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Seguro-desemprego requerido pela terceira vez ficará 
condicionado a curso de formação profissional 

 

SRTE-AM lança o Programa Nacional de Qualificação – PRONATEC.  

O trabalhador que solicitar o benefício do Programa de Seguro-Desemprego pela terceira vez, dentro de 

um período de dez anos, terá de comprovar matrícula e frequência em curso de formação inicial e 

continuada ou de qualificação profissional, será habilitado por meio do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que oferecerá cursos gratuitos e de qualidade, com alimentação, 

transporte e todos os materiais escolares necessários aos beneficiários, com carga horária mínima de 160 

horas, oferecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério da Educação (MEC). 

De acordo com o Superintendente do Trabalho e Emprego no Amazonas, Dermilson Chagas, essa medida 

trará muitos benefícios a sociedade. “Essa medida vai evitar fraudes no seguro-desemprego como, receber 

enquanto estiver com vínculo empregatício, por exemplo,” destacou. 

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) em reunião nesta manhã (24)  com os 

representantes  do Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de 

aprendizagem Comercial (Senac), Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Sistema Nacional de Emprego 

(Sine) Manaus e Amazonas, para o lançamento do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec), articulou mais de 15 mil vagas de cursos técnicos e profissionalizantes para o 

programa. 

Vagas - O SENAI oferecerá 8.716 vagas, sendo 580 em cursos técnicos, o IFAM 5.080 vagas, o SENAC 

apresentará vagas na linha de produção. 

O aluno além de fazer sua pré-matrícula terá que fazer a confirmação para poder fazer o curso desejado. 

O titular da SRTE/AM ainda explica que “essa qualificação garante recolocar um profissional mais bem 

qualificado no mercado de trabalho, o trabalhador ficará ainda mais competitivo”. 

Lançamento Nacional do Pronatec  - A transmissão ocorre hoje (24) a nível nacional, às 13h via satélite 

Intel Sat, no canal 2. O evento será aberto pelas autoridades das Pastas da Educação e do Trabalho e 

Emprego e seguirá com a participação das equipes do MEC e Ministério do Trabalho e Emprego, que 

estarão transmitindo as informações necessárias à execução operacional do atendimento ao trabalhador 

demandante do benefício Seguro-Desemprego, no encaminhamento a cursos do Pronatec. 

O seguro-desemprego do trabalhador sujeito à condicionalidade, poderá ser cancelado no caso de 

descumprimento das regras previstas no Decreto 7.721 de 16 de abril 2012 com base na Lei 12.513/2011. 
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Senac Centro oferece cursos de qualificação na área de 
Turismo e Hospitalidade 

 

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, e para estar por dentro das novidades é preciso 

buscar e aperfeiçoar conhecimentos nas áreas de interesse. Para aqueles que pretendem montar seu 

próprio negócio o Senac Centro está oferecendo os cursos:  Administração de Restaurantes e 

Lanchonetes, com carga horária de 40h e investimento de R$ 160,00 ou 3x no cartão, Organização de 

Festas Infantis, com carga horária de 24h e investimento de R$100,00 ou 2x no cartão e Técnicas de 

Congelamento, com carga horária de 20h e investimento de R$ 140,00 ou 3x no cartão. As aulas para o 

curso de Administração de Restaurantes e Lanchonetes acontecem aos sábados de 8h as 12h, e tem início 

no próximo dia 26 de maio. Organização de Festas infantis as aulas serão de 2ª. a 6ª. feira das 18 às 22h 

e tem início dia 11 de junho e o de Técnicas de Congelamento as aulas serão de 2ª. a 6ª. feira, das 17h30 

às 21h30 e terão início também no dia 11 de junho. As  inscrições já podem ser feitas na Unidade, 

localizada na Rua Saldanha Marinho,  410 – Centro. 

 

Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade do SENAC Centro ou através dos telefones 

3216-5755 / 3216-5757. 
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Senac oferece cursos a população manauara 

 

O Senac Centro está oferecendo os cursos de Administração de 

Restaurantes e Lanchonetes, com carga horária de 40h e 

investimento de R$ 160,00 ou 3x no cartão, Organização de Festas 

Infantis, com carga horária de 24h e investimento de R$100,00 ou 

2x no cartão e Técnicas de Congelamento, com carga horária de 

20h e investimento de R$ 140,00 ou 3x no cartão. 

As aulas para o curso de Administração de Restaurantes e 

Lanchonetes acontecem aos sábados de 8h as 12h, e tem início no 

próximo dia 26 de maio. 

