
CONSELHOS
TEMÁTICOS
INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA

Federação das Indústrias do Estado de Roraima/FIER
Av. Benjamin Constant, 876 - Centro. CEP 69301-020 - Boa Vista/RR.

Telefone: (95) 4009-5353 - Fax: 3224-1557
Email: gab.fier@sesi.org.br - Site: www.fier.org.br

Ano V, Número 02 - Abril/Maio de 2014

CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
RELAÇÕES TRABALHISTAS

Presidente: Lisete Pereira Carneiro (Novo Membro) 
Empresários: Rosinete Damasceno Baldi – SINDICONF; Elton Carneiro 
– SINDIGRAF; Helisson Fonseca da Silva – SINDIGRAF.
Convidados: Alcides da Conceição de Lima Filho – FIER; Izabel Cristi na 
Ferreira Iti kawa - SINDIGRÃOS; Jarbas Bonh– Escritório Nelson Willans 
Asssociados; Maria Conceição de Mendonça Lobo - ELETRONORTE: 
Magnólia Pereira Santos – CERR.   
Sistema:
FIER: Izaura Coelho - Secretária Executi va; Maria Lúcia - Secretária 
Executi va; Assessoria Estratégica -  Almecir de Freitas Câmara, Ivo 
Gallindo; SESI: Jeff erson Haron Diniz Mendes, Miriam Brito Penhalo-
za; SENAI: Francinaira de Melo Paixão; IEL: José Rui Furtado Bezerra.

CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, 
ECONOMIA E POLÍTICA INDUSTRIAL

Presidente: Iracema do Valle Oliviera. 
Empresários: Raimundo Pereira da Silva – SINDIGRAF; Ostenil Pereira 
da Silva – SINDICONF; Marcelo Lopes Bussachi – SINDIGRAF; Djalma 
Costa da Silva – SINDIGRAF. 
Convidados: Fabiano Vieira – Atuallis; João de Lima Tavares - SINDI-
MAR; Francisco Derval Furtado – SEPLAN; André Vicente Cursino 
Raposo – CEF; Misael Moreno dos Santos - BASA; Edson Carvalho de 
Moraes - SEFAZ.
Sistema:
FIER: Izaura Coelho – Secretária Executi va; Maria Lúcia – Secretária 
Executi va ; Assessoria Estratégica Almecir de Freitas Câmara, Ivo 
Gallindo; SESI: Maria Auristela de Lima, Débora Arraes Andrade Gru-
ber; SENAI: Cícero Robson Bandeira Feitosa; IEL: Lídia Maria das Do-
res Coelho Tavares, Thaise Coelho Ferreira.

CONSELHO TEMÁTICO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURAIS, ENERGIA E INFRAESTRUTURA

Presidente: Maria Luiza Vieira Campos. 
Empresários: João da Silva – SINDIREPA; Aldemar Carvalho – SIN-
DIPAN; Wanderkley Bitt ar – SINDIPAN; Ivan Jadson Colares - SINDI-
JOIAS.
Convidados: Convidados: Luiz Felipe Gonçalves – Secretaria Mu-
nicipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas;  Elizabeth Miti e 
Fukuda; Francisco Joaci de Freitas Luz – EMBRAPA; Francisco Doan 
Rabelo – PUBLICOLOR; Ricardo Bulhões de Matt os - FECOMÉRCIO.
Sistema:
FIER: Izaura Coelho - Secretária Executi va; Solange Minott o Saraiva 
– Secretária Executi va; Assessoria Estratégica; Almecir Freitas Câma-
ra, Ivo Gallindo; SESI: Marcilene Rosa Mendes; Gardênia Cavalcante 
Figueira; SENAI: Arnaldo Mendes de Souza Cruz, Antônio Carlos Ra-
belo; IEL: Samadar Maria da Silva.

Conselhos Temáti cos da FIER

Os membros do Conselho Temáti co 
de Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas – CTRSRT esti veram no dia 
26 de abril em Caracaraí, há 130 km de 
Boa Vista para acompanhar o Ação Glo-
bal e visitar as duas empresas industriais 
instaladas no município.

