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As inscrições para edição 2017 do Prêmio Professor 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de

Empreendedorismo Consciente estão abertas
As inscrições iniciaram no dia 17 de 

maio e encerrarão no dia 31 de agosto 

de 2017 e, podem ser feitas somente no 

portal dos prêmios (www.amazonia.ibict.

br), com exceção da categoria Microem-

preendedor de Sucesso na Amazônia 

(Prêmio Florescer). 

O Prêmio Professor Samuel Benchi-

mol é dividido em duas categorias: Pro-

jetos de Desenvolvimento Sustentável 

na Região Amazônica, que irá contem-

plar as iniciativas pioneiras e; Persona-

lidades dedicadas ao Desenvolvimento 

Sustentável da Região Amazônica, que 

irá contemplar trajetórias pioneiras. O 

Prêmio Banco da Amazônia de Empreen-

dedorismo Consciente também divide-se 

em duas categorias: Iniciativa de Desen-

volvimento Local (IDL) e, a categoria de 

premiação honorífica, que abrange o reconhecimento de empresas (Em-

presa na Amazônia) e de Microempreendedores de Sucesso na Amazônia 

(Prêmio Florescer), para este serão indicados, pelo Banco da Amazônia, 10 

clientes, entre empreendedores (pessoa física) e beneficiários do Programa 

Amazônia Florescer, que contribuem para o desenvolvimento sustentável 

da região. 

O prêmio está em seu 13º ano e as instituições de representação em-

presarial, sindical ou profissional, as universidades ou instituições de pes-

quisas, sediadas no Brasil ou no exterior, instituições públicas e privadas 

com atuação no desenvolvimento sustentável da Amazônia, além de insti-

tuições que tenham como objetivo promover o desenvolvimento regional, 

nacional ou internacional, empresas públicas ou privadas com investimen-

tos na região e autônomos com atividades referentes à Amazônia podem 

se inscrever. 

Também será permitida a candidatura de empresas incubadas e de em-

preendedor individual na categoria IDL, cujas iniciativas tragam em seu es-

copo conceitos e práticas de “Economia Criativa”, “Economia Verde”, e/ou 

“Agroecologia e Produção Orgânica”. O Regulamento, a ficha de inscrição e 

outras informações estão disponíveis nos portais IBICT (www.amazonia.

ibict.br), do Banco da Amazônia (www.bancoamazonia.com.br) e no site 

da Federação da Indústrias do Estado de Roraima - FIER (www.fier.org.

br).

O julgamento dos candidatos acontecerá no dia 19 de outubro de 2017 

e a outorga acontecerá no dia 24 de novembro de 2017, em local a ser defi-

nido. O valor total da premiação para cada categoria (Projetos de Desenvol-

vimento Sustentável na Região Amazônica e Iniciativa de Desenvolvimen-

to Local) será de R$ 60 mil. Serão selecionados três projetos e iniciativas, 

sendo que o primeiro colocado receberá R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais); o segunda R$ 15.000,00 (quin-

ze mil reais) e o terceiro receberá R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

Esse ano as homenagens são 

para os 75 anos do Banco da Amazô-

nia, os 60 anos da Universidade Fede-

ral do Pará (UFPA) e ao Ano Interna-

cional do Turismo Sustentável para o 

Desenvolvimento.

Os Prêmios foram instituídos 

pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

e Banco da Amazônia, com o apoio da 

Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), Secretaria de Estado de Plane-

jamento, Desenvolvimento, Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Amazonas 

(SEPLANCTI/AM) e do Serviço Bra-

sileiro de Apoio à Micro e Pequena 

Empresa (SEBRAE).

A iniciativa recebe o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ino-

vação (MCTI), por meio do seu Instituto Brasileiro de Informação em Ci-

ência e Tecnologia (IBICT); do Ministério da Integração Nacional (MI), das 

Federações de Indústrias da Região Amazônica e Fundações de Amparo a 

Pesquisa.

Na edição de 2013, um projeto roraimense foi vencedor em segundo 

lugar na categoria Suporte ao Desenvolvimento Regional. Emerson Clayton 

Arantes, da Universidade Federal de Roraima ganhou com o projeto: Incu-

badora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Econô-

micos Solidários- ITCPES/UFRR: formação em economia cooperativa e soli-

dária para superação da pobreza em Roraima. A solenidade de premiação 

foi realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima, no espaço 

Domus, e contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas, entre 

os agraciados, representantes das Federações das Indústrias dos estados 

da região norte, parceiros e apoiadores do evento e diversas autoridades.

