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NOTÍCIAS / AMAZONAS 

Sesc e Cetam abrem inscrições para 160 vagas 

em cursos profissionalizantes 

Interessados podem se inscrever a partir desta quarta-feira (13) até o 

dia 20 de abril, na Seção de Educação do Sesc-AM, no Centro. 

Entre os cursos 

estão Auxiliar de Contabilidade, com carga horária de 160h e 40 vagas.Foto: Divulgação 

Manaus - O Sesc Amazonas e o Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas (Cetam) abrem inscrições para 160 vagas em cursos 

profissionalizantes. Os interessados podem se inscrever a partir desta 

quarta-feira (13) até o dia 20 de abril, na Seção de Educação do Sesc-

AM, localizada na Rua Henrique Martins, nº 427, Centro da cidade. 

Todos os cursos são gratuitos. 

No ato da inscrição, é preciso apresentar a Carteira do Sesc atualizada, 

cópia do CPF e RG, doar uma lata de leite em pó, e ter idade mínima de 

16 anos. 

A Seção de Educação do Sesc-AM funciona de segunda a sexta, das 8h 

às 18h, e aos sábados, das 8h30 às 12h. 
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Os cursos oferecidos são: Artesanato com Patch Apliquê (Período 

do curso: de 2 a 31 de maio de 2016; Horário: de 13h às 17h, com carga 

horária de 80h; Vagas: 40);Auxiliar de Contabilidade (Período do 

curso: 2 de maio a 28 de junho de 2016; Horário: de 13h às 17h, com 

carga horária de 160h; Vagas: 40); Assistente de Vendas (Período 

do curso: 2 de maio a 14 de junho de 2016; Horário: 13h às 17h, com 

carga horária de 120h; Vagas: 40) e Almoxarife (Período do curso: de 

2 de maio a 7 de junho de 2016; Horário: de 13h às 17h, com carga 

horária de 100h; Vagas: 40). 

Mais informações podem ser obtidas no telefone (92) 3649-3750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Parceria entre o Sesc e o 
Cetam oferece 160 vagas para 
cursos profissionalizantes 
O Sesc, em parceria com o Cetam, Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas, abre 160 vagas em cursos profissionalizantes. As inscrições 

iniciam, dia 13/04 e terminam no dia 20/04 ou até preencherem as vagas 

e devem ser feitas na Seção de Educação do Sesc AM, localizada na rua 

Henrique Martins, 427, Centro. Para se inscrever, os interessados devem 

apresentar a Carteira do Sesc atualizada, cópia do CPF, RG, doar uma 

lata de leite em pó e ter a idade mínima de 16 anos. A Seção de 

Educação do Sesc AM funciona de segunda a sexta-feira de 08:00h às 

18:00h e aos sábados de 08:30h às 12:00h. Abaixo, os cursos 

oferecidos: 

ARTESANATO COM PATCH APLIQUÊ 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02 a 31/05/16 

HORÁRIO: 13h-17h CH: 80h 

VAGAS: 40 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02/05/16 a 28/06/16 

HORÁRIO: 13h – 17h CH: 160h 

Meio: Rede Tiradentes 
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VAGAS: 40 

ASSISTENTE DE VENDAS 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02/05/16 a 14/06/16 

HORÁRIO: 13h – 17h CH: 120h 

VAGAS: 40 

ALMOXARIFE 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02/05/16 a 07/06/16 

HORÁRIO: 13h – 17h CH: 100h 

VAGAS: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parceria entre o Sesc e o 

Cetam oferece 160 vagas para 

cursos profissionalizantes 
O Sesc, em parceria com o Cetam, Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas, abre 160 vagas em cursos profissionalizantes. As inscrições 

iniciam, dia 13/04 e terminam no dia 20/04 ou até preencherem as 

vagas e devem ser feitas na Seção de Educação do Sesc AM, localizada 

na rua Henrique Martins, 427, Centro. Para se inscrever, os interessados 

devem apresentar a Carteira do Sesc atualizada, cópia do CPF, RG, doar 

uma lata de leite em pó e ter a idade mínima de 16 anos. A Seção de 

Educação do Sesc AM funciona de segunda a sexta-feira de 08:00h às 

18:00h e aos sábados de 08:30h às 12:00h. Abaixo, os cursos 

oferecidos: 

ARTESANATO COM PATCH APLIQUÊ 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02 a 31/05/16 

HORÁRIO: 13h-17h CH: 80h 

VAGAS: 40 

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02/05/16 a 28/06/16 

HORÁRIO: 13h – 17h CH: 160h 

VAGAS: 40 

Meio: Jornal do Commercio 
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ASSISTENTE DE VENDAS 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02/05/16 a 14/06/16 

HORÁRIO: 13h – 17h CH: 120h 

VAGAS: 40 

ALMOXARIFE 

MATRÍCULAS: A partir do dia 13/04/16 

PERÍODO DO CURSO: 02/05/16 a 07/06/16 

HORÁRIO: 13h – 17h CH: 100h 

VAGAS: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AMAZONAS 

Sesc abre vagas para cursos 
profissionalizantes 

ENTRE OS CURSOS OFERECIDOS PELO SESC-AM ESTÁ O DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
O Sesc, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 

(Cetam), abre 160 vagas em cursos profissionalizantes. As inscrições 

iniciam, dia 13 e terminam no dia 20 de abril ou até preencherem as vagas e 

devem ser feitas na Seção de Educação do Sesc AM, localizada na rua 

Henrique Martins, 427, Centro. 

