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Inscrições para Mostra de Dança
Regional do Sesc encerram dia 13

Encerra no dia 13 o período de inscrição para a 1ª Mostra de Dança Regional do Sesc,
que acontecerá de 3 a 7 de abril e de 8 a 12 de maio, no Espaço Cultural Sesc Centro. O
objetivo é estimular os grupos de dança em atividade na região, a partir da troca de
experiências artísticas. As inscrições são gratuitas, com os interessados devendo acessar
o portal do Sesc (www.sesc-am.com.br) para conhecer o regulamento e preencher a ficha
de inscrição.
O resultado da seleção será divulgado a partir no dia 21 de março no portal do Sesc. A
seleção dos espetáculos será feita conforme os critérios de qualidade técnica, excelência
artística e coerência na concepção do trabalho. As apresentações devem ter até 15 minutos
de duração e serão realizadas por modalidades: dança contemporânea, danças urbanas,
jazz dance, ballet clássico livre, ballet clássico de repertório, danças populares, dança de
salão, dança moderna e dança do ventre.
Além dos espetáculos de dança, a programação contará com debates temáticos e
conversas sobre os trabalhos apresentados. De acordo com os coordenadores do evento,
o projeto buscar incentivar o desenvolvimento das habilidades estéticas e culturais, de
modo a ser realizado pelos participantes todo o processo de construções artísticas, como
figurino, coreografia, sonorização, iluminação, entre outros. No dia 31 de março haverá
uma reunião administrativa com os grupos selecionados para articular os detalhes do
evento. Ao final, os diretores e/ou coreógrafos receberão certificados.
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Sesc abre inscrições para primeira
mostra de dança

Estão abertas até o próximo dia 13 as inscrições para a 1ª Mostra de Dança Regional do
Serviço Social do Comércio (Sesc). O evento acontecerá em dois períodos: de 3 a 7 de
abril e de 8 a 12 de maio, no Espaço Cultural Sesc Centro, localizado na rua Henrique
Martins, 427, 3º andar.
A inscrição é gratuita. Os interessados devem acessar o regulamento e preencher a ficha
de inscrição no portal do Sesc.
A seleção dos espetáculos será feita conforme os critérios de qualidade técnica, excelência
artística e coerência na concepção do trabalho. As apresentações devem ter até 15 minutos
de duração e serão realizadas por modalidades: dança contemporânea, danças urbanas,
jazz dance, balé clássico livre, balé clássico de repertório, danças populares, dança de
salão, dança moderna e dança do ventre.
Estímulo
O objetivo da 1ª Mostra de Dança Regional do Sesc é estimular os grupos de dança em
atividade na região, a partir da troca de experiências artísticas. Nesta perspectiva, o
projeto incentiva o desenvolvimento das habilidades estéticas e culturais, de modo a ser
realizado pelos participantes todo o processo de construções artísticas, como figurino,
coreografia, sonorização, iluminação, entre outros.
Além dos espetáculos de dança, a programação conta com debates temáticos e conversas
sobre os trabalhos apresentados. O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 21
de março no portal do Sesc.
No dia 31 de março haverá uma reunião administrativa com os grupos selecionados para
articular os detalhes do evento. Ao final, os diretores e/ou coreógrafos receberão
certificados.
Com informações da assessoria.
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Mostra de Dança Regional do Sesc está com inscrições abertas até 13
de março
Além dos espetáculos de dança, a programação conta com debates temáticos e conversas
sobre os trabalhos apresentados

O resultado da seleção será divulgado a partir no dia 21 de
março no portal do Sesc. Foto: Divulgação

