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 Os conselheiros que com-

põem o Conselho Temático de Res-

ponsabilidade Social e Relações Tra-

balhistas, participaram da 5ª e última 

reunião ordinária, no dia 6 de novem-

bro, no auditório da Federação das In-

dústrias do Estado de Roraima – FIER.

 A reunião foi conduzida pelo 

presidente do Conselho, empresário 

Janilson Chaves Nery e pelo vice-pre-

sidente, João da Silva, os quais deram 

as boas-vindas a todos e agradeceram 

suas presenças.

 Seguindo a pauta da reunião 

ordinária, foi convidado para minis-

trar uma palestra o contador, advoga-

do e especialista em Direito Tributá-

rio, Perildes Araújo, o qual apresentou 

os conceitos gerais do e-social, que já 

entrou em vigor neste ano de 2018, 

o especialista esclareceu aos empre-

sários alguns pontos de atenção para 

que as empresas possam se adequar 

aos novos processos  e, principal-

mente, as questões voltadas para a 

fiscalização do trabalho por meio das 

entidades gestores do e-social, que 

são  a Receita Federal, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Caixa Econômica 

Federal e o INSS.

 Durante a palestra o especia-

lista Perildes destacou que o todo em-

pregado pode ter informações sobre 

o e-social, como cópias de recibo de 

pagamentos, por exemplo, por meio 

de um código de acesso via internet.  

 O presidente do Conselho, Ja-

nilson Chaves Nery, questionou como 

funciona a fiscalização. “Inicialmente, 

os dados passarão por um sistema 

em que irão cruzar as informações, 

se houver algum tipo de diferença ou 

inconsistência, a empresa será fisca-

lizada, automaticamente o sistema 

envia uma mala direta para a empresa 

sobre o ocorrido, ou seja, em primei-

ro momento não autuam, eles enviam 

uma carta para fazer as correções nas 

informações e, se persistir, a empresa 

será autuada”, respondeu o palestran-

te ao explicar que esse processo ocor-

re, primeiro, por meio eletrônico.

  O conselheiro e Superinten-

de do Ministério do Trabalho, Mágno 

Pillon Della-Flora, que também é au-

ditor fiscal complementou em relação 

a parte trabalhista. “O e-social é uma 

5ª Reunião ordinária do CTRSRT Palestrante Perildes Araújo
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plataforma que já facilita as integra-

ções das informações onde se copila 

do dados e informações da empre-

sa, em uma auditoria, por exemplo, 

a empresa deverá fornecer informa-

ções concretas, GFIPES, dados junto 

à Caixa Econômica Federal, a Receita 

entre outros onde esses órgãos envol-

vidos terão acesso. A tendência é que 

tudo isso se pacifique, pois se trata de 

uma importância grande, tanto para o 

empregado, quanto para o emprega-

dor. Vale ressaltar que, o e-social, não 

muda a legislação e a reforma traba-

lhista foi feita de forma separada do 

e-social que é uma ferramenta de in-

tegração”, assegurou o conselheiro.  

 Como de praxe, na última 
reunião do ano e após a palestra, é 
aberto espaço para que todos possam 
dar sugestões para o Plano de Ação 
do ano seguinte. A conselheira Fran-
cinaira de Melo Paixão, representante 
do SENAI, apontou como sugestão a 
ser trabalhado ano de 2019, os aspec-
tos da reforma da previdência, o que 
mudou e quais os seus desdobramen-
tos. 
 Ainda seguindo a pauta da 
última reunião ordinária do ano, tam-
bém foi realizada a eleição para a 
presidência do Conselho e para a con-

dução dos trabalhos no ano de 2019, 
conforme prevê o regimento interno. 
Com o resultado da votação, a em-
presária Izabel Cristina Itikawa, será a 
presidente do CTRSRT e o empresário 
Joaquim Pedro de Souza, vice-presi-
dente.
 O atual presidente do CTRSRT, 
empresário Janilson Chaves Nery, pa-
rabenizou os candidatos eleitos, de-
sejou um bom trabalho e uma gestão 

tranquila. 

 Em seguida a coordenadora 
técnica da FIER, Karen Telles, apresen-
tou um balanço da 6ª edição do Prê-
mio FIER de Redação e Artigo Cientí-
fico, que neste ano, participaram 30 
unidades de educação entre escolas, 
faculdades e universidades, resultan-
do em 75 trabalhos de redações e 
artigos científicos.  Os trabalhos clas-
sificados em 1º e 2° lugares tiveram 
seus autores, orientadores e escolas 
premiados com troféus, certificados e 
itens como computadores, impresso-
ras e notebooks, de acordo com suas 
colocações.
 Karen Telles também fez dois 
convites aos conselheiros. O primeiro 
tratou da “1ª Feira de Empreende-

dorismo: Oportunidades e Desenvol-

vimento Regional” para refugiados, 

migrantes e brasileiros, que foi reali-

zada no dia 13 de novembro e contou 

com a participação de mais de 120 

venezuelanos que atualmente vivem 

em Boa Vista, eles participaram de 

palestras com órgãos e instituições a 

respeito de mercado de trabalho for-

mal, aberturas de empresas, acesso 

ao crédito e cooperativismo.  

