
  

 

 

 

 

NOTÍCIAS / ECONOMIA 

Famílias de Manaus lideram o índice de contas 

em atraso, que chega a 42% 

Pesquisa da Fecomércio/SP constata que a dívida média de famílias 
manauaras é de R$ 1.518 

 

Falta de controle no orçamento, imprevistos e a situação econômica do País são os motivos 

que levam as pessoas a se endividaremFoto: Sandro Pereira 

Manaus - Manaus é a capital campeã, de todo o Brasil, em contas 

atrasadas e uma das líderes em renda familiar comprometida. A dívida 

média de famílias manauaras é de R$ 1.518. 

Os dados são da 5ª Radiografia do Endividamento das Famílias 

Brasileiras, estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio/SP), com números mais 

recentes, referente a 2014,. Falta de controle no orçamento, 

imprevistos e a situação econômica do País são os motivos que levam 

as pessoas a se endividarem. 

Meio: D24 AM 

Editoria: Economia Hora: 8h30 Data: 22/11/2015 
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Dentre as famílias de Manaus, 42% estão com dívidas em atraso. A 

pesquisa da Fecomercio/SP considera como atraso o consumidor que 

deixou de pagar as contas a partir de um dia. Dessas pessoas que estão 

com dívidas em Manaus, 42% da renda mensal está comprometida.  

É importante lembrar que o saudável, recomendado pelos economistas 

e bancos, é comprometer, no máximo, 30% da renda mensal, somando 

todas as dívidas. “Quando esse percentual é ultrapassado, é uma 

situação de alerta”, afirma a assessora econômica da Fecomercio/SP, 

Júlia Ximenes. 

A auxiliar de serviços Raimunda Nonata de Alencar passou quase todo 

o ano de 2014 endividada por contas feitas em grandes lojas de roupa. 

“Eu fazia compra de roupa e sapato de R$ 700, R$ 1 mil e parcelava em 

dez meses. Quando passava um mês, lá estava eu fazendo mais 

compras. Só que eu não conseguia pagar a conta toda e só pagava os 

juros. Virou uma bola de neve”, contou Nonata, lembrando que recebe 

um salário mínimo. 

O fim da „bola de neve‟, nesse ano, foi quando o marido de Nonata 

resolveu pôr um limite nos gastos e fez um acordo com as lojas para 

pagar R$ 100, R$ 200 por mês. “Hoje, eu aprendi a me controlar”, 

disse a auxiliar. 

Acima da média 

O resultado de Manaus em inadimplência é bem acima da média 

nacional, de 19%. A pesquisa também mostrou que, de todas as 

famílias de Manaus, 395.066 ou 72% estão com algum tipo de dívida. 

“São pessoas que adquiriram crédito pra comprar uma roupa ou 

fizeram um financiamento de um carro, por exemplo. Mas não quer 

dizer que estão inadimplentes. Inadimplentes são pessoas que fizeram 

compras e não estão conseguindo pagar em dia”, explicou Ximenes. 

Imprevistos criam débitos relâmpagos 

Muitas vezes, as dívidas vêm com imprevistos. É o caso da auxiliar de 

serviços gerais Vânia Braz. Ela fez um empréstimo de R$ 1,5 mil de um 

banco em 2013 para reformar a casa e as parcelas eram debitadas todo 

mês do salário. No mesmo ano, Vânia ficou viúva e viu a empresa em 



que trabalhava ir à falência. “O dinheiro era descontado da minha 

conta, mas depois não tinha mais o que descontar. Acabei não pagando 

mais. Chegaram várias cartinhas me cobrando em casa”, contou. 

Neste ano, já casada com outro homem, Vânia tentou comprar um ar-

condicionado em uma loja de Manaus e não conseguiu por estar com o 

nome restrito em instituição de crédito. “É muito ruim estar com o 

nome sujo e não conseguir comprar”, disse a auxiliar. Vânia e o esposo 

vão tentar negociar a dívida com o banco. 

O valor médio de dívida por família de Manaus é de R$ 1.518. O valor é 

o mais alto da Região Norte, mas está abaixo da média nacional de R$ 

1.968. 

“A gente vive um momento bastante particular de alta de preços 

consecutivos em todo o País, pressão nos preços de transporte, 

habitação, alimentos. Esses itens pesam muito nos itens da família e 

acaba não sobrando o mesmo dinheiro para honrar dívidas”, disse 

Júlia Ximenes. 

As pessoas acabam priorizando o essencial, ou seja, optam por pagar 

contas básicas como alimentação, água e energia. Cartão de crédito e 

financiamento, que têm juros altos, acabam ficando para depois.  