SAMUEL BENCHIMOL – O Prêmio Professor Samuel faz uma homena-

gem ao pesquisador que nasceu em Manaus (AM) em 13 de julho de 1923. 

Foi escritor (109 trabalhos publicados, membro da Academia Amazonense 

de Letras), acadêmico (Professor Emérito da Universidade do Amazonas, 

onde lecionou por mais de 50 anos), pesquisador (catedrático da disciplina 

“Introdução à Amazônia”) e, em toda a sua obra, sempre defendeu a ne-

cessidade de que o desenvolvimento sustentável da Amazônia deve respei-

tar quatro parâmetros e paradigmas fundamentais: ser economicamente 

viável, ecologicamente adequado, politicamente equilibrado e socialmente 

justo. Benchimol também foi líder comunitário (presidente do Comitê Is-

raelita do Amazonas) e empresário (co-fundador do grupo Bemol-Fogás). 

Samuel Benchimol faleceu em 2002.
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Participe!
Pesquisa sobre co-participação, poupança e franquia nos 

planos de saúde privados

Consulta Pública sobre enquadramento de atividades 
potencialmente poluidoras é prorrogada

A indústria é a maior financiadora de planos de saúde privados no Brasil 

. Por esse motivo, o SESI está envidando esforços junto à agência regulado-

ra – ANS, institutos de estudos e universidades para produzir informações 

mais adequadas à tomada de decisão e à gestão da saúde do trabalhador 

pela indústria.

O Cenário dos últimos 10 anos da saúde suplementar é caracterizado 

por inflação médica acima de 15% ao ano em média e com os empregado-

res assumindo quase que a totalidade dos custos. Com o intuito de manter 

a sustentabilidade do setor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar está 

discutindo uma proposta para regular os planos com coparticipação e fran-

quia, que têm o potencial de conscientizar os beneficiários sobre a utiliza-

ção desnecessária diante de um cenário de custos crescentes. Tal proposta 

prevê que as empresas poderão ofertar produtos com coparticipação de até 

40% ou com franquia. Neste contexto, este questionário tem por objetivo 

avaliar o potencial interesse dos contratantes de planos de saúde coletivos 

A consulta pública sobre o projeto de revisão do enquadramento das 

atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambien-

tais do Cadastro Técnico Federal (CTF/APP) foi prorrogada até 18/08/2017. 

O objetivo é receber contribuições que permitam aperfeiçoar a regula-

mentação sobre o tema.

Uma Instrução Normativa (IN) do Ibama regulamentará o enquadra-

mento das atividades no CTF/APP. As especificações relacionadas a cada 

atividade, assim como as normas que incidem sobre elas, estão detalha-

das em 200 Fichas Técnicas de Enquadramento (FTEs) que serão publica-

das como anexo da IN e servirão como referência oficial.

empresariais em planos com mecanismos financeiros de regulação (copar-

ticipação e franquia).

Para responder essa pesquisa, você levará aproximadamente 10 minu-

tos. Vale ressaltar que os resultados serão apresentados apenas em grupo, 

não permitindo a identificação individual dos entrevistados ou suas opini-

ões sobre as questões. Serão feitas algumas perguntas iniciais para melhor 

conhecer a empresa que você trabalha e depois faremos algumas outras 

sobre planos de saúde com coparticipação e planos de saúde com franquia.

Todas as indústrias participantes receberão um exemplar do relatório 

de pesquisa, comentado para o setor industrial. A Pesquisa está hospeda-

da no site do Instituto de Estudos sobre Saúde Suplementar - IESS (https://

www.iess.org.br/?p=questionarios&id=2).

O link da pesquisa está disponível no corpo do e-mail, pelo qual este 

informativo foi enviado. Clique em cima e será redirecionado para a pá-

gina da pesquisa.

Como participar

Os interessados devem analisar as Fichas Técnicas de Enquadramento 

(FTEs) e  preencher o formulário de contribuições disponível no site com 

endereço abaixo.

Prazo

O envio de comentários e sugestões pode ser feito até 18 de agosto 

de 2017.

