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AGENDA02

TST anula acordo fi rmado por sindicato sem anuência de trabalhadores 

07/12/21 - A Subseção 
II Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-2) do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
desconstituiu acordo fi rmado 
entre a Nexans Brasil S.A., 
de Lorena (SP), e o sindicato 
da categoria em relação a 62 
empregados que não assina-
ram declaração de anuência. 
Segundo o colegiado, o sindi-
cato não pode atuar na defe-
sa dos direitos dos trabalha-
dores substituídos por ele sem 
sua autorização expressa, 
nem mesmo sob a alegação 
de que o acordo teria sido 
aprovado em assembleia.

Ação coletiva
O caso teve origem com 

uma ação coletiva ajuizada 
pelo Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias Metalúr-

gicas, Mecânicas e de Ma-
terial Elétrico de Campinas 
e outros municípios contra a 
empresa, requerendo, entre 
outros, o pagamento do adi-
cional de periculosidade e 
do intervalo intrajornada su-
primido. O juízo de primeiro 
grau julgou a ação parcial-
mente procedente. 

Limites
Após o esgotamento das 

possibilidades de recurso 
(trânsito em julgado), o Mi-
nistério Público do Trabalho 
ajuizou ação rescisória, com 
o argumento de que o sindi-
cato teria ultrapassado os li-
mites legais de sua atuação, 
adotando conduta que exigi-
ria autorização expressa de 
cada substituído. Segundo o 
MPT, para a validade da tran-

sação, seria imprescindível 
a autorização individual de 
cada empregado, que conta-
ra com a presença de apenas 
108 trabalhadores.

Em sua defesa, a empre-
sa e o sindicato sustentaram 
que, além da votação em 
assembleia, cada substituído 
teria assinado declaração in-
dividual de anuência com os 
termos do acordo, à exceção 
de 62 que não teriam sido lo-
calizados.

A ação rescisória foi jul-
gada improcedente pelo TRT, 
levando o MPT a interpor re-
curso ordinário ao TST.

Autorização
O ministro assinalou, ain-

da, que o sindicato pode atu-
ar na defesa dos direitos dos 
substituídos, mas não sem sua 

autorização expressa, nem 
mesmo sob a alegação de 
que o acordo teria sido apro-
vado em assembleia sindical. 
Na sua avaliação, essa apro-
vação não estende seus efei-
tos sobre trabalhadores que 
não participaram da votação, 
porque o votante é titular ape-
nas do seu direito material e 
não tem legitimidade para, 
com seu voto, deliberar sobre 
direitos de terceiros.

Por maioria, a SDI-2 des-
constituiu a sentença homo-
logatória do acordo judicial 
em relação aos trabalhadores 
que não consentiram com ele, 
determinando o prossegui-
mento da reclamação traba-
lhista originária. Quanto aos 
demais, o vício de consenti-
mento não se caracteriza. 

Fonte: TST

Palavra do Presidente
RALPH ASSAYAG

Expandindo
o alcance dos negócios

Evolução das vendas do comércio e dos serviços 
são essencialmente determinadas pela demanda 
dos consumidores. Temos visto maior fl exibilização 
da pandemia com a ampliação da circulação das 
pessoas nas ruas e zonas comerciais, em que o 
avanço da imunização tem levado os consumidores 
a retomarem gradativamente as compras nos esta-
belecimentos físicos. Esse movimento deve continuar 
nos próximos meses, mas, alguns desafi os e incer-
tezas nos fazem repensar o que esperar para o co-
mércio em 2022....

Para este ano, empreender, expandir, exportar, 
cuidar das fi nanças. Esses são alguns dos verbos 
que serão conjugados diariamente ao longo deste 
ano por centenas de pessoas que fazem a roda da 
economia girar e são os responsáveis pela produ-
ção da riqueza na região. Aqui, falo de maneiras 
que podem inspirar outros cidadãos para o mesmo 
caminho ou como forma de descoberta de novas 
possibilidades. Que sejam dias de prosperidade e 
crescimento!

Cuidar das próprias fi nanças
Embora nem tudo saia como o planejado na lis-

tinha de ano novo, esse foco nas fi nanças é uma 
decisão que faz a vida fi car mais tranquila. Para este 
ano, devemos estudar um pouco mais na tentativa de 
diversifi car seus investimentos, já que considero ter 
um perfi l bastante conservador nesse aspecto. “Não 
gosto muito de arriscar, estudo o momento para ter 
um bom equilíbrio”.

Expandir a empresa é a meta deste ano
Para fazer a empresa crescer ainda mais deverá 

traçar já no começo do ano uma meta, dependendo 
do segmento como o de joias por exemplo, que in-
clua brincos, pulseiras e anéis, com coleção à mãe 
e fi lha.

”Sempre com o objetivo de gerar mais empregos 
e renda, o que vai dar apoio à economia da cidade”.

 A opção por expandir o negócio no início do 
ano, é uma decisão estratégica, já que o período é 
considerado de alta temporada, principalmente para 
a prática esportiva. “Devemos estar o mais prepara-
dos possível. Estaremos fazendo o que a gente gosta, 
para pessoas de quem a gente gosta, por isso esta-
mos muito otimistas que o ano de 2022 será muito 
bom para o comércio”.

O Lo jis ta
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Secretário da SSP, General Carlos Mansur destaca investimentos 
na área de segurança pública durante visita de cortesia à CDL

Informe Jurídico

A anulação diz respeito a 62 empregados que não assinaram a concordância.

ESTE MATERIAL A
INDA NÃO
 SAIU

O O 
p r e s i -
d e n t e 
da Câ-
m a r a 
de Diri-

gentes Lojistas de Ma-
naus, Ralph Assayag 
recebeu, na tarde do 
dia 26 de janeiro, o se-
cretário de estado de 
Segurança Pública do 
Amazonas (SSP/AM), 
General Carlos Alber-
to Mansur; o secretário 
executivo-adjunto de 
Inteligência, Coronel 
do Exército Brasileiro 
Jorge Gonçalves e 
o secretário executi-
vo-adjunto de Ope-
rações, Coronel da 
Polícia Militar Cledemir 
Silva, na sede da enti-
dade, localizada na 
avenida Djalma Batis-
ta, zona centro-sul.

 O encontro contou 
com a participação do 
diretor da Federação 
das Câmaras de Di-
rigentes Lojistas do 
Amazonas (FCDL-AM), 
Salomão Benchimol; 
os vice-presidentes da 
CDL Manaus, Antônio 
Kizem, Marcelo Lobo e 
Raul Andrade, além do 
diretor, Hélio Alexan-
dre e o superintenden-
te, Manuel Joaquim.

O encontro foi uma 
visita de cortesia, onde 
o presidente da CDL 
Manaus aproveitou 
a oportunidade para 
explicar aos convida-
dos sobre o sistema da 
Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e o fun-
cionamento do Serviço 
de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). 

O vice-presidente 
da CDL Manaus, Raul 
Andrade solicitou que 
fosse feito uma segu-
rança mais rígida nas 
paradas de ônibus. 

“Nós que somos do 
comércio nos preo-
cupamos pois, temos 
muitos funcionários 
que pegam ônibus que 
chegam nas paradas 
e são assaltados. Esse 
é um pleito do comér-
cio. São pessoas que 
trabalham para conse-
guir o que têm e ainda 
são assaltadas”, disse 
Raul.

Por sua vez, o se-
cretário da SSP, Gene-
ral Mansur comentou 
a ação que já está em 
andamento para com-
bater esses delitos. “Fiz 
uma reunião com o 
comandante da Polícia 
Militar para abordar o 
assunto e montar uma 
estratégia de ação e 
assim combater os ris-
cos nas paradas e nos 
ônibus. Vamos ter uma 
patrulha a pé em pon-
tos estratégicos”, expli-
cou. 

Ainda na oportu-
nidade o secretário 
destacou os projetos 
que estão em anda-
mento e os que ainda 
serão desenvolvidos 
pela SSP em prol da 
segurança da popu-
lação do Amazonas.

“Estamos investindo 
na capacitação e em 
uma integração com 
outros estados onde os 
soldados que irão para 
as ruas irão saber téc-
nicas de como abor-
dar. Outro eixo são as 
entregas do governo 
onde, de julho do ano 
passado até dezem-
bro, 98 milhões foram 
investidos para aqui-
sição de material, são 
recursos do Governo 
do Estado e do Go-
verno Federal. Com-
pramos lanchas blin-
dadas, viaturas com 
tecnologia embarca-

da, o Centro Eletrônico 
com 350 câmeras no 
eixo de infraestrutura 
e iremos construir o 
Batalhão da Rocam, 
Força Tática”.

Mansur salientou 
a importância dos in-
vestimentos em tecno-
logia para a secretaria 
de Segurança Pública. 
“A palavra chave que 
temos é integração e 
tecnologia, tudo que 

podermos ter e que 
podermos tirar o 
homem e colocar a 
tecnologia, iremos 
fazer, tanto que hoje 
o Centro Integrado 
de Comando e Con-
trole (CICC), que foi 
inaugurado em 2014 
e o qual eu estou com 
recurso para revitali-
zar todo o Centro, 
vou mudar o equipa-
mento que está lá e 

colocar mais moder-
no e revitalizar todo 
o sistema do 190”, 
finalizou Mansur.

O presidente da 
CDL Manaus, se 
propôs a contribuir 
com a Secretaria de 
Segurança na divul-
gação de ações e 
firmar parcerias em 
prol da segurança 
dos lojistas e da po-
pulação.

Coordenador do Neot, Victor Mansur; superintendente da CDL, Manuel Joaquim; diretor 
da FCDL-AM, Salomão Benchimol; vice-presidente da CDL, Marcelo Lobo; diretor da 
CDL, Hélio Alexandre; presidente da CDL, Ralph Assayag; secretário da SSP, Gen. Carlos 
Mansur; secretário da SEAI; Cel. Jorge Gonçalves; vice-presidente da CDL, Antônio 
Kizem e o secretário da SEOPS; Cel. Cledemir Silva (Foto: Mayara Ramos/CDLM)

O secretário da SSP/AM, General Carlos Mansur explanou os projetos que estão sendo 
desenvolvidos pela secretaria de Segurança Pública durante reunião na CDL Manaus
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OO 
governador 
do Amazo-
nas, Wilson 
Lima,  lan-
çou no dia 

19/01, o programa Mais 
Crédito Amazonas visan-
do fortalecer microempre-
endedores da capital e do 
interior, fomentar a gera-
ção de emprego, renda 
e o desenvolvimento dos 
negócios.