Manaus – Até o dia 13 de março estão abertas as inscrições para a
1ª Mostra de Dança Regional do Sesc. O evento acontecerá em dois períodos: 3 a
7 de abril e 8 a 12 de maio, no Espaço Cultural Sesc Centro (Rua Henrique Martins, 427,
3º andar). A inscrição é gratuita e os interessados devem acessar o regulamento e
preencher a ficha de inscrição no portal do Sesc.
A seleção dos espetáculos será feita conforme os critérios: qualidade técnica, excelência
artística e coerência na concepção do trabalho. As apresentações devem ter até 15
minutos de duração e serão realizadas por modalidades: dança contemporânea, danças
urbanas, jazz dance, ballet clássico livre, ballet clássico de repertório, danças
populares, dança de salão, dança moderna e dança do ventre.
A 1ª Mostra de Dança Regional do Sesc busca estimular os grupos de dança em
atividade na região, a partir da troca de experiências artísticas. Nesta perspectiva, o
projeto incentiva o desenvolvimento das habilidades estéticas e culturais a ser realizado
pelos participantes todo o processo de construções artísticas, como figurino, coreografia,
sonorização, iluminação, entre outros.
Além dos espetáculos de dança, a programação conta com debates temáticos e conversas
sobre os trabalhos apresentados. O resultado da seleção será divulgado a partir no dia
21 de março no portal do Sesc.
No dia 31 de março haverá uma reunião administrativa com os grupos selecionados para
articular os detalhes do evento. Ao final, os diretores e/ou coreógrafos receberão
certificados. Mais informações podem ser obtidas pelo contato (92) 3649-3750.
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A Amazônia sob a ótica do artista plástico
Paulo Simplício
Cultura

O talento natural do artista plástico amazonense Paulo Simplício, 42, pode ser conferido
na exposição “Texturas”, montada no Shopping Manaus ViaNorte, no horário das 10h às
22h, de segunda a sábado, e de 12h às 22h, aos domingos e feriados. A mostra fica em
cartaz até o fim de abril. Natural do município de Itacoatiara, Simplício é um autodidata
que começou a pintar desde os 12 anos de idade. Há 28 anos se dedica a arte de reproduzir
a Amazônia em óleo e acrílico sobre telas participando de exposições nacionais e
internacionais. De pinturas gigantes em compensados, como cartazes de filmes na porta
dos cinemas a painéis com figuras da política local, Paulo Simplício levou sua arte para
o Velho Mundo, participando do salão de artes em Bucareste, na Romênia, em 2015, e do
Salão Amazonien 2016, em Viena, na Áustria. “A pintura foi um dom que Deus me deu
pra ganhar a vida. Sempre pesquisei sobre artistas. Viajei pela Europa e atualmente vendo
minhas obras expostas nos salões internacionais para colecionadores. Geralmente quando
pinto, busco inspiração na mata de um sitio na beira da estrada. Isso me gera a criatividade
pra pintar”, revela Simplício. A exposição de Simplício é realizada em parceria entre o
Shopping Manaus ViaNorte e o Sesc-Amazonas.
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Semmasdh e Senac oferecem cursos para
usuários dos CRAS
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh),
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com
inscrições abertas para diversos cursos de capacitação profissional em várias áreas do
conhecimento. As inscrições começaram na última quinta-feira, 2 de março, e encerra
nesta segunda-feira, dia 6.
São oferecidos cursos de manicure e pedicure, cabelereiro assistente, salgadeiro e
atendente de lanchonete. Os cursos são destinados aos usuários do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) Alvorada I e III, Redenção, União, Cachoeirinha, Crespo,
Betânia e Japiim. As inscrições podem ser realizadas no próprio CRAS da área de
abrangência do usuário.
Os cursos vão ser ministrados em duas carretas: da beleza e do turismo e hospitalidade,
que vão estar situadas no Centro Social Urbano (CSU), no bairro Parque 10 de Novembro.
Um dos requisitos para participar da capacitação é ter idade mínima de 16 anos e estar
cursando o 7° ano do Ensino Fundamental, para os cursos de manicure e pedicure e
cabelereiro assistente. Já para o curso de salgadeiro o requisito é ter 18 anos e Ensino
Fundamental Completo.
Outro requisito para o curso de atendente de lanchonete é ter idade mínima de 18 anos e
estar cursando o 6° ano do Ensino Fundamental.
FONTE: SEMCOM/AM
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Sesc Amazonas promove sarau literário
'Celebração às Mulheres e à Poesia'
O evento será realizado a partir desta quarta-feira (8) e segue até sexta (10)
Redação
Publicado em 07.03.2017 14:46
Atualizado em 07.03.2017 14:52
MANAUS - O Sesc Amazonas vai promover, a partir desta quarta-feira (8), o sarau literário
"Celebração às Mulheres e à Poesia". O evento será realizado até sexta-feira (10). Durante o
sarau, haverá palestras, debates, atrações teatrais, recitais poéticos, entre outras atividades. O
evento deve contar com a presença de escritores, entre eles, Tenório Talles, Ivânia Vieira e
Lucinha Cabral.

