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

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

Conselhos Temáticos da FIER

Na terça-feira (03) de maio, os membros 
do Conselho Temático de Responsabilidade 
Social e Relações Trabalhistas - CTRSRT, se 
reuniram no auditório da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima, para discutir 
os assuntos sobre ações de Responsabilida-
de Social e Empresarial - RSE.

O foco da reunião ordinária foi a apre-
sentação das vantagens do projeto “OAB 
Ressocializa”, para as empresas industriais 
que aderirem ao projeto que está sendo de-
senvolvido pela Ordem dos Advogados do 
Brasil em Roraima - OAB-RR, cujo objetivo é 
contribuir com o fortalecimento da cidada-
nia em todo o Estado. 

A apresentação foi feita pelo presidente 
da OAB-RR, Rodolpho Morais a convite do 
Conselho,  o qual explicou que a proposta 
do projeto é fazer com que empresas indus-
triais, instituições políticas abracem a cau-

sa e contratem a mão de obra dos reedu-
candos da Penitenciária Agrícola do Monte 
Cristo (PAMC). 

Rodolpho explicou que a Vara de Exe-
cuções Penais seleciona os candidatos para 
participar do projeto, os quais devem se en-
quadrar no perfil de réu primário, ter boa 
conduta e disciplina. 

“Esse projeto visa dar oportunidade ao 
reeducando com a contratação para traba-
lharem de forma honesta. Essa é uma ma-
neira de mostrarmos a necessidade de in-
serção desse indivíduo ao convívio social”, 
explicou Rodolpho.

Sobre as vantagens, Rodolpho Morais 
disse que a contratação do reeducando é 
vantajosa tanto para a empresa, pois não é 
obrigatório o pagamento de encargos tra-
balhistas, quanto para quem é contratado, 
que neste caso, o reeducando réu primário, 

a cada três dias de trabalho é reduzido um 
dia de sua pena.

A proposta da OAB para o Conselho e 
a FIER, é mobilizar todas as empresas de 
vários segmentos industriais e juntos ela-
borarem uma cartilha informativa sobre o 
Projeto, destacando o trabalho de ressocia-
lização e os benefícios para as partes envol-
vidas.

A presidente do CTRSRT, Izabel Itikawa, 
parabenizou o projeto da OAB, e disse que o 
Conselho estará à disposição. “Em nome do 
CTRST parabenizo esta iniciativa, que tem 
um cunho social muito forte e admirável. 
Que nossas empresas e instituições possam 
dar às mãos em prol desse projeto para que 
juntos, consigamos ressocializar este públi-
co que precisa ser visto como parte da so-
ciedade. Por isso, o Conselho estará acessí-
vel e a disposição”, garantiu a presidente.

Membros do Conselho Temático de Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas conhecem o projeto “OAB Ressocializa” 

durante a 2ª reunião ordinária
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Conselheiros durante a 2ª Reunião Rodolpho Morais durante palestra
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Benefícios de empresas adimplentes são destaque na
3ª reunião ordinária do CTRSRT

O Conselho Temático de Responsa-
bilidade Social e Relações Trabalhistas – 
CTRSRT realizou sua 3º reunião ordinária 
em 05 de julho de 2016, no auditório da 
Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima.

Na abertura,  após  o  pronunciamento  
de  boas  vindas  da  Presidente do Conse-
lho, Izabel Itikawa, aconteceu a posse da 
conselheira Francinete Lima Pril, repre-
sentando Instituto Euvaldo Lodi – IEL e da 
conselheira Maria Elaine Moura da Silva, 
representando a Eletrobras Distribuição 
Roraima.

A terceira reunião trouxe uma palestra 
sobre “Direitos Trabalhistas X Competitivi-
dade Industrial”, ministrada pela Especia-
lista em Direito do Trabalho, Dra. Gislayne 
Silva de Deus, que destacou os benefícios 
que as empresas adimplentes, aquelas 
pagam seus impostos e encargos em dias, 
adquirem por cumprirem com suas obri-
gações. 

Os aspectos abordados foram: obri-
gações patronais, com foco nos deveres 
mensais do empregador e nas consequên-
cias caso aconteça a inadimplência, resci-
são indireta e as multas previstas em Leis 
Trabalhistas.

