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Conselhos Temáticos da FIER

Os membros do Conselho Temático de 
Responsabilidade Social e Relações Trabalhis-
tas – CTRSRT, se reuniram no dia 12 de maio, 
no auditório da FIER, das 14h às 15h30, com 
o objetivo de apresentar projetos sociais com 
credibilidade e disseminar as práticas já exis-
tentes no Estado.

A segunda reunião ordinária do ano, pre-
sidida pela empresária Izabel Itikawa, contou 
com a participação do funcionário dos Cor-
reios, Valdir Lopes Aguiar, para apresentar as 
boas práticas de sustentabilidade social da 
instituição com o projeto “Papai Noel dos Cor-
reios”. No decorrer da sua apresentação, ele 
expôs um breve histórico da ação, explicou 
como funciona o projeto, os resultados das 
edições anteriores e a expectativa para o ano 
de 2015.

A ação dos Correios consiste na recepção 
de cartas com pedidos de presentes para o 
natal e realização de uma campanha de mo-
bilização para a sociedade “adotar” uma carta, 

o que significa dar o presente que a criança 
pediu. Depois os carteiros entregam vestidos 
de Papai Noel. Esta iniciativa tem o objetivo de 
beneficiar crianças em situação de vulnerabi-
lidade social ou que estejam matriculadas em 
escolas da rede pública até o 5º ano. Além de 
atender aos pedidos, a campanha resgata a re-
dação de cartas manuscritas e incentiva a soli-
dariedade dos colaboradores e da sociedade.

Os membros do conselho tiveram a opor-
tunidade de conhecer os pontos fortes e opor-
tunidades de melhoria do projeto e percebe-
ram que é possível contar apoio do CTRSRT 
para ampliar a ação. “Eu acredito que cada 
um de nós pode se engajar nesta campanha, 
mobilizando seus colaboradores e parceiros, 
para que um número ainda maior de crianças 
venham a ser beneficiadas”, afirmou Izabel Iti-
kawa, presidente do CTRSRT.

A Superintendente da Federação das In-
dústrias de Roraima – FIER, Almecir de Freitas 
Câmara, destacou a importância de cada indi-

víduo despertar em si a prática do voluntaria-
do e da responsabilidade social e viu no case 
apresentado a chance de somar esforços em 
prol de uma causa nobre, “A experiência dos 
correios tem credibilidade suficiente, tem 25 
anos, e nós podemos colaborar nos doando 
para essa atividade”, afirmou.

Ficou acordado que o Conselho Temático 
irá formalizar uma proposta para os Correios 
com os seguintes itens: implantação de mais 
pontos de coleta nas empresas que aderirem 
à ideia, auxílio na logística da entrega dos pre-
sentes e a mobilização dos clientes internos e 
externos para adotar uma cartinha do progra-
ma.

Ao final da reunião os membros do con-
selho foram convidados a participar da Ação 
Global 2015, realizada no município de Alto 
Alegre e também para responderem a Consul-
ta do Senado sobre a PL30/2015, que trata das 
terceirizações. 

Industriais planejam participação em projetos sociais

Membros do CTRSRT durante reunião Valdir Aguiar durante sua palestra
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Membros do CTRSRT em visita a Ação Global 2015

CTRSRT visita a Ação Global 2015

O Conselho Temático de Responsa-
bilidade Social e Relações Trabalhistas 
visitou a Ação Global 2015, que acon-
teceu no município de Alto Alegre no 
dia 30 de maio. Participaram da visita 
nove membros do CTRSRT que leva-
ram três convidados, sendo dois con-
selheiros da FIER e o Presidente do 
SINDIMAR, que tiveram a oportunida-
de de visitar cada serviço que estava 
sendo oferecido para a população.

A visita iniciou no Centro de Saú-
de Ana Pereira, onde puderam acom-
panhar os atendimentos médicos e 
odontológicos. Depois foram para a 
Praça Gonçalves Dias, que concentrou 
as atividades culturais, recreativas, 
esportivas e a degustação do Cozinha 
Brasil. 

Perto dali, o próximo ponto foi a 
Escola Estadual Sadoc Pereira, que 
reuniu a maioria dos atendimentos 
com especialidades médicas, serviços 
de cidadania, beleza, palestras e ofi-
cinas. A visita encerrou no Centro de 
Saúde João Mariano Costa, onde es-
tavam sendo realizados atendimentos 
de saúde.

A avaliação do evento foi positiva. 
Segundo Magnólia Santos, membro 
do CTRSRT, o evento levou o municí-
pio a chance de suprir necessidades 
básicas. “A ação Global é de suma 
importância para a população, os ser-
viços ofertados são fundamentais e é 
visível o volume da demanda gerada 
pelos moradores de Alto Alegre e ad-
jacências por atendimentos para os 
quais não tem acesso”, declarou.

