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Sesc promove seminário sobre 
envelhecimento masculino 
Estão abertas as inscrições para o seminário “Envelhecimento Masculino 

– Uma abordagem biopsicossocial”, a ser realizado no próximo dia 15 de 

julho, das 8h às 12h, no Salão de Eventos Zezinho Correa, localizado no 

Sesc Balneário, na Av. Constantinopla, 288, Planalto. Para participar é 

preciso fazer a inscrição no portal do Sesc (www.sesc-am.com.br) e doar 

uma lata de leite no dia do seminário. 

O primeiro tema será “O contexto social e machista e a supervalorização 

do trabalho masculino e do desempenho sexual”, cujo palestrante será o 

Dr. Jorge Trajano da Silva, psicólogo especialista em dinâmica de grupo 

e sexualidade. Em seguida o tema abordado será “A aposentadoria e as 

naturais perdas biológicas no envelhecimento masculino”, palestrado por 

Vanusa do Nascimento, Enfermeira Professora da Unati/UEA Especialista 

em Gerontologia e Saúde do Idoso. 

O objetivo do seminário é promover a discussão acerca do envelhecer 

masculino e promover qualidade a esse envelhecimento, além de 

orientar e demonstrar a importância dos assuntos abordados, 

incentivando rodas de conversas sobre os temas. 

Programação 

08h – Credenciamento 

9h – Abertura – Fala Institucional e Performance 

9h30 – Palestra 1: Contexto social machista e a supervalorização do 

trabalho masculino e do desempenho sexual. 

Palestrante: Dr. Jorge Trajano da Silva – Graduação em psicologia com 
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especialização em dinâmica de grupo e sexualidade. 

11h – Palestra 2: A aposentadoria e as naturais perdas biológicas no 

envelhecimento masculino. 

Palestrante: Vanusa do Nascimento/ Enfermeira Professora da Unati/UEA 

Especialista em Gerontologia e Saúde do Idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesc promove seminário sobre 
envelhecimento masculino 
Estão abertas as inscrições para o seminário “Envelhecimento Masculino – Uma abordagem 

biopsicossocial”, a ser realizado no próximo dia 15 de julho, das 8h às 12h, no Salão de Eventos 

Zezinho Correa, localizado no Sesc Balneário, na Av. Constantinopla, 288, Planalto. Para 

participar é preciso fazer a inscrição no portal do Sesc (www.sesc-am.com.br) e doar uma lata 

de leite no dia do seminário. 

O primeiro tema será “O contexto social e machista e a supervalorização do trabalho 

masculino e do desempenho sexual”, cujo palestrante será o Dr. Jorge Trajano da Silva, 

psicólogo especialista em dinâmica de grupo e sexualidade. Em seguida o tema abordado será 

“A aposentadoria e as naturais perdas biológicas no envelhecimento masculino”, palestrado 

por Vanusa do Nascimento, Enfermeira Professora da Unati/UEA Especialista em Gerontologia 

e Saúde do Idoso. 

O objetivo do seminário é promover a discussão acerca do envelhecer masculino e promover 

qualidade a esse envelhecimento, além de orientar e demonstrar a importância dos assuntos 

abordados, incentivando rodas de conversas sobre os temas. 

Programação 

08h – Credenciamento 

9h – Abertura – Fala Institucional e Performance 

9h30 – Palestra 1: Contexto social machista e a supervalorização do trabalho masculino e do 

desempenho sexual. 

Palestrante: Dr. Jorge Trajano da Silva – Graduação em psicologia com especialização em 

dinâmica de grupo e sexualidade. 

11h – Palestra 2: A aposentadoria e as naturais perdas biológicas no envelhecimento 

masculino. 

Palestrante: Vanusa do Nascimento/ Enfermeira Professora da Unati/UEA Especialista em 

Gerontologia e Saúde do Idoso. 
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Sesc Manaus recebe exposição do Museu da 

Vida 
Até 2020 o mundo estará na Década da Biodiversidade, lançada pelas Nações 

Unidas em dezembro de 2011. A ONU pretende, com isso, implementar planos 

estratégicos visando à preservação da natureza e encorajar os governos a 

desenvolver e comunicar resultados do chamado Plano Estratégico para a 

Biodiversidade. Mas, o que é biodiversidade?  Para ajudar a entender a 

questão, o Sesc Manaus e o Museu da Vida, da Fiocruz, uniram-se para 

apresentar a exposição Biodiversidade e saúde, cuja temporada na capital do 

Amazonas será de 10/7 a 16/9. A mostra itinerante, voltada ao público a 

partir de 12 anos, estimula a reflexão sobre as relações entre a 

biodiversidade, a saúde e suas perspectivas socioambientais, especialmente 

no Brasil, que abriga uma em cada cinco espécies existentes no planeta. 