Dois pontos bastante frisados durante 
a palestra foram os prejuízos que a em-
presa pode ter com o descumprimento 
das suas obrigações, desde o impedimen-
to na participação de licitações (certidões 
negativas); insatisfação dos colaborado-
res; ações judiciais (trabalhistas e fiscais); 
custos com advogados; perda da credi-
bilidade dos clientes e com parceiros no 
mercado e o desequilíbrio financeiro da 
empresa. 

Foram abordados ainda, os benefícios 
por optar pela situação regular, como 
crédito em agências bancárias com mais 
facilidade; credibilidade no mercado (for-
necedores e clientes); colaboradores sa-
tisfeitos; menos onerosidade na folha de 

pagamento (não paga juros nem multa) e 
setor financeiro equilibrado.

De acordo com  Gislayne  “Quando  
você  é  um  bom  pagador  gera uma  ima-
gem  positiva  junto  aos  clientes,  adquire  
credibilidade,  abre possibilidades para 
financiamentos, a empresa caminha bem 
e os funcionários ficam satisfeitos em seu 
ambiente de trabalho”, concluiu.

O Conselheiro e Vice-presidente do 
Sindicato da Indústria de Reparação de 
Veículos,  Acessórios  do  Estado  de  Ro-
raima  –  SINDIREPA, Janilson  Nery,  decla-
rou  que  adquiriu  conhecimento  e  que  
irá  repassar para equipe as dicas rece-
bidas. “Acho bastante importante a gen-
te entender sobre as nossas obrigações 
trabalhistas, conhecer os nossos deveres 
e nossos direitos. A palestra identificou 
muitas coisas em que temos que ter cui-
dado dentro das nossas empresas, dimi-
nuindo dessa forma os custos referentes a 
processos trabalhistas e nos subsidia com 
a informação para disseminar esse conhe-
cimento dentro da empresa”, frisou.

Após a palestra a Coordenadora Téc-
nica da FIER, Karen Telles, realizou uma 
apresentação sobre os resultados da Ação 
Global 2016, que aconteceu em Bonfim e 
superou a meta, tendo 7.808 atendimen-
tos para 3.904 pessoas.

A Coordenadora também falou sobre 
a visita do CTRSRT ao evento, que teve o 
objetivo de proporcionar o conhecimento 
in loco das ações desenvolvidas durante a 
Ação Global; incentivar e valorizar o tra-
balho voluntário junto aos membros do 
CTRSRT e conhecer a realidade e as de-
mandas do município atendido.

A Presidente do Conselho Izabel Itika-
wa, participou dessa edição, juntamente 
com sua filha, a  Ortopedista  Sayuri  Itika-
wa  e  falou  um pouco de sua experiência 
na Ação Global, já se comprometendo a 
participar em 2017, com a missão de mo-
bilizar mais voluntários para realizar os 

atendimentos para a comunidade de São 
Luíz do Anauá. “Após a visita que fizemos 
na Ação Global de 2015 me comprome-
ti em participar esse ano e até consegui 
levar minha filha para atender na área de 
ortopedia. Fico muito emocionada de ter 
podido participar diretamente no atendi-
mento, dos bastidores e ser voluntária, 
pois esse é um trabalho grandioso, um 
trabalho que contagia. Por isso, eu digo 
que vale a pena acompanhar de perto e 
se doar. Essa é uma atividade fantástica, 
um trabalho maravilhoso e ano que vem 
vou mobilizar mais pessoas para partici-
par”, finalizou Izabel.

Ao final, foram feitos dois informes aos 
conselheiros. O primeiro foi sobre a apro-
vação do projeto pela Confederação Na-
cional da Indústria – CNI e pelo Departa-
mento Nacional do SENAI, “Inovação para 
o Pequeno Negócio”, que tem como obje-
tivo apoiar às micro e pequenas empresas 
industriais com consultorias em gestão da 
inovação, visando criar um ambiente favo-
rável a estruturação de práticas de gestão 
e desenvolvimento de ações inovadoras.

