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 O fluxo migratório de ve-
nezuelanos para Roraima tem au-
mentado cada vez mais. Segundo 
dados da Polícia Federal, em 2017, 
cerca de 40 mil migrantes cruza-
ram a fronteira do Estado. Por en-
tender o impacto desse fenômeno 
social para Roraima, assim como a 
necessidade de desenvolver ações 
solidárias, tanto a curto, quanto 
a longo prazo, a Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima 
(FIER), convidou representantes 
da Organização Internacional para 
as Migrações (OIM) e do Serviço 
Jesuíta para Migrantes e Refugia-
dos (SJMR), para tratarem sobre 
o assunto no Conselho Temático 
de Responsabilidade Social e Re-
lações Trabalhistas (CTRSRT), no 
Conselho Temático de Micro e Pe-
quena Empresa, Economia e Políti-
ca Industrial (COMPI) e no Conse-
lho Temático de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Energia e Infra-
estrutura (CTMAR).
 As reuniões do CTRSRT e 
do COMPI ocorreram no dia 06 
de março e para tratar sobre o as-

sunto da migração estiveram pre-
sentes a Assistente de Projetos da 
OIM, Anneli Nobre e a Responsá-
vel pelo setor de inserção laboral 
da SJMR, Tainá Giordan.
 A reunião do CTMAR acon-
teceu no dia 08 de março e contou 
com a presença da coordenadora 
de Campo da OIM, Yssyssay Rodri-
gues e do coordenador do SJMR, 
Cleiton Abreu.
 As representantes da OIM 
apresentaram uma pesquisa rea-
lizada, a pedido do Conselho Na-
cional de Imigração (CNIg), pelo 
Observatório das Migrações Inter-
nacionais (OBMigra) e pela Cáte-
dra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), 
um fórum acadêmico para promo-
ção dos direitos dos refugiados da 
Universidade Federal de Roraima 
(UFRR), com o apoio da Alto Co-
missariado das Nações Unidas 
para Refugiados (ACNUR), que foi 
feita com o objetivo de analisar o 
perfil sociodemográfico e laboral 
dos imigrantes venezuelanos para 
subsidiar a formulação e imple-
mentação de políticas migratórias 

específicas, em conformidade com 
as necessidades da imigração ve-
nezuelana no Brasil.
 De acordo com a pesquisa 
o perfil dos imigrantes é de uma 
população jovem, em fase laboral, 
na qual 72% das pessoas possuem 
entre 20 e 39 anos, sendo 73,3% 
homens e 69,7% mulheres. Apre-
sentam um alto nível de formação 
superior/educação formal, sendo 
28,4% do total com ensino supe-
rior completo, 3,5% possuem Pós-
-Graduação, 30,5% possuem en-
sino médio, ensino fundamental 
(completo e incompleto) e analfa-
betos somam 22%. 
 Conforme o que foi apre-
sentado cerca de 28,4% do to-
tal possuem formação superior/
educação formal, 3,5% possuem 
Pós-Graduação, 30,5% do total 
possuem ensino médio, ensino 
fundamental (completo e incom-
pleto) e analfabetos somam 22%. 
A principal motivação apresentada 
para o deslocamento é a crise eco-
nômica, em segundo lugar a crise 
política, como também a busca 

Conselheiros do COMPI durante a apresentação do plano de 
ação para 2018

Apresentação da OIM para os membros do CTMARConselheiros durante a abertura da primeira reunião ordiná-
ria do CTRSRT
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por emprego e tratamentos de 
saúde.
 Foi identificado que há 
uma alta taxa de desemprego e 
de indivíduos que trabalham por 
conta própria. Cerca de um quarto 
desta população está empregada 
atualmente, principalmente na in-
formalidade.
 Um dos pontos tratados e 
esclarecidos para os conselheiros 
foi o fato de que as leis trabalhis-
tas brasileiras são igualmente apli-
cadas aos estrangeiros, ou seja, 
trabalhadores estrangeiros têm os 
mesmos direitos dos brasileiros, 
de modo que ambos têm direitos 
e deveres conforme disposto nas 
leis.
 Já os representantes do 
SJMR, apresentaram a parte mais 
prática da situação, sobre a inser-
ção laboral dos imigrantes no mer-
cado de trabalho. A instituição faz 
um cadastro dos imigrantes para 
que sejam analisadas suas primei-
ras necessidades básicas, após 
isto são realizadas atividades de 
assistência social e jurídica para a 
permanência regular do indivíduo 
no país e também para que tenha 
acesso a justiça. 
  Esclareceu que são feitas 
palestras de sensibilização com o 
empregador, para desmistificar al-
gumas questões, para que assim 
veja o cadastro de vagas, a possi-
bilidade de fazer entrevista e con-
tratação do imigrante, quando isto 
ocorre, tanto o empregador, como 
o contratado assinam um termo 
de conduta ética.
 Após as apresentações, os 
conselheiros puderam então tirar 
dúvidas sobre o assunto, além de 
destacarem a importância de dar 
visibilidade e pensar em soluções 
sobre o assunto.
 Conforme o presidente do 
CTRSRT, Janilson Nery, o momen-
to foi para maior visibilidade da 

