
 

 

 

 

 

BY MARCOS PONTES ON 3 DE DEZEMBRO DE 2015+NOTÍCIAS 

 
Lojistas afirmam que movimento segue enfraquecido desde o final de 2014, mas mantêm a 

esperança na recuperação das vendas na segunda principal data para o setor – foto: Alberto César 

Araújo 

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

base na lei municipal 1.283/08 funcionará no feriado municipal de 8/12, dia de 

Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, conforme descrito abaixo: 
Dia 07/12 – segunda-feira – Comércio da região central e shoppings – funcionamento 

normal; 

Dia 08/12 – terça-feira – Comércio da região Central – 9h às 13h. 

Os shoppings funcionarão com horário normal de terça-feira, com exceção do Manaus 

Plaza. 

Shoppings – Manauara – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 

10h às 23h; 

Studio 5 – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h; 

Amazonas – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h; 

ViaNorte – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h; 

Sumaúma – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h; 

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de Alimentação – 11h às 21h; 

Millennium – Lojas – 9h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h; 

Ponta Negra – Lojas – 10h às 22h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 10h às 22h. 

Uai Shopping – Lojas – 9h às 21h – Áreas de Lazer e Praça de Alimentação – 11h às 22h. 
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Comércio terá horário diferenciado durante 

feriado da Padroeira do AM e Manaus 

 

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

base na lei municipal 1.283/08 funcionará no feriado de 08/12,  em comemoração 

ao dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do AM e de Manaus, conforme 

descrito abaixo. 

• Shoppings: Studio 5 – Praça de alimentação, lojas e quiosques de 12:00h às 

21:00h; 

Manaus Plaza – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Shopping Millenium – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Manauara Shopping – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Amazonas Shopping – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Shopping Ponta Negra – Início das atividades às 12:00h até às 22:00h. 

• Comércio da região Central: 09:00h às 13:00h. 
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Mais de 20 mil veículos devem deixar a 

capital durante o feriado prolongado  

 

Mais de 20 mil veículos devem deixar a capital – foto: Márcio Melo 

Mais de 20 mil veículos devem deixar a capital no feriado prolongado  nesta 

sexta-feira (4), com o ponto facultativo para servidores públicos e federais, 

conforme estimativas da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado 

do Amazonas (Arsam). 

De acordo com a Arsam,  durante todo o feriado, a fiscalização do serviço de 

transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros será operada por 

cinco empresas permissionárias. A fiscalização vai contar com a participação 

do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Polícia 

Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil em pontos estratégicos de 

saídas da capital. 

O feriadão vai alterar o funcionamento de serviços essenciais como bancários, 

horário do comércio e funcionamento de serviços hospitalares. 
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De acordo com o presidente do sindicato dos bancários do Amazonas (Seeb-

Am), Nindberg Barbosa, os bancos vão funcionar normalmente na segunda-

feira (7), já no dia do feriado fecham e retornam normalmente na quarta-feira 

(9). 

Os serviços básicos de saúde mantidos pelo governo do Estado e pela 

prefeitura vão manter plantões 24h para atender a população em geral, no caso 

da  Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o plantão será mantido por meio 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu – 192) e na Maternidade 

Moura Tapajoz, localizada na avenida Brasil, na Compensa, Zona Oeste, que 

exercerá suas atividades integralmente neste período do feriado prolongado. 

As demais unidades municipais de saúde, como Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) e Policlínicas, que realizam atendimento ambulatorial, suspenderão suas 

atividades neste período, reestabelecendo o atendimento no dia (9). 

A  Secretaria Estadual de Saúde (Susam) informou que a rede de urgência, 

formada por nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) e uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) – para onde devem ser encaminhados, 

prioritariamente, os casos de urgência de baixa e média complexidade, como 

crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito –, além de 07 

Prontos-Socorros. 

Para o atendimento às grávidas, a Susam disponibiliza sete maternidades que 

funcionam todos os dias, também em regime de 24 horas. 

As unidades do programa Farmácia Popular estarão funcionando normalmente 

na segunda (7), das 8h às 18h. Só não abrem no feriado da terça-feira, 

voltando a atender na quarta-feira, a partir das 8h. 

De acordo com a Federação do Comércio do Estado do Amazonas 

(Fecomércio), o comércio não será afetado com o feriado.  Ainda segundo o 

órgão, a rede varejista e atacadista de Manaus, com base na lei municipal 

1.283/08,  também funcionará no feriado do dia (8), 

Na segunda-feira (7), o comércio da região central e shoppings terá 

funcionamento normal. Já na terça-feira (8), o  comércio da região central 

funcionará de  9h às 13h. Os shoppings funcionarão com horário normal de 

terça-feira, com exceção do Manaus Plaza,  onde as lojas funcionaram no 

horário de 9h ás 21h. Áreas de lazer e praça de alimentação funcionará de 10h 

às 22h. 

