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 A reunião do Conselho Te-
mático de Responsabilidade Social 
e Relações Trabalhistas (CTRSRT) 
realizada no dia 03 de novembro, 
tratou das mudanças causadas 
pela Carteira de Trabalho Digital 
(CTPS) na relação empregador X 
empregado, assim como os bene-
fícios gerados.
 A apresentação, realizada 
pelo Péricles Pedro Ferreira dos 
Santos, servidor do Ministério da 
Economia e chefe da Seção de 
Políticas e Emprego da Superin-
tendência Regional do Trabalho, 
órgão vinculado ao Ministério da 
Economia, abordou tópicos que 
esclareceram aos participantes 
o objetivo e as funcionalidades 
da CTPS Digital, assim como suas 
premissas e a integração automá-
tica com o eSOCIAL.
 Algumas das mudanças 
com relação a CTPS física (do-
cumento físico) é que não terá 
mais valor como documento de 
identificação; as empresas que 
estão no eSOCIAL não serão mais 
obrigadas a fazer as anotações na 
carteira física e; se o trabalhador 
precisar comprovar experiência, 
poderá imprimir por meio do App 
da CTPS Digital. 

 Para acessar o documen-
to, basta baixar gratuitamente 
o aplicativo na loja virtual (App 
Store da Apple e no Play Store do 
Android, ou acessar através do 
portal GOV.BR, por meio do link  
https://www.gov.br/pt-br/temas/
carteira-de-trabalho-digital). O 
App está disponível nas versões 
para Androide, IOS e Web.
 A CTPS Digital disponibiliza 
dois tipos de níveis de acesso:
  Nível Básico: Apresenta 
ao trabalhador, além das infor-
mações cadastrais, dados conso-
lidados sobre sua vida laboral e 
eventos mais recentes ocorridos, 
como contratação, férias, mudan-
ça de salário, por exemplo. Nesse 
nível, dados sensíveis como valor 
de salário, de remunerações ou 
indenizações serão omitidos.
 Nível Detalhado: Além dos 
dados do nível básico, o trabalha-
dor terá acesso à todas as demais 
funcionalidades e informações 
do aplicativo, como por exemplo: 
histórico de toda vida laboral e 
informações detalhadas de cada 
vínculo/contrato de trabalho, re-
querimento do Seguro Desempre-
go e demais funcionalidades.
 As funcionalidades dis-

poníveis no aplicativo permitem 
total acompanhamento das in-
formações e movimentações da 
CTPS, são elas: Tela de Qualifica-
ção Civil; Resumo dos Três Últimos 
Eventos; Dados Detalhados dos 
Vínculos Empregatícios; Indicador 
de Divergência de Vínculos; En-
viar/Compartilhar a CTPS; Painéis 
de Notificações, da Vida Laboral; 
do Seguro Desemprego; do Abo-
no Salarial; do Benefício Emergen-
cial de Preservação do Emprego e 
da Renda (BEM).
 Além disso continuam 
sendo realizados estudos para im-
plementação de melhorias, como 
inclusão do Painel do Fundo de 
Garantida do Tempo de Serviço – 
FGTS e um Atendimento Automa-
tizado (CHAT BOT), que já estão 
sendo analisados.
 Após a palestra a coor-
denado ra técnica da FIER, 
Karen Telles, informou que já es-
tão no processo de elaboração 
do plano de ação do CTRSRT para 
2021 e convidou todos os mem-
bros a colaborarem na construção 
do documento, enviando suas su-
gestões de temas e ações a serem 
trabalhados até o dia 15 de janei-
ro de 2021. As ideias podem ser 

Votação para presidência e vice-presidência 2021-2022 Membros do CTRSRT durante reuniãoApresentação sobre a CTPS Digital



INFORMATIVO DOS CONSELHOS TEMÁTICOS DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RORAIMA - Ano XX, Número 03 - Novembro de 2020 2

