
Os membros do Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos Naturais, Energia 
e Infraestrutura – CTMAR, reuniram-se no 
dia 01 de setembro para a 4ª reunião or-
dinária de 2016, no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima – FIER. 

Após tratar os itens de caráter adminis-
trativo, entre eles a posse do conselheiro 
representante da FECOMERCIO, Sr. Ailton 
Martins dos Santos, teve início a palestra 
da empresa Eternal, sobre sua atuação na 
coleta e destinação dos resíduos líquidos 
e vasilhames da Indústria de Reparação de 
Veículos, que foi ministrada pelo Gerente 
Comercial da Matriz em Manaus e Gerente 
Geral em Roraima, Paulo Magalhães.

O assunto corrobora com um dos temas 
bastante discutidos pelo CTMAR - a Logística 
Reversa – e, por isso foi apresentada uma 
experiência que já é desenvolvida na prática 
em Roraima, para auxiliar e permitir que as 
empresas industriais possam se adequar às 
exigências da legislação. 

A Eternal tem 46 anos de atuação, é 
100 % amazonense e a primeira e única 
empresa do norte a efetuar o rerrefino de 
Óleo Lubrificante Usado e/ou Contaminado 
– OLUC. Inicialmente foi criada para fazer 
reparos navais. Em 2009 migrou para área 
ambiental e cresceu em função das neces-
sidades, hoje são coletores, rerrefinadores, 
produtores e importadores de óleos básicos 
e óleos lubrificantes no Brasil.

O Rerrefino é um processo de recicla-
gem, no qual o óleo lubrificante é destruído 
quimicamente, aquecido a 150°c para tirar 
a água e 350°c para quebrar as cadeias do 
óleo. Dessa forma é possível retirar o óleo 
básico do primeiro refino, de maneira sim-
ples, é como se tivesse um bolo de chocola-

te e retirasse apenas o leite.
Segundo dados da Agência Nacional 

de Petróleo – ANP no ano de 2015 houve 
a entrada de 1.860.000 litros de óleo em 
Roraima - apenas um litro desse óleo con-
tamina 1.000.000 de litros de água limpa- 
em função dos metais pesados. Uma outra 
situação que se encontra aqui são empresas 
que coletam esse material e queimam em 
usinas de asfalto, isso produz um gás tóxico, 
o que é proibido por lei. A única forma lícita 
é o rerrefino.

De acordo com o Presidente do Sindica-
to da Indústria de Reparação de Veículos, 
Acessórios do Estado de Roraima – SINDI-
REPA e do CTMAR, João da Silva, o serviço 
prestado pela empresa contribui para o 
cumprimento da lei vigente para o setor.  “A 
instalação da Eternal em Roraima está sen-
do de extrema importância para o setor au-
tomotivo, pois encontramos muitas dificul-
dades para realizar o descarte correto dos 
resíduos sólidos com os quais trabalhamos. 
Depois do início de sua atuação, já pudemos 
notar os benefícios que tivemos, principal-
mente, no que diz respeito ao cumprimento 
da legislação do nosso segmento”, afirmou. 

A estrutura física da empresa em Rorai-
ma está concluída e o Incinerador para tra-
tamento de materiais contaminados como 
filtros, trapos, resíduos ambulatoriais, etc, 
terão a destinação correta a partir de no-
vembro de 2016, data que está prevista a 
instalação do equipamento.

A empresária Elizabeth Fukuda, proprie-
tária da Green Máquinas, falou da sua ex-
pectativa com relação aos serviços e frisou 
a necessidade do trabalho em conjunto na 
preservação do meio ambiente. “Gostaria 
de ressaltar a importância da Eternal aqui 

em Roraima. Nós temos que agradecer por 
estarem aqui, estamos ganhando muito 
com isso.  Os depósitos da nossa empresa 
estão cheios de filtros na expectativa pelo 
incinerador, pois queremos dar a destina-
ção correta para o material. A questão am-
biental é um trabalho em conjunto e todos 
precisamos estar envolvidos”, ressaltou. 

De janeiro até agosto foram coletadas 
14 toneladas de embalagens plásticas, o 
que equivale a 254 mil garrafas de lubrifi-
cantes que hoje já não estão indo mais para 
a lixeira e são transformadas em novas em-
balagens.