O novo programa que 
possuiu um orçamento ini-
cial de R$ 220 milhões 
é uma oportunidade para 
transformar negócios que 
precisam de fôlego finan-
ceiro, seja para capital de 
giro, custeio e investimen-
tos em máquinas e equi-
pamentos

O programa Mais 
Crédito Amazonas vai 
disponibilizar financia-
mentos de até R$100 mil 
e a Agência de Fomento 
do Estado do Amazonas 
analisará os casos em que 
as empresas queiram soli-
tar financiamento acima 
desse valor. 

Os prazos para paga-
mento variam de acordo 
com a atividade e tipo de 
investimento, podendo ter 
até 180 dias de carência 
e taxas de juros subsidi-
adas, prazos flexíveis aos 
Autônomos, Profissionais 
Liberais, Produtores Rurais, 
Cooperativas e Associações 
ligadas ao Agronegócio, 
Microempreendedores 
Individuais – MEI, Micro e 
Pequenas Empresas, visan-
do o melhor aproveitamen-
to e aplicação dos recursos, 
bem como ao crescimento 
e sustentabilidade de ativi-
dades econômicas, como 
forma de inclusão social, 
de fomento ao desenvolvi-
mento regional. 

“Neste momento, nós 
temos duas grandes prio-
ridades: colocar comida 

no prato daquelas pes-
soas que precisam e 
gerar emprego e renda. 
A nossa vida não pode 
parar. Então, no momento 
em que a gente lança um 
pacote desse de R$ 220 
milhões é exatamente para 
garantir a sobrevivência 
das pequenas e microem-
presas, para que elas con-
tinuem tendo condições 
de manter empregadas 
aquelas pessoas que pre-
cisam de um salário para 
sustentar suas famílias”, 
disse o governador.

O programa irá atender 
todos os setores da ativi-
dade econômica, para 
acesso às linhas de finan-

ciamentos, o empreende-
dor deve entrar no Portal do 
Cliente, no site da Afeam 
(www.afeam.am.gov.br). 
Novos usuários precisam 
fazer o cadastro de acesso 
por meio do CPF ou CNPJ 
e na sequência, preencher 
as informações solicitadas, 
incluindo o envio de fotos 
dos documentos. O crédito 
online resguarda a segu-
rança das informações dos 
clientes.

“O processo todo leva 
de 10 a 15 dias, com toda 
a documentação via site, 
mas cumprindo todos os 
requisitos. Cada porte de 
negócio é analisado e nós 
temos todas essas linhas, 

do pequeno empreende-
dor até grandes empre-
sas. Então, é analisado de 
acordo com a categoria 
de cada cliente e com pra-
zos flexíveis”, disse o dire-
tor-presidente da Afeam, 
Marcos Vinícius Castro.

 
Balanço

Durante o anúncio do 
programa Mais Crédito 
Amazonas, o diretor-pres-
idente da Afeam, Marcos  
Vinícius, apresentou o 
balanço das concessões 
de créditos realizadas 
pela Agência. De acordo 
com ele, foram registra-
das 9.014 operações em 
2019, aumentando para 

9.856 em 2020. Em 2021, 
o número de operações de 
crédito subiu para 21 mil, 
sendo 73,5% deste total 
no interior, com aporte 
total de R$ 184 milhões.

“É importante destacar 
que esse fundo de micro 
e pequenas empresas, 
há nove anos, não atin-
gia o que se preconiza 
na constituição estadual, 
que 60% desses recursos 
da agência têm que ser 
para o interior do estado; 
e neste ano chegamos ao 
número de 73,5% no inte-
rior do estado, ou seja, os 
61 municípios foram aten-
didos”, explicou o diretor-
presidente da Agência. 

O Mais Crédito financia 
capital de giro e custeio, 
bem como as principais 
despesas/custos opera-
cionais como folha de 
pagamento, aluguel, con-
tas de consumo, e outros 
necessários para a implan-
tação, manutenção, ampli-
ação e modernização da 
atividade produtiva.

Investimentos fixos para 
adequações e melhorias 
nos estabelecimentos e 
aquisição de máquinas 
e equipamentos, móveis 
e utensílios, implementos 
agrícolas, dentre outros 
para aumento da produ-
tividade com sustentabili-
dade.

Governador Wilson Lima lança programa Mais Crédito 
para auxiliar microempreendedores da capital e do interior

O programa Mais Crédito Amazonas tem como objetivo auxiliar micro e pequenas empresas, produtores rurais e microempreendedores individuais (Foto: Diego Peres/Secom)



Câmara aprova parcelamento de 
dívidas de micro e pequenas empresas

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 46/21, que cria um 
novo programa de parcelamento de dívidas 
de micro e pequenas empresas participantes 
do Simples Nacional, inclusive os microempre-
endedores individuais (MEI) e as empresas em 
recuperação judicial. A proposta será enviada 
à sanção presidencial.

De autoria do Senado, o texto foi aprovado 
com emenda de redação do relator, deputado 
Marco Bertaiolli (PSD-SP). O parcelamento, 
chamado de Programa de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no Âmbito do Simples 
Nacional (Relp), dirige-se às empresas endivi-
dadas, que poderão aderir a ele até o último 
dia útil do mês seguinte ao de publicação da 
futura lei, devendo pagar a primeira parcela 
nesta data para ter o pedido deferido.

Pelo texto, o contribuinte terá descontos 
sobre juros, multas e encargos proporcional-
mente à queda de faturamento no período de 
março a dezembro de 2020 em comparação 
com o período de março a dezembro de 2019. 
Empresas inativas no período também poderão 
participar. 

Depois dos descontos e do pagamento de 
uma entrada, o saldo restante poderá ser par-
celado em até 180 meses, vencíveis em maio 
de cada ano. Entretanto, para dívidas com a 
Previdência Social, o parcelamento será em 60 
meses.

As primeiras 12 parcelas deverão corres-
ponder a 0,4% da dívida consolidada; da 13ª 
à 24ª, a soma total deve ser igual a 0,5% dessa 
dívida; o total da 25ª à 36ª parcela deverá 
somar 0,6% da dívida; e a soma da 37ª par-
cela em diante será o que sobrar dividido pelo 
número de prestações restantes.

Cada parcela terá um valor mínimo de R$ 
300, exceto no caso do MEI, que poderá pagar 
R$ 50 ao mês. A correção será pela taxa Selic, 
incidente do mês seguinte ao da consolidação 
da dívida até o mês anterior ao do pagamento, 
mais 1% no mês em que houver a quitação da 
parcela.

Fonte: Agência Câmara de Notícias
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OO
s e r v i ç o 
de tele-
marketing 
se tornou 
um ele-

mento indispensável às 
empresas. Os negócios 
que não contam com 
esse tipo de ferramenta 
perdem oportunidades 
valiosas. Tanto na con-
quista de novos clientes, 
como para mantê-los, 
até mesmo à distância. 

Mas, isso não é 
tudo! A presença desse 
recurso ainda ajuda 
de maneira significa-
tiva no fortalecimento 
da imagem da empre-
sa no mercado. É de 
suma importância que 
o empresário não só 
descubra o que é essa 
estratégia de marketing, 
como também a explore 
o máximo possível. 

Sempre em busca 
de facilitar os processos 
operacionais e ofere-
cer soluções para seus 
associados, a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Manaus (CDL Manaus), 
disponibiliza em sua 
carteira de ferramentas, 
o serviço de telemarke-
ting, que conta com 
uma equipe altamente 
qualificada e capacita-
da, focada em resulta-
dos.

A Central de 
Telemarketing é uma 
solução receptiva, fun-
cionando como um 
canal de comunicação e 
divulgação de serviços, 
tais como: lembrete de 
cobrança, pesquisa de 
satisfação, felicitação 
de aniversário, capta-

ção de clientes, aluguel 
de pronto atendimento, 
central de atendimento, 
mão de obra de telema-
rketing externos, cliente 
oculto entre outras ati-
vidades.

A versatilidade do 
serviço de televendas 
adequa-se aos mais 
diversos modelos de 
negócios e estratégias 
organizacionais. Todas 
se adequam de modo 
a prestar um atendi-
mento de alta qualida-
de, independente se o 
seu foco é o de vendas 
ou da manutenção de 
relacionamento com os 
clientes. 

Através da utilização 
do marketing por tele-
fone, a empresa poderá 

aumentar consideravel-
mente o seu alcance. 
Afinal, não haverá mais 
barreiras físicas entre os 
vendedores e os clien-
tes. Algo impossível de 
ser alcançado se for 
usado apenas recursos 
do marketing tradicio-
nal. 

A Central de Tele- 
marketing da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Manaus tem capacidade 
para 40 mil chamadas, 
onde é utilizado o mais 
moderno sistema de dis-
cagem do País.

Vantagens do 
Telemarketing

Marketing direto: per-
mite maior controle do 

mercado, tendo em 
vista a abrangência, 
velocidade e direciona-
mento das ações de 
contato com o cliente 
e o índice de respos-
tas muito mais alto que 
os de qualquer outro 
meio.
Vendas: versátil canal 
de vendas, que fun-
ciona para vender e 
promover produtos ou 
serviços
Relacionamento: via-
biliza com facilidade a 
aproximação do clien-
te, possibilitando a exis-

tência de “conversas” 
com a empresa; pro-
picia um atendimen-
to personalizado ao 
cliente, sendo o mais 
interativo dos meios de 
comunicação.
Pesquisas: alta veloci-
dade de resposta para 
as questões empresa-
riais; segmentação, 
orientação e velocida-
de na condução dos 
trabalhos de pesquisa.
Serviços: redução de 
custos operacionais 
(custo da venda, con-
tatos com clientes, etc).

