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Projeto Canção da Mata do SESC AM 

promove atividades musicais em Manaus 

 

No próximo sábado, dia 17 de junho, às 19h, será realizado Recital-Palestra com o músico 

percussionista Léo de Paula, no auditório do Centro de Artes da Ufam, localizado na rua 

Monsenhor Coutinho, 724, Centro. O artista carioca irá realizar performance de peças 

solo em estética contemporânea de concerto, comentários, projeção de slides e vídeos 

sobre instrumentos, contexto histórico e curiosidades. 

Nos dias 18 e 19 de junho, o Sesc AM, com o apoio do Governo do Estado, realiza a 

Mostra Canção da Mata no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita. No dia 18, a partir das 

20h, se apresentarão Anderson Farias Trio, Ítalo Jimenez Trio, Alma Cabocla (Rashide), 

Kariçú Mamaphia (Índios) e Natinho e Flor de Mureru. 

No dia 19, a partir das 19h, será a vez dos artistas Gil Valente, Marcelo Nakamura e Tribo 

Zagaia, Rosilvaldo Cordeiro e grupo Jacobiano, Nicolas Jr. e Tambor de Cuia. 

Canção da Mata Sesc AM 

O projeto iniciou em 1980 com o nome Festival de Música do Comerciário, visando 

incentivar a criatividade e sonorizar textos poéticos criados por comerciários. O evento 

era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em comemoração ao dia do comerciário. 

Anos depois, o Festival passou a fazer parte da mostra de arte intitulada Zonarte e mudou 

de nome, passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação na capital e no 

interior do Estado do Amazonas. O resultado foi a conquista de mais participantes e 

influenciar outras instituições na realização de festivais musicais. Neste período não se 

ouvia música de artistas amazonense nos meios de comunicação, com este projeto, o Sesc, 

projetou a classe artística em nível estadual e despertou a valorização da música feita no 

Amazonas. 

Em 2010, o Canção da Mata foi modificado, sendo realizado não apenas uma vez ao ano, 

mas em edições mensais de janeiro a novembro, oferendo mais oportunidades aos artistas 

do Amazonas. Para participar do Canção da Mata, o Sesc analisa o mercado musical 

amazonense, e através de convite, são escolhidos artistas para participarem do projeto. 

Meio: Site sincor-am.org.br 
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Em seguida, são realizados ensaios, oficinas de música e apresentações na capital e 

cidades no interior do Estado. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Teatro Amazonas recebe Projeto Canção 

da Mata neste fim de semana 

Apresentações ocorrem neste sábado e domingo.  

Entrada é gratuita; Nicolas Jr. e Tambor de Cuia estão entre atrações. 

Alma Cabocla, de Manacapuru, é uma das atrações (Foto: 

Divulgação) 

Neste fim de semana, o Sesc Amazonas realiza a Mostra Canção da Mata no Teatro 

Amazonas, Centro de Manaus. A entrada é gratuita. 

 

Neste sábado (18), a partir das 20h, se apresentarão Anderson Farias Trio, Ítalo Jimenez 

Trio, Alma Cabocla (Rashide), Kariçú Mamaphia (Índios) e Natinho e Flor de Mureru. 

No dia 19, a partir das 19h, será a vez dos artistas Gil Valente, Marcelo Nakamura e Tribo 

Zagaia, Rosilvaldo Cordeiro e grupo Jacobiano, Nicolas Jr. e Tambor de Cuia. 

O Canção da Mata iniciou em 1980 com o nome Festival de Música do Comerciário, 

visando incentivar a criatividade e sonorizar textos poéticos criados por comerciários. O 

evento era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em comemoração ao dia do 

comerciário. Anos depois, o Festival passou a fazer parte da mostra de arte intitulada 

Zonarte e mudou de nome, passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação 

na capital e no interior do Estado do Amazonas. 

