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Programa realiza seminário para discutir
alimentação saudável em Manaus
Para ter acesso ao seminário, será necessário doação de 1 kg de alimento não perecível, que será
entregue no dia do evento. Todos os participantes receberão certificado no final do seminário
17/10/2016 às 05:00

O programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc- AM) realiza na próxima terça-feira,
às 14h, o seminário “O clima está mudando, a alimentação e a agricultura também”
acritica.com Manaus (AM)

O programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc- AM) realiza na próxima
terça-feira, às 14h, o seminário “O clima está mudando, a alimentação e a agricultura
também”. O evento, alusivo ao Dia Mundial da Alimentação, comemorado ontem,
acontecerá no salão de Zezinho Corrêa, no Balneário do Sesc, na avenida
Constantinopla, 288, bairro Alvorada. As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas
no site do sesc-am.com.br.
Para ter acesso ao seminário, será necessário doação de 1 kg de alimento não perecível,
que será entregue no dia do evento. Todos os participantes receberão certificado no final
do seminário.
A programação começa com a palestra “Influência do clima na produção de alimentos ”,
do pesquisador Isaac Cohen, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa). Às 14h30 será a vez da palestra “Produção de alimentos sustentáveis no
Amazonas”, de Márcio Menezes, coordenador da Rede Maniva de Agroecologia (Rema).
Às 15h30, Marc Storck, presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional do Amazonas, ministra a palestra “Mudanças climáticas e a segurança
alimentar e nutricional”.
A palestra “Alimentação e Agricultura”, de Thomaz Meirelles, assessor da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) fecha a programação.
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Consumidor deve gastar até R$ 180,00
com presente no Dia das Crianças
A informação é da Pesquisa de Intenção de Compra e Confiança do Consumidor
Manauara – Ifpeam e Sebrae AM – Outubro de 2016
Segundo o levantamento, o consumidor espera gastar em média, o equivalente a R$
180,00
com
o
presente
para
o
dia
das
crianças;
Todos os consumidores entrevistados acreditam que os preços dos produtos para o
próximo mês estarão mais altos quando comparados com o mês atual;
A maioria (56,5%) dos consumidores entrevistados acredita que a economia amazonense
para os próximos seis meses estará um pouco ou muito pior que a atual;
Para 79,1% dos consumidores, a chance de arranjar um novo emprego está mais difíc il,
quando
comparada
ao
mesmo
período
do
ano
passado;
Para 30,2% dos consumidores entrevistados, a situação financeira familiar atual está pior
que o observado há seis meses.
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Sesc Amazonas reúne obras de 15 artistas
na exposição ‘Expressões Amazônicas’
A mostra, que tem entrada gratuita, resume a expressividade, a paixão e as cores da região
amazônica até o dia 5 de novembro

A exposição ocorrerá na galeria Moacir Andrade, no Sesc Centro, em Manaus (Divulgação)
acritica.com

O Sesc Amazonas promove até o dia 5 de novembro, em Manaus, a exposição
“Expressões Amazônicas” na galeria Moacir Andrade, no Sesc Centro, com obras de 15
artistas brasileiros e internacionais. A mostra, que tem entrada gratuita, resume a
expressividade, a paixão e as cores da região amazônica.
Na exposição, o público poderá conferir esculturas com peças de metais recicláve is,
pinturas em OST (óleo sobre tela) e AST (acrílica sobre tela), desenhos a lápis, aquarela
sobre tela e moldagem em concreto armado e argila. Os artistas participantes formam a
Associação de Cultura do Estado do Amazonas (AceAM):
Alberdan Andrade (Manaus/AM), Clínio Roosevelt (Parintins/AM), Fátima Andrade
(Manaus/AM), Glaedson Duarte (Manaus/AM), Jefferson Miranda (Maués/AM), Joana
Baraúna (Manaus/AM), Júlio Albuquerque (Manaus/AM), Neleto Silva (Manaus/AM),
Nícholas Adriano (Manaus/AM), Patrício Stager (Santiago/Chile), Paulo J. Simplíc io
(Itacoatiara/AM), Raimundo Silva (Manaus/AM), Rodney Marques (São Paulo/SP), Rosa
dos Anjos (Belém/PA) e Rubens Belém (Parintins/AM).
A mostra tem entrada gratuita e o horário de visitação é de 13h às 17h. A galeria Moacir
Andrade fica localizada na rua Henrique Martins, 427, Centro, Zona Sul de Manaus. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750 ou no site www.sescam.com.br. *Com informações da assessoria de imprensa
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Amazônicas”