O trabalho desenvolvido com as 
crianças foi motivo de muitos elogios, 
pois foi entendido como uma forma 
de contribuir para a formação de cida-
dãos responsáveis, adultos solidários, 
assim como uma maneira de mostrar 
a importância que representam na so-
ciedade. De acordo com o conselheiro 
Helisson da Silva, as atividades e ser-
viços voltados para crianças é digno 
de admiração. “De todas as ativida-
des, estas me chamaram a atenção, 
por ser algo muito bonito e necessá-
rio, pois é daí que vem nossa próxima 
geração e, quem sabe, os voluntários 
que estarão nas próximas Ações Glo-
bais”, declarou. 

Outro ponto observado foi a pres-
teza dos 250 voluntários envolvidos, 
pessoas que estavam ali felizes e pron-
tas para servir a população de Alto 
Alegre. Profissionais que fizeram o seu 
melhor e doaram um dia de suas vidas 
em prol do próximo. A presidente do 
CTRSRT, Izabel Itikawa, avaliou que um 
evento com o porte da Ação Global é 
de suma importância para a socieda-
de. “É a primeira vez que participo de 
perto e me emocionei com a alegria 
das pessoas em estar sendo ajudadas 
de forma carinhosa por todos os vo-
luntários. Vejo que é um trabalho em 
conjunto e que contagia todo mundo, 
porque você percebe todos felizes e 
de coração aberto para ajudar o pró-
ximo”, afirmou.

O conselho voltou para Boa Vista 
com o compromisso de se organizar e 
unir forças para contribuir para a Ação 
Global de 2016, não só entre os mem-
bros, mas levar a ideia adiante e trazer 
mais parceiros e voluntários para ade-
rir a causa.
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3ª Reunião do CTRSRT aborda acordos 
trabalhistas e ações sociais

Membros do COMPI discutem o 
desenvolvimento do setor industrial

Os membros do Conselho Temá-
tico de Responsabilidade Social e Re-
lações Trabalhistas – CTRSRT, reuni-
ram-se na terça-feira, 14 de julho, no 
auditório da Federação das Indústrias 
de Roraima- FIER, para discutir os as-
suntos administrativos e o status de 
implementação do plano de ação.

Durante a reunião, a representan-
te da Superintendência do Ministério 
do Trabalho de Roraima, Luciana Sou-
za, apresentou uma palestra sobre 
Negociação Coletiva de Trabalho, en-
globando acordos coletivos, e conven-
ções de trabalho. 

Após a apresentação os membros 
da reunião tiveram a oportunidade de 
expor os principais gargalos enfrenta-
dos pelos sindicatos patronais e sindi-
catos laborais e tirar dúvidas sobre o 
Sistema de Mediação.

Foram explicadas as modalidades, 
etapas e peculiaridades de cada tipo 
de negociação.

Dada a importância do assunto, fi-
cou definido que na próxima reunião 
o Sistema de Mediação voltará a ser 
abordado de forma mais específica, 

No dia 12 de maio o Conselho Te-
mático de Micro e Pequena Empresa, 
Economia e Política Industrial – COM-
PI esteve reunido no auditório da 
FIER, das 16h às 18h para a segunda 
reunião de 2015.

Foi apresentado o status da articu-
lação das demandas, como a desvan-
tagem do arroz industrializado em Boa 
Vista em relação ao arroz que vem no 
sul do país com preço mais acessível 
em função da Área de Livre Comércio, 
o posicionamento de imagem do Esta-
do e suas indústria em nível nacional, 
a criação das secretarias Municipal e 
Estadual para indústria e agroindús-
tria, flexibilização da regularização de 
imóveis e das exigências para conces-
são de crédito na Agência de Fomento 
do estado de Roraima - AFERR.

Em seguida, o Secretário de plane-
jamento do Fundo de Desenvolvimen-
to Industrial – FDI, André Cerri, minis-
trou uma palestra sobre a atuação da 
Secretaria do Estado de Planejamento 
e Desenvolvimento – SEPLAN e o Con-

com um tempo maior, dada a sua im-
portância e as dúvidas do empresaria-
do.

Na sequência da reunião, foram 
apresentados os resultados da Ação 
Global realizada no mês de maio, no 
município de Alto alegre e a visita dos 
Conselheiros do CTRSRT durante o 
evento. Na ocasião, a presidente do 
Conselho, empresária Izabel Itikawa, 
propôs aos demais membros que se 
engajem na Ação Global e na Campa-

selho e Fundo de Desenvolvimento 
Industrial.