Mais informações

http://www.ibama.gov.br/consultas/consulta-publica

Fonte: Ministério do Meio Ambiente
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ESAF
Escola de Administração Fazendária

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE

MINISTÉRIO DA
FAZENDA
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Cozinha Brasil irá realizar em agosto dois cursos de 
capacitação alimentar

Gratuidade
Escola do SESI Roraima disponibiliza vagas para o segundo 

semestre de 2017

O programa Cozinha Brasil, irá realizar o curso de alimentação 
saudável para duas turmas no mês de agosto. O objetivo da ação é 
levar para os participantes o conhecimento de como fazer a utilização 
integral dos alimentos e cozinhar sem adição de ingredientes indus-
trializados.

A primeira turma será no dia 05, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
A ação será realizada em parceria com o Centro de Educação Técnico 
e Especializado do Estado de Roraima – Ceterr, com a participação dos 
alunos do curso técnico de nutrição. As receitas serão: Bolo de milho 
americano, Brigadeiro de mandioca, Docinho de arroz, Bolo da casca 
da banana, Suco de abóbora com maracujá, Carne ensopada com cas-
ca de melancia e Omelete assada de arroz.

A segunda turma será nos dias 30 e 31, das 19h às 22h e terá 
como parceiro o Centro Universitário Claretiano, com os alunos da 
primeira turma de nutrição do Estado. As receitas serão: Bolo de maçã 
com aveia, Refresco de mamão com laranja, Paçoca paulista, Purê de 
forno, Lasanha de abóbora , Salada tropical light, Sopa de creme de 
abóbora e Sorvete de mandioca. Os cursos terão carga de 10 horas e 
os certificados serão entregues na hora.

As capacitações serão abertas para a comunidade, mas as vagas 
são limitadas a 80 inscrições para a primeira turma e 60 para a se-
gunda. Os cursos serão realizados no SESI, localizado na Avenida Bri-

O Serviço Social da Indústria- 
SESI, por meio do Centro de Educa-
ção do Trabalhador João de Men-
donça Furtado - CET/SESI, lança para 
os trabalhadores industriais o edital 
de gratuidade para o ano letivo 2017. 

Trata-se de um certame que es-
tabelece critérios para concessão de 
bolsas integrais de estudo, nas tur-
mas do 2º ano “B” e 4º ano “B” do 
Ensino Fundamental, que iniciou dia 
26/07 e seguem até 09/08/2017. O 
trabalhador industrial que tiver inte-
resse deve comparecer na secretaria 
da Escola das 8h às 12h e das 14h às 
18h, na Av. Brigadeiro Eduardo Go-
mes, nº 3786 - Aeroporto.

O trabalhador da indústria de-
verá preencher o Requerimento de 
Solicitação da Vaga-Gratuidade, bem 
como a Declaração de Baixa Renda, 
conforme modelo disponibilizado 
pelo CET, no período mencionado. 
Para isso será necessário apresentar:

• Cópia do contrato da Carteira de Trabalho, constando os dados 
pessoais e o carimbo da empresa;

• Cópia do documento oficial com foto do (a) trabalhador (a) e do 
cônjuge e/ou companheira (o)

• Cópia dos três últimos contracheques;
• Certidão de nascimento da criança para quem a vaga está sendo 

pleiteada;
• Comprovante de matrícula do (a) aluno (a); 
• No caso de adoção ou guarda judicial, apresentar a documenta-

ção comprobatória;
• Declaração de União Estável se for o caso;
• Comprovante de inscrição e de situação cadastral;

gadeiro Eduardo Gomes, nº 3710 – Aeroporto. Os interessados em 
participar devem chegar meia hora antes para preencher a ficha de 
inscrição. Os documentos necessários são originais do RG ou CPF e, se 
for trabalhador o CNPJ da empresa. Para mais informações o telefone 
para contato é 4009-1835.

• Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP como o código de recolhi-
mento para a indústria onde conste o nome do(a) trabalhador(a) da 
indústria;

As solicitações serão analisadas no dia 10/08/2017, pela Comissão 
do SESI/RR, que observará a aderência a todos os critérios estabele-
cidos no edital que se encontra disponível no site (www.sesiroraima.
com).

A data para a divulgação do resultado final com os nomes dos con-
templados será no dia 11 de agosto.  As matrículas ocorrerão de 11 a 
14 de agosto de 2017 na Secretaria do CET, em horário comercial. Mais 
informações pelo telefone 4009-1879.

Curso do Cozinha Brasil em parceria com a Clínica Renal em 2016
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Agora o SESI oferece 
mais uma opção de horário 
para quem deseja fazer na-
tação ou hidroginástica. A 
nova turma inicia às 15h10, 
mas a flexibilidade continua 
se, por acaso, o aluno não 
conseguir chegar a tempo, 
terá até às 21h (horário de 
funcionamento da piscina) 
para chegar e fazer seus 50 
minutos de exercício.