situação dos imigrantes. “É uma 
grande satisfação está aqui a fren-
te desse conselho e presidi-lo pela 
primeira vez. Acredito que o que 
foi tratado a respeito da questão 
migratória dos venezuelanos é 
de grande importância para nós, 
porque são informações que não 
temos no dia a dia. Só vemos a di-
ficuldade, o trabalho informal, as 
vezes até desumano, mas agora 
poderemos, além de saber nossos 
direitos enquanto cidadãos, anali-
sar o que podemos estar fazendo 
por esse povo tão sofrido”, desta-
cou.
 Já a vice-presidente do 
COMPI, Iracema do Valle, que pre-
sidiu a reunião, conta que enxerga 
a situação como conflituosa, mas 
que a ajuda é necessária. “É uma 
situação complicada e polêmica. 
Contudo, foi válido o debate, pois 
tem que ser falado. E dentro das 
possibilidades enquanto socieda-
de civil estamos abertos para so-
mar”, afirmou.
 Realizar medidas governa-
mentais de auxilio são o caminho 
para ajudar os imigrantes e a po-
pulação nacional, segundo o pre-
sidente do CTMAR, Oneber Maga-
lhães. “Analisar essa situação com 
o olhar humanitário é importante, 
percebo também que o governo 
precisa sanar com urgência a de-
ficiência que temos nas áreas de 
saúde, educação, dentre outras. 
Para que, dessa forma, além de 
conseguir atender a população 
brasileira, também esteja prepa-
rado para situações como a que 
estamos vivendo com os venezue-
lanos” frisou.
 Durante as reuniões acon-
teceu a posse do novo presidente 
do CTRSRT, Janilson Chaves Nery; 
da nova presidente do COMPI, 
Rosinete Dasmaceno Baldi, que 
não pôde estar presente e foi re-
presentada pela vice-presidente, 

Iracema do Valle, que também to-
mou posso na ocasião e; do novo 
presidente do CTMAR, Oneber 
Magalhães e seu vice-presidente, 
João da Silva, além dos presiden-
tes e vice-presidentes dos conse-
lhos, foram empossados todos os 
membros. Nas primeiras reuni-
ões ordinárias de 2018, ocorreu a 
apresentação e aprovação do pla-
no de ação 2018 para os três con-
selhos e a apresentação do Prêmio 
FIER de Redação, edição 2018.
 A ex-presidente do CTR-
SRT, Izabel Itikawa, falou sobre a 
experiência durante o período de 
mandato e agradeceu a oportuni-
dade. “Gostaria de agradecer os 
dois mandatos em que estive à 
frente desse conselho temático, 
para mim, isso resultou em um 
prazer imenso. Tive a oportunida-
de de discutir vários assuntos im-
portantes para o fortalecimento 
da indústria e o andamento dos 
nossos trabalhos enquanto em-
presários e instituições. Queria 
nesse momento pedir desculpas 
pelas minhas falhas, porque todo 
ser humano é passível disso e di-
zer que continuarei como parti-
cipante do CTRSRT e procurarei, 
dentro da minha capacidade, con-
tribuir no que for necessário. Mui-
to obrigada e que Deus abençoe 
você Janilson na presidência desse 
conselho temático, que você seja 
bastante iluminado e que possa 
conduzir, com amplitude e sere-
nidade, com bastante humildade 
e envolvimento e, acima de tudo, 
com o comprometimento de fazer 
o que for melhor, eu tenho certe-
za de que você tem condições de 
conduzir os trabalhos como presi-
dente, como líder desse grupo tão 
seleto. Muito Obrigada”, concluiu.
 O novo presidente, Janil-
son Nery, destacou o trabalho re-
alizado pela ex-presidente e falou 
sobre a forma que deseja conduzir 
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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: Rosinete Damasceno Baldi – SINDICONF. Vice 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. 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).

seu mandato. “É com grande pra-
zer que estou a frente desse con-
selho. Primeiramente gostaria de 
agradecer a Izabel, pela brilhan-
te condução durante esses anos, 
inclusive em ações como a Ação 
Global, na qual esteve bem atuan-
te, inclusive trabalhando no dia. 
Eu a considero um exemplo e pre-
tendo seguir os seus conselhos no 
meu mandato. Quero agradecer a 
presença de todos e dizer que pre-
tendo conduzir da melhor forma 
possível nossas reuniões e ativida-
des, também sou uma pessoa su-

jeita a erros, mas estou aqui com 
o intuito de somar e estou aberto 
e disponível para sugestões dos 
senhores conselheiros. Acredito 
que temos muito a contribuir para 
2018. Sejam todos bem-vindos”, 
finalizou.

Resíduo de óleo de Cozinha – Ain-
da durante a reunião do CTRSRT, 
o presidente convidou os conse-
lheiros a participarem da iniciativa 
promovida pelo SINDIREPA, que 
consiste em reservar o óleo de 
cozinha usado em garrafas pets 
e entregar nos pontos de coleta, 
que são todas as oficinas de moto 

e carro filiadas ao sindicato. O 
material será doado para alguma 
entidade que realiza trabalhos so-
ciais, como a Fazenda Esperança, 
por exemplo, que utiliza o resíduo 
na fabricação de sabão, além de 
lembrar que esse pequeno gesto 
contribui para a preservação do 
meio ambiente.

Presidente do CTRST falando sobre os reíduos


