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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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SENAI promove simulado em Mecatrônica 

 

Olimpíada do Conhecimento 2012  

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) vai realizar de terça-feira (29) a quinta-

feira (31) o terceiro simulado na ocupação Mecatrônica para os competidores da Olimpíada do 

Conhecimento 2012. Estarão presentes as duplas competidoras dos Departamentos Regionais de Minas 

Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e Amazonas. 

 

As provas serão realizadas das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30, na Escola SENAI Antônio Simões, 

localizada na Avenida Rodrigo Otávio, 2394, Distrito Industrial. 

 

Segundo a coordenadora da Olimpíada do Conhecimento do SENAI/AM, Socorro Butel, a iniciativa prepara 

os alunos para o dia da competição profissional nacional, bem como permite que os avaliadores façam a 

comparação dos indicadores dos competidores com os últimos simulados promovidos nos meses de 

outubro de 2011 e fevereiro de 2012. 

 

“Observamos o desempenho de cada dupla, mensurando seu conhecimento técnico, habilidade e o 

emocional”, explicou Butel. 

 

A 7ª edição da Olimpíada do Conhecimento vai ocorrer em novembro, pelo Departamento Regional de São 

Paulo. O Estado do Amazonas terá representação em 20 ocupações, sendo 18 ocupações realizadas por 

alunos do SENAI e, duas, pelos alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). 
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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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Sesc Seleciona Monitores Universitários para a Mostra 
Planetário 

 

O Serviço Social do Comércio – SESC, através do SESCiência, está selecionando monitores universitários 

voluntários que estejam no 5° período dos cursos de Física, Química, Biologia,  Matemática e áreas afins 

para atuarem na Mostra Planetário do SESC, no período de 16 de julho a 24 de agosto de 2012, local 

ainda a ser definido.  

 

Informamos que ao final da Mostra, será emitido um certificado de horas, compatível ao cronograma 

cumprido pelo voluntário. 

 

A escala de atendimento será distribuída conforme a disponibilidade, considerando que a Mostra 

funcionará nos turnos manhã, tarde e noite, de segunda a domingo. 

 

As informações podem ser obtidas através do telefone: 2121-5397 ou  2121-5389. Os interessados 

deverão encaminhar o currículo para os seguintes e-mail´s:  lenimar.santos@sesc-

am.com.br e marcelo.soares@sesc-am.com.br 

 

 

 

Sobre a Mostra: 

 

A Mostra Planetário do Sesc faz parte do Projeto SESCiência e tem como objetivo popularizar e 

desmistificar o conhecimento científico através de atividades estimulantes. Um planetário será montado 

dentro de uma bolha inflável. De lá, poderá se conhecer melhor as constelações e suas lendas míticas, 

como as de Órion e Andrômeda. 
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Jogos e oficinas ao ar livre buscam popularizar o 
conhecimento no Circuito da Ciência 

 

As atividades do projeto ocorrerão sábado (26), das 8h às 12h15, no Jardim Botânico Adolpho Ducke, 

localizado na Rua Uirapuru, Cidade de Deus (zona norte de Manaus)  

Por Clarissa Bacellar 

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) realiza neste sábado (26), a terceira edição 

do “Circuito da Ciência” de 2012, projeto que acontece uma vez por mês com o propósito de popularizar 

da ciência através de práticas ambientais e tem uma programação especial voltada aos cerca de 300 

estudantes das escolas da rede municipal e estadual de Manaus que participam do evento. 

As escolas selecionadas para este final de semana são: Escola Municipal Irmã Serafina Cinque (Tarumã, 

Km 4), Escola Municipal Eliana Lúcia Monteiro da Silva (Santo Agostinho), Escola Estadual T.I Nossa 

Senhora das Graças (N.S. das Graças) e Escola Estadual Centro Educacional Berenice Martins (Mauazinho). 

Segundo o coordenador do evento, Jorge Lobato, entre as atividades realizadas, os estudantes caminham 

em trilhas, participam de oficinas e Jogos educativos e várias outras atividades culturais. “A nossa 

intenção é estender o foco de atendimento escolar para todas zonas da cidade, para dar continuidade na 

disseminação e socialização das pesquisas realizadas pelo Inpa”, afirma. 

Atividades sócio-ambientais 

O evento conta com oficinas educativas sobre malária e dengue, leishmaniose, invertebrados terrestres 

vivos, insetos aquáticos, mamíferos aquáticos da Amazônia, tartarugas da Amazônia, herbário e carpoteca, 

Museu da Amazônia (MUSA): “trilhas, tenda planetário, arte e contadores de estória”, e também amostra 

de vídeos e jogos. 

Ainda fazem parte da programação: Projeto “Laboratório de Ciências: Experimentando o Futuro” (EMEF 

/Edinir Telles Guimarães),  Nutrição (IRMANAR), Saúde Bucal (UEA-UFAM), Clube de Ciências/UFAM, Com 

Postura/FAMETRO, Grupo de Escoteiro Amazonas, Com Posição Certa/UNINILTONLINS, Sala de Ciências 

(SESC), Distribuição de Revistas (SESI), além de exposições e jogos variados. Atividades culturais serão 

desenvolvidas no Auditório do Jardim Botânico a partir das 11h, com encerramento previsto para 12h15. 

O Circuito da Ciência é uma realização do Inpa com patrocínio da Petrobras e Moto Honda da Amazônia e 

com apoio do Governo do Estado do Amazonas (SEDUC), Prefeitura de Manaus (SEMED, SEMSA), MUSA, 

Associação Amigos do Peixe-Boi (AMPA), ASSINPA, LAPSEA/Inpa, SESC, SESI, UFAM, UEA, FAMETRO, 

UNINILTONLINS, VEMAQA, MAGISTRAL, Instituto IRMANAR, BROTHERS e Projeto Tartarugas da 

Amazônia. 
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