Foram levantadas questões como 
a necessidade de abrir novos merca-
dos, considerando o Amazonas como 
consumidor de insumos das indús-
trias de Roraima e a necessidade de 
haver um monitoramento do cenário 
econômico para os próximos dois ou 
três anos. “O acesso ao crédito, a pro-
dução em escala e a abertura de no-
vos mercado são fundamentais para 

nha Papai Noel dos Correios e afirmou 
que fará essa mobilização pessoal-
mente. 

Ao final da reunião foi aprovada a 
alteração da data da quinta reunião 
para o dia 24 de novembro e o asses-
sor fiscal contábil da FIER, Maclison 
Leandro das Chagas, falou sobre a de-
soneração da Folha, na qual fez uma 
avaliação do PL863/2015 e seus pos-
síveis impactos para a indústria. 

o desenvolvimento das empresas in-
dustriais. É neste sentido que temos 
que focar nossos esforços.”, declarou 
a presidente do COMPI e/e, Iracema 
do Vale.

Ao final da reunião os participantes 
foram convidados a participar da Con-
sulta do Senado sobre a PL30/2015, 
que trata da terceirização nas empre-
sas.

André Cerri em palestra

Luciana Souza durante apresentação na 3ª Reunião do CTRSRT
Foto: ASCOM FIER
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Membros do COMPI

Rhauan Leal durante sua apresentação

IPTU e desburocratização nos serviços públicos 
foram o foco da 3ª reunião ordinária do COMPI
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A 3ª reunião ordinária do COMPI, 
realizada no dia 14 de julho, no audi-
tório da FIER, tratou dos da regulari-
zação de imóveis, ajuste do valor do 
IPTU, manutenção e ampliação da 
rede de iluminação pública no distrito 
industrial e atendimento diferenciado 
os empresários da indústria.

Durante o encontro o representan-
te da Secretaria Municipal de Finan-
ças de Boa Vista, o fiscal Rhauan Leal, 
falou sobre a composição dos valores 
do IPTU, referente aos lotes do Dis-
trito Industrial, e a definição de pro-
cedimentos que facilitem e agilizem 
a regularização dos imóveis, em con-
sonância com o Programa Bem Mais 
Simples e o Serviço Nacional de Baixa 
integrada de empresas, recentemen-
te lançado pelo Governo Federal. 

Após a apresentação, os membros 
do Conselho, fizeram suas observa-
ções e sugeriram ao fiscal entregar 
suas propostas e as demandas do se-
tor à Secretaria e à Prefeitura. Por sua 
vez, Rhauan comprometeu-se a agili-
zar o encaminhamento das propostas.

A FIER reforçou que estes temas 
serão tratados no Café com a Indús-
tria, que foi agendado para o dia 31 
de julho, com a prefeita de Boa Vista, 
Teresa Surita, na Unidade do SESI no 
Distrito Industrial.

Ao final, foi aprovada a alteração 
da data da reunião do COMPI em 
novembro para o dia 24, e lançado 

o convite para todos participarem da 
terceira edição da Feira da Indústria 
de Roraima – FEIND, realizada pela 
Federação das Indústrias de Roraima 

– FIER, que acontecerá de 10 a 12 de 
setembro, no Roraima Garden Shop-
ping.
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Membros do CTMAR durante apresentação

Professor Dr. Rafael de Morais durante palestra

FIER recebe pesquisadores do Instituto Federal de 
Roraima na 2ª reunião do CTMAR
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A 2ª reunião ordinária do Conse-
lho Temático de Meio Ambiente, Re-
cursos Naturais, Infraestrutura e Ener-
gia – CTMAR de 2015, aconteceu na 
quinta-feira, 14 de maio, no auditório 
da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima- FIER. 

Foram apresentados dois projetos 
desenvolvidos pelos pesquisadores 
do IFRR, em resposta as demandas 
apontadas pelo Conselho e logo de-
pois, foi disponibilizado espaço para 
os pesquisadores do Instituto Fede-
ral de Roraima – IFRR, que abordam 
a viabilidade de energias alternativas 
como biomassa, caldeiras, eólicas e 
solar para o estado de Roraima. 

O objetivo é contribuir para a me-
lhoria do setor energético do Estado, 
bem como a agilidade dos processos 
da Lei municipal 513/2000, que ver-
sa sobre a Política de Proteção e da 
Conservação do Meio Ambiente e da 
Melhoria da Qualidade de Vida do 
Município de Boa Vista, garantindo o 
licenciamento para o setor industrial 
investir na produção. 

O primeiro projeto foi apresentado 
pelo pesquisador, Adnan Assad Yous-
sef, que falou sobre a importância do 
Sol e Vento, duas fontes de energia al-
ternativas para geração de eletricida-
de em Roraima. A proposta é diagnos-
ticar o potencial solar e eólico de cada 
uma dessas fontes; monitorar a efici-
ência energética do sistema; demons-
trar a aplicabilidade da energia solar 
fotovoltaica, assim como da eólica.