 A quarta reunião ordi-
nária do Conselho Temático 
de Micro e Pequena Empre-
sa, Economia e Política Indus-
trial (COMPI). Ocorrida no dia 
03 de novembro, teve como 
principal assunto as ações 
implantadas pelo Governo do 
Estado no Distrito Industrial, 
referente ao projeto de me-
lhorias do local.
 O responsável pela 
apresentação das ações foi 
o secretário da Seplan, Die-
go Prandino, que destacou 
os avanços empreendidos 
no polo industrial pela atual 
gestão, dentre eles, o pro-
jeto de revitalização que 
resultará em um novo Distri-
to e que já́  possui recursos 
assegurados pela Suframa 
(R$ 8.640.655,56) e Sudam 
(10.021.661,70) para iniciar a 
reforma.
 Outro ponto aborda-
do foi o trabalho que o go-
vernador Antônio Denarium 

vem fazendo para garan-
tir a segurança jurídica dos 
empresários que há muitos 
anos atuam no local. Con-
forme o titular da Seplan, só́ 
este ano, o governo entregou 
mais de 50 títulos definitivos 
para empresas de diversos 
setores.
 “São empreendimen-
tos que geram emprego e 
renda, e contribuem para o 
incremento do setor econô-
mico do nosso Estado e que 
há mais de 20 anos aguar-
davam por esse tão sonhado 
momento”, pontuou.
 O secretário explanou 
também sobre a solução pla-
nejada para a situação dos 
carvoeiros e informou que 
a instalação da 1º etapa do 
sistema de produção susten-
tável de carvão vegetal na 
área do Distrito Industrial de 
Boa Vista-RR, tem como pú-
blico alvo aproximadamen-
te 40 famílias. Explicou que 

hoje, aproximadamente, 180 
famílias atuam na atividade 
de produção de carvão no Es-
tado de Roraima, totalizando 
200 pessoas de forma direta, 
e mais 150 pessoas de forma 
indireta.
 Após a palestra a co-
ordenadora técnica da FIER, 
Karen Telles, informou que 
já estão no processo de ela-
boração do plano de ação do 
COMPI para 2021 e convidou 
todos os membros a colabo-
rarem na construção do do-
cumento, enviando suas su-
gestões de temas e ações a 
serem trabalhados até o dia 
15 de janeiro de 2021. As 
ideias podem ser enviadas 
pelo grupo de whats do con-
selho ou para o e-mail da CO-
TEC (cotec@fier.org.br), do 
CPAS (cpas@fier.org.br) ou 
do gabinete (gab.fierr@cni.
org.br).
 Durante a quarta reu-
nião aconteceu a votação 

COMPI trata de questões para revitalização do 
Distrito Industrial de Roraima

enviadas pelo grupo de whats do 
conselho ou para o e-mail da CO-
TEC (cotec@fier.org.br), do CPAS 
(cpas@fier.org.br) ou do gabinete 
(gab.fierr@cni.org.br).
 Durante a quarta reunião 
aconteceu a votação para presi-
dência e vice-presidência do con-
selho para o período de março 
de 2021 a março de 2022. Foram 
eleitos a senhora Suellen Campos 
para presidente e o senhor Joa-
quim Souza para vice-presidente.

 Ao final a representante 
da FIER, Karen Telles, realizou a 
apresentação dos informes, con-
forme segue abaixo:
• Confirmação de que a di-
vulgação da Balança Comercial de 
outubro seria realizada até 12/11, 
por e-mail e grupo do WhatsApp;
• Divulgação dos cursos 
EAD disponíveis acerca do tema 
Internacionalização de empresas 
e contatos para inscrições: Curso 
Exportação Passo a Passo; Curso 

Formação de Preço para Expor-
tação; Desenvolvimento e ade-
quação de embalagens para ex-
portação. Interessados entrar em 
contato com CIN/RR pelos telefo-
nes (95) 4009-5377/5378 ou pelo 
WhatsApp (95) 99127-3412.
• Realização de convite aos 
membros do conselho para que 
participassem do ENAI 2020, nos 
dias 17 e 18 de novembro, que 
aconteceu de forma online e gra-
tuita.

