterações da legislação processual, aspectos
polêmicos de licitações e contratos, lei de
responsabilidade fiscal e relações de consumo. Renomados juristas e autoridades
públicas participarão do evento.

SEMINÁRIO DE FORMULAÇÃO
ESTRATÉGICA, 13,14 e 15 de novembro, em Secretário/RJ, com a participação
da Presidência, Diretores, Coordenadores
e integrantes do Grupo de Ação
Transversal (GAT), com o objetivo de
estabelecer a nova visão de negócio,
matriz de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, fatores críticos de sucesso
e indicadores estratégicos.

João Jornada
Presidente do Inmetro

RELACIONAMENTO CLIENTE &
CONTACT CENTER, 28, 29 e 30 de
novembro, São Paulo. O técnico do
Inmetro, Marcos Borges, fará palestra
sobre “Análise do Inmetro em SACs”.

EXPEDIENTE

Serviço de Comunicação Social

VIII FIMAI – FEIRA INTERNACIONAL
DE MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL,
08 A 10 DE NOVEMBRO - EXPO
CENTER NORTE/SP, dirigida a profes-
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AQUI & NA REDE

Posto Cidadão Inmetro

em Xerém

O Inmetro, através do Serviço de Comunicação Social/Secom, vai instalar em Xerém, o Posto Cidadão Inmetro, nos dias 25 e 26 de novembro, em parceria com o jornal Extra. Na ocasião, técnicos do Inmetro informarão aos visitantes sobre os
produtos, serviços e atividades da Instituição. Serão expostos produtos com certificação voluntária e compulsória
e distribuídas cartilhas educativas. A Ouvidoria do Inmetro estará presente para receber sugestões dos visitantes,
tirar dúvidas etc. Técnicos do Ipem/RJ farão demonstrações de tipos de fraudes em balanças e taxímetros.

PROJETO DO INMETRO
QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO RECEBE PRÊMIO
O “Projeto Qualidade de Vida no Trabalho” do
Inmetro, coordenado pela Diraf/Direh/Sesao, foi
vencedor, na categoria órgão público, do XI Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, promovido
pela Associação Brasileira de Qualidade de VidaABQV. O Inmetro receberá o prêmio da ABQV, na
sede da FIESP/CIESP, no dia 28 de novembro.
- Parabenizamos todos os servidores e colaboradores do Inmetro pelo sucesso deste Projeto. O prêmio é um grande incentivo e um reconhecimento
à Instituição, afirma Maria Emília, chefe do Sesao.

SEMANA NACIONAL DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
O Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) homenageou este ano o centenário
do primeiro vôo da maraviHomenagem a Santos Dumont
lhosa máquina dos sonhos
de Alberto Santos Dumont, o 14 Bis. A Feira no Campus,
uma das atividades desenvolvidas pelo Inmetro para a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 16 a 23/10
em todo o país, reuniu em Xerém cerca de 1.200 pessoas,
sendo 800 entre crianças e adolescentes de seis escolas,
que participaram de três concursos - um experimento na
área de Metrologia, uma maquete do 14-Bis e a construção de pipa caixote - objeto usado por Santos Dumont
para inventar o avião.

Inmetro e Embrapa
Plano de Trabalho

Dando continuidade às ações de cooperação técnico-científica entre o Inmetro e a Embrapa, foi assinado no dia 20 de
outubro, em Xerém, pelo diretor da Diraf, Antônio Carlos
Godinho, e pelo chefe geral da Embrapa Solos, Celso Vainer
Parceria Inmetro e Embrapa
Manzatto, o Plano de Trabalho - uma das etapas do projeto
“Desenvolvimento de um Programa de Gestão Ambiental Interna”, da Diraf/Divad, que se iniciou com as
assinaturas do Protocolo de Intenções e do Convênio Específico em 6/09, pelos presidentes dos dois órgãos.
O evento contou também com a presença do chefe da Divad, Misael Roque, e do gerente de desenvolvimento
institucional da Embrapa Solos, Antônio Ramalho, que assistiram a uma apresentação feita pelo coordenador
do projeto Alexandre Hugueney sobre os trabalhos a serem executados em parceria e, também, uma exposição
das ações desenvolvidas pela Embrapa Solos, apresentada por Celso Manzatto.
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A repercussão da aprovação do novo
Plano entre os servidores do Inmetro
A aprovação do Plano é uma demonstração da valorização dos servidores da Instituição pelo Estado.
Este reconhecimento nos dá dignidade profissional e
mais motivação.
Jorge Cruz
Coordenador-Geral de Articulação Internacional - Caint