 

 

Em 2010, o Canção da Mata foi modificado, sendo realizado não apenas uma vez ao ano, 

mas em edições mensais de janeiro a novembro, oferendo mais oportunidades aos artistas 

do Amazonas. 

 

Para participar do Canção da Mata, o Sesc analisa o mercado musical amazonense, e 

através de convite, são escolhidos artistas para participarem do projeto. Em seguida, são 

realizados ensaios, oficinas de música e apresentações na capital e cidades no interior do 

Estado. 
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Projeto Canção da Mata do Sesc 

acontece neste final de semana no Teatro 

Amazonas 

(Foto: Divulgação/SESC) MANAUS – Com apoio do 

governo do Estado, o projeto Canção da Mata desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio – 

Sesc-AM acontece neste sábado e domingo no Teatro Amazonas, a partir das 20h, com 

entrada gratuita. Estarão se apresentando Anderson Farias Trio, Ítalo Jimenez Trio, Alma 

Cabocla (Rashide), Kariçú Mamaphia (Índios) e Natinho e Flor de Mureru. No dia 19, a partir 

das 19h, será a vez dos artistas Gil Valente, Marcelo Nakamura e Tribo Zagaia, Rosilvaldo 

Cordeiro e grupo Jacobiano, Nicolas Jr. e Tambor de Cuia. 

Também como parte do projeto, na sexta-feira, 17, a partir das 19h, o músico 

percussionista Léo de Paula estará apresentando um Recital-Palestra no auditório do 

Centro de Artes da Ufam, no Centro. O artista carioca irá realizar performance de peças 

solo em estética contemporânea de concerto, comentários, projeção de slides e vídeos 

sobre instrumentos, contexto histórico e curiosidades. O projeto teve início em 1980 com 

o nome Festival de Música do Comerciário, visando incentivar a criatividade e sonorizar 

textos poéticos criados por comerciários. 

O evento era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em comemoração ao dia do 

comerciário. Anos depois, o Festival passou a fazer parte da mostra de arte intitulada 

Zonarte e mudou de nome, passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação 

na capital e no interior do Estado do Amazonas. O resultado foi a conquista de mais 

participantes e influenciar outras instituições na realização de festivais musicais. Neste 

período não se ouvia música de artistas amazonense nos meios de comunicação, com este 

projeto, o Sesc, projetou a classe artística em nível estadual e despertou a valorização da 

música feita no Amazonas. 

Em 2010, o Canção da Mata foi modificado, sendo realizado não apenas uma vez ao ano, 

mas em edições mensais de janeiro a novembro, oferendo mais oportunidades aos artistas 

do Amazonas. Para participar do Canção da Mata, o Sesc analisa o mercado musical 

amazonense, e através de convite, são escolhidos artistas para participarem do projeto. 

Em seguida, são realizados ensaios, oficinas de música e apresentações na capital e 

interior. 
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Projeto Canção da Mata apresenta mais 

de dez atrações no Teatro Amazonas 

Mostra de música regional, promovida pelo Sesc Amazonas, recebe entre os convidados 

o cantor Nicolar Jr. 

MANAUS - Com mais de 30 anos, a Mostra Canção da Mata volta a brilhar no palco 

do Teatro Amazonas em Manaus. A entrada é gratuita. O evento promovido pelo Sesc 

Amazonas acontece nos dias 18 e 19 de junho, com entrada gratuita. Dez artistas locais 

se apresentarão.  

No dia 18, a partir das 20h, o teatro recebe Anderson Farias Trio, Ítalo Jimenez Trio, 

Alma Cabocla (Rashide), Kariçú Mamaphia (Índios) e Natinho e Flor de Mureru. No dia 

19, a partir das 19h, será a vez dos artistas Gil Valente, Marcelo Nakamura e Tribo Zagaia, 

Rosilvaldo Cordeiro e grupo Jacobiano, Nicolas Jr. e Tambor de Cuia. 

