
 

  

 

 

 

Sesc recebe exposição 

„Desalinho‟ em Manaus 
   

 

Com o objetivo de tornar a arte uma iniciativa inclusiva, a Galeria de 

Arte Moacir Andrade, localizada na Rua Henrique Martins, 427, Centro, 

recebe a exposição „Desalinho‟, do artista plástico Marcos Ferreira, com 

entrada gratuita. A exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes e 

ficará aberta ao público até dia 27 de maio, com horário de visitação das 

13h às 17h. Para a abertura, no dia 11 de maio, às 18h30, o artista 

maranhense Marcos Ferreira estará presente para explicar pessoalmente 

ao público sobre suas obras. 

A exposição Desalinho mistura cores, formas e sensações, o trabalho 

fala por si. Os visitantes se deparam com dezenas de casulos, que 

caracterizam a metamorfose do ser humano, suas diferentes mutações 

que perpassam pelos múltiplos estereótipos sociais, além de cabeças 

completamente cobertas pela matéria-prima utilizada pelo artista. O 
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projeto oferece ao público a oportunidade de enxergar a verdade oculta 

por seus olhares. 

O trabalho ganhou volume e expressão a partir da habilidade e 

criatividade de Marcos Ferreira Gomes com o crochê, técnica que 

descobriu e desenvolveu em um momento de recolhimento da arte. “O 

crochê surgiu como uma terapia, uma forma de renovar as energias”, 

explicou Marcos. 

A exposição é completamente interativa, as pessoas que souberem lidar 

com arte popular e histórica do crochê, podem criar e modificar a obra 

conforme suas habilidades, sua criatividade e suas emoções a respeito 

do que se sente ao ver a obra. O visitante pode levar linha e agulha de 

crochê para interagir com a obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesc recebe exposição „Desalinho‟, em 

Manaus 

A exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes e ficará aberta 

ao público até dia 27 de maio 

A exposição é completamente 

interativa e os visitantes poderão criar e modificar a obra.Foto: Divulgação 

Manaus - A galeria de arte Moacir Andrade recebe a exposição 

'Desalinho', do artista plástico Marcos Ferreira, com entrada gratuita, a 

partir desta quarta-feira (11). A exposição faz parte do projeto Amazônia 

das Artes e ficará aberta ao público até dia 27 de maio, com horário de 

visitação das 13h às 17h. 

 A abertura do evento, que acontece no dia 11 de maio, contará com a 

presença do artista plástico que irá explicar pessoalmente ao público 

sobre suas obras. A exposição é completamente interativa e os visitantes 

poderão criar e modificar a obra. 

 O trabalho de Marcos Ferreira ganhou volume e expressão a partir da 

habilidade com o crochê. “O crochê surgiu como uma terapia, uma forma 

de renovar as energias”, explicou Marcos. 

A Galeria de Arte Moacir Andrade fica localizada na Rua Henrique 

Martins, 427, Centro. 
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Sesc em Manaus recebe exposição 

„Desalinho‟ com técnica de crochê 

 

Mostra tem entrada grauita (Foto: Divulgação) 

A Galeria de Arte Moacir Andrade, localizada na Rua Henrique Martins, 427, Centro de 

Manaus, recebe a exposição “Desalinho”, do artista plástico Marcos Ferreira. A entrada 

é gratuita. A exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes e ficará aberta ao 

público até dia 27 de maio, com horário de visitação das 13h às 17h. 

A exposição mistura cores, formas e sensações. Os visitantes se deparam com dezenas 

de casulos, que caracterizam a metamorfose do ser humano, suas diferentes mutações 

que perpassam pelos múltiplos estereótipos sociais, além de cabeças completamente 

cobertas pela matéria-prima utilizada pelo artista. 

O trabalho ganhou volume e expressão a partir da habilidade e criatividade de Marcos 

Ferreira Gomes com o crochê, técnica que descobriu e desenvolveu em um momento de 

recolhimento da arte. 

