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No dia 14 de setembro de 2021 a 
Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima (FIER) realizou a quarta 
reunião ordinária do Conselho Te-
mático de Responsabilidade Social 
e Relações Trabalhistas (CTRSRT). A 
pauta foi a apresentação e discussão 
do tema “Sustentabilidade nas Orga-
nizações” que ocorreu de maneira 
on-line através da plataforma Google 
Meet.

A Presidente do Conselho, Suelen 
Campos, iniciou a reunião agrade-
cendo aos integrantes do conselho 
e dando sequência à pauta, passou 
a palavra a palestrante e superinten-
dente da FIER e SESI/RR, Almecir de 
Freitas Câmara.

Na palestra primeiramente foram 

repassadas as informações sobre a 
importância da sustentabilidade nos 
processos das empresas. Desta ma-
neira foram explicados as diferenças 
conceituais entre sustentabilidade, 
sustentável e sustentado. “Quando 
a gente está falando de desenvolvi-
mento sustentável estamos buscan-
do alternativas para criar possiblida-
des para crescimento da economia, 
área social e tudo de maneira ecolo-
gicamente correta. Produzindo desta 
forma nossos produtos se tornam 
mais bem vistos pela sociedade. A 
sua empresa pode ter um ou 100 
empregados, mas você pode fazer a 
diferença”, explicou Almecir.

Entre algumas dicas para tornar 
um negócio mais sustentável estão: 

um planejamento estratégico, uma 
gestão ambiental, uso eficiente da 
água, um gerenciamento de resídu-
os sólidos, uso eficiente de energia. 
“Inclusive sobre a questão do geren-
ciamento de resíduos sólidos, nós 
temos uma parceria para que todas 
as empresas industriais tenham o 
seu programa até março do ano que 
vem. Já é uma dica. Procure o SENAI 
e vamos fazer o encaminhamento do 
Sebraetec. Um programa desse custa 
R$ 6 mil e o SENAI está pagando 90% 
dele. É um trabalho em conjunto da 
nossa federação juntos com o SENAI 
e SEBRAE”, afirmou.

Após isso, a palestra trouxe o con-
ceito e importância da prática de ESG 
(sigla em inglês para Environmental, 
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Social and Governance) que é um ín-
dice que avalia as operações das em-
presas conforme os seus impactos 
em três eixos da sustentabilidade - o 
meio ambiente, o social e a gover-
nança. A medida oferece mais trans-
parência aos investidores sobre as 
empresas nas quais eles estão inves-
tindo. “São coisas simples que fazem 
a diferença no mundo. São uma série 
de pequenas ações que podem mu-
dar e fazer de fato uma gestão am-
biental. Por exemplo, só esse mode-
lo de reunião on-line já faz com que 
economizemos papel, combustível”, 
avaliou.

A palestra trouxe exemplos práti-
cos sustentáveis que tem ocorrido 

na sociedade roraimense, como a 
produção de energia solar feita pela 
Prefeitura de Boa Vista, a redução 
do uso de copos plásticos e descar-
táveis, além da instalação de coletor 
de pilhas e baterias feitas no SENAI. 
Também foram mostrados os pro-
jetos de hortoterapia e da sacola 
ecológica reutilizando sacos de ra-
ção canina realizados pelo SESI/RR e 
projetos sustentáveis dos sindicatos 
representantes da FIER como os tra-
balhos com retalhos realizados pelo 
SINDICONF, as peças artesanais reali-
zadas com materiais recicláveis feitos 
pelo SINDEARTER. 

“São exemplos que fazem gran-
de diferença. É o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. Essa 
consciência ambiental ainda falta em 
nossos moradores, em nossa socie-
dade como um todo, mas isso pou-
co a pouco se modifica. Acho que o 
conselho temático foi muito feliz em 
escolher esse tema”, revelou Almecir.

Ao fim da reunião, a presidente do 
conselho Suelen Campos agradeceu 
a lembrança feita ao SINDEARTER 
na palestra realizada e encerrou a 
reunião.  “Fico contente em ter nos 
usado como exemplo. Fazemos essas 
peças pensando na sustentabilidade 
e na arte. Agradeço a Almecir pelas 
informações apresentadas”, finalizou 
a presidente.