Para se inscrever, os interessados devem apresentar a carteira do Sesc 

atualizada, cópia do CPF, RG, doar uma lata de leite em pó e ter a idade 

mínima de 16 anos. A Seção de Educação do Sesc AM funciona de 

segunda a sexta-feira de 8h às 18h e aos sábados de 8h30 às 12h 

Abaixo, os cursos oferecidos: 

Artesanato com patch apliquê 

Matrículas: a partir do dia 13/04/16 

Período do curso: 02 a 31/05/16 

Horário: 13h-17h ch: 80h 

Vagas: 40 

Auxiliar de contabilidade 

Matrículas: a partir do dia 13/04/16 

Período do curso: 02/05/16 a 28/06/16 

Meio: Portal do Holanda 
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Horário: 13h – 17h ch: 160h 

Vagas: 40 

Assistente de vendas 

Matrículas: a partir do dia 13/04/16 

Período do curso: 02/05/16 a 14/06/16 

Horário: 13h – 17h ch: 120h 

Vagas: 40 

Almoxarife 

Matrículas: a partir do dia 13/04/16 

Período do curso: 02/05/16 a 07/06/16 

Horário: 13h – 17h ch: 100h 

Vagas: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sesc-AM prevê inauguração de hotel 
até o final do ano, em Manacapuru 
 

 

(foto: divulgação / pixabay) 

Às margens do Rio Manacapuru, na cidade de igual nome, no Estado do Amazonas, o 

Sesc (Serviço Social do Comercio) estadual está em fase intermediária da construção de 

um novo hotel para a região. As obras estão em compasso avançado e tudo deve estar 

pronto no final do próximo semestre, conforme comenta a organização. 

Construído em meio às belezas naturais da Amazônia, o empreendimento busca clientes 

de todos os tipos e não só os comerciantes, como poderia se esperar de um produto 

criado por uma associação. De acordo com Roberto Tadros, presidente do Sesc 

amazonense, o turismo também deve ser um forte fator de ocupação no estabelecimento. 

Em cerca de 90 dias começa a acontecer o processo de colocação de móveis e 

acabamentos de áreas comuns. A propriedade terá um centro de convenções para 180 

pessoas, além de 64 apartamentos com capacidade para receber 256 hóspedes 

simultaneamente.  

Em funcionamento, o empreendimento deve gerar mais de 200 empregos diretos. 

Meio:  www.hoteliernews.com.br/ 

Editoria: -- Hora: -- Data: 11/04/2016 



  

 

 

 
‘Curumim’ será patrimônio de natureza 

imaterial do AM 
 

 

 

 

Criador do Curumim, o jornalista Mário Adolfo 

ainda dedica parte do tempo para desenhar, com 

lápis, borracha e nanquim, o herói da Amazônia – 

foto: divulgação 
O “Curumim, o último herói da Amazônia”, que desde 1983 luta pela preservação da Floresta 
Amazônica e conscientização ambiental, será homenageado, na próxima terça-feira (12), na 
Assembleia Legislativa do Estado (Aleam) 

Meio: Em Tempo Online 

Editoria: -- Hora: -- Data: 28/03/2016 



A homenagem será feita em uma sessãoespecial em comemoração à lei 302, 

de novembro de 2015, de autoria do deputadoestadual Dermilson Chagas 

(PEN), que declara o personagem Curumim como patrimônio de natureza 

imaterial do Amazonas. 

A solenidade é em reconhecimento ao suplemento infantil que circula nos 

jornais de Manaus há 33 anos e que retrata a preocupação com a preservação 

da Floresta Amazônica. 

“A mensagem que o Curumim promove às crianças é profunda e atual. É algo 

que deve ser levado para dentro das escolas. Essa linguagem tem de estar nas 

escolas para aproximar as crianças da regionalidade. A publicação demonstra 

que o jornal está incentivando a leitura infantil, principalmente atrelada à 

preservação do meio ambiente e isto deve ser reconhecido”, disse Dermilson 

Chagas. 

Para o criador do personagem, o diretor de redação do jornal Amazonas Em 

Tempo, jornalista Mário Adolfo, o sucesso do Curumim em diversas gerações 

pode ser explicado porque ele questiona problemáticas em uma linguagem 

infantil. 