O segundo informe tratou da Contri-
buição Sindical para os empresários  do  
segmento  industrial,  não  optantes  pelo  
SIMPLES,  que  não puderam efetuar o pa-
gamento das suas Guias de Contribuição 
Sindical até o dia 31 de janeiro de 2016 e 
que ainda podem fazê-lo. Os interessados 
em regularizar sua situação podem entrar 
em contato com o Centro de Promoção do 
Associativismo Sindical da FIER – CPAS e 
informar o CNPJ e o Capital Social da em-
presa para a emissão da Guia, que terá seu 
vencimento sempre no último dia do mês 
e virá com o valor corrigido.

O CPAS fica localizado na FIER, situado 
na Av. Benjamin Constant, nº 876 – Centro. 
Para entrar em contato os telefones são: 
4009-5351 ou 4009-5354, pelo whatsApp: 
99128-3921 ou pelo e-mail (cpas@fier.org.
br).

Foto: ASCOM FIERFoto: ASCOM FIER

Dra. Gislayne Silva de Deus durante palestra Conselheiros que participaram da 3ª reunião
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Decreto que regulamenta a alienação de lotes e glebas 
industriais, agroindustriais e de prestação de serviços em 

Roraima é destaque na 2ª reunião ordinária do COMPI
Os conselheiros do 

Conselho Temático de 
Micro e Pequena Em-
presa, Economia e Po-
lítica Industrial – COM-
PI, reuniram-se, no dia 
10 de maio, para rea-
lização da 2ª Reunião 
Ordinária do ano, no 
auditório da Federação 
das Indústrias do Esta-
do de Roraima – FIER.

Durante a reunião 
foram abordados três 
assuntos: o primeiro 
foi sobre o novo decre-
to que regulamenta a 
Lei nº 312/2001, que 
doava terrenos para a 
implantação de indús-
trias no Distrito Industrial. A apresenta-
ção foi realizada pelo Secretário Execu-
tivo do Conselho de Desenvolvimento 
Industrial – CDI, André Cerri.

De acordo com o Secretário Executi-
vo do CDI, a Lei nº 312/2001, 
trata especificamente da 
alienação de lotes e glebas 
industriais, agroindustriais e 
de prestação de serviços em 
Roraima. “Em 2015 fomos 
orientados pela assessoria 
jurídica do Estado para pro-
cedermos à concessão des-
sas áreas adotando a Lei nº 
8.666/1993, ou seja, a lei de 
licitação. A partir daí hou-
ve toda uma mudança nos     
nossos instrumentos legais 
e no dia 6 de novembro de 
2015 foi publicado o Decreto 
nº 19.925-E que regulamen-
ta o processo dentro dos novos moldes” 
explicou. 

Cerri completou, “As empresas que 
quiserem adquirir lotes no Distrito In-
dustrial deverão seguir as duas etapas 
do processo: A primeira é a qualificação 
técnica, onde a empresa entra com uma 
carta consulta juntamente com toda 
a documentação, a análise será feita 
pelo Conselho de Desenvolvimento In-
dustrial – CDI que emitirá um parecer 
qualificando ou não a empresa para a 
segunda etapa que é a licitação na mo-
dalidade abertura de envelopes. Todas 
as informações estarão descritas no edi-

tal, que ainda não tem uma data certa 
para ser lançado, pois estamos aguar-
dando o documento de transferência da 
área em questão para o Estado. O prazo 
para o lançamento após a regularização 

será de, aproximadamente cinco dias”.
O segundo tópico foi a atualização 

das discussões e demandas do Conselho 
Temático da Micro e Pequena Empresa 
da CNI – COMPEM, referente a reu-
nião realizada no dia 25 de abril, apre-
sentado por seu membro e, Consultor 
Contábil e Tributário da FIER, Maclison 
Chagas. Os temas em destaque foram: 
Cenário Político; Relações do Trabalho, 
com foco na NR 12, E-social, flexibilida-
de no mercado de trabalho, aumento da 
licença paternidade para 20 dias (Ape-
nas para as empresas que adquirirem o 
Programa Empresa Cidadã) e a decisão 

do TST sobre a redução de horas extras; 
Cenário Econômico e a Pesquisa sobre 
a rotatividade no mercado de trabalho.