O grupo foi composto pela presiden-
te do conselho temáti co, a industrial Li-
sete Pereira, o empresário Elton Caneiro 
(industrial), Conceição Lobo (Eletrobras), 
Jeff erson Haron (SESI), Miriam Penhaloza 
(SESI), Francinaira Paixão (SENAI), José 
Rui Furtado Bezerra (IEL), Maria Lúcia 
(FIER), Vitor Menezes (FIER), a superin-
tendente da FIER, Almecir Câmara e os 
convidados do conselho, Ivan Colares 
(SINDIJOIAS), João Tavares (SINDIMAR) e 
Crisnel Ramalho (SINDIGAR).

A visita fez parte da agenda de traba-

lho do Conselho Temáti co. A presidente, 
Lisete Carneiro, destacou que esta inicia-
ti va contribui para que todos conhece-
cem as diferentes realidades de Roraima. 
“É um trabalho muito importante para 
atender a população naquilo que ela pre-
cisa e, como nós já tí nhamos agendado 
as visitas nas empresas aqui no municí-
pio, achamos perti nente vir até o evento 
para acompanhar esse processo de per-
to. O SESI está de parabéns!”, frisou.

Para o Conselheiro da FIER e presi-
dente do Sindicato das Indústrias de Mi-
neração de Roraima– SINDIGAR, Crisnel 
Ramalho, uma realização deste porte 
precisa ser apoiada. “A Ação Global é um 
belo trabalho de toda a equipe do SESI 
que está aqui se empenhando para ofe-
recer atendimento de qualidade ao povo 
de Caracaraí”, completou.

Ivan Colares, presidente do SINDI-
JOIAS, destacou que é um evento im-
portante, principalmente se realizado 
nos municípios do interior do Estado. “A 
população vem em massa parti cipar e os 
parceiros também prestam um excelente 
serviço. Nós viemos visitar as empresas 
aqui em Caracaraí e oferecer o apoio da 
FIER para o desenvolvimento industrial”, 
declarou.

Para João Tavares, presidente do 
Sindimar, esse projeto é muito positi vo. 
“Nós fi camos contentes em saber que 
pessoas recebem atendimento de quali-
dade e melhoram sua saúde e qualidade 
de vida”, fi nalizou.

Encerrada a visita, a comiti va seguiu 
para as empresas Móveis Projetados da 
Amazônia e logo após para a Cerâmica 
Padroeira.

Conselho Temático de Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas visita o Ação Global

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Comitiva visita o Evento e Indústrias locais
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CTRSRT promove palestra sobre obrigações tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias

Membros do Conselho Temático de Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas visitam a Empresa Eletrobrás/Eletronorte

No dia 13 de maio, membros do Conselho 
Temáti co de Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas – CTRSRT esti veram reunidos para 
a segunda reunião ordinária do ano.

Na pauta da reunião, à análise da visita que 
conselheiros e convidados fi zeram o Ação Glo-
bal 2014, realizado no dia 26 de abril no municí-
pio de Caracaraí, na região Sul do Estado.

A visita fez parte do plano de ação do Con-
selho Temáti co. Pela primeira vez membros e 
convidados do Conselho visitaram o evento e 
se mostraram sati sfeitos com os serviços pres-
tados à comunidade. A FIER deu todo o suporte 
de logísti ca para a comiti va, que na oportunida-
de visitou as empresas industriais do município: 
MEA – Móveis Ecológicos da Amazônia e Cerâ-
mica Padroeira. 

Como item da agenda de trabalhos do Con-
selho Temáti co de Responsabilidade Social e Re-
lações Trabalhistas – CTRSRT, foi realizada no dia 
21 de maio, uma visita técnica à Sede Regional 
da Eletrobrás/Eletronorte.

Parti ciparam o assessor jurídico da FIER Alci-
des da Conceição de Lima Filho, o industrial Elton 
Carneiro da Silva (SINDIGRAF), o coordenador 
técnico Ivo Gallindo, a industrial Izabel Iti kawa 
(SINDIGRÃOS), o assessor da gestão Jeff erson 
Haron, gerente fi nanceiro do IEL José Rui Furta-
do Bezerra, a industrial e presidente do CTRSRT 
Lisete Pereira Carneiro (SINDICONF), além de 
Maria da Conceição Lobo, da Eletrobrás/Eletro-
norte, a industrial Rosinete Damasceno Baldi 
(SINDICONF), a técnica da FIER Maria Lúcia Tei-
xeira e Antonio Silva, Mario Luis Alves, ambos 
da Eletronorte e o Superintendente da Empresa 
Roni Rodrigues.