 O segundo, foi a respeito do 
Seminário sobre Energias Renováveis 
realizado no dia no dia 14 de novem-
bro, que teve como base um estudo 
aprofundado sobre a viabilidade de 
fontes alternativas para o desenvol-
vimento de Roraima, realizado pelo 
Instituto Habib Mahbub de Desenvol-
vimento. O evento teve o apoio do Fó-
rum das Federações Representativas 
de Classes Empresariais de Roraima.
 Após os informes o presiden-
te do Conselho encerrou a reunião e 
fez agradecimento ao colegiado pelo 
compromisso durante o ano de 2018. 
“Agradeço a oportunidade de estar 
presidindo este Conselho Temático, 
desejo a todos um restante de ano de 
muito sucesso e boas festas, que nós 
enquanto cidadãos comuns e empre-
sários possamos ter um Brasil melhor 

em 2019”, finalizou Janilson Chaves. 
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Conselheiros conhecem startup que atua no 
gerenciamento de resíduos sólidos

5ª Reunião ordinária do CTMAR Palestrante Laércio Furtado Ferreira Junior - CEO  

  A 5ª reunião ordinária do 
Conselho Temático de Meio Am-
biente, Recursos Naturais, Energia 
e Infraestrutura – CTMAR, aconte-
ceu no dia 08 de novembro, no au-
ditório da Federação das Indústrias 
do Estado de Roraima- FIER, em 
que foi presidida pelo presidente, 
Oneber de Magalhães Queiroz, o 
qual deu as boas-vindas e esten-
deu seus agradecimentos ao cole-
giado.
 Foi convidado pelo conse-
lho, o Administrador e Mestre em 
Ciências do Ambiente e Sustenta-
bilidade na Amazônia, consultor 
em gestão ambiental e sustentabi-
lidade, Laércio Furtado Ferreira Ju-
nior, CEO do startup IRIS Soluções 
Ambientais, o qual apresentou 
uma Plataforma WEB que visa faci-
litar o gerenciamento de resíduos 
sólidos da construção civil (RCC/
RDC) conectando geradores a em-
presas transportadoras de forma 
simples e segura.
 De acordo com Laércio 
Furtado, o sistema apresenta mó-
dulos diferenciados conforme a 
necessidade de cada segmento, 
seja Indústria e comércio (gerado-
res), gestores no monitoramento, 
transportadores (logística reversa 
ou destinação final), reciclador (ca-
tadores e cooperativas. 

 Entre os benefícios desta-
cados em sua apresentação, todo 
processo realizado pela startup 
auxilia no cumprimento da Políti-
ca Nacional de Resíduos, facilita a 
gestão de informações e evita per-
das e falhas no processo, padroniza 
a comunicação com fornecedores, 
minimiza a possibilidade de passi-
vos ambientais e prejuízos para a 
empresa, permite o controle com-
pleto de documentos e licenças, 
otimiza a elaboração de relatórios 
e investimentos, auxilia no cumpri-
mento de prazo, com lembretes e 
alertas de vencimentos e sistema-
tiza as informações em gráficos e 
dashboards para orientar a toma-
da de decisões estratégicas. 
 “A nossa proposta é pro-
porcionar uma redução de custos 
dos transportes e despesas para as 
indústrias, além de gerar compar-
tilhamento de informações e gerar 
novos negócios”, afirmou o pales-
trante Laércio Furtado Ferreira.
 Conforme o regimento in-
terno do Conselho, a última reu-
nião ordinária do ano, deve ser re-
alizada a eleição para a presidência 
do Conselho e condução dos tra-
balhos para o ano seguinte.   
 Após a votação foi anuncia-
do o resultado da eleição que teve 
como resultado, o empresário Júlio 

