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Senac Amazonas divulga oportunidades de emprego para Manaus,
Coari e Parintins
Os interessados devem se inscrever através do site do Senac www.am.senac.br até a próxima

O Senac Amazonas está oferecendo oportunidades de emprego para as cidades de
Manaus, Coari e Parintins. Os interessados devem se inscrever através do site do Senac
www.am.senac.br até a próxima segunda-feira (23).
As vagas disponíveis para Manaus são analista administrativo no segmento de custos;
auxiliar de serviços gerais no segmento de manutenção; docente de beleza/cabeleireiro;
assistente técnico no segmento de contratos; assistente técnico/nutricionista; e
cozinheiro.
Para o município de Parintins, localizado a 369 quilômetros de Manaus, as vagas são
para docente de saúde. No município de Coari, situado a 363 quilômetros da capital, as
vagas são para assistente técnico e auxiliar de serviços gerais no segmento de
manutenção.
A descrição das atividades de cada cargo, como pré-requisitos e salários, pode ser
consultada no edital do processo seletivo, que pode ser acessado no site do Senac. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750.
*Com informações da assessoria de imprensa
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Senac divulga vagas de emprego para Manaus e outras duas
cidades
Interessados devem se inscrever até o dia 23 pela internet.
Há vagas para os municípios de Coari e Parintins

Carteira de Trabalho (Foto: Foto: Marcos Santos/ USP Imagens)

O Senac AM divulgou nesta quinta-feira (19) vagas de emprego abertas nas cidades de
Manaus, Coari e Parintins. Os interessados devem se inscrever até o dia 23, no site do
Senac.
Na capital, as vagas são para analista administrativo - segmento de custos; auxiliar de
serviços gerais - segmento de manutenção; docente de beleza - cabeleireiro; assistente
técnico - segmento de contratos; assistente técnico - nutricionista e cozinheiro.
Em Parintins, 369 km de distância de Manaus, há vagas para docente de saúde. Já em
Coari, as oportunidades em aberto são para auxiliar de serviços gerais - segmento de
manutenção e assistente técnico.
A descrição das atividades de cada cargo, como pré-requisitos e salários podem ser
consultados no edital do processo seletivo, que pode ser acessado no site do Senac AM
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Umanizzare deve R$ 19,3 milhões em multas ao Governo do
Amazonas
A empresa Umanizzare é responsável pela administração das unidades prisionais do Amazonas
desde o governo de Eduardo Braga

Luiz Gastão Bitencourt, político influente no Ceará, é o proprietário da Umanizzare,
responsável pela administração dos presídios amazonenses. (Foto: Reprodução/Internet)
Janaína Andrade Manaus

Responsável pela administração das unidades prisionais do Amazonas, a empresa
Umanizzare deve ao Governo do Estado, R$ 19,3 milhões em multa. O valor é referente
a multas aplicadas desde outubro de 2015 a janeiro deste ano.
Dezoito, das 26 multas à Umanizzare chegaram a ser perdoadas pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria Executiva de Administração Penitenciária (Seap),
conforme revela a portaria n°50/2015 publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de
16 de novembro de 2015. O documento é assinado pela secretária executiva de
Administração Penitenciária, Lidiane Lavor Cruz Tamer.
O Estado voltou atrás da decisão, e nove dias após o massacre de 56 detentos no
Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), considerada a segunda maior chacina
da história dos presídios brasileiros, o perdão de R$ 13.562,17 milhões referente as
multas foi revogado em um nova portaria, de n° 002/2017, assinada pelo então
secretário de estado de Administração Penitenciária, Pedro Florêncio Filho.

No dia seguinte, 10 de janeiro, o titular da Seap aplicou mais oito multas, sendo quatro a
empresa Auxílio RH e o restante a Umanizzare, no valor total de R$ 5,7 milhões. Em
denúncia apresentada ao Ministério Público Estadual, o vice-presidente do Sindicato
dos Servidores Penitenciários do Estado do Amazonas (Sinspeam), Antônio Jorge,
afirmou que Auxílio RH e Umanizzare pertencem a um só proprietário - Luiz Gastão
Bitencourt, um político influente no Ceará.
Bittencourt é presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Ceará, dos Conselhos do Sesc (Serviço Social do Comércio) e do Senac
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e do IPDC (Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento do Comércio), entidades que compõem o Sistema Fecomércio-CE.
As três primeiras multas foram aplicadas em 30/09/2015 e publicadas na edição de
15/10/2015 do DOE. Duas multas foram destinadas a Umanizzare, cada uma no valor
de R$ 2.762.928,00. A terceira foi aplicada a Auxílio RH, no valor de R$ 214.848,29.
As três punições a empresa foram assinadas por Cícero Romão de Souza Neto, então
secretário executivo de Administração Penitenciária.
Em 14/10/2015 foram empregadas dez novas multas a administradora das unidades
penitenciárias, todas elas assinadas por Lidianne Lavor. Deste total, quatro foram
aplicadas contra a Auxílio RH, no valor de R$ 592.147,70, e outras seis contra a
Umanizzare, no valor de R$ 490.755,60. As multas foram publicadas no DOE de
19/10/2015.
Uma semana depois, em 20/10/2015, a Auxílio RH foi novamente penalizada com
multa no valor de R$ 177,4 mil. No dia seguinte, 21/10/2015, a Umanizzare recebeu
duas multas, no valor de R$ 1,1 milhão. As três punições foram publicadas no Diário
Oficial de 22/10/2015. No dia 27/10/2015, a Umanizzare foi multada novamente em R$
955.911,18, sendo uma multa no valor de R$ 636.109,78 e a outra em R$ 319.801,60.
Em 24h multada em R$ 5,7 mi
Após revalidar as multas no dia 9 de janeiro deste ano, O então titular da Seap, Pedro
Florêncio, aplicou no dia 10 de janeiro, mais oito multas a administradora dos presídios,
no valor total de R$ 5,7 milhões.

