
 

 

 

Fecomércio discute a tributação no AM 

com empresários  

por Marcos Pontes em 3 de fevereiro de 2016 Amazonas  

 

Na tarde desta terça-feira, 22, a Fecomércio AM realizou reunião com empresários 

amazonenses, diretores da instituição, para discutir os tributos que incidem sobre o 

comércio. Foi convidado o contador e articulista Reginaldo Oliveira, que aborda questões 

tributárias e fiscais em suas colunas e blog. Temas como o Cest (Código Especificador 

da Substituição Tributária) e a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) foram 

debatidos pelos presentes, principalmente no que tange à falta de suporte para as 

empresas, por parte do governo, que obriga, desde o dia 1º de janeiro deste ano, o 

preenchimento do Cest e da NCM na geração de notas fiscais eletrônicas. Outra questão 

abordada foi a necessidade de um núcleo de estudos tributários para o comércio, para que 

técnicos em tributação possam dialogar com os órgãos tributantes. 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AM apoiou a iniciativa e se 

dispôs a manter esse núcleo, que visa a discussão e análise de tributos. “Não devemos nos 

curvar à ditadura tributária que existe em nosso país”, afirmou o presidente da Fecomércio 

AM, Dr. José Roberto Tadros. “Aproximadamente 80 mil estabelecimentos fecharam em 

todo Brasil, tendo como principal causa o aumento de tributos e consequente queda na 

arrecadação”, reitera o presidente. O articulista Reginaldo Oliveira complementou, 

informando, que o Banco Mundial fez um estudo em 185 países referente ao tempo que 

os empresários gastam para administrar tributos, o Brasil apresentou o pior resultado. “Há 

excesso de burocracia tributária, que atrapalha o andamento das empresas”, 

complementou Oliveira. 
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*A coluna abaixo deve ser creditada à jornalista do 

Sistema Fecomércio, Sesc e Senac AM, Carla Mezulan. 
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Confira oportunidades de trabalho para 

cabeleireiro e auxiliar administrativo 

Portal do Holanda  

Postado em 01/02/2016 às 14h43  

 
Umas das vagas em aberto é para cabeleireiro  

O Banco de Oportunidades da Fecomércio AM está com vagas em aberto para os cargos de 
auxiliar administrativo e cabelereiro. Os interessados deverão cadastrar o currículo no site da 
Fecomércio,  
acessando o ícone banco de talentos e oportunidades ou encaminhar email para: 
oportunidades@fecomercio-am.org.br. Abaixo, mais informações sobre as vagas: 

Cargo: Auxiliar administrativo 

Horário de trabalho:  segunda a sexta-feira de 8h30 às 18h; 
Requisitos: experiência nos processos de departamento pessoal, folha de pagamento e no 
sistema Alterdata. 
 

 

Auxiliar administrativo também tem oportunidade de trabalho 
  
Cargo: Cabeleireiro 
Requisitos: Tenha experiência com química (alisamento em geral), coloração (mechas, ombre hair, 
single light) e cortes (masculino, feminino e infantil); 
Horário de trabalho: das 9h às 19h; 
Remuneração: comissão de 40% (salão disponibiliza todo o material).  
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Banco de Oportunidades da Fecomércio 

AM oferece vagas de cabeleireiro e 

auxiliar administrativo 

By Roberto Brasil - fevereiro, 1st 2016  

 

O Banco de Oportunidades da Fecomércio AM está com vagas, em aberto, para os cargos 

de Auxiliar Administrativo e Cabelereiro. Os interessados deverão cadastrar o currículo 

no site da Fecomércio (www.fecomercio-am.org.br), acessando o ícone banco de talentos 

e oportunidades ou encaminhar email para: oportunidades@fecomercio-am.org.br. 

Abaixo, mais informações sobre as vagas: 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo; 
Horário de trabalho:  segunda a sexta-feira de 8:30h às 18h; 

Requisitos: experiência nos processos de departamento pessoal, folha de pagamento e 

no sistema Alterdata. 