O Gerente Geral da Eternal em Rorai-
ma, Paulo Magalhães, finalizou falando da 
responsabilidade de cada indivíduo no pro-
cesso da sustentabilidade. “A Eternal acima 
de tudo uma empresa parceira dos órgãos 
ambientais e dos empresários. A cadeia de 
reciclagem é de todos, dos produtores ao 
consumidor, todos são corresponsáveis pela 
destinação correta desse óleo, é essa cultu-
ra ambiental que a gente tem que mudar”.

Ao final a Coordenadora Técnica da 
FIER, Karen Telles, realizou os informes 
com a apresentação dos dados semestrais 
da balança comercial do estado, referente 
ao primeiro semestre de 2016; do índice 
de Confiança do Empresário Industrial de 
Roraima – ICEI, do período de maio a julho 
de 2016 e; a divulgação do “Dia D”, referen-
te ao trabalho da pessoa com deficiência, 
que acontecerá no dia 23 de setembro, das 
7h30 às 13h30, no Sistema Nacional de 
Emprego de Roraima – SINE, localizado no 
SETRABES, na Av. Mario Homem de Melo, 
2310, Mecejana.

CTMAR apresenta solução para entraves 
com questões ambientais
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Membros do CTMAR durante apresentação da Eternal Paulo Magalhães durante palestra

CONSELHOS
TEMÁTICOS
INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA

 

Ano VII, Número 03 - Dezembro de 2016

Federação das Indústrias do Estado de Roraima/FIER
Av. Benjamin Constant, 876 - Centro. CEP 69301-020 - Boa Vista/RR

Telefone: (95) 4009-5353 - Fax: 3224-1557
E-mail: gab.fier@sesi.org.br - Site: www.fier.org.br



INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA - Ano VII, Número 03 - Dezembro de 2016 2

Os membros do Conselho Temático de 
Responsabilidade Social e Relações Tra-
balhistas – CTRSRT se reuniram na terça-
-feira, dia 6 de setembro, no auditório da 
Federação das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER, para tratarem de assuntos 
pertinentes da 4ª reunião ordinária.

O início da reunião se deu com as 
boas vindas da Presidente do Conselho,  
empresária  Izabel  Itikawa,  na  sequência  
a  apresentação, aprovação  e  assinatura  
da  Ata  da  última  reunião  e  a  assina-
tura  do Termo de Posse assim como os 
cumprimentos ao novo Conselheiro, em-
possando naquele momento. 

Seguindo  a  programação,  os  assun-
tos  administrativos  entraram em pauta 
começando pela explanação da Conse-
lheira Luciléia Lima do Conselho Estadual 
de Direitos da Pessoa com Deficiência - 
COEDE/RR que ministrou a palestra sobre 
o Programa de Inclusão Social do Governo 
do Estado de Roraima, criado pela Lei Es-
tadual 753/2009.

De acordo com Luciléia, o COEDE é 
vinculado à estrutura básica do Poder 
Executivo Estadual, SETRABES, cujo ob-
jetivo é a consecução dos fins propostos 
pelas políticas nacionais e estaduais para 
inclusão da pessoa com deficiência. 

Durante o evento a Conselheira expli-
cou que o papel do Conselho Estadual é 
acompanhar e avaliar o desenvolvimento 
de uma política nacional e das políticas 
setoriais de educação, saúde, trabalho, 
assistência  social,  transporte,  cultura,  
turismo,  desporto,  lazer  e  política urba-
na dirigidos a esse grupo social.

Entre os destaques da palestra foram 
à discussão sobre a Lei nº - 13.146 de 6 de 
Julho de 2015 que institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
em que discorre sobre o direito ao traba-
lho de sua livre escolha e aceitação, em 

ambiente acessível e inclusivo, em igual-
dade de oportunidades com as demais 
pessoas.

Também foi enfatizada na reunião a 
Lei nº - 82.13 /91 - sobre cotas para  Pes-
soas  com  Deficiência  (PCD)  que  dispõe  
sobre  os  Planos  de Benefícios da Pre-
vidência e dá outras providências a con-
tratação de portadores de necessidades 
especiais.

A temática abordada foi propícia para 
que houvesse um momento de interação, 
tirar dúvidas e trocas de experiências so-
bre o cumprimento da Lei. A membro do 
Conselho, representante do SESI/RR, e 
encarregada da Divisão do DDH, Miriam 
Brito, por exemplo, compartilhou com 
os demais colegiados que o SESI Rorai-
ma destina mais de 3% (proporcional ao 
número de funcionários) das vagas para 
PCD. 