A exposição é interativa. Nela, visitantes que souberem lidar com arte popular e 

histórica do crochê, podem criar e modificar a obra conforme suas habilidades, sua 

criatividade e suas emoções a respeito do que se sente ao ver a obra. O visitante pode 

levar linha e agulha de crochê para interagir com a obra. 
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Sesc em Manaus recebe 
exposição ‘Desalinho’ com 
técnica de crochê 

 

Mostra tem entrada grauita (Foto: Divulgação) 

A Galeria de Arte Moacir Andrade, localizada na Rua Henrique Martins, 427, Centro de 

Manaus, recebe a exposição “Desalinho”, do artista plástico Marcos Ferreira. A entrada é 

gratuita. A exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes e ficará aberta ao público até 

dia 27 de maio, com horário de visitação das 13h às 17h. 

A exposição mistura cores, formas e sensações. Os visitantes se deparam com dezenas de 

casulos, que caracterizam a metamorfose do ser humano, suas diferentes mutações que 
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perpassam pelos múltiplos estereótipos sociais, além de cabeças completamente cobertas 

pela matéria-prima utilizada pelo artista. 

O trabalho ganhou volume e expressão a partir da habilidade e criatividade de Marcos 

Ferreira Gomes com o crochê, técnica que descobriu e desenvolveu em um momento de 

recolhimento da arte. 

A exposição é interativa. Nela, visitantes que souberem lidar com arte popular e histórica do 

crochê, podem criar e modificar a obra conforme suas habilidades, sua criatividade e suas 

emoções a respeito do que se sente ao ver a obra. O visitante pode levar linha e agulha de 

crochê para interagir com a obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sesc em Manaus recebe exposição 

'Desalinho' com técnica de crochê  
Published 15 de maio de 2016 

A Galeria de Arte Moacir Andrade, localizada na Rua Henrique 

Martins, 427, Centro de Manaus, recebe a exposição “Desalinho”, 

do artista plástico Marcos Ferreira. A entrada é gratuita. A 

exposição faz parte do projetoAmazônia das Artes e ficará aberta 

ao público até dia 27 de maio, com horário de visitação das 13h às 

17h. 

A exposição mistura cores, formas e sensações. Os visitantes se 

deparam com dezenas de casulos, que caracterizam a metamorfose 

do ser humano, suas diferentes mutações que perpassam pelos 

múltiplos estereótipos sociais, além de cabeças completamente 

cobertas pela matéria-prima utilizada pelo artista. 

O trabalho ganhou volume e expressão a partir da habilidade e 

criatividade de Marcos Ferreira Gomes com o crochê, técnica que 

descobriu e desenvolveu em um momento de recolhimento da  arte. 

A exposição é interativa. Nela, visitantes que souberem lidar com 

arte popular e histórica do crochê, podem criar e modificar 

a obra conforme suas habilidades, sua criatividade e suas emoções 

a respeito do que se sente ao ver a obra. O visitante pode levar 

linha e agulha de crochê para interagir com a obra. 
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Sesc em Manaus recebe exposição 

'Desalinho' com técnica de crochê 
Durante mostra, visitantes podem criar e modificar obra. 

Mostra é aberta à visitação na Galeria de Arte Moacir Andrade. 
Do G1 AM 

Mostra tem entrada grauita (Foto: Divulgação) 

A Galeria de Arte Moacir Andrade, localizada na Rua Henrique Martins, 427, Centro de 

Manaus, recebe a exposição "Desalinho", do artista plástico Marcos Ferreira. A entrada é 

gratuita. A exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes e ficará aberta ao público até dia 

27 de maio, com horário de visitação das 13h às 17h. 

 

A exposição mistura cores, formas e sensações. Os visitantes se deparam com dezenas de casulos, que 

caracterizam a metamorfose do ser humano, suas diferentes mutações que perpassam pelos múltiplos 
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estereótipos sociais, além de cabeças completamente cobertas pela matéria-prima utilizada pelo 

artista. 

O trabalho ganhou volume e expressão a partir da habilidade e criatividade de Marcos Ferreira Gomes 

com o crochê, técnica que descobriu e desenvolveu em um momento de recolhimento da arte. 

A exposição é interativa. Nela, visitantes que souberem lidar com arte popular e histórica do crochê, 

podem criar e modificar a obra conforme suas habilidades, sua criatividade e suas emoções a respeito 

do que se sente ao ver a obra. O visitante pode levar linha e agulha de crochê para interagir com a 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sesc Manaus recebe a exposição 

‘Desalinho’, do artista plástico 

Marcos Ferreira 
Misturando cores, formas e sensações, a exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes e 

fica aberta ao público gratuitamente até dia 27 de maio, sempre das 13h às 17h

 

Os visitantes da exposição vão se deparar com dezenas de casulos, que caracterizam a metamorfose 

do ser humano, além de cabeças completamente cobertas pela matéria-prima utilizada pelo artista 

(Foto: Divulgação) 

Com o objetivo de tornar a arte uma iniciativa inclusiva, a Galeria de Arte Moacir Andrade, 

localizada na rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus, recebe a exposição “Desalinho”, do 

artista plástico Marcos Ferreira, com entrada gratuita. 

