
 
 

 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do 
Amazonas Convoca empresas do segmento para Assembléia Geral 
Extraordinária 

 

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Amazonas está convocando todas as empresas do 

segmento para uma reunião, na próxima quarta- feira (23/05), para a definição do piso salarial, índices de reajuste 

da categoria e cláusulas sociais.  

 

Segundo o presidente do Sindicato, José Roberto Tadros, considerando a importância da pauta a ser discutida, 

recomenda-se o comparecimento de todos os membros das categorias. “Isso inclui representantes legais, 

advogados ou assessores jurídicos, constituídos na forma da lei”, destacou. Estão convocadas as empresas que 

atuam no segmento de hotéis, restaurantes, bares, similares e inclusive cozinhas industriais. 

 

A reunião será realizada a partir das 16h, no auditório da sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio Amazonas), localizado à Rua São Luís, 555, Adrianópolis. 
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SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

 

Convoca empresas do segmento para Assembléia Geral Extraordinária.  

 

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Amazonas está convocando todas as empresas do 

segmento para uma reunião, na próxima quarta-feira (23/05), para a definição do piso salarial, índices de reajuste 

da categoria e cláusulas sociais. 

 

Segundo o presidente do Sindicato, José Roberto Tadros, considerando a importância da pauta a ser discutida, 

recomenda-se o comparecimento de todos os membros das categorias. “Isso inclui representantes legais, 

advogados ou assessores jurídicos, constituídos na forma da lei”, destacou. Estão convocadas as empresas que 

atuam no segmento de hotéis, restaurantes, bares, similares e inclusive cozinhas industriais. 

 

A reunião será realizada a partir das 16h, no auditório da sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio Amazonas), localizado à Rua São Luís, 555, Adrianópolis. 
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Aficionados pagam 80% mais caro por novas tecnologias em 

Manaus 

Preços de lançamentos estão em segundo plano por qu em procura estar à frente ao comprar 
produtos inovadores 

[ i ]  

Manaus - Tablets, smartphones, TVs e videogames são até 80% mais caros na época de lançamento em 
comparação aos modelos antecessores. E essa diferença acaba separando os consumidores em dois grupos 
distintos. De um lado, pessoas aficionadas por tecnologia que consomem as principais novidades saídas ‘do 
forno’ e, do outro, o público que não se incomoda em esperar o lançamento de um modelo mais avançado para 
comprar o antigo a um preço mais acessível. 
Um levantamento de preços de quatro produtos realizado pelo Portal D24AM em diferentes lojas em Manaus 
atestou que um smartphone da marca Samsung foi o eletrônico com a maior variação, cerca de 80%. A 
comparação foi feita da seguinte forma: o preço atual de um lançamento foi confrontado com o valor de 
mercado do aparelho de mesma marca lançado anteriormente. 
O modelo Samsung Galaxy S II, lançado recentemente, está custando nas lojas R$ 1,8 mil, enquanto o modelo 
anterior, o Samsung Galaxy S sai por R$ 1 mil , uma diferença de R$ 800. Já o videogame portátil PS Vita, 
último lançamento da Sony nesse segmento, custa, em média, R$ 1 mil nas lojas de Manaus. O modelo anterior 
do PSP da mesma marca é encontrado a R$ 700. 
A diferença pode ser percebida em produtos cobiçados no mercado, como é o caso do iPad. Enquanto a 
primeira versão do tablet da Apple pode ser adquirido em Manaus a R$ 1,6 mil, o ‘iPad 2’, que está entrando no 
mercado local aos poucos, é encontrado a R$ 2,2 mil, variação de 37,5%. 
De acordo com o gerente de uma das lojas da PCI Informática, Rafael Frota, existem dois aspectos que os 
consumidores levam em consideração ao comparar os produtos de uma mesma marca, lançados em épocas 
diferentes.  “Enquanto o aparelho antigo traz o benefício do custo, o lançamento já vem com melhorias e até 
mesmo correções de problemas encontrados no anterior. Temos o tipo de cliente que quer economizar, mas 
também aqueles que querem a novidade e não um produto desatualizado”, observou. 
O gerente explica que esperar um item baixar de preço pode ser vantajoso e cita alguns exemplos recentes, 
como o celular da Nokia. “O Nokia N8 chegou ao mercado caríssimo, mas, desde então, já baixou uns R$ 200. 
Todos os lançamentos vão para as lojas com um preço mais elevado, mas esse valor vai baixando 
gradativamente depois de uns três meses”, analisou.  
Para o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomercio-AM), 
José Roberto Tadros, é comum essa diferença alta de preços no intervalo de tempo entre o lançamento e a 
inserção de um novo produto nas prateleiras, no que ele chama de processo de “obsolescência”. 
“Um produto recém-lançado começa no mercado mais caro, pois a indústria fez um investimento grande em 
pesquisa e desenvolvimento e precisa ter de volta esse aporte. Gradativamente esse custo é diluído em alguns 
meses de vendas”, destacou Tadros. 
Segundo o dirigente da Fecomércio, o dinamismo no mercado de eletroeletrônicos também contribui para essa 
diferença de preços. O presidente observou ainda que é comum um produto ficar obsoleto quando ainda está na 
fase de desenvolvimento, pois as indústrias travam uma corrida para ver quem lança primeiro determinadas 
tecnologias. 
O gerente de Novos Negócios da rede Ramsons, Marcelo Salum, disse perceber que existem os clientes que 
querem estar na frente e serem os primeiros a ter os principais lançamentos do mercado tecnológico e que a 
última coisa que essas pessoas levam em consideração é o preço. 
“Para muitos clientes, o iPad, por exemplo, é um sinônimo de status. O preço do produto vem em segundo 
plano. A mesma coisa acontece com quem compra as Smart TVs. São pessoas com um perfil mais ligado à 
tecnologia, praticidade e ao design”,  completou. 
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Senac Manacapuru promove workshop gratuito 

