
 

 

 

 

EJA e PHE: Sesc Ler oferece 680 vagas 

para Manaus e interior 

O programa Sesc Ler, do Sesc Amazonas, inicia nesta segunda-feira  (11) o período de 

inscrições para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas unidades de 

Manaus (Cidade Nova), Coari, Itacoatiara,  Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente 

Figueiredo e Tefé. 

O curso é  gratuito e destinado a pessoas de baixa renda que não tiveram a oportunidade 

de estudar. No total, serão disponibilizadas 400 vagas para  a capital e interior. 

Estão abertas também inscrições para o Projeto Habilidades de Estudo (PHE) para as 

mesmas unidades, exceto a de Manacapuru. O projeto também é gratuito e é destinado 

aos filhos dos alunos da EJA, comerciários, comunidade e adjacências, 

regularmente  matriculados na primeira etapa do Ensino Fundamental, em 

escolas  públicas. Ao todo, 280 vagas serão disponibilizadas. 

Do total de  vagas da EJA, 50 são para Manaus e o restante para os demais municípios. 

Já para o PHE, serão 40 vagas para a capital. Os interessados em fazer a inscrição para a 

EJA devem apresentar os seguintes documentos: cópia da identidade, do CPF e do 

Comprovante de residência atualizado, além de uma foto 3×4, declaração da escola atual 

e  a carteirinha do Sesc atualizada. Para alunos com menos de 18 anos, será necessário 

apresentar cópias da identidade, CPF, carteira do Sesc do responsável, certidão de 

casamento e se possuir benefício social, apresentar comprovante. 

Para as inscrições do PHE são necessários tais documentos: cópias da identidade, do CPF, 

comprovante de residência atualizado do responsável, cópia da Certidão de Nascimento 

da criança, uma foto 3×4, declaração de matrícula da criança e carteira  do Sesc 

atualizada. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (92) 3649-3750. 

O Sesc Ler é um programa educativo que tem como objetivo principal alfabetizar jovens 

e adultos através de uma combinação de atividades interdisciplinares, além de promover 

a autonomia intelectual e ampliação do universo sociocultural através do PHE. 
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EJA e PHE: Sesc Ler oferece 680 vagas 

para Manaus e interior 

 

O programa Sesc Ler, do Sesc Amazonas, inicia nesta segunda-feira (11) o período de 

inscrições para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas unidades de 

Manaus (Cidade Nova), Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente 

Figueiredo e Tefé. O curso é gratuito e destinado a pessoas de baixa renda que não tiveram 

a oportunidade de estudar. No total, serão disponibilizadas 400 vagas para a capital e 

interior. 

Estão abertas também inscrições para o Projeto Habilidades de Estudo (PHE) para as 

mesmas unidades, exceto a de Manacapuru. O projeto também é gratuito e é destinado 

aos filhos dos alunos da EJA, comerciários, comunidade e adjacências, regularmente 

matriculados na primeira etapa do Ensino Fundamental, em escolas públicas. Ao todo, 

280 vagas serão disponibilizadas. 

Do total de vagas da EJA, 50 são para Manaus e o restante para os demais municípios. Já 

para o PHE, serão 40 vagas para a capital. Os interessados em fazer a inscrição para a 

EJA devem apresentar os seguintes documentos: cópia da identidade, do CPF e do 

Comprovante de residência atualizado, além de uma foto 3×4, declaração da escola atual 

e a carteirinha do Sesc atualizada. Para alunos com menos de 18 anos, será necessário 

apresentar cópias da identidade, CPF, carteira do Sesc do responsável, certidão de 

casamento e se possuir benefício social, apresentar comprovante. 

Para as inscrições do PHE são necessários tais documentos: cópias da identidade, do CPF, 

comprovante de residência atualizado do responsável, cópia da Certidão de Nascimento 

da criança, uma foto 3×4, declaração de matrícula da criança e carteira do Sesc atualizada. 

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (92) 3649-3750. 