Cargo: Cabeleireiro; 
Requisitos: Tenha experiência com química (alisamento em geral), coloração (mechas, 

ombre hair, single light) e cortes (masculino, feminino e infantil); 

Horário de trabalho: das 9h às 19h; 

Remuneração: comissão de 40% (salão disponibiliza todo o material). 

 

Meio: Blog da Floresta  

Editoria: Emprego Hora: -  Data: 1/2/2016 

http://www.blogdafloresta.com.br/author/beto/
http://www.fecomercio-am.org.br/
mailto:oportunidades@fecomercio-am.org.br


 

 

 

Instituições vão abrir 213 mil cursos de qualificação gratuitos neste 

ano, no AM 

São várias as áreas disponíveis oferecidas, como manicure, pedreiro, informática e até 

mecânica. 

 

Estimativa do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas é ofertar 180 mil vagas, em 2016, 

em Manaus e no interior do Estado. Foto: Divulgação/Cetam  

Manaus - O ano de 2016 terá 213,7 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos, no 

Amazonas, chances de buscar qualificação para entrar no mercado de trabalho. As áreas 

disponíveis vão desde cursos para quem quer se especializar em manicure até pedreiro, 

informática e mecânico. 

A estimativa do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) é ofertar 180 

mil vagas em 2016, em Manaus e no interior do Estado. De acordo com a assessoria de 

imprensa do Cetam, serão 90 cursos profissionalizantes, onde a maior parte das 

oportunidades é pelo Projeto Oportunidade & Renda. 

No Cetam, o maior número de vagas é para corte e escova de cabelos, decorações com 

balões, instalação e manutenção de condicionador de ar, instalações elétricas de baixa 

tensão, manicure e pedicure, confeitaria de doces e salgados, serigrafia, auxiliar de 

contabilidade, informática e almoxarife. O período de inscrição e requisitos são 

divulgados no site do Cetam (www.cetam.am.gov.br). 

O Serviço Nacional da Indústria (Senai) vai abrir 25.365 vagas em 60 cursos 

profissionalizantes gratuitos em 2016, informou a gerente-geral de educação profissional, 

Sílvia Barros. Os cursos serão custeados pelo Senai, através da gratuidade regimental e 

bolsas de estudos. 

As chances de qualificação serão nos cursos de mecânico de manutenção de máquinas 

industriais, mecânico de manutenção de autos, torneiro mecânico, assistente 
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administrativo, NR 10 - segurança em instalação e serviço em eletricidade – reciclagem, 

pedreiro, mecânico de motocicleta, operador de computador, entre outros. 

As vagas são destinadas a quem não tem condições de pagar cursos profissionalizantes, 

desde que sejam da área da indústria. Quando as oportunidades forem anunciadas, o 

candidato deve ir a uma das cinco unidades em Manaus, como a Escola Senai Antônio 

Simões/Distrito Industrial e Escola Senai Waldemiro Lustoza/Cachoeirinha. Os 

endereços e editais são publicados no site http://www.fieam.org.br/site/senai. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado (Senac) estima abrir 8.420 

vagas em 354 cursos gratuitos no Amazonas, informou a assessoria de imprensa da 

instituição. As oportunidades são para Manaus, além de cidades do interior do Estado, 

como Parintins, Tefé, Manacapuru, Itacoatiara, Coari e as unidades móveis. Todos os 

cursos gratuitos serão ofertados pelo Programa Senac Gratuidade (PSG). 

No Senac, serão abertos, em 2016, cursos nas áreas de beleza, como cabeleireiro, 

manicure e pedicure, depilador, maquiador e atualização de corte e escova. Para o 

segmento de negócios, haverá opções em assistente de recursos humanos, assistente de 

departamento pessoal, operador de caixa, assistente administrativo, aprendizagem 

profissional comercial em serviços administrativos e aprendizagem profissional 

comercial em serviços de vendas. 

Já na área de informática, os cursos serão de operador de computador, montador e 

reparador de computador. O Senac também vai abrir vagas em cursos para garçom, 

auxiliar de cozinha, salgadeiro e bolos confeitados. 