Chama atenção que o índice de inadimplência em Manaus vem 

crescendo nos últimos três anos. Em 2012, Manaus tinha índice de 24% 

das famílias com dívidas em atraso. No ano seguinte, a inadimplência 

avançou para 35%. Já em 2014, 42% das famílias tinham contas 

vencidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les Artistes Café Teatro terá “OverDoze” com 12 horas de 

atrações culturais 

Nesta terça-feira, 24, o Les Artistes Café Teatro, na Av. Sete de Setembro, Centro Histórico, 

será palco para 12 horas de apresentações culturais. Denominada de “OverDoze”, o evento 

reunirá música, dança, artes visuais e cinema. A programação, com entrada gratuita, terá início 

às 9h30 e com término às 20h30 e integra o projeto “Aldeia e Palco Giratório Sesc 2015”, 

realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), com apoio da Prefeitura de Manaus, por 

meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e da Secretaria de 

Estado da Cultura (SEC). 

As atividades começam com a “Mostra Cinema Amazônia das Artes e Cinesec” e com 

intervenções de “Grafitti”, das 9h30 até às 20h. No intervalo, de 14h às 18h, haverá Mostra 

UEA (Universidade do Estado do Amazonas) de Artes. Às 10h, O Grupo de Dança do 

Amazonas, apresentará “Emendas e Remendas”.   Trinta minutos depois, o trabalho infantil 

será encenado na peça “O julgamento do trabalho infantil”. A montagem é de caráter infanto-

juvenil. 

O Coral Jovem Encontro das Águas consta na programação e se apresentará às 14h30. Mais 

tarde, a dança entra em cena, com a apresentação „Just Busquê‟.  Após sua aprensetação na 

segunda edição do “Passo a Paço”, o teatro de rua da Soufflé de Bodó Company, com o 

espetáculo o “Dragão de Macaparana” volta ao Centro para mais uma apresentação. O enredo 

conta a saga de uma trupe de teatro que chega à cidade de Macarapana e o líder Valdinho se 

apaixona pela filha do cangaceiro João Babal. 

A dança mais uma vez toma conta das atividades e às 18h30 inicia a apresentação de “Co 

Réu” da Cia. de Dança Artistas Independentes. E na categoria performance, às 19h, “Hescuta”, 

de Francisco Rider, será a atração. 

A programação conta também com a leitura dramática teatralizada do texto “Cabanagem”, às 

20h.  E encerra às 20h30 como show de Kelly Guimarães. 

SERVIÇO 

O que: “OverDoze” 

Quando: Terça-feira, 24 

Onde: Les Artistes Café Teatro, Av. Sete de Setembro, no Centro Histórico. 

Meio: Portal ManausCult 

Editoria: Cultura   Hora: -- Data: 23/11/2015 



Quanto: Gratuito 

PROGRAMAÇÃO* 

9h30 às 20h- Mostra Cinema Amazônia das Artes e Cinesec/ Intervenção de Grafitti (Artes 

Visuais/Cinema) 

10h- Emendas e Remendas – Gedam (Dança) 

10h30– O julgamento do trabalho infantil (Teatro Infanto/ Juvenil) 

14h às 18h- Mostra UEA de Artes (Artes Visuais/Cinema) 

14h30- Coral Jovem Encontro das Águas (Música) 

16h- Just Busquê – Adriana Góes (Dança) 

17h- O Dragão de Macaparana – Soufflé de Bodó Company (Teatro de Rua) 

18h30- Co réu- Cia. de Dança Artista Independentes (Dança) 

19h- Hescuta- Francisco Rider (Dança Performance) 

20h- Leitura dramática, texto: Cabanagem/ Tesc (Teatro) 

20h30- Kely Guimarães (Música) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les Artistes Café Teatro terá “OverDoze” com 12 
horas de atrações culturais 

Nesta terça-feira, 24, o Les Artistes Café Teatro, na Av. Sete de Setembro, Centro 

Histórico, será palco para 12 horas de apresentações culturais. Denominado de 

“OverDoze”, o evento reunirá música, dança, artes visuais e cinema. A programação, com 

entrada gratuita, terá início às 9h30 e com término às 20h30 e integra o projeto “Aldeia e 

Palco Giratório Sesc 2015”, realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), com apoio 

da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos 

(Manauscult) e da Secretaria de Estado da Cultura (SEC). 

As atividades começam com a “Mostra Cinema Amazônia das Artes e Cinesec” e com 

intervenções de “Grafitti”, das 9h30 até às 20h. No intervalo, de 14h às 18h, haverá Mostra 

UEA (Universidade do Estado do Amazonas) de Artes. Às 10h, o Grupo de Dança do 

Amazonas, apresentará “Emendas e Remendas”. Trinta minutos depois, o trabalho infantil 

será encenado na peça “O julgamento do trabalho infantil”. A montagem é de caráter 

infanto-juvenil. 

Meio: Portal Amazonas Notícias 

Editoria: Cultura   Hora: -- Data: 23/11/2015 



O Coral Jovem Encontro das Águas consta na programação e se apresentará às 14h30. 