Também foi apresentado o Progra-
ma Brasil Mais Produtivo, cujo objetivo 

é aumentar em pelo menos 
20% a produtividade das 
PME´s. Empresas interessa-
das em saber mais ou parti-
cipar do programa, deverão 
acessar o portal (www.brasil-
maisprodutivo.gov.br).

O terceiro ponto foi o 
relato, realizado pela Coor-
denadora Técnica da FIER, 
Karen Telles, sobre as ações 
do Fórum Estadual das Mi-
cro e Pequenas Empresas de 
Roraima, que tem o objeti-
vo de articular e promover, 
em conjunto com órgãos do 
governo estadual, a regula-

mentação necessária ao cumprimento 
do Estatuto Nacional da Microempresa 
e da Empresa de Pequeno Porte, bem 
como acompanhar a sua efetiva implan-
tação, atos e procedimentos dele decor-
rentes.

Ao final os conselheiros foram con-
vidados a participar da Palestra “A In-
dústria Gráfica no Brasil: Conquistas e 
Desafios”, que aconteceu no auditório 
da FIER, no dia 12 e foi ministrada pelo 
Diretor Presidente da Associação Brasi-
leira da Indústria Gráfica - ABGRAF, Levi 
Ceregato, em sua primeira visita a Ro-
raima.
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Membros do COMPI dúvidas durante a 2ª reunião do Conselho
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André Cerri, Secretário Executivo do Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI
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O Conselho Temático de Micro e Pe-
quena Empresa, Economia e Política In-
dustrial – COMPI teve como tema prin-
cipal de sua 3ª reunião ordinária, no dia 
12 de julho, a Zona Franca Verde – ZFV e 
contou com a participação dos membros 
dos outros dois Conselhos Temáticos da 
FIER para saber mais sobre o assunto.

A apresentação foi realizada pelo 
Técnico Administrativo da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus – SU-
FRAMA, Jandirocy Bispo, que abordou os              
aspectos e benefícios da ZFV, um novo 
incentivo, concedido pelo Governo Fe-
deral, para produção industrial nas Áreas 
de Livre Comércio com preponderância 
de matéria-prima de origem regional, 
que prevê a isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI).

Segundo Jandirocy, o ponto principal 
é o incentivo para a indústria local e a 
geração de empregos. “Queremos uma 
produção contínua, que traga benefícios 
para os empresários e que também gere 
renda. Tentamos garantir isso com a con-
dição de que a matéria prima regional 
deve ser comprada na Amazônia Ociden-
tal e Amapá, de forma que a receita cir-
cule na nossa região”, ressaltou.

As empresas industriais interessadas 
em usufruir do benefício deverão apre-
sentar um projeto para a SUFRAMA, 
que deverá conter informações como a 
finalidade (Implantação, Diversificação, 
Ampliação ou Atualização); Critério de 
predominância/preponderância de uti-
lização da matéria prima regional, os 
dados gerais da empresa; aspectos téc-
nicos; aspectos econômicos; indicadores 
econômicos e o responsável pelo proje-
to.

As condições para a concessão dos 
benefícios fiscais, segundo a Resolução 
CAS 203/12, Art. 5, são: incremento na 
oferta de emprego; concessão de bene-
fícios sociais aos trabalhadores; inves-
timento na formação e capacitação da 
mão de obra; reinvestimentos de lucros 
na região; níveis crescentes de produti-
vidade e preço competitivo. Em caso de 
aprovação a SUFRAMA fará o acompa-
nhamento da implementação do proje-
to. No site www.suframa.gov.br é possí-
vel ter acesso a mais detalhes da ZFV. 

Após a palestra a Coordenadora Téc-
nica da FIER, Karen Telles, realizou uma 
apresentação sobre os resultados da 
Ação Global 2016, que aconteceu em 
Bonfim e superou a meta, tendo 7.808 

atendimentos para 3.904 pessoas.
A Coordenadora também falou sobre 

a visita do CTRSRT ao evento, que teve o 
objetivo de proporcionar o conhecimen-
to in loco das ações desenvolvidas du-
rante a Ação Global; incentivar, valorizar 
o trabalho voluntário junto aos membros 
do CTRSRT e conhecer a realidade e as 
demandas do município atendido.