Postado em 18/10/2016 às 16h41 Portal do Holanda

MANAUS/AM - Até o dia 5 de novembro, na galeria Moacir Andrade, o Sesc AM
promove a exposição "Expressões Amazônicas". São 15 artistas, que colocam em tela
toda a expressividade, paixão e cores da região amazônica. Alberdan Andrade
(Manaus/AM), Clínio Roosevelt (Parintins/AM), Fátima Andrade (Manaus/AM),
Glaedson Duarte (Manaus/AM), Jefferson Miranda (Maués/AM), Joana Baraúna
(Manaus/AM), Júlio Albuquerque (Manaus/AM), Neleto Silva (Manaus/AM), Nícholas
Adriano (Manaus/AM), Patrício Stager (Santiago/Chile), Paulo J. Simplíc io
(Itacoatiara/AM), Raimundo Silva (Manaus/AM), Rodney Marques (São Paulo/SP), Rosa
dos Anjos (Belém/PA) e Rubens Belém (Parintins/AM).

Esses artistas formam o grupo AceAM (Associação de Cultura do Estado do Amazonas),
que realiza as exposição. Os frequentadores poderão conferir esculturas com peças de
metais recicláveis, pinturas em OST (óleo sobre tela) e AST (acrílica sobre tela), desenhos
a lápis, aquarela sobre tela e moldagem em concreto armado e argila.
A entrada para a exposição é gratuita e o horário de visitação é de 13h às 17h. A galeria
Moacir Andrade fica localizada na rua Henrique Martins, 427, Centro.
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Saiba como fica o funcionamento do
comércio neste feriado de Nossa Senhora
Aparecida

A Fecomércio AM informa que o comércio varejista e atacadista de Manaus, com base
na lei municipal 1.283/08, funcionará no feriado nacional de 12/10 (Feriado referente ao
dia
de
Nossa
Senhora
Aparecida)
conforme
descrito
abaixo:
Dia 12/10 – Quarta-feira – Comércio da região Central – das 9h às 13h.
Shoppings – Manauara – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação –
10h às 22h;
Studio 5 – Lojas – 15h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h
às 21h;
Amazonas – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h
às 22h;
ViaNorte – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h
às 22h;
Sumaúma – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h
às 22h;
Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;
Millennium – Lojas – ainda não definido – Áreas de Lazer e Praça de
Alimentação – ainda não definido;
Ponta Negra – Lojas – ainda não definido – Áreas de Lazer e Praça de
Alimentação – ainda não definido;
UAI Shopping – Lojas – 14h às 20h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação –
12h às 21h;
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Comércio tem horário especial no feriado

A Federação do Comércio do Estado do Amazonas divulgou ontem como será o
funcionamento do comércio no Centro e nos shopings em Manaus, durante o feriado do
dia 12 de outubro, quando se comemora o Dia da Criança e da padroeira do Brasil, Nossa
Senhora Aparecida.
De acordo com a Fecomércio, o comércio varejista funcionará da seguinte forma: no
Centro da capital o horário estabelecido é de 9h às 13h.
Os shoppings atenderão nos seguintes horários:
Manauara – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h;
Studio 5 – Lojas – 15h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 21h;
Amazonas – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h;
ViaNorte – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h;
Sumaúma – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h;
Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;
Millennium – Lojas – ainda não definido – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação –
ainda não definido;
Os bancos ficarão fechados na quarta-feira, segundo informações da Febraban, mas a
população poderá contar com os caixas eletrônicos, internet banking entre outros, para
realizar suas transações. Já que os Correios e lotéricas também não funcionão, contas e
carnês vencidos no dia 12 poderão ser pagos no dia 13, sem acréscimo.
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Pais devem gastar R$ 180 com presente
do Dia das Crianças

