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Crise e greve da Receita impactam
contratação de temporários, no AM
A crise econômica somada a instabilidade política e a greve nacional da Receita Federal
tem impactado na contratação de trabalhadores temporários em Manaus. De acordo com
estimativas da Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus (CDL), a meta de 2.500
novos empregos no comércio ainda não foi atingida. A previsão é que somente cerca de
1.500 contratos temporários sejam fechados até o final de dezembro.
O presidente da CDL, Ralph Assayag, apontou que a expectativa era que se repetisse a
mesma oferta de vagas existente em 2015.
“Em 2015, foram 2.500 novos empregos. Imaginávamos que fosse ficar igual (em 2016)
se não tivesse a greve da Receita Federal. Agora, pelo que vimos de contratação, vamos
estar ainda tentando os 1.500”, disse Ralph.
A quantidade é inferior quando comparada a anos anteriores, quando eram oferecidas de
5 e 6 mil vagas temporárias motivadas pelo aquecimento das vendas nas festas de fim
de ano.
Para os representantes da categoria, a queda no número de vagas do comércio se deve
não somente a crise econômica, mas também a paralisação dos auditores fiscais da
Receita Federal.
“A Receita Federal está fazendo o papel dela, que a gente acredita que está correto, mas
não desta maneira. Porque desta forma nós temos problema de não poder contratar
porque não tem produto na loja. Só estão liberando 30% das mercadorias (os auditores),
tem mais de 5 mil containers paralisados”, disse.
Ele apontou que com a redução dos despachos, as mercadorias ficam retidas o que onera
o valo que é repassado para o consumidor final.
“Os containers estão pagando armazenagem e automaticamente fica mais caro o
produto. Num momento difícil, que a gente poderia estar repassando o preço mais
barato para as pessoas terem poder de compra. As lojas não conseguem fazer uma
promoção maior e não sabem se vão receber o produto”, lamentou.
A redução de novos empregos tem influenciado na arrecadação do Estado, de acordo
com o presidente da Federação (Fecomércio), José Roberto Tadros.
“Com a greve você não pode reativar empregos tanto no setor industrial quanto no setor
comercial. A indústria não tem insumos, O comércio esta desabastecido. Você
desabastece o comércio, que não contrata os empregos temporários e prejudica a
arrecadação de tributos”, disse.

Para Trados a conta é simples. Com a redução de compras de mercadorias, o número de
empregos é menor, impactando o poder de compra da população e a consequente
queda dos lucros.
“Se não tem novos produtos na prateleira, há um desistimulo. Juntado a isso, uma massa
de desempregados e uma perda de poder de compra. O setor industrial, comercial e de
serviços perdeu muitos empregos. Nós queríamos evitar de perder mais e
principalmente nesta época do ano, pensávamos em recuperar alguns empregos, mas
com a greve isso não foi possível”, anunciou Tadros.
A reportagem não conseguiu contato com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Amazonas (Sindifisco Nacional – AM).
Sobre
a
greve
A categoria deflagrou greve nacional no dia 18 de outubro, em represália à PL
5864/2016. O PL dispõe sobre a Carreira Tributária e Aduaneira da Receita Federal do
Brasil e institui o Programa de Remuneração Variável da Receita Federal do Brasil.
A categoria denuncia que o projeto pode repassar para os analistas tributários atividades
exclusivas dos auditores fiscais.
Os auditores estão operando com 30% do contingente. Estão sendo despachadas apenas
as cargas consideradas sensíveis, como medicamentos, animais vivos, cargas perecíveis
e perigosas.
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Curso de Libras deve começar em fevereiro de 2017
O Sesc está com inscrições abertas para o curso de Libras - Língua Brasileira de Sinais nos níveis básico, intermediário e avançado, em Manaus. As inscrições podem ser feitas
na Central de Atendimento do Sesc Centro, localizada na Rua Henrique Martins, nº 427,
até o dia 11 de fevereiro.
As aulas iniciam em fevereiro de 2017 nas unidades do Sesc da Cidade Nova, Balneário
e Centro. As inscrições vão até o dia 11 do mês, mas, caso ainda haja vagas, os
interessados poderão se inscrever até um dia antes do início das aulas.
Os interessados devem estar com a Carteira do Sesc atualizada e apresentar documento
de identidade, comprovante de residência e ter mais de 14 anos. Nas inscrições para os
níveis intermediário e avançado, os interessados devem apresentar certificação do nível
anterior. Para comerciários, o valor do investimento é R$ 54, para conveniados R$ 65, e
para usuários, é de R$ 76.
