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 Os conselheiros que com-
põem o Conselho Temático de Res-
ponsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas, estiveram reunidos 
no dia 4 de setembro, no auditó-
rio da Federação das Indústrias do 
Estado de Roraima – FIER para tra-
tar dos assuntos pertinentes, cum-
prindo seu calendário de ações.
 Durante a 4ª reunião ordi-
nária, foram apresentadas e vota-
das as alterações do Regimento In-
terno, em seguida foi apresentado 
ao colegiado, o Programa INER com 
o Projeto “Lixo Zero Social 10”, cujo 
objetivo é contribuir para a imple-
mentação da Lei 12.305/2010 que 
trata da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (PNRS) através de 
instituições, empresas e cidadãos 
realmente comprometidos com 

uma política social mais justa, res-
ponsável e sustentável. 
 O representante do Gru-
po INER, Cláudio Martins, fez uma 
abordagem sobre o papel social 
do projeto, destacou a atuação da 
Confederação do Elo Social Brasil, 
responsável pela implantação de 
todos os programas sociais advin-
dos da construção das unidades 
de usinas INER, bem como, gestão 
completa e também na manuten-
ção das usinas em todo o Território 
Nacional. 
 Entre as propostas apre-
sentados para o setor empresarial, 
como investidor, estão:  destinação 
e distribuição correta do lixo; trans-
formar em riqueza o lixo captado;   
separação dos sub-produtos reti-
rado do lixo; Encaminhar e distri-

buir o sub-produtos para as indús-
trias correspondentes; contrato 
com o Grupo INER com liberação 
de recursos financeiros; doação 
do Prédio Social/Seccional para a 
criação da Fundação; acompanhar 
na construção até a entrega dos 
Prédios; administração e gestão do 
CTT e Usina, entre outros.
 Já os resultados espera-
dos, Cláudio Martins, destacou a 
diminuição dos índices de crimi-
nalidade; melhoria da qualidade 
de vida da população; diminuição 
de problemas caudados pelo lixo; 
melhoria na qualidade do ar, terra 
e água; geração de emprego e ren-
da e mão de obra especializada; 
destinação correta do lixo, opor-
tunidades de negócios e, além, de 
melhorar a educação e cidadania 

4ª Reunião ordinária do CTRSRT Palestrante Cláudio Martins



INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA - Ano IX, Número 04 - Setembro de 2018 2

Programa Roraima Mais Produtiva foi pauta 
principal da 4ª reunião ordinária do COMPI

  A penúltima reunião ordi-
nária do Conselho Temático de Mi-
cro e Pequena Empresa, Economia 
e Política Industrial – COMPI, deste 
ano, foi realizada no dia 4 de se-
tembro, no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado de Rorai-
ma – FIER.  
 Seguindo a pauta da 4ª 
reunião, foram apresentadas e vo-
tadas as alterações do Regimento 
Interno. Contemplando o Plano 
de Ação, os conselheiros sentiram 
a necessidade de saber mais de-
talhes sobre um projeto que tem 
trazido resultados positivos e con-
tribuído para o aumento da com-
petitividade das empresas.
 Em resposta a este dese-
jo manifestado pelo Conselho, 

foi convidado o representante do 
SENAI/RR, Marcelo Chaves para 
apresentar detalhadamente o pro-
grama Roraima Mais Produtivo 
cujo objetivo é aumentar a produ-
tividade das empresas participan-
tes. 
 Marcelo explicou de que 
forma ele é executado, em quanto 
tempo, qual metodologia, como se 
dá a execução do Programa e quais 
resultados esperados. 
 A metodologia segundo o 
representante do SENAI, a Manufa-
tura Enxuta (Lean Manufacturing), 
baseada na redução dos desper-
dícios mais comuns no processo 
produtivo: superprodução, tempo 
de espera, transporte, excesso de 
processamento, inventário, movi-

mento e defeitos.
 O tempo de atendimento 
é de 60 horas em 2 meses. A con-
sultoria ocorre durante o proces-
so produtivo usando ferramentas 
como a tecnologia. Também são 
executadas intervenções de baixo 
custo em que a metodologia utili-
za a estrutura física, tecnológica e 
humana da própria indústria com 
foco no chão de fábrica, fazendo 
com que todos os funcionários se 
engajem proporcionando uma me-
lhoria contínua. O prazo para im-
plementação são apenas três me-
ses.
 Entre os resultados espe-
rados destacados pelo palestrante 
estão: Redução nos custos de pro-
dução; construção de ambiente 