Presidente do COMPI, ao lado do secretário da Seplan durante 
apresentação 

Membros do COMPI durante reunião Votação para presidência e vice-presidência 2021-2022 
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 A reunião do Conselho 
Temático de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura (CTMAR), ocor-
rida no dia 10 de novembro, 
trouxe atualizações e orienta-
ções importantes a respeito de 
resíduos sólidos nas empresas 
industriais (RI).
 A apresentação foi rea-
lizada pela inspetora do meio 
ambiente da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Públicos e 
Meio Ambiente (SPMA), Maria 
Consolata de Oliveira Nóbre-
ga, que falou sobre a destina-
ção e tratamento de resíduos 
da indústria.
 A representante da 
SPMA abordou tópicos como 
definição; classificação; res-
ponsabilidade do gerencia-
mento; normativas de armaze-
namento; resíduos de logística 
reversa, tipos de tratamento 
de resíduos industriais; trans-
porte dos resíduos; empresas 
de destino para resíduos no 
município; disposição final dos 

RSI (aterro de RI); legislação 
pertinente; ações mitigadoras.
 Pela legislação brasi-
leira, a responsabilidade do 
Gerenciamento de RI é dos 
geradores, que são obrigados 
a cuidar do gerenciamento, 
transporte, tratamento e des-
tinação final de seus resídu-
os, essa responsabilidade é 
contínua e ininterrupta. Em 
caso de radioativos, como re-
síduos hospitalares, o descar-
te correto é uma atividade de 
responsabilidade exclusiva da 
Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN). Os resídu-
os radioativos são recolhidos 
e armazenados em depósitos 
existentes em unidades téc-
nico-científicas da CNEN, por-
tanto, toda vez que uma uni-
dade hospitalar for realizar o 
descarte dos resíduos radio-
ativos hospitalares, a CNEN 
deve ser notificada.
 A inspetora explicou 
ainda que o município de Boa 
Vista tem uma plataforma de 

gestão de resíduos sólidos (re-
síduos inertes – Classe II B), o 
sistema BVresíduos. A platafor-
ma possibilita ao cidadão coo-
perar com gestão de resíduos 
do município ao se cadastrar 
e inserir informações de sua 
empresa ou empreendimen-
to (Gerador, Transportador ou 
Destino Final) no sistema. Para 
realizar o cadastro basta aces-
sar o sistema (https://bvresi-
duos.pmbv.rr.gov.br/login).
 No município de Boa 
Vista já existem 18 empresas 
destino de resíduos com diver-
sas tipologias como lâmpadas, 
recicláveis, eletrônicos, óleo e 
derivados de petróleo, pilhas, 
baterias, pneus, óleo de fri-
tura, construção civil, sanea-
mento e saúde. Confira a lista 
abaixo:
 Após a palestra a coorde-
nadora técnica da FIER, Karen Tel-
les, informou que já estão no pro-
cesso de elaboração do plano de 
ação do CTMAR para 2021 e convi-
dou todos os membros a colabora-

Membros do CTMAR se atualizam acerca do tema 
Resíduos Sólidos na Indústria

para presidência e vice-pre-
sidência do conselho para o 
período de março de 2021 a 
março de 2022. Foram eleitos 
o senhor Vaneri Verri para 
presidente e o senhor João 
Tavares para vice-presidente.
 Ao final a representan-
te da FIER, Karen Telles, reali-
zou a apresentação dos infor-
mes, conforme segue abaixo:
• Confirmação de que 

a divulgação da Balança Co-
mercial de outubro seria rea-
lizada até 12/11, por e-mail e 
grupo do WhatsApp;
• Divulgação dos cur-
sos EAD disponíveis acerca 
do tema Internacionalização 
de empresas e contatos para 
inscrições: Curso Exportação 
Passo a Passo; Curso Forma-
ção de Preço para Exporta-
ção; Desenvolvimento e ade-

quação de embalagens para 
exportação. Interessados 
entrar em contato com CIN/
RR pelos telefones (95) 4009-
5377/5378 ou pelo WhatsA-
pp (95) 99127-3412.
• Realização de convite 
aos membros do conselho 
para que participassem do 
ENAI 2020, nos dias 17 e 18 
de novembro, que aconteceu 
de forma online e gratuita.