Em um terceiro momento aconteceu 
a atualização das discussões e demandas 
do Conselho Temático da Micro e Pe-
quena Empresa da CNI – COMPEM, re-
ferente a reunião realizada no dia 27 de 
junho, apresentado por seu membro e, 
Consultor Contábil e Tributário da FIER, 
Maclison Chagas. Os assuntos abordados 
foram: Parcelamento de débitos para 
MPEs; Perspectivas do Congresso Na-
cional e Projetos de Lei de interesse das 
MPEs industriais; Parcelamento de débi-
tos em até 120 meses, com parcela míni-
ma de R$ 300,00; Prioridades e Perspec-
tivas da Secretaria de MPE para ações de 
curto e médio prazo e; a Agenda para o 
Brasil sair da crise 2016 a 2018.

A coordenadora Técnica da FIER apre-
sentou ainda um resumo sobre o lança-
mento do Sistema Roraima Digital, que 
aconteceu no dia 13 de junho. O Sistema 
irá gerir informações entre as secreta-
rias, autarquias e empresas de economia 
mista do Estado e substituirá a utilização 
de papel para a formalização de corres-
pondência e processos do governo esta-
dual. 

Ao final, foram feitos três informes 
aos conselheiros. O primeiro foi sobre a 
aprovação, pela Confederação Nacional 
da Indústria – CNI e pelo Departamento 
Nacional do SENAI, “Inovação para o Pe-

queno Negócio”, que tem como objetivo 
apoiar às micro e pequenas empresas 
industriais com consultorias em gestão 
da inovação, visando criar um ambiente 
favorável a estruturação de práticas de 
gestão e desenvolvimento de ações ino-
vadoras.

O segundo informe tratou da Contri-
buição Sindical para os empresários do 
segmento industrial, não optantes pelo 
SIMPLES, que não puderam efetuar o pa-
gamento das suas Guias de Contribuição 
Sindical até o dia 31 de janeiro de 2016 
e que ainda podem fazê-lo. Os interes-
sados em regularizar sua situação po-
dem entrar em contato com o Centro de 
Promoção do Associativismo Sindical da 
FIER – CPAS e informar o CNPJ e o Capi-
tal Social da empresa para a emissão da 
Guia, que terá seu vencimento sempre 
no último dia do mês e virá com o valor 
corrigido.

O CPAS fica localizado na FIER, situ-
ado na Av. Benjamin Constant, nº 876 
– Centro. Para entrar em contato  os te-
lefones são: 4009-5351 ou 4009-5354, 
pelo whatsApp: 99128-3921 ou pelo e-
-mail (cpas@fier.org.br).

Os conselheiros foram informados 
sobre o início da elaboração da Carta da 
Indústria de 2016, que será apresenta-
do durante reunião com os candidatos 
a Prefeitura do Município de Boa Vista 
com maior expressão nas pesquisas. A 
FIER irá receber sugestões para a compo-
sição da carta até o dia 30 de julho. É im-
portante frisar que as sugestões devem 
ser pensadas para beneficiar o segmento 
que cada um representa. O encontro ain-
da não tem data definida, mas está pre-
visto para o mês de setembro.

Terceira reunião ordinária do COMPI evidencia
incentivo a Empresas Industriais

Foto: ASCOM FIER

Jandirocy Bispo, apresentando a Zona Franca Verde
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Os conselheiros do Conselho Temá-
tico de Meio Ambiente, Recursos Natu-
rais, Energia e Infraestrutura – CTMAR, 
reuniram-se, no dia 10 de maio, para 
realização da 2ª Reunião Ordinária do 
ano, no auditório da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima – FIER.