A Central de Telemarketing da CDL Manaus otimiza a comunicação entre a empresa e o cliente por meio de vários e 
efi cientes pacotes de serviços, com capacidade para 40 mil chamadas e o mais moderno sistema de discagem do país

Conheça a Central de Telemarketing da CDL e 
otimize seu canal de atendimento com clientes
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Polo Industrial de Manaus deve produzir 880 mil 
bicicletas, segmento prevê alta de 17,4% em 2022

AA 
C â m a r a 
de Dirigen-
tes Lojista 
de Manaus 
(CDL Ma-

naus) tem a honra de 
parabenizar o advogado 
criminalista José Alber-
to Simonetti, de 43 anos, 
pela posse como o novo 
presidente nacional da 
OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil), em so-
lenidade realizada na 
terça-feira (1º/2), na sede 
nacional da OAB localiza-
da em Brasília

Beto Simonetti substi-
tuiu Felipe Santa Cruz e 
tem mandato até janeiro 
de 2025. Em Manaus, o 

seu escritório Simonetti e 
Paiva Advogados repre-
senta juridicamente a CDL 
Manaus.

No discurso de posse, 
Simonetti reafirmou seu 
compromisso de campa-
nha, que é olhar para to-
das as advogadas e os 
advogados, independen-
temente de onde estejam 
atuando. “Faremos uma 
gestão da Advocacia para 
a Advocacia. Isso implica 
olhar para todo o territó-
rio, inclusive para as lo-
calidades mais distantes. 
Trabalharemos para levar 
às localidades remotas 
ações relacionadas a te-
mas como prerrogativas, 

jovem advocacia, mulher 
advogada, direitos huma-
nos, honorários, defesa da 
democracia e outras ações 
e estruturas que benefi-
ciem diretamente os cole-
gas”.

O novo presidente tam-
bém ressaltou o maior 
avanço que a OAB con-
quistou para a profissão, 
que é a criminalização das 
violações das prerrogati-
vas da Advocacia.

“Esse é um esforço de 
várias gestões. E, por isso, 
agradeço também aos 
presidentes Marcus Vini-
cius Furtado Coêlho, Clau-
dio Lamachia e, mais uma 
vez, Felipe Santa Cruz. To-

dos se empenharam diu-
turnamente para que essa 
conquista fosse nossa”.

Na abertura da sessão, 
o presidente que encerra 
o mandato, Felipe San-
ta Cruz, exaltou a demo-
cracia interna da Ordem 
e cumprimentou a nova 
diretoria eleita e as auto-
ridades presentes. “Esse é 
mais um feliz dia para a 
democracia, da democra-
cia da Ordem dos Advo-
gados, a posse da nova 
diretoria eleita por estron-
dosa maioria. Hoje é um 
dia feliz para mim tam-
bém, pois entrego a pre-
sidência da OAB em boas 
mãos.”.

Eleição
A votação que elegeu 

o advogado foi realiza-
da no dia 31 de janeiro.  
A chapa “OAB de Portas 
Abertas” coordenada por 
Simonetti recebeu 77 dos 
81 votos. 

Além de Beto Simonetti, 
também compõem a nova 
Diretoria do Conselho 
Federal da OAB o vice-
-presidente Rafael Horn, 
a secretária-geral Sayury 
Otoni, a secretária-geral-
-adjunta Milena Gama e 
o diretor-tesoureiro Leo-
nardo Campos.  

Perfil
O novo presidente da 

OAB se chama José Al-
berto Simonetti, mas ado-
ta “Beto Simonetti”, que é 
como é tratado desde que 
começou na profissão 
de advogado, em 2001. 
Ele é formado em direito 
pela Universidade Nilton 
Lins e pós-graduado em 
direito penal e processo 
penal pela Universida-
de Federal do Amazonas 
(UFAM).

Beto Simonetti é o se-
gundo amazonense a as-
sumir o posto mais alto 
na OAB, entidade que 
completará 92 anos em 
2022. Antes dele, Bernar-
do Cabral, presidiu a ins-
tituição de 1981 a 1983.

As fabricantes de bici-
cletas instaladas no Polo 
Industrial de Manaus – 
PIM deverão produzir 880 
mil unidades em 2022. A 
projeção é da Associação 
Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomo-
tores, Motonetas, Bicicle-
tas e Similares – Abraciclo, 
que prevê alta 17,4% na 
comparação às 749.320 
bicicletas que saíram das li-
nhas de montagem no ano 
passado.

Para atingir a meta es-
tabelecida, as associadas 
da Abraciclo trabalham em 
melhorias na infraestrutura 
e em novas tecnologias nas 
linhas de produção.

Duas fabricantes, por 
exemplo, anunciaram no 
fim de 2021 ampliação 
da capacidade produtiva. 
Esses investimentos visam 
atender ao aumento de 
pessoas que aderiram ao 
hábito de pedalar na busca 
por um transporte seguro e 
uma vida saudável duran-

te a pandemia. A bicicleta 
também passou a ser ins-
trumento de trabalho para 
os profissionais que atuam 
nos serviços de entrega.

Fechamento 2021
As fabricantes de bici-

cletas instaladas no Polo 
Industrial de Manaus – PIM 
produziram 749.320 uni-
dades no ano passado, o 
que representa um aumen-
to de 12,6% na compara-
ção com 2020 (665.186 
bicicletas). O volume ficou 
8,6% abaixo da expectativa 
da Abraciclo que era fabri-
car 820.000 bicicletas.

“A falta de insumos foi 
o principal gargalo para 
a retomada do nosso seg-
mento. Tivemos muitos pro-
blemas devido à escassez 
de peças e componentes 
que dificultou a montagem 
de alguns modelos e limi-
tou o processo produtivo”, 
comentou vice-presidente 
do Segmento de Bicicletas, 
Cyro Gazola.

O executivo explica que 
cerca de 50% dos itens de 
uma bicicleta são importa-
dos.

A categoria que mais 
cresceu, em termos per-
centuais em 2021, foi a de 
bicicletas elétricas. No ano 
passado, foram fabricadas 
10.294 unidades, volume 
119% superior ao registra-
do em 2020 (4.701 bicicle-
tas). Apesar de representar 
1,4% do volume de produ-
ção, os números mostram 
uma tendência do mercado 
em relação a esse tipo de 
produto.

No ano passado, foram 
exportadas 28.414 bicicle-
tas, o que representa alta 
de 96,3% na comparação 
com 2020 (14.473 unida-
des). 

A produção de bicicle-
tas totalizou 25.370 uni-
dades em dezembro. Na 
comparação com o mês 
anterior, quando 74.078 
bicicletas saíram das linhas 
de montagem, houve retra-

ção de 65,8%. Em relação 
a dezembro de 2020, o 

saldo também é é negati-
vo: 35,6% menor. Naquele 

mês foram fabricadas 39,4 
mil unidades. 

As fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial produziram 749.320 unidades no ano passado, 
um aumento de 12,6% na comparação com 2020, no toral de 665.186 bicicletas (Foto: Divulgação)

José Alberto Simonetti assumiu a presidência nacional da OAB. natural de Manaus, ele é advogado 
criminalista, possui pós-graduação em Direito Penal e em Processo Penal pela UFAM (Foto: Divulgação)

Nova diretoria da OAB: vice-presidente, Rafael; secretária-geral adjunta, Milena da Gama; presidente 
nacional da OAB, Alberto Simonetti; secretária-geral, Sayury de Otoni e o tesoureiro, Leonardo Campos

Advogado amazonense Beto Simonetti 
assume presidência nacional da OAB 



Exclusive Baby e Kids e DiConceitto Italínea
realizam sonho das mães e levam conforto aos bebês 
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A Exclusive torna o processo de planejamento do quarto do bebê mais fácil e prazeroso para as mamães

UU
ma das etapas 
mais gostosas 
durante a fase 
de esperar um 
bebê é pensar 

em seu quartinho. Toda 
mãe adora planejar cada 
detalhe para receber seu 
pequeno ou pequena com 
amor, conforto e aconche-
go. E foi durante o período 
em que aguardava a che-
gada de sua fi lha que a em-
presária e advogada Jussa-
ra Martins Bertolini teve a 
ideia de abrir um empreen-
dimento voltado exclusiva-
mente para crianças e be-
bês, a Exclusive Baby e Kids. 
A empresária é casada com 
Erasmo Bertolini, mãe de 
um casal de fi lhos, Erasmo 
Bertolini Filho, de 14 anos e 
Maria Isabella Bertolini, de 
6 anos. É fi lha de Francisco 
de Souza Martins e Valdiney 
de Oliveira Martins. 

Tudo começou quando, 
ao engravidar de sua fi lha, 
passou a curtir o momen-
to da gestação, mas, como 
a advocacia tomava mui-
to seu tempo, resolveu dar 
uma freada por conta da 
jornada exaustiva que lhe 
proporcionava. Ela trabalha 
desde os dezoito anos de 
idade, e após o nascimen-
to de Maria Isabella, mu-
dou de segmento e passou 
a empreender, criando um 
empreendimento planejado 
para trabalhar com o públi-
co infantil da primeira infân-
cia, os bebês. 

Jussara abriu uma loja 
de bebê classe A, a Exclu-
sive Baby e Kids, de móveis 
clássicos e montessorianos, 
móveis para decorar quar-
tos de bebês. “Com o passar 
dos tempos, observei que 
os quartos ganhavam mais 
espaço nos lares, deixaram 
de ter apenas o berço, uma 
cômoda e a poltrona, na 
verdade, os pais realizam 
verdadeiro espetáculo nos 
quartos dos bebês, resol-
veram investir, foi quando 
entrei no mercado com o ni-
cho de móveis planejados, 
foi aí que começou minha 
jornada como empreende-

dora”, disse. 
Hoje, a loja Exclusive 

Baby e Kids trabalha na pro-
jeção de móveis e faz pla-
nejamento para quartos de 
bebês, mas, continua com o 
nicho de berços, cômodas, 
decoração e enxoval para 
alegrar os bebês.

Como surgiu a ideia
Bertolini começou a bus-

car pelo Instagram, mode-
los de móveis para o quarto 
da fi lha, visitou às lojas de 
Manaus, mas não encon-
trou nada que lhe agra-
dasse, então, partiu para 
São Paulo, onde encontrou 
o que não conseguia achar 
na capital amazonense, as-
sim, descobriu que realmen-
te a cidade necessitava de 
uma loja que suprisse essa 
demanda para um públi-
co mais exigente, classe A, 
disposta a investir na deco-
ração dos quartos de seus 
bebês. 

