
 

 
Exposição comemora os 35 anos de carreira do cantor David Assayag 
 
 
O Manauara Shopping será palco da exposição "David Assayag - A Voz da 
Amazônia. 35 anos de história". Os painéis, que narram a vida e a trajetória de 
sucesso do artista de voz vibrante e melódica, ficarão em exibição no período de 
24 de abril a 22 de maio. 
 
A exposição, composta de 10 painéis, narra a trajetória de David Assayag, que 
nasceu em Parintins em 1969 e conquistou não só o Amazonas, mas o Brasil e 
Portugal com sua voz inigualável. Em cada peça, um pouco do talento e da 
determinação do cantor, que mesmo perdendo a visão na adolescência, não se 
deixou abater, trilhou seu caminho no meio artístico e conquistou seu espaço entre 
as grandes vozes. Entre os muitos reconhecimentos, o cantor recebeu, em  1997, 
uma comenda federal por ser o “cantor mais popular da região Norte”. 
 
Os textos e registros fotográficos retratam as mais de três décadas de carreira do 
cantor parintinense. Destaque para a atuação como crooner em bandas de baile 
até a consagração como levantador de toadas no maior festival folclórico do 
mundo, onde levanta a “galera” quando entra na arena. 
 
De acordo com a produtora e curadora Lilian Daniel, a exposição celebra uma 
referência vocal para os novos artistas e também revela as várias fases percorridas 
até a maturidade. "David Assayag é a maior referência musical do Amazonas. Sua 
voz inconfundível já faz parte da memória emocional de duas gerações. É um ídolo 
sem a menor sombra de dúvida", destacou Lilian. 
 
Vitória e superação 
 
Para o artista, a homenagem tem gosto de vitória e superação. David recentemente 
passou por complicações causadas pela Covid-19 e perdeu o irmão Marcos 
Assayag, que era seu empresário. "Depois de um tempo difícil, receber essa 
homenagem faz bem para o coração", declarou.  
 
"Vou encarar isso como uma vitória já que, apesar das perdas, Deus me deu a 
chance de continuar fazendo o que sei fazer de melhor, que é emocionar as 
pessoas como meu canto. Vamos em frente", finalizou David Assayag. 
 
Painéis 
 
A exposição contará com dez painéis:  
 
1 - David Assayag  
2 - O Artista 
3 - Curiosidades 
4 - O Auge Vermelho  
5 - Discografia 
6 - Boi Garantido/ Boi Caprichoso: Títulos  
7 - Dona Nilce  
8 - Composições  
9 - Reconhecimentos/ Programas de TV  
10 - Novo Ciclo/ Redes Sociais  



 

 
 
 
 
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 deManaus. 

 
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 