Em um primeiro momento, na sede da Ele-
trobrás/Eletronorte foi realizada a apresentação 
do Programa de Manutenção Produti va Total - 
TPM, que trata-se de um controle da qualidade 
no trabalho, a parti r dos quais foram se desen-
volvendo várias práti cas inclusive relacionadas à 
segurança no trabalho. O programa foi vencedor 
do Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho – PSQT.

Em seguida, a comiti va se deslocou para a 

Após a análise da visita, os conselheiros 
aprovaram a visita a Eletrobrás/Eletronorte, 
vencedora Estadual do Prêmio SESI de Quali-
dade no Trabalho, na categoria de Empresa de 
Grande Porte. A visita foi agendada para o dia 
21 de maio, às 9h.

Após o encontro do Conselho Temáti co, 
teve início no auditório da FIER, a palestra so-
bre o e-Social, projeto do governo federal que 
vai unifi car o envio de informações pelo empre-
gador em relação aos seus empregados, e que 
deve passar a ser obrigatório a parti r de janeiro 
de 2015.

A palestra contou com a presença de em-
presários, colaboradores do Sistema Indústria e 
profi ssionais convidados, que atuam na área de 
contabilidade.

subestação, localizada às margens da BR 174, KM 
521 Monte Cristo III, na saída para Pacaraima. Lá 
puderam conhecer o funcionamento da trans-
missão da energia de Guri, na Venezuela, para 
Roraima e como essa energia é distribuída para 
as outras subestações. Os membros do Conselho 
conheceram também o local onde acontece o 
monitoramento de todos os pontos nas torres de 
energia, originadas na Venezuela até Boa Vista.

O palestrante convidado foi o especialista 
em Direito Tributário e Empresarial, Armando 
Jorge, que atua no escritório Gilbraz Bessa & 
Advogados Associados, sediado em Manaus. 
Ele explicou como vai funcionar o programa e 
abriu espaço para que os parti cipantes pudes-
sem ti rar suas dúvidas.

“O e-Social é uma ferramenta que vai facili-
tar o trabalho nos Departamentos de Recursos 
Humanos. Ele unifi cará as informações e isso 
vai dar mais celeridade no processo pelos pro-
fi ssionais. É claro que no início podem haver 
dúvidas e uma certa difi culdade em lidar com 
a ferramenta, por que toda mudança exige um 
período de adaptação, mas depois, os profi s-
sionais verão as melhorias”, explicou Armando 
Jorge.

O assessor da gestão Jeff erson Haron disse 
que todos fi caram sati sfeitos com a visita. “A 
insti tuição tem um modelo de organização e 
qualidade no que diz respeito à segurança no 
trabalho, principalmente por se tratar de uma 
ati vidade de alto risco e um fator muito positi vo 
é que a empresa está a 11 anos e 3 meses sem 
ter nenhum acidente de trabalho. É um compro-
misso diário com os colaboradores”, destacou.

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Armando Jorge, especialista em direito tributário e empresarial tira as dúvidas dos convidados sobre o projeto E-Social

Conselheiros na subestação de Monte Cristo
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Na tarde do dia 8 de maio, esti veram reu-
nidos na FIER, os membros do Conselho Te-
máti co de Meio Ambiente, Recursos Naturais, 
Energia e Infraestrutura – CTMAR. O segundo 
encontro de 2014 teve um formato diferente. 
Em um primeiro momento os parti cipantes se 
reuniram na sala de reuniões, onde trataram 
da aprovação da carti lha sobre o Plano de ge-
renciamento de Resíduos para o setor de repa-
ração de veículos, a qual foi apresentada aos 
conselheiros.

O presidente do Conselho Temáti co e do 
Sindicato das Indústrias de Reparação de Veí-
culos – Sindirepa, João da Silva registrou a pre-
ocupação com a desti nação dos resíduos. “Nas 
empresas, alguns materiais são recolhidos gra-
tuitamente e outros são cobrados. Precisamos 
envolver órgãos como Governo e Prefeitura 
para que sejamos parceiros e consigamos des-
ti nar de forma correta esses resíduos. A carti lha 
nos ajudará muito nesse senti do”, completou.

