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Horário de funcionamento do comércio 

será diferenciado durante Carnaval em 

Manaus  

Confira a lista dos horários de funcionamento durante o período do Carnaval até a quarta-feira 

de cinzas.  

O Amazonas Shopping terá horário diferenciado durante o carnaval (Foto: Márcio Silva)  

acritica.com Manaus (AM)  

Os shoppings e lojas de Manaus vão operar com um horário diferenciado durante o 

período do Carnaval até a quarta-feira de cinzas. A agenda de funcionamento foi 

divulgada pela Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomercio/AM), nesta 

quinta-feira (23). 

O Shopping Ponta Negra vai funcionar com um horário diferente na terça-feira (28), e na 

quarta-feira, (01). Na terça, as lojas da praça de alimentação estarão abertas das 14h às 

21h. E na quarta, a praça de alimentação, áreas de lazer e lojas recebem o público das 12h 

às 22h. 

Nos dias que antecedem o feriado, ou seja, sábado, domingo e segunda feira de Carnaval, 

o horário será de acordo com o que normalmente é realizado no Ponta Negra, das 10h às 

22h. 

Na segunda-feira (27), o Millennium Shopping abrirá normalmente das 9h às 21h. Já na 

terça-feira dia 28, a praça de alimentação estará aberta das 12h às 22h e as lojas e 

quiosques das 14h às 20h. E na quarta-feira, dia 01.03, todo o shopping funcionará a partir 

das 12h.  

Segundo a Fecomercio, na segunda-feira (27), as lojas do Centro estarão abertas de 8h às 

18h. Já os shoppings terão funcionamento normal. 

Confia a lista dos horários de funcionamento: 

 

Dia 28/2 - terça-feira de Carnaval  

Comércio da Região Central - 9h às 13h. 
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Manauara - Lojas - não definido - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - não definido; 

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 22h -  Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;   

Sumaúma - 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. 

Dia 1/3 - quarta-feira de cinzas  

 Comércio da região Central - 12h às 18h. 

 Manauara - Lojas - não definido  - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - não definido; 

 Studio 5 - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

 Amazonas - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 

22h;         

 ViaNorte - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;   

 Sumaúma - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

 Manaus Plaza - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

 Millennium - Lojas - 12h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 21h;  

 Ponta Negra - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lojas do Centro e shoppings de Manaus 

mudam horário no carnaval 

Na terça, maioria vai funcionar com horário reduzido. Na quarta-feira de 

cinzas, lojas abrem a partir do meio-dia. 

Do G1 AM 

Lojas alteram horário durante carnaval (Foto: 

Jamile Alves/G1 AM) 

Lojas do Centro comercial de Manaus e shoppings terão horário alterado em razão do 

carnaval, segundo informou a Federação do Comércio do Estado do Amazonas 

(Fecomércio). Confira como será o funcionamento durante os dias de folia. 

 

Na segunda-feira (27), as lojas da região Central vão funcionar normalmente das 8h às 

18h. Na terça-feira de Carnaval (28), o atendimento será das 9h às 13h. 

Ainda na terça, a maioria dos shoppings vai abrir das 12 às 22h, veja os horários: 

 

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 22h -  Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h 

Sumaúma - 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; 

Manauara - Das 13h as 21h (lojas âncoras), das 14h as 21h (lojas satélites), das 12h as 

22h (praça de alimentação e lazer) e das 9h as 19h (Cia Athletica). 

 

Na quarta-feira de cinzas (1º/3), o comércio da região Central abrirá das 12h às 18h e a 

maioria dos shoppings vai funcionar das 12h às 22h. Veja abaixo: 

 

Manauara - das 12h as 22h (lojas âncoras e satélites), das 12h as 23h (praça de 

Meio: Portal G1 

Editoria: Economia Hora: 11:23h Data: 21/2/17 



alimentação e lazer), das 12h as 23h (Cia Athletica); 

Studio 5 - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

Amazonas - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;       

ViaNorte - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;  

Sumaúma - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

Manaus Plaza - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

Millennium - Lojas - 12h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 21h; 

Ponta Negra - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carnaval muda horário das lojas no 

Centro e shoppings de Manaus 

As comemorações de Carnaval vão alterar os atendimentos no comércio e 

shoppings da capital 

Redação  

jornalismo@portalamazonia.com  

De acordo com a Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio), lojas do Centro 

de Manaus e shoppings terão horários diferenciados por causa do Carnaval. Na segunda-feira 

(27), os comércios do Centro funcionam normalmente das 8 às 18. Já na terça-feira (28), o 

atendimento é reduzido, das 9h às 13h.  

