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Pesquisa Fecomércio aponta variação negativa nas vendas, índice 
de emprego, de estoque e na folha de pagamento 

 

Na análise da sondagem do comércio varejista de Manaus no mês de abril, com base em março deste ano, foi 

observado que todos os ramos de atividade avaliados apresentaram variação negativa em seus índices.  

 

O pagamento a vista ainda é a opção mais escolhida na maioria das atividades, em particular para o grupo dos 

bens não duráveis, que apresentou índice de 78,1%. 

 

A pesquisa é feita com 400 Empresários e todos eles responderam não ter sofrido com assaltos durante o mês 

de março. 

 

Resultado: 

 

O comércio varejista de Manaus no mês de abril apresentou variação negativa no índice de emprego quando 

comparado a março deste ano, com valor médio de 0,83%, em parte, por conta do comércio de bens duráveis, 

que declinou 1,83%. Na comparação com abril do ano passado o índice geral também apresentou variação 

negativa, com índice de 0,59%, com destaque para o comércio de materiais de construção, que declinou 

3,57%. Na análise da série histórica, o único índice que ficou no campo positivo na comparação com o último 

mês foi o ramo dos bens não duráveis. 

 

No mês de abril foi observada variação negativa na folha de pagamento, com declínio de 2,81%, quando 

comparada ao mês de março, em grande parte devido aos bens semiduráveis, que caiu 3,70%. Na comparação 

com abril do ano passado a queda foi um pouco menor, com índice de 2,06%, motivada principalmente pelo 

setor de materiais de construção e comércio automotivo, que caíram respectivamente 4,91% e 4,66% 

(Tabela2). Na análise da série histórica é possível declínio em todos os ramos de atividade em comparação com 

o mês passado (Gráfico 2).  

 

O índice de estoque apresentou variação negativa de 1,33%, quando comparado a março deste ano, o 

destaque negativo ficou por conta do comércio de bens semiduráveis, que variou 3,46%. No entanto, na 

comparação com abril do ano passado, o índice apresentou variação positiva de 22,41%, com destaque para o 

comércio de bens duráveis, que teve aumento de 34,74%. Na análise da série histórica, com exceção do 

comércio automotivo, todos os outros apresentaram declínio na comparação com o mês passado 
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Pesquisa Fecomércio aponta variação negativa nas 
vendas, índice de emprego, de estoque e na folha de 

pagamento 
 

Na análise da sondagem do comércio varejista de Manaus no mês de abril, com 

base em março deste ano, foi observado que todos os ramos de atividade 

avaliados apresentaram variação negativa em seus índices.  

O pagamento a vista ainda é a opção mais escolhida na maioria das atividades, em 

particular para o grupo dos bens não duráveis, que apresentou índice de 78,1%. 

A pesquisa é feita com 400 Empresários e todos eles responderam não ter sofrido 

com assaltos durante o mês de março.  

Resultado: 

O comércio varejista de Manaus no mês de abril apresentou variação negativa no 

índice de emprego quando comparado a março deste ano, com valor médio de 

0,83%, em parte, por conta do comércio de bens duráveis, que declinou 1,83%. 

Na comparação com abril do ano passado o índice geral também apresentou 

variação negativa, com índice de 0,59%, com destaque para o comércio de 

materiais de construção, que declinou 3,57%. Na análise da série histórica, o único 

índice que ficou no campo positivo na comparação com o último mês foi o ramo 

dos bens não duráveis. 

No mês de abril foi observada variação negativa na folha de pagamento, com 

declínio de 2,81%, quando comparada ao mês de março, em grande parte devido 

aos bens semiduráveis, que caiu 3,70%. Na comparação com abril do ano passado 

a queda foi um pouco menor, com índice de 2,06%, motivada principalmente pelo 

setor de materiais de construção e comércio automotivo, que caíram 

respectivamente 4,91% e 4,66% (Tabela2). Na análise da série histórica é possível 

declínio em todos os ramos de atividade em comparação com o mês passado 

(Gráfico 2).   

