
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal 10 minutos 

Editoria: Geral Caderno: 10 segundos Data: 03/07/2015 



 

 

 

Governador de Rondônia veio ao 

Amazonas Discutir Integração Regional 

Em encontro promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

AM na tarde de ontem, 01, o governador do estado de Rondônia, Confúcio Aires 

Moura, debateu com o presidente da Fecomércio AM, Dr. José Roberto Tadros, temas 

que envolvem estados da região amazônica. O tema central do encontro, foi a proposta 

para criação da ferrovia transoceânica, que visa melhorar a logística de escoamento da 

produção dos estados da região Norte. O projeto possui parceria com o governo chinês e 

se realizado terá mais de 3.500 Km de extensão, um investimento de mais de 40 bilhões 

de reais e uma estrutura de integração de transporte multimodal (ferrovia, hidrovia e 

rodovia). Confúcio Moura pretende, em parceria com os governadores do Amazonas, 

Acre e Mato Grosso, acompanhar com o governo federal a implantação e andamento do 

projeto, oferecendo suporte e reduzindo a burocracia. 

O governador de Rondônia destaca que “nós (estados do Norte e Mato Grosso) 

queremos acompanhar o passo a passo deste projeto, dar sugestões e ajudar, para que o 

governo brasileiro, juntamente com o chinês, possam desenvolver todos os estudos 

necessários para essa integração de transporte multimodal”. O Amazonas iria escoar sua 

produção via hidrovias até Porto Velho e de lá os produtos passariam a ser 

transportados por ferrovia até o Peru para exportação ou para os estados das outras 

regiões brasileiras. 

O presidente da Federação do Comércio do AM, Dr. José Roberto Tadros, enaltece o 

projeto e destaca a importância da criação desta ferrovia, no que tange a melhora na 

logística de transporte entre os estados da região Norte. O presidente destaca que há 

“uma complementariedade entre Rondônia e o Amazonas, pois o primeiro é um grande 

produtor de alimentos e o segundo um grande mercado consumidor, por outro lado os 

produtos do Polo Industrial teriam um melhor escoamento para Rondônia e o resto do 

país.” Para o presidente da Fecomércio, está proposta, se implantada, criaria um “canal 

do Panamá terrestre”. 
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Julho traz de série eventos culturais gratuitos em Manaus 

Eventos de música, dança e cinema movimentam a programação, nos primeiros dias 

deste mês 

Manaus - Se os valores das entradas eram o que separava a fatia mais resistente do 

público manauara das plateias, os primeiros dias deste mês trazem boas opções para 

quem pretende conferir a diversidade da programação local sem pagar ingresso. Nesta 

quinta, para começar, há o espetáculo ‘Vazantes’, que será reapresentado pelo Corpo de 

Dança do Amazonas, no palco do Teatro Amazonas, às 20h. 

A obra mostra a relação do homem com o Rio Amazonas e sua oscilação e, também, 

com a floresta e a cidade que o cerca. 

A sexta segue com a primeira edição do projeto ‘Sesc Difusão de Dança’, das 19h às 

21h, no Centro Estadual de Convivência do Idoso. Cinco companhias se apresentarão ao 

longo do dia: a Cia Dyroá Bayá, com o espetáculo ‘Ritual de Passagem - NÛHMÍASÉ’, 

de Anderson Tariano e Dayane Nunes; a Cia Lótus, com ‘A Arte da Dança do Ventre’, 

de Regina Peres; o Grupo Independente DCC, com ‘Tribo’, de Meyre Rubia; o grupo 

The Fusion Norte Company, com ‘Tribus Urbanas - A Ideia Não Morre’, de André 

Durand; e a Cia Adriana Amazonas de Dança do Ventre, com ‘Arte em Movimento’, de 

Adriana Amazonas. 

Ainda nesta quinta, a Orquestra Sinfônica da Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA) conduz o show ‘In Concert’, às 20h, no Teatro Amazonas. Com direção artística 

e regência do maestro Adroaldo Cauduro, os músicos apresentarão um repertório 

eclético — eminentemente erudito, com peças nacionais e internacionais — e serão 

acompanhados do Corpo de Dança do Amazonas e da Companhia de Dança Dabukuri. 
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Comércio no AM aponta crescimento com 

Ferrovia Transoceânica na região 

Projeto foi tema de encontro promovido pela Fecomércio, em Manaus. 

Ferrovia de R$ 40 bilhões inclui seis estados brasileiros e o Peru. 
 

