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EDUCAÇÃO 

Sesc Amazonas abre inscrições 

para curso de desenho, em 

Manaus 

Inscrições estão sendo realizadas nas centrais de atendimento das unidades 
Centro e Balneário 
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Curso de Desenho no Sesc AM

 
Estão abertas as inscrições para o Curso de Desenho do Sesc AM. As aulas serão ministradas 
nas unidades Centro, localizada na rua Henrique Martins, 427 e Balneário na av. 
Constantinopla, 288, bairro Planalto. Abaixo, mais informações sobre as turmas: 

Crianças e adolescentes 
Unidade Balneário – às quintas-feiras nos horários das 9:30h às 11h ou 14h às 

15:30h.  

Unidade Centro – aos sábados das 8:30h às 10h. 
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Jovens e Adultos 

Unidade Centro – quartas-feiras das 13:30h às 15h, sextas-feiras das 17h às 

18:30h ou aos sábados das 10:15h às 12h. 

Para se inscrever os interessados devem possuir a carteira do Sesc atualizada e 

doar uma revista em quadrinhos ou mangá que deverá ser entregue no primeiro 

dia de aula. As inscrições estão sendo realizadas nas centrais de atendimento das 

unidades Centro e Balneário. O valor mensal para comerciários é de R$ 40,00 e 

usuários dos serviços Sesc R$ 80,00. 

No curso, o aluno desenvolverá personagens, características, colorização, técnicas 

de pintura, uso de nankin e aquarela, entre outras. É realizado acompanhamento 

profissional e pessoal (cada aluno será acompanhado pela professora dentro de 

seu nível de conhecimento prático e desenvolvimento). 

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

site www.sesc-am.com.br. 
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CURSO DE DESENHO NO SESC AM 

 

Estão abertas as inscrições para o Curso de Desenho do Sesc AM. As aulas serão ministradas nas 

unidades Centro, localizada na rua Henrique Martins, 427 e Balneário na av. Constantinopla, 288, 

bairro Planalto. 

Crianças e adolescentes 

Unidade Balneário – às quintas-feiras nos horários das 9:30h às 11h ou 14h às 15:30h. 

Unidade Centro – aos sábados das 8:30h às 10h. 
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Jovens e Adultos 

Unidade Centro – quartas-feiras das 13:30h às 15h, sextas-feiras das 17h às 18:30h ou aos sábados 

das 10:15h às 12h. 

Para se inscrever os interessados devem possuir a carteira do Sesc atualizada e doar uma revista em 

quadrinhos ou mangá que deverá ser entregue no primeiro dia de aula. As inscrições estão sendo 

realizadas nas centrais de atendimento das unidades Centro e Balneário. O valor mensal para 

comerciários é de R$ 40,00 e usuários dos serviços Sesc R$ 80,00. 

No curso, o aluno desenvolverá personagens, características, colorização, técnicas de pintura, uso de 

nankin e aquarela, entre outras. É realizado acompanhamento profissional e pessoal (cada aluno será 

acompanhado pela professora dentro de seu nível de conhecimento prático e desenvolvimento). 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou pelo site www.sesc-am.com.br. 
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Senac abre inscrições para 

palestra com designer de 

interiores Achilles Fernandes 
Encontro irá ocorrer nos dias 3 e 27 de agosto no Hotel Caesar Business, na avenida 

Darcy Vargas. Participantes receberão livros e inscrições podem ser realizadas no  

 

Amazonense é um dos mais renomados arquitetos de interiores da cidade (Foto: Reprodução) 

O Senac-AM promove nos dias 3 e 27 de agosto um encontro com o arquiteto, urbanista e designer 

de interiores Achilles Fernandes. O evento “Design de Interiores”, que acontecerá no Hotel Caesar 

Business, na avenida Darcy Vargas, Zona Centro-Sul, irá abordar por meio da experiência do 

profissional a importância de equilibrar os elementos de um ambiente. 
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No dia 3, de 19h às 22h, o tema será “Como transformar seu ambiente residencial‟. Os participantes 

receberão, gratuitamente, o livro “Projetando Espaços Residenciais”, da autora Miriam Gurgel. 

