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COMENDA MUNICIPAL DO MÉRITO FEMININO ‘MALU CAMPOS’ FAZ
HOMENAGEM À EX-PRESIDENTE DO SINDEARTER

Malu Campos foi escritora, compositora, professora, artesã e artista

Em reconhecimento pela efetiva atuação na
política roraimense, a ex-presidente do Sindicato
dos Artesãos Autônomos e das Empresas de Artesanato do Estado de Roraima (SINDEARTER) e Diretora vice-presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Roraima (FIER), recebeu homenagem da
Câmara Municipal de Boa Vista, por meio da Comenda Municipal do Mérito Feminino Malu Campos. Na
homenagem, ela foi representada pelas filhas e netos.
A Comenda será entregue às mulheres que se
destacarem nas áreas do empreendedorismo, ação
social, trabalho científico, atuação profissional, oportunizando a conquista do espaço feminino na Capital
Boa Vista e deverá ser feita todos os anos, sempre na
semana em que se comemora o Dia Internacional da
Mulher, 8 de março.

Homenagem foi recebida pelas filhas e netos da senhora Malu Campos

pois, ao retornar à Boa Vista, passou a estudar na Escola São José e, foi convidada pelas madres católicas
para ir estudar em Manaus no Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Foi nesta unidade de ensino
que aprimorou as técnicas artesanais.
Em 1960, ela casou com José Amadeu Ribeiro
Campos (Dêca), Escrivão Eleitoral, com quem teve
oito filhos. Malu foi escritora, compositora, professora, artesã e artista. Ela tinha o dom de transformar
tudo que tocava, criava peças singulares, com uma
inspiração peculiar indescritível.
Ela é considerada uma peça chave no desenvolvimento cultural roraimense, pois foi uma das
fundadoras do centro de Artesanato em 1974 e do
Sindicato dos Artesãos Autônomos e das Empresas
de Artesanato do Estado de Roraima (SINDEARTER),
possibilitando aos associados o reconhecimento e a
valorização cultural e profissional.
Conheça quem foi Malu Campos
Atuou veemente na indústria local, sendo
Maria Luiza Vieira Campos (Malu) nasceu em também uma das fundadoras da Federação das In27 de maio de 1941, no município de Alenquer, no dústrias do Estado de Roraima (FIER), onde esteve
Pará. Ela veio para Boa Vista com a família, com apena como Vice-presidente e conselheira. Sempre levando
dois meses de nascida. Seus pais Cícero Vieira Neto o nome do Estado de Roraima com grande represene Júlia Soares Vieira formaram uma das famílias mais tatividade do artesanato local. Participou e levou arrepresentativas deste Estado. Ao todo, são 12 irmãos. tesãos de Roraima durante décadas a feiras nacionais
Malu, como era chamada pelos amigos, ini- e internacionais, proporcionando uma divulgação naciou os estudos ainda no interior do Território; de- cional da produção industrial artesanal.
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PRESIDENTE DA FIER PARTICIPA DA 66ª REUNIÃO
DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Reunião foi realizada na sede da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação

A presidente da Federação das Indústrias do

Industrial Governador Aquilino Mota Duarte, bem

Estado de Roraima (FIER), empresária industrial Iz-

como solicitações de Concessão de Direito Real de

abel Itikawa e a superintendente, senhora Almecir Uso a Título gratuito.
Câmara, participaram da 66ª Reunião Extraordinária

O CDI possui normativos próprios que ori-

do Conselho Diretor do Fundo de Desenvolvimento entam a tomada de decisão do colegiado, sempre
Industrial do Estado de Roraima (CDI), realizada na prestigiado pelas instituições que o compõem e
quarta-feira, dia 27 de julho, às 16h, na Secretaria de que buscam o desenvolvimento industrial de RorAgricultura, Desenvolvimento e Inovação (SEADI).

aima, por meio da regularização das empresas in-

Na pauta da reunião constavam análises de staladas no bairro industrial Governador Aquilino
Projetos Técnicos Econômicos (PTE) de empresas

Mota Duarte e da implantação de novos empreen-

que buscavam a regularização de lotes no Distrito dimentos.
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SESI REALIZA FORMATURA DA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS –EJA

