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Sesc e Cetam abrem 90 vagas para 

cursos em Itacoatiara, no AM 
 

Inscrições serão realizadas até o dia 11 de setembro. 

Há cursos de artesanato, organizador de evento e confecção de bonecas. 

 

O Sesc AM, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) 

anunciaram nesta quarta-feira (9) a abertura de 90 vagas em cursos profissionalizantes na cidade 

de Itacoatiara. 

 

As inscrições serão realizadas até o dia 11 ou até preencherem as vagas. Os interessados procurar 

a unidade Sesc Ler Itacoatiara, localizada na Rua Dr. Luzardo Ferreira de Melo, 3465, Jauari. 

 

Para inscrever-se, é necessário apresentar a carteira do Sesc atualizada, CPF, RG, comprovante de 

residência, título de eleitor, uma foto 3x4, ter a idade mínima de 16 anos e estar cursando o ensino 

médio. 

 

O Sesc Ler Itacoatiara funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e das 14h às 18h. 

Veja lista dos cursos 

Artesanato com Patch Apliquê  

Período do curso: 14/09/15 a 09/10/15 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Vagas: 30 

Organizador de Evento 

Período do curso: 14/09/2015 a 15/10/2015 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Vagas: 30 

Confecção de Bonecas de Pano 

Período do curso: 19/10/2015 a 16/11/2015 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Vagas: 30 

 

Meio: Site G1 
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http://g1.globo.com/am/amazonas/cidade/itacoatiara.html


 
 
 

Sesc AM e Cetam oferecem 90 

vagas para cursos em 

Itacoatiara 
 

Há vagas para o curso de Artesanato com Patch Apliquê, Organizador de 

Evento e Confecção de Bonecas de Pano. Inscrições devem ser feitas até 

sexta (30) 
09 de Setembro de 2015 

ACRITICA.COM 

 

Inscrições devem ser feitas na unidade Sesc Ler Itacoatiara (Arquivo - A Crítica) 

O Sesc AM, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas (Cetam), abre 90 vagas em cursos profissionalizantes na cidade 

de Itacoatiara, no interior do Amazonas. 

As inscrições serão realizadas até sexta-feira (11) ou até preencherem as 

vagas, e devem ser feitas na unidade Sesc Ler Itacoatiara, localizada na rua 

Dr. Luzardo Ferreira de Melo, 3465, Jauari. 

Para inscrever-se, os interessados devem apresentar a carteira do Sesc 

atualizada, CPF, RG, comprovante de residência, título de eleitor, uma foto 

3x4, ter a idade mínima de 16 anos e estar cursando o ensino médio. 

O Sesc Ler Itacoatiara funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e das 

14h às 18h. Mais informações podem ser obtidas pelo site sesc-am.com.br 

ou pelo telefone (92) 3649-3750. Veja abaixo os cursos. 

Meio: a crítica 

Editoria: Educação Hora: - Data: 09/09/15 

http://acritica.uol.com.br/noticias/Sesc-AM-Cetam-oferecem-Itacoatiara_0_1427857217.html


Artesanato com Patch Apliquê 

Período do curso: 14/09/15 a 09/10/15 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Vagas: 30 

Carga horária: 80 horas 

Organizador de Evento 

Período do curso: 14/09/2015 a 15/10/2015 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Vagas: 30 

Carga horária: 90 horas 

Confecção de Bonecas de Pano 

Período do curso: 19/10/2015 a 16/11/2015 

Horário: 13:00h às 17:00h 

Vagas: 30 

Carga horária: 80 horas 

*Com informações da assessoria de imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal do Commercio 

Editoria: Negócios Caderno: - Data: 09/09/15 



 

 

 
 
 

Saiba os horários de funcionamento dos 

shoppings e do Centro durante feriado 
 

No sábado (05), no feriado que comemora a Elevação do Amazonas à 

Categoria de Província, os shoppings e o Centro de Manaus irão funcionar 

normalmente conforme o próprio horário habitual do dia 
Manaus (AM), 04 de Setembro de 2015 

ACRITICA.COM 

 

O Plaza Shopping terá suas lojas abertas no feriado da Independência às 14h, funcionando até as 20h. A 

Praça de Alimentação funcionará das 11h até as 21h(Acervo) 
 

Durante o feriado prolongado desde fim de semana, os shoppings e a região 

Central de Manaus irão funcionar em horários diferenciados para atender 

os consumidores. A Fecomércio AM informou que o comércio varejista 

e atacadista de Manaus funcionará no feriado estadual referente à elevação 

do Amazonas à categoria de Província (05/09) e no feriado nacional de 

07/09 (Dia da Independência do Brasil) conforme descrito abaixo: 

No sábado (05), no feriado que comemora a Elevação do Amazonas à 

Categoria de Província, os shoppings e o Centro de Manaus irão funcionar 

normalmente conforme o próprio horário habitual de sábado. 