Mais tarde, a dança entra em cena, com a apresentação „Just Busquê‟. Após sua 

apresentação na segunda edição do “Passo a Paço”, o teatro de rua da Soufflé de Bodó 

Company, com o espetáculo “O Dragão de Macaparana”, volta ao Centro para mais uma 

apresentação. O enredo conta a saga de uma trupe de teatro que chega à cidade de 

Macarapana, onde o líder Valdinho se apaixona pela filha do cangaceiro João Babal. 

A dança mais uma vez toma conta das atividades e às 18h30 inicia a apresentação de “Co 

Réu” da Cia. de Dança Artistas Independentes. E na categoria performance, às 19h, 

“Hescuta”, de Francisco Rider, será a atração. 

A programação conta também com a leitura dramática teatralizada do texto “Cabanagem”, 

às 20h. E encerra às 20h30 como show de Kelly Guimarães. 

SERVIÇO 

O que: “OverDoze” 

Quando: Terça-feira, 24 

Onde: Les Artistes Café Teatro, Av. Sete de Setembro, no Centro Histórico. 

Quanto: Gratuito 

PROGRAMAÇÃO* 

9h30 às 20h- Mostra Cinema Amazônia das Artes e Cinesec/ Intervenção de Grafitti (Artes 

Visuais/Cinema) 

10h- Emendas e Remendas – Gedam (Dança) 

10h30- O julgamento do trabalho infantil (Teatro Infanto/ Juvenil) 

14h às 18h- Mostra UEA de Artes (Artes Visuais/Cinema) 

14h30- Coral Jovem Encontro das Águas (Música) 

16h- Just Busquê – Adriana Góes (Dança) 

17h- O Dragão de Macaparana – Soufflé de Bodó Company (Teatro de Rua) 

18h30- Co réu- Cia. de Dança Artista Independentes (Dança) 

19h- Hescuta- Francisco Rider (Dança Performance) 

20h- Leitura dramática, texto: Cabanagem/ Tesc (Teatro) 

20h30- Kely Guimarães (Música) 

*Toda a programação, assim como quaisquer eventuais alterações na mesma, são de 

responsabilidade dos organizadores do evento. 

 

 

 



 

 

 

„OverDoze‟: Les Artistes Café 
Teatro terá 12 horas de 
atrações culturais, em Manaus 
Com entrada gratuita, público poderá assistir a espetáculos de música, 

dança, teatro, artes visuais e cinema de 9h30 às 20h30 desta terça (24) 

 
„OverDoze‟ acontece no Les Artistes Café Teatro, no Centro de Manaus (Marcio James/Semcom) 

Nesta terça-feira (24), o Les Artistes Café Teatro, na av. Sete de Setembro, 

Centro Histórico de Manaus, será palco para 12 horas de apresentações 

culturais. 

Denominado de “OverDoze”, o evento reunirá música, dança, artes visuais 

e cinema. A programação, com entrada gratuita, terá início às 9h30 e com 

término às 20h30 e integra o projeto “Aldeia e Palco Giratório Sesc 2015”, 

realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), com apoio da Prefeitura 

de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e 

Eventos (Manauscult) e da Secretaria de Estado da Cultura (SEC). 

As atividades começam com a “Mostra Cinema Amazônia das Artes e 

Cinesec” e com intervenções de “Grafitti”, das 9h30 até às 20h. No 

Meio: Portal  A Crítica 

Editoria: Cultura   Hora: -- Data: 23/11/2015 
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intervalo, de 14h às 18h, haverá Mostra UEA (Universidade do Estado do 

Amazonas) de Artes. 

Às 10h, o Grupo de Dança do Amazonas, apresentará “Emendas e 

Remendas”. Trinta minutos depois, o trabalho infantil será encenado na 

peça “O julgamento do trabalho infantil”. A montagem é de caráter 

infanto-juvenil. 

O Coral Jovem Encontro das Águas consta na programação e se 

apresentará às 14h30. Mais tarde, a dança entra em cena, com a 

apresentação “Just Busquê”. 

Após sua apresentação na segunda edição do “Passo a Paço”, o teatro de 

rua da Soufflé de Bodó Company, com o espetáculo “O Dragão de 

Macaparana”, volta ao Centro para mais uma apresentação. O enredo 

conta a saga de uma trupe de teatro que chega à cidade de Macarapana, 

onde o líder Valdinho se apaixona pela filha do cangaceiro João Babal. 

Mais uma vez, a dança toma conta das atividades e às 18h30 inicia a 

apresentação de “Co Réu” da Cia. de Dança Artistas Independentes. E na 

categoria performance, às 19h, “Hescuta”, de Francisco Rider, será a 

atração. 

