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No dia 5 de julho foi realizada 
a terceira reunião do Conselho 
Temático de Responsabilidade 
Social e Relações Trabalhistas 
(CTRSRT). O encontro foi virtu-
al e contou com a presença de 
conselheiros, colaboradores da 
Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima (FIER) e convi-
dados.

No encontro do CTRSRT foi 
apresentada a palestra sobre 
ESG – Para o futuro sustentável 

Palestra foi ministrada pelo gestor de suprimentos da Embrapa

da sua empresa – projetos de 
Responsabilidade Social, minis-
trada pelo Analista da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa Roraima), Neudes 
Carvalho da Silva. 

Ele atua na Gestão de Suprimen-
tos da Unidade. Silva é graduado 
em Administração, com Mestra-
do Profissional em Propriedade 
Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para a Inovação, es-
pecializações em Auditoria e Ges-

tão Ambiental e MBA Executivo 
em Gestão de Projetos.

Sobre a palestra, a sigla ESG, 
em inglês, significa Environmen-
tal, Social e Governance, ou seja, 
práticas de gestão corporativa 
voltadas para responsabilidades 
ambientais, sociais e de gover-
nança. Esta é uma abordagem 
para avaliar até que ponto uma 
corporação trabalha em favor de 
objetivos sociais e não somente 
financeiros.
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A terceira reunião do Con-
selho Temático de Micro e Pe-
quena Empresa, Economia e 
Política Industrial (COMPI), da 
Federação das Indústrias do Es-
tado de Roraima (FIER), ocorreu 
de forma on-line no dia 5 de ju-
lho, quando foi ministrada uma 
palestra sobre Políticas de In-
centivo em Roraima, que falou 
sobre formas de empreender 
no Estado. 

A palestra foi apresentada por 
Nirval Queiroz, representante 
da Secretaria de Agricultura, 
Desenvolvimento e Inovação 
(SEADI). Ele é bacharel em Ad-
ministração, Negócios e Marke-
ting. No encontro foi aprovada, 
ainda, a ata da reunião anterior 
e apresentados os informes da 
FIER. 

Na ocasião, a coordenado-
ra técnica e administrativa da 

Palestra apresentada foi sobre Políticas de Incentivo em Roraima

COMPI

Tema ‘Políticas de Incentivo em Roraima’ é
apresentado na 3ª reunião do COMPI

FIER, Luana Barbosa, apresen-
tou um breve resumo da via-
gem realizada pela delegação 
da FIER a Brasília, onde o grupo 
participou do Diálogo da Indús-
tria com os Pré-Candidatos à 
Presidência da República e do 
Encontro Nacional da Indústria 
(ENAI) 2022, demonstrando a 
importância dessa pauta de de-
fesa de interesses e representa-
ção institucional.
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No dia 12 de julho ocorreu a 
terceira reunião do Conselho 
Temático de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais, Energia e 
Infraestrutura (CTMAR). O en-
contro foi virtual e teve a apre-
sentação do Instituto Amazônia 
+21 realizada pelo diretor-ad-
junto da instituição, Guilherme 
Gonzales e os colaboradores 
Fernando Temedo e Daniele 
Matzembacher. 

O Instituto Amazônia +21 é 

CTMAR

Instituto Amazônia +21 é apresentado na terceira 
reunião do CTMAR

Conselheiros puderam conhecer e tirar dúvidas sobre o Instituto Amazônia +21

uma organização da sociedade 
civil de iniciativa de empresá-
rios da Amazônia, com suporte 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) e de nove fede-
rações das indústrias dos esta-
dos da Amazônia Legal. 

A proposta do instituto é pro-
mover negócios sustentáveis 
na região e contribuir para o 
desenvolvimento econômico 
sustentável, com foco na valo-
rização da diversidade social, 

ambiental e econômica da Ama-
zônia. 

O tema gerou bastante intera-
ção a respeito da possibilidade 
de apoio técnico para constru-
ção de projetos de captação de 
recursos para investimento na 
Amazônia Legal, em especial 
Roraima. O encontro foi produ-
tivo e os participantes tiveram a 
oportunidade de conhecer mais 
sobre Instituto Amazônia +21 e 
sanar dúvidas.