O índice de estoque apresentou variação negativa de 1,33%, quando comparado a 

março deste ano, o destaque negativo ficou por conta do comércio de bens 

semiduráveis, que variou 3,46%. No entanto, na comparação com abril do ano 

passado, o índice apresentou variação positiva de 22,41%, com destaque para o 

comércio de bens duráveis, que teve aumento de 34,74%. Na análise da série 

histórica, com exceção do comércio automotivo, todos os outros apresentaram 

declínio na comparação com o mês passado 
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Passeata lembra o dia mundial de combate ao trabalho infantil 

 

 

O dia mundial de combate ao trabalho infantil (12 de 

junho) será lembrado pelo Senac, a partir das 7h30, com 

uma passeata saindo do Centro de Convivência da 

Família Teonizia Lobo que fica na Rua Itaeté, Sn, bairro 

Mutirão . No trajeto serão distribuídos folhetos para 

motoristas e pedestres.  

 

Participarão da passeata supervisores, professores e 

alunos do PAET (Programa de Aprendizagem e Educação 

para o Trabalho). 

 

A passeata é a primeira de uma série de manifestações para lembrar que o trabalho é para adultos, devendo a 

criança ser alvo da proteção integral do Estado, da sociedade e da família, sendo prioritária a sua educação.  

 

Perfil do trabalho infantil no Brasil 

O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social. Milhares de crianças ainda deixam de ir à 

escola e ter seus direitos preservados, e trabalham desde a mais tenra idade na lavoura, campo, fábrica ou 

casas de família, muitos deles sem receber remuneração alguma. Hoje em dia, em torno de 4,8 milhões de 

crianças de adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil, segundo PNAD 2007. Desse total, 1,2 

milhão estão na faixa entre 5 e 13 anos. 

Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola. Cerca de 36,5% das 

crianças estão em granjas, sítios e fazendas, 24,5% em lojas e fábricas. No Nordeste, 46,5% aparecem 

trabalhando em fazendas e sítios. 

A Constituição Brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes e 

somente a partir dos 14. Não é o que vemos na televisão. Há dois pesos e duas medidas. Achamos um absurdo 

ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoarias, quebrando pedras, deixando 

sequelas nessas vítimas indefesas, mas costumamos aplaudir crianças e bebês que tornam-se estrelas mirins 

em novelas, apresentações e comerciais,segundo dados do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos). 
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Sesc ainda tem vagas para cursos de 
Idiomas e Educação de Jovens e Adultos 
 

Ainda restam vagas para os interessados em cursar Idiomas ou os que desejam iniciar na 
Educação de Jovens e Adultos no segundo semestre de 2012 no Sesc Amazonas.  Os 
interessados devem se dirigir a um das Centrais de Atendimento, localizadas no Centro e no 
conjunto Campos Elísios. 

Na área de Idiomas, estão sendo ofertadas turmas de Inglês para crianças, jovens e adultos, 
Conversação e Espanhol para adultos. As aulas iniciam dia 16 de julho, com mensalidade nos 
valores de R$ 55 para trabalhadores do comércio e R$ 94,50 para a comunidade em geral e 
para se inscrever, é necessário possuir a carteira do Sesc atualizada, podendo ser emitida no 
momento da matrícula. 

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas as inscrições para as turmas de 
Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano e para o Ensino Médio. As aulas ocorrem de segunda a 
sexta, no horário de 19h às 22h30, onde uma série é cursada durante seis meses. As aulas 
serão ministrada no Centro de Atividades do Sesc Amazonas, na rua Henrique Martins. Os 
valores de mensalidades variam de acordo com a série a ser cursada e a previsão de início das 
aulas é 17 de julho. 

Mais informações sobre os cursos ofertados podem ser obtidas por meio dos telefones 2126-
9509 e 2126- 9510 (Sesc Centro) e 3657-2399 (Sesc Balneário). 
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Mostra de Cosplay atrai 500 fãs da cultura japonesa, em Manaus 
Jovens foram caracterizados como seus personagens favoritos. 

Durante a Mostra foram recolhidos alimentos para as vítimas da cheia. 
Mônica DiasDo G1 AM 
Comente agora 

Pessoas de todas as idades vestiram-se com as roupas de seus personagens favoritos (Foto: 
Mônica Dias/ G1) 

