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SENAC Centro inscreve para cursos na área de Gestão e 
Comércio 

 
 

Para aqueles que procuram qualificação profissional na área de 

Gestão e Comércio, o SENAC Centro está com inscrições abertas para 

os cursos de Contabilidade para não Contadores, Auxiliar de 

Administração de Pessoal e Elaboração de Projetos Sociais. As 

inscrições para os cursos podem ser feitas na sede da Unidade 

localizada na Rua Saldanha Marino, 410 – Centro.  

 

Com carga horária total de 20 horas, a capacitação de Contabilidade 

para Não Contadores tem início na próxima segunda-feira, o 

investimento é de R$ 80,00, o de Auxiliar de Administração de 

Pessoal com início também para a próxima semana, tem carga 

horária de 160 horas e o investimento é de 3x de R$ 185,00 e o de 

Elaboração de Projetos Sociais com carga horária de 20 horas e 

investimento de R$ 80,00 tem início no próximo dia 28 de maio. 

 

 Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade do 

SENAC Centro ou através dos telefones 3216-5755 / 3216-5757. 
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Inscrições abertas para Oficina de Fotografia no Sesc 
Amazonas 
 

 
 

Elementos como a composição, luz e fotografia de 

espetáculos serão tratados durante a oficina 

A fotógrafa Ruth Jucá irá ministrar uma oficina de 

fotografia, no dia 22 de maio, de 13h30 as 17h, na 

galeria Moacir de Andrade, no SESC Centro. A oficina 

é gratuita e os interessados devem ter câmera digital 

ou aparelho celular de qualquer marca que possua este recurso. 

No total, serão disponibilizadas 28 vagas para a oficina. As inscrições 

podem ser feitas pelos telefones 2126-9574 e 2126-6780. Durante a 

formação serão trabalhados elementos como a composição, luz e 

fotografia de espetáculos. As aulas serão ministradas na Galeria 

Moacir Andrade, localizada na unidade Sesc Centro, na rua Henrique 

Martins, 427, Centro. 

Ruth Jucá iniciou a carreira de fotógrafa em 1997 e atua nas áreas de 

publicidade, arte, moda e fotojornalismo. Ela é especialista em fotos 

de dança e espetáculos de arte.Atualmente colabora para a revista 

Empório e trabalha em projetos pessoais. . Durante a formação serão 

trabalhados elementos como a composição, luz e fotografia de 

espetáculos. 

Em 2010 foi convidada para ser coordenadora do Curso de Fotografia 

a distância que será implantado para crianças de 19 municípios do 

Amazonas. Já promoveu 11 exposições individuais em Manaus e duas 

coletivas em São Paulo. 

Premiações 

Em 2005, Ruth ganhou o prêmio de menção honrosa cor no concurso 

Leica. Em 2007 teve o projeto “Duas margens uma síntese do povo 

das águas” premiado pela Secretaria Municipal de Cultura do 

Amazonas. 

Em 2009 ganhou os prêmios Proarte e PAIC e, no ano seguinte, 

recebeu o prêmio Proarte com o projeto Manaus Retratos de uma 

Brasileira. No ano passado, a fotógrafa recebeu o prêmio PAIC de 

literatura com o livro de poesia Outros Ventos, que será lançado este 

ano.  
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Inscrições abertas para Oficina de Fotografia no Sesc 
Amazonas 

 

Elementos como a composição, luz e fotografia de espetáculos serão tratados durante a oficina  

A fotógrafa Ruth Jucá irá ministrar uma oficina de fotografia, no dia 22 de maio, de 13h30 as 17h, na 

galeria Moacir de Andrade, no SESC Centro. A oficina é gratuita e os interessados devem ter câmera 

digital ou aparelho celular de qualquer marca que possua este recurso. 

No total, serão disponibilizadas 28 vagas para a oficina. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 

2126-9574 e 2126-6780. Durante a formação serão trabalhados elementos como a composição, luz e 

fotografia de espetáculos. As aulas serão ministradas na Galeria Moacir Andrade, localizada na unidade 

Sesc Centro, na rua Henrique Martins, 427, Centro. 

Ruth Jucá iniciou a carreira de fotógrafa em 1997 e atua nas áreas de publicidade, arte, moda e 

fotojornalismo. Ela é especialista em fotos de dança e espetáculos de arte.Atualmente colabora para a 

revista Empório e trabalha em projetos pessoais. . Durante a formação serão trabalhados elementos como 

a composição, luz e fotografia de espetáculos. 