Os aspectos em pauta foram: o Pla-
nejamento Estratégico da FEMARH para 
o ano de 2016, apresentado pelo Pre-
sidente da Instituição, Rogério Martins 
Campos; que iniciou fazendo um resu-
mo sobre as realizações no ano de 2015 
e levou a proposta para 2016, que con-
siste na implantação do Sistema Eletrô-
nico de Licenciamento, fortalecimento 
do monitoramento e fiscalização, plano 
de uso do viveiro de mudas da Termelé-
trica do Monte Cristo, além dos desafios 
a serem superados, como a reposição 
florestal, o Plano de Manejo em área de 
posse e obras em terras indígenas.

Segundo Rogério Campos, uma 
das metas da Fundação nessa gestão 
é criar condições para resolver os de-
safios detectados e os que surgirem e, 
transformá-los em possibilidades de 
desenvolvimento e melhorias. “Eu acre-
dito que a indústria e o meio ambiente 
podem traba-
lhar em conjun-
to, precisamos 
trabalhar parce-
rias, ninguém faz 
nada sozinho. 
Cada instituição 
tem seus limites 
técnicos, finan-
ceiros, dentre 
outros, por isso 
é importante nos 
unirmos e tra-
çar um horizonte 
para que tenha-
mos um meio 
ambiente sus-
tentável, tendo 
a consciência de 
que esse resultado vem a longo prazo”, 
afirmou o Presidente.

O segundo tópico foi a atualização 
das discussões e demandas do Conse-
lho Temático de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade Regional Centro-Norte – 
COEMA, realizada pelo Vice-presidente 
do CTMAR, Luiz Brito. Os assuntos leva-
dos para a reunião, que ocorreu no dia 
04 de março foram: Energia Solar – Po-
tencial e Viabilidade; Fundo Amazônia – 

Possibilidades de atuação com o setor 
produtivo; Desafios da Universalização 
do Saneamento Básico e as Tendências 
na Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.

Encerrando a 2ª reunião ordinária do 
CTMAR, o Vice Presidente do Sindicato 
da Indústria de Desdobramento e Be-
neficiamento de Madeiras, Laminados 
e Compensados de Roraima – SINDIMA-
DEIRAS, Oneber Magalhães, realizou um 

informativo sobre sua participação na 
21ª Reunião da Rede de Biodiversidade 
e Florestas da Confederação Nacional 
da Indústria – CNI. 

Durante a reunião o Ministério do 
Meio Ambiente abordou os seguintes 
assuntos: Flora Ameaçadas de Extinção; 
Programa Nacional de Conservação das 
Espécies Ameaçada de Extinção, Pró-
-Espécies; Espécies madeireiras ame-
açadas de extinção por categoria de 

ameaça; Conservação e valorização das 
espécies nativas por meio da Conven-
ção sobre o Comércio Internacional de 
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em 
Perigo de Extinção – CITES.

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – EMBRAPA colocou em 
pauta os seguintes tópicos: Manejo 
de Produção em Florestas Naturais do 
Mato Grosso e Pará (Palestrante - Evaldo 

Munhoz) e; a Gerên-
cia de Meio Ambien-
te da Federação das 
Indústrias do Estado 
de Minas Gerais des-
tacou a Compensa-
ção da Mata Atlân-
tica no Estado de 
Minas Gerais;

O informe final foi 
o sucesso do pleito 
de extensão do pra-
zo para o Documento 
de Origem Florestal – 
DOF, que aumentou 
de 14 para 45 dias, 
por meio de uma de-
manda do SINDIMA-
DEIRAS com apoio da 

FIER e CNI e já encontra-se vigente no 
sistema DOF.

Ao final os conselheiros foram con-
vidados a participarem da Palestra “A 
Indústria Gráfica no Brasil: Conquistas 
e Desafios”, que aconteceu no auditó-
rio da FIER, no dia 12 e foi ministrada 
pelo Diretor Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica - ABGRAF, 
Levi Ceregato, em sua primeira visita a 
Roraima.