Confira os horários de atendimento nos shoppings da cidade na terça-feira (28): 

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 22h -  Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h 

Sumaúma - 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; 

Manauara - Das 13h as 21h (lojas âncoras), das 14h as 21h (lojas satélites), das 12h as 22h (praça 

de alimentação e lazer) e das 9h as 19h (Cia Athletica). 

O Centro de Manaus funcinará das 12h às 18h, na quarta-feira (1º). Confira os horários dos 

shoppings: 

Manauara - das 12h as 22h (lojas âncoras e satélites), das 12h as 23h (praça de alimentação e 

lazer), das 12h as 23h (Cia Athletica); 

Studio 5 - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

Amazonas - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;       

ViaNorte - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;  

Sumaúma - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

Manaus Plaza - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h; 

Millennium - Lojas - 12h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 21h; 

Ponta Negra - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h. 
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Lojas do Centro e shoppings de Manaus 

mudam horário no carnaval 

21/02/2017 11h32     

  

Lojas alteram horário durante carnaval (Foto: Jamile Alves/Site AM)  

Lojas do Centro comercial de Manaus e shoppings terão horário alterado em razão do 

carnaval, segundo informou a Federação do Comércio do Estado do Amazonas 

(Fecomércio). Confira como será o funcionamento durante os dias de folia.  

 

Na segunda-feira (27), as lojas da região Central vão funcionar normalmente das 8h às 

18h. Na terça-feira de Carnaval (28), o atendimento será das 9h às 13h.  

Ainda na terça, a maioria dos shoppings vai abrir das 12 às 22h, veja os horários:  

 

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 22h -  Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h  

Sumaúma - 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;  

Manauara - Das 13h as 21h (lojas âncoras), das 14h as 21h (lojas satélites), das 12h as 

22h (praça de alimentação e lazer) e das 9h as 19h (Cia Athletica).  

 

Na quarta-feira de cinzas (1º/3), o comércio da região Central abrirá das 12h às 18h e a 

maioria dos shoppings vai funcionar das 12h às 22h. Veja abaixo:  

 

Manauara - das 12h as 22h (lojas âncoras e satélites), das 12h as 23h (praça de 

alimentação e lazer), das 12h as 23h (Cia Athletica);  
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Studio 5 - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;  

Amazonas - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;        

ViaNorte - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;   

Sumaúma - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;  

Manaus Plaza - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;  

Millennium - Lojas - 12h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 21h;  

Ponta Negra - Lojas - 12h às 22h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Entidades avaliam denúncias de Arthur Neto contra o 

governo 

Falando em tese, entidades de classes empresariais defendem que órgãos públicos de 

controle, como Ministério Público do Estado e Tribunal de Contas, investiguem as 

denúncias de Arthur 

Álisson Castro / portal@d24am.com 

Prefeito disse que há corrupção na política de incentivos 

fiscais. Foto: Divulgação/Semcom  

Manaus - Entidades de classes empresariais do Amazonas defenderam, nessa quarta-

feira (22), que órgãos de controle do Estado investiguem as denúncias feitas, na última 

terça-feira (21), pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), contra o governo do 

Estado. Na entrevista em que anunciou o reajuste da tarifa do transporte, o prefeito fez 

uma série de denúncias contra o governador José Melo (PROS), a quem classificou de 

“pior e mais corrupto da história do Amazonas”. 

Entre as denúncias, ele destacou a política “ruinosa” de isenções fiscais do governo de 

José Melo. Disse que a isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) da gasolina tipo C e gás para consumo doméstico leva a uma fraude, “que é a 

simulação de remessa para os Estados vizinhos”. 

