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CTRSRT

Ações de saúde e segurança no trabalho
são apresentadas durante reunião

No dia 15 de julho os membros do CTRSRT 
assistiram a apresentação sobre a importân-
cia e como as ações de saúde e segurança no 
trabalho podem melhorar a competitivida-
de das empresas. A gestora da Unidade de 
Saúde do SESI, Gleice Oliveira e Lopes, 
destacou os conceitos de ambiente de 
trabalho e os componentes que o tornam 
mais saudável e com menos riscos, apresen-
tando exemplos de como as empresas 
podem se adequar às normas regulamenta-
doras do Ministério do Trabalho.

Na sequência foi feito um resumo da visita 
técnica à Eletrobras/Eletronorte, realizada 
no dia 21 de maio, para que os conselheiros 
conhecessem as práticas que garantem o 
índice de zero acidentes na empresa.

 “Foi um momento importante, acredito 
que não só para a Eletrobras/Eletronorte, 
que pode compartilhar suas experiências, 
mas também para os conselheiros e 
empresários. Eles puderam observar que a 
execução dessas práticas, contribuem para 
a segurança do trabalhador e a qualidade do 
seu serviço. Eles viram que, se toda empresa 
adotar essas práticas, e adequá-las à sua 
realidade garantirá retorno financeiro para 
empresa e preservará o maior patrimônio 

que é o colaborador”, destacou a Assessora 
da Superintendência da Eletrobras/ 
Eletronorte, Conceição Lobo.

Os conselheiros discutiram e aprovaram 
um novo formato para as reuniões . A partir 

de agora as palestras que seguiam o 
calendário das reuniões, terão temas 
comuns a todos os conselhos, otimizando o 
número de palestras.

CONSELHO TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
RELAÇÕES TRABALHISTAS

Presidente: Lisete Pereira Carneiro (Novo Membro) 
Empresários: Rosinete Damasceno Baldi – SINDICONF; Elton Carneiro 
– SINDIGRAF; Helisson Fonseca da Silva – SINDIGRAF.
Convidados: Alcides da Conceição de Lima Filho – FIER; Izabel Crist ina 
Ferreira It ikawa - SINDIGRÃOS; Jarbas Bonh– Escritório Nelson Willans 
Asssociados; Maria Conceição de Mendonça Lobo - ELETRONORTE: 
Magnólia Pereira Santos – CERR.   
Sistema:
FIER: Izaura Coelho - Secretária Execut iva; Maria Lúcia - Secretária 
Execut iva; Assessoria Estratégica -  Almecir de Freitas Câmara;
SESI: Jeff erson Haron Diniz Mendes, Miriam Brito Penhaloza;
SENAI: Francinaira de Melo Paixão; IEL: José Rui Furtado Bezerra.

CONSELHO TEMÁTICO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, 
ECONOMIA E POLÍTICA INDUSTRIAL

Presidente: Iracema do Valle Oliviera. 
Empresários: Raimundo Pereira da Silva – SINDIGRAF; Ostenil Pereira 
da Silva – SINDICONF; Marcelo Lopes Bussachi – SINDIGRAF; Djalma 
Costa da Silva – SINDIGRAF. 
Convidados: Fabiano Vieira – Atuallis; João de Lima Tavares - SINDI-
MAR; Francisco Derval Furtado – SEPLAN; André Vicente Cursino 
Raposo – CEF; Misael Moreno dos Santos - BASA; Edson Carvalho de 
Moraes - SEFAZ.
Sistema:
FIER: Izaura Coelho – Secretária Execut iva; Maria Lúcia – Secretária 
Execut iva ; Assessoria Estratégica Almecir de Freitas Câmara;
SESI: Maria Auristela de Lima, Débora Arraes Andrade Gruber;
SENAI: Cícero Robson Bandeira Feitosa; IEL: Lídia Maria das Dores
Coelho Tavares, Thaise Coelho Ferreira.