Em 2010 foi convidada para ser coordenadora do Curso de Fotografia a distância que será implantado 

para crianças de 19 municípios do Amazonas. Já promoveu 11 exposições individuais em Manaus e duas 

coletivas em São Paulo. 

 

Premiações 

Em 2005, Ruth ganhou o prêmio de menção honrosa cor no concurso Leica. Em 2007 teve o projeto “Duas 

margens uma síntese do povo das águas” premiado pela Secretaria Municipal de Cultura do Amazonas. 

Em 2009 ganhou os prêmios Proarte e PAIC e, no ano seguinte, recebeu o prêmio Proarte com o projeto 

Manaus Retratos de uma Brasileira. No ano passado, a fotógrafa recebeu o prêmio PAIC de literatura com 

o livro de poesia Outros Ventos, que será lançado este ano. 
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Inscrições abertas para Oficina de Fotografia no Sesc 

Amazonas 

Elementos como a composição, luz e fotografia de es petáculos serão tratados durante a 
oficina 

[ i ]  

Manaus - A fotógrafa Ruth Jucá irá ministrar uma oficina de fotografia, no dia 22 

de maio, de 13h30 às 17h, na galeria Moacir de Andrade, no SESC Centro, em 

Manaus. A oficina é gratuita e os interessados devem ter câmera digital ou aparelho 

celular de qualquer marca que possua este recurso. 

No total, serão disponibilizadas 28 vagas para a oficina. As inscrições podem ser 

feitas pelos telefones 2126-9574 e 2126-6780. Durante a formação serão 

trabalhados elementos como a composição, luz e fotografia de espetáculos. As 

aulas serão ministradas na Galeria Moacir Andrade, localizada na unidade Sesc 

Centro, na rua Henrique Martins, 427, Centro. 

Ruth Jucá iniciou a carreira de fotógrafa em 1997 e atua nas áreas de publicidade, 

arte, moda e fotojornalismo. Ela é especialista em fotos de dança e espetáculos de 

arte.Atualmente colabora para a revista Empório e trabalha em projetos pessoais. . 

Durante a formação serão trabalhados elementos como a composição, luz e 

fotografia de espetáculos. 

Em 2010 foi convidada para ser coordenadora do Curso de Fotografia a distância 

que será implantado para crianças de 19 municípios do Amazonas. Já promoveu 11 

exposições individuais em Manaus e duas coletivasem São Paulo. 

Premiações 

Em 2005, Ruth ganhou o prêmio de menção honrosa cor no concurso Leica. Em 

2007 teve o projeto “Duas margens uma síntese do povo das águas” premiado pela 

Secretaria Municipal de Cultura do Amazonas. 

Em 2009 ganhou os prêmios Proarte e PAIC e, no ano seguinte, recebeu o prêmio 

Proarte com o projeto Manaus Retratos de uma Brasileira. No ano passado, a 

fotógrafa recebeu o prêmio PAIC de literatura com o livro de poesia Outros Ventos, 

que será lançado este ano.  
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Espetáculo 'X-Caboquinhos' terá nova sessão dia 
31 de maio 

Os integrantes do X-Caboquinhos, além de atores, ta mbém atuam como diretores e 
escritores das esquetes de humor. 

Para fechar o mês de maio o público amazonense vai poder assistir mais uma 

sessão do espetáculo ‘X-caboquinhos’, apresentação de humor realizada pela 

Companhia Cês em Cena. A sessão acontece no dia 31, quinta-feira, às 18:30h, no 

Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida. 

No repertório esquetes novas, com temáticas variadas. “Temos dois textos novos 

bem interessantes. Um é o da garota enxaqueca, onde inveja e o rancor são 

retratados de formas inusitadas. O outro é do Mano Fraude, que faz uma sátira 

política das atividades parlamentares”, explica Danilo Reis, um dos integrantes da 

trupe. 

Sobre o grupo 

As ex- atrizes do Teatro Experimental do SESC Guta Rodrigues e Elis Marinheiro, 

co-autores e intérpretes do já conhecido “Sábados Detonados”, uniram-se ao ator 

Antônio Carlos Junior para montar um novo projeto de comédia, com concepção 

estética reformulada e que promete garantir altas gargalhadas a jovens e adultos. 

Juntaram-se ao time os atores Danilo Reis e Diego Bauer, além do diretor musical 

Mikhael Rocha. 

Os integrantes do X-Caboquinhos, além de atores, também atuam como diretores e 

escritores das esquetes de humor, objetivando estabelecer com este espetáculo 

uma referência de qualidade, originalidade e inteligência para o humor 

contemporâneo do Amazonas. 
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