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Sesc tem programação especial no Dia 

internacional da Mulher 

 

Celebrar o Dia Internacional da Mulher com educação, cultura, saúde, esporte e lazer, 

este é o objetivo do Sesc a partir deste sábado (05), no dia 08 de março e nos dias 

seguintes.  O Serviço Social do Comércio preparou uma programação extensa para 

comemorar a data, as atividades irão acontecer no Sesc Centro e Balneário e também nos 

shoppings Via Norte e Studio 5. Ao todo, serão nove dias de programação, de 05 a 13 de 

março. 

A primeira programação irá ocorrer no Shopping Via Norte, com uma Oficina de 

Alongamento dia 05, das 15h às 17. Já nos dias 07 e 09, ocorrerão duas sessões de fotos 

denominadas “Um espetáculo de mulher”, das 15h30 às 17h30, onde as participantes 

poderão se vestir com figurinos de representatividade e posar para fotos que ficarão 

expostas na projeção. E no dia 11 haverá uma oficina de dança de salão, com dois 

horários, das 15h às 17 e das 18h às 20h30. 

Simultaneamente, também irão acontecer atividades no Shopping Studio 5, com aulas de 

dança de salão às 18h e às 19h, dia 07 de março. Na área da saúde ocorrerá a palestra 

“Cuidados para a saúde bucal da mulher”, das 14h às 17h. No dia 10, o projeto Mesa 

Brasil Sesc irá oferecer orientação nutricional e degustação de alimentos alternativos, das 

14h às 17h, e às 18h haverá um show musical acústico. No dia 11, haverá uma oficina de 

alongamento, às 15h. Nesse período, o Sesc também estará fazendo a emissão de 

Carteiras, das 14h às 17. 

Já a programação do Sesc Centro acontecerá no dia 8 de março, das 11 às 14h, com 

diversos serviços, como limpeza de pele e maquiagem, orientações sobre higiene, 

exposição de artesanatos, degustação de cupcakes, aferição de pressão arterial e teste de 

glicemia, massagens gratuitas, venda de chocolates artesanais, venda de bolsas, 

acessórios e cosméticos, exposição e venda de flores. 

Meio:  Portal do Holanda 

Editoria:  Cultura Hora: 13:21h Data: 4/3/16 



Além disso, no Sesc Centro, ao meio dia, haverá uma palestra sobre saúde da mulher. E 

às 18h do dia 8 de março, haverá o Sarau Literário Por Elas, que terá como tema 

‘Mulheres na Literatura’ e contará com recital de poesias e mesa redonda com as 

escritoras amazonenses Leila Leong e Mazé Mourão, além da apresentação musical da 

cantora Mirian Abad. 

A programação do Sesc Centro não para por aí, de 12h às 13h30, ocorrerá o Concurso de 

Poesias com o tema “Mulher”. As inscrições serão feitas durante do evento e o vencedor 

ganhará brindes. Toda programação do dia 05 ao dia 12 é gratuita, não há necessidade da 

apresentação da Carteira do Sesc e nem agendamento para as atividades. 

O Sesc Centro está localizado na Rua Henrique Martins, 427. 

Para encerrar a programação, o Sesc Balneário terá ações diferenciadas dia 13 de março, 

com atividades recreativas às 10h, banda musical das 13h30 às 15h30 e hidro temática às 

15h com intervenção musical. Para ter acesso ao parque aquático, onde irão ocorrer estas 

atividades, será necessário apresentar a Carteira do Sesc e adquirir a pulseira que dá 

acesso às piscinas. O Balneário do Sesc, José Ribeiro Soares fica na Av. Constantinopla, 

288, Bairro Alvorada. 

O objetivo de toda a programação é valorizar a mulher em todas as suas faces, oferecendo 

um leque variado de atividades, onde todas possam escolher a que mais lhe agrada. 