A exposição faz parte do projeto Amazônia das Artes e ficará aberta ao público até dia 27 de maio, 

com horário de visitação das 13h às 17h. Para a abertura, no dia 11 de maio, às 18h30, o artista 

maranhense Marcos Ferreira estará presente para explicar pessoalmente ao público sobre suas obras. 
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A exposição “Desalinho” mistura cores, formas e sensações, o trabalho fala por si. Os visitantes se 

deparam com dezenas de casulos, que caracterizam a metamorfose do ser humano, suas diferentes 

mutações que perpassam pelos múltiplos estereótipos sociais, além de cabeças completamente 

cobertas pela matéria-prima utilizada pelo artista. O projeto oferece ao público a oportunidade de 

enxergar a verdade oculta por seus olhares. 

O trabalho ganhou volume e expressão a partir da habilidade e criatividade de Marcos Ferreira 

Gomes com o crochê, técnica que descobriu e desenvolveu em um momento de recolhimento da 

arte. “O crochê surgiu como uma terapia, uma forma de renovar as energias”, explicou Marcos. 

A exposição é completamente interativa, as pessoas que souberem lidar com arte popular e histórica 

do crochê, podem criar e modificar a obra conforme suas habilidades, sua criatividade e suas 

emoções a respeito do que se sente ao ver a obra. O visitante pode levar linha e agulha de crochê 

para interagir com a obra. 

Serviço 

O que: Exposição “Desalinho” 

Onde: Galeria Moacir Andrade, rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus 

Quando: de 11 a 27 de maio, das 13h às 17h (abertura: 18h30) 

*Com informações da assessoria de imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sesc Em Manaus Recebe 

Exposição „desalinho‟ Com 

Técnica De Crochê 

Mostra tem entrada grauita (Foto: Divulgação) 

A Galeria de Arte Moacir Andrade, localizada na Rua Henrique 

Martins, 427, Centro de Manaus, recebe a exposição “Desalinho”, do 

artista plástico Marcos Ferreira. A entrada é gratuita. A exposição faz 

parte do projeto Amazônia das Artes e ficará aberta ao público até dia 

27 de maio, com horário de visitação das 13h às 17h.tes mutações 

que perpassam pelos múltiplos estereótipos sociais, além de cabeças 

completamente cobertas pela matéria-prima utilizada pelo artista. 

O trabalho ganhou volume e expressão a partir da habilidade e 

criatividade de Marcos Ferreira Gomes com o crochê, técnica que 

descobriu e desenvolveu em um momento de recolhimento da arte. 

A exposição é interativa. Nela, visitantes que souberem lidar com arte 

popular e histórica do crochê, podem criar e modificar a obra conforme 

suas habilidades, sua criatividade e suas emoções a respeito do que 

se sente ao ver a obra. O visitante pode levar linha e agulha de crochê 

para interagir com a obra. 
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 Senac-AM oferece curso de Técnico em 

Cozinha, nesta sexta-feira 

Aula será ministrada das 7h30 às 16h30, no Centro de Turismo e 

Hospitalidade, localizado na Rua Saldanha Marinho, Centro.  

Com informações de assessoria / portal@d24am.com 

No curso, o 

aluno aprenderá a atuar nas diferentes etapas do trabalho de cozinha e irá aprimorar 

técnicas.Foto: Divulgação/Senac-AM 

Manaus - O Senac Amazonas oferece, nesta sexta-feira (13), o curso de 

Técnico em Cozinha. Com carga horária de 800 horas, a aula será 

ministrada das 7h30 às 16h30, no Centro de Turismo e 

Hospitalidade, localizado na Rua Saldanha Marinho, nº 410, Centro.  

