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 Nos dias 8, 10 e 15  de maio 
os membros do Conselhos Temáti-
cos de Micro e Pequena Empresa, 
Economia, e Política Industrial – 
COMPI, Responsabilidade Social e 
Relações Trabalhistas (CTRSRT) e 
Conselho Temático de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Energia 
e Infraestrutura (CTMAR), se reu-
niram respectivamente, no audi-
tório da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima- FIER, para 
a 2ª reunião ordinária de 2018.
 A reunião do COMPI foi 
conduzida pela conselheira, até 
então vice-presidente, Iracema do 
Valle, que assumiu a presidência 

do Conselho Temático, e deverá 
seguir com o mandato até houver 
novas eleições, conforme o regi-
mento interno.
 Durante o colegiado a Ge-
rente de Inovação do Instituto Eu-
valdo Lodi – IEL/RR, Karina Almei-
da, apresentou o Projeto Bolsa de 
Inovação Tecnológica – BITTER que 
é desenvolvido pela instituição há 
oito anos. O projeto é destinado a 
estudantes do curso de nível supe-
rior, técnico subsequente e supe-
rior tecnólogo, de qualquer curso, 
a partir do 2º semestre. Karina 
Almeida convidou os conselheiros 
e empresários industriais presen-

tes na reunião para conhecerem e 
darem oportunidades aos futuros 
bolsistas para desenvolverem seus 
projetos em suas empresas. 
 Ainda dentro do tema a co-
ordenadora técnica da FIER, Karen 
Telles, falou do Projeto de Gestão 
da Inovação que foi desenvolvi-
do com dez empresas industriais, 
cuja proposta é apoiar às micro e 
pequenas empresas com consulto-
rias em gestão da inovação, visan-
do criar um ambiente favorável a 
estruturação de práticas de gestão 
e desenvolvimento de ações inova-
doras.
 O conselheiro Adriano Fili-

Conselheiros do COMPI em reunião.
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no da empresa industrial Cerâmica 
SB, participou do projeto de ino-
vação, e compartilhou sua experi-
ência com os demais conselheiros. 
“O projeto de Inovação trouxe um 
aprendizado e tenho certeza que 
estão por vir grandes resultados. 
A partir do projeto começamos a 
pensar mais sobre a produtividade 
da empresa, como ter a parceria 
do gestor, do colaborador para ter-
mos novas ideias que visam con-
tribuir para o nosso crescimento. 
Com base nisso, pretenderemos 
abrimos espaço para nossos clien-
tes trazer suas ideias, inovações e 
produtos, e assim, premiaremos a 
melhor ideia de inovação gerada e 
implantada na empresa. Isso será 
nosso combustível para incentivar 
nossos colaboradores e nossos 
clientes a contribuírem para um 
grande resultado”, declarou. 

 Na reunião do CTMAR que 
aconteceu no dia 10 de maio, pre-
sidida pelo presidente Oneber Ma-
galhães, foi colocado em destaque 
na pauta a questão energética de 
Roraima.  O convidado pelo conse-
lho para falar sobre o assunto, foi 
o representante da Eletrobras, en-
genheiro Valdemar André Filho, o 
qual apresentou uma palestra so-
bre geração de Energia por Bancos 
de Baterias, gerados por Parque 
solar; e informações sobre a insta-
lação de novas turbinas na Hidre-
létrica de Jatapu que gerará mais 
energia para o Sul de Roraima.

 Segundo o engenheiro 
uma das alternativas para minimi-
zar as incidências de blecautes ou 
apagões por longos períodos, é a 
aquisição de um nobreak de gran-
de porte que possua a capacidade 
de 75 MW/H, ou seja, caso ocorra 
um blecaute na Venezuela, com o 
nobreak será possível suportar a 
carga de energia por 30 minutos.
 “A ideia é criar uma con-
dição para que Roraima não seja 
desligada, se houver blecaute. O 
nobreak vem exatamente para 
evitar e minimizar esses impactos. 
Trata-se de uma alternativa pouco 
usada no mundo, por enquanto 
temos apenas no Chile. Este estu-
do já está sendo feito pelo Minis-
tério de Minas e Energia, é ótima 
alternativa, porém muito cara, pois 
será utilizada bancos de bateria, 
conversor de corrente contínua, 
corrente alternada, manutenção, 
enfim, uma série de coisas que 
estão sendo estudadas. Hoje está 
na fase de projeto, mas, deve ser 
executado em breve. A partir do 
mês de julho estaremos licitando, 
e esperamos que até o final do ano 
comece a funcionar” explicou.
 Valdemar também desta-
cou uma outra alternativa para 
questão energética no Estado, que 
se chama produtores independen-
tes os quais se propõem a usar 
seu recurso próprio para construir 
uma usina, em que a concessioná-
ria compra a energia, por meio de 
um contrato com duração de 30 
anos. Para isso, existe todo um trâ-
mite legal, com pesquisa realizada 
por  empresa especializada, e pos-
teriormente, segue para a ANEEL 
para elaboração de licitação.
 Um exemplo de energia 
limpa partindo dessa alternativa é 
a Solar. A Prefeitura de Boa Vista, 