No decorrer da reunião os conselhei-
ros se mostraram interessados em disse-
minar junto aos seus empresários e líde-
res sindicais a importância da inclusão da 
pessoa com deficiência no ambiente de 
trabalho. A ideia é colocar tudo em práti-
ca, e a partir da conscientização de outros 

públicos sobre o cumprimento dessa lei, 
buscar alternativas que possam ajudar 
a inclusão e a socialização de maneira a 
beneficiar tanto a empresa contratante 
quanto o contratado. 

Para a Izabel Itikawa, o assunto dis-
cutido durante a reunião trouxe uma 
oportunidade para que as empresas lo-
cais aprendam com o trabalho da PCD e 
valorizem suas habilidade e capacidades 
intelectuais como qualquer outro profis-
sional.

Após apreciação da palestra com a 
conselheira do COEDE/RR, a Coordena-
dora Técnica da FIER, Karen Telles, apre-
sentou aos conselheiros os dados semes-
trais da balança comercial do Estado; fez 
um breve resumo da análise do Índice de 
Confiança do Empresário Industrial – ICEI 
de Roraima referente ao primeiro semes-
tre de 2016 e por fim, lançou o convite a 
todos para participarem do Dia D - Inclu-
são de Deficientes e reabilitados do INSS 
no mercado de trabalho, uma Campanha 
do Ministério do Trabalho e Emprego/
SINE, que foi realizada no dia 23 de se-
tembro, no SINE-RR (SETRABES).
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Membros do Conselho pretendem disseminar o assunto aos demais empresários

Conselheira Luciléia Lima do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência - COEDE/RR

Inclusão da Pessoa com Deficiência Física foi 
o foco da 4ª Reunião Ordinária do CTRSRT
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A 4ª reunião ordinária do Con-
selho Temático de Micro e Pequena 
Empresa, Economia e Política Indus-
trial - COMPI, realizada no dia 6 de 
setembro, no auditório da Federação 
das Indústrias do Estado de Roraima 
- FIER, foi aberta com as boas vindas 
da presidente, Iracema do Valle, que 
ressaltou a importância da presença 
de todos e dos assuntos que seriam 
discutidos.

A palestra do dia foi proferida 
pelo assessor contábil e tributário, 
Maclison Chagas, explicou as princi-
pais alterações feitas recentemente 
no Decreto 21.127-E de 27 de junho 
de 2016, referente ao ICMS (Imposto 
sobre Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviço) do Estado de Rorai-
ma.

Ele afirmou que as modificações 
resultam em uma nova listagem de 
mercadorias sujeitas ao regime de 
substituição tributária em relação 
às operações subsequentes, levando 
em conta às disposições constantes 
no Convênio ICMS 92/2015; a indi-
cação do Código Especificador da 
Substituição Tributária (CEST), cuja 
utilização será obrigatória a partir de 
01.10.2016.

As alterações também se aplicam 
aos percentuais de margem de  valor  
agregado  (MVA)  original  de  30%  a  
serem  utilizados  na composição de 
base de cálculo do ICMS.

Durante a apresentação e escla-
recimentos sobre as alterações do 
Decreto, Maclison Chagas, afirmou 
que existem duas polêmicas.

A primeira está relacionada a al-
teração dos percentuais de margem 
de valor agregado nas operações 
com materiais de construção, pro-
dutos farmacêuticos, perfumes e 
cosméticos de franquias. “Sabe-se 
em matéria tributária, que somente 
a lei pode exigir ou amentar tributo 
(art. 150, I, da CF). Ao majorar a mar-
gem de valor agregado por meio de 
Decreto, o Governo estaria infringin-
do este dispositivo Constitucional. 
Como eu disse na apresentação, eu 
não não foi, mas não posso afirmar 
com certeza. A Federação do Co-
mércio já ajuizou ação para que seja 
declarado inconstitucional este dis-
positivo do Decreto, mas ainda não 
houve manifestação do Poder Judici-
ário”, explicou.