Membros do CTMAR durante reuniãoApresentação sobre os Resíduos Industriais Votação para presidência e vice-presidência 2021-2022 
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CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E RELAÇÕES TRABALHISTAS - CTRSRT
Presidente: Izabel Cristina Ferreira Itikawa – SINDIGRÃOS/RR. Vice-Presidente: Manoel Idalino Ferreira Chaves – SINDIGRAF/RR. Empresários: Lisete Pereira Carneiro – SINDICONF/RR; Joaquim Pedro de Souza – SINDI-
REPA/RR; Kátia Luiza Vieira Campos – SINDEARTER/RR; Suellen Campos de Lima – SINDEARTER/RR. Convidados: Emanuela Matias Ribeiro (Titular) e João Roberto do Rosário (Suplente) – RORAIMA ENERGIA; Magnólia 
Pereira Santos (Titular) e  Alice Letícia Santos Torreia (Suplente) – CERR; Magno Pillon Della-Flora (Titular) e Sissi Iardlei Santiago de Souza (Suplente) - SRTE/RR; Ana Valéria Sousa da Silva (Titular) e Ivana Serejo Freitas 
(Suplente) – CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA AMAZÔNIA (POLO BOA VISTA); Leoni Beatriz Siqueira (Titular) e Ailton Martins dos Santos (Suplente) – FECOMÉRCIO/RR; José Geraldo Ticianeli  (Titular) e Silvestre Lopes 
da Nóbrega (Suplente) – UFRR; Ana Patrícia de Vasconcelos Sousa (Titular) e Daniel Heli Aires Alencar Oliveira (Suplente) – CORREIOS/RR; Isadora Ferreira Braga (Titular) e Diego Mota de Araújo (Suplente)  – SETRABES/
RR; Paulo Magalhães Duarte Filho (Titular) e Edmir Cordeiro de Melo  (Suplente) – CAER. Sistema: FIER/RR: Assessoria Estratégica: Almecir de Freitas Câmara, Karen Aline Telles Zouein e Solange Minotto. Secretaria 
Executiva : Gabriel de Freitas Eckhardt. SESI/RR: Miriam Brito Penhaloza (Titular) e Raphael Saboia Tostes (Suplente). SENAI/RR: Francinaira de Melo Paixão e Alcides da Conceição Lima Filho. IEL/RR:  Paulo Oliveira da 
Silva (Titular) e Francineth Lima Prill (Suplente). 