O volume de vendas não será maior do que a do ano anterior – foto Márcio Melo
Os pais amazonenses deverão gastar um ticket médio de R$ 180 em presentes para os
filhos, no Dia das Crianças, mesmo diante das expectativas negativas do comércio para a
data em relação aos outros anos.
A perspectiva sobre o nível médio das compras consta na Pesquisa de Intenção de Compra
e Confiança do Consumidor Manauara divulgada nesta segunda-feira (10) pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM).
O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ataliba Antônio Filho,
avaliou que neste ano, em detrimento da situação econômica, os pais escolherão presentes
mais simples paras os filhos, de algum modo simbólico, mas com valores bem baixos.
“Vão escolher um presente que marque um pouco para criança, mas nada caro”, disse.
Diante desse quadro, ele disse acreditar que o volume de vendas não será maior do que a
do ano anterior, mas espera pelo menos um empate no volume de vendas. “A nossa
recuperação será gradativa, a partir de 2017, mas a estabilidade nos patamares de 2014 –
antes da crise -, apenas em 2025 ou 2026. Agora, é claro, se os gestores mantive re m
políticas públicas no sentido de enxugar a máquina e buscar a credibilidade de mercado”,
observou.
Na correria do dia-a-dia, há dois dias da data, a administradora Adriana Albuquerque, 38,
ainda não tinha pensando no presente do filho de 12 anos. Mas, afirmou que a única
certeza é que o valor não passaria de R$ 250, que segundo ela é o preço médio de um
jogo para o videogame dele.

Adriana conta que o valor é o mesmo do ano passado, mas teve que negociar com o filho,
que queria um computador para jogar games, que ela encontrou apenas com preço médio
de R$ 4 mil.
O pequeno Davi Queiroz receberá da sua mãe, a biomédica Keila Queiroz dos Santos, 34,
uma bicicleta que custou R$ 376, parcelados no cartão em três vezes sem juros.
O primeiro presente do Davi em Dia das Crianças, segundo a mãe, valerá também para o
Natal, porque a preocupação dela será com a ceia natalina. “Está tudo caro. A cesta básica
de casa custa mais de R$ 400. Eu me preocupo mais com a alimentação dele do que os
presentes”, disse.
Horário de atendimento alterado
No Dia das Crianças, que cai na mesma data do feriado nacional da padroeira do Brasil,
Nossa Senhora de Aparecida, 12 de outubro, o comércio varejista e atacadista de Manaus
trabalhará com horário de atendimento diferenciado, conforme prevê a lei munic ipa l
1.283/08.
O tradicional comércio da região central, de acordo com a Fecomércio-AM, funcio nará
das 9h às 13h.
Shoppings
Nos principais centros de compras da cidade, os horários de abertura e fechamento terão
leves variações, conforme dados da federação. O Manauara Shopping vai operar as lojas
e a praça de alimentação no horário normal, das 10h às 22h. Do mesmo modo ocorrerá
com o os shoppings Amazonas, ViaNorte e Sumaúma.
Os centros de compras Studio 5, Manaus Plaza e Uai abrirão a praça de alimentação às
12h e as lojas às 15h, com fechamento programado para às 21h. Os shoppings Millennium
e Ponta Negra, segundo a Fecomércio-AM, ainda não haviam definido a programação
para o feriado.
Emerson Quaresma
Jornal EM TEMPO
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OBS.: INCORRETAMENTE, O PORTAL NÃO CITOU A FONTE, MAS CONFORME
CORRELAÇÃO TEXTUAL, AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS FORAM ENVIADAS PELA
FECOMÉRCIO AM