Ainda de acordo com Maclison, 
do ponto de visto técnico a segunda 
polêmica que está relacionada aos 
efeitos retroativos, é mais complexa. 
“O princípio da anterioridade tribu-
tária (art.150, III, B e C da CF) discipli-
na que a União, Estados e Municípios 
estão proibidos de cobrar ou majorar 
qualquer tributo no mesmo exercício 
financeiro, ou antes, de noventa dias 
da data de publicação da lei que os 
institui ou aumenta”, pontuou. 

Maclison complementou dizendo 
que “a polêmica existente é que o 
Decreto não respeitou a anteriorida-
de dos 90 dias e nem anual. Ocorre 
que, em quase sua totalidade, o De-
creto está amparado por um Convê-
nio do CONFAZ que tem força vincu-
lante (para todos)  e  tal  Convênio  
foi  introduzido  no  meio  jurídico  

em  agosto/2015, ou seja, o Convê-
nio CONFAZ já estaria produzindo os 
seus efeitos em 01.01.2016 e o go-
verno de Roraima apenas introduziu 
o conteúdo do Convênio em nosso 
Regulamento”, esclareceu o asses-
sor.

Encerrada a palestra, a Coorde-
nadora Técnica da FIER, Karen Telles, 
apresentou um resumo dos dados 
semestrais da balança comercial do 
Estado e fez uma análise do Índice de 
Confiança do Empresário Industrial – 
ICEI de Roraima referente ao primei-
ro semestre de 2016. A coordenado-
ra também convidou os conselheiros 
para prestigiarem a programação 
do Dia D - Inclusão de Deficientes e 
reabilitados do INSS no mercado de 
trabalho, que aconteceu no dia 23 
de setembro.
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Assessor contábil e tributário, Maclison Chagas, explicando 
as alterações do regulamento do ICMS

Membros do COMPI durante a reunião

COMPI dicute alterações no Regulamento do 
ICMS
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O Conselho Temático de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Energia e In-
fraestrura - CTMAR encerrou no dia 3 de 
novembro a reunião ordinária de 2016, 
no auditório da Casa da Indústria.

A reunião iniciou com as boas-vindas 
do Presidente João da Silva, apresenta-
ção e leitura da ata da última reunião. 
Em seguida houve a assinatura e posse 
do novo membro do Conselho. 

Durante a reunião ordinária, o Supe-
rintendente do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes - DNIT/
RR, José Pedro Christ levou informações 
importantes sobre as ações desenvolvi-
das pelo Departamento para a melhoria 
da infraestrutura das rodovias do Estado. 
O superintendente também ressaltou 
algumas ações realizadas pelo DNIT que 
visem resultar em projetos futuros.

Logo depois da palestra, a Superin-
tendente da FIER, Almecir de Freitas 
Câmara, prosseguiu com a reunião re-
passando informações pertinentes ao 
colegiado.

Ela apresentou os dados do Boletim 
Índice de Confiança do Empresário In-
dustrial - ICEI Roraima do mês de setem-
bro/2016, o qual que passou de 56,8 
para 58,3 pontos na passagem de agosto 
para setembro. Este é o maior valor des-
de janeiro de 2016 (38,5 pontos), apon-

tando para o aumento no otimismo dos 
empresários roraimenses quanto ao de-
sempenho das economias nacional, esta-
dual e da própria empresa nos próximos 
seis meses. 

Ainda de acordo com os dados, Ro-
raima seguiu a tendência nacional, inclu-
sive em termos de distinção por porte 
e por agrupamento de atividade. O ICEI 
nacional registrou 53,7 pontos em se-
tembro, um aumento de 2,2 pontos na 
comparação com agosto. 

Almecir também lançou dois con-
vites importantes aos conselheiros. O 

primeiro se referiu ao Prêmio Nacional 
de Inovação 2016/2017 em que todas 
as empresas atendidas pelo Programa 
Agentes Locais de Inovação (ALI) do SE-
BRAE e Empresa industrial de Pequeno, 
Médio e Grande porte, podem participar.  
E o segundo foi com relação à Campanha 
Papai Noel dos Correios, lançada nacio-
nalmente no dia 10 de novembro, e que 
todo ano a FIER, assim como os empre-
sários e sindicatos se solidarizam e ade-
rem a Ação.

Ao final houve a votação para o cargo 
de Presidente para o pleito de 2017.