4ª Reunião ordinária do COMPI Palestrante Marcelo Chaves durante apresentação do Programa Roraima mais Produtivo

da população por meio das ações 
tomadas pelo trabalho desenvolvi-
do pelos prédios sociais.
 Após palestrada, a coorde-
nadora técnica da FIER, Karen Tel-
les, fez dois convites especiais para 
os conselheiros e o setor empresa-
rial. 
 O primeiro tratou do even-
to que aconteceu recentemente 
no auditório do SEBRAE, o Encon-

tro do Setor Empresarial com os 
cinco candidatos ao Governo de 
Roraima, Antônio Denarium (PSL), 
Fábio Almeida (PSOL), Suely Cam-
pos (PP), José de Anchieta (PSDB) e 
Telmário Mota (PTB). O objetivo foi 
oportunizar aos candidatos ao Go-
verno no pleito de 2018, a inserção 
das propostas do setor empresa-
rial em seus planos de governo. 
 O segundo convite foi o 

Encontro Empresarial realizado 
pelo SINDUSCON/RR, em que foi 
abordada a Reforma Trabalhista na 
Prática com o juiz federal Dr. Mar-
los Melek. Empresários e represen-
tantes de empresas do segmento, 
assim como, empresas que fazem 
parte da cadeia da construção pu-
deram tirar dúvidas das novas rela-
ções trabalhistas. 
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favorável para novos programas e 
metodologias para produtividade. 
Já os benefícios para a Empresa, 
Marcelo listou os seguintes: Au-
mento de produtividade, baixo in-
vestimento, redução de desperdí-
cios de matéria prima, de trabalho 
e de tempo, redução de superpro-
dução e de estoques em processo, 
redução de transporte e movimen-
tações desnecessárias por meio 
de mudanças de layout  simples e 
eficazes e redução de defeitos e re-
trabalhos.
 O Conselheiro Adriano Fi-
lino Oliveira do setor cerâmico, 
registrou que já está sendo aten-
dido pelo Programa, e que estão 
satisfeitos com trabalho desenvol-
vido em conjunto com as ações 

da equipe de Mercado do Sistema 
Indústria por meio da atuação ar-
ticulada, que identifica em quais 
demandas podem atuar, trazendo 
soluções para as empresas indus-
triais.
A Conselheira Cristina Andrade, re-
presentante do SEBRAE/RR, para-
benizou o trabalho realizado pelo 
SENAI com o Programa Roraima 
Mais Produtivo, uma vez que, já 
foram atendidos por meio da con-
sultoria e conhecem de perto, na 
prática, como ele é realizado. 
Após a palestra o assessor Maclis-
son Carvalho das Chagas, fez uma 
breve apresentação dos informes 
pertinentes sobre a última reunião 
do COPEM, que aconteceu no dia 
24 de agosto, no estado de Alago-

as. 
Ao final a coordenadora técnica 
da FIER, Karen Telles, convidou os 
membros do Conselho para parti-
ciparem de dois importantes even-
tos voltados a classe empresarial e 
sindicatos patronais.
O Encontro do Setor Empresarial 
com os cinco candidatos ao Go-
verno de Roraima, cuja proposta 
foi oportunizar aos candidatos no 
pleito de 2018, a inserção das pro-
postas do setor em seus planos de 
governo. E o evento realizado pelo 
SINDUSCON/RR, em que foi abor-
dada a Reforma Trabalhista na Prá-
tica com o juiz federal Dr. Marlos 
Melek.

Estudo sobre Qualidade da Água é 
apresentado durante 4ª reunião do 

4ª CTMAR

4ª Reunião ordinária do CTMAR Palestrante Valdecir Pinheiro da Costa durante apresentação do projeto Qualiágua

 A 4ª reunião ordinária do 
Conselho Temático de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Ener-
gia e Infraestrutura – CTMAR, 
aconteceu no dia 20 de setem-
bro, no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado de Ro-
raima- FIER. 
 No inicío da reunião fo-
ram apresentadas e votadas as 
alterações do Regimento Interno.
 Foi convidado pelo con-
selho, o Analista Ambiental da 