No Sesc Centro haverá turmas para todos os níveis, em três horários. Na unidade da
Cidade Nova haverá turmas para os níveis básico e intermediário, também em três
turnos. Já no Sesc Balneário haverá turmas para o nível de Libras básico, no turno
noturno. Há ainda uma turma para tradudor/interprete de Libras no Sesc Centro. Os
cursos têm carga horário de 60 horas.
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Senac Amazonas realiza projeto Pequeno
Franco em Ação
Manaus/AM- A unidade Pequeno Franco do Senac AM realiza no próximo dia 16,
sexta-feira, no abrigo Moacyr Alves, no horário das 8:30h às 11:30h, oficinas de saúde
com massagens, higienização facial, imagem pessoal com depilação, esmaltação e
cortes de cabelo. Também serão realizadas palestras com os temas "A Educação
Profissional como fator de Desenvolvimento" e "Saúde e Bem-Estar da Mulher". A ação
é destinada aos voluntários da instituição assistencial e moradores do abrigo. A
atividade será aberta à comunidade mediante a doação de uma fralda geriátrica ou uma
lata de leite integral no dia do evento.
O objetivo do Senac AM é promover a interação entre suas turmas de aprendizagem,
saúde, imagem pessoal com o trabalho voluntário.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750.
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Senac AM realiza projeto Pequeno
Franco em Ação
A unidade Pequeno Franco do Senac AM realiza no próximo dia 16, sexta-feira, no
abrigo Moacyr Alves, no horário das 8:30h às 11:30h, oficinas de saúde com
massagens, higienização facial, imagem pessoal com depilação, esmaltação e cortes de
cabelo. Também serão realizadas palestras com os temas “A Educação Profissional
como fator de Desenvolvimento” e “Saúde e Bem-Estar da Mulher”. A ação é destinada
aos voluntários da instituição assistencial e moradores do abrigo. A atividade será aberta
à comunidade mediante a doação de uma fralda geriátrica ou uma lata de leite integral
no dia do evento.
O objetivo do Senac AM é promover a interação entre suas turmas de aprendizagem,
saúde, imagem pessoal com o trabalho voluntário.
Abrigo Moacyr Alves
O Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, através da sua unidade de acolhimento
institucional Moacyr Alves, desde 1996, administra e desempenha atividades voltadas
às pessoas com deficiências. Viabiliza principalmente ações de resgate, promoção,
proteção e inserção social, educação, habilitação e reabilitação motora, assistência
médica e emocional dos seus acolhidos.
A instituição tem atualmente no seu quadro de funcionários, aproximadamente, oitenta
pessoas. O acolhimento institucional é de alta e média complexidade, conforme
tipificação do Sistema Único de Assistência Social – Suas, voltado, principalmente,
para crianças e adolescentes deficientes e excepcionalmente àquelas que se tornaram
adultos dentro da instituição e não têm para onde ir.
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Senac AM realiza projeto Pequeno
Franco em Ação

A unidade Pequeno Franco do Senac AM realiza nesta sexta-feira, 16, no abrigo
Moacyr Alves, no horário das 8:30h às 11:30h, oficinas de saúde com massagens,
higienização facial, imagem pessoal com depilação, esmaltação e cortes de cabelo.
Também serão realizadas palestras com os temas “A Educação Profissional como fator
de Desenvolvimento” e “Saúde e Bem-Estar da Mulher”. A ação é destinada aos
voluntários da instituição assistencial e moradores do abrigo. A atividade será aberta à
comunidade mediante a doação de uma fralda geriátrica ou uma lata de leite integral no
dia do evento.
O objetivo do Senac AM é promover a interação entre suas turmas de aprendizagem,
saúde, imagem pessoal com o trabalho voluntário.
Abrigo Moacyr Alves
O Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, através da sua unidade de acolhimento
institucional Moacyr Alves, desde 1996, administra e desempenha atividades voltadas
às pessoas com deficiências. Viabiliza principalmente ações de resgate, promoção,
proteção e inserção social, educação, habilitação e reabilitação motora, assistência
médica e emocional dos seus acolhidos.
A instituição tem atualmente no seu quadro de funcionários, aproximadamente, oitenta
pessoas. O acolhimento institucional é de alta e média complexidade, conforme
tipificação do Sistema Único de Assistência Social – Suas, voltado, principalmente,
para crianças e adolescentes deficientes e excepcionalmente àquelas que se tornaram
adultos dentro da instituição e não têm para onde ir.