“Ele (Curumim) é um indiozinho que se preocupa com a preservação da 

floresta e interage com ela e com os animais, criado em 1983, em uma época 

em que a Amazônia estava ameaçada. Cada personagem do Curumim tem a 

ver com essa preocupação ecológica. A coisa mais bonita são os e-mails que 

chegam de pais que liam o Curumim e que passaram esse hábito aos filhos. Já 

encontrei pessoas dizendo ‘sou ecologista porque lia o Curumim’, então é algo 

que já faz parte da cultura do Estado”, disse o criador do “último protetor da 

Amazônia”. 

O Curumim virou cartilha educativa sobre a história do Amazonas, lançada na 

Suécia, em 1988; teve quadrinhos publicados na coletânea “Curumim, o último 

Herói da Amazônia”, lançado na feira do Serviço Social do Comércio (Sesc), 

em 1993; contou a história em quadrinhos no livro “A.E.I. Ópera”, lançado pela 

Secretaria de Cultura (SEC), na Bienal  Internacional do Livro, no Rio de 

Janeiro, em 2000; foi o mote da campanha de conscientização do Festival de 

Parintins “Curumim Contrário ao Lixo”, em 2013; através de quadrinhos, foi 

lançada a história do livro na 1ª Bienal do Livro do Amazonas, “Curumim conta 

História do Livro”, em 2012; E o indiozinho também foi tema da  30ª edição da 

Feira de Livro do Sesc, em 2015. 

Personagens 

A história do Curumim conta com a tartaruga – que estava em extinção à época 

e, que ganhou o nome de Sarah Pateu; o jacaré que tem medo de virar cinto 



e carteira, intitulado de Jacaretinga; além do peixe jaraqui, intitulado de Jara; 

do papagaio que traz as notícias da cidade para a floresta e que se chama 

Lourival; a árvore que se comunica com o personagem, chamada de Geny 

Papo; o Mister Okay, biopirata que tenta roubar as riquezas naturais da floresta 

amazônica; e a namorada do Curumim, a índia Murupi. 

“O Curumim foi inspirado no meu filho, Mário Adolfo Filho, que na época tinha 1 

ano de idade. Atualmente, meu outro filho, Marcus Vinícius, que é publicitário, 

me ajuda a tocar o Curumim. Os desenhos ainda sou eu quem faço, no papel 

com lápis, borracha e nanquim, com traços finais e cores feitos por uma arte 

finalista”, disse Mário Adolfo. 

Segundo ele, a ideia é transformar o Curumim em um gibi para ser 

comercializado em bancas em todo o país. Atualmente, o indiozinho saiu das 

páginas dos jornais e se transformou em produtos comercializados. “Fizemos a 

camiseta, que já virou sucesso, e a ideia é transformar o Curumim em uma 

grande marca”, disse o criador do personagem amazonense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senac-AM oferece 30 vagas em 

curso gratuito de cuidador de idosos 
Curso será realizado no período de 18 abril a 21 de junho. 

Interessados devem possuir ensino fundamental e idade mínima de 18 anos. 

O Senac Amazonas está com inscrições abertas para o curso de Cuidador de 

Idosos, por meio do Programa Senac de Gratuidade. O edital pode ser acessado 

no site da instituição 

 

As aulas serão ministradas no Centro de Formação Profissional José Tadros, 

localizado na rua Visconde de Itanhaém, 863, no bairro Cidade Nova I. O processo 

de inscrições estará aberto até encerrarem as vagas. 

O curso é gratuito e será realizado no período de 18 abril a 21 de junho no horário 

das 8h às 12h. 

Para inscrever-se no curso, os interessados devem possuir ensino fundamental 

completo e idade mínima de 18 anos, renda familiar por pessoa de até dois salários 

mínimos e ser residente em Manaus. As inscrições devem ser feitas no horário das 

08:30h às 12h e de 13h às 17:30h na unidade onde será ministrado o curso. 
O profissional Cuidador de Idosos é responsável por cuidar de idosos em domicílio, 

abrigos e associações, zelando por sua saúde, segurança e bem-estar físico e 

psíquico. Esse presta cuidados de higiene corporal, auxilia nas refeições e 

identifica anormalidades nas eliminações e colabora no desenvolvimento das 

atividades físicas, psicológicas e recreativas de acordo com a orientação médica e 

de outros profissionais assistentes à saúde do idoso. 

 

Além disso, é capaz de identificar as principais características das diferentes fases 

do desenvolvimento, possíveis dificuldades motoras, de linguagem, de visão e 

audição, assim como os sintomas das enfermidades mais comuns na terceira 

idade. Sendo necessário, administrar medicação via oral, conforme prescrição 

médica. 

Meio: G1 Amazonas 
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