 

Nicolas Jr. é um dos artistas que se apresenta na segunda noite do projeto. Foto: Ítala 

Lima/Portal Amazônia 

O Canção da Mata Sesc AM iniciou em 1980 com o nome Festival de Música do 

Comerciário, como objetivo de incentivar a criatividade e sonorizar textos poéticos 

criados por comerciários. O evento era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em 

comemoração ao dia do comerciário.  

Anos depois passou a fazer parte da mostra de arte intitulada Zonarte e mudou de nome, 

passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação na capital e no interior do 

Estado do Amazonas, o que despertou a valorização da música feita no Amazonas. 

Em 2010, o Canção da Mata foi modificado, e passou a ser realizado em edições mensais 

de janeiro a novembro, com mais oportunidades aos artistas do Amazonas. Para participar 

do Canção da Mata, o Sesc analisa o mercado musical amazonense e, através de convite, 

são escolhidos artistas para participarem do projeto. Em seguida, são realizados ensaios, 

oficinas de música e apresentações na capital e cidades no interior do Estado.  
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Teatro Amazonas recebe Projeto Canção 

da Mata neste fim de semana 

Neste fim de semana, o Sesc Amazonas realiza a Mostra Canção da Mata no Teatro 

Amazonas, Centro de Manaus. A entrada é gratuita.Neste sábado (18), a partir das 20h, 

se apresentarão Anderson Farias Trio, Ítalo Jimenez Trio, Alma Cabocla (Rashide), 

Kariçú Mamaphia (Índios) e Natinho e Flor de Mureru. 

No dia 19, a partir das 19h, será a vez dos artistas Gil Valente, Marcelo Nakamura e Tribo 

Zagaia, Rosilvaldo Cordeiro e grupo Jacobiano, Nicolas Jr. e Tambor de Cuia. 

 

O Canção da Mata iniciou em 1980 com o nome Festival de Música do Comerciário, 

visando incentivar a criatividade e sonorizar textos poéticos criados por comerciários. O 

evento era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em comemoração ao dia do 

comerciário. Anos depois, o Festival passou a fazer parte da mostra de arte intitulada 

Zonarte e mudou de nome, passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação 

na capital e no interior do Estado do Amazonas.Em 2010, o Canção da Mata foi 

modificado, sendo realizado não apenas uma vez ao ano, mas em edições mensais de 

janeiro a novembro, oferendo mais oportunidades aos artistas do Amazonas.Para 

participar do Canção da Mata, o Sesc analisa o mercado musical amazonense, e através 

de convite, são escolhidos artistas para participarem do projeto.  

Em seguida, são realizados ensaios, oficinas de música e apresentações na capital e 

cidades no interior do Estado. 
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Atletas de Cristo e Sesc abrem inscrições gratuitas para 

escolinha de futebol 
 

 

Atletas de Cristo e Sesc abrem inscrições gratuitas para escolinha de futebol Em uma parceria 

firmada com o Serviço Social do Comércio do Amazonas (SESC – AM), a escolinha de futebol do 

Atletas de Cristo está com as inscrições abertas para atender aos jovens atletas interessados por 

futebol. As inscrições, gratuitas e exclusivas para a faixa etária de 6 a 17 anos, podem ser feitas 

diretamente no balneário do Sesc, situado na avenida Constantinopla, 288, Alvorada, nos 

horários de 8h às 10h30 e das 14h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. A escolinha de futebol do 

Atletas de Cristo Manaus busca ensinar técnicas de futebol e proporcionar condicionamento 

físico a crianças e adolescentes. 