O Sesc Ler é um programa educativo que tem como objetivo principal alfabetizar jovens 

e adultos através de uma combinação de atividades interdisciplinares, além de promover 

a autonomia intelectual e ampliação do universo sociocultural através do PHE. 
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Sesc Ler oferece mais de 600 vagas para 

Manaus e interior 

Portal do Holanda  

O programa Sesc Ler, do Sesc Amazonas, inicia nesta segunda-feira (11) o período de inscrições 
para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas unidades de Manaus (Cidade 
Nova), Coari, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé. O curso 
é gratuito e destinado a pessoas de baixa renda que não tiveram a oportunidade de estudar. No 
total, serão disponibilizadas 400 vagas para a capital e interior. 

Estão abertas também inscrições para o Projeto Habilidades de Estudo (PHE) para as mesmas 
unidades, exceto a de Manacapuru. O projeto também é gratuito e é destinado aos filhos dos 
alunos da EJA, comerciários, comunidade e adjacências, regularmente matriculados na primeira 
etapa do Ensino Fundamental, em escolas públicas. Ao todo, 280 vagas serão disponibilizadas. 

 

Tefé está entre os sete municípios do interior com vagas disponíveis (Foto: Divulgação Sesc)  

Do total de vagas da EJA, 50 são para Manaus e o restante para os demais municípios. Já para o PHE, 

serão 40 vagas para a capital. Os interessados em fazer a inscrição para a EJA devem apresentar os 

seguintes documentos: cópia da identidade, do CPF e do Comprovante de residência atualizado, além 

de uma foto 3×4, declaração da escola atual e a carteirinha do Sesc atualizada. Para alunos com menos 

de 18 anos, será necessário apresentar cópias da identidade, CPF, carteira do Sesc do responsável, 

certidão de casamento e se possuir benefício social, apresentar comprovante. 

 

Para as inscrições do PHE são necessários: cópias da identidade, do CPF, comprovante de residência 

atualizado do responsável, cópia da Certidão de Nascimento da criança, uma foto 3×4, declaração de 

matrícula da criança e carteira do Sesc atualizada.   
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Sesc e Senac completam 70 anos de 

atuação 

 

O aniversário é da instituição, mas o presente é para a comunidade. É desta forma que o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) completa, neste domingo, 70 anos de atuação 

voltada para a formação profissional, anunciando que a Faculdade Tecnológica (Fatese) estará 

credenciada, a partir deste mês, a emitir diplomas universitários. 

Já em setembro será a vez de o Serviço Social do Comércio (Sesc) se transformar num setentão, 

atendendo ao comerciário e sua família. O evento, que ocorre em setembro, será comemorado 

do com lançamento da construção de um centro cultural com dois teatros. 

No balanço de atuação no Amazonas divulgado pelas duas instituições ao longo destes 70 anos 

constam os projetos para o ano em curso, com a implantação de uma nova unidade da Fatese 

no bairro Cidade Nova e a inauguração de um hotel do Sesc, no município de Manacapuru. 

 

O Senac tem um grande participação no desenvolvimento local. Além do seu Centro de 

Informática, conta com Centro de Turismo e Hospitalidade e outras unidades que oferecem 

cursos em várias áreas, como informática, comunicação, beleza, moda, gastronomia, gestão, 

comércio, segurança e saúde. Dispõe de unidades em Tefé, Itacoatiara, Parintins, Coari e 

Meio: Maskate (ecrau) 

Editoria: Estado Caderno:   - Data: 10/1/16 

http://www.ecrau.com/wp-content/uploads/2016/01/mesabrasil.jpg


Manacapuru, chegando a atender, ano passado, 60,7 mil moradores do Amazonas em atividades 

de educação profissional e ações extensivas. 

As atividades do Sesc estão voltadas mais à área cultural, oferecendo projetos gratuitos como o 

Sonora Brasil, Palco Giratório, Festival de Calouros, Amazônia das Artes, Canção da Mata, 

Bibliosesc e a Feira de Livros que este ano terá sua 31ª edição. 

Um dos seus programas mais conhecidos é o Mesa Brasil, com distribuição de 3,4 mil toneladas 

de alimentos para 150 instituições sociais em Manaus, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Iranduba 

e Itacoatiara, alcançando 60 mil pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesc e Senac celebram aniversários de 70 anos com 

investimentos 

Entidades do comércio anunciam aportes este ano no Amazonas. 

Da Redação / portal@d24am.com 

 

Curso de gastronomia do Senac. As instituições divulgaram o balanço e os projetos para 2016. 