César Ferreira Izel para presidente 
e o empresário João da Silva, vice-
-presidente.
 No segundo momento da 
reunião ordinária a coordenadora 
técnica da FIER, Karen Telles, des-
tacou nos informes, o resultado 
do Prêmio FIER de Redação e Arti-
go Científico 2018, que neste ano, 
participaram 30 unidades de edu-
cação entre escolas, faculdades e 
universidades, resultando em 75 
trabalhos de redações e artigos 
científicos.  
 A coordenadora também 
convidou os conselheiros para 
participarem da “1ª Feira de Em-
preendedorismo: Oportunidades 
e Desenvolvimento Regional” para 
refugiados, migrantes e brasileiros, 
que foi realizada no dia 13 de no-
vembro e contou com a participa-
ção de mais de 120 venezuelanos 
que atualmente vivem em Boa Vis-
ta. E para Seminário sobre Energias 
Renováveis, realizado no dia no dia 
14 de novembro, que teve como 
base um estudo aprofundado so-
bre a viabilidade de fontes alter-
nativas para o desenvolvimento de 
Roraima, realizado pelo Instituto 
Habib Mahbub de Desenvolvimen-
to. 
 Ao final o presidente do 
Oneber de Magalhães Queiroz, 
encerrou a reunião e fez um agra-
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Palestra sobre competitividade em tempos de 
crise foi apresentada na reunião do COMPI

O administrador e professor Carlos Augusto Matos de Carvalho durante a palestra 5ª reunião ordinária do COMPI

 O Conselho Temático de 
Micro e Pequena Empresa, Econo-
mia e Política Industrial – COMPI, 
realizou no dia 27, no auditório da 
Federação das Indústrias do Esta-
do de Roraima – FIER, a 5ª reunião 
ordinária, que foi conduzida pela 
presidente, a empresária Iracema 
do Vale, a qual manifestou seus 
agradecimentos e deu as boas-vin-
das aos membros do conselho. 
 Diante do cenário econô-
mico, político e social em que atra-
vessa o Brasil e, sobretudo, o Esta-
do de Roraima, foi conduzida uma 
palestra, cuja proposta foi apre-
sentar que tipos de ações podem 
ser realizadas para se obter ou ala-
vancar a competitividade empre-
sarial, mesmo em tempos de crise. 
 Sobre o assunto, o adminis-
trador e professor Mestre em Eco-
nomia da Universidade Federal de 
Roraima, Carlos Augusto Matos de 
Carvalho, apresentou um estudo 
sobre as perspectivas e compor-
tamentos da economia brasileira. 
Falou de algumas estratégias de 
competição como a diferenciação, 
liderança no custo total de pro-
dução e distribuição na indústria 
como um todo, foco no mercado-

-alvo e nos segmentos. 
 O administrador trouxe um 
contexto mais atualizado sobre a 
competividade, que diz respeito ao 
processo de escolha de estratégias 
em um contexto dinâmico, regido 
por uma situação concorrencial e 
pela interação entre as estruturas 
que o condicionam e as condutas 
inovadoras das organizações que 
podem transformá-lo. O palestran-
te ainda destacou pontos impor-
tantes para se sobressair da crise 
como capital social, inteligência 
artificial, incentivo à criatividade, 
inovação, transferência tecnológi-
ca, estabelecimento de redes, sig-
nificado ao trabalho e perspectiva 
de crescimento.
 Seguindo a reunião, o as-
sessor contábil, Maclisson Chagas, 
compartilhou alguns itens que fo-
ram tratados durante a reunião do 
COMPEM, realizada no dia 29 de 
outubro, em Brasília. Os destaques 
foram para a nova composição 
do Congresso Nacional (Câmara 
e Senado); os projetos de interes-
ses das MPE’s; as novas regras do 
Simples Nacional 2019; e-social; 
transformação digital do NAC que 
está em desenvolvimento uma 

plataforma em que o atendimen-
to prévio será feito por um “robô”, 
que na prática é um simulador de 
concessão de crédito e a análi-
se do Governo Bolsonaro, onde a 
CNI está trabalhando uma agenda 
para o Poder Executivo, incluindo 
a agenda de 100 primeiros dias do 
governo, com matérias que repre-
sentam algum retorno para a in-
dústria.
 Após a participação do as-
sessor sobre as informações do 
COMPEM, houve a eleição para a 
presidência do Conselho, confor-
me o regimento interno. Foram 
eleitos para condução dos traba-
lhos em 2019, o empresário Adria-
no Filino para a presidência e João 
Tavares para vice.
 A atual presidente, Irace-
ma do Vale, parabenizou os novos 
presidentes eleitos, agradeceu os 
membros do conselho pelo ano de 
trabalho que classificou como pro-
dutivo.  
 Os informes como resulta-
do do Prêmio FIER de Redação e 
Artigo Científico 2018, e as suges-
tões para o Plano de Ação 2019, 
serão compartilhados por e-mail e 
no grupo de trabalho, por meio do 
WhatsApp.