O Serviço Social da Indústria – SESI/RR em parceria com as empresas industriais Vitória e Bebidas Monte
Roraima ltda, realiza hoje dia 29 de julho a formatura da
Educação de Jovens e Adultos- EJA dos alunos do Centro
de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado
– CET.
A cerimônia irá acontecer no auditório da Escola
do SESI e contará com a presença dos familiares e amigos
dos formandos, dos empresários industriais, gestores,
professores e demais colaboradores da instituição.
A gerente de educação e diretora da Escola
do SESI, Gardênia Cavalcante falou do sentimento de
gratidão em participar de novas conquistas. “Estamos
muito felizes de poder fazer parte das histórias e conquistas dos alunos que estão formando hoje.  E esse é
só o começo, novas etapas virão e sei que eles estarão
preparados” finalizou.
Com o diferencial da metodologia do Reconhecimento de Saberes, o ensino é destinado aos trabalhadores da indústria e também a comunidade em
geral, e é voltado para pessoas com idade a partir de 18
anos e que não conseguiram concluir o ensino médio na

idade apropriada.
Um dos diferenciais da EJA do SESI/RR, é que
desde 2020, passou a ser EJA Profissionalizante, realizada por meio de uma parceria com o SENAI/RR. Essa
parceria possibilita que o estudante possa ao final do
curso receber duas certificações: uma do ensino médio
e outra do curso de qualificação escolhido, de forma totalmente gratuita.
No geral, a EJA profissionalizante conta com
80% de aulas a distância e 20% de forma presencial.
O diferencial pedagógico é a metodologia chamada de
“Reconhecimento de Saberes”, método de avaliação e
diagnóstico das competências e habilidades adquiridas
pelas experiências de vida e trabalho que os alunos possuem.
Desta forma, os alunos fazem testes e respondem a questionários que permitem a identificação do
nível de conhecimento em cada disciplina. Assim, após
três meses o aluno que alcançou 60% das competências exigidas em cada área/disciplina poderá receber a
certificação e os que conseguirem podem concluir seus
estudos em no máximo um ano.
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SESI RORAIMA É PARCEIRO NA REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO
2022 DO SAÚDE DE RUA

Iniciativa que ocorre neste sábado disponibilizará mais de 30 serviços gratuitos
à população entre consultas médicas, serviços jurídicos e outros

Edição do Saúde de Rua ocorrerá na sede do SESI, no bairro Aeroporto

O Serviço Social da Indústria – SESI Roraima será
um dos parceiros na realização da 4ª edição do Saúde de
Rua. A iniciativa acontece neste sábado (30), na sede do
SESI e disponibilizará 35 tipos de serviços à população de
maneira gratuita.
Entre os serviços serão ofertadas consultas
médicas com oito especialistas da Secretaria de Estado
da Saúde (Sesau), assim como consultas odontológicas,
testes rápidos, de glicemia, pressão arterial, vacinação
para adultos e crianças, distribuição de remédios na
farmácia da Prefeitura de Boa Vista, atendimento
jurídico, emissão de RG, entre outros.
Segundo um dos coordenadores do evento,
Aníbal Valentino, o SESI participará contribuindo com
o espaço da sede, apoio de voluntários, além de alguns
serviços de odontologia. “Nossa expectativa é alcançar

entre 5 a 6 mil atendimentos. A gente espera que,
inclusive, supere o número de atendimentos da última
edição”, analisa Aníbal.
O coordenador ainda explica que o intuito é
satisfazer da melhor forma a comunidade que venha
buscar atendimento. “É uma alegria grande participar
de um evento que facilita serviços importantes para
a população. Queremos que as pessoas que venham
buscar atendimento consigam aquilo que elas buscam,
seja um serviço de saúde, massagem ou emitir uma
identidade. Será uma satisfação imensa receber a
comunidade no SESI e prestar esse apoio”, afirma.
A edição 2022 do Saúde de Rua é promovida pela
Rede Amazônica Roraima contando, além do SESI, com
a parceria de órgãos públicos, privados e de voluntários.
Os atendimentos começam às 8h e seguirão até às 16h.