Foto: Reprodução  

Manaus - Ao completar, neste domingo, 70 anos de atuação voltada para a formação 

profissional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) anunciou que, a 

partir deste mês, a Faculdade Tecnológica (Fatese), localizada no Centro de Manaus, vai 

estar credenciada a emitir diplomas universitários. Também integrante do Sistema 

Fecomércio, o Serviço Social do Comércio (Sesc) fará, em setembro, sete décadas no 

atendimento ao comerciário e sua família e comemora o lançamento para este ano, da 

construção de um centro cultural com dois teatros. 

As duas instituições divulgaram o balanço da atuação no Amazonas e os projetos para 

2016. Um deles é a ampliação da Fatese com uma nova unidade no bairro Cidade Nova, 

além da inauguração de um hotel do Sesc, em Manacapuru, município a 68 quilômetros 

a oeste de Manaus. 

Em Manaus, além da Fatese, o Senac possui um Centro de Informática, um Centro de 

Turismo e Hospitalidade e outras duas unidades que oferecem cursos nas áreas de 

informática, comunicação, beleza, moda, gastronomia, gestão, comércio, segurança e 

saúde. Atualmente, o Senac possui unidades em Tefé, Itacoatiara, Parintins, Coari e 

Manacapuru. 

No ano passado, 60,7 mil moradores do Amazonas foram atendidos em atividades de 

educação profissional e ações extensivas no Estado, representando 15% acima da meta 

prevista. 
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Entre as realizações do Sesc, estão projetos culturais gratuitos como o Sonora Brasil, 

Palco Giratório, Festival de Calouros, Amazônia das Artes, Canção da Mata, Bibliosesc 

e a Feira de Livros, que neste ano, na 30ª edição, reuniu aproximadamente 55 mil pessoas 

nos quatro dias de evento, no Centro de Convenções Vasco Vasques. A instituição 

realizou ainda diversos programas nas áreas de assistência, saúde, cultura, educação, 

esporte e lazer distribuídos por 11 unidades no Amazonas. 

Um dos programas é o Mesa Brasil que distribuiu 3,4 mil toneladas de alimentos para 

150 instituições sociais, em Manaus, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Iranduba e 

Itacoatiara, auxiliando aproximadamente 60 mil pessoas. 

É  uma rede nacional de bancos de alimentos. Trata-se essencialmente de um Programa 

de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de 

alimentos excedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Feriados devem atrapalhar setor econômico do 

Amazonas em 2016, afirmam lideranças 

Unindo dias de folga, setores do comércio e indústria terão alterações no 

expediente em pelo menos 17 dias. Lideranças criticam quantidade de 

datas 

OSWALDO NETO  

 

Ministério do Planejamento divulgou datas dos feriados nacionais e pontos facultativos 

(Reprodução)  

O ano de 2016 não deve ser fácil para a economia brasileira. Além dos problemas 

atrelados à crise econômica, outro agravante promete se tornar uma dor de cabeça para 

autoridades econômicas de todo o País: a extensa lista de feriados nacionais e pontos 

facultativos. 

Ao todo, a quantidade de pontos facultativos anunciados pelo Ministério do Planejamento 

para feriados estaduais e municipais mostra que o empresário deverá adequar o itinerário 

do seu negócio em pelo menos 17 dias em 2016, incluindo o dia 1º de janeiro. Esse 

número pode ser ainda maior se o Estado decretar pontos facultativos quando as datas se 

aproximarem. 

A portaria divulgada pelo órgão no Diário Oficial da União (DOU) define nove dias como 

feriados nacionais e cinco como pontos facultativos (veja abaixo). Um feriado é de origem 

da Administração Estadual e outro da Municipal. 

Economia balança 

“Em tempos de crise, o comércio sente a necessidade de abrir suas portas e vender o 

máximo que puder”, diz o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL), 

Ralph Assayag. 

Segundo o dirigente da entidade de lojistas, a quantidade de dias impacta diretamente no 

setor de vendas. “Portugal fez políticas passando feriados para datas que o movimento 
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não fosse tão intenso, e deu certo. Com certeza essa medida seria aplicável aqui no Brasil, 

mas teriam que ser vistos feriados desnecessários”, avaliou Assayag. 