Foto: ASCOM FIER
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Membros do CTMAR

Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/RR, José Pedro Christ

CTMAR apresenta prática de logística reversa 
implantada em Boa Vista
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Na reunião do Conselho Temático de 
Micro e Pequena Empresa, Economia e 
Política Industrial - COMPI, realizada no 
dia 1º de novembro, no auditório da Fe-
deração das Indústrias do Estado de Ro-
raima - FIER, foram repassadas informa-
ções sobre as ações desenvolvidas pelo 
movimento Buriti Valley e orientações 
para o colegiado sobre de que manei-
ra as indústrias podem se beneficiar ou 
apoiar esta iniciativa.

 O empresário Luís Gustavo Noguei-
ra, membro do Buriti Valley explicou que 
o Movimento tem o objetivo de reunir 
instituições, governo e iniciativa priva-
da, em um processo colaborativo, na 
criação deste ecossistema com a oferta 
de diversos espaços e eventos voltados 
à capacitação, orientação, apoio, incre-
mento e transferência de tecnologia, 
de incentivo ao empreendedorismo e 
de troca de conhecimentos e experiên-
cias, além do monitoramento, controle, 
e apoio aos novos negócios, em áreas 
com infraestrutura tecnológica e geren-
cial adequadas, reduzindo o índice de 
mortalidade das empresas e levando 
ao desenvolvimento tecnológico e sócio 
econômico do estado.

Após a participação do empresário, 
num segundo momento o assessor ju-
rídico da FIER, Maclison Chagas, relatou 
ao Conselho o que foi discutido no Se-
minário “Pense nas Pequenas Primeiro”, 
realizado no dia 28 de setembro, em 
Brasília, durante a reunião do Conselho 
da Micro e Pequena Empresa Industrial 
-  COMPEM, cuja ideia norteadora foi 
discutir como as micro e pequenas em-
presas poderiam ajudar o Brasil a sair da 
crise, tratando de temas específicos.

Ainda na pauta da reunião ordiná-
ria e após o fechamento dos assuntos 
administrativos, a Superintendente da 
FIER, Almecir de Freitas Câmara, repas-
sou informações pertinentes ao colegia-
do.

Na ocasião foram apresentados os 
dados do Boletim Índice de Confiança 
do Empresário Industrial - ICEI Roraima 
do mês de setembro/2016, que passou 
de 56,8 para 58,3 pontos na passagem 
de agosto para setembro. Este é o maior 
valor desde janeiro de 2016 (38,5 pon-
tos), apontando para o aumento no oti-
mismo dos empresários roraimenses 
quanto ao desempenho das economias 
nacional, estadual e da própria empresa 
nos próximos seis meses. 

O Estado de Roraima seguiu a ten-
dência nacional, inclusive em termos de 
distinção por porte e por agrupamento 
de atividade. O ICEI nacional registrou 
53,7 pontos em setembro, um aumen-
to de 2,2 pontos na comparação com 
agosto. 

Os conselheiros foram convidados a 
incentivar os empresários e as lideran-
ças sindicais para participarem do Prê-
mio Nacional de Inovação 2016/2017, 
cujo objetivo é incentivar e reconhecer 
os esforços bem-sucedidos de inovação 
e gestão da inovação nas organizações 
que atuam no Brasil. Poderão participar 
todas as empresas atendidas pelo Pro-
grama Agentes Locais de Inovação (ALI) 
do SEBRAE e Empresa industrial de Pe-
queno, Médio e Grande porte.

Foi ressaltada a importância dos 
membros do Conselho participarem da 
Campanha Papai Noel dos Correios, que 
foi lançada nacionalmente no dia 10 de 
novembro. A ação é desenvolvida em 
todo país, e de acordo com o órgão o 
objetivo principal é o envio de carta-
-resposta às crianças que escrevem ao 
Papai Noel e atender, dentro do possí-
vel, aos pedidos de presentes de natal 
das crianças em situação de vulnerabi-
lidade social. Além de estimular a reda-
ção de cartas manuscritas pelas crian-
ças, a campanha dissemina os valores 
natalinos como solidariedade.

A reunião foi encerrada após a vo-
tação para o cargo de Presidente do re-
ferido Conselho para o pleito de 2017.

Foto: ASCOM FIER

Empresário Luís Gustavo Nogueira faz parte dos idealizadores do Movimento

Foto: ASCOM FIER

Conselheiros recebendo orientações sobre como apoiar o Buriti Valley

Movimento que tem apoio da FIER e do SESI é apresentado 
aos Conselheiros do COMPI na última reunião
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No dia 1º de novembro, os membros 
do Conselho Temático de Responsabilida-
de Social e Relações Trabalhistas - CTRSRT 
realizaram sua última reunião ordinária 
do ano, no auditório da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima- FIER. 