CONSELHO TEMÁTICO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURAIS, ENERGIA E INFRAESTRUTURA

Presidente: Maria Luiza Vieira Campos. 
Empresários: João da Silva – SINDIREPA; Aldemar Carvalho – SIN-
DIPAN; Wanderkley Bitt ar – SINDIPAN; Ivan Jadson Colares - SINDI-
JOIAS.
Convidados: Convidados: Luiz Felipe Gonçalves – Secretaria Mu-
nicipal de Gestão Ambiental e Assuntos Indígenas;  Elizabeth Mit ie 
Fukuda; Francisco Joaci de Freitas Luz – EMBRAPA; Francisco Doan 
Rabelo – PUBLICOLOR; Ricardo Bulhões de Matt os - FECOMÉRCIO.
Sistema:
FIER: Izaura Coelho - Secretária Execut iva; Solange Minott o Saraiva 
– Secretária Execut iva; Assessoria Estratégica; Almecir Freitas Câma-
ra; SESI:  Marcilene Rosa Mendes; Gardênia Cavalcante  Figueira; 
SENAI: Arnaldo Mendes de Souza Cruz, Antônio Carlos Rabelo; 
IEL: Samadar Maria da Silva.

Conselhos Temát icos da FIER

Gestora da Unidade de Saúde do SESI Gleice de Oliveira e Lopes destacou as práticas que contribuem para a saúde e segurança do trabalha
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COMPI

Conselho de Desenvolvimento, Condomínio Industrial
e Distrito são abordados na terceira reunião do ano 

Conselho Temático de Meio Ambiente, Recursos
Naturais, Infraestrutura e Energia

Em sua terceira reunião ordinária de 

2014, o Conselho Temático de Micro e 

Pequena Empresa, Economia Política e 

Industrial,  os membros assistiram a 

apresentação do plano de trabalho do 

Conselho de Desenvolvimento Industrial para 

o ano de 2014, conduzida pelo secretário 

executivo do CDI, André Cerri. Ele destacou 

ainda o plano de trabalho, a problemática das 

invasões na área do Distrito Industrial, a 

No dia 17, foi realizada a reunião do 
CTMAR, quando foi apresentado o relatório 
s o b re  a  i n a u g u ra ç ã o  d a  U s i n a  d e  
Beneficiamento de Plásticos Rígidos, projeto 
criado a partir de uma sugestão do Conselho. 
Foi feito um resumo sobre a partição da FIER 
no Conselho de Consumidores da Eletrobras e 
da CERR, representando a classe industrial do 
Estado.

O s  c o n s e l h e i r o s  d e b a t e r a m  a  
necess idade  de  ma is  ag i l idade  no  
licenciamento ambiental por parte da 
secretaria municipal responsável pelos 
processos. Foram relatados casos em que 
fiscais ambientais aplicam penalidades com 
base no novo Código Florestal, referentes a 
processos que já foram tramitados com base 
no Código Florestal antigo, o que contraria o 
princípio legal de que a legislação não pode 
retroagir para prejudicar o cidadão.

O conselho discutiu e aprovou novo 
formato para as reuniões. A partir de agora as 
palestras que seguiam o calendário das 
reuniões, terão temas comuns a todos os 
conselhos, otimizando o número de palestras.

versão preliminar para conhecimento dos 

Conselheiros, assim como as informações do 

posto do BNDES que funciona na FIER.

 O conselho discutiu e aprovou um 

novo formato para as reuniões. A partir de 

agora as palestras, terão temas comuns a 

todos os conselhos, de modo a otimizar o 

tempo e  ter  mais  part ic ipação do 

empresariado.

 

cr iação de uma nova quadra  para  

disponibilizar lotes para os setores de 

serralheria e reparação de veículos, os 

procedimentos e documentos necessários 

para aqueles empresários que desejam 

formalizar pedidos de instalação no Distrito 

Industrial.

O plano de acompanhamento de 

atendimento do Núcleo de Acesso ao Crédito, 

proposto pela CNI foi apresentado em sua 

Apresentação do plano de trabalho do Conselho de Desenvolvimento Industrial para o ano de 2014

Conselheiros discutem processos referentes ao licenciamento ambiental


	Página 1
	Página 2