Já no dia 27, de 9h às 12h, será abordada pelo palestrante a "Criatividade na Harmonia das Cores". 

Os participantes receberão, gratuitamente, o livro "O Guia Completo da Cor" do autor Adam Banks. 

As inscrições para o encontro "Design de Interiores" já estão abertas e estão sendo realizadas no 

Centro de Informática do Senac-AM, localizado na avenida Darcy Vargas, 288, Chapada. O 

investimento por palestra é de R$ 170,00, os dois dias do encontro ficam no valor de R$ 300,00. Os 

valores podem ser parcelados no cartão de crédito.  

Mais informações podem ser obtidas no site www.am.senac.br ou pelo telefone 3649-3750. 
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Senac AM promove encontro 
“Design de Interiores” (Favor 
desconsiderar o release anterior) 
18 de julho de 2016   

 

Nos dias 3 e 27 de agosto, o Senac AM promove o encontro “Design de 

Interiores” com o arquiteto, urbanista e designer de interiores Achilles 

Fernandes. Nos dois dias do encontro, Fernandes conduzirá as atividades 

demonstrando suas experiências e trabalhos realizados e irá expor a 

importância de equilibrar os elementos de um ambiente. No dia 3, de 

19h às 22h, o tema será “Como Transformar seu Ambiente Residencial”. 

Os participantes receberão, gratuitamente, o livro “Projetando Espaços 

Residenciais” da autora Miriam Gurgel. 

No dia 27, de 9h às 12h, será abordada pelo palestrante a “Criatividade 

na Harmonia das Cores”. Os participantes receberão, gratuitamente, o 

livro “O Guia Completo da Cor” do autor Adam Banks. 

Os dois dias do encontro ocorrerão no Hotel Caesar Business, localizado 

na av. Darcy Vargas, 654, Chapada. As inscrições para o encontro 
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“Design de Interiores” já estão abertas e estão sendo realizadas no 

Centro de Informática do Senac AM, localizado na avenida Darcy Vargas, 

288, Chapada. O investimento por palestra é de R$ 170,00, os dois dias 

do encontro ficam no valor de R$ 300,00. Esses valores podem ser 

parcelados no cartão de crédito. 

Mais informações podem ser obtidas no site www.am.senac.br ou pelo 

telefone 92 3649-3750. 

Achilles Fernandes 

Amazonense, formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade 

Luterana do Brasil (Ulbra), com especialização em Light Design (projetos 

de iluminação). Depois de ser um dos vitrinistas mais conhecidos de 

Manaus, entrou na faculdade de arquitetura, formou-se e hoje é um dos 

mais renomados arquitetos de interiores da cidade. Atualmente, 

apresenta o programa Casa&Você. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Meio: Jornal Em Tempo 

Editoria: Cultura Caderno: 
Plateia 

Data: 19/07/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal do Commercio 

Editoria: Cultura Caderno: Estilo 
de Vida 

Data: 19/07/2016 



 

  

 

 

 

 

Meio: Jornal A Crítica 

Editoria: Cultura Caderno: 
Bem Viver 

Data: 19/07/2016 



 

 

 

 

 

 1º Encontro de Bateristas 

Manaus irá reunir dezenas de 

músicos no próximo sábado (23) 
Organizado pelo músico e baterista Neto Antunes, o evento tem como objetivo a interação entre 

os músicos da cidade e região, além de incentivar a prática musical, focando a atenção para a 

bateria18/07/2016 às 22:09 - Atualizado em 19/07/2016 às 14:14

 

De acordo com o organizador, ao todo, mais de 40 bateristas tocarão ao mesmo tempo, numa espécie 

de orquestra de baterias / Foto: Divulgação 

Os bateristas e amantes da música em geral já tem um destino certo para o próximo sábado (23) em 

Manaus. Isso porque a capital vai sediar o I Encontro de Bateristas e o palco desse evento será o 

Sesc Balneário, localizado na Avenida Constatinopla, bairro Alvorada, com entrada gratuita. 
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Organizado pelo músico e baterista Neto Antunes, o evento tem como objetivo a interação entre os 

músicos da cidade e região, além de incentivar a prática musical, focando a atenção para a bateria. 