Com essa observação, 
viu a oportunidade de trazer 
para Manaus, uma loja com 
esses requisitos que vinha 
encantar e encher os olhos 
de seus clientes. Assim, 
nasceu a Exclusive Baby e 
Kids, há seis anos. “Através 
da Exclusive, o mercado se 
abriu e eu posso dizer que 
somos referência nesse seg-
mento de móveis infantis em 
Manaus”, pontuou.

O projeto foi idealizado 
por Jussara que, se concre-
tizou em julho de 2016, com 
inauguração realizada no 
mês de outubro do mesmo 
ano. Durante esse proces-
so a empresária não teve 
nenhuma dúvida e sempre 
acreditou que ia dar certo. 
Grata a Deus, a empreen-
dedora ressalta que sempre 
foi abençoada nos negó-
cios. “Iniciamos a primei-
ra loja, a Exclusive Baby e 
Kids, com três colaborado-
res, hoje somos uma equipe 
com 20 colaboradores em 
duas lojas gerando empre-
go e renda”, explicou. 

Entretanto, ela faz uma 
ressalva, “No início da 
pandemia em 2019/2021, 

bateu um medo sim, mas 
com boa estratégia estamos 
atravessando esse período, 
e o importante é que não 
houve nenhuma baixa, nin-
guém foi demitido, cada dia 
buscamos aprimoramento 
no mercado, e agora tenho 
mais certeza, já estamos 
com uma indústria de fabri-
cação de móveis, os cola-
boradores são competentes 
e focados no que fazem. O 
objetivo de nosso negócio é 
gerar emprego, gerar renda 
e melhorar a vida de nossa 
população”, ressaltou.  

A base
“Com a observação do 

mercado, senti que Manaus 
ressentia-se de uma loja 
desse tipo, e o que se via 
era as pessoas comprarem 
tudo lá fora, e nesse ponto 
peço apoio da CDL Manaus 
para realizar uma campa-
nha de conscientização in-
centivando que as pessoas 
comprem o máximo de pro-
dutos aqui em nossa cidade, 
pois é aqui que se gera em-
prego, se paga impostos e a 
economia gira aqui. Na ver-
dade, faltava uma loja com 
esse nicho de produtos para 
bebê, Manaus não tinha, 
foi então que aproveitei a 
oportunidade”.

O sucesso
Jussara explicou o motivo 

do sucesso de sua empresa, 
“Eu agradeço a Deus, mas 
tenho muita gratidão pe-
los meus funcionários que 
buscam comigo, pesquisam 
comigo, eles se dedicam, e 
aos clientes, às mães grá-
vidas que confi am no meu 
trabalho, elas entregam o 
sonho de ter um quarto lin-
do para seu bebê, em nos-
sas mãos e fi cam tranquilas, 
certas de que o sonho vai 
se tornar realidade, e com 
muita dedicação”.

A Exclusive Italíenas não 
tem uma fi lial, tem uma se-
gunda loja, pois a DiCon-
ceito Italínea é voltada para 
a parte da casa, é voltada 
para planejar os móveis 
para um ambiente interno. 

“Contratamos quatro ar-
quitetos que fazem os pro-
jetos, enviam para a fábrica 
e então, depois fazemos a 
montagem dos móveis”. De 
acordo com ela, há o desejo 
de expansão, montar uma 
loja exclusiva para vestuá-
rio infantil, desde o recém-
-nascido até o batizado do 
bebê, esse é o plano de ex-
pansão da Exclusive Baby e 
Kids para o ano de 2023.

Trajetória
Para Jussara Bertolini, 

sua trajetória é bem emo-
cionante, pois "Éramos pe-
quenos, com apenas três 
funcionários, quatro comi-
go, tínhamos uma máqui-
na de corte, hoje já temos 
máquinas novas importa-
das da Itália, que além dos 
cortes fazem o acabamen-
to. O fato mais marcante foi 
que no fi m de 2019 e início 
de 2020, havia um anexo 
ao lado da loja, víamos ou-
tras lojas fechando, tive que 
entregar o anexo, mas não 
demitimos nenhum colabo-
rador. Ao contrário, foi um 
ano que mais vendemos, 
vendemos muito, e ao invés 
de demitir, a loja contratou 

vários colaboradores, pois 
o nosso objetivo é contra-
tar mais e assim contribuir 
gerando emprego e renda, 
pagando impostos e for-
talecendo a economia do 
estado”, fi nalizou, ressal-
tando que não é a favor 
das pessoas comprarem 
de fora, porque nesse caso, 
estão tirando emprego das 
pessoas daqui junto os im-

postos que não são pagos, 
prejudicando a economia 
do estado.

Proprietária da Exclusive Baby e Kids e DiConceitto, Jussara Bertolini

Há seis anos no mercado, a Exclusive Baby e Kids é referência no segmento de móveis infantis

Endereço: 
DiConceitto 

Av. João Valério 670
 Vieiralves 

Exclusive Baby e Kids
Rua Rio Purus, 458 
loja 1b - Vieiralves

A Exclusive Baby e Kids  dispõem dos melhores produtos para bebês com qualidade, conforto e elegância
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UU
m mercado 
cada vez mais 
compe t i t i v o , 
seja ele qual 
for, a busca 

pela qualidade deixou de 
ser um diferencial para ser 
uma questão de sobrevi-
vência. Quando falamos 
da implantação e da im-
portância da ISO 9001, 
uma visão de que as insti-
tuições estão cada vez mais 
conectadas com a nova 
realidade se apresenta. 
A certificação ISO 9001 é 
uma norma internacional 
que foca na gestão de qua-
lidade da empresa – aqui 
não importa o setor, o ta-
manho ou atividade de-
sempenhada. 

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Manaus (CDL 
Manaus) foi a primeira en-
tidade lojista do Brasil a 
receber a Certificação ISO 
9001, sendo certificada em 
2003. A organização que 
possui essa certificação é 
vista pelo mercado como 
referência no setor, consi-
derando gestão estratégi-
ca, tática e operacional. 

O significado da sigla 
ISO é International Organi-
zation for Standardization, 
traduzida em português 
como Organização Inter-
nacional de Normatização. 
No Brasil, a Associação 
Brasileira de Normas Téc-

nicas (ABNT) é a instituição 
filiada à ISO, que estabe-
lece uma série de normas 
técnicas para a padroniza-
ção de produtos, serviços, 
processos e outros pontos 
que permitam comprovar o 
cumprimento dos requisitos 
internacionais.

Recertificação
A cada três anos a em-

presa certificada com a ISO 

9001 passa por uma recer-
tificação. A CDL Manaus 
desde a certificação em 
2003, foi 7 vezes recertifi-
cada evidenciando a con-
formidade dos processos e 
organização. Para obter a 
recertificação foi realizada 
uma auditoria do Sistema 
de Gestão da Qualidade, 
que ocorreu entre os dias 
05 a 08 de outubro. Du-
rante esse período, o audi-

tor visitou diversos setores 
da empresa, como Recur-
sos Humanos, Compras e 
Manutenção, Financeiro, 
Comunicação e Marketing, 
Planejamento e Comercial. 
A entidade é certificada 
pela Fundação Vanzolini 
que possui mais de 50 anos 
de atuação.

O gestor do departa-
mento da Qualidade, Ran-
gel Santos, salienta a pa-

dronização e organização 
da entidade que recebe a 
certificação ISO 9001. “A 
empresa que a adota se 
torna mais eficiente em seus 
processos de operação, au-
mentando a produtividade 
e diminuindo as perdas. 
Com isso produz um ciclo 
de melhorias que se refle-
te na otimização do tempo, 
na padronização de ativi-
dades, em produtos e ser-

viços que satisfaçam seus 
clientes, na valorização e 
na capacitação da equipe, 
no monitoramento de seus 
resultados, bem como no 
alcance de melhores resul-
tados financeiros para a or-
ganização”, disse Rangel.

Na conclusão da última 
auditoria foram pontuados 
aspectos importantes que 
demonstram a efetividade 
do Sistema de Gestão e o 
comprometimento dos co-
laboradores e direção. A 
maturidade do Sistema de 
Gestão da Qualidade, ní-
vel de competência e eficá-
cia das pessoas encarrega-
das, gestão de indicadores 
de desempenho, tratados 
mensalmente pelos gesto-
res em reuniões do Comitê 
da Qualidade, Análise Crí-
tica e comprometimento da 
Alta Direção foram acentu-
ados.

“A alta direção preci-
sa garantir as condições 
necessárias para que o 
sistema evolua desde os 
recursos financeiro, o cum-
primento das reuniões de 
Análise Crítica, busca do 
cumprimento das metas 
dos indicadores no senti-
do de aprimorar cada vez 
mais a qualidade do ser-
viço prestado”, disse o su-
perintendente da entidade, 
Manuel Joaquim de Olivei-
ra.

Gestor do dep. da Qualidade, Rangel Santos; gerente Administrativo Financeiro, Rosana Sá, superintendente da CDLM, Manuel Joaquim 
e a assistente da Qualidade, Victória Carvalho exibindo o certificado da ISO 9001 obtida pela entidade, com validade até 2024

CDL Manaus: há mais de 18 anos certificada pela ISO 9001
A entidade lojista foi a primeira do país a receber a certificação, em 2003, sendo recertificada 

pela sétima vez  em 2021, uma evidência da excelência na prestação de seus serviços 

As empresas optantes 
pelo Simples Nacional 
e os microempreende-
dores individuais (MEI) têm 
até 25 de fevereiro para 
renegociar débitos inscritos 
em dívida da União com 
até 70% de desconto e pra-
zo de até 145 meses.

O Programa de Retoma-
da Fiscal da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacio-
nal, prorrogado até o dia 
25 de fevereiro de 2022, 
prevê descontos, entrada 
facilitada e prazo amplia-
do para pagamento. Os 
descontos podem chegar a 
até 100% dos juros, multas 
e encargos legais, limitado 
a 70% do valor total do dé-
bito.

No total, 1.8 milhão de 
empresas estão inscritas 
na dívida ativa da União 
por débitos do Simples Na-
cional, das quais 162.217 
são microempreendedores 
individuais (MEI). O valor 
total dos débitos do Sim-
ples Nacional inscritos na 
dívida ativa da União é de 
R$ 137,2 bilhões.