 

 



 

 

 

 

 

A 

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

base na lei municipal 1.283/08 funcionará no feriado de 08/12,  em comemoração 

ao dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do AM e de Manaus, conforme 

descrito abaixo. 

• Shoppings: Studio 5 – Praça de alimentação, lojas e quiosques de 12:00h às 

21:00h; 

Manaus Plaza – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Shopping Millenium – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Manauara Shopping – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Amazonas Shopping – Horário normal – 10:00h às 22:00h; 

Shopping Ponta Negra – Início das atividades às 12:00h até às 22:00h. 

• Comércio da região Central: 09:00h às 13:00h. 
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Feriados prolongados programados para  2016 

somam quase um mês 

Serão 28 dias de folgas que caem durante a semana e próximos aos 

finais de semana 

 

Para aqueles que gostam de aproveitar feriados prolongados em balneários como a 

Ponta Negra, não faltarão oportunidades em 2016Foto: Reinaldo Okita 

Manaus - O ano de 2016 terá quase um mês de dias de folga, devido 

aos feriados prolongados. Enquanto o comércio e o segmento de 

restaurantes lamentam as perdas, consumidores que conseguem se 

programar conquistam dias de descanso ou lazer, aumentando a 

movimentação dos balneários. Em 2016, serão 28 dias de feriados que 

caem durante a semana e próximo aos finais de semana. O ano já vai 
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começar com um feriado prolongado, com o dia 1º, Dia de 

Confraternização Universal, caindo na sexta-feira. 

Outro longo feriado será no mês de setembro, com cinco dias de folga 

na Semana da Pátria. O descanso começará no sábado, passando pela 

segunda com o Dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província 

e terminando na quarta-feira, com o Dia da Independência do Brasil.  

A funcionária pública federal Márcia Prado, que tem direito a repartir o 

período de férias em três vezes, costuma se programar durante os 

feriados. “No meu caso, como sou funcionária pública federal, preciso 

aliar o feriado aos interesses do órgão. O que fazemos é parcelar um 

período de 10 dias de férias e emendar com os feriados pra conseguir 

um tempo maior”, disse Márcia. A programação é feita, também, 

acompanhando as promoções de passagens aéreas. 

Um dos bons períodos para viajar é o carnaval, mas nesse caso, para 

fora do Brasil. “Nesse ano, os colégios deram uma semana inteira de 

feriado. Então foi bom pra poder viajar com as crianças. Foram nove 

dias de viagem”, afirmou a funcionária pública. 

 

O ideal, para quem pode sair do Amazonas ou até do Brasil, é 

acompanhar como estão os preços de passagens e até dos hotéis 

disponibilizados, sempre estando atento ao calendário escolar, para 

aqueles que têm crianças na família. 

Além dos feriados que caem na sexta-feira, tem aqueles que caem na 

quinta-feira, com chances de ser prolongado.  É o caso do feriado de 

Tiradentes, em 21 de abril, que cairá em uma quinta-feira. 

Os balneários que ficam próximos de Manaus, como na BR-174, AM-

010 e depois da Ponte Rio Negro também ganham com os feriados 

prolongados. “Quando o feriado vem numa segunda ou numa sexta, 

geralmente dá bastante movimento. É o melhor dia pra quem tem 

balneário, quando a gente consegue recuperar alguma coisa”, disse o 

proprietário do Restaurante e Balneário 21, no km-21, da BR-174, 

Pedro Eduardo Filho. Dias ensolarados ajudam ainda mais o 

movimento a crescer.  



Mas a crise econômica de 2015 também chegou aos balneários da 

região metropolitana de Manaus e o movimento está devagar. “A crise 

está afetando. As pessoas vão, mas não gastam tanto, reduzem na 

alimentação, na compra de suco e refrigerante”, informou Filho, 

destacando que teve que reduzir o quadro de funcionários de 21 para 16 

pessoas. 

Comércio tem perdas 

Se o setor de balneário ganha com os feriados, comércio e alimentação 

perdem, como ocorreu em 2015. “Ainda não fizemos avaliação para o 

ano que vem, mas esses feriados eram o maior problema desse ano. 

Quando cai no sábado é horrível. Na sexta, pior ainda”, afirmou o 

presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), 

Ralph Assayag.  

As vendas no comércio caem porque os bancos fecham, moradores de 

Manaus viajam, lojas do Centro e dos bairros da capital funcionam até 

as 13h e os shoppings operaram normalmente a partir do turno da 

tarde nos feriados.  

Em 2015, foram 31 dias de feriados que caíram no meio da semana ou 

próximo ao final de semana, prolongando as folgas. “Quando o feriado 

cai sexta-feira, significa dizer que quinta já começa a paralisação. 

Aliado à crise que estamos vivendo, com a renda familiar que diminuiu, 

você sente que isso prejudica com certeza o comércio e a indústria 

turística”, afirma o vice-presidente da Federação de Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), 

Aderson Frota. 
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