As outras turmas con-
tinuam normalmente, os 
horários para natação são: 
pela manhã, das 6h às 8h50, 
tendo três turmas, cada uma com 50 minutos e; pela tarde/noite, 
das 16h10 às 21h, tendo cinco turmas, cada uma com 50 minutos.

Para a hidroginástica os outros horários são: pela manhã, das 6h 
às 7h50, com duas turmas de 50 minutos cada e; pela tarde/noite, 
das 16h10 às 21h, com cinco turmas de 50 minutos cada. 

O SESI Roraima é uma ótima escolha quando o assunto é a qua-
lidade de vida.  A entidade possui um Centro de Cultura Esporte 
e Lazer – CCEL que oferece diversas opções de atividades físicas 
que atendem aos trabalhadores da indústria, seus dependentes e 
a comunidade em geral, com diferentes modalidades, que ajudam 
a manter a saúde.

As atividades estão a todo vapor, é hora de aproveitar o tempo 
livre, podendo escolher além das aulas de Natação e Hidroginástica, 
entre o Jiu-jitsu, Ginástica e Dança de Salão, ou fazer mais de uma 

Produtos que utilizam resíduos da indústria de alimentos; Óculos 
articulado com protetor auricular; Produtos e embalagens à base de 
casca de ovo; Pão de caroço de açaí. Esses são alguns dos projetos 
desenvolvidos pelos alunos “cientistas” que estão participando do 
Desafio SENAI de Projetos Integradores 2017 pelo SENAI Roraima.

As iniciativas chamam atenção pelas ideias inovadoras que po-
dem ser aproveitadas por empresários e por institutos de tecnolo-
gia, esse é um dos objetivos desse Desafio, que envolve alunos e 
professores de aprendizagem e de cursos técnicos, para juntos bus-
carem soluções para desafios industriais.  

  

Relação dos projetos dos alunos do SENAI/RR

atividade. Além de manter 
a forma e prevenir doenças, 
de forma divertida, a prá-
tica de esportes auxilia na 
manutenção de uma vida 
saudável.

As aulas são ministradas 
por profissionais qualifica-
dos, que recebem capaci-
tações e treinamentos per-
manentes e trabalham com 
aulas planejadas para aten-
der as necessidades de cada 
aluno, que são identificadas 
durante uma detalhada ava-
liação. 

Ao se inscrever em qualquer uma das atividades o aluno ganha 
duas avaliações físicas gratuitas, o que permite acompanhar sua 
evolução.

Outro benefício oferecido pelo SESI é que as diferentes moda-
lidades acontecem em horários simultâneos, o que permite, por 
exemplo, que toda a família participe em um mesmo período. 

Para facilitar a escolha, o SESI oferece uma aula experimental em 
cada atividade, dessa forma a pessoa pode avaliar qual se identifi-
ca mais. Os alunos podem contar ainda com uma ótima estrutura e 
equipamentos modernos. 

Os interessados em praticar uma das atividades físicas, podem 
fazer a inscrição na secretaria do CCEL-SESI, na Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, nº 3710 – Aeroporto, das 6h às 12h e das 14h às 
21h. Mais informações pelo telefone 4009-1844.

O próximo passo será a escolha dos melhores projetos, por meio 
da realização da banca regional, esses, serão indicados para repre-
sentar Roraima na etapa nacional. De acordo com Robério Uchôa, 
interlocutor do Projeto em Roraima, o desafio tem uma grande in-
fluência na formação desses futuros profissionais. “Ocorre uma inte-
gração dos alunos durante a montagem dos projetos, além deles se 
inspirarem no caminho do empreendedorismo e vislumbrarem novas 
oportunidades no real contexto em que estão inseridos”, diz.

O Desafio SENAI de Projetos Integradores é uma iniciativa do SE-
NAI Nacional e está sendo realizado em todo o Brasil. 

O SESI incluiu novo horário para as atividades na piscina

Alunos do SENAI Roraima desenvolvem projetos para indústria

Foto: Leo Costa

DEMANDA DA INDÚSTRIA 

ATENDIDA

Contaminação biológica de 

produtos de panificação

Desenvolvimento de produtos 

utilizando resíduos da indústria 

de alimentos.