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Em parceria com Senac, Prefeitura abre
inscrições para curso de Excelência no
Atendimento

Em busca de preparar profissionais para prestar um atendimento ao público de
qualidade, a Prefeitura de Manaus abrirá inscrições para o curso de Excelência no
Atendimento, desenvolvimento por meio de uma parceria com o Serviço Nacional do
Comércio (Senac).
Os interessados devem comparecer na próxima segunda-feira, 12, às 9h, na sede
da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad),
na Avenida Barcelos, nº 625, Praça 14, onde vão participar de uma seleção. O curso
oferece procedimentos adequados à boa comunicação e orientação técnica dos serviços.
Para se inscrever, os candidatos devem levar documentos pessoais como RG, CPF e
comprovante de residência (originais e cópias). Serão ofertadas 30 vagas para
trabalhadores cadastrados no Sine Manaus. O curso será realizado no período de 15 a 29
de dezembro, das 18h às 22h, no Senac do Centro, na Rua Saldanha Marinho, 410.
As aulas contarão com a utilização de ferramentas que permitam o aprendizado,
absorção e incorporação das informações como “dinâmica em grupo”, que visa a
participação intensa do grupo, favorecendo as reflexões e mudanças potenciais.
Nas palestras também serão realizadas “vivências lúdicas”, com situações que visam
facilitar a assimilação de novos conhecimentos; “discussões em grupo”, visando a
integração e participação das equipes trabalhando com temas do dia a dia, além de
vídeos aulas e exercícios práticos.
O curso de Excelência no Atendimento desenvolverá no aluno a capacidade de realizar
um atendimento de qualidade ao cliente; conhecer melhor o cliente; interpretar o que o
cliente necessita; qualifica-se para par ter um melhor desempenho em seu trabalho;
obter conhecimento adequado para saber lidar com o mercado e garantirá a aplicação de
técnicas provenientes do bom atendimento.
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Curso de Excelência no Atendimento
abre inscrições, em Manaus
A Prefeitura de Manaus abre inscrições para o curso de Excelência no Atendimento,
desenvolvimento por meio de uma parceria com o Serviço Nacional do Comércio
(Senac).Os interessados devem comparecer na próxima segunda-feira, 12, às 9h, na sede
da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), na
Avenida Barcelos, nº 625, Praça 14, onde vão participar de uma seleção.
O curso oferece procedimentos adequados à boa comunicação e orientação técnica dos
serviços. As aulas contarão com a utilização de ferramentas que permitam o
aprendizado, absorção e incorporação das informações como “dinâmica em grupo”, que
visa a participação intensa do grupo, favorecendo as reflexões e mudanças potenciais.
Para a inscrição, os candidatos devem levar documentos pessoais como RG, CPF e
comprovante de residência (originais e cópias). Serão ofertadas 30 vagas para
trabalhadores cadastrados no Sine Manaus. O curso será realizado no período de 15 a 29
de dezembro, das 18h às 22h, no Senac do Centro, na Rua Saldanha Marinho, 410.
Nas palestras também serão realizadas “vivências lúdicas”, com situações que visam
facilitar a assimilação de novos conhecimentos; “discussões em grupo”, visando a
integração e participação das equipes trabalhando com temas do dia a dia, além de
vídeos aulas e exercícios práticos.
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Galerias do Centro terão programação
especial para o fim de ano em Manaus
Com informações de assessoria / portal@d24am.com

Programação visa atrair mais público e driblar período de crise econômica. Foto: Karla Vieira/
Semcom

Manaus - As Galerias Populares Espírito Santo e Remédios terão uma programação
especial para atrair o público neste fim de ano. Com a campanha ‘O Barato do Natal
está aqui’, aproximadamente 400 lojistas vão receber seus clientes com uma
programação diferenciada no mês de dezembro. Além de desfiles de moda, exposição
de artes, apresentação de corais natalinos e almoço musical com artistas locais todos os
sábados, em suas praças de alimentação.
As compras ainda podem render prêmios. A cada R$20 em compras, na Galeria dos
Remédios, o cliente recebe um cupom e concorre a fogão 4 bocas, ventilador, cestas
básicas e vários outros brindes. “O sorteio vai ser no dia 14 de janeiro, dá tempo de
aproveitar bastante”, destaca Marquinhos Maia, da comissão gestora da Galeria.