  

A exposição foi desenvolvida em parceria com o Instituto de Tecnologia em 

Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz). Biodiversidade e saúde faz parte de 

iniciativa da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), por meio do Museu da Vida, 

que estabeleceu cooperação técnica com o Programa Sesc Ciência, em 2016. 

O Programa foi criado em 1987 para viabilizar a montagem de exposições 

itinerantes e de salas de ciência no âmbito do Serviço Social do Comércio. 

Desta forma, será possível impulsionar e ampliar as ações de divulgação e 

popularização da ciência das instituições no território nacional (o Sesc está 

presente em todos os estados do país). Isso permitirá ainda a democratização 

do conhecimento científico nas pequenas cidades, em especial as do interior 

dos estados ou sem grandes recursos. Desde sua criação o programa esteve em 

mais de 250 cidades, atraindo cerca de um milhão de visitantes. 

A exposição Biodiversidade e saúde está dividida em painéis e módulos 

interativos. E convida a compreender a complexidade da vida em seus 

diferentes níveis de hierarquia, a conhecer mais sobre os seis biomas 

brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. 

Outro ponto importante é permitir que o público reflita sobre a intervenção 
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humana na natureza e na aceleração do processo de extinção de espécies. A 

mostra discute a biodiversidade como fonte de saúde; por exemplo, na 

produção de medicamentos e vacinas; abrange também o reconhecimento 

científico de plantas medicinais e a distribuição de fitoterápicos no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

As crianças poderão brincar com o jogo da memória, que apresenta 

informações sobre espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Os pequenos 

também poderão participar de atividade interativa sobre as relações 

ecológicas que acontecem no ambiente da floresta. 

Ocupando área de cerca de 100 metros quadrados, Biodiversidade e saúdefoi 

apresentada pela primeira vez ao público no Parque Madureira, na zona norte 

do Rio de Janeiro, em outubro de 2013, quando integrou as ações da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNC&T), do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI). 

Sobre o Sesc e o Museu da Vida 

Parceiro do Museu da Vida na iniciativa, o Sesc no Brasil foi criado em 13 de 

setembro de 1946 pela Confederação Nacional do Comércio. Mantido pelos 

empresários do comércio de bens e serviços, o Serviço Social do Comércio – 

Sesc – é uma entidade privada que objetiva proporcionar o bem-estar e 

qualidade de vida do comerciário, sua família e da sociedade. No estado do 

Amazonas, está presente em oito municípios – Manaus, Manacapuru, 

Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Maués, Tefé, Coari e Parintins – 

desenvolvendo atividades relacionadas com suas áreas de atuação. 

O Museu da Vida é um espaço de integração entre ciência, cultura e 

sociedade, vinculado à Casa de Oswaldo Cruz (COC), unidade da Fiocruz. O 

objetivo é informar e educar em ciência, saúde e tecnologia de forma lúdica e 

criativa, através de exposições permanentes, atividades interativas, 

multimídias, teatro, vídeo e laboratórios. 

Exposição Biodiversidade e saúde 

Local: SESC Balneário - Sala de Ciências 

Endereço: Av. Constantinopla, 288 - Alvorada, Manaus – AM 

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30 

Informações e agendamentos nos telefones: (92) 2121-5397 e 2126-9557. 

E-mail: sala.ciencias@sesc-am.com.br 
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Sesc Manaus recebe exposição “Biodiversidade e saúde” até 

16 de setembro 

 

A mostra pode ser visitada de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30 

Alô, Manaus, estamos chegando com a exposição “Biodiversidade e saúde”! A partir de 10 de 

julho, o Sesc Manaus irá receber a exposição, que ficará em cartaz até 16 de setembro. 

Voltada para público a partir de 12 anos, a mostra estimula a reflexão sobre as relações 

entre biodiversidade, saúde e suas perspectivas socioambientais - especialmente no Brasil. 

 

Desenvolvida em 2013 numa parceria com Farmanguinhos, da Fiocruz, a exposição está 

dividida em painéis e módulos interativos que convidam o visitante a compreender a 

complexidade da vida em diferentes níveis de hierarquia e a conhecer mais sobre os seis 

biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. Outro 

ponto importante é permitir que o público reflita sobre a intervenção humana na natureza e 

na aceleração do processo de extinção de espécies. Entre as atividades, há um jogo da 

memória que apresenta informações sobre espécies brasileiras ameaçadas de extinção e 

outras atrações interativas que abordam as relações ecológicas que acontecem numa 

floresta. 