Meio: Site a crítica 

Editoria: Cidade Hora: - Data: 04/09/15 

http://acritica.uol.com.br/manaus/Saiba-horarios-funcionamento-shoppings-Centro_0_1424857530.html


Já na segunda-feira (07), durante o feriado da Independência do Brasil, a 

região Central de Manaus irá funcionar das 9h até as 13h. 

Confira abaixo, os horários de funcionamento dos shoppings de Manaus: 

O Millenium Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista irá abrir suas 

lojas durante o feriado do dia 07 às 14h, funcionando até as 20h. As áreas 

de lazer e Praça de Alimentação vão funcionar de 12h até às 22h. Já o 

cinema, abre a partir das 13h30. 

O Plaza Shopping, também localizado na Avenida Djalma Batista, terá suas 

lojas abertas no feriado da Independência às 14h, funcionando até as 20h. 

A Praça de Alimentação funcionará das 11h até as 21h. 

O Amazonas Shopping, localizado na Av. Darcy Vargas, abrirá suas lojas às 

14h e fechará às 22h. As áreas de Lazer e Praça de Alimentação vão 

funcionar de 12h até 22h. 

O Sumaúma Park Shopping, localizado na Av. Noel Nuteles, irá abrir suas 

lojas às 12h e irá fechar às 21h. As áreas de Lazer e Praça de Alimentação 

vão funcionar de 12h até 22h. 

O Shopping ViaNorte informou que suas lojas irão abrir às 14h, fechando 

às 22h. As áreas de Lazer e Praça de Alimentação vão funcionar das 12h até 

as 22h. 

O Shopping Ponta Negra, irá abrir suas lojas às 14h, e funcionará até as 21h. 

Áreas de Lazer e Praça de Alimentação funcionam de 12h até 22h. 

O Studio 5, localizado na Av. General Rodrigo Otávio, irá abrir suas lojas às 

15h, fechando às 21h. As áreas de Lazer e Praça de Alimentação abrirão às 

12h e vão fechar às 21h. 

 
O Manauara Shopping ainda não informou os horários de funcionamento 

durante o feriado da Independência. 

*Com informações da assessoria de imprensa 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Meio: EmTempo 

Editoria: Cidades Caderno: Dia a Dia Data: 04/09/15 



 

 

 
 
 

03/09/2015 20h40 - Atualizado em 03/09/2015 20h40 

 

Comércio em Manaus terá horário 

especial no feriadão da Pátria 
 

Maior parte das lojas vai encerrar atividades às 21h. 

Confira os horários dos centros de compras da capital. 
 

Do G1 AM 

Os shoppings e lojas do comércio do Centro de Manaus vão adotar horário especial no feriado 

prolongado da Semana da Pátria, que inclui as comemorações da Elevação do Amazonas à 

Categoria de Província (no sábado, 5) e a Independência do Brasil (na segunda-feira, 7). A maior 

parte dos centros de compras deve encerrar as atividades das lojas às 21h, e o funcionamento da 

praça de alimentação às 22h. 

 

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio 

AM), as lojas do comércio do Centro da cidade funcionarão normalmente no sábado, de 9h às 13h. 

Na segunda (7), as lojas abrirão ao público no mesmo horário. 

 

Confira os horários de cada centro de compras: 

 

Sumaúma Park 

 

No sábado (5), o shopping, localizado na Zona Norte da cidade, funcionará normalmente, das 

10h às 22h. O supermercado estará aberto das 8h às 22h. No domingo (6), haverá alteração no 

horário: as lojas das 14h às 21h e a praça de alimentação das 12h às 22h. No feriado de segunda-

feira (7), a praça de alimentação e os espaços de lazer estarão abertos das 12h às 22h e as lojas 

estarão em funcionamento das 12h às 21h. O Supermercado DB funciona normalmente das 8h às 

22h. 

Studio 5 

Localizado na Avenida General Rodrigo Otávio, Zona Sul, o centro de compras funcionará 

normalmente no sábado, de 10h as 22h. Na segunda (7), o funcionamento será das 12h às 21h. 