PROGRAMAÇÃO – SEMANA DA MULHER 

07 a 11 DE MARÇO NO STUDIO 5 

 Dia 07 – CENTRAL DE ATENDIMENTO (emissão de carteiras do SESC e 

informações) – 14h às 17h 

               – Projeto VEM DANÇAR com Hudson Praia – 18h 

               – DANÇA DE SALÃO – Academia ESTRÊLA DA DANÇA – 19h 

Dia 08 – Palestra “CUIDADOS PARA A SAÚDE BUCAL DA MULHER” – 14h às 17h 

Dia 09 – PALESTRA COM EXPOSIÇÃO “SAÚDE DA MULHER” – 14h às 17h 

               – CENTRAL DE ATENDIMENTO (emissão de carteiras do SESC e 

informações) – 14h às 17h 

               – SESC EDUCAÇÃO – informações – 14h às 17h 

Dia 10 – MESA BRASIL – Informações e degustação de alimentos alternativos – 14h às 

17h                 

– “FINAL DE TARDE ROMÂNTICO” (a música que você quer ouvir) – 18h 

Dia 11 – TURISMO (informações sobre pacotes turísticos para comerciários) – 14h às 

17h 

 – OFICINA DE ALONGAMENTO – 15h 

*programação gratuita, sem agendamento e sem apresentação da Carteira do Sesc 

 

PROGRAMAÇÃO SHOPPING VIA NORTE 

 

5 A 12 DE MARÇO 

Dia 05 – Oficina de Alongamento, das 15 às 17h 

Dia 07 – Arte Interativa “Um espetáculo de mulher”, das 15h30 às 17h30 

(As mulheres poderão se vestir com figurinos de representatividade e posar fotos que 

ficarão expostas na projeção) 



Dia 08 - Circulação e Mesa de Informações de atividades da Central de Atendimento para 

emissão de Carteiras do Sesc, das 14 às 17 

– Apresentação do Coral das Flores (terceira idade), 15h às 17h 

Dia 09 – Arte Interativa “Um espetáculo de mulher”, das 15h30 às 17h30 

(As mulheres poderão se vestir com figurinos de representatividade e posar fotos que 

ficarão expostas na projeção) 

Dia 10 - Circulação e Mesa de Informações de atividades da Central de Atendimento para 

emissão de Carteiras do Sesc, das 14 às 17 

Dia 11 - Sorriso Feminino, às 15h 

*programação gratuita, sem agendamento e sem apresentação da Carteira do Sesc 

 

PROGRAMAÇÃO SESC CENTRO 

 

08 DE MARÇO – 11H ÀS 14H 

- Limpeza de pele e maquiagem 

– Orientações sobre higiene íntima – com dinâmica papo calcinha. 

– Quiz, concurso de poesias e jogos de salão para mulheres. 

– Exposição de artesanatos feitos pelos idosos do TSI 

– Degustação de cupcake de abobóbora – Mesa Brasil 

– Floricultura Flora Pinho – exposição e venda de flores, plantas ornamentais 

– Laboratório CDL – Aferição de pressão e teste de glicemia 

– Cris Chocolates Artesanais – venda de chocolate 

– Escola de Reiki e Terapias complementares – massagem gratuita 

– Loja Ray Star – vendas de acessórios e bolsas 

– Hinode – exposição e venda de cosméticos 

12h – Palestra sobre Saúde da Mulher – Dra. Joelma Maia 

Sarau Literário – “Por elas” 

Dia 8 de março, às 19h. Local: Biblioteca do Sesc Centro – rua Henrique Martins, 427 

Tema: Mulheres na Literatura 

Escritoras convidadas: Leyla Leong e Mazé Mourão 

Participação musical: Miriam Abad 

Concurso de Poesias 

Tema: Mulher 

Dia 8 de março, 12 às 13h30. Local: Sesc Centro – Hall 

*programação gratuita, sem agendamento e sem apresentação da Carteira do Sesc 

 

PROGRAMAÇÃO SESC BALNEÁRIO 

13 DE MARÇO 

 

Local: Sesc Balneário – Parque Aquático II – Av. Constantinopla, 288 – Alvorada 

-Abertura do Parque Aquático: 8h30; 

-Atividades Recreativas: 10h; 

-Banda Musical: 13h30 às 15h30; 

-Hidrotemática: 15h com intervenção com a Banda; 

-Intervenção do Recreador: A partir das 15h30 com Sorteios de Brindes. 

*Para ter acesso ao parque aquático, onde irão ocorrer estas atividades, será necessário 

apresentar a Carteira do Sesc e adquirir a pulseira que dá acesso às piscinas. 