Presidente: João de Lima Tavares – SINDIMAR. Vice-Presidente: Adriano Filino –  SINDICER. Empresários: Manoel Ribeiro Neto – SINDICER; Antônio Flávio Borges Brito – SINDICON; Ostenil Pereira da Silva – SINDICONF; 
Eudes de Castro Rosas – SINDIGRAF; Iracema do Valle Oliveira – SINDICONF; Vaneri Antônio Verri  - SINBRA. Convidados: Fabiano Vieira de Cristo e Silva – ATUALLIS. Instituições: Adriana Esquivel Bressani (Titular) e Fran-
cisco André Jean Pierry Fernandes (Suplente) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; Francisco Derval da Rocha Furtado (Titular)  e Jadir Correia da Costa (Suplente) - FACIR; Marcos Jorge de Lima (Titular) e João de Souza Gomes 
Neto (Suplente) – SEPLAN; Adailton Alves Fernandes (Titular) e Mgleide Batista Carneiro (Suplente) – AGÊNCIA DESENVOLVE RORAIMA; Kátia Maria Veskesky Machado (Titular) e Jefferson J. Batista da Silva (Suplente) – 
SEBRAE; João Carlos Araújo de Oliveira (Titular) – SEFAZ; Mário Marcos de Alcântara (Titular) – BANCO DO BRASIL; Aguardando nova gerencia fazer nova indicação - BANCO DA AMAZONIA. SISTEMA: FIER: Assessoria Estratégica: 
Almecir de Freitas Câmara, Karen Aline Telles Zouein e Solange Minotto.  Secretaria Executiva: Willian Tihago Quirino Sales. SESI: Débora Arraes Andrade Gruber (Titular) e Ana Célia Rodrigues Alves (Suplente). SENAI: 
Cícero Robson Bandeira Feitosa (Titular) e Marcelo José Ribeiro Chaves (Suplente). IEL: Lídia Maria das Dores Coelho Tavares (Titular) e Jorge Edson Lino Santos (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 de Magalhães Queiroz – SINDIMADEIRAS. Vice-Presidente: João da Silva- SINDIREPA. Empresários: André Felício Gonçalves - SINDICER; Ivan Jadson Colares – SINDIJOIAS; João Hortêncio Torres – 
SINDIMAR; Júlio Cesar Ferreira Izel – SINDIMADEIRAS; Rosinete Damasceno Baldi - SINDICONF. Empresários convidados: Eduardo Bayma Oestreicher; Ricardo Bulhões de Mattos. Instituições parceiras:   Otoniel Ribeiro 
Duarte (Titular) e  Edvan Alves Chagas (Suplente)  – EMBRAPA; Maria Consolata O. Nóbrega (Titular) e Vandson Brito Fernandes Taveira (Suplente) – SPMA; Walker Sales Silva Jacinto (Titular) e Kairo Icaro Alves dos Santos  
(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) – ELETRONORTE; Sebastião Oliveira 
Rebouças (Titular) e Virlândia Lacerda Diniz Alcoforado (Suplente) - UNIVIRR; Ionilson Sampaio de Souza (Titular) e Glicério Marcos Fernandes Pereira – 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: Marcelo José Ribeiro Chaves (Titular) e 
Francisco José Maia de oliveira (Suplente). IEL: Samadar Maria da Silva (Titular) e Hortência Isabel Franco dos Reis (Suplente). FIER - Assessoria Estratégica: Almecir Freitas Câmara, Karen Telles. Secretaria Executiva: 
Solange Minotto

rem na construção do documento, 
enviando suas sugestões de temas 
e ações a serem trabalhados até o 
dia 15 de janeiro de 2021. As ideias 
podem ser enviadas pelo grupo de 
whats do conselho ou para o e-
-mail da COTEC (cotec@fier.org.
br), do CPAS (cpas@fier.org.br) ou 
do gabinete (gab.fierr@cni.org.br).
 Durante a quarta reunião 
aconteceu a votação para presi-
dência e vice-presidência do con-
selho para o período de março de 
2021 a março de 2022. Foram elei-

tos o senhor Oneber Magalhães 
para presidente e o senhor João da 
Silva para vice-presidente.
 Ao final a representante da 
FIER, Karen Telles, realizou a apre-
sentação dos informes, conforme 
segue abaixo:
• Confirmação de que a di-
vulgação da Balança Comercial de 
outubro seria realizada até 12/11, 
por e-mail e grupo do WhatsApp;
• Divulgação dos cursos EAD 
disponíveis acerca do tema In-
ternacionalização de empresas e 

contatos para inscrições: Curso Ex-
portação Passo a Passo; Curso For-
mação de Preço para Exportação; 
Desenvolvimento e adequação de 
embalagens para exportação. In-
teressados entrar em contato com 
CIN/RR pelos telefones (95) 4009-
5377/5378 ou pelo WhatsApp (95) 
99127-3412.
• Realização de convite aos 
membros do conselho para que par-
ticipassem do ENAI 2020, nos dias 
17 e 18 de novembro, que aconte-
ceu de forma online e gratuita.