Organização de Festas infantis as aulas serão de 2ª. a 6ª. feira das 18 às 22h e tem início dia 11 de junho 

e o de Técnicas de Congelamento as aulas serão de 2ª. a 6ª. feira, das 17h30 às 21h30 e terão início 

também no dia 11 de junho. 

As inscrições já podem ser feitas na Unidade, localizada na Rua Saldanha Marinho,  410 – Centro. 

Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade do SENAC Centro ou através dos telefones 

3216-5755 / 3216-5757. 
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Seguro-desemprego requerido pela 3ª vez ficará 

condicionado a curso de formação profissional 
A habilitação poderá ser por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) que oferecerá cursos gratuitos. Os benefícios são alimentação, transporte e todos os materiais 
escolares necessários 

 
SRTE é quem intermedia o benefício (Euzivaldo Queiroz)  
O trabalhador que solicitar o benefício do Programa de Seguro-Desemprego pela terceira vez, 
dentro de um período de dez anos, terá de comprovar matrícula e frequência em curso de 
formação inicial e continuada ou de qualificação profissional. 
A habilitação poderá ser por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) que oferecerá cursos gratuitos. Os benefícios são alimentação, transporte e 
todos os materiais escolares necessários. 
Os cursos terão carga horária mínima de 160 horas, oferecidos pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e Ministério da Educação (MEC). A Superitendencia Regional do Trabalho e 
Emprego Amazonas (SRTE-AM) lança o Programa Nacional de Qualificação – Pronatec. 
De acordo com o Superintendente do Trabalho e Emprego no Amazonas, Dermilson Chagas, 
essa medida trará muitos benefícios a sociedade. “Essa medida vai evitar fraudes no seguro-
desemprego como, receber enquanto estiver com vínculo empregatício, por exemplo,” destacou. 
A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) em reunião na manhã desta 
quinta-feira (24) com os representantes  do Serviço Nacional de aprendizagem Industrial 
(Senai), Serviço Nacional de aprendizagem Comercial (Senac), Instituto Federal do Amazonas 
(Ifam), Sistema Nacional de Emprego (Sine) Manaus e Amazonas, para o lançamento do 
Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), articulou mais de 15 mil 
vagas de cursos técnicos e profissionalizantes para o programa. 
Vagas 
O Senai oferecerá 8.716 vagas, sendo 580 em cursos técnicos, o IFAM 5.080 vagas, o SENAC 
apresentará vagas na linha de produção. 
O aluno além de fazer sua pré-matrícula terá que fazer a confirmação para poder fazer o curso 
desejado. 
O titular da SRTE/AM ainda explica que “essa qualificação garante recolocar um profissional 
mais bem qualificado no mercado de trabalho, o trabalhador ficará ainda mais competitivo”. 
O seguro-desemprego do trabalhador sujeito à condicionalidade, poderá ser cancelado no caso 
de descumprimento das regras previstas no Decreto 7.721 de 16 de abril 2012 com base na Lei 
12.513/2011. 
Com informações de assessoria. 
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Senac oferece cursos de qualificação na área de 

turismo e hospitalidade em Manaus 
Cursos de Administração de Restaurantes e Lanchonet es, Organização de 
Festas Infantis e Técnicas de Congelamento estão se ndo oferecidos pelo Senac 
Centro 

 
O Senac Centro está oferecendo curso de Administração de Restaurantes e 
Lanchonetes, com carga horária de 40h (Evandro Seixas)  

O Senac Centro está oferecendo os cursos de Administração de Restaurantes e 

Lanchonetes, com carga horária de 40h e investimento de R$ 160,00 ou 3x no cartão, 

Organização de Festas Infantis, com carga horária de 24h e investimento de R$100,00 

ou 2x no cartão e Técnicas de Congelamento, com carga horária de 20h e investimento 

de R$ 140,00 ou 3x no cartão. 

As aulas para o curso de Administração de Restaurantes e Lanchonetes acontecem aos 

sábados de 8h as 12h, e tem início no próximo dia 26 de maio. 

Organização de Festas infantis as aulas serão de 2ª. a 6ª. feira das 18 às 22h e tem 

início dia 11 de junho e o de Técnicas de Congelamento as aulas serão de 2ª. a 6ª. feira, 

das 17h30 às 21h30 e terão início também no dia 11 de junho. 

As inscrições já podem ser feitas na Unidade, localizada na Rua Saldanha Marinho,  410 

– Centro. 