Conselheiros conhecem o Planejamento Estratégico da 
FEMARH na 2ª reunião ordinária do CTMAR

Foto: ASCOM FIER

Conselheiros durante reunião

Foto: ASCOM FIER

Rogério Campos durante apresentação
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O uso correto da água e da rede de esgoto foi debatido 
durante a 3ª reunião ordinária do CTMAR

Na programação da 3ª reunião or-
dinária do Conselho Temático de Meio 
Ambiente, Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura - CTMAR foi realizada uma 
palestra sobre a reutilização e uso corre-
to da água e da rede de esgoto; a atua-
lização sobre a criação da Comissão de 
Análise do Projeto de Lei do Marco Re-
gulatório da Mineração; a apresentação 
sobre os resultados da Ação Global 2016; 
Convênio CNI, Sebrae-RR e FIER; Contri-
buição Sindical e a participação da CNI 
em uma audiência pública sobre licencia-
mento ambiental.  

O Presidente do CTMAR, João da Sil-
va e o Vice-Presidente, Luiz Brito, deram 
as boas vindas aos participantes e, em 
seguida foi realizada a primeira apresen-
tação com representantes da Companhia 
de Águas e Esgotos de Roraima - CAER. 

O biólogo da Assessoria Técnica em 
Meio Ambiente - ATEMA, Leônidas Farias 
Filho falou sobre o “Esgoto Doméstico: 
coleta, transporte e cuidados básicos”, 
além de como é feito o sistema de esgoto 
pela CAER. 

Os pontos abordados durante sua fala 
foram: Coleta; destinação inadequada 
dos esgotos; Esgoto Sanitário; Esgoto Do-
méstico; Contribuição Pluvial; Contribui-
ção Unitária de Esgoto; Caracterização do 
Esgoto; Organismos Presentes e Cuida-
dos básicos.

De acordo com Leônidas a Compa-
nhia de Águas e Esgotos de Roraima ne-
cessita de parcerias públicas e privadas. 
“A CAER tem um problema muito sério 
com os efluentes produzidos na Estação 
de Tratamento de água – ETA, o lodo, que 

tem um potencial poluidor. Hoje estamos 
em um processo de adequação dessa es-
tação para poder retirar esse material, 
estamos tentando achar parcerias que 
podem utilizar esse lodo. É uma quanti-
dade enorme que nós produzimos todos 
os dias e pode ser utilizado na indústria 
cerâmica e na agricultura, mas tem que 
ser feito um estudo para saber a forma 
correta de utilização de acordo com cada 
necessidade”, declarou.  A ideia foi bem 
aceita pelos conselheiros que inclusive 
discorreram sobre experiências positivas 
de outros Estados.

Airlene Carvalho, Jornalista e Edu-
cadora Ambiental, Chefe do Núcleo de 
Meio Ambiente, falou sobre a crise hí-
drica que já afeta Roraima, a poluição do 
meio ambiente e o reúso da água, para 
isso abordou os seguintes tópicos: Distri-
buição da água no planeta; Quantidade 
de água doce no Brasil; Ciclo da água; 
Efeito estufa; Escassez de água; Desperdí-
cio de água; Consumo de água Per Capta; 
Poluição; Desmatamento da Mata Ciliar; 
Reúso da água e a Legislação sobre reúso.

Alguns pontos destacados pela jorna-
lista foram a quantidade de água potável 
disponível para utilização, que no Brasil 
hoje soma menos que 1% e o volume de 
desperdício, que no Brasil totaliza 40% e 
em Roraima 60% de água desperdiçada. 

Segundo informações da Organização 
Mundial da Saúde – OMS, uma pessoa 
necessita de um consumo diário de 110 
litros de água e em Roraima são consumi-
dos 150 litros/dia. Por isso, alertou para 
a conscientização das pessoas no sentido 
tanto de economizar e não poluir, quanto 

investir na reutilização. 
De acordo com Airlene, “para a in-

dústria especificamente, existe a outor-
ga, que é uma ferramenta que autoriza 
o uso da água de poço, só que o reúso 
industrial não é objeto de outorga, então 
já economiza e já não precisa também 
do documento. Destacou os benefícios 
ambientais, sociais e econômicos, que 
são: Redução de efluentes industriais em 
corpo D’água; Aumento de disponibili-
dade de água nos mananciais; Agir em 
conformidade com a legislação e com 
responsabilidade ambiental, Redução 
nos custos de produção com a economia 
da água e Aumento de disponibilidade de 
água para a população. Então se a gente 
utilizar menos água, inclusive a de poço, 
estamos armazenando mais água para o 
próximo período de estiagem”, afirmou. 