Das oito multas, quatro foram aplicadas a Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda,
e o restante a Auxílio Agenciamento de Recursos Humanos e Serviços Ltda.
O motivo de aplicação das multas não fica claro nas publicações do Diário Oficial do
Estado de 2015. Já nas multas aplicadas em 2017 é informado que houve
“descumprimento parcial de obrigações” assumidas no contrato.
Todas as multas foram aplicadas após os relatórios finais de comissões. Em 2016, o
Governo do Estado, por meio da Secretaria Executiva de Administração Penitenciária
(Seap), não aplicou multas a empresa Umanizzare.
Titular da Seap foi demitido
Responsável pela Seap, Pedro Florêncio foi demitido pelo governador do Estado, José
Melo (Pros) no dia 16 deste mês. Coincidência ou não, por muito tempo a Seap lutou
para que o governo incluísse no PPA a previsão de um concurso para contratar agentes
penitenciários este ano. O pedido foi aceito ano passado, mas até então o Executivo
alega que não há dinheiro para tirá-lo do papel. À coluna SIM & NÃO, o ex-secretário
da Seap, Pedro Florêncio, afirmou que mesmo com um efetivo maior de agentes, seria
difícil evitar a barbárie do dia 1º de janeiro no Compaj. O sucessor de Florêncio é o
tenente-coronel da Polícia Militar Cleitman Rabelo Coelho.
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Chuvas prejudicam vendas no comércio de Manaus

Além das ruas alagadas, temporais também dificultam
o uso de sistemas de pagamento online
As ocorrências de chuvas constantes prejudicam as vendas na capital. Lojistas da área central,
dos bairros e até mesmo dos shoppings registram quedas nas comercializações, nas primeiras
semanas de 2017. Segundo os representantes do setor comercial, fatores climáticos somados à
sensação de insegurança, decorrente de assaltos e os chamados ‘arrastões’, resultam na
retração do consumidor, que evita ao máximo se deslocar ao comércio.

De acordo com o presidente da assembleia geral e do conselho superior da Associação
Comercial do Amazonas (ACA), Ismael Bicharra, as fortes chuvas que atingiram
Manaus nas últimas semanas têm impactado o comércio tanto na região central como
nos bairros e nos centros comerciais. Bicharra informa que ainda não há um balanço
relacionado à queda nas vendas e que o número será registrado na contabilidade do mês
de janeiro. Segundo o empresário, as chuvas sempre vêm acompanhadas pela
interrupção no fornecimento de energia elétrica e pela dificuldade de acesso aos
sistemas viabilizados por telecomunicações, como é o caso de máquinas utilizadas para
cartões de crédito.
Esses fatores, segundo Bicharra, dificultam as vendas. O empresário comenta que até
mesmo no período das festas de final de ano o consumidor enfrenta as chuvas e vai ao
centro da cidade para fazer compras. Mas, após a entrada de ano o movimento
enfraquece.·.