O encontro foi conduzido pela Pre-
sidente, empresária Izabel Itikawa jun-
tamente com sua vice-presidente Lisete 
Pereira Carneiro, as quais deram as boas 
vindas a todos. Na ocasião foi apresenta-
da e aprovada a assinatura da Ata da reu-
nião anterior. 

Neste ano de 2016, o Brasil passa 
por uma crise tanto econômica quanto 
política avassaladora, atingindo todos 
estados e mudando o cenário das nos-
sas indústrias. Numa nota divulgada pela 
Confederação Nacional da Indústria - CNI 
em março deste ano, “os efeitos da atual 
crise ética, política e econômica têm sido 
catastróficos para empresas e trabalha-
dores [...]”. 

Ainda conforme a nota é necessário 
que haja rapidez para que sejam imple-
mentadas medidas favoráveis à estabili-
dade social, ao emprego  e ao desenvolvi-
mento econômico, por meio de melhoria 
nas práticas administrativas. 

No contexto atual, empresários, tra-
balhadores, empregados, empreende-
dores e donas de casa se reinventam 
para driblar a crise que afetam também 
Roraima. E como fazer a diferença diante 
desse cenário? Como ser cada vez mais 
competitivo? 

Neste sentido de empreender e en-
xergar a crise como uma oportunidade 
de melhoria sendo cada vez mais resilien-
te, é que o CTRSRT tem trabalhado em 
suas reuniões levando como proposta 
aos seus empresários e líderes sindicais, 
a importância de se colocar em prática 
essas questões.

O consultor empresarial e conferen-
cista Weber Negreiros, a convite do Con-
selho Temático ministrou a palestra “Res-
ponsabilidade Social e Empresarial em 
Tempos de Crise - A economia que pode 
ser vista como omissão”.

Durante sua palestra Weber desta-
cou que é importante que as empresas 
implementem a Responsabilidade Social 
Corporativa de forma voluntária, adotem 
posturas, comportamentos e ações que 
promovam o bem-estar dos seus públicos 
interno e externo, falou sobre modismo, 
princípios de gestão e investimento.  

O consultor defendeu que “quebran-
do os paradigmas de gestão estaremos 
iniciando a criação de uma cultura orga-
nizacional que colocará a RSC como um 

princípio de gestão sustentável”, afirmou. 
Também enfatizou que Criatividade + Ino-
vação = Menos Crise e Criatividade + Ino-
vação + Crise = Sucesso. 

Logo depois da palestra, a Superinten-
dente da FIER, Almecir de Freitas Câmara, 
prosseguiu com a reunião repassando in-
formações pertinentes ao colegiado.

Dentre os informes foram apresen-
tados os dados do Boletim Índice de 
Confiança do Empresário Industrial - ICEI 
Roraima do mês de setembro/2016, que 
passou de 56,8 para 58,3 pontos na pas-
sagem de agosto para setembro. Este é o 
maior valor desde janeiro de 2016 (38,5 
pontos), apontando para o aumento no 
otimismo dos empresários roraimenses 
quanto ao desempenho das economias 
nacional, estadual e da própria empresa 
nos próximos seis meses. 

Em matéria de confiança, Roraima se-
guiu a tendência nacional, inclusive em 
termos de distinção por porte e por agru-

pamento de atividade. O ICEI nacional 
registrou 53,7 pontos em setembro, um 
aumento de 2,2 pontos na comparação 
com agosto. 

Os conselheiros foram convidados 
para participarem do Prêmio Nacional de 
Inovação 2016/2017, em que poderão 
participar todas as empresas atendidas 
pelo Programa Agentes Locais de Inova-
ção (ALI) do SEBRAE e Empresa industrial 
de Pequeno, Médio e Grande porte. E à 
Campanha Papai Noel dos Correios que 
é uma ação é desenvolvida em todo país, 
cujo objetivo principal é o envio de carta-
-resposta às crianças que escrevem ao 
Papai Noel e atender, dentro do possível, 
aos pedidos de presentes de natal das 
crianças em situação de vulnerabilidade 
social.

Ao final houve a votação para o cargo 
de Presidente para o pleito de 2017.