 

Na Unidade do Senac, no município de Manacapuru, a comunidade vai ficar por dentro dos novos aplicativos do 

mercado de Informática e a utilização das novas mídias de comunicação na internet, através de um workshop 

gratuito. O evento será no próximo dia 24 de maio das 8h às 21h30, os interessados podem escolher entre os 

temas: oficina de utilização e instalação do linux, segurança na internet e redes sociais, visagismo tecnológico, a 

importância do idioma na informatização das empresas e um fórum com empresários sobre a temática de tecnologia 

aplicada a empresa.   

 

O Senac Manacapuru fica na Rua Waldemar Ventura, 612 – São José - Manacapuru. 

 

Mais informações através do telefone (92) 3361-1785 
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Unidade do Senac no interior do AM realiza workshop gratuito 
sobre informática e internet 

 

Serão oferecidas oficina de utilização e instalação do linux, segurança na internet e redes 
sociais, visagismo tecnológico, a importância do idioma na informatização das empresas e 
um fórum com empresários sobre a temática de tecnologia aplicada a empresa 

 
O workshop gratuito será sobre novos aplicativos do mercado de Informática e a utilização das novas mídias de 
comunicação na internet (Divulgação)  

A unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que fica no município de 
Manacapuru ( distante a 69 quilômetros de Manaus), na Rua Waldemar Ventura, 612, São José, vai 
realizar um workshop gratuito sobre novos aplicativos do mercado de Informática e a utilização das 
novas mídias de comunicação na internet. 
O evento será na próxima quinta-feira (24) no horário de 8h às 21h30. Os temas são variados e os 
interesados podem escolher entre: oficina de utilização e instalação do linux, segurança na internet e 
redes sociais, visagismo tecnológico, a importância do idioma na informatização das empresas e um 
fórum com empresários sobre a temática de tecnologia aplicada a empresa.   
Para mais informações, entrar em contato através do telefone (92) 3361-1785 
PROGRAMAÇÃO 
09:00 as 11:00 – 2 horas - OFICINA DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO LINUX. – 
Palestrante: EWERTON 
13:00 as 15:00 2 horas - SEGURANÇA NA INTERNET E REDES SOCIAIS – Palestrante: 
HAROLDO WILSON. 
15:00 as 17:00 2 horas e 19:00 as 21:00 horas - PALESTRA SOBRE  VISAGISMO 
TECNOLÓGICO. – Palestrante: ERLANE E ELAINE. 
15:00 as 17:00 – 2 horas - PALESTRA – A IMPORTÂNCIA DO IDIOMA NA 
INFORMATIZAÇÃO DAS EMPRESAS. – Palestrante: LEONARDO. 
17:30h  21:30h 2 horas- FORUM COM EMPRESÁRIOS SOBRE A TEMÁTICA DE 
TECNOLOGIA APLICADA A EMPRESA – A importância de dar oportunidade de capacitação 
profissional aos funcionários podendo sair do local de trabalho para fazer cursos, palestras e 
treinamento, e a possibilidade de realizar treinamentos in company – vantagens e dificuldades; Abrir 
para os empresários falarem sobre as necessidades tecnológicas e suas dificuldades atuais – 
Capacitação de empresários frente as novas tecnologias, nota fiscal eletrônica. – Palestrantes: 
EWERTON, HAROLDO e KLEBSON. 
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Exposição 'Reciclando com Arte' ocorre nesta terça-
feira, no Sesc 

Atividade procura conservar o meio ambiente por mei o do trabalho artístico. 