Foto: Walter Mendes/JC

“No período de final de ano as pessoas vão ao comércio com ou sem chuva porque
buscam produtos para as festividades. Mas, após as comemorações perdem o incentivo
de sair de casa se estiver chovendo. Por outro lado, se chover durante todo o dia
geralmente há interrupção no fornecimento de energia elétrica e os serviços que têm
como base as telecomunicações também são prejudicados. O comércio é prejudicado
por não concluir a venda às poucas pessoas que chegam ao comércio”, explica.
Na avaliação do primeiro vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, na área central, as lojas
mais afetadas durante o período das chuvas são as que estão localizadas no entorno do
Mercado Municipal Adolpho Lisboa, onde há ocorrências de alagamentos. Enquanto
nos bairros, os comércios mais afetados também são os que estão localizados em áreas
vulneráveis às enchentes como por exemplo, Compensa e Japiim. “As ruas próximas ao
Mercado Municipal alagam constantemente quando chove e as lojas também são
prejudicadas com a enchente. Nos bairros o movimento também é afetado
principalmente em locais que são interligados por igarapés onde ocorre a enchente”,
disse.
Ocorrências na sexta-feira
A assessoria de comunicação da Defesa Civil de Manaus divulgou o registro de 13
ocorrências decorrentes da chuva que atingiu a cidade durante a manhã e tarde de sextafeira, 13. O órgão destacou os chamados quanto a três deslizamentos de barranco nos
endereços; rua 15 de Janeiro e rua Tiradentes, no bairro Mauazinho, zona Leste, além de
outro na rua Presidente Kennedy, na comunidade Parque Mauá, Distrito Industrial. Não
houve registro de vítima lesionada. O maior número de registros foi quanto a
alagamentos, principalmente na zona Sul da capital, com quatro ocorrências; rua 1, rua
Canumã e rua Gualter Batista, no bairro Petrópolis, zona Sul, e ainda na rua 32, do
Japiim, também na zona Sul.
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Em Manaus, unidade Sesc Cidade Nova oferece
programas educacionais gratuitos
O Sesc também desenvolve o Projeto Habilidades de Estudo, atividade gratuita
para crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental

As aulas iniciarão no mês de fevereiro e serão ministradas de segunda a sexta-feira, de 18h30
às 22h. Foto: Divulgação

Manaus – Estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos do Sesc AM
unidade Cidade Nova. São oferecidas vagas gratuitas para o ensino fundamental I (1º ao
5º ano). Cada série será cursada em seis meses.
Os interessados devem ter a idade mínima de 15 anos. As aulas iniciarão no mês de
fevereiro e serão ministradas de segunda a sexta-feira, de 18h30 às 22h. As inscrições
podem ser feitas na Sesc Cidade Nova, localizada na Rua Visconde de Itanhaém, 94.
Entre os documentos necessários estão a Carteira do Sesc atualizada e apresentar cópias
do documento de identidade, CPF, comprovante de renda, de residência, foto, certidão
de nascimento ou casamento.
Além da Educação de Jovens e Adultos, o Sesc Ler desenvolve o Projeto Habilidades de
Estudo (PHE). A atividade é gratuita, realizada no período vespertino (das 14h às 17h)
para crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental (2º ao 5º ano), e tem a

finalidade de incentivar a curiosidade científica, pesquisa, reflexão crítica e a construção
do saber.
Os estudantes participam das atividades do projeto em horários inversos ao turno de
aula das escolas que frequentam. Através do PHE, elas realizam as tarefas escolares e
participam de atividades pedagógicas que visam à promoção da autonomia intelectual e
ampliação do universo sociocultural.
Quem quiser participar do PHE devem ter a Carteira do Sesc atualizada (aluno e
responsável) e apresentar cópias: documento de identidade (pai ou mãe), CPF (pai ou
mãe), comprovante de renda, comprovante de residência, foto do aluno, certidão de
nascimento (aluno), cartão de vacina e comprovante de estudo no período matutino. As
inscrições estão sendo realizadas no Sesc Cidade Nova.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou no site www.sescam.com.br.
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Conab investiu R$ 8 mi na agricultura familiar do Amazonas em
2016

Alimentos
Foram contemplados 4.059 pequenos produtores de 15 municípios do Estado; compras foram
feitas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos

Divulgação/MDA

Ao todo, foram contemplados 4.059 pequenos produtores vinculados a associações e
cooperativas
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) investiu R$ 8,83 milhões, em 38
novos contratos, para aquisição de produtos da agricultura familiar do Amazonas no ano
passado. O investimento representa um aumento de 0,7% em relação a 2015, quando
foram contempladas 34 propostas no valor de R$ 8.200.676,61.
As compras foram feitas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na
modalidade de Compra com Doação Simultânea (CDS).
Os agricultores familiares fornecerão 5 mil toneladas de alimentos, ao longo de 2017,
para pessoas em situação de insegurança nutricional e alimentar, atendidas pela rede
socioassistencial do estado. A maior parte dos alimentos é destinada ao Programa Mesa
Brasil do Sesc/AM, que fica responsável pela distribuição.

O Amazonas é o estado da Região Norte com maior participação no PAA. Foram
contemplados 4.059 pequenos produtores vinculados a associações e cooperativas de 15
municípios: Anamã, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro da Várzea, Iranduba,
Itacoatiara, Itamarati, Jutaí, Manacapuru, Manaus, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tapauá
e Tefé.
O Programa de Aquisição de Alimentos é executado em parceria com o Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e oferece a agricultores familiares, por
meio de suas cooperativas ou associações, garantia de compra de sua produção por
preços remuneradores, gerando renda e inclusão social no meio rural.