“Os bateristas sempre ficam atrás dos shows, vistos muitas vezes como pessoas isoladas no palco, 

dessa vez, queremos trazê-los para a frente, para a frente dos cantores. Tivemos um evento parecido 

com esse em 2008 no Largo de São Sebastião, mas agora será maior. O objetivo é confraternizar 

mesmo, mostrar que somos uma classe organizada também”, afirma Neto. 

De acordo com o organizador, ao todo, mais de 40 bateristas tocarão ao mesmo tempo, numa espécie 

de orquestra de baterias. “Serão montadas quadro fileiras, cada uma com sua obrigação. Nosso 

repertório vai desde boi bumbá até rock”, complementa. 

Por falar em orquestra, o baterista Thiago Leão é idealizador de um projeto voltado para uma 

orquestra de baterias, e vê nessa oportunidade, uma forma de divulgar sua ideia. “O intuito do 

encontro é a movimentação da cena cultural do Amazonas, já que essas coisas têm acontecido com 

mais frequência em outras regiões do país. Com isso, tenho um projeto de orquestra de baterias, pois 

existem pessoas que estudam e não tem oportunidade de colocar em prática”, afirma. 

O baterista afirma que seu projeto inclui aulas de leitura rítmica entre outras atividades. De acordo 

com ele, o protótipo está em andamento e possui 16 participantes. Para Thiago, o evento do próximo 

sábado (23) é uma grande conquista. 

“Para Manaus é uma conquista grandiosa. O Neto pegou um repertório de seis músicas para todo 

mundo tocar junto, não é difícil, todos podem aprender”, complementa. 

Participações especiais 

Com repertório musical que vai desde Adele, com seu hit Hello, até Amei Te Ver do Tiago Iorc, o 

evento vai contar com diversas participações especiais, como Diego Freitas (teclados), Miquéias 

Pinheiro (baixo), Aldenor Honorato (guitarra). Entre os cantores, Elias Moreira, Gilberto Andrey, 

Jéssica Stephens e Zezinho Corrêa.Jéssica afirma ter ficado honrada ao receber o convite. “Recebi o 

convite do Neto, que está organizando e é a primeira vez vou cantar em um evento de bateristas, 

fiquei muito feliz e honrada de fazer parte do evento, já que o foco são eles”, afirma. 



Interpretando o hit mundial 

“Tic Tic Tac”, o cantor Zezinho Corrêa afirma que, para ele, será um momento novo em sua 

carreira. “O ritmo significa muito na música, e eu sempre tive o sonho de um dia ser acompanhado 

por percussionistas, pois, como no início da música digo „Bate forte o tambor...‟, vou realmente ter a 

oportunidade de ver os tambores tocando”, brinca. Zezinho será acompanhado por cerca de 30 

bateristas. “Estou numa expectativa muito grande, acho que será empolgante e emocionante. É uma 

nova proposta”, conclui. 

Elias Moreira, ex-participante do reality show musical The Voice, da Rede Globo, em 2013, também 

é um dos intérpretes que estarão presentes no encontro. 

“É uma iniciativa maravilhosa, o Neto além de músico é empreendedor, poucos trabalham na noite 

como ele, que busca ensinar outras pessoas, através de workshops, por exemplo, e poder reunir todos 

é muito bacana, independente de ser profissional ou amador será muito bonito”, afirma. 

No evento, dentre outras músicas, ele irá interpretar a canção “Human Nature”, de Steve Porcaro e 

John Bettis que fez grande sucesso na voz do Rei do Pop Michael Jackson, justamente a música que 

fez com que todos os jurados virassem para assisti-lo, capacitando-o para o The Voice Brasil. 

“Irei interpretar uma música com minha noiva, Jéssica Stephens, além de Human Nature e We Will 

Rock You, do Queen, que possui uma batida simples”, conclui. 

 