Exemplos de práticas sustentáveis realizados dentro da sociedade roraimense foram divulgados
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O Conselho Temático de Micro e 
Pequena Empresa, Economia e Polí-
tica Industrial (COMPI) realizou sua 
quarta reunião ordinária no dia 14 
de setembro. Assim como as outras 
reuniões, esta também foi realizada 
de maneira on-line por meio da pla-
taforma Google Meet às 16h.

Após abertura e agradecimentos 
aos presentes realizado pelo presi-
dente do conselho Vaneri Verri, o 
gerente de política econômica da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), Mário Sérgio Carraro realizou 
a apresentação das propostas de 
reforma tributária (PECs 45/2019 e 
110/2019). O intuito foi conhecer os 
pontos mais importantes, seus im-
pactos no setor industrial e como a 
CNI irá trabalhar nesta reforma junto 
ao Senado Federal.

Conforme o gerente, o tema envol-
ve um intrincado panorama político 

e mostrou o horizonte das reformas 
no atual momento. “A CNI tem tra-
balhado muito e discutido, porque o 
sistema tributário praticamente diz 
ao consumidor que se ele comprar 
um produto da indútria ele acabará 
sendo mais tributado. Existe uma de-
sigualdade na forma como os setores 
são tributados e não concordamos 
com isso. Quem tem um benefício 
hoje não quer abrir mão de nenhum 
real. O jogo político e a disputa é 
muito dura, mas temos trabalhado 
nessa linha de conversar”, explicou 
Mário Carraro.

A apresentação destacou que a 
ideia atual seria a redução de tributos 
que substituiriam a atual carga tribu-
tária. A estrutura-base que o novo 
sistema tributário poderá incluir o 
IVA (imposto sobre valor agregado) 
DUAL que deve substituir impostos 
como Cofins, ICMS, ISS e o imposto 

seletivo que substitui o IPI. 
Foram trazidos alguns estudos 

como as notas técnicas realizadas 
pelo IPEA, CCif/UFMG que avaliaram 
a reforma como ponto importante 
para acelerar o crescimento adicio-
nal do PIB brasileiro. 

Sobre a questão regional no novo 
sistema tributário, conforme Mário 
Sérgio Carraro, a reforma terá a capa-
cidade de melhorar a distribuição da 
receita entre os estados brasileiros. 
“Roraima não é um estado de renda 
baixa e sim de renda média. Assim 
teria um ganho em termos de arre-
cadação de ICMS de R$ 140 milhões. 
Hoje esses ganhos seriam maiores. 
O importante é ter isso em mente 
porque Roraima seria um dos esta-
dos beneficiados com mais receita”, 
revelou o gerente.

Na ocasião houve também uma 
explicação sobre a análise do PL 

Tema com alta complexidade, reforma tributária foi debatida em quarta reunião do COMPI
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e seus impactos no setor industrial  
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2337/2021 que traz a reforma do 
imposto de renda. “Esse projeto de 
lei faz uma reforma profunda do im-
posto de renda. Esse projeto tem três 
pernas mexendo na tributação dos 
resultados dos investimentos pro-
dutivos, na tributação de aplicação 
financeiras e na tabela da tributação 
das pessoas físicas”, afirmou ainda 

Carraro.
Após abrir para perguntas técnicas 

feitas pelos participantes, o presi-
dente Vaneri Verri destacou o tema 
como complexo e a explicação do 
gerente como importante para solu-
cionar dúvidas dos participantes. “O 
tema é bastante difícil tanto que ul-
trapassamos o tempo normal da reu-

nião ordinária. Gostaria de parabeni-
zar o gerente da CNI, Mário Carraro, 
por conseguir elucidar dúvidas e sim-
plificar na medida do possível um 
assunto complicado, extenso e difícil 
como esse”, afirmou o presidente ao 
finalizar a reunião.

Explanação destacou o novo sistema tributário com o IVA DUAL e Imposto seletivo que substitui alguns conhecidos como o IPI, o ICMS e Cofins

Inpactos da reforma no setor indústrial foi um dos temas discutidos. 
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Apresentação do Plano de Desenvolvimento Industrial de Roraima 2030 foi realizada pelo secretário da SE-
PLAN, Emerson Baú

Os membros do Conselho Temáti-
co de Meio Ambiente, Recursos Na-
turais, Energia e Infraestrutura (CT-
MAR) reuniram-se na tarde do dia 09 
de setembro, em formato virtual, por 
meio da plataforma Google Meet, 
para sua quarta reunião ordinária de 
2021.

