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No dia 3 de maio, o Conselho Temá-
tico de Responsabilidade Social e Rela-
ções Trabalhistas (CTRSRT) da Federa-
ção das Indústrias de Roraima (FIER) 
participou da segunda reunião deste 
ano. O encontro ocorreu de forma on-
-line e contou com a presença de con-
selheiros e convidados.

Durante a reunião foi realizada a 
apresentação de palestra com o tema - 
O E-Social e os Eventos de SST – Saúde 
e Segurança no Trabalho, ministrada 
pela Engenheira em Segurança do Tra-
balho do Sesi, Ingrid Skarlety Rosas. Ela 
falou a respeito da obrigatoriedade e 
das principais legislações e definições 
do E-Social. 

Após a explanação, os conselheiros 
e convidados tiveram a oportunidade 
de tirar dúvidas sobres os assuntos. De 
acordo com eles, a palestra foi produ-
tiva e serviu para agregar conhecimen-
tos, uma vez que esta é uma obrigação 

Encontro ocorreu de forma on-line e reuniu conselheiros e convidados

legal que deve ser cumprida por todas 
as empresas, além de ser um tema de 
suma importância para o bom desen-
volvimento dos trabalhos do setor in-
dustrial roraimense.

No encontro virtual do CTRSRT, a co-
ordenadora técnica e administrativa da 
FIER, Luana Barbosa, apresentou da-
dos do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), sendo do 
primeiro trimestre de 2022, relaciona-
dos à empregabilidade no setor indus-
trial de Roraima. 

Dados Caged
O mês de março fechou com 75 no-

vos empregos na indústria roraimense, 
conforme os dados do Caged, número 
que reflete o crescimento deste setor 
no estado. Ao todo, o terceiro mês do 
ano se encerrou com a criação de 390 
novos postos de trabalho, com um es-
toque de 65.579 empregos formais até 
o fim do primeiro trimestre do ano.

O setor de serviços ainda é o que 
mais emprega no estado. Ele gerou, no 
mês de março, um saldo de 310 con-
tratações, seguido do comércio com 
127, agropecuária com 79 e a indústria 
aparece na quarta posição, com as 75 
contratações.

No comparativo com o mês de feve-
reiro de 2022, no qual foram criados 
60 empregos, houve um aumento de 
25% na criação de postos de trabalhos 
no mês seguinte, cenário que mostra 
uma tendência de alta em Roraima.

Este resultado positivo ocorreu de-
vido ao aumento na fabricação de di-
versos produtos, com destaque para: 
produtos de metal; de madeira; de 
borracha e material plástico, bem 
como fabricação de móveis. Este é um 
dos reflexos da atuação da FIER em fa-
vor da indústria roraimense, tendo em 
vista a defesa de interesses, desburo-
cratização e outras iniciativas.
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O Conselho do Micro e Pequena Em-
presa, Economia e Política Industrial 
(COMPI) da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima (FIER) realizou 
o segundo encontro do ano no dia 3 
de maio, com a participação de con-
selheiros e convidados. A reunião foi 
on-line e contou com apresentação 
de palestra e discussão de pauta. 

A Engenheira em Segurança do Tra-
balho do Serviço Social da Indústria 
(Sesi), Ingrid Skarlety Rosas, ministrou 
a palestra ‘O E-Social e os Eventos de 

SST – Saúde e Segurança no Trabalho’. 
Ela destacou a obrigatoriedade do re-
gime tributário e as principais legisla-
ções e definições do E-Social. 

“O E-Social é um sistema de escritu-
ração digital e não mudou nada den-
tro da legislação. Em contrapartida, o 
que vem mudando são algumas nor-
mas regulamentadoras, que passa-
ram atualmente por uma atualização. 
O E-Social mantém vai unir algumas 
observações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas”, explicou a Engenheira. 

Uma das pautas discutidas foi a Reforma Tributária PEC 110

A palestra foi ministrada pela engenheira em Segurança do Trabalho Ingrid Skarlety Rosas

COMPI

Segunda reunião do COMPI tem apresentação de 
palestra e pauta voltada ao COPEM

Ainda durante o encontro do 
COMPI, o assessor jurídico da FIER, 
Maclison Chagas, apresentou in-
formações relevantes a respeito da 
pauta nacional discutida no Conse-
lho da Micro e Pequena Empresa 
(COPEM) da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Ele falou sobre a 
Reforma Tributária PEC 110 e o Sim-
ples Nacional, Agenda Legislativa da 
CNI – temas de interesse das Micro 
e Pequenas Empresas (MPE’s) e ou-
tros temas. 
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Esta foi a 2ª reunião do ano do Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia e Infraestrutura

O analista de Comércio Exterior da FIER falou sobre a implantação do Projeto Zona Franca Verde e as vantagens

O Conselho Temático de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Energia e In-
fraestrutura (CTMAR) da Federação das 
Indústrias de Roraima (FIER) participou 
da segunda reunião do ano no dia 10 de 
maio. Na ocasião, foram debatidos os 
temas matriz energética e Zona Franca 
Verde, por meio de apresentações.

O encontro ocorreu de forma on-line e 
contou com participação de conselheiros 
e convidados. A apresentação da pales-
tra “Matriz Energética no Estado de Ro-
raima” foi feita pelo integrante do Fórum 
de Energias Renováveis, Ygor Logullo.

CTMAR

Pautas da 2ª reunião do CTMAR incluem matriz 
energética e Zona Franca Verde

 Ele é graduado em Administração 
Pública e Especialista e Mestrando em 
Pesquisa Operacional pelo Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e pela 
Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP).

Na reunião, o analista de Comércio Ex-
terior da FIER, Ivan Gonzalo, falou sobre a 
implantação, vantagens e outros benefí-
cios do Projeto Zona Franca Verde (ZFV). 
Segundo ele, a partir da implantação 
da ZFV, os produtos industrializados nas 
Áreas de Livre Comércio (ALCs) podem 
usufruir da isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI).
Gonzalo explicou que a isenção refletirá 

na operação de venda, quer se destinem 
ao consumo interno da ALC, na comercia-
lização dos produtos ou em qualquer ou-
tro ponto do território nacional. Ele des-
tacou que o Projeto ZFV é da Suframa e a 
FIER é uma parceira no estado para divul-
gação de informações aos empresários. 

“O objetivo é fazer com que mais in-
dústrias possam se beneficiar desse in-
centivo para aumentar sua competitivi-
dade local e nacionalmente”, completou 
o analista de Comércio Exterior da FIER.