Constitui-se em um marco na história do Inmetro, uma
importante vitória, principalmente para os servidores.
Tenho 22 anos de casa. A valorização da força de trabalho é um passo fundamental para que as instituições
possam superar desafios.
Raul Machareth Godinho
Cplan/Seplo

O Congresso Nacional aprovou a Lei Nº 11.355
(19/10/2006), que cria o novo Plano de Carreiras e
Cargos do Inmetro. O Plano destaca-se pelo seu caráter inovador: o da valorização da função pública
através da qualificação profissional e da avaliação
de desempenho, baseado em metas e indicadores
e orientado para novas práticas gerenciais, conforme o novo modelo de gestão que está sendo adotado pelo Inmetro.
O Plano melhorou muito a nossa condição financeira.
Devemos agradecer aos Céus, ao presidente Jornada
e ao ministro Furlan, pelo empenho e esforço. Falta a
parte da avaliação de desempenho. Espero que nossos
colegas servidores façam a sua parte neste processo,
com responsabilidade, bastante trabalho e dedicação.
Raimundo Alves de Rezende
Gerente da Divisão de Instrumentos de Medição de Volume - Divol

A aprovação do novo Plano significa muito para mim
e para todos os servidores do Inmetro, porque leva em
consideração o desempenho individual e titulação uma motivação a mais na busca por um desempenho
profissional de acordo com as expectativas de nosso
maior cliente, o cidadão brasileiro. É possível adequar
melhor a Lei às nossas necessidades, mas isso pode ser
feito a médio prazo.

Esta conquista veio em um momento importante. A
relação política bem-sucedida entre o ministro Furlan e
o presidente Jornada possibilitou esta importante conquista, que fortalece a Instituição, em nível nacional e
internacional, e os seus servidores
Mozart Correia
Audin

Aldoney Freire Costa
Chefe do Setor de Sistemas e Treinamento/Sesit - Cgcre

O Inmetro está de parabéns pela conquista. Destaca-se
o esforço do presidente Jornada e a sensibilidade do
presidente Lula em reconhecer o valor da nossa instituição, inédita, na história do Inmetro.
Cesar Luiz

O Plano de Carreiras do Inmetro representa, para todos aqueles que acompanharam e contribuíram com a
evolução e o desenvolvimento institucional, o sonho,
a conquista e a certeza do aprimoramento contínuo e
fortalecimento da nossa identidade funcional.
Maria Emília Araújo
Chefe do Sesao

Dimel

A aprovação da Lei foi um grande ganho para os servidores e para a Instituição. O presidente Jornada, desde que
iniciou a sua gestão, empenhou-se em conseguir a valorização e o reconhecimento profissional dos servidores.

A aprovação do Plano é uma conquista de todos. A
grande aceitação dos servidores - ativos e inativos – ao
novo Plano, é uma confirmação de que o projeto atende às expectativas e reivindicações. Mesmo os servidores que se encontram afastados, podem optar.

Edson Aquino

José Carlos Ferreira da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Copel

Dimci/Diopt/Larad
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Achei muito bom o novo Plano porque o considero um
reconhecimento a minha dedicação à Instituição.

- O Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro é uma
ferramenta decisiva na construção de um modelo
de gestão comprometido com a inovação e com o
desenvolvimento nacional. Vamos todos comemorar
essa importante conquista que compreende uma serie de ações estruturantes, voltadas para o aumento
da eficiência, eficácia e efetividade em nossa Instituição e para o aperfeiçoamento da gestão pública,
festeja o presidente do Inmetro, João Jornada.
A Lei que aprovou o novo Plano de Carreiras e Cargos
do Inmetro representa mais do que uma conquista profissional, é condição essencial para a busca da eficiência
e da motivação dos servidores na execução das políticas
públicas, especialmente àquelas voltadas para o desenvolvimento técnico-científico, econômico e social.
José Joaquim Vinge

Iraci Costa de Farias
Aposentada

O Plano foi um grande avanço para a Instituição e uma
conquista definitiva para os servidores, já que a medida
criou uma carreira específica para o Inmetro. Pela primeira vez, a Instituição e seus servidores foram reconhecidos
pela sua importância para o país e para a sociedade.
Álvaro Baião
Chefe da Divisão de Recursos Humanos - Direh

A aprovação da Lei n° 11.355 é uma conquista fundamental para o fortalecimento institucional. Além de
valorizar o servidor, o novo Plano de Carreiras e Cargos
permitirá atrair pessoal qualificado.

Coordenador-substituto da Caint

Silvio Ghelman

Coordenador Nacional alterno do SGT Nº 3

Coordenação Geral de Planejamento/ - Cplan

Achei o Plano ótimo porque melhorou em muito a atual
situação financeira. Ficamos muito tempo sem reajuste.
Somente agora na gestão do presidente Jornada esta
iniciativa foi bem-sucedida.