Veja horário de funcionamento do
comércio no feriado

Manaus/Am - O comércio varejista e atacadista vai funcionar no feriado do Dia de
Nossa Senhora Aparecida.
Dia 12/10 - Quarta-feira - Comércio no Centro - das 9h às 13h.
Shoppings
Studio 5 - Lojas - 15h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 21h;
Amazonas Shopping, Vianorte, Sumaúma e Manauara - Lojas, áreas de Lazer e Praça de
Alimentação de 10h às 22h;
Manaus Plaza - Lojas - 14h às 20h - Praça de Alimentação - 11h às 21h;
Millennium e Ponta Negra - ainda não definido
UAI Shopping - Lojas - 14h às 20h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às
21h.
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Largo de São Sebastião em Manaus
recebe espetáculo musical gratuito
Noite terá show de Marcelo Nakamura e Banda na noite deste sábado
(29).Musicalidade de Nakamura tem relação com folclore de Parintins.
Do G1 AM

Cantor Marcelo Nakamura (Foto: Divulgação/Sesc)

Neste sábado (29), às 19h, no Largo de São Sebastião, localizado no Centro de Manaus,
recebe o projeto Canção da Mata. Quem se apresenta no evento é o cantor Marcelo
Nakamura e Banda. A apresentação, realizada pelo Sesc Amazonas, é gratuita.
O mix de sons e ritmos encontrados na musicalidade de Marcelo Nakamura passa pelo
Carimbó, toada, baião, brega, beiradão, xote, samba, além de cirando, ska, forró pé-deserra e fandango. Cações autorais do artista como “Cadê a Morena?“, gravada e muito
tocada pela banda Alaídenegão,
devem ser destaque na apresentação.
Nascido em Santarém, no Pará, o nipo-brasileiro Nakamura lançou-se na estrada cultura l
brasileira, alimentando-se das mais diversas formas de expressões artísticas. Um dos
fatores predominante na musicalidade dele é a relação com o folclore de Parintins. Entre
as inúmeras idas e vindas a Manaus, o músico passou pelo Ceará onde tocou em
quadrilhas tradicionais do sertão cearense. Conheceu o Maracatu pernambucano, depois
seguiu
até
o
baião
difundido
no
estado
da
Bahia.
Canção

da

Mata

Sesc

AM

O projeto iniciou em 1980 com o nome Festival de Música do Comerciário, visando
incentivar a criatividade e sonorizar textos poéticos criados por comerciários. O evento
era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em comemoração ao dia do comerciário.
Anos depois, o Festival passou a fazer parte da mostra de arte intitulada Zonarte e mudou
de nome, passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação na capital e no
interior do Estado do Amazonas.
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Sesc AM promove espetáculo de Marcelo
Nakamura no Largo de São Sebastião
Nascido em Santarém/PA, o nipo-brasileiro Marcelo Nakamura lançou-se na estrada cultural
brasileira, alimentando-se das mais diversas formas de expressões artísticas 27/10/2016 às 14:13

O músico nipo-brasileiro, Marcelo Nakamura
acritica.com

Neste sábado (29), às 19h, no Largo de São Sebastião, em Manaus, o projeto Canção da
Mata do Sesc AM apresenta show de Marcelo Nakamura e Banda. Nascido em
Santarém/PA, o nipo-brasileiro Marcelo Nakamura lançou-se na estrada cultura l
brasileira, alimentando-se das mais diversas formas de expressões artísticas.
Um dos fatores predominante na musicalidade de Nakamura é a relação com o folclore
de Parintins/AM. Entre as inúmeras idas e vindas a Manaus, o músico passou pelo Ceará
onde tocou em quadrilhas tradicionais do sertão cearense. Conheceu o Maracatu
pernambucano, depois seguiu até o baião difundido no estado da Bahia.
O mix de sons e ritmos encontrados na musicalidade de Marcelo Nakamura passa pelo
Carimbó, toada, baião, brega, beiradão, xote, samba, cirando, ska, forró pé-de-serra e
fandango. Elementos distintos que se apresentam harmoniosamente em cações autorais
do artista como “Cadê a Morena?“ gravada e muito tocada pela banda Alaídenegão.
Canção da Mata Sesc AM
O projeto iniciou em 1980 com o nome Festival de Música do Comerciário, visando
incentivar a criatividade e sonorizar textos poéticos criados por comerciários. O evento
era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em comemoração ao dia do comerciário.
Anos depois, o Festival passou a fazer parte da mostra de arte intitulada Zonarte e mudou