Conheça quem são os parceiros da 4ª edição do Saúde de Rua
SESI
Exército
DETRAN
SOW Telecom
SENAC
Claretiano
SESAU
Clínica Proftalmo
Sabin Medicina Diagnóstica
Prefeitura Municipal de Boa Vista

SESC
Parima Distribuidora
Polícia Civil
Vara da Justiça Itinerante
Defensoria Pública Estadual
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SENAI INICIA O CURSO DE MECÂNICA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
EM PARCERIA COM A EMPRESA GREEN MÁQUINAS
Formação habilita profissionais para atuarem no setor agrícola, uma
das áreas que mais crescem no estado de Roraima.

Presidente da FIER, Izabel Itikawa, Diretora Regional do SENAI/RR, Almecir de
Freitas Camara, a empresária industrial Sra. Elizabeth Fukuda, com os alunos e
instrutor do SENAI/RS iniciando aula presencial

O SENAI Roraima em parceria com a GREEN
Máquinas e o SENAI Rio Grande do Sul, iniciou no dia
25.07.2022 as aulas presenciais do curso de Mecânica de
Máquinas Agrícolas, que tem por objetivo proporcionar
ao aluno formação inicial visando à qualificação que lhe
permite atuar na manutenção preventiva e corretiva
de veículos pesados; isso inclui tratores, caminhões,
colheitadeiras, máquinas e sistemas agrícolas
mecanizados. Após a conclusão os alunos estarão
aptos para o mercado do setor industrial, o curso foi
dividido em 03 módulos, 02 módulos 100% EAD e o

último módulo presencial no SENAI Distrito Industrial,
distribuídos em aulas teóricas e práticas.
A presidente da FIER, Sra Izabel Itikawa, esteve
presente para abertura da aula presencial, acompanhada
da Diretora Regional do SENAI/RR Sra. Almecir de Freitas
Camara, da empresária industrial Sra. Elizabeth Fukuda
(GREEN Máquinas) e demais representantes.
Para o Instrutor do SENAI Rio Grande do Sul,
Sr. Éder Moacir Maicá, “É de suma importância para
o estado de Roraima o profissionalismo e a mão de
obra qualificada de pessoas que saibam manusear,
consertar as máquinas agrícolas e os equipamentos
necessários para as atividades, pois a cada ano a
tecnologia vem se inovando. Essa é uma profissão
escassa no interior e nas áreas rurais, sou grato por
compartilhar conhecimentos, ajudar e contribuir para
o estado de Roraima”, finalizou.
O setor agropecuário brasileiro foi um dos
poucos que atravessou a crise econômica vivenciada
pelo país sem maiores prejuízos. Portanto, quem resolve
trabalhar nessa área tem boas chances de construir uma
carreira de sucesso, e o SENAI/RR tem se preparado
para atender a carência de mão de obra do segmento
Agroindústria.
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EVENTO CABURAÍ GEEK
O Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR
promoverá, em parceria com a Organização
de esportes eletrônicos Caburaí Gaming
a 2ª edição do evento Caburaí Geek.
Nos dias 12 a 14 de agosto de 2022 no Roraima
Garden Shopping e ocupará uma área de mais de
800 (oitocentos) metros quadrados, acontecerá
o evento Caburaí Geek em prol de divulgar e
fortalecer o universo nerd e se tornar o maior
evento já organizado no estado de Roraima.
O Caburaí Geek é um evento da cultura pop
e contempla as principais áreas da indústria como:
videogames, histórias em quadrinhos, filmes e séries
para TV. Contará com várias atrações, a principal
será o Muca Muriçoca, humorista e youtuber.

Também termos a Farah de São Paulo e
Toddy de Manaus, ambos cosplay, como jurados
do concurso de cosplay que será divido em duas
categorias: tradicional e desfile, e ainda teremos
o concurso de coskid (cosplay para as crianças).
Além
dessa
programação,
iremos
realizar torneios de Breakdance e Free Fire,
sem contar que durante os 3 (três) dias,
haverá mais de 20 (vinte) expositores do
segmento para completar esta experiência.  
Com isso, o intuito é de divertir os amantes da cultura
geek e gamer de todas as idades, mas já tendo em
vista que a estimativa da edição passada variou
entre 1.500 a 2.500 pessoas, temos certeza que
este ano serão superadas nossas expectativas.