 

Governador Confúcio Moura, Roberto Tadros, Phelippe Daou e Phelippe Daou Jr. 

participaram do encontro (Foto: Indiara Bessa/G1 AM) 

O projeto da Ferrovia Transoceânica, que irá cruzar os estados do Amazonas, Acre, 

Goiás, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso até o Peru, foi tema de um encontro entre o 

governador de Rondônia, Confúcio Moura, o presidente da Federação do Comércio do 

Estado do Amazonas (Fecomércio), José Tadros, o presidente da Rede Amazônica, 

jornalista Phelippe Daou, e o diretor da TV Amazon Sat, Phelippe Daou Jr.. O 

escoamento da produção e a redução do valor de frete a partir da ferrovia foram alguns 

dos benefícios apontados durante almoço na tarde desta quarta-feira (1º). 

 

Avaliada em R$ 40 bilhões, a ferrovia sai do Rio de Janeiro e termina no Peru. Pensado 

com o objetivo de aumentar os negócios da América Latina com a China, o projeto da 

Transoceânica deve facilitar o acesso à produção brasileira, principalmente de soja. 

De acordo com o governador Confúcio Moura, a construção do projeto viabiliza um 

grande crescimento no âmbito de exportação para estados do Norte e Centro-Oeste do 

Brasil. 

"Essa ferrovia interessa muito a toda Região Norte, especialmente à Amazônia 

Ocidental. Embora não passe aqui, interessa muito a Manaus também. Todo o 

escoamento da produção dos produtos industrializados da Zona Franca de Manaus sai 

por aviões, que é um transporte caríssimo. Mas, com a ferrovia, a mercadoria poderá ser 

levada a qualquer destino, tanto para o miolo do brasil, quanto para o exterior", disse. 
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Para o presidente da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio), a 

Transoceânica será fundamental para o desenvolvimento comercial de estados como 

Roraima, que poderá escoar produções para o Amazonas. 

"Com tudo isso, nós teremos um país em desenvolvimento que nos permite ter a 

segurança de que a Amazônia sempre será nossa, e que o sistema das relações de troca 

que abre o Brasil para o resto do mundo nos transformará em uma economia 

desenvolvida", disse Tadros. 

 

Ainda segundo Confúcio Moura, o governador do Mato Grosso, Pedro Taques, deverá 

elaborar pauta sobre a ferrovia para ser apresentada, em audiência, à presidente Dilma 

Rouseff. 

 

Os próximos passos de elaboração do projeto incluem os estudos socioambientais, que 

serão feitos pelo governo chinês com delegação brasileira, e a preparação de leis 

reguladoras para acelerar o andamento do projeto. 

A Ferrovia 

No dia 8 de junho de 2015, foi assinado um protocolo de intenções em prol da Ferrovia 

Transoceânica no município de Ji-Paraná (RO), pelo governador de Mato Grosso, Pedro 

Taques, do Acre Tião Viana, e de Rondônia, Confúcio Moura. 

 

O protocolo é resultado de uma parceria estratégica firmada entre os dois países e os 35 

acordos assinados pela presidente Dilma Rousseff e o primeiro-ministro da China, Li 

Keqiang. Um deles prevê o estudo de viabilidade de implantação da Ferrovia 

Transoceânica. 

 

A ferrovia tem um trecho estimado de 3,5 mil quilômetros de extensão e um 

investimento previsto com base no custo de construção e material rodante de outras 

ferrovias brasileiras. O valor estimado é de R$40 bilhões. 

 

A transoceânica deve ser construída paralelamente à BR-364 e será utilizada no 

escoamento de produção com destino ao país asiático. 
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Link para o áudio: 

http://redacao.portalamazonia.cworks.com.br/fileadmin/user_upload/acervo/Radar10/Audio/

SESC_AM_300615.mp3 

Sesc Amazonas anuncia abertura de 240 

vagas em cursos profissionalizantes 

Inscrições devem começar na próxima segunda-feira (06) 

Radar 10 radar10@amazonasfm.com.br  

MANAUS - O Sesc Amazonas, em parceria com o Cetam, anunciou, nesta terça-feira 

(30), a abertura de 240 vagas para cursos profissionalizantes. As inscrições devem 

começar na próxima segunda-feira (06) e seguem até o dia 10 deste mês. Para se 

inscrever, os interessados devem apresentar a carteira do Sesc atualizada, CPF, RG, 

doar uma lata de leite e ter a idade mínima de 16 anos.  
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Cursos profissionalizantes: Sesc e Cetam 

oferecem 240 vagas 

Sesc AM, em parceria com o Cetam, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, 

abre 240 vagas em cursos profissionalizantes. As inscrições iniciam na próxima 

segunda-feira (06/07) e terminam no dia 10/07 ou até preencherem as vagas e devem ser 

feitas na Seção de Educação do Sesc AM, localizada na rua Henrique Martins, 427, 

Centro. Para se inscrever, os interessados devem apresentar a carteira do Sesc 

atualizada, CPF, RG, doar uma lata de leite e ter a idade mínima de 16 anos. Abaixo, os 

cursos oferecidos: 

Customização em Sandálias 
Período do curso: 13/07/15 a 07/08/15 

Horário: 08:00h às 12:00h 

Carga horária: 80 horas 

Vagas: 40 

Material não incluído. 