 

A iniciativa acontece devido à parceria firmada com o Sesc Ciência em 2016. Programa 

criado em 1987, o Sesc Ciência está presente em todo o território nacional, estimulando 

ações de divulgação científica pelo país. Muitas cidades pequenas, em especial as do interior 

dos estados sem grandes recursos, se beneficiam do programa: mais de 250 cidades já 

receberam atividades de divulgação científica, totalizando cerca de um milhão de visitantes 

por todo o Brasil.  

 

Não deixe de conferir! A exposição entra em cartaz no dia 10 de julho no Sesc Balneário - 

Sala de Ciências, localizado na avenida Constantinopla, 288, em Alvorada, Manaus. A mostra 

pode ser visitada de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Para mais informações, ligue para 

(92) 2121-5397, (92) 2126-9557 ou envie um e-mail para sala.ciencias@sesc-am.com.br 
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Senai e Senac irão ofertar 8,1 mil vagas de 

cursos profissionalizantes  

Oportunidades serão oferecidas no segundo semestre para Manaus e 

municípios do interior do Estado como Tefé, Parintins e Itacoatiara 

Senac 

ofertará 3.711 vagas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), no segundo semestre de 

2016.Foto: Divulgação/Senac 

Manaus - Em tempos de maior exigência no mercado de trabalho, ter 

um curso profissionalizante no currículo pode significar mais chances 

de conquistar um emprego. No segundo semestre, os moradores do 

Amazonas terão, ao menos, 8.117 vagas gratuitas em cursos em áreas 

como construção civil, beleza, informática, mecânica e gastronomia. 

O Serviço Nacional da Indústria (Senai) vai disponibilizar, entre julho e 

dezembro, 4.406 vagas nas modalidades aprendizagem, qualificação, 

aperfeiçoamento e técnico, todas voltadas à profissionalização. Os 
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cursos serão ofertados nas áreas de alimentação, mecânica, 

eletroeletrônica e construção civil. 

Quando as inscrições forem abertas, o candidato deve ir até uma das 

Escolas do Senai para preencher um requerimento solicitando 

inscrição no curso desejado, atender aos pré-requisitos (escolaridade, 

idade e conhecimento) do curso e escrever, de próprio punho, uma 

autodeclaração de que não tem como custear o curso. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado (Senac) 

abrirá 3.711 vagas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), no 

segundo semestre de 2016. As oportunidades são para beleza, 

gastronomia, comércio, informática, saúde, turismo e idiomas. 

As vagas do Senac são voltadas a pessoas de baixa renda, cuja renda 

familiar per capita não ultrapassa dois salários-mínimos. Alunos 

matriculados ou que já saíram da educação básica, assim como 

trabalhadores empregados ou desempregados podem cursar um 

profissionalizante.  

Os interessados devem ficar atentos à divulgação da abertura de 

inscrições e acessar o site do Senac (www.am.senac.br) para verificar 

qual unidade está oferecendo o curso desejado. Se houver algum curso 

de interesse, o candidato deve ir à unidade e fazer sua inscrição. 

As vagas de Senai e Senac são para as unidades de Manaus e também 

para municípios do interior como Tefé, Parintins, Itacoatiara, 

Manacapuru, Iranduba e Coari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Senai e Senac irão ofertar 8,1 mil vagas de cursos profissionalizantes 

 

Manaus – Em tempos de maior exigência no mercado de trabalho, ter um curso 

profissionalizante no currículo pode significar mais chances de conquistar um emprego. No 

segundo semestre, os moradores do Amazonas terão, ao menos, 8.117 vagas gratuitas em 

cursos em áreas como construção civil, beleza, informática, mecânica e gastronomia. 

O Serviço Nacional da Indústria (Senai) vai disponibilizar, entre julho e dezembro, 4.406 

vagas nas modalidades aprendizagem, qualificação, aperfeiçoamento e técnico, todas 

voltadas à profissionalização. Os cursos serão ofertados nas áreas de alimentação, 
mecânica, eletroeletrônica e construção civil. 