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e Ensino Médio 

completo. O valor do investimento é de R$ 1.700, podendo ser pago em 

até seis vezes de R$ 283,33 no boleto ou cartão. 
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No curso, o aluno aprenderá a atuar nas diferentes etapas do trabalho de 

cozinha e aprimorar as técnicas, visando o melhor aproveitamento dos 

recursos das empresas de alimentação, assim como manter o padrão e a 

qualidade dos estabelecimentos. 

O técnico aprende a organização da cozinha, auxilia na elaboração de 

cardápios, prepara e apresenta produções culinárias, utilizando técnicas 

de cozinha e aplicando tecnologias, conforme as boas práticas de 

manipulação de alimentos. 

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

sitewww.am.senac.br. 
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AMAZONAS 

Senac-AM oferece curso de 
Técnico em Cozinha 

 

O Senac Amazonas oferece, nesta sexta-feira (13), o curso de 

Técnico em Cozinha. Com carga horária de 800 horas, a aula 

será ministrada das 7h30 às 16h30, no Centro de Turismo e 

Hospitalidade, localizado na Rua Saldanha Marinho, nº 410, 

Centro.  

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e Ensino 

Médio completo. O valor do investimento é de R$ 1.700, podendo 

ser pago em até seis vezes de R$ 283,33 no boleto ou cartão. 
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No curso, o aluno aprenderá a atuar nas diferentes etapas do 

trabalho de cozinha e aprimorar as técnicas, visando o melhor 

aproveitamento dos recursos das empresas de alimentação, 

assim como manter o padrão e a qualidade dos 

estabelecimentos. 

O técnico aprende a organização da cozinha, auxilia na 

elaboração de cardápios, prepara e apresenta produções 

culinárias, utilizando técnicas de cozinha e aplicando tecnologias, 

conforme as boas práticas de manipulação de alimentos. 

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

ou pelo site www.am.senac.br. 
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Senac AM oferece curso de 

Técnico em Cozinha 
 

 

Com inscrições abertas, o Senac AM, neste mês de maio, dá 

prosseguimento à oferta de cursos do programa socioprofissional, que 

visam à geração de renda imediata. 

Com carga horária de 800 horas, o Senac AM inicia no do dia 13/5, um 

dos cursos mais procurados da instituição, o de Técnico em Cozinha. As 

aulas serão ministradas de 7:30h às 16:30h no Centro de Turismo e 

Hospitalidade, CTH, localizado na rua Saldanha Marinho, 410, Centro. Os 

interessados devem possuir idade mínima de 18 anos e ensino médio 

completo. O valor do investimento é de R$ 1.700,00, podendo ser pago 

em até seis vezes de R$ 283,33 no boleto ou no cartão. 

No curso, o aluno aprende a atuar nas diferentes etapas do trabalho de 

cozinha e aprimorar as técnicas visando o melhor aproveitamento dos 

recursos das empresas de alimentação, assim como manter o padrão e a 

qualidade dos estabelecimentos. O técnico aprende a organização da 

cozinha, auxilia na elaboração de cardápios, prepara e apresenta 

produções culinárias, utilizando técnicas de cozinha e aplicando 

tecnologias, conforme as boas práticas de manipulação de alimentos. 
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Senac AM oferece curso de 

Técnico em Cozinha 

Com inscrições abertas, o Senac AM, neste mês de maio, dá prosseguimento à oferta de cursos do programa 

socioprofissional, que visam à geração de renda imediata. 

 

Com carga horária de 800 horas, o Senac AM inicia no do dia 13/5, um dos cursos mais procurados da 

instituição, o de Técnico em Cozinha. As aulas serão ministradas de 7:30h às 16:30h no Centro de Turismo e 

Hospitalidade, CTH, localizado na rua Saldanha Marinho, 410, Centro. Os interessados devem possuir idade 

mínima de 18 anos e ensino médio completo. O valor do investimento é de R$ 1.700,00, podendo ser pago em 

até seis vezes de R$ 283,33 no boleto ou no cartão. 

 

No curso, o aluno aprende a atuar nas diferentes etapas do trabalho de cozinha e aprimorar as técnicas 

visando o melhor aproveitamento dos recursos das empresas de alimentação, assim como manter o padrão e 

a qualidade dos estabelecimentos. O técnico aprende a organização da cozinha, auxilia na elaboração de 

cardápios, prepara e apresenta produções culinárias, utilizando técnicas de cozinha e aplicando tecnologias, 

conforme as boas práticas de manipulação de alimentos. 