O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Ismael Bicharra, afirmou 

não ter ouvido a entrevista do prefeito, mas informou estranhar a informação de haver 

incentivos fiscais do Estado a outros setores além da indústria. 

“Eu nunca ouvi falar em incentivos dados a combustível ou postos de gasolina. É muito 

estranho porque você não dá somente para um ou alguns postos. Se houver, tem que 

ser  para todos e este incentivo tem que trazer algum benefício à população. Ele (o 

governo do Estado) não pode agir desta forma”, disse. 

Questionado se defende uma apuração, Bicharra disse que sim. “Eu acho que toda 

suspeita, ou denúncia, deve ser apurada. Se não existe irregularidade, parabéns. Agora, 

se existir, tem que ser apurado com rigor e tomadas as devidas providências perante a 

Justiça. Este é o normal”, afirmou. 
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A reportagem questionou o presidente da ACA sobre afirmação do prefeito de que o 

diretor executivo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Hisashi Toyoda, é quem 

manda na Sefaz e ficou preso por 75 dias durante a operação Matusalém além de ter sido 

demitido por improbidade do INSS. Sobre o assunto, Bicharra afirmou não ter 

competência para avaliar. “Eu não sou a pessoa mais indicada para avaliar isto. Mas, acho 

que o governo não colocaria alguém sob quaisquer suspeições de qualquer tipo. Eu não 

acredito que o governo do Estado faça este tipo de coisa, sinceramente, eu não acredito”, 

disse. 

O vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas 

(Fecomércio-AM), Aderson Santos da Frota, afirmou que, se houver algo ilegal no 

governo, os empresários não podem fazer nada, mas disse que há órgãos específicos para 

avaliar. 

“O Tribunal de Contas (do Estado), o Ministério Público (do Amazonas)...., eu não sei se 

houve algum empresário que disse saber os detalhes destes fatos narrados pelo prefeito. 

Para verificar se há, realmente, irregularidade, não precisa nem haver provocação. Diante 

de um quadro de natureza social ou comunitária, os órgãos são obrigados a se manifestar. 

E o Tribunal de Contas, já havendo este tipo de manifestação do prefeito, 

automaticamente, deve ter foco neste quadro”, disse. 

Frota não quis opinar sobre as declarações do prefeito. “É difícil afirmar algo quando não 

se tem certeza de algo. O cerne da falta de sintonia entre o prefeito e o governador remonta 

a um quadro político que não tem nada a ver com questão da passagem de ônibus. Na 

minha avaliação, o valor da passagem estava defasado e os empresários demandavam o 

reajuste pelos aumentos salariais ocorridos nos últimos anos”, disse. 

O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, 

afirmou à reportagem que não quer se envolver na discussão envolvendo o prefeito e o 

governador do Estado. “Eu não vou me meter nisto, não. Quando entram nesta seara de 

ataque um ao outro, isto não tem nada de benefício para a sociedade, nem para ninguém”, 

afirmou. 

 Arthur Neto denunciou José Melo pela política  ‘ruinosa’ de isenções 

Na entrevista em que anunciou o reajuste da tarifa de ônibus, o  prefeito de Manaus, 

Arthur Neto (PSDB), fez uma série de denúncias contra o governador, que classificou de 

“pior e mais corrupto da história do Amazonas”. Entre as denúncias, ele destacou 

a  política ‘ruinosa’ de isenções fiscais do governo de José Melo. 

Disse que a isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da 

gasolina tipo C e gás para consumo doméstico leva a uma fraude,  

 O prefeito disse que a política de isenções fiscais de Melo levou a arrecadação do Estado 

com combustíveis a cair de 19% para 9% do total do ICMS., com uma perda de R$ 500 

milhões. “Dinheiro jogado fora, pois não gera emprego e não beneficia ninguém a não 

ser umas poucas pessoas”, afirmou. 

Com relação aos incentivos fiscais do governo Melo para combustível de aviação, o 

prefeito disse que o governador dá incentivos fiscais com o dinheiro público para baratear 



passagens aéreas, mas se recusa a dar incentivos para baratear as passagens do trabalhador 

que anda de ônibus. 

