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Conselhos Temáticos da FIER

Os membros do Conselho de Responsa-
bilidade Social e Relações Trabalhistas (CTR-
SRT), iniciaram a primeira reunião do ano, 
colocando em pauta assuntos pertinentes à 
defesa de interesse da indústria. O encontro 
aconteceu no dia 01 de março, no auditório 
da Federação das Indústrias do Estado de Ro-
raima – FIER.

Na abertura da reunião a presidente do 
Conselho, Izabel Itikawa, deu as boas-vindas 
aos novos membros, representantes dos se-
tores gráfico e madeireiro e do IEL/RR, agra-
deceu a todos pela presença e reforçou a 
participação dos integrantes do colegiado nas 
ações que visam contribuir para a comunida-
de em geral, por meio de trabalhos e ações de 
campanha sociais. 

Seguindo a pauta da reunião foi apresen-
tado pela superintendente da FIER e do SESI, 
Almecir de Freitas Câmara, o Regimento In-
terno do CTRSRT, que teve os artigos 4º, que 
trata da composição do Conselho, o artigo 5º, 
da Eleição do Conselho e o artigo 9º que trata 

das atribuições do Conselho, revisados.
Na sequência, a superintendente Almecir 

divulgou o Plano de Ação 2016 do CTRSRT que 
contempla palestras sobre relações trabalhis-
tas, competitividade empresarial; exposições 
de trabalhos e reuniões do CTRSRT publicadas 
no jornal informativo; mobilizações por meio 
das campanhas educativas e preventivas e, 
voluntariado, em ações de responsabilidade 
social como Ação Global, Café com a Indústria 
entre outros.

O técnico em Segurança do Trabalho dos 
Correios em Roraima, Gilliard de Souza Olivei-
ra, apresentou a campanha contra o mosqui-
to Aedes aegypti, lançada pelo Governo Fede-
ral e tornou públicas as medidas de combate 
com base no decreto Decreto n° 8.662, que 
trata da erradicação do mosquito transmissor. 
Ele mostrou o trabalho de limpeza e conscien-
tização em alguns municípios e prédios insti-
tucionais, como também em residências.

Na oportunidade a Superintendente da 
FIER, apresentou o “Dia da Indústria Contra 

o Mosquito”, uma campanha promovida pela 
Confederação Nacional da Indústria- CNI, que 
está sendo realizada em todo o Sistema na 
prevenção e no combate a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti e no enfrentamen-
to de doenças como Dengue, Zika e Chikun-
gunya. O dia D desta campanha será realizado 
em abril durante o Encontro Café com a In-
dústria no Distrito Industrial.

Foi apresentada ainda a edição 2016 do 
Prêmio FIER de Redação e Artigo Científico, 
lançado na segunda-feira (21). Neste ano se-
rão trabalhadas as questões relacionadas ao 
trânsito e seus impactos na produtividade da 
indústria roraimense.

A reunião também foi oportuna para fazer 
alinhamentos e propostas que visam melho-
rar o andamento das atividades do Conselho, 
tais como: o horário das reuniões; a criação 
do grupo por meio de uma nova ferramenta 
de comunicação que tratará exclusivamente 
de assuntos pertinentes e inerentes ao Con-
selho, sindicatos e ações sociais.

CTRSRT realiza primeira reunião ordinária de 2016
Membros dos Conselhos propõem engajamento em ações de Responsabilidade 

Social Empresarial
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A Presidente do CTRSRT, Izabel Itikawa, conduzindo a 1ª reunião O técnico em Segurança do Trabalho dos Correios em Roraima, Gilliard de Souza, apresentando  
os resultados da campanha da Insituição
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Projeto de Lei e Regularização de Lotes do Distrito Industrial 
foram abordados na 1ª reunião do COMPI

Membros do CTMAR conhecem plano de ação para o 
exercício 2016

A primeira reunião ordinária de 2016 
do Conselho Temático de Micro e Pequena 
Empresa, Economia e Política Industrial – 
COMPI, foi realizada no dia 01 de março, 
no auditório da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima- FIER, e presidida 
por Iracema do Valle, juntamente com a 
vice, Rosinete Baldi, as quais deram as bo-
as-vindas aos novos membros do conselho.

Na reunião foi apresentado pela Supe-
rintendente da FIER e do SESI, Almecir de 
Freitas Câmara, o plano de Ação 2016 que 
norteará os trabalhos que devem ser exe-
cutados durante ano, entre as ações estão: 
palestras sobre relações trabalhistas, com-
petitividade empresarial, sobre MPE; sobre 
ZPE entre outras, além de visitas in loco, e 
ações de responsabilidade social. 