Inovação em EPI e EPC

Inovação em EPI e EPC

Inovação em EPI e EPC

Desenvolvimento de novos 

produtos utilizando resíduos da 

indústria de alimentos

Solução para o reaproveitamento 

sustentável do resíduo do gesso

Aproveitamento de resíduos do 

açaí (caroço)

NOME DO PROJETO

Aumentando o prazo de 

validade de produtos

Embalagens à base

de casca de ovo

CapQuality

Extensão embutida Easy

Hibrid -Óculos articulado 

com protetor auricular

Produto à base de casca 

de ovo

Stone Gesso

Caroçaí - Pão de caroço

de açaí

CURSO

Aprendizagem Industrial 

Padeiro e confeiteiro

Aprendizagem Industrial 

Padeiro e confeiteiro

Técnico - Segurança no trabalho

Aprendizagem Assist. Adminis-

trativo e Costureiro Industrial.

Técnico - Segurança no trabalho

Aprendizagem Industrial 

Padeiro e confeiteiro

Aprendizagem Industrial 

- Ajudante de obras / Cons-

trução civil

Aprendizagem Industrial - 

Padeiro e confeiteiro

ALUNOS

Ana Carolyne, Pablo Miranda

e Nataly Ferreira

Honorato Flávio, Thaís Gomes

e Yara Silva

Antonio Luis, Edjarison, Eureci

Cristina e Gelçomina Rodrigues

Mailton Boss, Leia Gonçalves,

Liandra Clara e Lucas Silva

Daiane Batista, Enilson Fernandes

e Francisco Júnior

Ana Paula da Silva, Edna Costa e 

Raniely Brasil

Carla dos Reis, Lais Pessoa,

Nadine Silva e Naiá Nunes

Honorato Flávio, Thaís Gomes e 

Yara Silva
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IEL/RR oferece cursos de qualificação profissional em 
diversas áreas

gresso no mercado de trabalho em áreas administrativas, contábil, departa-
mento de pessoal, recursos humanos, empreendedorismo e atendimento 
ao cliente, contribuindo para a qualificação e aumento da competitividade 
dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas roraimenses. 

Ainda dentro do PDP, o IEL oferece o curso sobre Redação Comercial, o 
qual permite que os participantes se conscientizem sobre a importância da 
comunicação escrita para as empresas e, comisso, produzem textos mais 
claros, concisos, estruturados e estimulantes aos leitores. Possibilita tam-
bém que se quebrem barreiras na aprendizagem de conceitos gramaticais 
com dicas e soluções aplicáveis à realidade de trabalho.

 O curso é destinado a gerentes, supervisores e funcionários que se 
comunicam por meio da redação e mantêm relacionamentos internos com 
outras áreas, equipe e gestores ou utilizam o meio para relacionamentos 
externos com clientes, órgãos oficiais e fornecedores. As inscrições vão até 
dia 30 de agosto. 

Os interessados em qualquer um dos cursos podem fazer suas inscri-
ções na sede do IEL/RR, situado na Av. Capitão Júlio Bezerra, 363 – Centro. 
Para mais informações ligue: (95) 8112 -2075 ou 3623-1253, ou acesse o 
site (www.ielrr.org.br).

O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR a fim de preparar profissionais, es-
tudantes para o mercado de trabalho e empresas para um ambiente de 
competitividade, oferece diversas soluções em gestão corporativa, educa-
ção empresarial e desenvolvimento de carreiras, além disso, implementa 
soluções inovadoras e customizadas às necessidades de cada empresa e 
cadeia de valor e, por isso, neste mês de agosto o IEL está com inscrições 
abertas para três cursos que vão agregar valor à carreira profissional  que 
são fundamentais em qualquer área. 

Para o curso sobre Rotinas Trabalhistas as inscrições seguem até dia 14 
de agosto e tem como objetivos, conhecer o Direito do Trabalho e suas fon-
tes reguladoras, conhecer os detalhes sobre a jornada de trabalho, verificar 
quais são os princípios que protegem o salário do empregado, verificar os 
diversos tipos de relação de emprego existentes e contratos de trabalho, 
conhecer as leis e os detalhes sobre pagamento de férias e 13º salário, res-
cisão contratual, entre outros. 

O Instituto também está com as inscrições abertas para a 4ª turma do 
curso sobre Desenvolvimento Profissional - PDP 5 em 1, com previsão de 
início dia 14 de agosto. O objetivo é direcionar e orientar esforços para ca-
pacitar os jovens com conhecimentos atualizados, possibilitando assim, in-

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-1874. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br