Mais informações podem ser obtidas diretamente na unidade do SENAC Centro ou 

através dos telefones 3216-5755 / 3216-5757. 
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Sesc realiza ação de coleta de alimentos neste sábado 

 

Evento ocorre na loja Carrefour em Adrianópolis e é em prol dos atingidos pela cheia  

 

O programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas e o Carrefour irão realizar  uma ação em todas as lojas e 

unidades do SESC para incentivar a população a doar alimentos para a campanha "Ação Solidária". Eles 

farão a mobilização nesse sábado, nestes pontos, no horário 9h às 15h. O diretor do Carrefour estará 

presente na loja do Adrianópolis. 

 

Postos de entrega de alimentos serão estruturados em seis unidades do supermercado e nas unidades do 

SESC Centro, Cidade Nova e Balneário. Para dar início à campanha, o Carrefour irá doar uma tonelada de 

alimentos não perecíveis. 

 

 

A campanha segue até o dia 22 de junho. Os alimentos arrecadados serão doados para famílias afetadas 

pela cheia na capital e interior. Parte das arrecadações será direcionada para a Cáritas Arquidiocesana de 

Manaus, que também está com uma campanha de arrecadação em andamento. 

 

No total, 77 mil famílias estão afetadas com a cheia. Até o último dia 21 de maio, 45 municípios 

amazonenses foram atingidos, quatro (Anamã, Beruri, Anori e Careiro da Várzea) estão em estado de 

calamidade pública. O restante se encontra em estado de emergência. 
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PAA libera R$ 63 mil para novo projeto no Amazonas 

 

O PAA liberou, na última semana, R$63 mil para a implantação de um novo projeto na Associação de 

Pescadores de Manacapuru – ASPMAN. O projeto foi avaliado pelo Conselho Estadual de Segurança 

Alimentar. Esta é a primeira operação em 2012.  

 

O PAA compra produtos alimentícios da agricultura familiar para doações às famílias em situação de 

insegurança alimentar e nutricional, através do mecanismo de compra da Agricultura Familiar com Doação 

Simultânea, garantindo o preço justo e alimentos saudáveis à população carente do Amazonas. 

 

Opera com recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e tem como objetivo incentivar o desenvolvimento da 

agricultura familiar. A atuação do PAA na cadeia produtiva do pescado ocorre, exclusivamente, em 

momentos de safra. 

 

O novo projeto terá como matéria prima, peixes regionais, como Aracu, Branquinha, Curimatã, Jaraqui e 

Sardinha. O valor pago ao pescador é de R$ 1,50 kg. A operação beneficiará 14 pescadores artesanais do 

município e estima-se que 15 mil pessoas serão atendidas pelo projeto, vinculadas ao Programa Mesa 

Brasil – SESC/AM. A ação tem a parceria da CONAB X MDS. 
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Lançamento do Programa Nacional de Qualificação 

 

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas – SRTE, fará reunião com os 

representantes do SENAI,SENAC , IFAM, SINE Manaus e SINE Amazonas,  para lançar hoje dia (24) às 

08:30 o Programa Nacional de Qualificação -  Pronatec nesta SRTE-AM.  

 

Os Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego, em parceria com o Instituto Federal do Paraná – 

IFPR e o Fórum Nacional de Secretário de Estado do Trabalho – FONSET, estarão promovendo nesta 

quinta-feira, dia 24 de maio, a partir das 14 horas, a transmissão ao vivo para todo o País, do lançamento 

do PRONATEC – Bolsa Formação Seguro Desemprego, evento destinado às unidades descentralizadas do 

Ministério do Trabalho e Emprego e às unidades conveniadas no âmbito dos estados e municípios, 

integrantes do Sistema Nacional de Emprego – SINE. 

 

A transmissão acontecerá via satélite Intel Sat, no canal 2, para todos os Pólos do IFPR nos diversos 

Estados do Brasil, sejam os Pólos vinculados às Prefeituras ou vinculados à rede de Institutos Federais. 

Informamos que o evento será aberto pelas autoridades das Pastas da Educação e do Trabalho e Emprego 

e seguirá com a participação das equipes do MEC e MTE, que estarão transmitindo as informações 

necessárias à execução operacional do atendimento ao trabalhador demandante do benefício Seguro-

Desemprego, no encaminhamento a cursos do Pronatec. 

 

O PRONATEC ESTÁ REGULAMENTADO PELO Decreto nº 7.721, de 16 de abril de 2012, que  dispõe sobre 

o condicionamento do recebimento da assinatura financeira do Programa de Seguro-Desemprego à 

comprovação de matricula e frequência em curso de informação inicial e continuada ou de qualificação 

profissional, com carga horária mínima de cento e sessenta horas. 
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