Já o Professor Dr. Rafael Fiusa de 
Morais, falou sobre uso da biomassa 

do capim-elefante na fabricação de 
briquetes como alternativa energética 
para o Estado de Roraima. O que mo-
tivou a pesquisa é a preocupação com 
o meio ambiente e a busca incessan-
te por fontes renováveis de energia, 
fazendo com que o futuro do capim-
-elefante seja viável e promissor não 
apenas para o município de Amajari 
(onde é realizado o estudo), mas tam-
bém para o Estado, em razão de que 
ele é usado como fonte de energia 
alternativa na queima, substituindo a 
lenha comum utilizada para fabrica-
ção de cerâmica.

Após este momento foi aberto es-
paço para os debates. Os participan-

tes tiraram dúvidas e apontaram suas 
necessidades em relação ao setor in-
dustrial. 

Os estudos com as energias alter-
nativas para Roraima estão em fase 
inicial, mas os membros do conselho, 
assim como os pesquisadores estão 
ansiosos e otimistas com os possíveis 
resultados que hão de vir. “Todas es-
tas pesquisas nos mostraram possi-
bilidades diferentes de melhorar a 
produção de energia em Roraima, 
inclusive podendo ser aplicadas nas 
nossas empresas. Foi um trabalho 
bastante positivo.”, afirmou o presi-
dente do CTMAR, João da silva.
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Membros do CTMAR

Walker Jacinto durante palestra

FIER discute sobre Logística Reversa em reunião 
do CTMAR
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No dia 16 de julho o Conselho Te-
mático de Meio Ambiente, Recursos 
Naturais, Infraestrutura e Energia – 
CTMAR realizou a 3ª reunião ordinária 
de 2015.

A reunião iniciou com as boas vin-
das do Presidente, industrial João da 
Silva e a condução dos assuntos ad-
ministrativos, bem como o status das 
ações em andamento.

O conselheiro Walker Sales Silva 
Jacinto, representante da Ordem dos 
Advogados de Roraima – OAB,  reali-
zou  uma apresentação sobre Logísti-
ca Reversa em Roraima, “As dificulda-
des encontradas no descarte correto 
do lixo tóxico”, em que  abordou tó-
picos como o conceituação de Lixo 
Tóxico, consequências do descarte de 
forma errada e a legislação referente 
ao tema. 

Em suas considerações finais expôs 
algumas sugestões para solucionar 
esse problema no estado de Roraima 
como a implementação da análise de 
percentuais químicos tóxicos nos re-
síduos – IBAMA; conscientização da 
população – educação ambiental – 
para que separarem o lixo tóxico do 
comum; sociedade civil organizada 
montando postos de coleta de resídu-
os poluidores (como pilhas, baterias, 
óleos usados) em locais públicos e es-
tabelecimentos comerciais; fonte de 
custeio para envio; implementação de 
aterros sanitários e fábricas que reci-
clem; e a responsabilidade do poder 

público para a infraestrutura necessá-
ria a coleta e descarte do que for mais 
específico.

Após a palestra a Coordenadora 
Técnica da FIER, Karen Telles, apresen-
tou as Propostas da Indústria para o 
Acordo Climático da COP-2, realiza-
do pela CNI – Confederação Nacio-
nal da Indústria. A expectativa é que 
o acordo seja fechado em dezembro 
de 2015 em Paris.  O documento 
elaborado junto com 11 associações 
setoriais e com as federações estadu-
ais das indústrias, sugere que o novo 
acordo inclua mecanismos de merca-
do que criem condições economica-
mente atrativas para a participação 
da indústria, propiciando fontes de 
financiamento e acesso a tecnologias 
de baixa emissão.

Também foram apresentadas in-
formações sobre a reunião do Grupo 

de Trabalho do CTMAR, realizada no 
dia 26 de junho, bem como a confir-
mação da agenda da próxima reunião 
no dia 27 de julho.

Fechando a pauta da reunião o 
conselho aprovou a alteração no ho-
rário da realização das reuniões do 
CTMAR, que agora será às 17h, bem 
como a antecipação da data da quarta 
reunião do conselho para o dia 08 de 
setembro de 2015.

Ao final os membros do conselho 
foram convidados a participar da 2º 
edição do Café com a Indústria desse 
ano, que acontecerá no dia 31 de ju-
lho, no SESI Distrito e dessa vez terá a 
participação da Prefeita de Boa Vista, 
Tereza Surita. Também foi anunciada 
a realização da Feira da Indústria de 
Roraima – FEIND 2015, no período de 
10 a 12 de setembro.