Perdas 

A reivindicação também é feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do Amazonas (Fecomércio-AM). O representante do órgão, José Roberto Tadros, não 

soube informar qual a parcela de perda do Estado nos feriados, porém disse  que o Brasil 

deixa de arrecadar o montante de US$ 50 bilhões anualmente. 

Segundo Tadros, os comércios que costumam fechar mais cedo ou não abrir suas portas 

nesses dias ficam concentrados no Centro da capital ou na Zona Centro-Sul. “Na Zona 

Leste  e Norte funciona a todo vapor, independente do dia”. Para o representante, os 

feriados representam uma “pedra no sapato” para a economia. 

Indústria 

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) estima que a indústria 

brasileira perca R$ 54,6 bilhões em 2016 com os feriados e pontos facultativos que caem 

em dias de semana. O valor representa 3,7% do PIB do setor. 

Confira os feriados e pontos facultativos divulgados pelo Governo Federal:  

1º de janeiro - Confraternização Universal 

8 e 9 de fevereiro - Carnaval 

10 de fevereiro - Quarta-feira de Cinzas 

25 de março- Sexta-feira Santa 

21 de abril - Tiradentes 

1º de maio - Dia Mundial do Trabalho 

26 de maio - Corpus Christi 

5 de setembro - Elevação do Amazonas à categoria de província 

7 de setembro - Independência do Brasil 

12 de outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida 

24 de outubro - Aniversário de Manaus 

28 de outubro - Dia do Servidor Público 

2 de novembro - Finados 

20 de novembro - Consciência Negra 

8 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Conceição 

15 de novembro - Proclamação da República 

25 de dezembro - Natal 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Senac AM oferece curso de Cabeleireiro 

nas unidades Centro e Cidade Nova  

 

O Senac AM, em 2016, dá prosseguimento à oferta de cursos do programa 

socioprofissional, que visam a geração de renda imediata. 

Com carga horária de 400 horas, o Senac AM inicia neste mês de janeiro, o curso de 

Cabeleireiro. 

As aulas serão ministradas nos horários de 9h às 12h, 13h às 16h, 16h às 19h ou 19h às 

22h. Os interessados devem possuir idade mínima de 18 anos e ensino fundamental 

completo. O valor do investimento é de R$ 1.650,00, podendo ser pago em até seis 

parcelas de R$ 275,00. Os interessados que possuírem a carteira do Sesc AM atualizada, 

terão descontos de 10% a 15%, conforme a categoria da carteira. 

Na unidade Centro, localizada na rua Saldanha Marinho, 410, Centro, o período das aulas 

será de 12/1 a 2/8. Na unidade Cidade Nova, localizada na rua Visconde de Itanhaém, 

863 Cidade Nova I, o período das aulas será de 18/1 a 6/7. 

No curso, o aluno aprende fundamentos e técnicas, como conhecimento sobre a estrutura 

capilar, técnicas diversas de corte, execução de escova, entre outros. 
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Senac inscreve para curso de cabeleireiro 

Portal do Holanda  

Postado em 07/01/2016 às 13h56  

 
Curso vai até o mês de junho no Senac da Cidade Nova (Fotos: Senac/Divulgação)  

Com carga horária de 400 horas, o Senac AM inicia neste mês de janeiro, o curso de 

cabeleireiro 

As aulas serão ministradas nos horários de 9h às 12h, 13h às 16h, 16h às 19h ou 19h às 22h. Os 
interessados devem possuir idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. O valor 
do investimento é de R$ 1.650, podendo ser pago em até seis parcelas de R$ 275.  

Os interessados que possuírem a carteira do Sesc AM atualizada, terão descontos de 10% a 15%, 
conforme a categoria da carteira. 

Pagamento pode ser parcelado em até seis vezes.  

Na unidade Centro, localizada na rua Saldanha Marinho, 410, o período das aulas será de 12/1 a 2/8. 

Na unidade Cidade Nova, localizada na rua Visconde de Itanhaém, 863 Cidade Nova I, o período das 

aulas será de 18/1 a 6/7. 

 

No curso, o aluno aprende fundamentos e técnicas, como conhecimento sobre a estrutura capilar, 

técnicas diversas de corte, execução de escova, entre outros.  
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