‘Galeria Fashion 1ª Edição’
Galerias Espírito Santo e Remédios abrem a programação nos dias 13 e 14, com o
‘Galeria Fashion 1ª edição’. Na passarela, mais de 100 empreendedores estarão
desfilando produtos que vão de roupas e sapatos a acessórios de moda, beleza e até
tecnologia. A ação conta com o apoio da turma finalista em design de moda do Ciesa.
Os desfiles, que acontecem no dia 13, na Galeria Espírito Santo e no dia 14, na Galeria
dos Remédios, ambos às 13h, também contam com o apoio da turma de maquiagem do
Senac
Corais Natalinos
Dois centros de compras vão contar com a apresentação de corais natalinos. As
apresentações acontecem simultaneamente às 10h30 do dia 17, nas duas galerias. Já têm
presenças confirmadas os corais da Primeira Igreja Batista da Cidade Nova e da Igreja
Tabernáculo Batista da Cachoeirinha.

Arte nas Galerias
Fechando o mês de festas, as Galerias trazem uma exposição de arte para dentro de seus
espaços. Entre 20 e 30 de dezembro, os artistas da Associação de Cultura do Estado do
Amazonas irão expor quadros, esculturas, fotografias e prometem desenhar, na hora, o
rosto dos clientes que se dispuserem a posar entre uma compra e outra.
“Nós queremos nos despedir de 2016 espantando a crise. Por isso, preparamos todo esse
carinho para os nossos clientes e convidamos a população de Manaus para vir comprar
nas Galerias Populares. Sem estresse, com segurança e comodidade a preços que crise
nenhuma chega perto”, garantiu José Assis, da comissão gestora da Galeria Espírito
Santo.
A Galeria dos Remédios fica na Rua Miranda Leão, nº 82 e funciona de 08h as 17h, de
segunda a sexta-feira, e de 08h as 14h aos sábados. Aos domingos, permanece fechada.
A Galeria Espírito Santo está localizada na Rua Joaquim Sarmento, esquina com a Rua
24 de Maio e o horário de funcionamento é de 08h as 17h, de segunda a sábado. Aos
domingos, o centro de compras abre suas portas até as 13h.
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Prefeitura abre inscrições para curso de
Excelência no Atendimento
Manaus/Am - A prefeitura de Manaus em uma parceria com o Serviço Nacional do
Comércio (Senac), está oferecendo um curso de Excelência no Atendimento. As
inscrições começam a partir desta segunda-feira (12), na sede da Secretaria Municipal
do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), na Avenida Barcelos, nº 625,
Praça 14, onde participarão de uma seleção, às 9h da manhã. O curso oferece
procedimentos adequados à boa comunicação e orientação técnica dos serviços.
Para se inscrever, os candidatos devem levar documentos pessoais como RG, CPF e
comprovante de residência (originais e cópias). Serão ofertadas 30 vagas para
trabalhadores cadastrados no Sine Manaus. O curso será realizado no período de 15 a 29
de dezembro, das 18h às 22h, no Senac do Centro, na Rua Saldanha Marinho, 410.
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Biblioteca sobre rodas leva conhecimento
a Zona Norte de Manaus
Parceria entre o Shopping Manaus ViaNorte e o Serviço Social do Comercio (Sesc) vai
levar a literatura até onde o leitor está.
É que a partir deste final de semana, até o próximo dia 28 (com exceção dos dias 24 e
25), o projeto BiblioSesc estaciona a sua carreta-biblioteca no centro de compras para
cumprir toda uma programação literária.
A biblioteca itinerante vai funcionar das 13h às 21h, no estacionamento. A carreta tem
cinco metros de comprimento, é climatizada e possui um acervo de mais de 3,5 mil
títulos, entre clássicos da literatura (ficção, gibis, aventura e contos de fada), revistas e
periódicos. O objetivo da projeto é promover e ampliar o acesso à literatura, formar
novos leitores, melhorar a qualidade de vida por intermédio da informação, encurtar a
distância entre o livro e o leitor, estimular o pensamento crítico, a criatividade e o prazer
pela leitura.
A programação inclui, ainda, outras atividades além da leitura. Estão previstas oficinas
literárias e ciclos de debates. A unidade móvel literária percorre bairros da cidade
cumprindo um roteiro de visitas mensais levando o conhecimento.