O grande mérito do Plano não é somente o ganho econômico, mas as condições objetivas que foram criadas
para o desenvolvimento dos servidores e da Instituição.

Noemia Rosa

Chefe do Serviço de Custos - Secus

Clélio José de Oliveira

Aposentada

Sou servidora desde 1984. Sempre ouvia falar do nosso Plano de Carreiras e Cargos, que não saía do papel.
Hoje é a nossa realidade.

“É uma conquista justa. A valorização salarial é uma
reivindicação antiga dos servidores, compatível com a
importância e o papel da Instituição, sempre preocupada em atender as crescentes exigências da sociedade.”

Roselene da Silva

Julieta Simas

Cplan/Seplo

Ouvidora

Adesão dos servidores ao Plano de Carreiras e Cargos - Estágio atual
Dos 829 servidores ativos do Inmetro, 98,31%, ou 815, já aderiram ao Plano. Dos 335 aposentados, 99,71%
também optaram. A adesão dos pensionistas foi de 100%. Os dados comprovam a quase total adesão dos
servidores - ativos e inativos - do Inmetro ao novo Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro. Apenas 22 não
optaram até o momento, sendo que desses, nove não podem optar, três estão em processo de redistribuição
e seis estão em licença sem remuneração.
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WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE AVALIAÇÃO
DA CONFORMIDADE
Com a participação de especialistas internacionais e apoio da ABNT, o Inmetro realiza em Xerém, 11 e 12/12,
o II Workshop Internacional sobre Avaliação da Conformidade. Palestrantes: Mario Wittner, presidente da
ISO/CASCO Suíça – “O Impacto da Normalização na Regulamentação do Comércio Multilateral”; Serguei
Kouzmine, da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) – “Boas Práticas Regulatórias
e Acesso a Mercados”; Marger Krams, OMC, “IV Revisão trienal de Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio da OMC”;
David Shortall, consultor da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos (OCDE), “Avaliação do Impacto da
Regulamentação: Metodologia e Melhores Práticas”; Ulrich Hoffmann, da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o
Desenvolvimento (UNCTAD), “Sistemas de Certificação nos Setores de Horticultura e Eletro-eletrônico”, e Maria Juana Rivera, do
Mercosul, “Harmonização de Regulamentos Técnicos e Procedimentos de Avaliação da Conformidade no Mercosul”.

HARMONIZAÇÃO NO MERCOSUL
Técnicos do Subgrupo de Trabalho Nº3 do Mercosul (SGT
Nº3) se reuniram no Brasil com técnicos do Inmetro, da Coordenação-Geral de Articulação Internacional/Caint, no Rio
de Janeiro (16 a 20/10), para dar seqüência às discussões
e negociações da harmonização de regulamentos técnicos
das Comissões de Alimentos, Metrologia (instrumentos e
pré-medidos), Avaliação da Conformidade, e dos grupos de
trabalho de Segurança de Bicicletas de Uso Adulto, Têxteis
e Gás Natural Comprimido (veicular). Esta rodada de negociação reuniu 150 técnicos, representando os governos e os
setores privados do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai - o
vice-ministro de Comércio do Paraguai, Guillermo Alcaraz,
visitou o Campus do Inmetro.
Cerca de 270 regulamentos técnicos já foram harmonizados no SGT Nº3/Mercosul e aprovados por Resoluções do
Mercado Comum do Sul, órgão Executivo do Mercosul. As

Reunião do SGT Nº3 Mercosul no Brasil - Inmetro

referências das normas internacionais e/ou regionais, que
refletem a utilização na harmonização desses regulamentos
de moderna e avançada tecnologia, conferem ao Mercosul
destacado nível da qualidade dos produtos, com conseqüente competitividade no cenário internacional, principalmente,
frente à União Européia, Estados Unidos, e, recentemente,
com a China.
- A integração do Mercosul é prioridade do Governo e tem
total apoio do Inmetro, enfatizou o presidente João Jornada
na abertura da reunião.