Veja abaixo as moda-

lidades disponíveis do Pro-
grama de Retomada Fiscal 
disponíveis para as empre-
sas optantes pelo Simples 
Nacional e os microempre-
endedores individuais:

Transação Extraordinária
- Pagamento em até 142 
meses.
- Entrada de 1% (ou 2% se 

o débito tiver parcelamento 
anterior) em até 3 vezes

Transação Excepcional
- Até 70% de descontos. Pa-
gamento em até 142 meses.
- Entrada de 4% em até 12 
meses.
- Desconto considerando o 
impacto financeiro da pan-
demia.

Perse - Programa Emer-
gencial de Retomada do 
Setor de Eventos
- Até 70% de desconto. Pa-
gamento em até 145 meses.
- No primeiro ano, a parce-
la é de 0,3% do valor nego-
ciado.
- Desconto considerando o 
impacto financeiro da pan-
demia.

Transação de 
Pequeno Valor
Para débitos de até 60 sa-
lários mínimos, inscritos em 
dívida ativa há mais de 1 
ano.
- Entrada de 5% (em até 5 
vezes) e o restante com até 
50% de desconto, inclusive 
sobre o principal, em até 55 
meses.

Como aderir:
O processo para nego-

ciar é 100% digital, e deve 
ser acessado no portal RE-
GULARIZE no endereço 
eletrônico  https://www.re-
gularize.pgfn.gov.br/

Podem ser inseridos nas 
negociações débitos ins-
critos na dívida ativa da 
União até 31 de janeiro de 
2022.

Microempresas e MEI têm até 25 de fevereiro 
para renegociar dívidas com até 70% de desconto

Imagem: Divulgação/ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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Volta às aulas: temporada de vendas de material 
escolar traz otimismo para comércio de Manaus 
CC

om o retor-
no das aulas 
100% presen-
ciais, neste ano, 
empresários do 

setor já observam o rea-
quecimento das vendas. 
A expectativa é maior no 
mês de janeiro e início de 
fevereiro, quando os pais 
correm às papelarias para 
providenciar cadernos, 
canetas, papeis especiais, 
lápis, borrachas, estojos, 
mochilas e outros acessó-
rios escolares para a volta 
às aulas. A corrida para 
compra de material esco-
lar está movimentando o 
comércio deste segmento 
em Manaus, isso porquê 
para quem tem filhos, uma 
das prioridades de gastos 
das famílias no início do 
ano é a compra dos itens. 

Com o ensino on-line, 
que foi a realidade da 
grande maioria dos estu-
dantes nos dois últimos 
anos, o consumo de mate-
rial foi menor do que tra-
dicionalmente acontece. 
Assim, há um ambiente 
de entusiasmo para reto-
mada da rotina letiva. A 
livraria MVT, localizada na 
rua Visconde de Utinga, 
Parque das Laranjeiras, 
apostou na exposição de 
materiais escolares em 
promoção, a ornamenta-
ção da loja com balões, a 
interação com os clientes e 
exibição dos produtos nas 
redes sociais. 

A iniciativa dos empre-
sários e sócios, Viviane de 
Souza Tavares e Márcio 
Soares Tavares preten-
de oferecer qualidade e 
variedade de produtos 
aos consumidores além 
de evidenciar a prepa-

ração para esta data. 
“Tivemos um primeiro 
pico na segunda quinzena 
de dezembro e esperamos 
que a segunda quinze-
na em janeiro seja supe-
rior. Até pelo retorno das 
aulas das escolas particu-
lares no final do mês”. Em 
meio a alta demanda a 
empresária prospecta um 
crescimento de 20% no 
faturamento da empresa, 
em comparação ao ano 
passado.

Como estratégia para 
atrair clientes a empre-
sa apostou em sorteios. 
“Estamos com a ação da 
Lista Premiada onde 10 
clientes terão a oportu-
nidade de ganhar o seu 
dinheiro de volta”.

Já a Tropical Atacadão, 
projeta alta nas vendas de 
10% em relação a 2019 e 
2020, visto que em 2021 
foi muito atípico e não 
houve a venda do mate-
rial escolar para o perío-

do de volta às aulas nos 
meses de janeiro e feve-
reiro como é tradicional, 
e sim ao longo do ano. “A 
nossa preparação começa 
desde cedo, pelo menos 6 
meses antes. Acreditamos 
que 2022 será melhor que 
2020, por isso os pedidos 
foram reforçados”, disse 
o diretor de operações, 
Erick Bandeira de Melo.

Segundo a vice-pre-
sidente da Associação 
Brasileira de Educadores 

Financeiros (Abefin), edu-
cadora financeira e conta-
dora, Roberta Veras, para 
economizar na compra do 
material é necessário a 
inclusão do gasto no pla-
nejamento anual. “Uma 
das formas que os pais 
podem economizar sem 
se endividar, é incluir no 
planejamento anual um 
percentual para a com-
pra do material escolar, 
tendo sempre como base 
o ano anterior. É muito 

importante que você faça 
as compras sem parcelar 
no cartão de crédito e se 
parcelar ter a consciên-
cia que isso irá impactar 
nos outros meses”, disse 
Roberta.

A educadora ainda 
sugere algumas dicas para 
economizar “Reaproveite 
material de anos anterio-
res, faça compras com 
duas ou três mães de 
maneira que você possa 
comprar no atacado, não 
leve seu filho para fazer 
as compras com você pois 
irão querer materiais com 
temas atuais, temáticos e 
isso é algo que deve ser 
deixado de lado. É muito 
importante explicar a rea-
lidade financeira que você 
tem para o seu filho para 
que ele entenda”, finali-
zou Veras.

Ano letivo
O início das aulas pre-

senciais do ano letivo de 
2022, das escolas da 
rede pública estadual do 
Amazonas, foi adiado de 
7 para 14 de fevereiro. 
Em virtude do aumento 
dos casos de Covid-19. 
O início do ano letivo em Diferente de 2021, onde o consumo de materiais escolares foi menor devido às aulas serem realizadas de forma híbrida. Em 2022, a expec-

tativa do retorno das aulas presenciais trouxe mais otimismo para o movimento do comércio deste segmento em Manaus (Foto: Divulgação)

Os postos de vacinação nas escolas visam facilitar o acesso dos pais e 
responsáveis aos locais de vacinação (Foto: Antônio Pereira/Semcom)
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Volta às aulas: temporada de vendas de material 
escolar traz otimismo para comércio de Manaus 

2022: feriados e pontos facultativos afetam o varejo no AM
A prefeitura de Manaus di-

vulgou no dia 24 de janeiro o 
calendário de feriados e pon-
tos facultativos para o ano de 
2022 na capital amazonense. 
De acordo com o calendário 
oficial serão 14 feriados, entre 
nacionais, municipais e religio-
sos. Além de 9 pontos facul-
tativos. Com exceção do Dia 
do Trabalhador, Consciência 
Negra e o Natal que irão cair 
todos num domingo, as demais 
datas comemorativas serão ce-
lebradas em dias úteis, o que 
impactará diretamente a ativi-
dade econômica comercial. 

Para o varejo, a quantida-
de de feriados e pontos facul-
tativos trazem prejuízos para 
o segmento. O presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas, 
Ralph Assayag, afirma que o 
país precisa produzir e quan-
do surgem não só os feriados, 
mas os pontos facultativos que 
os governos acabam ceden-
do, o impacto é muito grande 

e pesa. Ao avaliar o peso dos 
dias de ócio para o setor, ele 
exemplifica que um feriado 
que coincide em uma segunda-
-feira, faz o comércio perder 
em torno de 30% no volume 
de vendas “num momento em 
que precisa ter mais oferta de 
emprego. Quando o feriado 
acontece numa sexta-feira as 
perdas chegam a 50%, no sá-
bado esse número é de 60%”, 
explicou.

De acordo com o presiden-
te, quanto maior o número de 
pessoas contratadas e receben-
do seu salário automaticamen-
te existem mais vendas. “Ven-
dendo sem mais paga-se mais 
impostos, com isso o governo 
pode fazer melhorias na nos-
sa cidade. É o que geralmente 
nós pedimos e solicitamos. É 
necessário a diminuição desses 
números tão grandes que nós 
temos de feriados e principal-
mente de ponto facultativo”, 
ressaltou Assayag.

Em 2021, os feriados e pontos facultativos foram suspenso pela Prefeitura de Manaus 
devido à pandemia de Covid-19, com exceção das comemorações de Cinzas, Consci-
ência Negra e a padroeira da cidade e do Estado  (foto: Divulgação)

importante que você faça 
as compras sem parcelar 
no cartão de crédito e se 
parcelar ter a consciên-
cia que isso irá impactar 
nos outros meses”, disse 
Roberta.

A educadora ainda 
sugere algumas dicas para 
economizar “Reaproveite 
material de anos anterio-
res, faça compras com 
duas ou três mães de 
maneira que você possa 
comprar no atacado, não 
leve seu filho para fazer 
as compras com você pois 
irão querer materiais com 
temas atuais, temáticos e 
isso é algo que deve ser 
deixado de lado. É muito 
importante explicar a rea-
lidade financeira que você 
tem para o seu filho para 
que ele entenda”, finali-
zou Veras.

Ano letivo
O início das aulas pre-

senciais do ano letivo de 
2022, das escolas da 
rede pública estadual do 
Amazonas, foi adiado de 
7 para 14 de fevereiro. 
Em virtude do aumento 
dos casos de Covid-19. 
O início do ano letivo em 

escolas da Prefeitura de 
Manaus, localizadas nas 
zonas urbana e ribeirinha 
– no rio Amazonas – tam-
bém será no dia 14 de 
fevereiro, será de forma 
presencial.

Imunização 
Com o objetivo de asse-

gurar a imunização das 
crianças contra a Covid-
19 antes da volta às aulas 
presenciais, a Prefeitura 
de Manaus terá pontos de 
vacinação temporários em 
quatro unidades de ensino 
da rede municipal.

‘Nós queremos garantir 
um retorno às aulas segu-
ro e por isso peço que 
os pais ou responsáveis 
pelos nossos alunos não 
deixem de levá-los até as 
unidades de ensino, que 
estarão disponibilizando a 
vacina contra a Covid-19, 
a partir de segunda-feira. 
Precisamos agir juntos, 
só assim conseguiremos 
combater esse vírus”, pon-
tuou Pauderney.

