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ENCONTRO COM EMPRESÁRIOS VAI REUNIR 

PALESTRANTES DE RENOME NACIONAL 

 Destaques 

  

 Variedades 

 Publicado em 1 de abril de 2019 

 

 
 
A proposta é proporcionar um ambiente que fomente a troca de 

ideias tendo como plano de fundo termos voltados para a 

realidade das empresas familiares locais. – Foto: Ascom/Fier 

 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), Charão 

Consultoria, Charão Contadores e o Sindicato da Indústria de Construção 
de Estradas, Terraplenagem e Obras do Estado de Roraima (Sindicon), 

realizarão dia 9 de abril, o Encontro de Empresários. O evento será, às 
19h, no auditório da Fier, localizado na Av. Benjamim Constant, 876 – 

Centro. 

A proposta é proporcionar um ambiente que fomente a troca de ideias 

tendo como plano de fundo termos voltados para a realidade das 

empresas familiares locais. Podem participar empresários, 
empreendedores, donos de pequenos negócios, líderes sindicais, 

contadores, administradores e afins. 

VEICÚLO DE COMUNICAÇÃO CIDADE EDITORIA DATA 
 

Site Folha Web 
(https://www.folhabv.com.br) 

 
Boa Vista 

 
Política 

 
29/03/2019 

 

https://roraimaemfoco.com/destaques/
https://roraimaemfoco.com/variedades/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://roraimaemfoco.com/encontro-com-empresarios-vai-reunir-palestrantes-de-renome-nacional/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://roraimaemfoco.com/encontro-com-empresarios-vai-reunir-palestrantes-de-renome-nacional/


 
O evento contará com palestrantes renomados que abordarão diversos 
temas como Gestão Contábil e os sistemas integrados, tributação, gestão 

financeira, entre outros. Será um evento diferenciado e oportuno para 

quem quer ter uma carreira de sucesso. 

Os interessados em participar do evento Encontro de Empresários podem 
fazer sua inscrição gratuitamente no link 
(http://forms.gle/fMDVMSdtkjHQC61R6). 
Palestrantes 

O empresário e contador Eduardo Charão, é diretor geral da Charão 
Consultoria e especialista em empresas familiares, conduzirá a palestra 

sobre “Gestão contábil moderna e os sistemas integrados (ERP)”. 

O Especialista tributário, especialista em MPE’s e em empresas familiares, 

Luiz Filipe Ozares, irá falar sobre “As oportunidades tributárias nas áreas 

de livre comércio”. 

Já Vinícius Santa’Ana, especialista em finanças corporativas, professor da 

Fundação Dom Cabral e outras instituições de capacitação executiva e 
especialista em empresas familiares, abordará “Gestão financeira baseada 

em indicadores como diferencial estratégico do negócio”. 

E o gestor de negócios e especialista em empresas familiares, Paulo 

Carvalho, ministrará a palestra sobre “Os desafios da sucessão no universo 

das empresas familiares”. 
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