UNECE INDICA BRASIL PARA COORDENAR ELABORAÇÃO DE GUIA DE
BOAS PRÁTICAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Brasil foi escolhido pela Comissão Econômica da ONU para a Comunidade Européia – UNECE – para coordenar a elaboração de um Guia de Boas Práticas sobre Acompanhamento de Mercado. A escolha aconteceu durante o 4º Workshop do
Grupo Consultivo da UNECE em Acompanhamento de Mercado, 24 a 26 de setembro, na Eslováquia. O técnico do Inmetro
Luiz Claúdio de Oliveira, chefe-substituto da Divisão de Verificação da Conformidade (Divec), que
representou o Brasil no encontro, foi indicado para coordenar o grupo de trabalho. O programa
brasileiro de Acompanhamento de Mercado, desenvolvido pelo Inmetro, foi considerado referência
entre as 30 delegações participantes do encontro.
- O reconhecimento do nosso programa pela UNECE é resultado do trabalho em parceria que vem
sendo desenvolvido com a RBMLQ-I, avalia Luiz Claudio.
- A indicação é uma vitória para o Brasil, principalmente para o Inmetro, que ao longo dos quatro
Luiz Claúdio de Oliveira
anos de experiência técnica, demonstrou para outros países que é possível realizar um “Acompanhamento de Mercado” eficaz, com resultados favoráveis, tanto para a indústria quanto para o consumidor, considera
Márcia Rosa Franco, chefe da Divec.
6 Novembro • 2006

Na Medida

NOSSA GENTE

Os craques do Gpem/Acre

Com o objetivo de integrar os servidores da Gerência de Pesos e Medidas
- Gpem/Acre, o secretário de Planejamento do Estado do Acre, Gilberto Siqueira, e o secretário-executivo, Marcos Alexandre, incentivaram a criação
de um time de futebol. Armação tática: Goleiro: Jackson Barros (Motorista).
Zagueiros: Alexandre Martins (Fiscal de Metrologia) e Alysson Cáceres (Fiscal
de Metrologia). Meio-Campo: Gelson Lima (Fiscal de Metrologia) e José Raimundo Neto (Técnico ADM) capitão do time. Atacantes: Jamil Keppler (Fiscal de Metrologia), Denis Chaves (Fiscal de Qualidade) e Juan Carlos Uyeno
(Técnico da área Jurídica). Comissão Técnica: Amoísio Severiano (Gerente) e
técnico do time, Elizandro Nogueira (Fiscal de Metrologia), Auxiliar Técnico.

GRUPO MUSICAL
O “Grupo Musical” foi organizado por Pedro Ferraz (Sesao) para
apresentação na “X Semana da Saúde”, a convite da chefe-substituta do Sesao, Sandra Duarte. Por conta do tremendo sucesso,
o grupo já recebeu vários convites, inspirando a idealização do
projeto “Encontro Cultural”: reunir talentos do Inmetro em encontros ecléticos - Pop Rock e Bossa Nova, Chorinho, poesias...
- A proposta é aumentar o grupo e fazer outros, de vários estilos,
aumentando a variedade do nosso repertório musical para atender aos eventos do Inmetro, diz Pedro Ferraz, que coordena o
grupo junto com o amigo Ronaldo Azeredo.

Contatos: plferraz@inmetro.gov.br

O “Grupo Musical” é formado por: Pedro Ferraz (Sesao), voz e violão; Leonardo Pereira (Seder), bateria; Ronaldo Azeredo (Dimel), guitarra; Luiz
Eduardo Ribeiro (Cgcre), violão; Minoru Murakami (Sinfo), voz, guitarra e violão; Sérgio Grigorovski (Cplan), voz e violão; Raphael Stophella
(Dimel), guitarra e Luiz Pedro (Disma), teclado.

LÚDICO UNIVERSO DA IMAGINAÇÃO
A peça Gota D’água, adaptação de Medéia, com Bibi Ferreira, marca
o início da fascinação de Andréa Santini Henriques, técnica da Diape,
em Brasília, pelo teatro. Quando conheceu o Grupo “Asdrubal Trouxe
o Trombone” apaixonou-se de vez pela linguagem teatral e sua capacidade de comunicar, emocionar, interagir. Fez vários cursos de teatro
(CAL, Tablado...) e como atriz trabalhou em Ricardo III, de Shakeaspere, com Stênio Garcia, e em Galileu Galilei, de Bertold Brech, com
Cláudio Mambert. Em 99, começou a dar aulas de teatro para crianças
Andréa ajudou a formar o grupo de teatro
e adolescentes, a dirigir e adaptar peças, traçando um paralelo com a
do Inmetro onde atuou com os colegas
sua área de atuação no campo da Responsabilidade Social – em sua
Luiz Carlos Monteiro (Diviq), Sergio Viana
(Cplan), Regina Vimercati e Fonseca (Diape)
versão para a estória de Chapéuzinho Vermelho, ela propõe a reinclue Claudinha (Sepeo/Cplan)
são social do senhor Lobo e os caçadores viram fiscais da natureza que
vão de vilarejo em vilarejo na função de educadores ambientais; em “A Revolta dos Brinquedos”, ela aposta na
valorização do simples e da amizade contra o consumismo exacerbado. No momento, Andréa está longe dos
palcos, decidindo se ano que vem volta para o teatro.
– Não consigo ficar longe muito tempo deste maravilhoso e lúdico universo, onde explorar o imaginário, através
da sensibilidade e da reflexão, torna a vida mais especial.
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INMETRO EM FOCO