 Atualmente, mais de 
153 mil crianças, de 5 a 
11 anos, estão matricu-
ladas em escolas da rede 
municipal de ensino.

Os postos de vacinação nas escolas visam facilitar o acesso dos pais e 
responsáveis aos locais de vacinação (Foto: Antônio Pereira/Semcom)
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Amazonenses, lamentamos dizer que ainda 
não será neste ano que o Carnaval, cuja festa 
que deveria  ocorrer de sexta, 25 de fevereiro, 
a 1º de março, será promovido aos moldes tra-
dicionais. Pelo segundo ano consecutivo após a 
OMS declarar a pandemia da Covid-19, em 11 
de março de 2020, muitos blocos de carnaval, 
desfiles e outros festejos estão sendo cancela-
dos ou sem definição se irão ocorrer ou não. 
Com o aumento da contaminação pelo vírus da 
Covid-19, (ômicron) e a suspensão das festas 
carnavalescas no Brasil, e em especial no Ama-
zonas, milhares de postos de trabalho serão im-
pactados. Com isso, vem o impacto econômico 
da data nos estados que não terão o carnaval, 
as comemorações poderiam empregar 25,4 mil 
temporários e movimentar R$ 8 bilhões em tu-
rismo no País.

Para justificar o impacto negativo na eco-
nomia e consequentemente nas vendas do co-
mércio, observamos que, um bloco de rua, por 
exemplo, movimenta uma cadeia de trabalha-
dores, que vai desde fabricantes e locadores de 
trios elétricos a vendedores ambulantes e cata-
dores de materiais recicláveis. Se considerarmos 
a parte alta da folia, nos clubes e desfiles, o 
movimento é muito maior, e com isso, o número 
de pessoas que ficarão desocupadas aumenta 
significativamente, o movimento nas lojas es-
pecializadas sofre grande redução e as vendas 
despencam.

O fato é que, além da queda de receita, há 
uma redução de oferta de trabalhos diretos e in-
diretos. É muita gente envolvida gerando renda 
e movimentando a economia, sem falar no dia 
do evento quando a movimentação é grande, 
ainda tem o dia do pós-evento. Falando apenas 
sobre a confecção das alegorias e das fantasias, 
têm os fornecedores do material e a mão de 
obra, claro, sem esses quesitos, o comércio de 
um modo geral é o grande vilão, principalmen-
te os lojistas que estão com estoques formados, 
que sem o carnaval, terão que arcar com sérios 
prejuízos, visto que, tudo isso gera empregos in-
diretos. 

Mais um ano sem Carnaval

Palavra do Presidente

Raimundo Rosely Neri de Souza foi o segundo sorteado e ganhou o 
microondas. Ele fez suas compras na loja Magazin 

CDL Presidente Figueiredo realiza 1ª 
edição da campanha Comércio de Bairro

TT
reze estabeleci-
mentos comerciais 
dos mais diversos 
segmentos partici-
param da primeira 

edição da Campanha Co-
mércio de Bairro realizada 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Presidente Figuei-
redo (CDL Presidente Figuei-
redo), no município que fica 
localizado a 107 km da ca-
pital amazonense.

 A ação teve início no dia 
21 de dezembro, a cada R$ 
50,00 em compras nas em-
presas participantes, o clien-
te ganhava um cupom para 
participar do sorteio, para 
concorrer a uma máquina 
de lavar, um microondas e 
uma Air Fryer final, da cam-

panha foram arrecadados 
mais de 2 mil cupons e 3 
moradores do município fo-
ram sorteados.

 O sorteio foi realizado 
no dia 7 de janeiro, na sede 
da entidade. O primeiro 
ganhador foi um cliente da 
loja Bemol, Júlio César Ri-
beiro Lopes que levou uma 
máquina de lavar. 

O segundo que levou o 
microondas foi Raimundo 
Rosely Neri de Souza que 
adquiriu os cupons na loja 
Magazin. Rosalina Bastos foi 
a última sorteada e ganhou 
a Air Fryer, ela é cliente da 
PM Distribuidora.

Empresas participantes
 Para participar da inicia-

tiva era necessário ser as-
sociada da CDL Presidente 
Figueiredo, os estabeleci-
mentos participantes foram: 
Conexão; Fênix Surf Wear; 
Sempre Chick; Pontes Co-
mércio, Dani Modas, Copy 
Center; Casa da Informáti-
ca; TVLar PF; Bemol; Maga-
zin; Repromaster; Escritório 
de Contabilidade Sousa & 
Silva e PM Distribuidora.

 
Sobre a campanha

Comércio de Bairro é 
uma campanha idealizada 
pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Manaus (CDL 
Manaus) para fomentar a 
economia nos estabeleci-
mentos comerciais dos bair-
ros, tendo como objetivo, 

valorizar e aumentar a vi-
sibilidade das lojas do seg-
mento no mercado local. 

A campanha foi cria-
da durante a pandemia da 
Covid-19 para fortalecer o 
pequeno comércio e deses-
timular a saída das pessoas 
para irem mais longe para 
realizar suas compras e ao 
mesmo tempo apoiar o dis-
tanciamento social.

A primeira edição do pro-
jeto teve início em novembro 
de 2020, no bairro Coroa-
do, (Manaus) Zona Leste e 
contou com a participação 
de cinco estabelecimentos 
comerciais de diferentes 
segmentos. Durante a ação 
foram sorteadas cinco má-
quinas de lavar roupas. 

A terceira ganhadora do sorteio foi Rosalina Bastos que levou para casa 
a Air Fryer, após adquirir seus cupons na loja PM Distribuidora
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CDLs do interior do Amazonas fazem história

Após um longo período 
de inatividade, foi reativada 
a Câmara de Dirigentes de 
Lojistas de Parintins, (CDL Pa-
rintins), e tomou posse como 
presidente a assistente social 
Patrícia Brelaz, no dia 30 de 
julho de 2015, para o biênio 
2015/2017. A CDL represen-
ta o movimento lojista com o 
objetivo de defender os inte-
resses do comércio. Uma das 
primeiras ações da entidade 

foi a captação de novos as-
sociados e com palestras, 
cursos e workshops, passou 
a qualifi car os colaborado-
res para o mercado lojista e 
ajustar a aproximação com 
outras representações e os 
órgãos públicos. 

Patrícia deixa o cargo 
após seu segundo mandato, 
em seu lugar assume Suzana 
Bulcão a segunda mulher a 
assumir a CDL de Parintins, 
no dia 19 de julho de 2021, 
mesmo em tempo de pande-
mia, já realizaram inúmeras 
ações relevantes em prol do 
comércio do município.

A CDL Parintins, em 2021, 
doou brinquedos para as 
crianças, e participou de cur-
sos como o do Programa Pe-
lotão Mirim com a programa-
ção denominada “Natal da 
Esperança" participou da Bla-
ck Friday, além de se reunir 
com órgãos como o CETAM.

O varejo necessita de 
uma real representatividade 
jurídica no sentido de fortale-
cer o comércio, papel funda-
mental das CDLs, e não per-
dendo a oportunidade, por 
incentivo da CDL Manaus no 
dia 14 de julho de 2003, foi 
fundada a Câmara de Diri-
gentes Lojistas no município 
de Coari, localizado a 363 
km de distância de Manaus.

O presidente da CDL 
Coari, Gilcimar Lima partiu 
para organizar o comércio 
no sentido de fortalecer e 
unir a classe lojista. Capta-
ção de novos associados que 
segundo ele "é a maneira vi-
ável para que se debater a 
melhora do comércio e, foi 
com a ajuda da CDL Ma-
naus, que já implantamos 
cursos, treinamentos, pales-
tras, workshops para cola-
boradores dos associados 
da CDL Coari, melhorando 
o atendimento, satisfazendo 
o associado e aumentando 
as vendas", disse o presiden-
te. 

A entidade participou de 
diversas reuniões com órgãos 
municipais buscando solu-
ções e medidas para evitar 
a proliferação da Covid-19, 
e assim, manter o comércio 
local de portas abertas. 

A Câmara de Dirigentes 
Lojista (CDL) de Iranduba foi 
fundada no dia 1 de setembro 
de 2014, visando o crescimen-
to e fortalecimento do comér-
cio na região. 

A entidade é representada 
atualmente pelo presidente 
Marco Antônio de Lima Ro-
sas, grande incentivador da 
economia do município, ele 
fi rmou parcerias com órgão 

públicos e teve notável partici-
pação no cadastro e entrega 
do Cartão Auxílio Enchente do 
Governo do Estado, às pesso-
as atingidas pelas águas da 
enchente. 

A CDL Iranduba, em par-
ceria com a CDL Manaus já 
ofertou aos seus associados e 
colaboradores diversos cursos 
e palestras com objetivo de, 
através da qualifi cação e ca-
pacitação, impulsionar as ven-
das e a economia da cidade

Outra iniciativa da entida-
de foi a participação na da 
Feira do Produtor de Irandu-
ba, com a fi nalidade de in-
centivar a compra no comér-
cio local, onde na compra 
de qualquer produto dentro 
da feira no valor de 20,00, o 
cliente ganhava um cupom e 
concorria à vários prêmios, o 
sorteio foi realizado no dia 24 
de dezembro de 2021. 

A meados de 2005/2006, 
o comércio ressentia-se de 
um desempenho organiza-
cional que desse força e re-
presentatividade, foi quando 
se fundou a Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Itacoatia-
ra.  Desde então, a entidade, 
capitaneada pelo Sr. Heraldo 
Mendonça, primeiro presi-
dente, e que permanece até 
os dias atuais.

A CDL passou a organi-

zar o comércio do município, 
captar novos associados e 
através de treinamento, ca-
pacitar colaboradores, com 
palestras em parceria com 
a Sefaz e o Cetam, cursos 
profi ssionalizantes realiza-
dos pela Universidade de 
Tecnologia do Varejo (UTV), 
unidade educacional da CDL 
Manaus.

Devido à pandemia da 
Covid-19, suas atividades 
diminuíram, mas, a CDL já 
está retomando, e prospec-
tando novos associados, fi r-
mou parceria com a Câmara 
Municipal e Prefeitura Itaco-
atiara, unindo desta forma, 
esforços em prol do fortale-
cimento lojista do município.