Os fãs da cultura japonesa, ou otakus, de Manaus  puderam desfilar seus trajes mais 
elaborados na 2ª edição da Mostra Cosplay Sesc. O evento aconteceu na tarde deste 
domingo (10), no Sesc da Rua Henrique Martins, localizado no Centro da cidade. De acordo 
com a organização, o evento reuniu cerca de 500 pessoas. 
Para quem não conhece o termo, 'cosplay' é uma atividade praticada por vários jovens fãs de 
animes, mangás, comics e videogames, que vestem-se com roupas de seus personagens 
favoritos para representá-los em eventos, e reuniões otakus e geeks. 
Felipe Oliveira já ficou em segundo lugar em concursos anteriores com a fantasia de Anakin Skywalker (Foto: 
Mônica Dias/ G1) 
Muitos acabam gastando muito dinheiro para deixar a caracterização o mais parecida 
possível. É o caso de Felipe Oliveira, de 16 anos, que gastou R$ 650 na confecção da roupa 
e R$250 com o sabre de luz para ficar parecido com o Anakin Skywalker, da saga Star 
Wars. 
"Eu tive que insistir um pouco para a minha mãe comprar tudo isso, mas no final valeu a 
pena. Ela ainda reclama do meu cabelo grande, mas deixa eu manter para a caracterização", 
contou o estudante, que já conquistou o segundo lugar no concurso do Anime Jungle Party 
do ano passado com a fantasia. 
Os namorados Luyendyk Cardoso e Gisele Maeda foram de Kuran Kaname, do anime Vampire Knight, e de 
Lolita. (Foto: Mônica Dias/ G1) 
Para os namorados Luyendyk Cardoso, de 20 anos, e Gisele Maeda, de 22, o evento é mais 
para a diversão. O casal namora há 5 meses e se conheceu em um curso de línguas, 
aprendendo japonês. "Eu vim de Kuran Kaname, do anime Vampire Knight, e ela veio de 
lolita. Adoramos esse tipo de evento, é bom para trocar ideias com fãs das mesmas coisas e 
até fazer novas amizades. Para nós dois, é um programa de casal muito divertido", disse o 
universitário. 
Confira galeria de fotos da 2ª Mostra Cosplay Sesc, em Manaus 
A Mostra promoveu desfile e concursos de cosplay, dança, desenho e pintura. A grande 
novidade da segunda edição foi o concurso de Lolita Fashion e o curso de maquiagem para 
cosplay, como o maquiador profissional Vitor Froz, que ensinou como deixar o rosto com 
aspecto mais oriental, além de dar dicas de quais os melhores produtos para as 
caracterizações. 
 
 Para os fãs que não tiveram oportunidade de participar da Mostra e desejam exibir seus 
trajes, o próximo evento com desfile e concurso de cosplayes será a segunda edição deste 
ano do Anime Jungle Party, programada para os dias 14, 15 e 16 de setembro. 
Solidariedade  
Durante a Mostra foram recolhidos quilos de alimentos a serem destinados para as vítimas 
da cheia na capital. A organização do evento estima totalizar até uma tonelada e meia até o 
final do evento. 
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Sesc/AM disponibiliza vagas em curso de idiomas e 

educação de jovens e adultos 
Os interessados devem se dirigir a um das Centrais de Atendimento, 
localizadas no Centro e no conjunto Campos Elísios.  Aulas iniciam no 
segundo semestre de 2012 

 
Ainda restam vagas para os interessados em cursar Idiomas ou os que desejam iniciar na Educação de Jovens 
e Adultos no segundo semestre de 2012 no Sesc Amazonas (Divulgação)  

Ainda restam vagas para os interessados em cursar Idiomas ou os que 

desejam iniciar na Educação de Jovens e Adultos no segundo semestre de 

2012 no Sesc Amazonas.  Os interessados devem se dirigir a um das Centrais 

de Atendimento, localizadas no Centro e no conjunto Campos Elísios. 

Na área de Idiomas, estão sendo ofertadas turmas de Inglês para crianças, 

jovens e adultos, Conversação e Espanhol para adultos. As aulas iniciam dia 

16 de julho, com mensalidade nos valores de R$ 55 para trabalhadores do 

comércio e R$ 94,50 para a comunidade em geral e para se inscrever, é 

necessário possuir a carteira do Sesc atualizada, podendo ser emitida no 

momento da matrícula. 

Para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão abertas as inscrições para 

as turmas de Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano e para o Ensino Médio. As 

aulas ocorrem de segunda a sexta, no horário de 19h às 22h30, onde uma 

série é cursada durante seis meses. As aulas serão ministrada no Centro de 

Atividades do Sesc Amazonas, na rua Henrique Martins. Os valores de 

mensalidades variam de acordo com a série a ser cursada e a previsão de 

início das aulas é 17 de julho. 

Mais informações sobre os cursos ofertados podem ser obtidas por meio dos telefones 2126-
9509 e 2126- 9510 (Sesc Centro) e 3657-2399 (Sesc Balneário). 
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