de nome, passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação na capital e no
interior do Estado do Amazonas.
O resultado foi a conquista de mais participantes e influenciar outras instituições na
realização de festivais musicais. Neste período não se ouvia música de artistas
amazonense nos meios de comunicação, com este projeto, o Sesc, projetou a classe
artística em nível estadual e despertou a valorização da música feita no Amazonas.
Em 2010, o Canção da Mata foi modificado, sendo realizado não apenas uma vez ao ano,
mas em edições mensais de janeiro a novembro, oferendo mais oportunidades aos artistas
do Amazonas. Para participar do Canção da Mata, o Sesc analisa o mercado musica l
amazonense, e através de convite, são escolhidos artistas para participarem do projeto.
Em seguida, são realizados ensaios, oficinas de música e apresentações na capital e
cidades no interior do Estado.
*Com informações da assessoria de comunicação.
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Sesc AM promove espetáculo musical no
Largo de São Sebastião

MANAUS/AM - Neste sábado, 29, às 19h, no Largo de São Sebastião, em Manaus, o
projeto Canção da Mata do Sesc AM apresenta show de Marcelo Nakamura e Banda.
Nascido em Santarém/PA, o nipo-brasileiro Marcelo Nakamura lançou-se na estrada
cultural brasileira, alimentando-se das mais diversas formas de expressões artísticas. Um
dos fatores predominante na musicalidade de Nakamura é a relação com o folclore de
Parintins/AM. Entre as inúmeras idas e vindas a Manaus, o músico passou pelo Ceará
onde tocou em quadrilhas tradicionais do sertão cearense. Conheceu o Maracatu
pernambucano, depois seguiu até o baião difundido no estado da Bahia.
O mix de sons e ritmos encontrados na musicalidade de Marcelo Nakamura passa pelo
Carimbó, toada, baião, brega, beiradão, xote, samba, cirando, ska, forró pé-de-serra e
fandango. Elementos distintos que se apresentam harmoniosamente em cações autorais
do artista como “Cadê a Morena?“ gravada e muito tocada pela banda Alaídenegão.
Canção da Mata Sesc AM
O projeto iniciou em 1980 com o nome Festival de Música do Comerciário, visando
incentivar a criatividade e sonorizar textos poéticos criados por comerciários. O evento
era realizado, anualmente, dia 30 de outubro, em comemoração ao dia do comerciário.
Anos depois, o Festival passou a fazer parte da mostra de arte intitulada Zonarte e mudou
de nome, passou a ser Canção da Mata, com registro em CD, divulgação na capital e no
interior do Estado do Amazonas. O resultado foi a conquista de mais participantes e
influenciar outras instituições na realização de festivais musicais. Neste período não se
ouvia música de artistas amazonense nos meios de comunicação, com este projeto, o Sesc,
projetou a classe artística em nível estadual e despertou a valorização da música feita no
Amazonas.
Em 2010, o Canção da Mata foi modificado, sendo realizado não apenas uma vez ao ano,
mas em edições mensais de janeiro a novembro, oferendo mais oportunidades aos artistas

do Amazonas. Para participar do Canção da Mata, o Sesc analisa o mercado musica l
amazonense, e através de convite, são escolhidos artistas para participarem do projeto.
Em seguida, são realizados ensaios, oficinas de música e apresentações na capital e
cidades no interior do Estado.
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Comércio de Manaus funciona em
horário diferenciado nesta quarta (2)
Feriado de Finados muda cronograma de shoppings da capital.
Lojas do Centro ficarão abertas das 9h às 13h.
Do G1 AM