Uma das ações de suces-
so foi o curso 'Aprimorando 
Conhecimento para o Mundo 
do Trabalho e Empreendedo-
rismo' realizado em Itacoatia-
ra com o apoio da UTV.

Tefé, a 522 km de Ma-
naus, é um dos municípios 
do Estado do Amazonas 
que possui uma Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), 
fundada em 23 de maio de 
2011,  com objetivo de re-
presentar, organizar e for-
talecer o comércio local, 
através da formalização 
dos lojistas e da qualifi ca-
ção de seus colaboradores.  

Atualmente, a entidade tem 
como presidente o senhor 
Normando Bessa.

Durante a pandemia, 
a CDL Tefé participou de 
várias ações sociais, uma 
delas foi a arrecadação de 
alimentos juntamente com 
o CETAM, onde foram dis-
tribuídos para a população 
carcerária do município.
 Tendo como objetivo for-
talecer a economia da 
região através da capa-
citação das pessoas que 
trabalham no comércio do 
município, a entidade, em 
parceria com a CDL Ma-
naus e o Sebrae, promoveu 
diversos cursos, seminá-
rios, palestras e workshops.
Com a implantação da CDL 
no município, o comércio, 
hoje é bem mais forte e par-
ticipativo, gerando empre-
go e renda.

Palestras, cursos, trei-
namentos para os colabo-
radores de seus associa-
dos, assim funciona a CDL 
Presidente Figueiredo, que 
tem como presidente, Sal-
vado Sebastião. 

A entidade fundada no 
dia 14 de dezembro de 
2006, conta com parce-
rias com órgão públicos e 
privados visando o desen-

volvimento do comércio no 
município, que se ressentia 
de uma representativida-
de para fortalecer à classe 
varejista, e fazer frente às 
ações dos órgãos gestores 
do município. 

Ao ser fundada, à CDL 
Presidente Figueiredo, teve 
como presidente o senhor 
Rômulo Torquato Bezerra 
Barros, que assumiu o car-
go para fazer o comércio 
se fortalecer ainda mais.

A entidade já participou 
de várias ações fi lantrópi-
cas como a Ação Global, 
em nível nacional, reuni-
ões com órgãos públicos, 
e em parceria com a CDL 
Manaus, promoveu diver-
sos cursos, workshops e 
palestras voltados para a 
qualifi cação e capacitação 
das pessoas que traba-
lham no comércio local. 

Manacapuru, municí-
pio ligado a Manaus pela 
estrada AM-070, tem um 
comércio de médio porte, 
para uma população de 
mais de 90 mil habitantes.
Devido sua distância da 
capital, o comércio é bas-
tante movimentado, po-
rém, até meados de 2006, 
não contava com nenhu-
ma representatividade ju-
rídica ou organizacional.

Com incentivo da CDL Ma-
naus, após reuniões com 
lojistas locais, no dia 31 de 
julho de 2006, foi fundada 
a CDL Manacapuru, ten-
do como presidente, o em-
presário João Carlos, que 
impôs um ritmo planejado 
para fortalecer dentro de 
uma linha de organização, 
o comércio da Cidade das 
Cirandas, período que a 
economia mexe com o co-
mércio.

Nazareno Batista, atu-
al presidente da entidade, 
implementou a representa-
tividade da CDL, com pre-
sença marcante em ações 
sociais da prefeitura local e 
do governo, no período do 
pico da pandemia. Treina-
mentos, cursos, workshops e 
palestras aos colaboradores 
dos associados, são ações 
frequentes em Manacapuru, 
através da CDL local.

No dia 1 de dezembro de 
2015, o município de Tabatin-
ga, a 1.106 km de Manaus, 
recebeu uma Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL Tabatin-
ga) para representar a classe 
lojista no representa a classe 
lojista no âmbito municipal, 
tendo como objetivo fortale-
cer o comércio local. 

Marcos Cavalcante é o atu-
al presidente da CDL, segun-

do ele, "o comércio hoje está 
mais organizado, mais forte e 
as vendas também aumenta-
ram porque os colaboradores 
passaram a ser qualifi cados 
através de cursos, palestras e 
treinamentos, e o consumidor 
sente a diferença ao ser bem 
atendido”, destacou.

Outro ponto ressaltado 
por Cavalcante, é que ape-
sar de ser uma entidade sem 
fi ns lucrativos, ela possui uma 
grande representatividade 
juntos aos órgãos públicos do 
município. 

A CDL de Tabatinga tam-
bém dispõe de serviços que 
podem auxiliar os empresá-
rios no crescimento de seus 
estabelecimentos, entre eles, 
consultas ao banco de dados 
do SPC Brasil; agendamen-
to de emissão do Certifi cado 
Digital; CDL SMS; SPC Avisa; 
SPC Mercado e HSM. 

Com um potencial merca-
do voltado para a agricultura, 
empresários do município de 
Humaitá, no sul do Amazonas, 
inauguraram no dia 21 de no-
vembro de 2018, a Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), 
com a fi nalidade de fortalecer 
o comércio local e buscar de 
alternativas de desenvolvimen-
to e geração de emprego e 
renda para a cidade.

A entidade foi a 10ª CDL 
do estado do Amazonas, a ce-
rimônia de posse ocorreu em 
julho de 2019, onde o empre-
sário Euclides Dobri Júnior foi 
empossado como presidente 
da entidade. 

A CDL Humaitá, além 
de realizar cursos, palestras, 
workshops e treinamentos aos 
colaboradores dos associados, 
tem se reunido com órgãos 
públicos, como a Suframa, 
Sebrae, polícia militar, entre 
outros, tendo como pauta 
principal dos debates, a con-
clusão da BR 319, que além 
de facilitar o tráfego, causa o 
fortalecimento do comércio, 
visto que o município tem en-
trada direta com os estados do 
sul e sudeste, "se os produtos 
chegarem com mais rapidez, 
reduz os preços dos produtos, 
e com certeza, aumentam as 
vendas", disse Euclides.

CDL Parintins 

CDL Coari 

CDL Iranduba 

CDL Itacoatiara

CDL Tefé 

CDL Presidente Figueiredo

CDL Manacapuru 

CDL Tabatinga 

CDL Humaitá 
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PJM  promove almoço em homenagem ao presidente do 
Superior Tribunal Militar, Ministro General Carlos Mattos 

OO  
presidente 
da Câmara 
de Dirigen-
tes Lojistas 
de Manaus 

(CDL Manaus), Ralph 
Baraúna  Assayag, parti-
cipou na tarde do dia 27 
de janeiro de um almoço 
promovido pela Procura-
doria de Justiça Militar 
em Manaus (PJM), em 
homenagem ao presi-
dente do Superior Tribu-
nal Militar (STM), Minis-
tro General de Exército 
Luiz Carlos Gomes Mat-
tos, realizado no restau-
rante Alentejo localizado 
na rua Pará, bairro Nos-
sa Senhora das Graças.

No encontro foram 
tratados assuntos rele-
vantes e de interesse co-
mum ao MPM e ao STM, 
com desta-que àqueles 
relacionados à pata re-
gião amazônica.

O evento contou com 
a participação do co-
mandante do 7º Coman-
do Aéreo Amazônico, 
Luiz Guilherme Maga-
rão; do procurador de 
Justiça Militar, Dr. José 
Luiz Pereira Gomes; do 
comandante do 9º Distri-

to Naval, Vice-Almirante 
Ralph Dias da Silveira 
Costa; do superinten-
dente da Zona Franca de 
Ma-naus, general Alga-
cir Antônio Polsin; além 
da promotora de Justiça 
Militar, Dra. Karollyne 
Neo e a chefe da Procu-
radoria de Justiça Militar 
em Manaus, promotora 
Dra. Andréa Muniz, en-
tre outras autoridades.

Agenda
Cumprindo agenda 

em Manaus, o ministro 
visitou na manhã do dia 
26 de janeiro o Centro 
de Embarcações do Co-
mando Militar da Ama-
zônia (CECMA), Centro 
de Embarcações Pedro 
Teixeira.

Na oportunidade, o 
General Carlos Mattos 
foi recepcionado pela 
guarda e, na sequência, 
o Comandante do CE-
CMA, Tenente-Coronel 
Anderson Siqueira da 
Silva, apresentou as atu-
ais condições de empre-
go das embarcações do 
Centro de Embarcações.

O Comandante da 
12ª Região Militar, Ge-

neral de Divisão Omar 
Zendim, acompanhou a 
recepção ao Ministro.

A visita do Gene-
ral teve como objetivo 
acompanhar a realiza-
ção do giro técnico da 
Lancha Tática Guardian.

O presidente do STM, 
também visitou a Audito-
ria da 12º Circunscrição 
Judciária Militar locali-
zada em Manaus (AM).

Na Auditoria, o mi-
nistro foi recebido pela 
juíza federal substitu-

ta da Justiça Militar da 
União Denise de Melo 
Moreira e pela diretoria 
de Secretaria Fernanda 
Lasmar. Também estive-
ram no encontro os ser-
vidores Rafael Carvalho, 
Tony Matias da Silva e 

Marcelo Estrella.
12ª CJM é parte da 

Primeira Instância da 
Justiça Militar da União 
e tem jurisdição nos es-
tados do Acre, Amazo-
nas, Rondônia e Rorai-
ma.

O almoço promovido pela Procuradoria de Justiça Militar em Manaus em homenagem ao presidente do STM, Ministro General do 
Exército Carlos Mattos  reuniu diversas autoridades locais
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CC
om a pande-
mia da Co-
vid-19, a im-
portância da 
vacinação se 

tornou mais evidente no 
Brasil e no mundo. A imu-
nização é uma das princi-
pais formas de prevenir as 
doenças. Por meio dela, o 
corpo fi ca protegido de ví-
rus e bactérias que afetam 
seriamente o ser humano.

Após a primeira apli-
cação da vacina contra 
a Covid-19 no mundo, 
no dia 8 de dezembro de 
2020, e logo após a dis-
tribuição dessas vacinas e 
outras fórmulas que tam-
bém estavam sendo pro-
duzidas serem entregues 
nos estados do Brasil e 
com isso darem início ao 
Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI), foi observada 
uma desaceleração do nú-
mero de infectados, óbitos 
e o prelúdio de uma possí-
vel normalidade. 