Carteira do Sesc 

Comerciário e terceira idade R$ 5 

Usuário R$ 13 



Conveniado R$ 10 

Pulseira que dá acesso ao parque aquático 

Comerciário e terceira idade R$ 3 

Usuário R$ 10 (crianças de 4 a 10 anos de idade: R$ 5) 

Conveniado R$ 8 (crianças de 4 a 10 anos de idade: R$ 5) 
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Shopping ViaNorte oferece atividades gratuitas na Semana da Mulher  

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8 de março, o 

shopping Manaus ViaNorte fechou uma programação especial. O centro de compras vai realizar 

uma semana de atividades destinadas à saúde, beleza, empreendedorismo e lazer do público 

feminino. De 4 a 12, serão desenvolvidas diversas ações gratuitas como exames de mamografia, 

ultrassonografia, análise capilar, limpeza de pele, maquiagem, palestras de empreendedorismo, 

cursos, oficinas, shows musicais e aulas de dança fitness. A direção do shopping acertou 

parcerias com o Sesc, Senac, Semsa, Unicel, Tropical Multiloja e Comepi para a promoção 

oficinas e cursos de ovos de chocolate para a Semana da Páscoa, manipulação de alimentos, 

arranjos florais e decoração de festas. Também serão feitas exposição e orientação sobre 

dengue, zika e chikungunya, palestra sobre a saúde da mulher, teste e prevenção ao tabagismo 

e saúde bucal. Ainda na programação nesse segmento, destaque para a Carreta Móvel da 

Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que estará a partir da próxima sexta-feira (4), 

das 8h às 17h, atendendo para exames de mamografia e ultrassonografia – necessário 

apresentar RG e CPF. Na agenda de entretenimento, o shopping ampliou as aulas de dança 

fitness, de terça e quinta, para diária (das 19h30 às 20h30), inclusive aos sábados, no horário 

das 10h30 às 11h30. Também haverá apresentação de arte interativa “Um espetáculo de 

mulher” e happy hours, na sexta (4) e sábado (5), com cantoras interpretando um repertório 

feminino, sempre a partir das 19h30.  

Serviço: Shopping Manaus ViaNorte  

End: – Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 760, Nova Cidade, Zona Norte 
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Semana da Mulher tem cursos, saúde e 

beleza em shopping da zona Norte 

 
Sesc, Senac, Semsa e outros parceiros estão em parceria com o shopping  

Shopping elaborou uma programação para celebrar o Dia Internacional da Mulher 

promovendo uma semana de serviços gratuitos exclusivamente para elas 

O shopping Manaus ViaNorte - avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 760, 

Nova Cidade, zona Norte - fechou programação especial para celebrar o Dia Internacional 

da Mulher, comemorado no próximo dia 8 de março. O centro de compras vai realizar 

uma semana de atividades destinadas à saúde, beleza, empreendedorismo e lazer do 

público feminino. De 4 a 12, serão desenvolvidas diversas ações gratuitas como exames 

de mamografia, ultrassonografia, análise capilar, limpeza de pele, maquiagem, palestras 

de empreendedorismo, cursos, oficinas, shows musicais e aulas de dança fitness. 

A direção do shopping acertou parcerias com o Sesc, Senac, Semsa, Unicel, Tropical 

Multiloja e Comepi para a promoção oficinas e cursos de ovos de chocolate para a Semana 

da Páscoa, manipulação de alimentos, arranjos florais e decoração de festas. 

Também serão feitas exposição e orientação sobre dengue, zika e chikungunya, palestra 

sobre a saúde da mulher, teste e prevenção ao tabagismo e saúde bucal. Ainda na 

programação nesse segmento, destaque para a Carreta Móvel da Mulher da Secretaria 

Municipal de Saúde (Semsa), que estará a partir da próxima sexta-feira (4), das 8h às 17h, 

atendendo para exames de mamografia e ultrassonografia – necessário apresentar RG e 

CPF. 

 

Na agenda de entretenimento, o shopping ampliou as aulas de dança fitness, de terça e 

quinta, para diária (das 19h30 às 20h30), inclusive aos sábados, no horário das 10h30 às 

11h30. Também haverá apresentação de arte interativa “Um espetáculo de mulher” e 

happy hours, na sexta (4) e sábado (5), com cantoras interpretando um repertório 

feminino, sempre a partir das 19h30.  
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Crise é tema de palestra voltada para lojistas em 

Manaus 

Sob comando do especialista em marketing de varejo e shopping Center, 

Luiz Marinho, o evento trata das oportunidades que podem ser 

encontradas neste período de economia mais retraída 

ACRITICA.COM  

 
Luiz Marinho, especialista em marketing de varejo e shopping Center (Divulgação)  

 “#XôCrise: Desafios e Oportunidades para o varejo brasileiro em 2016”, é o tema da 

palestra de abertura do “Programa + Eficiência”, elaborado pelo Amazonas Shopping 

para os lojistas. Sob comando do especialista em marketing de varejo e shopping Center, 

Luiz Marinho, a exposição trata das oportunidades que podem ser encontradas neste 

período de economia mais retraída. 