Comércio em Manaus (Foto: Ive Rylo/G1 AM)

O comércio varejista e atacadista de Manaus funcionará com horário diferenciado no
feriado de Finados, nesta quarta-feira (2), segundo a Federação do Comércio do Estado
do Amazonas (Fecomércio-AM). As lojas do Centro de Manaus ficarão abertas das 9h
às 13h.
O shopping Sumaúma funcionará das 10h às 22h. Já o Manauara terá lojas abertas das
13h às 21h e lazer e praça de alimentação funcionando das 12 às 22h. O mesmo horário
será adotado pelo Amazonas Shopping.
No Studio 5, as lojas funcionarão das 15h às 21h, enquanto as áreas de lazer e praça de
alimentação estarão abertas entre as 12h e 21h. O Via Norte abre das 12h às 22h, sendo
que as lojas funcionam das 14h às 21h.
Os shoppings Manaus Plaza, Millenium e Uai Shopping abrem às 14h e fecham às 20h.
O Ponta Negra inicia as atividades às 12h e encerra às 22h.
O shopping Solimões Plaza não funciona neste feriado.
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Centros e shoppings de Manaus têm
horários diferenciados neste feriado de
Finados; confira lista

O consumidor pode fazer as compras no Centro até às 13h – foto: Ricardo Oliveira
Mais um feriado se aproxima e a área comercial de Manaus funcionará mais uma vez em
horários diferenciados nesta terça-feira (2), Dia de Finados. Muitos consumidores
aproveitam a folga para fazer compras após as visitas nos cemitérios da capital
amazonense.
A Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio) divulgou nesta segunda feira (31), a lista de funcionamento dos principais estabelecimentos comerciais da capital
amazonense. Segundo a entidade, algumas lojas do Centro abrirão às 9h e seguem até às
13h. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) orientou os
empresários para a não abertura da área central, entretanto, ficará ao critério de cada
lojista. Já os shoppings terão horários diversificados.
Confira a lista dos horários de funcionamentos dos shoppings da capital divulgada pela
Federação.
Sumaúma – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h;
Manauara – Lojas – 13h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;
Studio 5 – Lojas – 15h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 21h;
Amazonas – Lojas – 12h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;
ViaNorte – Lojas – 14h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;
Millennium – Lojas – 14h às 20h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às
22h;
Ponta Negra – Lojas – 14h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;
UAI Shopping – Lojas – 14h às 20h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às
22h;
Solimões Plaza – Lojas – não abrirá – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – não
abrirá.
Portal EM TEMPO

Meio: Portal do Holanda
Editoria: Cidades

Hora: 16:03h

Data: 31/10/16

OBS.: INCORRETAMENTE, O PORTAL NÃO CITOU A FONTE, MAS CONFORME
CORRELAÇÃO TEXTUAL, AS INFORMAÇÕES UTILIZADAS FORAM ENVIADAS PELA
FECOMÉRCIO AM

Saiba como vai funcionar o comércio no
feriado em Manaus

Manaus/Am - O comércio varejista e atacadista da capital vai funcionar no feriado
nacional do dia 2, Dia de Finados.
No Centro, o comércio vai funcionar das 9h às 13h.
Já nos shoppings os horários são variados. Confira:
Sumaúma – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h;
Manauara – Lojas – 13h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;
Studio 5 – Lojas – 15h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 21h;
Amazonas – Lojas – 12h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 12h às 22h;
Ponta Negra e ViaNorte – Lojas – 14h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação
– 12h às 22h;
Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h;
Millennium e UAI Shopping – Lojas – 14h às 20h – Áreas de Lazer e Praça de
Alimentação – 12h às 22h;
Solimões Plaza - Lojas – não abrirá – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – não
abrirá.