AÇÕES DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

Elaboração de Cenários
Nos dias 17 a 19 de outubro, em Secretário/RJ, o
Grupo de Ação Transversal – GAT/PEI, que tem por
objetivo elaborar o novo Planejamento Estratégico
do Inmetro, reuniu-se com especialistas e facilitadores do corpo funcional do Inmetro para a realização
do Seminário de Elaboração de Cenários com foco
em horizonte de 8 anos, no qual foram discutidos os
seguintes cenários: cadeia produtiva, cadeia de valor,
governamental, econômico, sócio-cultural, recursos
humanos, tecnologia e inovação. No dia 31/10/06,
o GAT apresentará, em reunião com a diretoria do
Inmetro, os resultados do seminário.
Nos dias 13, 14 e 15 de novembro será realizado o
Seminário de Formulação Estratégica, com a participação da Presidência, Gabinete, Diretores, Coordenadores e os integrantes do GAT com os seguintes
objetivos: Definições das Partes Interessadas Externa
e da Visão de Futuro; Validação da Matriz de Forças,
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças; Definição das
Estratégias; Identificação dos Fatores Críticos de Sucesso; Definição dos Objetivos Estratégicos; Revisão
do Mapa de Negócio.

NANONOTAS

 Centro Bilateral de Metrologia
O presidente João Jornada vai coordenar o programa “Centro Bilateral
de Metrologia” pelo Brasil, criado durante a 4ª Reunião do Comitê
Gestor Bilateral de Cooperação em Ciência e Tecnologia, 25 e 26/09,
em Buenos Aires. A Reunião tem como objetivo promover a integração
regional entre Brasil e Argentina.

 Sistema de Gestão da Responsabilidade Social
A Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV- é o primeiro Organismo
de Certificação Acreditado em Sistemas de Gestão da Responsabilidade Social (OCR ) pelo Inmetro, e a SERASA, a primeira organização a
receber a certificação.

 Inmetro lançará etiqueta de consumo de combustível
A partir de 2007, todos os carros vendidos no Brasil devem ganhar uma
etiqueta do Inmetro informando seu consumo de combustível. O Inmetro está analisando dados de consumo de 375 modelos de carros.
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Jorge Seewald
assume como
diretor da Dimel
O físico Jorge Luiz Seewald assumiu a diretoria
de Metrologia Legal do Inmetro, no Rio de Janeiro,
em substituição a Roberto
Guimarães. A nomeação foi
publicada no Diário Oficial
do dia 2/10. Sobre as prioridades de sua gestão, Jorge
Seewald destaca:
- Estamos assumindo este
compromisso com muita
disposição para aprender e acertar. Vamos atuar no sentido de obter mais agilidade nos processos para atender
as demandas da sociedade, especialmente naqueles de
aprovação de modelos. Considerando a nova estrutura regimental do Inmetro, a Dimel passa a atuar mais voltada
para a área de regulamentação. O primeiro desafio será o
de estabelecer a interface entre a diretoria de metrologia
legal e a coordenação da RBMLQ-I.

Ensino à distância, agilidade e dinamismo
Segundo Seewald, devido à dimensão geográfica do país,
uma das maiores dificuldades no âmbito da metrologia
legal é a disseminação dos regulamentos técnicos, que
torna difícil, por exemplo, a realização de treinamento
constante para toda a Rede.
- Uma das ações para integrar todas as unidades do Inmetro, facilitar a troca de informação, qualificar pessoal e
efetivar a implementação dos regulamentos em todas as
regiões do Brasil será a utilização do sistema de ensino à
distância. A expectativa é a de que o sistema esteja pronto
para operar já no início de 2007 e que até o final do próximo ano ele possa estar funcionando em todo o país.
Há 18 anos na coordenação da representação do Inmetro
no Rio Grande do Sul, as principais marcas da sua gestão
são os projetos de modernização dos processos e a valorização das potencialidades individuais.
- A nossa atuação prioriza recursos para investir em tecnologia, talentos, em quadros técnicos bem qualificados,
com foco nas necessidades técnicas e administrativas da
sociedade moderna. Estou consciente dos desafios que
me esperam nesta nova fase, finaliza Seewald.