Membros do CTRSRT veem crise como oportunidade

Foto: ASCOM FIER
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A Presidente Izabel Itikawa ao lado da Vice Lisete Pereira durante a abertura da reunião 

Weber Negreiros enfatizou que o resultado do sucesso é soma da criativa mais inovação mais crise
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Da esquerda para  direita: Presidente reeleita do CTRSRT Izabel Itikawa; Rosinete Damasceno Baldi, Presidente do COMPI; Oneber de Magalhães eleito pela primeira vez para presidir o CTMAR 

Atendendo o Regimento Interno, 
ao final da última reunião ordinária do 
ano ocorreram as eleições para o cargo 
de Presidente dos três dos Conselhos 
Temáticos. O mandado tem duração de 
um ano e o candidato ao cargo pode ser 
reeleito uma vez.  A votação aconteceu 
de forma democrática e o resultado foi 
divulgado logo após a apuração ainda 
durante a reunião ordinária. 

Para presidir CTRSRT, os nomes indi-
cados foram Izabel Cristina Itikawa - em-
presária e membro titular do Conselho 
Regional da FIER, e Manoel Idalino Fer-
reira Chaves - empresário associado ao 
Sindicato do setor Gráfico. A Presidente 
do SINDIGRÃOS foi reeleita com a maio-
ria dos votos, sendo então, reeleita para 
conduzir o conselho.  

“Estou muito feliz e agradecida pelo 
resultado. Isso mostra que estou no 
rumo certo. Quero dar continuidade ao 
trabalho que este Conselho tem feito ao 
longo desse ano, nos comprometemos 
de fato com a Responsabilidade Social 
de nossas empresas, agregando valor e 

conhecimento aos nossos empresários e 
industriários”, afirmou Izabel Itikawa.

Na votação do COMPI, os nomes pro-
postos foram Rosinete Damasceno Baldi, 
que é atualmente a 2ª Vice-Presidente 
da FIER, Presidente do SINDICONF e 
membro titular do CR da FIER e do CR do 
SENAI; o segundo nome foi Iracema do 
Valle Oliveira, empresária, membro titu-
lar do CF da FIER e do IEL e Membro Su-
plente CR do SENAI. Rosinete foi eleita e 
assumirá a presidência em 2017, ao lado 
da Vice Iracema do Valle. 

“Estou emocionada e surpresa com a 
escolha dos nossos empresários. Quero 
dizer que vou estar à frente representan-
do cada um deles e defendendo o inte-
resse dos nossos  industriários. Pretendo 
articular ações que possam beneficiar 
nosso segmento como um todo. Nosso 
foco será desmistificar e resolver ques-
tões de impostos”, declarou.  

Já para o cargo de Presidente do CT-
MAR, os candidatos apresentados foram 
João da Silva, Dir. 1º. Secretário da FIER, 
Presidente do SINDIREPA, membro titu-

lar do CR da FIER e do CR do SESI e mem-
bro do COEMA; Luiz Coêlho de Brito, 1º 
Vice-Presidente da FIER, Presidente do 
SINDICON, membro titular do CR da FIER 
e do SESI e membro do COEMA e Oneber 
Magalhães Queiroz, Diretor Suplente do 
CR da FIER, Vice-Presidente do SINDIMA-
DEIRAS e membro titular do Conselho da 
FIER. O resultado foi Oneber de Maga-
lhães eleito pela primeira vez Presiden-
te do CTMAR, tendo João da Silva como 
Vice-Presidente.  

O novo presidente, disse estar muito 
feliz com o resultado e que pra ele foi 
muito significativo. Para o próximo ano, 
Oneber conta que já tem propostas para 
serem realizadas de acordo com o Plano 
de Ação.  

“Nossa proposta é trabalhar uma ges-
tão participativa, queremos criar meca-
nismo que possa beneficiar a indústria 
e a comunidade, acataremos às novas 
sugestões, ouviremos nossos empresá-
rios, enfim, iremos trabalhar com foco 
no resultado produzindo cada vez mais”, 
enfatizou Oneber Magalhães. 