Divisão de Planejamento Hídrico 
da FEMARH, o engenheiro agrô-
nomo, Valdecir Pinheiro da Costa, 
para fazer a palestra do projeto 
Qualiágua – Programa Nacional 
de Avaliação da Qualidade das 
Águas - PNQA, que é desenvolvi-
da no estado de Roraima.
 Durante a reunião o en-
genheiro agrônomo Valdecir des-
creveu a importância do monito-
ramento da qualidade da agua, 
como o programa funciona e de 

que forma é realizada a coleta e 
quais os benefícios que gera para 
o estado de Roraima, tendo como 
norteador, a Lei 9433/97 que tra-
ta da Política Nacional de Recur-
sos Hídricos, que dispõe do do-
mínio público da água, ela sendo 
recurso natural limitado, dotado 
de valor econômico tendo uso 
múltiplo das águas e, entre ou-
tros. 
 Em sua apresentação, 
Valdecir Pinheiro, destacou a im-
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CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS - CTRSRT
Presidente: Janilson Chaves Nery – SINDIREPA. Empresários: Manoel Idalino Ferreira Chaves – SINDIGRAF; Izabel Cristina Ferreira Itikawa – SINDIGRÃOS; Lisete Pereira Carneiro – SINDICONF; Joaquim Pedro de Souza 
– SINDIREPA; Orlando Level Silva – SINDIGAR e Rosber Andrade França – SINDIGRAF. Convidados: João Roberto do Rosário (Titular) e Scheila Aparecida Hortmann (Suplente) – Eletrobras; Magnólia Pereira Santos (Titu-
lar) e  Aerton Batista de Araújo (Suplente) – CERR; Magno Pillon Della-Flora (Titular) e Sissi Iardlei Santiago de Souza (Suplente) – SRTE; Ana Valéria Sousa da Silva (Titular) e Ivana Serejo Freitas (Suplente) – Faculdade 
Estácio Atual; Leoni Beatriz Siqueira (Titular) e Ailton Martins dos Santos (Suplente) – Fecomércio; Vladimir de Souza (Titular) e Dirceu Medeiro de Morais (Suplente) – UFRR; Ana Patrícia de Vasconcelos Sousa (Titular) e 
Anderson Araujo Lins (Suplente)  – Correios; Maria Edilânia de Almeida Mangueira (Titular) e Adolpho Brasil Teixeira (Suplente) – Setrabes. Sistema: FIER: Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas Câmara e Karen Telles. 
Secretaria Executiva : Fabiana Duarte e Solange Minotto. SESI: Miriam Brito Penhaloza (Titular) e Rívia Ramos Cunha Peres (Suplente). SENAI: Alcides da Conceição Lima Filho e Francinaira de Melo Paixão. IEL:  Paulo 
Oliveira da Silva (Titular) e Francineth Lima Prill (Suplente). 

Presidente: Iracema do Valle Oliveira – SINDICONF. Empresários: Adriano Filino e Manoel Ribeiro Neto – SINDICER; Antonio Flávio Borges Brito – SINDICON; Ostenil Pereira da Silva – SINDICONF; Eudes de Castro Rosas – 
SINDIGRAF; João de Lima Tavares – SINDIMAR. Rosinete Damasceno Baldi – SINDICONF. Convidados: Fabiano Vieira de Cristo e Silva – ATUALLIS. Instituições: André Ferreira da Silva (Titular) e  Carlos Henrique Magalhães 
e Silva (Suplente) – Caixa Econômica Federal; Francisco Derval da Rocha Furtado (Titular) e Antônio Sergio Barbosa da Silva (Suplente) – FACIR; Haroldo Eurico Amoras dos Santos (Titular) e João de Souza Gomes Neto 
(Suplente) – Seplan; Weberson Reis Pessoa (Titular) e Alzir Mesquita da Silva  (Suplente) – Agência Desenvolve Roraima; Luciana Surita da M. Macedo (Titular) e Maria Cristina de Andrade Souza (Suplente) – Sebrae; 
Edson Carvalho de Moraes (Titular) e João Carlos Araújo de Oliveira (Suplente) – Sefaz; Liércio Soares Silva (Titular) – Banco da Amazônia; Henrique dos Santos Fernandes (Titular) – Banco do Brasil; SISTEMA: FIER: 
Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas Câmara e Karen Aline Telles Zouein.  Secretaria Executiva: Solange Minotto e Fabiana Duarte. SESI: Débora Arraes Andrade Gruber (Titular) e Semaias Alexandre Silva (Suplente). 
SENAI: Ubirajara Sá Neto (Titular) e Cícero Robson Bandeira Feitosa (Suplente). IEL: Lídia Maria das Dores Coelho Tavares (Titular) e Silvia Helena Pereira (Suplente).