O candidato que se candidatar aos cursos do Senac deve seguir alguns requisitos, como 

ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários mínimos. Quando o prazo para 

participar for aberto, o candidato deve procurar as unidades de Ensino do Senac. Os 

editais são divulgados no site do Senac (www.am.senac.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMAZONAS 

Senac AM oferece curso de manicure e 

fotografia 

Portal do Holanda  

Postado em 29/01/2016 às 14h37  

 

 

Curso de fotografia começa dia 1º de fevereiro  

Com inscrições abertas, o Senac AM, no mês de fevereiro, dá prosseguimento à oferta de cursos 
do programa socioprofissional, que visam a geração de renda imediata. 
Com carga horária de 160 horas, o Senac AM está com inscrições abertas para o curso de 
Manicure e Pedicure. As aulas serão ministradas nas unidades Senac Cidade Nova, com início 
em 11/2 ou na unidade Centro, com início em 3/2, nos turnos matutino (9h às 12h), vespertino 
(13h às 16h ou 16h às 19h) e noturno (19h às 22h). Os interessados devem possuir idade mínima 
de 16 anos e ter estudado até a 7ª série do ensino fundamental. O valor do investimento é de 
R$ 350, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 87,50. 
No curso, o aluno aprende a cuidar das unhas das mãos e dos pés dos clientes, utilizando 
técnicas de tratamento e embelezamento, dando-lhes forma e cor, de acordo com as 
preferências do cliente e atendendo às normas de biossegurança. 
Com carga horária de 80 horas, o Senac AM oferece, no Centro de Informática, a partir do dia 1/2, o 
curso Fotografia - Arte e Técnica. As aulas serão ministradas de 8h às 12h ou de 18h às 22h. Os 
interessados devem possuir idade mínima de 16 anos e ter estudado até a 7ª série do ensino 
fundamental. O valor do investimento é de R$ 360, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 90. 
 
No curso, o aluno aprenderá a história da fotografia, o manuseio de câmeras e matrizes fotossensíveis, 
objetivas, profundidade de campo e velocidade do obturador, fotometria e filtros, flash e 
armazenamento de equipamentos, linguagem e composição, introdução à iluminação e elementos 
da fotografia digital.  
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Senac AM oferece os curso de “Manicure 

e Pedicure” e “Fotografia – Arte e 

Técnica”  

 por Marcos Pontes em 27 de janeiro de 2016  

Com inscrições abertas, o Senac AM, no mês de fevereiro, dá prosseguimento à oferta de 

cursos do programa socioprofissional, que visam a geração de renda imediata. 

Com carga horária de 160 horas, o Senac AM está com inscrições abertas para o curso de 

Manicure e Pedicure. As aulas serão ministradas nas unidades Senac Cidade Nova, com 

início em 11/2 ou na unidade Centro, com início em 3/2, nos turnos matutino (9h às 12h), 

vespertino (13h às 16h ou 16h às 19h) e noturno (19h às 22h). Os interessados devem 

possuir idade mínima de 16 anos e ter estudado até a 7ª série do ensino fundamental. O 

valor do investimento é de R$ 350,00, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 87,50. 

No curso, o aluno aprende a cuidar das unhas das mãos e dos pés dos clientes, utilizando 

técnicas de tratamento e embelezamento, dando-lhes forma e cor, de acordo com as 

preferências do cliente e atendendo às normas de biossegurança. 

Com carga horária de 80 horas, o Senac AM oferece, no Centro de Informática, a partir 

do dia 1/2, o curso Fotografia – Arte e Técnica. As aulas serão ministradas de 8h às 12h 

ou de 18h às 22h. Os interessados devem possuir idade mínima de 16 anos e ter estudade 

até a 7ª série do ensino fundamental. O valor do investimento é de R$ 360,00, podendo 

ser pago em até quatro vezes de R$ 90,00. 

No curso, o aluno aprenderá a história da fotografia, o manuseio de câmeras e matrizes 

fotossensíveis, objetivas, profundidade de campo e velocidade do obturador, fotometria 

e filtros, flash e armazenamento de equipamentos, linguagem e composição, introdução 

à iluminação e elementos da fotografia digital. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou pelo site  

www.am.senac.br. 
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