O futebol é um esporte que estimula o trabalho em equipe, o respeito por regras que existem 

em todo lugar e aumenta a socialização por ser um esporte coletivo. Segundo o coordenador do 

Atletas de Cristo Manaus, Lúcio Silva, em breve serão anunciadas novas bases da escolinha de 

futebol. ” Sábado já estaremos no municipio de Itacoatiara acompanhando os trabalhos 

realizados no gramado da nossa próxima escolinha. O trabalho vem crescendo e em breve 

anunciaremos também uma base no Tarumã-Açu”, disse. Os trabalhos serão desenvolvidos 

pelos professores Reinaldo Rocha e Raul Ciele, sobre coordenação de Lúcio Silva e Maria 

Auxiliadora Silva. As aulas serão administradas as terças, quintas e sábados no balneário do Sesc. 

Atletas de Cristo  

O Atletas de Cristo existe oficialmente desde 4 de fevereiro de 1984 e é uma entidade sem fins 

lucrativos, que subsiste através de doações voluntárias. O movimento é integrado por 

desportistas que reconheceram a Jesus Cristo como filho de Deus, Salvador pessoal e único 

caminho de ligação entre o homem e Deus único, eterno e criador de todas as coisas. O Atletas 

de Cristo tem o objetivo de promover a proclamação do Evangelho através do esporte, assim 

como equipar líderes para a evangelização e o discipulado de atletas. A associação é uma 

instituição que coopera efetivamente com a igreja local e outras organizações cristãs, 

promovendo a integração entre igreja, desportistas e os torcedores. 
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Bosque da Ciência do Inpa oferece uma 

viagem simulada ao Sistema Solar 

Sessões do Planetário são resultados da parceria do Bosque da Ciência com o Serviço 

Social do Comércio (Sesc/Amazonas), por meio do projeto educacional Sesc Ciência 

Da Redação – Ascom Inpa 

Foto: Fernanda Reis 

Nesta e na próxima quarta-feira (15 e 22), o Bosque da Ciência do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) vai unir diversão e conhecimento sobre 

Astronomia em um só lugar. Nos dois dias, os visitantes terão a oportunidade de vivenciar 

uma viagem simulada ao Sistema Solar. 

O planetário conta com uma estrutura inflável onde os participantes se sentarão no chão 

e ao olharem para cima poderão observar o céu durante o dia e à noite, as constelações e 

cada um dos oito planetas do Sistema Solar. Em cada parada da “viagem” serão 

exploradas características, como temperatura, gravidade, pressão atmosférica, clima, 

vegetação e possibilidades de vida. 

  

 

  

As sessões serão realizadas a cada 30 minutos no horário de funcionamento do bosque - 

das 9h às 12h e das 14h às 17h. Cada sessão tem duração de aproximadamente 20 minutos 

com grupos de no mínimo 15 e no máximo de 30 pessoas. 

A atividade é uma parceria do Bosque da Ciência com o Serviço Social do Comércio 

(Sesc/Amazonas), por meio do Sesc Ciência, um projeto educacional que utiliza a Sala 

de Ciência com o objetivo de proporcionar aos alunos e professores uma visão renovada 

da Ciência de forma lúdica e dinâmica. 

Meio:  http://portal.inpa.gov.br 
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http://portal.inpa.gov.br/index.php/ultimas-noticias/2522-bosque-da-ciencia-do-inpa-oferece-uma-viagem-simulada-ao-sistema-solar
http://portal.inpa.gov.br/


No bosque, os visitantes poderão conhecer as atrações permanentes do espaço de visitação 

pública do Inpa, como o viveiro de peixes-bois, das ariranhas e dos jacarés, além da 

exposição dos resultados de pesquisas do Inpa na Casa da Ciência, onde se encontra um 

exemplar da maior folha dicotiledônea do mundo (Coccoloba) que chega a ter 2,50 metros 

de comprimento por 1,44 metro de largura na fase adulta. 

O Bosque da Ciência está localizado na Rua Otávio Otávio Cabral, s/nº, Petrópolis. O 

ingresso custa R$ 5, exceto para crianças até 10 e idosos a partir de 60 anos. Grupos 

escolares agendados têm entrada gratuita. Mais informações pelos telefones (92) 3643-

3192/ 3312/ 3293. 
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