Após o nivelamento realizado pelos 
representantes da CAER, a Coordenadora 
Técnica da FIER, Karen Telles, realizou a 
prestação de contas da Ação Global 2016 
que aconteceu em Bonfim e superou a 
meta, tendo 7.808 atendimentos para 
3.904 pessoas.

A Coordenadora também falou sobre 
a visita do CTRSRT ao evento, que teve o 
objetivo de proporcionar o conhecimen-
to in loco das ações desenvolvidas du-
rante a Ação Global; incentivar, valorizar 
o trabalho voluntário junto aos membros 
do CTRSRT e conhecer a realidade e as 
demandas do município atendido.

Foi realizada a atualização do grupo 
de trabalho sobre a criação da Comissão 
de Análise do Projeto de Lei do Marco Re-
gulatório da Mineração, na qual informou 

Chefe do ATEMA, Leônidas Farias

Foto: ASCOM FIER
Foto: ASCOM FIER

A Chefe do Núcleo de Meio Ambiente, Airlene Carvalho explanando sobre o reúso da água e o 
tratamento da rede de esgoto
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que foi realizada uma pesquisa e foram 
detectados vários projetos de Lei trami-
tando no Congresso Nacional tratando 
desse assunto. Com base nesse material 
será finalizado um documento proposta 
para apresentar à Confederação Nacional 
da Indústria – CNI e posteriormente ao 
CTMAR e à diretoria da FIER. “No dia 1º 
de julho a comissão se reuniu para ana-
lisar o material ao final ficou deliberado 
que será consolidado um texto proposta 
que aborde a questão da mineração em 
terras indígenas, sugerindo inclusive a 
criação de conselhos municipais, esta-
duais e federais para tratar das questões 
concernentes a esse processo; abordar a 
garantia de participação de cooperativas, 
empresas locais e regionais na extração e 
definição das regras referentes aos Royal-
ties”, concluiu a Coordenadora.

Ao final foram realizados três infor-
mes aos conselheiros, O primeiro foi 

sobre a aprovação do projeto pela Con-
federação Nacional da Indústria – CNI e 
Sebrae Nacional, “Inovação para o Pe-
queno Negócio”, que tem como objetivo 
apoiar às micro e pequenas empresas 
industriais com consultorias em gestão 
da inovação, visando criar um ambiente 
favorável a estruturação de práticas de 
gestão e desenvolvimento de ações ino-
vadoras. A FIER te o objetivo de atender 
dez indústrias no estado de Roraima por 
esse projeto. 

O segundo tratou da Contribuição 
Sindical para os empresários do segmen-
to industrial, não optantes pelo SIMPLES, 
que não puderam efetuar o pagamento 
das suas Guias de Contribuição Sindical 
até o dia 31 de janeiro de 2016 e que ain-
da podem fazê-lo. Os interessados em re-
gularizar sua situação podem entrar em 
contato com o Centro de Promoção do 
Associativismo Sindical da FIER – CPAS e 

informar o CNPJ e o Capital Social da em-
presa para a emissão da Guia, que terá 
seu vencimento sempre no último dia do 
mês e virá com o valor corrigido.

O CPAS fica localizado na FIER, situado 
na Av. Benjamin Constant, nº 876 – Cen-
tro. Para entrar em contato os telefo-
nes são: 4009-5351 ou 4009-5354, pelo 
whatsApp: 99128-3921 ou pelo e-mail 
(cpas@fier.org.br).

O terceiro foi referente à sugestões 
de mudanças propostas pela CNI no que 
se refere ao licenciamento ambiental. Fi-
cou combinado que o material seria en-
viado por e-mail para que todos tomas-
sem ciência do assunto. Os conselheiros 
foram convidados ainda a participarem 
da 3ª reunião ordinária do O Conselho 
Temático de Micro e Pequena Empresa, 
Economia e Política Industrial – COMPI, 
que teria como tema principal a Zona 
Franca Verde.

Foto: ASCOM FIER

Membros do CTMAR durante a 3ª reunião ordinária