Ele citou como beneficiárias dos incentivos fiscais para combustíveis as empresas Atem 

e Equador Dislub e disse que não há controle físico do transporte de combustíveis que 

estão sendo comercializados, no Amazonas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DB arrecada doações para ‘Sacola Solidária’ até segunda-feira 

O Mesa Brasil do Sesc vai coletar todas as doações, separar e depois distribuir para as 

entidades assistenciais 

Da Redação / portal@d24am.com 

Todas as lojas do DB Supermercados 

em Manaus estão com um ponto para receber a doação. Foto: Divulgação  

Manaus - O DB Supermercados informou que a empresa e os parceiros Magistral, Café 

Manaus, Santa Cláudia e Distribuidora EBD (Marilan) realizaram, na última sexta-feira 

(17), as doações deles para a campanha ‘Sacola Solidária’. A distribuição aconteceu na 

sede do Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc). Foram mais de 230 cestas 

para 12 entidades assistenciais de Manaus que somaram mais de 2.560 kg (duas toneladas 

e meia) de alimentos. 

Agora, segundo o DB Supermercados, é a vez do público fazer a sua contribuição. Até 

segunda-feira, todas as lojas do DB Supermercados em Manaus terão um ponto para 

receber a doação.  

Na terça-feira (21), o Mesa Brasil do Sesc vai coletar todas as doações, separar e depois 

distribuir para as entidades assistenciais participantes na próxima sexta-feira (24).  

Daniel, o manauara que inspirou a campanha ao enviar uma sacola de snacks para uma 

famosa blogueira internacional, estava presente na doação realizada na sexta-feira e, 

segundo o DB Supermercados, ficou emocionado com a repercussão. 

De acordo com o DB Supermercados, outras empresas como a CAA Aluminio aderiram 

à campanha. “A idéia é que mais empresas e pessoas participem para que possamos fazer 

mais gente feliz”, disse Gabriel Pedrosa, sócio do DB, presente no encontro com as 

entidades assistenciais no Mesa Brasil. 
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Arena da Amazônia receberá Festival de 

culinária Paraense em março 

Manaus/AM - A estrutura da Arena da Amazônia será palco, pela primeira vez do Festival 

Paraense – Feira de Negócios e Gastronomia que acontecerá durante os dias 31 de março 

e 01 e 02 de abril, a partir de 17h, sob produção da Mode On Eventos, com apoios do 

Senac e Abrasel Amazonas. Para acesso à área do evento, será cobrado o ingresso social 

(um quilo de alimento não-perecível), que serão doados ao abrigo Pró-Menor Dom Bosco. 

Esperando movimentar um público de 60 mil pessoas, a megaestrutura do Festival 

Paraense será formada pelos setores de Gastronomia, Negócios e Entretenimento. O 

espaço gastronômico contará com mais de 40 barracas de comidas, foods trucks e foods 

bikes que apresentarão pratos tipicamente paraenses  e terá ainda um restaurante que 

abrirá para almoço durante os dias 1 e 2 de abril. Os estabelecimentos praticarão vendas 

dos pratos nos valores entre R$ 3,00 e R$ 20,00. 

A grande novidade nos festivais produzidos pela Mode On Eventos, será a Feira de 

Negócios, com 25 stands de empresas que farão parte do inédito espaço. 

“Resolvemos inovar: primeiro no local escolhido, que é a grandiosa Arena da Amazônia, 

lugar cativo do público manauara. Em segundo, que além de ser um evento gastronômico, 

ampliamos nossas fronteiras e realizaremos ainda a Feira de Negócios. O tema Pará veio 

a somar, por este estado ser tão prestigiado localmente. Estamos buscando junto ao 

governo e prefeitura do Pará, através das secretarias de Cultura e Turismo apoios para 

este grandioso evento, e conversando ainda com a Abrasel e Sebrae em Belém, pondera 

Carlos Junior, gerente de Novos Projetos da Mode On Eventos. 

Na área de entretenimento, um Espaço Kids, com brinquedoteca e várias atrações para 

criançada será montado, junto com a praça de guloseimas. Um concurso pela escolha do 

melhor prato paraense será realizado no evento,  recebendo artistas e chefs da 

gastronomia paraense como jurados. 