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

Presidente: Oneber Magalhães Queiroz. Vice-Presidente: João da Silva. Empresários: André Felício Gonçalves e Ângelo Cesar Richiardi – SINDICER; Ivan Jadson Colares – SINDIJOIAS; João Hortêncio Torres – SINDIMAR;       
Júlio Ferreira Izel – SINDIMADEIRAS. Empresários convidados: Eduardo Bayma Oestreicher; Ricardo Bulhões de Mattos. Instituições parceiras:  Otoniel Ribeiro Duarte (Titular) e Aloisio Alcântara Vilarinho (Suplente)  – 
Embrapa; José Francisco Teixeira (Titular) e Maria Consolata O. Nóbrega (Suplente) – SPMA; Walker Sales Silva Jacinto (Titular) e Mariana Evangelista Albuquerque (Suplente)  – OAB; Ailton Martins dos Santos (Titular) e 
Gilvan Farias Lima (Suplente) – Fecomércio; Roni Franco de Brito Rodrigues (Titular) e Maria da Conceição Lobo (Suplente) – Eletrobrás/Eletronorte; Sebastião Oliveira Rebouças (Titular) e Tania Soares de Souza (Suplen-
te) – Univirr; Luiza Maura de Faria Oliveira (Titular) e Rarison Francisco Rodrigues Barbosa (Suplente) – Femarh. SISTEMA: Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas Câmara e Karen Telles. Secretaria Executiva: Solange 
Minotto e Fabiana Duarte. SESI: Gardênia Cavalcante Figueira (Titular) e Aníbal Valentino O. dos Santos (Suplente). SENAI: Icaron Diego Correa da Rocha (Titular) e Arnaldo Mendes de Souza Cruz (Suplente) – Suplente. 
IEL: Samadar Maria da Silva (Titular) e Érika América Aniceto de Souza (Suplente).

portância do monitoramento da 
água no sentido de que, os rios 
constituem parte fundamental 
nos processos de disposição dos 
resíduos gerados pela ativida-
de humana; os despejos podem 
ocorrer de forma controlada e 
descontrolada; previsão de zonas 
de segurança onde a água apre-
sente padrões de qualidade com-
patíveis com seus usos; deter-
minar zonas críticas de poluição, 
nas quais medidas devem ser 
tomadas, no sentido de melhorar 
a qualidade da água ou mesmo 
coibir seu uso; e torna-se impor-
tante conhecer antecipadamente 
o impacto no ambiente aquático 
dos despejos de cargas poluido-
ras. 
 De acordo com Valdecir 
Pinheiro as obrigações da FEMA-
RH estão em aplicar os recursos 
financeiros do QUALIÁGUA, ex-
clusivamente, em ações de mo-
nitoramento, divulgação e ava-
liação da qualidade das águas; 
Responsabilizar-se pela veracida-
de dos dados divulgados e forne-

cer, sempre que solicitado pela 
ANA, os laudos de laboratório 
com assinatura do profissional 
responsável pela realização das 
análises.
 Na ocasião houve espaço 
para perguntas. O conselheiro 
Ivan Jadson Colares, fez um ques-
tionamento sobre como está a 
qualidade da água no estado 
de Roraima de forma geral. “As 
águas dos nossos rios e igarapés 
estão boas. Essa conclusão se re-
fere aos dados, levantamentos e 
acompanhamentos que estamos 
fazendo. Em linhas gerais toda 
água está boa para consumo”, 
respondeu o técnico da FEMARH, 
Valdecir.  
 Outro questionamento le-
vantado durante a palestra foi em 
relação às condições da água em 
lugares como garimpo, no que se 
refere, aos metais pesados. O en-
genheiro Valdecir, informou que, 
esse levantamento específico so-
bre metais pesados estará futura-
mente sendo inseridos nos parâ-
metros para dados e análises.  

 A coordenadora técnica 
da FIER, Karen Telles, resumiu 
as principais ações do Conselho 
Temático: 1. Projetos de Lei re-
ferentes ao Simples Ambiental 
(estabelece procedimentos e 
buscar agilidade no licenciamen-
to ambiental ao grande, médio 
e pequeno produtor) e Repo-
sição Florestal (Florestamento, 
Reflorestamento e Recuperação 
de Áreas Degradadas a partir da 
posse. 2. Criação dos Grupo de 
Trabalho para a Revisão da Lei 
Municipal 513 e para ajustes nos 
procedimentos dos órgãos esta-
duais quanto a fiscalização da co-
leta e destinação dos resíduos da 
construção.
 Encerrando a reunião,  a 
coordenadora convidou todos 
membros do Conselho para par-
ticiparem do encontro do Setor 
Empresarial com os Candidatos 
ao Governo e da palestra Refor-
ma Trabalhista na Prática com 
o juiz federal Dr. Marlos Melek, 
evento realizado pelo SINDUS-
CON/RR em parceria com a FIER 