 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750. 
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Presidente do TJAM participa de homenagem a 
Fecomércio-AM 

 
 
A presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargadora 
Graça Figueiredo, prestigiou a Sessão Especial em homenagem ao 62º 
aniversário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
do Amazonas (Fecomércio). A solenidade aconteceu no final da manhã desta 
quarta-feira (11), no Plenário Ruy Araújo, na  Assembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas (Aleam). O Sistema Fecomércio nos Estados Brasileiros é 
composto pelo Serviço Social do Comercio (Sesc) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac). 

Além de Adjuto, os deputados Sinésio Campos (PT), Dermílson Chagas (PEN), 
Orlando Cidade (PTN), Guto Ferraz (DEM) e Alessandra Campelo (PMDB) 
subiram à tribuna para discursar sobre a homenagem. O secretário de Estado 
de Planejamento, Ciência e Tecnologia (Seplancti), Thomaz Nogueira, 
representou o governo do Estado e também discursou da tribuna. 

O autor da propositura foi o deputado Adjuto Afonso (PDT), que destacou os 
relevantes serviços prestados pela Fecomércio à sociedade amazonense. 
Afonso destacou que o Senac, instituição executora do Sistema Fecomércio 
AM, implantou em Manaus a primeira faculdade tecnológica da instituição na 
região Norte e que este ano começa a oferecer cursos presenciais voltados 
para o mercado do comércio de bens, serviços e turismo.  

Presidente da Fecomércio AM,  José Roberto Tadros agradeceu ao deputado 
Adjuto Afonso pela homenagem e aos conselheiros, diretoria e colaboradores 
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do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, e fez questão de lembrar a importância 
da gestão dos ex-presidentes da Federação do Comércio AM. 

Em seu discurso, Tadros enfatizou a defesa contínua dos interesses do 
empresariado e que o comércio representa 75% do PIB, 600.000 empregos no 
Estado e o setor que contribui com a maior arrecadação de ICMS.  

Justificativa 

De acordo com justificativa do requerimento, a história da Fecomércio está 
ligada diretamente à economia amazonense, em especial à atividade 
comercial, tendo como filiados os Sindicatos do Comercio Varejista, do 
Comercio Atacadista e Distribuidor, do Comercio Varejista de Louças, Tintas, 
Ferragens, Material Elétrico e de Construção, de Hotéis, Restaurantes, Bares, 
Salões, Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza, das Empresas de 
Turismo, Despachantes Aduaneiros e dos Representantes Comerciais de 
Manaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Fecomércio comemora 62 anos e ganha 
homenagem parlamentar 
Publicado em 12 de maio de 2016 por pedrinhoaguiar 

Padrão 

 

No plenário Ruy Araújo, o presidente da Fecomércio José Roberto Tadros emildurado pelos 

eputados Josué Neto (presidente da ALE) e Adjuto Afonso (Ney Xavier) 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio) recebeu, 

ontem, uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, pela passagem do 62º 

aniversário da entidade. A Sessão foi presidida pelo presidente da casa legislativa, deputado Josué Neto 

(PSD). O autor da propositura, deputado Adjuto Afonso (PDT), ressaltou o trabalho da Federação desde a 

sua criação, em que vem atuando com prestação de serviços no Estado. Ao receber a placa 

comemorativa, o presidente da Fecomércio, José Roberto Tadros, ressaltou dados do setor do comércio 

no Estado que demonstram a importância e nível de organização do segmento. “O setor comercial já 

contribui com mais ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) do que o 

Distrito Industrial e representa 75% do PIB (Produto Interno Bruto) deste Estado. Este segmento emprega 

no Estado do Amazonas cerca de 600 mil pessoas”, disse Tadros. 
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Fecomércio AM recebe homenagem na 

Assembleia Legislativa 

 

Na manhã da quarta-feira, 11, a Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado do Amazonas foi homenageada pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em decorrência dos 

seus 62 anos de relevantes serviços prestados à sociedade 

amazonense. A homenagem deu-se pelo requerimento nº 513/16, de 

autoria do deputado Adjuto Afonso (PDT) e aprovada pelo presidente da 

Aleam, deputado Josué Neto. Estiveram presentes Dr. José Roberto 

Tadros, presidente da Fecomércio AM, os vice-presidentes, Aderson 

Frota e José dos Santos da Silva Azevedo, a superintendente da 

instituição e diretora do Sesc AM, Simone Guimarães e a diretora 

regional do Senac AM, Silvana Maria Ferreira de Carvalho, conselheiros 

e colaboradores do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac AM. 

