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 No dia 05 de novembro, o 
Conselho Temático de Responsa-
bilidade Social e Relações Traba-
lhistas (CTRSRT), realizou a quinta 
reunião ordinária de 2019, no au-
ditório da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima – FIER. 
 A presidente do CTRSRT, 
Izabel Itikawa, deu início a reunião 
agradecendo a presença do conse-
lho e dos representantes empresa-
riais. Em seguida, houve a leitura, 
aprovação e assinatura da ata da 
reunião anterior. 
 Logo após, a especialista 
em Medicina do Trabalho e Perícias 
Médicas, Milena Araújo Ferreira, 
deu início a palestra que abordou 
a readaptação dos trabalhadores 
após retorno do INSS, além de 
apresentar as normas e planos es-
tabelecidos para o seu retorno.
 Auxílio-doença e licença 
maternidade foram enfoques da 
apresentação, segundo a espe-
cialista Milena, “alguns benefí-
cios independem de carência, por 
exemplo o salário maternidade 
para seguradas empregadas (em-
pregada doméstica e a trabalhado-

ra avulsa), além do auxílio doença. 
Independente do período que a 
pessoa começou a trabalhar”.
 Ela ainda ressaltou a por-
taria interministerial n° 2.998, de 
agosto de 2001, lei 8.213/91, art. 
151, que aborda as doenças que 
não necessitam de comprovação 
de carência, para auxílio-doença 
e aposentadoria por invalidez. São 
elas: Tuberculose ativa, hansení-
ase, alienação mental, esclerose 
múltipla, hepatopatia grave, neo-
plasia maligna, cegueira, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardio-
patia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, estado avançado 
da doença de Paget (osteíte defor-
mante), síndrome da deficiência 
imunológica adquirida (aids) ou 
contaminação por radiação, com 
base em conclusão da medicina 
especializada. 
 Por fim, após terminar a 
apresentação, a palestrante pas-
sou por um momento de pergun-
tas e respostas e, ao final, recebeu 
o agradecimento da presidente do 
conselho pela palestra esclarece-

dora. 
 Posteriormente foi anun-
ciado que as sugestões de pautas 
para as reuniões do conselho para 
o próximo ano, será aceito até o 
dia 10 de janeiro de 2020. A re-
presentante da FIER, Karen Telles, 
anunciou os currículos dos três 
candidatos para a eleição da pre-
sidência do Conselho Temático de 
Responsabilidade Social e Relações 
Trabalhistas. A eleição contou com 
três candidatos. Após a apuração 
da contagem dos votos, a empre-
sária Izabel Itikawa foi reeleita para 
presidência, e Idalino Chaves como 
vice-presidente. 
 Ao encerrar a reunião a 
coordenadora técnica Karen Tel-
les, agradeceu a participação 
dos empresários e conselheiros 
na FEIND 2019, na oportunidade 
mostrou os vídeos que mostram 
os grandes resultados do evento, 
na sequência foi informado que a 
Balança Comercial e o ICEI seriam 
enviadas até o dia 12 de novem-
bro, por e-mail e grupo de what-
sapp para os membros do conse-
lho. 

Especialista em Medicina do Trabalho e Perícias Médicas, Milena Araújo FerreiraMembros do conselho durante a reunião ordinária
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Conselheiros conhecem o programa de Habitação e 
financiamento da Caixa Econômica Federal

 No do dia 05 de novem-
bro, ocorreu a 5ª reunião ordi-
nária do Conselho de Micro e 
Pequena Empresa, Economia e 
Política Industrial (COMPI), no 
auditório da Federação das In-
dústrias do Estado de Roraima – 
FIER.  
 A abertura da reunião 
foi conduzida pelo presidente 
Adriano Filino que deu as boas-
-vindas aos membros do Conse-
lho agradecendo as contribui-
ções e participação ao longo do 
ano. Na sequência houve a leitu-
ra e assinatura da ata da reunião 
anterior.
 Nos assuntos administra-
tivos e seguindo o plano de ação 
do ano vigente, o presidente 
convidou o gerente da Caixa Eco-
nômica Federal, e responsável 
pelo setor de Habitação, Lucyano 
Bruno de Morais, para apresen-
tar os critérios para o uso de ma-
teriais nas obras financiadas pela 