Meio: Site G1 

Editoria: Cidade Horário: 20:40h   Data: 03/09/2015  

http://g1.globo.com/tudo-sobre/amazonas


 

Manaura Shopping (Foto: Jamile Alves/G1 AM) 

Manauara 

O Manauara Shopping funcionará em horário normal durante o feriado de Elevação do 

Amazonas à Categoria de Província, comemorado no sábado (5). As lojas do centro de compras 

funcionarão das 10h às 22h. A praça de alimentação e e lazer funciona de 10h às 23h. Já na 

segunda-feira (7), feriado de Independência do Brasil, o centro de compras funcionará em 

horário diferenciado. Lojas âncoras funcionarão das 13h às 21h. As lojas satélites abrem das 14h 

às 21h, e a praça de alimentação e de lazer funcionará das 12h às 22h. 

Millennium 

O Millennium Shopping, na Avenida Djalma Batista, informou que neste sábado (5) as lojas e 

quiosques atenderão aos clientes, em horário normal, das 9h às 21h, e a praça de alimentação das 

10h às 22h. Na segunda-feira (7), dia da Independência do Brasil, as lojas e quiosques do mall 

funcionarão das 14h às 20h, e a praça de alimentação irá operar das 12h às 22h, enquanto as salas 

de cinema da rede Cinépolis, sempre a partir das 13h30. 

Manaus Plaza 

O Manaus Plaza Shopping, também na Avenida Djalma Batista, seguirá o horário padrão de 

funcionamento, de 10h às 22h, neste sábado (5). Na segunda-feira (7), Dia da Independência do 

Brasil o centro de compras adotará horário especial. As lojas funcionam de 14h às 20h e a Praça 

de Alimentação de 11h às 21h. 

 

 

Lojas terão atendimento diferenciado  

(Foto: Jamile Alves/G1 AM) 

Amazonas Shopping 

O centro de compras vai funcionar normalmento no feriado de sábado (5). O atendimento ao 



público será das 10h às 20h.  No domingo (6), lojas âncoras e megalojas ficarão abertas 12h às 

21h. Demais lojas, 14h às 21h. Já na segunda (7), o espaço funcionará com o mesmo horário de 

domingo: praça de alimentação e lazer: 12h às 22h; lojas âncoras e megalojas: 12h às 21h; e 

demais lojas: 14h às 21h. 

 

Uai Shopping São José 

O centro de compras situado na Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste, vai funcionar 

normalmente no sábado (5). O atendimento será das 9h às 21h. A praça de alimentação ficará 

aberta até as 22h. Na segunda, o expediente será das 14h às 20h, e a praça das 12h às 21h. 

 

Ponta Negra 

No dia 5, as lojas e praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h. E, no dia 7, as lojas 

funcionarão das 14h às 21h, enquanto a praça de alimentação das 12h às 22h. 

 

Manaus ViaNorte 

No sábado (5), o atendimento ao público será das 10h as 21h. Na segunda, a praça de 

alimentação e áreas de lazer vão funcionar das 12h às 22h. As lojas abrem das 14h às 22h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

AMAZONAS 

Comércio vai funcionar no feriado do 
dia 5 

Portal do Holanda 

Postado em 03/09/2015 às 15h58  

 

A Fecomércio AM informa que o comércio varejista e atacadista de Manaus, com 

base na lei municipal 1.283/08 funcionará no feriado estadual referente à elevação 

do Amazonas à categoria de Província e no feriado nacional de 07/09 (Dia da 

Independência do Brasil) conforme descrito abaixo: 

Dia 05/09 - Elevação do Amazonas à Categoria de Província - funcionamento 

normal dos shoppings e região central, conforme horário de sábado; 

Dia 07/09 - Comércio da região Central - 09:00h às 13:00h. 

Shoppings - Manauara - Ainda não divulgado; 

Studio 5 - Lojas - 15:00h às 21:00h -  Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 

12:00h às 21:00h; 

Amazonas - Lojas - 12:00h às 22:00h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 

12:00h às 22:00h; 

ViaNorte - Lojas - 14:00h às 22:00h -  Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 

12:00h às 22:00h; 

Sumaúma - Lojas - 12:00h às 21:00h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 

12:00h às 22:00h; 

Meio: Portal do Holanda 

Editoria: Cidade Hora: 15:58h Data: 03/09/2015 



Manaus Plaza - Lojas - 14:00h às 20:00h - Praça de Alimentação - 11:00h às 

21:00h; 

Millennium - Lojas - 14:00h às 20:00h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 

12:00h às 22:00h; Cinema a partir das 13:30h; 

Ponta Negra - Lojas - 14:00h às 21:00h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 

12:00h às 22:00h. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