A programação conta também com a leitura dramática teatralizada do 

texto “Cabanagem”, às 20h. E encerra às 20h30 como show de Kelly 

Guimarães. 

Serviço 

O que: “OverDoze” 

Quando: Terça-feira, 24 

Onde: Les Artistes Café Teatro, Av. Sete de Setembro, no Centro Histórico 

Quanto: Gratuito 

Programação 

9h30 às 20h- Mostra Cinema Amazônia das Artes e Cinesec/ Intervenção 

de Grafitti (Artes Visuais/Cinema) 

10h- Emendas e Remendas – Gedam (Dança) 

10h30- O julgamento do trabalho infantil (Teatro Infanto/ Juvenil) 

14h às 18h- Mostra UEA de Artes (Artes Visuais/Cinema) 

14h30- Coral Jovem Encontro das Águas (Música) 

16h- Just Busquê, com Adriana Góes (Dança) 

17h- O Dragão de Macaparana – Soufflé de Bodó Company (Teatro de 

Rua) 



18h30- Co réu, da Cia. de Dança Artista Independentes (Dança) 

19h- Hescuta, de Francisco Rider (Dança Performance) 

20h- Leitura dramática, texto: Cabanagem/ Tesc (Teatro) 

20h30- Kely Guimarães (Música) 

*Com informações da assessoria de imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal A Crítica 

Editoria: Cidades   Caderno: -- Data: 24/11/2015 
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PLUS / ARTES & SHOWS 

Les Artistes Café terá programação cultural de 

12 horas 

Denominada de ‘OverDoze’, evento com entrada gratuita reunirá 

música, dança, artes visuais e cinema. 

Programação, que terá início às 9h30 e  término às 20h30, integra o projeto ‘Aldeia e 

Palco Giratório Sesc 2015’.Foto: Divulgação 

Manaus - Na noite desta terça-feira (24), o Les Artistes Café Teatro, 

localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro, será palco para 12 

horas de apresentações culturais. Denominada de „OverDoze‟, o evento 

reunirá música, dança, artes visuais e cinema. 

A programação, com entrada gratuita, terá início às 9h30 e término às 

20h30. Ela integra o projeto „Aldeia e Palco Giratório Sesc 2015‟. 

  

As atividades começam com a Mostra „Cinema Amazônia das Artes e 

Meio: D24 AM 
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Cinesec‟ e com intervenções de „Grafitti‟, das 9h30 até as 20h. No 

intervalo, de 14h às 18h, haverá Mostra UEA de Artes. Às 10h, O Grupo 

de Dança do Amazonas apresentará „Emendas e Remendas‟.   Trinta 

minutos depois, o trabalho infantil será encenado na peça „O 

julgamento do trabalho infantil‟. A montagem é de caráter 

infantojuvenil. 

  

O coral jovem do Encontro das Águas consta na programação e se 

apresentará às 14h30. Mais tarde, a dança entra em cena, com a 

apresentação „Just Busquê‟. 

 Após sua apresentação na segunda edição do „Passo a Paço‟, o teatro de 

rua da Soufflé de Bodó Company, com o espetáculo o „Dragão de 

Macaparana‟ volta ao Centro para mais uma apresentação. O enredo 

conta a saga de uma trupe de teatro que chega à cidade de Macarapana 

e o líder Valdinho se apaixona pela filha do cangaceiro João Babal. 

  

A dança, mais uma vez, toma conta das atividades e às 18h30 inicia a 

apresentação de „Co Réu‟ da Cia. de Dança Artistas Independentes. E 

na categoria performance, às 19h, „Hescuta‟, de Francisco Rider, será a 

atração. 

A programação conta, também, com a leitura dramática teatralizada do 

texto „Cabanagem‟, às 20h.  E encerra às 20h30, com show de Kelly 

Guimarães. 
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Senac oferece curso gratuito de vendas 
 nov 24, 2015  Cidade  0 

 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) oferece o curso “Talento em Vendas”. 

O curso será realizado no Centro de Formação Profissional Pequeno Franco, na rua Saldanha 

Marinho, 410, Centro, no período de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2015, no horário de 

18 às 22h. 

O objetivo é aperfeiçoar e rever as técnicas de venda/ atendimento, na busca por uma 

oportunidade neste período festivo. As inscrições poderão ser feitas na unidade onde 

acontecerá o curso. O período de matrícula foi definido no período de 24 a 26 de novembro ou 

até o término das vagas. 

São pré-requisitos para matrícula: Ensino Médio Completo, Informática Básica (comprovada) e 

experiência em vendas, além de documentos como RG, CPF e Comprovante de Residência 

(original e cópia), Declaração Escolar ou Certificado e Informática Básica (Certificado). 

O curso é gratuito e com programa diferenciado. Os egressos do curso participarão de um 

processo seletivo para trabalhar em lojas da cidade. 
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