A reunião foi conduzida pela pre-
sidente do conselho, Oneber de 
Magalhães Queiroz, que iniciou sua 
participação dando as boas-vindas e 
agradecendo a participação dos pre-
sentes. A pauta central do encontro 
foi a apresentação do Plano de De-
senvolvimento Industrial de Roraima 
2030 feita pelo secretário de Planeja-
mento e Desenvolvimento do Estado 
de Roraima (SEPLAN), Emerson Baú.

No geral o objetivo da palestra foi 
conhecer as etapas de implemen-
tação desse plano e seus benefícios 
para o setor industrial de Roraima. 
Após as práticas administrativas do 
conselho, o secretário começou des-
tacando em sua apresentação que 
o plano busca trazer uma “visão de 

estado” com vistas a ser direcionado 
em longo prazo. “O intuito é transfor-
mar Roraima em um lugar inovador 
e sustentável. Aqui temos uma visão 
de gestão de Estado já que ele sem-
pre foi gerido em curto prazo. Que-
remos que as próximas gestões que 
assumam tenham um direcionamen-
to, um caminho a seguir. O intuito é 
transformar Roraima num território 
diferenciado de desenvolvimento na 
Amazônia. Aliar esse crescimento a 
sustentabilidade, a parte ambiental, 
social, econômica, a criação de uma 
matriz independente de economia”, 
explicou Emerson.

O secretário da SEPLAN ainda infor-
mou que o plano de desenvolvimen-
to dividiu o estado em eixos de atu-
ação. São eles: Gestão e Economia, 
Infraestrutura, Desenvolvimento 
Sustentável, Saúde, Educação, Segu-
rança e Bem-Estar. 

Como informado cada eixo possui 
seus respectivos objetivos, planos e 
na ocasião foi apresentado de ma-
neira mais aprofundada o eixo de de-

senvolvimento sustentável. “A ideia é 
gerar qualidade de vida tornando Ro-
raima um modelo para região ama-
zônica na conciliação de produção e 
sustentabilidade. Assim nosso intuito 
é dar segurança jurídica para todos 
criando um ambiente de negócios fa-
vorável através de cadeias produtivas 
definidas de forma estratégica”, afir-
mou o secretário.

Entre alguns planos discutidos es-
tão a governança fundiária, gestão 
ambiental, qualidade sanitária, Ro-
raima Agroambiental, etnodesenvol-
vimento nas terras indígenas. Outros 
pontos também foram apresentados 
com foco no fortalecimento de seto-
res produtivos estratégicos com pla-
nos de desenvolvimento industrial, 
do turismo, fortalecimento comercial 
e do setor de serviços, além de bus-
car conexão dos produtos roraimen-
ses com o mercado externo. “O setor 
industrial é estratégico para susten-
tar o Roraima 2030”, destacou Emer-
son Baú.

Após a apresentação, o presidente 

CTMAR

Plano de Desenvolvimento industrial estadual 
Roraima 2030 é apresentado aos conselheiros do 

CTMAR
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do conselho, Oneber Queiroz, suge-
riu a inserção da questão do simples 
ambiental dentro da pauta e depois 
abriu a palavra para os demais par-
ticipantes. Outros integrantes como 
o vice-presidente João da Silva des-
tacou a segurança política como sub-
sídio importante para o trabalho do 
empresário. 

Ao fim da reunião, a superinten-
dente da FIER e SESI, Almecir de 
Freitas Câmara, destacou a parceria 
e participação da federação dentro 
da construção do Roraima 2030. “A 
federação nunca teve uma parceria 
tão forte com as secretarias de esta-
do. Em prol do desenvolvimento de 
Roraima esse plano nós participamos 

ativamente. A voz da indústria está 
dentro dele e entendemos que tem 
ações e atividades que demoram 
para vermos o resultado, mas acre-
ditamos andar a passos largos para 
crescer e desenvolver o Estado”, re-
velou ainda Almecir.

Esta é quarta reunião ordinária que ocorreu no dia 09 de setembro em formato virtual pelo Google Meet

Almecir de Freitas destacou a união entre a FIER e as secretarias estaduais, além da participação da FIER dentro da cons-
trução do plano