A palestra acontece no cinema Kinoplex, nesta quinta (03), a partir das 8h da manhã. 

Marinho pretende descrever os cenários da crise, o perfil do consumidor atual, os desafios 

da conversão e da elevação do ticket médio, além das lições das empresas vencedoras. 

Com palestras para diversos públicos, como lojistas, empreendedores e executivos, o 

especialista em marketing de varejo e shopping Center Luiz Marinho já percorreu 24 

unidades federativas e diversos países ao redor do mundo, representando a empresa 

GS&BW. Especializada em marketing de varejo e shopping Center, a BrandWorks foi 

fundada em 2001 pelo próprio especialista e, em 2012, uniu forças com a 

GS&MD  Gouvêa  de  Souza,  consultoria  especializada  em varejo, formando assim a 

GS&BW. 

A experiência de Marinho na área é extensa. Ele já foi colunista do portal Mercado & 

Consumo – especializado em Varejo; 

Meio:  Site acrítica.com 

Editoria:  Educação Hora: - Data: 1/3/16 
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professor  do  International  Council  of  Shopping  Centers (ICSC),  curso  de  gestão  d

e  Shopping Center; professor do curso de Gestão de Shopping Center da Associação 

Brasileira de Shopping Centers (Abrasce); além de reconhecido como 

melhor  jornalista  de  propaganda  e  marketing  pelo  ‘Comunique-se’ em 2011 e pelo 

portal UOL, no último ano, como executivo de grande influência nas mídias sociais. 

O Programa 

Criado no ano anterior, o “Programa + Eficiência” tem entre seus objetivos: proporcionar 

a melhoria da gestão dos gerentes de loja; aumentar a qualidade no atendimento do 

shopping; e fortalecer a equipe para aumentar as vendas. 

Na edição deste ano, serão oferecidas palestras com temas diferentes todos os meses, 

sempre focadas nos três pilares do curso. Além disso, o centro de compras fechou uma 

parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). 

Serviço 

O que é: Palestra #XôCrise: Desafios e Oportunidades para o varejo brasileiro em 2016 

Data: 03 de março 

Horário: 08h 

Local: Cinema Kinoplex do Amazonas Shopping 

*Com informações da assessoria de comunicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Palestra sobre novas estratégias para o varejo abre 

programa de eficiência em centro comercial 
 

 

Na edição deste ano, serão oferecidas palestras com temas diferentes todos os meses – 

foto: divulgação 

Marcando o lançamento do ‘Programa + Eficiência 2016’, nesta quinta-feira (3), o 

Amazonas Shopping traz para seus lojistas a palestra “#XôCrise: Desafios e 

Oportunidades para o varejo brasileiro em 2016”, com o especialista em marketing de 

varejo e shopping Center, Luiz Marinho. A exposição trata das oportunidades que podem 

ser encontradas neste período de economia mais retraída.  

A palestra acontece no cinema Kinoplex, a partir das 8h da manhã, quando Marinho 

pretende descrever os cenários da crise, o perfil do consumidor atual, os desafios da 

conversão e da elevação do ticket médio, além das lições das empresas vencedoras. 

Com palestras para diversos públicos, como lojistas, empreendedores e executivos, Luiz 

Marinho já percorreu 24 unidades federativas e diversos países ao redor do mundo. 

Criado no ano anterior, o ‘Programa + Eficiência’ tem entre seus objetivos proporcionar 

a melhoria da gestão dos gerentes de loja; aumentar a qualidade no atendimento do 

shopping; e fortalecer a equipe para aumentar as vendas. 

Na edição deste ano, serão oferecidas palestras com temas diferentes todos os meses, 

sempre focadas nos três pilares do curso. Além disso, o centro de compras fechou uma 

parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). 

Com informações da assessoria 

Meio: Site EmTempo 
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