A sessão foi presidida pelo deputado Josué Neto (PSD), compuseram a 

mesa diretora do plenário, Thomaz Nogueira, secretário de planejamento 
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do AM, representando o governador, a desembargadora Maria das 

Graças Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça do AM, Dr. José 

Roberto Tadros, Dr. José da Silva Azevedo (cônsul honorário de Portugal 

e vice-presidente da Fecomércio), Bernardo Monteiro de Paula, diretor-

presidente da Manauscult, representando o prefeito Arthur Neto, Márcia 

Amazonas, superintendente regional do trabalho do AM, Antônio 

Silva,  presidente da Fieam (Federação das Indústrias do Estado do 

Amazonas), IsmaelBicharra Filho, presidente da ACA (Associação 

Comercial do AM) e o coronel de infantaria Fábio Roberto Vargas. 

Em seu discurso, o deputado Adjuto Afonso, autor do requerimento de 

homenagem à Fecomércio AM, salientoua defesa dos interesses dos 

comerciantes pela Fecomércio AM e os serviços de qualidade da 

instituição, entre eles o Sistema de Excelência em Gestão Sindical e o 

programa Jovem Aprendiz. “Não tenho dúvida, que o trabalho realizado 

pela Fecomércio reflete em melhorias na sociedade amazonense”, 

destacou o deputado. Afonso lembrou que o Senac, instituição executora 

do Sistema Fecomércio AM, implantou em Manaus a primeira faculdade 

tecnológica da instituição na região Norte e que este ano começa a 

oferecer cursos presenciais voltados para o mercado do comércio de 

bens, serviços e turismo. 

Foi entregue ao Dr. José Roberto Tadros, pelo presidente da Aleam, 

placa comemorativa pelos 62 anos da instituição. Após a entrega foi 

realizada apresentação do grupo cultural de flauta do Sesc AM. Na 

ocasião, a Banda Marcial do Sesc também participou executando o hino 

do Estado. 

O presidente da Aleam, Josué Neto, destacou em entrevista após a 

abertura da Sessão, que o Estado possui vocação industrial, com o Polo 

Industrial de Manaus e que o comércio é fundamental para o escoamento 

dessa produção e a Fecomércio AM defendo os interesses dos 

comerciantes contribui para o crescimento do setor no Estado. 

Parlamentares presentes na Sessão Extraordinária, solicitaram a palavra 

para saudar a Fecomércio AM. 

O deputado Sinésio Campos (PT) salientou o trabalho e a presença da 

Fecomércio AM em todas as ações para o desenvolvimento da Amazônia 



Legal, através da participação no Parlamento Amazônico, do qual o 

deputado é presidente. 

Orlando Cidade (PTN), ressaltou o trabalho da instituição não só na 

capital, mas também no interior.  “O presidente Tadros, soube levar ao 

interior do estado todas as benfeitorias do Sesc e Senac”. 

Dermilson Chagas (PEN) destacou que quando foi superintendente 

regional do trabalho do AM e conselheiro da Fecomércio AM, conheceu a 

defesa que a instituição faz para as melhorias do comércio local através 

de amplas discussões com diversos setores da sociedade. 

A deputada Alessandra Campêlo (PMDB) enfatizou que a parceria entre 

a Fecomércio, a Assembleia Legislativa e os representados do estado no 

Congresso Nacional devem trabalhar para melhores condições aos 

comerciantes amazonenses, principalmente no que tange à carga 

tributária que incide sobre o comércio. A deputada destacou que a 

maioria dos empregos são gerados pelo setor do comércio de bens e 

serviços no AM e este setor precisa ser preservado e ter mais atenção 

dos governos. 

Ao ser concedida a palavra ao Dr. José Roberto Tadros, o presidente da 

Fecomércio AM agradeceu ao deputado Adjuto Afonso pela homenagem 

e aos conselheiros, diretoria e colaboradores do Sistema Fecomércio, 

Sesc e Senac. Agradeceu a presença dos membros da mesa diretora do 

plenário, destacando-os nominalmente por seus trabalhos. O presidente 

fez questão de lembrar a importância da gestão dos ex-presidentes da 

Federação do Comércio AM. 