No Palco Ver-o-Peso, grupos de danças de carimbo, treme treme e tecnobrega farão parte 

das atrações que animarão o público presente nas noites da Arena da Amazônia. 

Quem tiver interesse em participar do Festival Paraense, seja por meio da gastronomia ou 

negócios, poderá entrar em contato com a Mode On Eventos, para mais informações sobre 

como participar, pelo fone: (92) 3348.8434 ou pelo e-mail 

atendimento@modeoneventos.com.br. 

A SEJEL, secretaria que administra a Arena da Amazônia também estará presente no 

evento, proporcionando aos visitantes, um tour pelos seus bastidores. 
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Tradicional Baile Infantil do Sesc será realizado nesta sexta-feira 

Programação contará com concurso de fantasias, apresentação de marchinhas e batalha 

de confetes e serpentinas 

terça-feira 21 de fevereiro de 2017 - 6:45 PM 

Com informações de assessoria / portal@d24am.com 

Crianças de 3 a 12 anos podem participar do 

Concurso de Fantasias. Foto: Divulgação/Sesc  

Manaus - Os pequenos foliões manauaras já podem preparar suas fantasias para 

participar do tradicional Baile Infantil do Sesc, que será realizado na sexta-feira (24), às 

18h, no Sesc Balneário, localizado na Av. Constantinopla, 288 – Alvorada. 

Para embalar o imaginário da criançada, na programação haverá concurso de fantasias, 

apresentação de marchinhas e batalha de confetes e serpentinas. Mantendo a tradição, a 

festa se trata de um evento familiar, com conteúdo musical para crianças de todas as 

idades. 

Os ingressos já estão disponíveis para vendas nas Centrais de Atendimento 

do Sesc Centro e Balneário. Para comerciários e dependentes com carteiras atualizadas, 

o valor do ingresso antecipado é R$ 5,00, para usuários com carteiras atualizadas R$ 8,00 

e, no dia do evento, R$ 10,00 para todas as categorias e o público em geral. 

Concurso de Fantasias 

As inscrições para o Concurso de Fantasias são gratuitas e poderão ser feitas no dia do 

evento, crianças de 3 a 12 anos podem participar, optando pelas categorias Criatividade 

ou Luxo. Será feita a premiação das três melhores fantasias de cada categoria. A análise 

das fantasias respeita os critérios de originalidade, desenvoltura, criatividade, entre 

outros. 

Mais informações podem ser obtidas pelo número (92) 3649-3750. 

 

Meio: Portal D24AM 

Editoria: Cultura Hora: 6:45h Data: 21/2/17 

mailto:portal@d24am.com


 

 

portaldoholanda.com.br  

Baile de Carnaval Infantil do Sesc 

acontece nesta sexta 

Manaus/AM - Os pequenos foliões manauaras já podem preparar suas fantasias para pular 

o carnaval 2017. O tradicional Baile Infantil do Sesc já tem data marcada: será no próximo 

dia 24 de fevereiro, às 18h, no Sesc Balneário, localizado na Av. Constantinopla, 288 – 

Alvorada. 

Para embalar o imaginário da criançada, na programação haverá concurso de fantasias, 

apresentação de marchinhas e batalha de confetes e serpentinas. Mantendo a tradição, a 

festa se trata de um evento familiar, com conteúdo musical para crianças de todas as 

idades. 

Os ingressos já estão disponíveis para vendas nas Centrais de Atendimento do Sesc 

Centro e Balneário. Para comerciários e dependentes com carteiras atualizadas, o valor 

do ingresso antecipado é R$ 5,00, para usuários com carteiras atualizadas R$ 8,00 e, no 

dia do evento, R$ 10,00 para todas as categorias e o público em geral. 

Concurso de Fantasias 

As inscrições para o Concurso de Fantasias são gratuitas e poderão ser feitas no dia do 

evento, crianças de 3 a 12 anos podem participar, optando pelas categorias Criatividade 

ou Luxo. Será feita a premiação das três melhores fantasias de cada categoria. A análise 

das fantasias respeita os critérios de originalidade, desenvoltura, criatividade, entre 

outros. 
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