Manaus - O Trabalho Social com Idosos, do Sesc Amazonas, realiza nesta terça-feira ( 22 
de maio) a exposição Reciclando com Arte, fruto de oficinas realizadas com os idosos, 

como forma de conservar o meio ambiente por meio do trabalho artístico. A exposição 

inicia a partir das 9h e segue até às 17h, com acesso gratuito. 

A exposição é fruto de duas semanas de curso ministrado pelo artista plástico Sinézio 

Rolim, onde foram ministradas aos participantes técnicas de aproveitamento de materiais 

que iriam para o lixo. “São molduras com paisagens, figuras e aplicações com materiais 

reciclados, totalizando 30 quadros”, explicou a técnica de atividades do Sesc e responsável 

pela exposição, Regina Abrantes. 

Segundo Regina, 15 pessoas participaram da oficina, onde foram trabalhos temas livres, 

com aplicações de papel e tecidos nos quadros. “Para alguns participantes foi o primeiro 

trabalho do tipo e ficaram maravilhados com o poder de criação”. Ainda de acordo com 

Regina, a maioria das telas apresenta o tema regional. 

A exposição estará aberta a partir das 09h, no Hall da unidade do Sesc Centro, localizada 

na rua Henrique Martins, 427, Centro. 
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Mesa Brasil recebe 1 tonelada de alimentos em prol das vítimas da 
cheia 

 

Alimentos serão doados aos atingidos pela cheia dos rios  

O programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas, recebe nesta terça-feira (22 de abril) a doação de 1 tonelada de 

alimentos que serão distribuídos para a população afetada pela cheia dos rios no Amazonas.  A doação será feita 

pela rede de supermercados Carrefour e dará início a campanha de arrecadação de alimentos realizado pelo Sesc 

Amazonas em parceria com a rede. 

 

A doação ocorrerá no supermercado Carrefour localizado na avenida Jornalista Humberto Calderaro, 203 - Parque 

Dez de Novembro, a partir das 9h da manhã. Estarão presentes representantes da rede de supermercados e do 

Sesc Amazonas. 

 

Campanha 

 

A doação marca o início da campanha do Mesa Brasil em prol dos afetados pela cheia no Amazonas. Durantes a 

campanha, todas as lojas do Carrefour em Manaus estarão com pontos de coleta de alimentos, lençóis, redes, 

mosquiteiros, alimentos não perecíveis e água mineral. O programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas, ficará 

responsável pela distribuição dos itens arrecadados às famílias afetadas. 
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Exposição “Reciclando com Arte” ocorre nesta terça-feira 

 

Atividade procura conservar o meio ambiente por meio do trabalho artístico  

 

O Trabalho Social com Idosos, do Sesc Amazonas, realiza nesta terça-feira ( 22 de maio) a exposição Reciclando 

com Arte, fruto de oficinas realizadas com os idosos, como forma de conservar o meio ambiente por meio do 

trabalho artístico. A exposição inicia a partir das 9h e segue até às 17h, com acesso gratuito. 

 

A exposição é fruto de duas semanas de curso ministrado pelo artista plástico Sinézio Rolim, onde foram ministradas 

aos participantes técnicas de aproveitamento de materiais que iriam para o lixo. “São molduras com paisagens, 

figuras e aplicações com materiais reciclados, totalizando 30 quadros”, explicou a técnica de atividades do Sesc e 

responsável pela exposição, Regina Abrantes. 

 

Segundo Regina, 15 pessoas participaram da oficina, onde foram trabalhos temas livres, com aplicações de papel e 

tecidos nos quadros. “Para alguns participantes foi o primeiro trabalho do tipo e ficaram maravilhados com o poder 

de criação”. Ainda de acordo com Regina, a maioria das telas apresenta o tema regional. 

 

A exposição estará aberta a partir das 09h, no Hall da unidade do Sesc Centro, localizada na rua Henrique Martins, 

427, Centro. 
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