Conselhos Temáticos elegem presidentes 
para o exerício 2017

CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS - CTRSRT
Presidente: Izabel Cristina Ferreira Itikawa - SINDIGRÃOS. Vice Presidente: Lisete Pereira Carneiro - SINDICONF. Empresários: Francisco Moreira Holanda – SINDIGRAF; Manoel Idalino Ferreira Chaves – SINDIGRAF; Janil-
son Chaves Nery – SINDIREPA; Kátia Luiza Vieira Campos – SINDEARTER. Convidados: Alcides da Conceição de Lima Filho – FIER; Maria Elaine Moura da Silva– ELETROBRAS/ELETRONORTE; Magnólia Pereira Santos – CERR
Sissi Iardlei Santiago de Souza– SRTE; Ivana Serejo Freitas – FACULDADE ESTACIO ATUAL; Leoni Beatriz Siqueira – FECOMÉRCIO; Dirceu Medeiro de Morais – UFRR; Valdir Lopes Aguiar – CORREIOS. SISTEMA INDÚSTRIA 
RORAIMA: FIER: Assessoria Estratégica - Almecir de Freitas Câmara; Karen Telles; Fabiana Duarte - Secretária Executiva; Solange Minotto - Secretária Executiva. SESI: Miriam Brito Penhaloza; SENAI: Francinaira de Melo 
Paixão. IEL: Francineth Lima Prill
 

Presidente: IIracema do Valle Oliveira - SINDICONF. Vice Presidente: Rosinete Damasceno Baldi - SINDICONF. Empresários: Antonio Flávio Borges Brito - SINDICON; Eudes de Castro Rosas - SINDIGRAF; Ostenil Pereira da 
Silva – SINDICONF ; Francisco Bonfim  -  Cerâmica Orinoco; André Felício Gonçalves- SINDICER; João de Lima Tavares - SINDIMAR. Convidados: Joel de Souza Cruz - SUFRAMA- Coordenador da ALC Boa Vista-RR; Francisco 
Derval da Rocha Furtado - FACIR; João de Souza Gomes Neto - SEPLAN; Weberson Reis Pessoa - Diretor Presidente da Agencia de Fomento - AFERR; Maria Cristina de Andrade Souza - SEBRAE/RR; Fabiano Vieira de Cristo e 
Silva - ATUALLIS; Edson Carvalho de Moraes – SEFAZ; Henrique dos Santos Fernandes - Banco do Brasil; André Ferreira da Silva - Caixa Econômica Federal. SISTEMA INDÚSTRIA RORAIMA: FIER: ASSESSORIA ESTRATÉGICA
Almecir de Freitas Câmara; Karen Aline Telles Zouein; Maclison Leandro Chagas; Solange Minotto – Secretária Executiva; Nancy Azevedo – Secretária Executiva. SESI: Débora Arraes Andrade Gruber; Semaias Alexandre 
Silva. SENAI: Cícero Robson Bandeira Feitosa. IEL: Lídia Maria das Dores Coelho Tavares; Ana Karolina Batista Lavareda.

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: João da Silva. Vice-Presidente: Luiz Coelho de Brito. Empresários: Eduardo Bayma Oestreicher – SINDIMADEIRAS; Maria Luiza Vieira Campos – SINDEARTER; João Hortêncio Torres – SINDIMAR; Oneber 
Magalhães Queiroz – SINDIMADEIRAS; Ivan Jadson Colares - SINDIJOIAS. Empresários Convidados: Ricardo Bulhões de Mattos; Elizabeth Mitie Fukuda – GREEN MÀQUINAS. Instituições Convidadas: Rogério Martins 
Campos – FEMARH; Alessandro Felipe V. Sarmento – Suplente FEMARH; Francisco Joaci de Freitas Luz – EMBRAPA; José Francisco Teixeira – SMGA; Maria Consolata O. Nóbrega –  Suplente SMGA; Ailton Martins dos 
Santos – FECOMÉRCIO; Maria da Conceição Lobo – ELETROBRÁS/ELETRONORTE; Sebastião Oliveira Rebouças – UNIVIRR; Walker Sales Silva Jacinto - OAB. SISTEMA INDÚSTRIA RORAIMA: FIER - Assessoria Estratégica: 
Almecir Freitas Câmara; Karen Telles; Solange Minotto – Secretária Executiva; Fabiana Duarte  - Secretária Executiva. SESI: Gardênia Cavalcante Figueira. SENAI: Arnaldo Mendes de Souza Cruz; Antônio Carlos Rabelo; 
Icaron Diego Correa da Rocha – Suplente SENAI. IEL: Samadar Maria da Silva


