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Lançada a comissão dos Prêmios Samuel Benchimol e 
Banco da Amazônia de empreendedorismo consciente

desenvolver localmente o programa “Pacto das 
Águas” que inicia neste ano e segue até 2023 
abordando temas e propósitos da Organização das 
Nações Unida – ONU voltados à geração de renda, 
educação, negócios sustentáveis pautados nas 
demandas da região.

Prêmio - Instituído em 2004, o Projeto Professor 
Samuel Benchimol é uma iniciativa do Governo 
Federal, promovida pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio exterior - MDIC e pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), em parceria com outras 
entidades como a Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(Suframa), o Banco da Amazônia e as Federações das Indústrias da 
Região Norte e também é realizado simultaneamente com o 
Prêmio Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente 
desde 2009.

A solenidade de premiação está prevista para o dia 22 de no-
vembro. Mais informações no site www.amazonia.mdic.gov.br.

início aos trabalhos de consultoria.
Para o presidente do Sindicato das Empresas 

Gráficas do Estado de Roraima a reunião do 
conselho foi extremamente produtiva e 
satisfatória “As empresas gráficas do estado, 
possuem essa necessidade de se adequar as 
legislações ambientais, e nós só temos a 
agradecer a FIER, por essa grande ajuda que nos 

está sendo dada, no sentido de viabilizar a execução desse plano 
ambiental de forma rápida e com baixo custo”.

Plano de consultoria - A FIER é a grande articuladora do plano de 
consultoria, sendo assim, responsável por mobilizar e sensibilizar 
as empresas associadas. O SENAI será o executor do plano e o 
SEBRAE por sua vez irá fornecer por meio do Sebraetec os subsídios 
necessários para a aplicação do plano de consultoria.

A Federação das Indústrias de Roraima – FIER, 
por meio do SENAI, em parceria com o SEBRAE 
realizaram na noite de terça-feira (16), a 
apresentação do plano de Consultoria Ambiental 
destinado às empresas filiadas ao Sindicato das 
Indústrias Gráficas do Estado de Roraima – 
SINDIGRAF.

Entre os assuntos discutidos estiveram 
Educação Ambiental e a importância da adequação das empresas à 
legislação, assessoria técnica e tecnológica com a implementação 
de soluções de problemas na empresa, bem como o Sebraetec, 
instrumento que permite às empresas o acesso subsidiado a 
serviços de inovação e tecnologia.

O pontapé inicial foi dado, com a assinatura do acordo entre o 
SINDIGRAF e as Instituições parceiras, e a partir de maio, a FIER dará 

FIER, SENAI e SEBRAE apresentam plano de assessoria ambiental 
para associados do SINDIGRAF
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A Mesa Redonda antecede o Ação Global e 
proporciona reflexão e troca de experiências sobre 
as diversas ações de Responsabilidade Social 
Empresarial e voluntariado, praticadas pelas 
empresas e instituições. 

O programa Ação Global acontece no dia 18 de 
maio, na vila Felix Pinto, no município do Cantá e 
contará com pelo menos 250 voluntários de 30 

instituições parceiras. O grande mutirão da cidadania é uma 
realização do SESI e da Rede Globo com a parceria de voluntários 
autônomos e de instituições públicas e privadas.

Empresários industriais, parceiros e público em 
geral se reuniram nesta quinta-feira (18), no 
Auditório do Centro de Educação do Trabalhador do 
SESI, para a edição 2013 da Mesa Redonda – Ação 
Global, que teve como tema: “Transformação Social 
pela Cidadania”. 

A palestra ficou a cargo do voluntário, consultor 
de design e professor universitário, Weber 
Negreiros. A programação, também contou com a apresentação do 
case sobre a atuação da Liga Roraimense de Combate do Câncer em 
prol da saúde da mulher, com a presidente da Liga, Drª. Magnólia 
Rocha. 

Ação Global 2013

Mesa Redonda abordou transformação social pela cidadania
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Aconteceu nesta sexta-feira (16), no auditório da 
Federação das Indústrias de Roraima – FIER, o 
encontro para a instalação da comissão organizadora 
dos Prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia 
de Empreendedorismo Consciente.