Em seu discurso, Dr. Tadros enfatizou a defesa contínua dos interesses 

do empresariado e que o comércio representa 75% do PIB, 600.000 

empregos no Estado e o setor que contribui com a maior arrecadação de 

ICMS. 

O presidente lembra a importância da união dos segmentos da 

Agricultura, Industria e Comércio para o desenvolvimento do Amazonas, 

maior estado brasileiro e maior que todos os países da América Latina 

com exceção do Brasil, Argentina e México. 



Também enfatizou que o governo precisa, urgentemente, reduzir a carga 

tributária sobre o comércio, que em muitos casos reduzem o lucro para 

não repassar o aumento das alíquotas tributárias para a população. 

Outro ponto de destaque é que o Sistema Fecomércio, Sesc e Senac AM 

a partir de junho deste ano oferecerá à população amazonense o 

caminho desde à recreação infantil até o diploma universitário. 

“A Fecomércio AM e suas instituição não possuem a intenção de criar o 

culto à personalização, mas sim disponibilizar uma gama numerosa de 

serviços à população”, explicou o presidente. 

Finalizando seu discurso, Dr. Tadros enfatizou que “como território 

somos viáveis, precisamos ser como povo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Fecomércio comemora 62 anos de história em homenagem 

parlamentar 

 
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas 

(Fecomércio) recebeu nesta quarta-feira (11) uma homenagem da Assembleia Legislativa 

do Estado do Amazonas (Aleam), a partir de uma iniciativa do deputado Adjuto Afonso 

(PDT), pela passagem do 62º aniversário da entidade. A Sessão foi presidida inicialmente 

pelo deputado Josué Neto (PSD). 

O autor da propositura, deputado Adjuto Afonso, ressaltou o trabalho da Federação desde 

a sua criação, em que vem atuando com prestação de serviços no Estado. “São 62 anos 

de história, prestando serviços relevantes, que com certeza contribuem para o 

desenvolvimento da economia local, oferecendo consultorias e serviços de qualidade para 

o empresariado, preparando pessoas para o mercado de trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento pessoal e coletivo, ações de grande importância para esse Estado”, disse 

o parlamentar. 

Outros serviços destacados pelo deputado em seu pronunciamento foi a prática de gestão 

sindical entre os integrantes do Sistema Confederativo da Representação Sindical do 

Comércio, que criou o Sistema de Excelência em Gestão Sindical, e contribui para a 

maturidade de federações e sindicatos, capacitando líderes e executivos sindicais. Assim 
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como também o programa Jovem Aprendiz, que viabiliza oportunidades para jovens, 

inserindo-os no mercado de trabalho competitivo. 

O presidente da Fecomércio, José Roberto Tadros, recebeu uma placa comemorativa da 

Casa Legislativa e agradeceu, em seu pronunciamento, os parlamentares, em especial ao 

autor da propositura. “Seu gesto cala profundamente o coração de todos nós que fazemos 

o Sistema Fecomércio”. 

Roberto Tadros ressaltou dados do setor do comércio no Estado que demonstram a 

importância e nível de organização do segmento. “O setor comercial já contribui com mais 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) do que o 

Distrito Industrial e representa 75% do PIB (Produto Interno Bruto) deste Estado. Este 

segmento emprega no Estado do Amazonas cerca de 600 mil pessoas”, disse Tadros. 

Estiveram presentes na Sessão Especial representantes de órgãos públicos, entidades 

federativas, além do empresariado local. O evento contou, ainda, com o cantor Zezinho 

Correa, convidado pela Federação para cantar o Hino Nacional, além do coral infantil 

Grupo Flauta, do Sesc (Serviço Social do Comércio), sob o comando do maestro Evanildo 

Ribeiro e a Banda Marcial. 

Na ocasião, alguns funcionários de carreira do sistema foram homenageados e receberam 

um certificado da Casa Legislativa: Silvana Maria Ferreira de Carvalho, Simone de Souza 

Guimarães, Enock Nuniere Alves, Aderson Santos da Frota e Hélio Nobre Malagueta. 

Também prestigiaram a homenagem os deputados Sinésio Campos (PT), Francisco Souza 

(PTN), Orlando Cidade (PTN), Augusto Ferraz (DEM), Dermilson Chagas (PEN) e 

Alessandra Campêlo (PMDB). 
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