Como deliberação da reunião, foi acordado 
o envio da carti lha em formato PDF para cada 
um dos conselheiros para que conheçam a fun-

do o conteúdo e possam votar pela aprovação 
na próxima reunião do conselho que acontece 
no dia 17 de julho.
SETOR ENERGÉTICO - Em seguida os conse-
lheiros se dirigiram para o auditório onde 3 
convidados, da Eletrobrás Distribuição, Eletro-
brás/Eletronorte e Companhia Energéti ca de 
Roraima – CERR, realizaram apresentações so-
bre o setor energéti co de Roraima.

A primeira foi feita pelo Superintendente 
da Eletrobrás/Eletronorte, Roni Franco, abor-
dando o sistema de geração de energia e os 
projetos para os próximos anos. Ele destacou 
que a Eletrobrás tem um compromisso de in-
terligar todos os países da América do Sul ener-
geti camente nos próximos anos e, para isso, 
estão analisando um projeto em parceria com 
a República Federati va da Guyana, que prevê a 
construção de duas hidroelétricas nos planal-
tos Guyanenses. 

O diretor operacional da Eletrobrás Distri-
buição, Rodrigo Moreira, apresentou o projeto 
de suprimentos ao Estado de Roraima. Um es-
tudo de cenários para a solução a curto prazo 

foi feito em 2013. De acordo com Rodrigo há 
um projeto para a ligação da energia em Ro-
raima com o Sistema Interligado Nacional, via 
Manaus por meio da portaria 396/2013 que 
prevê a distribuição de até 170 MVA em 2014.

Além disso, uma usina que deverá distri-
buir aproximadamente 75 MVA está em fase 
inicial de construção. Quando concluída, ela 
oferecerá suporte para a rede de distribuição 
existente, interligada com a Venezuela, mini-
mizando assim os afundamentos (quedas de 
energia) causados pela oscilação na rede.

A terceira apresentação foi do Engenheiro 
Eletricista responsável pelo departamento de 
planejamento da oferta energéti ca da CERR 
Mário Delgaron. Ele fez uma explanação sobre 
os projetos de expansão da rede em 2014 e 
destacou que essas obras aumentarão a qua-
lidade no fornecimento e viabilidade no siste-
ma. Serão implantadas três Subestações em 
Rorainópolis, Nova Colina e Equador, além da 
revitalização de outras redes incluindo a repo-
tencialização da Hidroelétrica de Jatapu, no sul 
do Estado.

Membros do CTMAR abordam os investimentos do Setor Energético

Ações do Fórum Estadual das Micro e Pequenas Indústrias de 
Roraima são tema de palestra promovida pelo COMPI

O Conselho Temáti co de Micro e Peque-
na Empresa, Economia e Políti ca Industrial 
– COMPI esteve reunido no dia 15 de maio, 
na sede da FIER para sua segunda reunião de 
2014.

Logo após o encontro, conselheiros e pú-
blico em geral parti ciparam da Palestra sobre 
as ações do Fórum Estadual das Micro e Pe-
quenas Indústrias de Roraima. A apresentação 
foi feita pela Assessora de Políti cas Públicas do 

SEBRAE-RR Núbia Ribeiro.
Criado pelo Decreto Estadual de nº 7.638-

E, de 17 de janeiro de 2007, o Fórum tem o 
objeti vo de propor e implantar ações de de-
senvolvimento, na área da Indústria, Comércio 
e Serviço. Está composto por 48 enti dades, 
entre públicas e privadas, além de insti tuições 
bancárias, e Federações.

Núbia Ribeiro, falou sobre a importância 
de levar as informações do Fórum para os em-

presários e todo o público presente. “O Fórum 
busca trabalhar ações de desburocrati zação, 
compras públicas, capacitação e comércio ex-
terior, sempre benefi ciando os pequenos. Infe-
lizmente nem todos os membros são ati vos, e 
momentos como esse, em que podemos mos-
trar os trabalhos desenvolvidos, contribuem 
pra despertar o interesse por ser mais parti ci-
pati vo, e buscar melhorias para todos a quem 
o Fórum se desti na”, declarou.

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Membros do Conselho Temático debatem as Ações do Fórum Estadual das Micro e Pequenas Empresas

Foto 3 Membros do CTMAR debatem a aprovação da cartilha de resíduos sólidos do setor automotivo