 

Cerimonialista 

Período do curso: 13/07/15 a 31/07/15 

Horário: 08:00h às 12:00h 

Carga horária: 60 horas 

Vagas: 40 

Material não incluído. 

 

Ornamentação de ambiente com material reciclável 
Período do curso: 13/07/15 a 07/08/15 

Horário: 08:00h às 12:00h 

Carga horária: 80 horas 

Vagas: 40 

Material não incluído. 

 

Assistente administrativo 

Período do curso: 13/07/15 a 02/09/15 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Carga horária: 150 horas 

Vagas: 40 

Material: Apostila em CD 

Pré-requisito: Cursando Ensino Médio. 

 

Auxiliar de contabilidade 
Período do curso: 13/07/15 a 08/09/15 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Carga horária: 160 horas 
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Vagas: 40 

Material: Apostila em CD 

Pré-requisito: Cursando Ensino Médio. 

 

Ornamentação com balões 

Período do curso: 13/07/15 a 12/08/15 

Horário: 08:00h às 12:00h 

Carga horária: 90 horas 

Vagas: 40 

Material não incluído. 
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Senac oferece 235 vagas para cursos 

gratuitos no interior do Amazonas 

Oportunidades são para os municípios de Itacoatiara e Tefé  

Link para o áudio:  

http://redacao.portalamazonia.cworks.com.br/fileadmin/user_upload/acervo/Radar10/Audio/

SENAC_TEFE_ITACOATIARA_300615.mp3 

MANAUS - O Senac abre, nesta quarta-feira (1º), inscrições para cursos gratuitos nos 

municípios de Itacoatiara e Tefé. Em Itacoatiara as incrições serão feitas no Centro de 

Formação Profissional Moysés Benarrós Israel. Já em Tefé, as inscrições serão feitas no 

Centro de Formação Profissional Lili Benchimol.  
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Senac oferece 235 vagas para cursos 

gratuitos no interior do Amazonas 

O Senac abre nesta quarta-feira (01/06) as inscrições para cursos gratuitos, através do 

Programa Senac de Gratuidade (PSG), nos municípios de Itacoatiara e Tefé. 

Para o município de Itacoatiara estão sendo oferecidas vagas para os cursos de: 

maquiador (20 vagas), frentista (35 vagas), operador de caixa (35 vagas), aplicativos 

básicos de informática (20 vagas) e manicure/pedicure (20 vagas). As inscrições podem 

ser feitas no Centro de Formação Profissional Moysés Benarrós Israel, na rua 

Adamastor de Figueiredo, 2207, Centro. 

Em Tefé há vagas para cursos de: técnicas para merendeira (15 vagas), técnicas para 

salgadeiro (15 vagas), operador de editoração eletrônica (20 vagas), colorimetria com 

atualização em tintura e reflexo (15 vagas), e operador de computador (40 vagas). Para 

estes cursos as inscrições serão feitas no Centro de Formação Profissional Lili 

Benchimol, localizado na Rua Bom Jesus 1037, Jerusalém. 

Mais informações e editais (050 e 051/2015) disponíveis em www.am.senac.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Site Amazonas Notícias 

Editoria: Geral Hora: -   Data: 30/06/2015 



 

 

Senac oferece 235 vagas para cursos gratuitos no interior do 

Amazonas 

Há vagas para cursos de maquiador, frentista, operador de caixa, aplicativos básicos de 

informática manicure/pedicure, entre outras 

Manaus - O Senac abre nesta quarta-feira (01) as inscrições para cursos gratuitos, 

através do Programa Senac de Gratuidade (PSG), nos municípios de Itacoatiara e Tefé. 

Para o município de Itacoatiara estão sendo oferecidas vagas para os cursos de: 

maquiador (20 vagas), frentista (35 vagas), operador de caixa (35 vagas), aplicativos 

básicos de informática (20 vagas) e manicure/pedicure (20 vagas). As inscrições podem 

ser feitas no Centro de Formação Profissional Moysés Benarrós Israel, na rua 

Adamastor de Figueiredo, 2207, Centro. 

Em Tefé, há vagas para cursos de: técnicas para merendeira (15 vagas), técnicas para 

salgadeiro (15 vagas), operador de editoração eletrônica (20 vagas), colorimetria com 

atualização em tintura e reflexo (15 vagas), e operador de computador (40 vagas). Para 

estes cursos as inscrições serão feitas no Centro de Formação Profissional Lili 

Benchimol, localizado na Rua Bom Jesus 1037, Jerusalém. 