segundo Valdemar Filho, está com 
um estudo adiantado para constru-
ção de uma usina solar com capa-
cidade de 5 MW/H, com definição 
de local e recurso do BNDES o que 
vai contribuir para economia local. 
“Essa alternativa é ótima. Se eu 
consigo injetar 10 MW/H do nosso 
sistema de energia solar, eu paro 
de comprar essa mesma quanti-
dade da Venezuela, e quem ganha 
com essa economia é o Estado de 
Roraima”, acrescentou.    
 

 A Reunião do CTRSRT, foi 
conduzida pelo presidente Jailson 
Nery,  e teve como pauta principal 
nos assuntos administrativos, os 
serviços de saúde gratuitos para 
trabalhadores acometidos por aci-
dentes de trabalho, do  Centro de 
Referência em Saúde do Trabalha-
dor – CEREST/PMBV, tendo como 
convidado para apresentar esses 
serviços, Daniel Zazona, diretor do 
CEREST.
 O representante explicou 
que o Centro de Referência é uma 
unidade regional especializada do 
Sistema Único de Saúde que tem 
como principal objetivo a preven-
ção de acidentes e doenças rela-
cionadas ao trabalho. Sua principal 
função é capacitar e promover a 
saúde do trabalhador formal e in-
formal, prevenindo acidentes e do-
enças relacionadas ao trabalho. 
 A conselheira Sissi Iardlei 
Santiago de Souza representante 

Membros do CTMAR durante reunião.

Conselheiros durante reunião ordinária do CTRSRT
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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).

suplente da Superintendência Re-
gional do Trabalho indagou a res-
peito de quem pode ser atendido 
pelo Centro de Referência.
 Daniel enfatizou que o CE-
REST atende somente trabalha-
dor encaminhado pelas unidades 
de saúde, trabalhador formal dos 
setores privados e públicos, tra-
balhador autônomo, trabalhador 
informal, trabalhador desempre-
gado acometido de doença rela-
cionada ao trabalho.
 Nas três reuniões dos Con-
selhos Temáticos foram repassa-
dos informes pertinentes no que 
diz respeito aos dados estatísticos 
e econômicos em relação ao Bo-
letim ICEI Roraima, dos meses de 
março e abril 2018; Balança Co-
mercial do Estado de Roraima dos 
meses de Fevereiro, Março, Abril 
teste ano.
 No que se refere aos meses 
de janeiro/2018, fevereiro/2018, 

março/2018 e abril/2018, o ICEI 
de Roraima apresentou, respecti-
vamente, uma pontuação de 62,4, 
55,6, 61,1 e 53,3, o que representa 
uma estabilidade na confiança do 
empresário.
 Como visto nos últimos seis 
meses, o ICEI apresentou resulta-
do acima da linha divisória de 50 
pontos, mostrando assim que os 
empresários permanecem con-
fiantes.
 A Balança Comercial apre-
sentou um superávit nos três me-
ses seguidos tendo saldo positivo, 
ou seja, Roraima exportou mais do 
que importou produtos. Os ítens 
mais exportados têm sido os gê-
neros alimentícios para Venezuela, 
apesar de sua crise, ainda assim é 
um país comprador.
 Ao final a coordenadora, 
falou de dois programas interes-
santes que foram a Rede de Par-
ceiros do Desenvolvimento Social 

– PROGREDIR do Governo Federal 
e Parcelamento Refis MPE’s. 
 O Progredir é um conjun-
to de ações integradas para facili-
tar o acesso das pessoas de baixa 
renda inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Gover-
no Federal a oportunidades de 
qualificação, emprego e renda, 
prioritariamente as beneficiárias 
do Programa Bolsa Família. Portal 
Progredir (www.mds.gov.br/pro-
gredir), cadastre-se na Rede de 
Parceiros do Desenvolvimento So-
cial.
 A coordenadora Karen, re-
lembrou aos conselheiros e empre-
sários que já está valendo o Refis 
MPE’s na forma Simples Nacional. 
Os que estiverem com alguma dí-
vida, agora é possível fazer parce-
lamento e obter descontos de até 
90% sobre atrasos, de acordo com 
a modalidade de adesão.


