
 
 

 

Parte do comércio abre no feriado de 1º de maio; confira o 
que abre e fecha na capital 

 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do 

Amazonas (Fecomércio/AM) informa que as lojas da periferia de Manaus e 

dos Shoppings vão funcionar em horário especial na terça-feira, 1º de maio, 

Dia do Trabalho, com isso, os consumidores poderão antecipar suas 

compras para o Dia das Mães. Já as lojas do centro da cidade ficarão 

fechadas. 

 

Quanto aos horários de abertura das lojas dos bairros serão de 9h as 12h. 

As lojas e praça de alimentação dos Shoppings Amazonas, Manaura, 

Milenium e Manaus Plaza irão funcionar das 12h até 22h, a praça de 

alimentação e as lojas das 14h às 21h, no dia 1º de maio. Os cinemas 

funcionam em horário normal. 

 

O Shopping Manauara informou ainda a Fecomércio que nos dias 11 e 12 de 

maio o shopping ficará aberto das 10 às 23h, para facilitar as compras 

daqueles que pretendem presentear as mães. 

 

Segundo a Fecomércio a abertura no feriado não é obrigatória, mas uma 

opção do lojista, os empregados que trabalharem nesse dia, terão direito a 

hora extra remunerada com acréscimo de 100%  em relação aos dias 

normais. 

 

Os bancos permanecerão fechados no dia 1º. de maio. As contas de 

consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que 

vencerem no dia 1º. poderão ser pagos no próximo dia útil (quarta-feira, 

dia 2 de maio), sem incidência de multa. Os tributos normalmente já estão 

com a data ajustada pelo calendário de feriados federais, estaduais e 

municipais. Os caixas eletrônicos e os serviços de atendimento por telefone 

e de Internet Banking funcionarão normalmente no dia do trabalhador.  
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SESC promove Feira de Artesanato 
 

Bordados, bonecas de pano, bijuterias, produtos de crochê, bolsas de 

garrafa pet e outros artesanatos confeccionados pelos idosos que fazem 

parte do projeto Trabalho Social com os Idosos (TSI) e por beneficiados de 

instituições atendidas pelo Mesa Brasil, ambos projetos do SESC, serão 

comercializados na Feira de Artesanato, que será organizada nos dias 3, 4 e 

5 de maio. A feira funcionará de 9h as 16h, no hall da unidade SESC 

Centro. 

 

Durante todo o ano, os idosos que fazem parte do TSI do SESC Amazonas 

participam de oficinas de artesanato como uma forma de terapia 

ocupacional. Atualmente mais de 100 idosos são atendidos pelo projeto 

somente em Manaus. O programa Mesa Brasil também prevê a realização 

de algumas oficinas de artesanato para os integrantes de instituições 

atendidas.    

 

De acordo com a coordenadora do TSI do SESC, Sonia Isolino, a realização 

da feira é uma maneira de valorizar e divulgar o trabalho dos idosos e das 

instituições. “Muitos desses idosos sobrevivem apenas da aposentadoria e a 

feirinha, além de melhorar a renda deles, vai fazer com que eles se sintam 

mais valorizados. O artesanato é uma prova da capacidade deles”, 

destacou. No total, seis instituições do Mesa Brasil devem participar dos 

três dias de feira. 
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Sesc Amazonas promove Feira de 
Artesanato de 3 a 5 de maio 
Produtos à venda foram confeccionados por grupo de idosos. 
Eles participam de oficinas por meio do Trabalho Social (TSI). 
Do G1 AM 
Comente agora 

Produtos confeccionados por cerca de cem idosos participantes do projeto Trabalho Social (TSI) estarão à 

venda durante a Feira de Artesanato realizada pelo Sesc Amazonas. O evento ocorrerá de 3 a 5 de maio, 

9h as 16h, no hall da unidade Sesc Centro de Manaus. 

 

Durante todo o ano, os idosos que fazem parte do TSI do Sesc Amazonas participam de oficinas de 

artesanato como uma forma de terapia ocupacional. De acordo com a coordenadora do TSI do SESC, 

Sonia Isolino, a realização da feira é uma maneira de valorizar e divulgar o trabalho dos idosos e das 

instituições. 

 

“Muitos desses idosos sobrevivem apenas da aposentadoria e a feirinha, além de melhorar a renda deles, 

vai fazer com que eles se sintam mais valorizados”, destacou 
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Sesc promove Feira de Artesanato 
 

Bordados, bonecas de pano, bijuterias, produtos de crochê, bolsas de garrafa pet e outros 
artesanatos confeccionados pelos idosos que fazem parte do projeto Trabalho Social com os 
Idosos (TSI) e por beneficiados de instituições atendidas pelo Mesa Brasil, ambos projetos do 
SESC, serão comercializados na Feira de Artesanato, que será organizada nos dias 3, 4 e 5 de 
maio. A feira funcionará de 9h as 16h, no hall da unidade SESC Centro. 

Durante todo o ano, os idosos que fazem parte do TSI do SESC Amazonas participam de oficinas 
de artesanato como uma forma de terapia ocupacional. Atualmente mais de 100 idosos são 
atendidos pelo projeto somente em Manaus. O programa Mesa Brasil também prevê a realização 
de algumas oficinas de artesanato para os integrantes de instituições atendidas. 

De acordo com a coordenadora do TSI do SESC, Sonia Isolino, a realização da feira é uma 
maneira de valorizar e divulgar o trabalho dos idosos e das instituições. “Muitos desses idosos 
sobrevivem apenas da aposentadoria e a feirinha, além de melhorar a renda deles, vai fazer com 
que eles se sintam mais valorizados. O artesanato é uma prova da capacidade deles”, destacou. 
No total, seis instituições do Mesa Brasil devem participar dos três dias de feira. 

 

 

 

 

 

CLIPPING  
Site:  www.blogmarcossantos.com 
Editoria:  Notícias Horário:  15h22 Data: 02/05/2012 
Elaborada:  (   ) Espontânea       ( x ) Ass. Comun icação 