Mais informações e editais (050 e 051/2015) disponíveis em www.am.senac.br 
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Sesc em Manaus oferece 50 bolsas para 

Educação de Jovens e Adultos 

Vagas são do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). 

Para efetuar inscrição, interessado deve ir à sede da Instituição. 

Do G1 AM  

O Serviço Social do Comércio do Amazonas (Sesc-AM) abriu inscrição para novos 

alunos bolsistas para o programa Educação de Jovens e Adultos (EJA). As bolsas 

concedidas fazem parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). 

As vagas do processo seletivo destinam-se a comerciários que não tenham concluído o 

ensino médio e possuem renda familiar inferior ou igual a três salários mínimos. 

 

No ato da inscrição é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de 

residência, comprovante de renda do candidato (maio ou junho de 2015). São exigidos 

os mesmos documentos das pessoas que residem com o candidato e que exercem 

atividade remunerada. 

Para efetuar a inscrição, o interessado deve ir à secretaria da Seção de Educação do Sesc 

AM, localizada na Rua Henrique Martins, 427, Centro de Manaus, de segunda a sexta-

feira de 08h30 às 18h30 e aos sábados de 08h30 às 12h00. 
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Sesc AM oferece 50 bolsas para 

Educação de Jovens e Adultos 

Estão abertas as inscrições, para novos alunos bolsistas, para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) do Sesc AM. As bolsas concedidas fazem parte do PCG, Programa de 

Comprometimento e Gratuidade do Sesc AM. 

As vagas do processo seletivo destinam-se a comerciários que não tenham concluído o 

ensino médio e possuem renda familiar inferior ou igual a três salários mínimos. No ato 

da inscrição é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, 

comprovante de renda do candidato (maio ou junho de 2015). São exigidos os mesmos 

documentos das pessoas que residem com o candidato e que exercem atividade 

remunerada. 

Para inscrever-se o interessado deve ir à secretaria da Seção de Educação do Sesc AM 

(rua Henrique Martins, 427, Centro), de segunda a sexta-feira de 08:30h às 18:30h e aos 

sábados de 08:30h às 12:00h. 

Mais informações, sobre o processo de inscrição, podem ser consultadas no edital, 

disponível no site http://www.sesc-am.com.br/pcg ou pelo telefone 92 3649-3750. 
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Sesc AM oferece 50 bolsas para Educação de 

Jovens e Adultos 

Estão abertas as inscrições para novos alunos bolsistas, para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) do Sesc AM. As bolsas concedidas fazem parte do PCG, Programa de 

Comprometimento e Gratuidade do Sesc AM. 

As vagas do processo seletivo destinam-se a comerciários que não tenham concluído o 

ensino médio e possuem renda familiar inferior ou igual a três salários mínimos. No ato 

da inscrição é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, 

comprovante de renda do candidato (maio ou junho de 2015). São exigidos os mesmos 

documentos das pessoas que residem com o candidato e que exercem atividade 

remunerada. 

Para inscrever-se o interessado deve ir à secretaria da Seção de Educação do Sesc AM 

(rua Henrique Martins, 427, Centro), de segunda a sexta-feira de 08h30 às 18h30 e aos 

sábados de 08h30 às 12h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio:  Site Portal do Holanda 

Editoria: Educação Hora: 14:33h Data: 29/06/2015 



 

 

SESC AM OFERECE 50 BOLSAS 

Estão abertas as inscrições, para novos alunos bolsistas, para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) do Sesc AM. As bolsas concedidas fazem parte do PCG, Programa de 

Comprometimento e Gratuidade do Sesc AM. 

As vagas do processo seletivo destinam-se a comerciários que não tenham concluído o 

ensino médio e possuem renda familiar inferior ou igual a três salários mínimos. No ato 

da inscrição é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de residência, 

comprovante de renda do candidato (maio ou junho de 2015). São exigidos os mesmos 

documentos das pessoas que residem com o candidato e que exercem atividade 

remunerada. 

Para inscrever-se o interessado deve ir à secretaria da Seção de Educação do Sesc AM 

(rua Henrique Martins, 427, Centro), de segunda a sexta-feira de 08:30h às 18:30h e aos 

sábados de 08:30h às 12:00h. 

Mais informações, sobre o processo de inscrição, podem ser consultadas no edital, 

disponível no site http://www.sesc-am.com.br/pcg ou pelo telefone 92 3649-3750. 

 

 

Meio: Site ECRAU (Maskate) 

Editoria: Educação Hora: - Data: 29/06/2015 

http://www.sesc-am.com.br/pcg

