
 

 
 
 
 
 
 
  

O que vai pegar fogo no 
VI ENBOM: 

 

A Escolha do Eixo 

Temático  

 

 A Composição da 

Mesa de Discussão      

 

 A Premiação Molly 

Williams  

 

Maj BM QOC/00 – Roberta Palmeira L Caeiro 

A Escolha do Eixo Temático  

 O conceito de diversida-

de chegou ao Brasil na 

década de 1990, junto com 

o avanço da globalização 

econômica. A luta da inclu-

são foi fortalecida pelos 

movimentos sociais, como 

o de igualdade de gênero e 

o movimento negro. 

Durante muito tempo, as 

organizações buscavam por 

profissionais que executas-

sem as tarefas da mesma 

forma obtendo um desem-

penho semelhante. Hoje é 

exatamente o contrário, 

pensar em gestão da diver-

sidade é reconhecer que na 

diferença existe potencial. 

A abordagem da matéria se 
faz pertinente por conta da 
infinidade de histórias, 
raças, crenças, orientações 
sexuais, idades, gêneros, 
regiões e culturas; cada um 
traz em sua bagagem 
conhecimentos únicos que 
podem ser aplicados a 
realidade do trabalho. 

Trata-se da capacidade de 
compreensão, aceitação e 
interação com o diferente 
em prol de resultados 
únicos e produtivos.  

Profissionais de origens 

diversas têm opiniões 

distintas sobre cada 

temática, ampliando a visão 

de mundo das Corporações, 

tornando-as mais 

engajadas e adequa-das às 

necessidades da sociedade.  
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A Composição da Mesa Redonda 

 Durante o simpósio, e  
como parte dos eventos 
que ocorrem ao longo do 
ENBOM, estão programa- 
das duas  rodas de 
discussão, com os temas:   

 → “O assédio e suas 
peculiaridades dentro do 
cotidiano de trabalho de 
Bombeiro Militar”; e 

→ “Operação em foco: a 
atuação feminina nas 
atividades operacionais de 
Bombeiro Militar”. 

Para tanto, as militares 
interessadas deverão 
submeter à organização um 
currículo atualizado, 
acompanhado de uma carta 
de apresentação, 
reportando ao comitê 
organizador do VI ENBOM a 
pertinência da sua 
contribuição nas matérias a 
serem debatidas. 

Para cada mesa redonda 
serão escolhidas 05 (cinco) 
participantes. 

A data limite para 
submissão dos documentos 
será dia 17 de fevereiro de 
2020. 

A documentação deverá ser 
enviada para o e-mail 
vienbom2020@gmail.com 

A relação com as 
participantes será 
divulgada no dia 28 de 
fevereiro de 2020, para que 
as participantes possam se 
preparar para o evento. 

Fiquem atentas às publicações !!! 

     www.vienbom2020.com 
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 A Premiação Molly Williams  

Durante o evento de 
encerramento será 
realizada a entrega da 
premiação Molly Williams. 

Trata-se de uma premiação 
que visa homenagear 
bombeiras e personalida-
des que se destacaram na 
luta da causa bombeiro 
militar, bem como na luta 
pelas melhores condições 
das mulheres nas 
Corporações. 

Segundo registros históri-

cos, Molly Williams foi a 

primeira mulher bombeiro 

da qual se tem notícia, 

servindo ainda na condição 

de escrava, como comba-

tente na Oceanus Engine 

Company #11, na cidade de 

Nova York em 1815. 

A referida Premiação visa 

congratular homens e 

mulheres que se destaca-

ram no trabalho de inclusão 

da mulher em todos os 

níveis hierárquicos, 

valorizando a diversidade 

da força de trabalho.  

  A premiação será concedi-
da em três categorias 
distintas, a saber: 

 
Categoria Mulheres em 

Operação - Para esta 

categoria serão admitidas 

as inscrições de Bombeiras 

Militares da Ativa que 

tenham despontado ope-

racionalmente ao longo do 

ano de 2019. Para tanto, as 

candidatas inscritas nesta 

categoria deverão 

encaminhar a organização 

do evento formulário, 

conforme modelo disponí-

vel no site, preenchido com 

um breve informativo, de 

no máximo uma página 

conforme formatação 

preestabelecida no docu-

mento, descrevendo os 

motivos pelo qual a mesma 

deveria ser agraciada com a 

premiação. 

Para fins de comprovação 

do destaque da operacio-

nallidade das militares 

inscritas serão aceitas 

matérias de jornal, escalas 

de serviço, filmagens e 

congêneres.  

 

Categoria Bombeira do 

Ano - Para esta categoria 

serão aceitas militares que 

tenham contribuido para o 

fomento e engrandes-

cimento das Corporações 

de Bombeiro Militar 

através do trabalho 

realizado no ano de 2019. 

As candidatas desta 

categoria deverão seguir os 

mesmos critérios da 

categoria anterior para a 

inscrição, devendo esta 

encaminnhar descritivo  

das ações que a 

distínguiram para o 

recebimento do prêmio.  

 

Categoria Contribuição 

Esta categoria visa agraciar 

as personalidades civis e 

militares que contribuíram 

para a realização do 

Encontro e será de 

concessão da Organização 

do Evento. 
 

As militares interessadas 

em participar da seleção do 

Prêmio Molly Williams 

deverão encaminhar a 

documentação preenchida 

até o dia 20/02/2020 para o 

correio eletrônico 

vienbom2020@gmail.com. 

 

Serão disponibilizadas no 

site, até o dia 28 de 

fevereiro de 2020, as 

submissões encaminhadas, 

distribuídas por categoria 

para votação do público.  

 

O período de votação será 

do dia 01 até o dia 05 de 

março de 2020. 

 

O resultado da premiação 

será anunciado no dia de 

encerramento do VI 

ENBOM – 2020 – Rio de 

Janeiro. 
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