Caixa, também falar dos projetos 
e benefícios para as empresas 
industriais e concessão de finan-
ciamentos. 
 O gerente relembrou o 
cenário local de três anos ao atu-
al. “Nesse período, estávamos 
nesta mesma sala reunidos com 
empresários e representantes 
institucionais e era perceptível 
o pessimismo na economia do 
estado de Roraima. Já hoje o ce-
nário é completamente otimista, 
tanto na habitação quanto em 
outros setores. Segundo alguns 
indicativos locais, o crescimento 
do PIB 2019/2020 reflete direta-
mente no índice de confiança do 
consumidor e construtor”. 
 O palestrante ainda res-
saltou dados do CAGED, no qual 
demonstraram que a geração de 
empregos na construção civil em 
2019 voltou a crescer e acumu-
lou um saldo positivo ao gerar 
116 mil empregos comparados 

com o ano anterior, que no mes-
mo período gerou apenas 80 mil.  
Além disso, a produção industrial 
de insumos da construção civil 
em 2019 tem crescido em ritmo 
mais acelerado do que as demais 
áreas pela primeira vez em 5 
anos.
 Na sequência, foi reali-
zada a eleição para a presidên-
cia do Conselho para 2020. De 
acordo com o resultado o em-
presário João Tavares foi eleito 
como presidente, e o empre-
sário Adriano Filino como vice-
-presidente.
No final, foi mostrado o vídeo 
que foi vinculado na imprensa lo-
cal sobre o resultado da 5ªedição 
da Feira da Indústria de Roraima 
– FEIND 2019 e para finalizar, foi 
informado que a Balança Comer-
cial e o ICEI seriam enviadas até 
o dia 12 de novembro, por e-mail 
e grupo de WhatsApp para os 
membros do conselho.

Conselheiros esclarecem duvidas sobre a habitação e fiananciamentos Gerente da Caixa Econômica Federal, e responsável pelo setor de Habitação, 
Lucyano Bruno de Morais durante a palestra.
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 A quinta reunião ordinária 
de 2019 do Conselho Temático de 
Meio Ambiente, Recursos Natu-
rais, Energia e Infraestrutura (CT-
MAR), foi realizada no dia 07 de 
novembro, no auditório da Fede-
ração das Indústrias do Estado de 
Roraima - FIER. 
 A abertura da reunião foi 
feita pelo presidente do CTMAR, 
Júlio Izel, o qual deu as boas-vindas 
e agradeceu aos conselheiros pela 
presença e o compromisso diante 
do Conselho. Em seguida, houve a 
leitura, aprovação e assinatura da 
Ata da reunião anterior. 
 Posteriormente, a convite 
do presidente a assessora especial 
da Secretaria de Articulação Muni-
cipal e Política Urbana – SEAMPU, 
Marina Pimentel, abordou o Acor-
do Internacional de Transporte 
Terrestre Brasil – Guiana. Segundo 
ela, o governo atual tem total inte-
resse na proposta. “Desde o início 

do trabalho do governador, Antô-
nio Denarium, fomos instigados 
para que o acordo venha de fato 
se concretizar, pois, agora temos 
as estradas sendo reformadas e 
poderemos receber cargas que ve-
nham pela fronteira e benefician-
do a economia do estado de Rorai-
ma”, concluiu. 
 A palestrante ainda abor-
dou o contexto histórico desse 
acordo, no qual ela ressaltou a 
burocracia do Brasil em legitimar 
documentação e os atrasos no 
acordo devido as questões políti-
cas que a Guiana passa. Por fim, 
ela destacou a conclusão das rotas 
que foram abordadas no acordo. 
São elas: Boa Vista/Lethem, Le-
them/Georgetown, Georgetown/ 
Lethem e Lethem/Boa Vista. 
 Em seguida, o presidente 
agradeceu pela apresentação e 
informou o início das eleições da 
presidência do CTMAR. A eleição 

contou com quatro candidatos. 
 A secretária do CTMAR, 
Solange Minotto, conduziu a en-
trega das cédulas e apuração da 
contagem dos votos. Em seguida 
foi anunciado o resultado vota-
ção tento como novo presidente, 
Oneber de Magalhães e vice-presi-
dente, João da Silva para o ano de 
2020. 
 No final, foi informado que 
a Balança Comercial e o ICE seriam 
enviadas até o dia 12 de novem-
bro, por e-mail e grupo de whatsa-
pp para os membros do conselho. 
Solange Minotto finalizou sua par-
ticipação informando a divulgação 
do Prêmio Professor Samuel Ben-
chimol e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente 
2019, e na oportunidade mostrou 
o vídeo que foi vinculado na im-
prensa local sobre o resultado da 
5ªedição da Feira da Indústria de 
Roraima – FEIND 2019.

Acordo Internacional de Transporte Terrestre 
Brasil/Guiana é abordado no último encontro do 

CTMAR

Conselheiros atentos na palestra sobre acordo de transportes. A palestrante Marina Pimentel, Presidente Júlio Izel e o vice-presidente João da Silva
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