Participaram do evento, dirigentes do Sistema 
Indústria, instituições parceiras como: Universidade 
Federal de Roraima (UFRR) , Banco da Amazônia, Caixa 
Econômica Federal, Sebrae, Femarh, Secretaria 
Municipal de gestão Ambiental e Assuntos Indígenas, 
e IBAMA, além do coordenador nacional dos prêmios José Rincon e 
a representante da Humanitare Foundation Sheila Pimentel.

Em 2013, é celebrado o “Ano Internacional de Cooperação pela 
Água”. No Brasil, o foco é a Amazônia, por isso o programa integra o 
regulamento dos prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia 
de empreendedorismo consciente.

Sheila Pimentel participou do evento e, além disso, cumpriu 
uma agenda de visitas aos parceiros da FIER no prêmio. A ideia é 

Convite
CURSO PARA EMPRESÁRIOS

Como reduzir sua tarifa de energia elétrica?
Participe e veja porque esse tema é tão relevante para a competitividade da Indústria.

Aprenda a analisar a conta de energia e descubra se é possível otimizar os custos da sua empresa. 
Saiba também como agir coletivamente para defender tarifas mais competitivas.

Data: 25/04/2013
Hora: das 14h às 18h
Local: Auditório da FIER
Av. Benjamin Constant, 876 - Centro

Entre em contato com o Solange/Valéria pelos telefone 95 4009-5354 / 4009-5351 ou pelo e-mail 
cpas@fier.org.br

Garanta  já sua inscrição! 
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Alunos do Senai apresentam palestra educativa, sobre assédio 
moral e sexual

tipo de situação ocorre com certa frequência, conforme 
pesquisas realizadas. “Buscamos uma forma de 
esclarecer situações do nosso cotidiano e  ver onde 
estamos vulneráveis, no ambiente de trabalho, levando 
em conta que estamos iniciando nossa vida 
profissional”, enfatizou.

Segundo Fiama Mesquita, 17 anos, também 
aprendiz do SENAI, o assédio pode afetar diretamente a 
vida de uma pessoa tanto no âmbito profissional 

quanto no pessoal, muitas vezes faz com que a pessoa mude sua 
personalidade, com a família e amigos, além de outras consequências 
a saúde, como depressão, estresse, insônia, pesadelos, isolamento, 
redução da capacidade de se relacionar, aumento ou redução de peso 
exagerado, além de distúrbios digestivos.

Os aprendizes receberam as orientações de procedimentos a 
serem tomados, ao serem assediado, como anotar com detalhes as 
humilhações sofridas, evitar conversas com o agressor sem 
testemunhas, além de procurar o RH e diretoria da empresa para que 
possam tomar ciência do ocorrido, e caso não seja resolvido, procurar 
seu sindicato e relatar o ocorrido, e ainda o Ministério Público, Justiça 
do Trabalho e Comissões dos Direitos Humanos.

Os alunos do Senai e a instrutora Fernanda Silva do 
Casal, do curso de auxiliar administrativo na modalidade 
de Aprendizagem Industrial, tiveram a iniciativa de 
elaborar e apresentar uma palestra sobre assédio moral 
e sexual no ambiente de trabalho, convidando outros 
estudantes e também colaboradores para prestigiarem 
o referido evento.

Por meio desta palestra, os alunos explicaram o que é 
assédio moral e sexual, como ele pode ocorrer e como 
resolver esse tipo de situação, as implicações destas ações na vida 
pessoal da vítima, consequências destas ações sobre a saúde e as leis 
que resguardam. O evento, que teve a participação de 
aproximadamente 34 participantes.

O assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva como gesto, 
palavra, comportamento, atitude, que atente por repetição ou 
sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física 
de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de 
trabalho. O assédio sexual é toda tentativa de obter favores sexuais 
por meio de condutas reprováveis, indesejáveis e rejeitáveis, como o 
uso do poder que detém como forma de ameaça e condição de 
continuidade no emprego. 