Durante a reunião o Assessor Maclison 
Carvalho das Chagas apresentou a propos-
ta da FIER em parceria com a Federação 
das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA so-
bre o Projeto de Lei que altera o artigo 135 
do Código Tributário Nacional - CTN, que 
consiste na ampliação do prazo para recur-

Os membros do Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos Naturais, Ener-
gia e Infraestrutura – CTMAR, reuniram-
-se no dia 08 de março, no auditório da 
Federação das Indústrias de Roraima – 
FIER.

O primeiro encontro, conduzido pelo 
Presidente do Conselho, João da Silva, 
teve como pauta a assinatura dos termos 
de posse para o exercício 2016, a suges-
tão de criação de um grupo no WhatsApp 
para tratar de assuntos de interesses e, a 
apresentação do regime interno do Con-
selho revisado, nos artigos 4º, que trata 
da composição do Conselho; o artigo 5º, 
da eleição; e o artigo 9º que trata das atri-
buições do Conselho.

sos administrativos municipais de 20 para 
30 dias. O projeto já está em andamento e 
recebeu parecer favorável do município no 
dia 21 de março de 2016. 

Entre os pontos abordados na reunião 
estava a criação da Zona Franca Verde, que 
já uma realidade em alguns Estados da re-
gião Norte como Amapá, Amazonas, Acre 
e de Rondônia e que deve ser implantada 
em Roraima.

A Superintendente anunciou na reu-
nião, que o Estudo de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/
RIMA do Distrito Industrial de Boa Vista ha-
via sido concluído em 2015. A ação foi via-
bilizada meio de uma parceria entre a FIER 
e o SEBRAE que contratou o SENAI para 
elaborar o estudo. Com isso a FIER cobriu o 
percentual das despesas que caberiam às 
indústrias, viabilizando a gratuidade desta 
ação. 

Também entraram na pauta do en-
contro, duas campanhas importantes. A 
primeira é o “Dia da Indústria Contra o 
Mosquito”, promovida pela Confederação 

O plano de ação 
para o decorrer do 
ano foi apresenta-
do e comtempla: 
Nivelamento sobre 
a reutilização e uso 
correto da água e 
da rede de esgoto; 
Acompanhamento 
do desenvolvimen-
to da Usina de Re-
ciclagem e Renda 
de Roraima, com 
atuação da USIR-
RENDA; Divulgação dos informes e carti-
lhas, relacionados às questões ambientais 
promovidos ou divulgados pela Confede-

Nacional da Indústria – CNI e a “Campanha 
da Fraternidade: Casa Comum. Nossa Res-
ponsabilidade”.

As ações receberão o apoio dos sindi-
catos filiados e não filiados a FIER, das em-
presas instaladas no Distrito Industrial. 

Sobre a Campanha contra o Mosquito 
Aedes aegypti será feita uma grande mobi-
lização em todo o Distrito Industrial duran-
te o Encontro Café com a Indústria, no mês 
de abril, onde serão entregues panfletos, 
realizadas palestras e encerrará com uma 
caminhada de sensibilização.

Também foi destaque na reunião or-
dinária, a edição 2016 do Prêmio FIER de 
Redação e Artigo Científico, que foi lança-
do no dia 21 de março, que neste ano está 
voltado para as questões de trânsito e os 
impactos na produtividade da indústria do 
Roraima. 

Na reunião foi decidida a criação de um 
grupo no aplicativo WhatsApp, que será 
usado somente para assuntos do Conselho 
e, definido que as reuniões terão a duração 
de uma hora.

ração Nacional da Indústria; Promoção do 
conhecimento sobre os desdobramentos 
das questões energéticas em Roraima e 
sobre a eficiência energética nas empre-
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Reunião do Colegiado aconteceu dia 1° de março Assessor Maclison Carvalho das Chagas durante a apresentação do Projeto de Lei que altera o 
artigo 135 do CTN
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Membros do CTMAR durante a reunião ordinária.
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FIER convida os membros dos conselhos temáticos para apoiar a 
campanha da Fraternidade Ecumênica 2016

O convite foi uma pauta em comum nas reuniões ordinárias do CTRSRT, COMPI e CTMAR, 
que teve total aderência dos membros

Casa comum. Nossa Responsabili-
dade, este é o tema da campanha re-
alizada em todo o país pelo Conselho 
Nacional dos Bispos do Brasil e Conse-
lhos de Igrejas Cristãs. Dentre os seus 
objetivos, destacam-se o direito ao 
saneamento básico para todas as pes-
soas, o empenho sob a luz da fé, por 
políticas públicas por meio de atitudes 
responsáveis que garantem a integrida-
de e o futuro da Casa Comum que é o 
Planeta Terra.

Sensibilizada pela importância da 
temática, a Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima aderiu a campa-
nha com o intuito de contribuir com a 
busca por soluções que possam sanar 
os problemas enfrentados pela socie-
dade.