Quando as inscrições forem abertas, o candidato deve ir até uma das Escolas do Senai para 

preencher um requerimento solicitando inscrição no curso desejado, atender aos pré-

requisitos (escolaridade, idade e conhecimento) do curso e escrever, de próprio punho, uma 
autodeclaração de que não tem como custear o curso. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado (Senac) abrirá 3.711 vagas pelo 

Programa Senac de Gratuidade (PSG), no segundo semestre de 2016. As oportunidades são 
para beleza, gastronomia, comércio, informática, saúde, turismo e idiomas. 

As vagas do Senac são voltadas a pessoas de baixa renda, cuja renda familiar per capita não 

ultrapassa dois salários-mínimos. Alunos matriculados ou que já saíram da educação básica, 

assim como trabalhadores empregados ou desempregados podem cursar um 
profissionalizante. 

Os interessados devem ficar atentos à divulgação da abertura de inscrições e acessar o site 

do Senac (www.am.senac.br) para verificar qual unidade está oferecendo o curso desejado. 
Se houver algum curso de interesse, o candidato deve ir à unidade e fazer sua inscrição. 

As vagas de Senai e Senac são para as unidades de Manaus e também para municípios do 
interior como Tefé, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba e Coari. 
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Senai e Senac oferecem mais de 8 
mil vagas para cursos 
profissionalizantes 

 

Manaus/Am - Para quem está procurando qualificação vale ficar atento as 

mais de 8 mil vagas que serão oferecidas pelo Senai e Senac neste 

segundo semestre para capital e interior. 

Entre julho e dezembro, o Senai vai disponibilizar 4.406 vagas para cursos 

das áreas de mecânica, eletroeletrônica, construção civil e alimentação. 

Já o Senac vai ofertar 3.711 vagas através do programa Senac de 

Gratuidade voltadas para famílias de baixa renda, cuja a renda per capita 

não ultrapasse dois salários mínimos. 

Os cursos serão para áreas de beleza, comércio, informática, gastronomia, 

turismo e idiomas. 

Os interessados devem ficar atentos a abertura de inscrições, que devem 

ser divulgadas em breve. 
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UEA anuncia vencedores do „Prêmio de 

Turismo Maria Helena Fonsêca‟ na quinta-

feira, dia 14 
 

 
 
A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Escola Superior de Artes e 
Turismo (Esat), realizará, no próximo dia 14 de julho, a primeira edição do “Prêmio de Turismo 
Maria Helena Fonsêca”.  A premiação dos trabalhos apresentados ocorrerá, a partir das 19h, 
na ESAT, localizada na Avenida Leonardo Malcher, nº 1728, bairro Praça 14, zona Sul de 
Manaus. 
Durante a cerimônia, uma empresa anunciará que irá apoiar na viabilização de um dos projetos 
premiados. O Prêmio é uma homenagem aos 50 anos de contribuição da professora Maria 
Helena Fonsêca para o ensino e desenvolvimento do Turismo no Amazonas e também em 
comemoração ao mês alusivo ao Dia Nacional e Estadual de Turismo, comemorado no mês de 
maio. 
O Concurso é voltado para alunos regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado em 
Turismo, Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo e afins, sediados no Estado do 
Amazonas e promovidos por instituições de Ensino Superior. A ação é uma iniciativa do 
Laboratório de Curso de Turismo da UEA (Labotur), em parceria com a Associação Brasileira 
de Agências e Viagens (Abav-AM), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-AM) e 
Federação do Comércio de Bens, Serviços, Turismo (Fecomércio). 
O prêmio será realizado com o apoio de diversas instituições. Patrocionadores Master: Lírio 
Viagens e Turismo e Comissão de Turismo e Empreendendorismo da Assembleia Legislativa 
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do Amazonas (Aleam), Deputado presidida pelo deputado Francisco Souza. Os apoiadores são 
o Local Hostel e Amazon Adventure Turismo. Durante o evento, o Labotur estará aberto para 
visitação. 
HOMENAGEADA 
Maria Helena de Souza Fonsêca é graduada em Comunicação Social (1974), em Ciências 
Contábeis (1982) e especialista em Ecoturismo (1997) pela Universidade do Federal do 
Amazonas (Ifam). Atualmente, é professora do curso de Turismo da UEA, diretora 
administrativa da Lírio do Amazonas Viagens e Turismo LTDA, diretora do Sindicato das 
Empresas de Turismo no Estado do Amazonas (Sindetur), diretora da Associação Brasileira de 
Jornalistas de Turismo (Abrajet), membro do Fórum Estadual de Turismo da Amazonastur e do 
Conselho Municipal de Turismo (Comtur-Manaus – Manauscult) e Abav-AM. 
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