Para o aprendiz Gabriell Barreto, de 18 anos, é importante 
contribuir com orientações para os colegas, pois infelizmente esse 

IEL-RR oferece vagas de estágio para estudantes
de nível médio e superior

No dia do índio, SESI promove exposição sobre etnologia para
alunos do CET

è  
14:00 às 20:00 - Vagas: 2

è  Curso: Design Gráfico - Semestre: A partir do  2° - Horário: 08:00 às 
12:00 - 14:00 às 18:00 - Vagas: 2

è  Curso: Ensino Médio/ Administração - Semestre: A partir do  2° - 
Horário: 08:00 às 10:00 e de 14:00 às 18:00 -  Vagas: 

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail 
estagioiel@ielrr.org.br, identificando no campo assunto, a palavra 
“estágio”, destacando a vaga pretendida no currículo, ou se dirigir ao 
IEL, na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 353 – Centro. Mais informações 
pelo telefone 3621-3573.

Curso: Secretariado Executivo - Semestre: A partir do  2° - Horário: O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, entidade que intermedia o acesso 
de estudantes do ensino médio e acadêmicos ao mercado de 
trabalho, está oferecendo 13 vagas de estágio para estudantes do 
Ensino Médio e Superior. Confira abaixo, a lista de vagas disponíveis:

è  Curso: Pedagogia - Semestre: A partir do  2° - Horário: 07:00 às 
13:00 - Vagas: 3 

è  Curso: Agronomia/Agronegócio - Semestre: A partir do  7° - 
Horário: 08:00 às 12:00  -  Vagas: 1 

è  Curso: Sistemas de Informação  -  Semestre: A partir do  3° - 
Horário: 08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00 - Vagas: 3

è  Curso: Administração/Secretariado Executivo - Semestre: A partir 
do  2° Horário: 12:30 às 13:30 - Vagas: 1
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com os adornos. E o que ela mais gostou, foi do 
cocar. “Ele é todo colorido e muito bonito”, disse, 
sorridente, a aluna do 1º período.

De acordo com a chefe da divisão de educação 
e divulgação do MIR, Rose Negrão, a exposição faz 
parte de um projeto que visa levar o museu para 
dentro das escolas. “Até o fim do ano, levaremos 
diferentes exposições para as escolas da capital e 
do interior. Os alunos terão oportunidade de 
conhecer mais sobre etnologia, arqueologia, 
história de Roraima, história natural e diversidade 

cultural”, ressaltou.
A diretora do CET, Ellen Cavalcante falou da importância da 

valorização das diferentes culturas indígenas. “Os alunos aprendem a 
respeitar e valorizar as diferenças, conhecendo cada uma das etnias 
existentes em Roraima. E nós aproveitamos esse momento para 
mostrar como a cultura indígena foi fundamental para a 
concretização do que hoje é o nosso Estado”, finalizou.

O Centro de Educação do Trabalhador do SESI, 
em parceria com o Museu Integrado de Roraima 
(MIR), realizou nesta sexta-feira (19), uma 
exposição sobre etnologia, em alusão ao dia do 
índio.

Os alunos da escola do SESI conferiram de 
perto, vários produtos da cultura indígena, como 
cocares, cestarias, utensílios para caça e pesca, 
além de adornos e artesanato.

Uma equipe de técnicas do MIR foi a 
responsável pelas orientações aos alunos. Alguns, 
jamais haviam visto de perto, grande parte dos itens do acervo.

A aluna da 8 série, Lorena Pereira da Silva, disse que já havia 
pesquisado os costumes dos povos indígenas, mas ver a exposição, 
teve uma sensação diferente. “É muito importante a preservação da 
cultura dos indígenas, afinal, eles foram os primeiros a habitar o 
Estado. É muito importante valorizar e preservar os costumes deles. 
Gostei muito”, disse.

A pequena Fernanda Gruber, de apenas 4 anos, ficou fascinada 

Foto: ASCOM/SESI


	Página 1
	Página 2