Em Roraima, a terceira etapa da 
campanha consiste na ação, que está 
sendo realizada de forma harmoni-
zada e voltada para coleta de óleo de 
cozinha, que uma vez usado, por exemplo: 
em casa, restaurantes e bares para frituras de 
alimentos e que geralmente não tem um des-
carte correto, poderão ser reaproveitados na 
fabricação de sabão.

A FIER já começou a mobilização de todo 

sas industriais; Criação de uma comissão 
para o acompanhamento do projeto de 
lei da mineração, extração de minérios e 
outros recursos como barro, areia e brita; 
Indicação de membros do CTMAR para os 
Conselhos, Fóruns ou Comitês de Políticas 
Públicas; Pesquisas de normas, leis esta-
duais, municipais e federais voltadas aos 
temas do Conselho; Acompanhamento 
das alterações referentes às contribuições 
do CTMAR a lei 513/2000, que afetem as 
empresas industriais de Roraima; Divul-
gação da Legislação Ambiental nos meios 
de comunicação do Sistema FIER e; Reali-
zação de um nivelamento sobre Logística 
Reversa nas empresas industriais.

A Vice-diretora do Centro de Educação 
do Trabalhador João de Mendonça Furta-
do – CET e membro do CTMAR, Gardênia 
Cavalcante, apresentou a proposta para a 
Feira de Ciências e Tecnologia desse ano, 
que terá o intuito de proporcionar aos es-
tudantes do CET as noções básicas de sus-
tentabilidade e alternativas para melhoria 
na qualidade de vida, a produção cientí-
fica no ambiente escolar, assim como o 
aspecto educativo prático e inovador, por 
meio de projetos de pesquisa.

A estimativa é que participem da feira 

o Sistema Indústria, das empresas industriais e 
parceiros, para ingressarem neste movimento. 

Uma das ações para fortalecer a causa foi o 
convite realizado durante as reuniões dos Con-
selhos Temáticos da Federação. Os membros 
não hesitaram em participar e mobilizar todas 
as suas redes de contatos em prol da Ação.

uma média de 580 estudantes, da 
Educação Infantil ao Ensino Fun-
damental I e II, com faixa etária 
entre 3 e 14 anos de idade, que 
irão apresentar 26 projetos sus-
tentáveis.

Logo após, a Superintenden-
te do SESI-RR e da FIER, Almecir 
de Freitas Câmara, falou sobre o 
Prêmio FIER de Redação e Artigo 
Científico, edição 2016, que foi 
lançado no dia 21 de março e terá 
como objetivo incentivar a pes-
quisa e a produção de redações 
e artigos científicos, os quais per-
mitam uma melhor compreensão 
por parte da sociedade, acerca 
dos fatores que afetam a competitividade 
da produção industrial em Roraima e a 
sua relação com o desenvolvimento local.

Foram apresentados os temas defini-
dos para cada categoria, o público-alvo e 
a premiação para os trabalhos classifica-
dos.

A superintendente falou ainda sobre o 
Dia Nacional da Indústria Contra o Mos-
quito, que visa contribuir com o país na 
prevenção e combate da proliferação do 
mosquito Aedes aegypti e no enfrenta-

A instituição beneficiada com óleo 
usado será a casa de apoio Fazenda 
da Esperança, localizada no Município 
de Iracema, na BR 174, Km 9, na qual 
é realizado um trabalho social com 
dependentes químicos, que durante a 
internação fabricam de forma artesa-
nal sabão em barra, para ser vendido e 
ajudar na manutenção do projeto.

Pontos de arrecadação

Igreja Matriz de Boa Vista localiza-
da na rua Floriano Peixoto, nº 141, Cen-
tro, próxima a Orla Taumanan;

Sindicato da Reparação de Veículos 
e Acessórios do Estado de Roraima – 
SINDIREPA, que atendendo ao convite 
da FIER aderiu a campanha e dispo-
nibilizou sua sede administrativa, na 
Avenida dos Bandeirantes, 1015, bairro 
Buritis;

Serviço Social da Indústria de Rorai-
ma - SESI, na recepção da Sede Administrativa, 
na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3710 – 
Aeroporto;

Centro de Atividades do Trabalhador Wal-
dir Peccini, localizado na Avenida das Indús-
trias, S/N – Distrito Industrial.

mento de doenças como Dengue, Zika e 
Chikungunya. 

Explicou que já foi realizada uma pri-
meira etapa da ação na Escola do SESI, no 
dia 04 de março e convidou os conselhei-
ros a participarem do “Dia D” que será re-
alizado no Distrito Industrial.

Ao final o calendário com as datas das 
próximas quatro reuniões de 2016 foi ex-
posto, conforme segue: 10 de maio, 07 de 
julho, 01 de setembro e 03 de novembro, 
sempre das 17h às 18h, no auditório da 
FIER.
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A Vice-diretora da Escola e membro do CTMAR, Gardênia Cavalcante,  apre-
sentando a proposta da Feira de Ciências e Tecnologia 2016


