
 

 
 

 
Alimentação no Manauara Shopping aos domingos 

 

A praça de alimentação do Manauara Shopping volta a funcionar neste domingo 
(11). Os clientes poderão desfrutar do almoço em família ou do lanche da tarde 
no período de 12h às 16h. Os restaurantes e lanchonetes prepararam-se para o 
atendimento ao público cumprindo os protocolos de segurança, entre eles o 
distanciamento entre as mesas para garantir o bem-estar dos clientes de forma 
que a refeição no shopping seja um passeio agradável e saborosamente 
desestressante. 
 
 
Sobre o Manauara Shopping 

 
Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada 
na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, 
decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento 
com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios 
Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o 
logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício. 

 
Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: 
Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas 
de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas - 
e um teatro com 600 lugares. 

 
O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) 
concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. 
Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do 
TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e 
visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de 
Manaus. 

 
Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers 

 
A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior 
administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões 
brasileiras e tem um portfólio de 39 shoppings, com participação em 27 
empreendimentos e a administração de 12 shoppings de terceiros. 

 
Informações para a Imprensa 
F5 Comunicação e Eventos 
Corporativos Assessoria – (92) 
3223-8076 
Contato (s) – (92) 99482-9400 / 99110-6901 
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