Porém, os diagnósti-
cos da Covid-19 voltaram 
a crescer em novembro 
de 2021 no Amazonas.
Isso se deu pela hesi-
tação da população 
em receber a primei-
ra dose do imunizante.
Segundo o Boletim Diário 
da Covid-19, edição 666, 
divulgado pela Fundação 
de Vigilância em Saúde do 
Amazonas, a Doutora Ro-
semary Costa Pinto (FVS-
-RCP), informa o diagnós-
tico de 1.948 novos casos 
da doença. Entre os in-
fectados, 531 pacientes 
encontram-se internados, 
onde 238 não são vaci-
nados, 168 tem esquema 
vacinal incompleto e 117 

têm esquema vacinal com-
pleto. 

A secretária municipal 
de Saúde, Shádia Fraxe, 
reforça a importância da 
vacina para a redução da 
circulação da Covid-19, 
cuja variante Ômicron re-
presenta um desafi o a mais 
para o sistema de saúde.
“A vacina, somada aos 
cuidados que já incorpora-
mos à nossa rotina, como 
uso de máscara e lavagem 
das mãos, por exemplo, 
cria importante barreira 
contra as formas graves 
da Covid-19, por isso é 
importante que a popula-
ção receba o imunizante. 
Quanto mais pessoas va-
cinadas, menores serão 
as chances de as formas 

graves se manifestarem e 
resultarem em casos com 
necessidade de interna-
ção. Há todo um esforço 
para facilitar ao máximo o 
acesso à vacina”, salienta. 

A imunização em mas-
sa contra o vírus impacta 
positivamente não só no 
sistema de saúde, com a 
ocupação de menos lei-
tos, como também no co-
mércio de Manaus. Com 
mais pessoas imunizadas 
e, respeitando as medidas 
de prevenção como o uso 
de máscara e higienização 
das mãos com  álcool em 
gel, há menos chance do 
comércio de Manaus so-
frer com paralisações, tra-

zendo resultados positivos 
para todos os setores da 
economia.

Vacinação 
Quem for receber a pri-

meira dose, tendo entre 
12 e 17 anos deverá estar 
acompanhado pelo pai, 
mãe, ou uma pessoa maior 
de 18 anos e apresentar 
um documento de identi-
dade ou certidão de nasci-
mento, CPF ou Cartão Na-
cional do SUS (CNS). Para 
os de 18 anos ou mais, 
basta levar o documento 
de identidade original, com 
foto e o CPF.

Para a segunda dose, 
é preciso apresentar o do-

cumento de identifi cação, 
o CPF e a carteira de va-
cinação com o registro da 
primeira dose.

Para a dose de reforço, 
as pessoas de 18 a 59 anos 
e trabalhadores de saúde 
devem apresentar identi-
dade, CPF e a carteira de 
vacinação com o registro 
das duas doses. No caso 
de quem tem 60 anos ou 
mais, documento de iden-
tidade, CPF e o cartão de 
vacinação com a compro-
vação da segunda dose há 
três meses ou mais.

Quarta dose   
Poderão receber a quar-

ta dose pessoas que te-
nham imunodefi ciência 
primária grave; as que 
estejam fazendo quimiote-
rapia ou radioterapia para 
tratamento de câncer; os 
transplantados. 

Nova fase
No dia 17 de janeiro a 

prefeitura de Manaus deu 
início à vacinação de crian-
ças de 5 a 11 anos com co-
morbidades ou defi ciência 
permanente. No primeiro 
dia de vacinação do públi-
co infantil foram vacinadas 
232 crianças.

A secretaria de saúde, 
Shádia Fraxe salienta a im-
portância da vacinação de 
crianças “Estamos em uma 
nova fase, que é a de pro-
teger os nossos pequenos. 
Peço que os pais confi em 
na vacina e que levem as 
crianças aos pontos de 
vacinação, observando 
sempre a documentação 
necessária e a ordem de 
atendimento divulgada 
pela Semsa”, fi nalizou.

Colaborador da CDL Manaus, João Victor Vieira recebendo o imunizante contra a Covid-19 (Foto: Amanda Sidou/CDL Manaus)

Prefeitura de Manaus aumenta postos de vacinação e reforça 
a importância do imunizante no combate à Covid-19

 Graças as 
vacinas, não 
temos tido regis-
tros de agra-
vamento e de 
superlotação da 
rede hospitalar. 
Precisamos de 
todos vacina-
dos para vencer 
essa doença e 
evitar mortes.
essa doença e 

 Graças as  Graças as 

Shádia Fraxe
Secretária municipal de Saúde 
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Colaboradores do GACC participam de palestra realizada 

pela CDL Manaus sobre Motivação no Ambiente de Trabalho

Lar das Marias recebe palestra sobre Qualidade de Vida realizada pela CDL Manaus

AA
Câmara de Di-
rigentes Lojis-
tas de Manaus 
(CDL Manaus), 
por meio da 

Universidade de Tecnolo-
gia do Varejo (UTV), reali-
zou no dia 3 de janeiro uma 
palestra sobre Motivação no 
Ambiente de Trabalho para 
os colaboradores do Gru-
po de Assistência à Criança 
com Câncer (GACC-AM), 
localizado na avenida Do-
mingo Jorge Velho, Dom 
Pedro, zona centro-oeste de 
capital.

A palestra ministrada 
pela instrutora formada 
em administração, com 
especialização em Gestão 
de Pessoas, Rosana Carva-
lho, contou com a partici-

pação de 30 pessoas, que 
na oportunidade estiveram 
aprendendo sobre: O que é 
motivação, o que você seria 
capaz de alcançar, neces-
sidades básicas, segurança 
fi nanceira, relacionamento 
social, autoestima, autor-
realização, motivação Ex-
trínseca, engajamento na 
organização, disciplina e 
protagonismo.

Segundo a instrutora a 
palestra teve como fi nalida-
de motivar os participantes 
a desenvolverem bons hábi-
tos que infl uenciam no am-
biente corporativo. O curso 
teve como objetivo motivar 
os colaboradores a iniciar o 
ano com muita positividade 
e assertividade no ambiente 
de trabalho com empatia, 

comunicação e resultados 
positivos”, disse Rosana.

GACC
O GAAC foi criado em 

23 de maio de 1999, o 
Grupo de apoio à Criança 
com Câncer do Amazonas 
é uma organização não 
governamental de cará-
ter fi lantrópico e sem fi ns 
lucrativos. A instituição é 
coordenada por diretoria 
voluntária e com ajuda de 
voluntários, colaboradores 
e uma equipe técnica nas 
áreas de serviço social, fi -
sioterapia, pedagogia, nu-
trição e psicologia prestam 
assistência às famílias e 
crianças sem condições de 
arcar com as despesas do 
tratamento do mal.

Mulheres assistidas pela instituição Lar das Marias participando da palestra sobre Qualidade de Vida

Cerca de 30 colaboradores participaram da palestra sobre Motivação no Ambiente de Trabalho

Avaliar a rotina e pon-
tuar a qualidade de vida, 
tanto no âmbito pessoal 
quanto profi ssional é um 
fator determinante para 
se alcançar uma longevi-
dade saudável. Pensando 
nisso, a Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Manaus 
(CDL Manaus), por meio 
da Universidade de Tecno-
logia do Varejo (UTV), re-
alizou no dia 6 de janeiro 
a palestra Qualidade de 
Vida no Lar das Marias, 
organização sem fi ns lu-
crativos, focada no apoio 
às mulheres portadoras de 
câncer do estado do Ama-
zonas.

 No total, 26 mulheres 
participaram do evento e 
na oportunidade apren-
deram sobre saúde social, 
que se refere a capacidade 
do indivíduo de relacionar-

-se com a família, amigos, 
colegas de trabalho e co-
munidade geral de manei-
ra saudável e equilibrada, 
e também sobre saúde no 
trabalho, saúde mental, 
relacionamento no traba-
lho, mudanças depois da 
Covid-19, boa alimenta-
ção, descanso depois do 
almoço, atividade para re-
laxar, exercício físico, con-
trolar as emoções, quem 
sou eu hoje, qual meu fu-
turo, metas e dormir bem.

A palestra apresentada 
pela economista e mestre 
em educação, Edcléia Sil-
va, teve o intuito de pro-
porcionar conhecimentos 
e técnicas para melhorar 
a qualidade de vida e pro-
vocar a refl exão dos par-
ticipantes para que eles 
possam entender que são 
as protagonistas de suas 

vidas e que reconhecendo 
quais são os causadores 
de maus hábitos, poderão 
então criar um planeja-
mento com ações práticas 
para atingirem grandes 
resultados.

A apresentação realiza-
da de maneira expositiva 
através de slides também 
contou com uma dinâmica 
de meditação onde traba-
lharam a lei da atrativi-
dade, buscando canalizar 
energias positivas. 

 Qualidade de Vida
Qualidade de vida é 

o método utilizado para 
mensurar as condições de 
vida de um ser humano, é 
o conjunto de condições 
que contribuem para o 
bem-estar físico e espiritu-
al dos indivíduos em socie-
dade. 
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Comércio de Manaus vacinado: setor destaca o 
imunizante como principal arma no combate à covid-19 

UU
m Um dos se-
tores mais pre-
judicados com 
a pandemia 
de Covid-19 é 

o comércio de Manaus. Em 
Manaus, o segmento se vê 
otimista com o avanço da 
vacinação e acredita ser a 
solução mais eficaz na luta 
contra o Covid-19. 

 Desde a reabertura 
das lojas os empresários 
vêm adotando medidas de 
prevenção para conter o 
avanço do vírus, pontos es-
tratégicos com disposição 
de álcool em gel, medição 
de temperatura e medidas 
de distanciamento de dois 
metros a cada pessoa, são 
algumas das práticas do 
novo normal do comércio 
de Manaus.

O presidente da Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de 
Manaus (CDL Manaus), 
Ralph Assayag, ressalta 
que os empresários estão 
reforçando a importância 
da vacinação para que o 
comércio continue de por-
tas abertas para os seus 
colaboradores. 

“Os lojistas estão em-
penhados em contribuir 
com o avanço da vacinação 
para dar mais segurança 
aos clientes e a população. 
É um fato que as pessoas 
vacinadas que pegaram a 
nova variante, por ser mais 
contagiosa, tiveram sinto-
mas leves e após o período 
de isolamento, puderam 
voltar normalmente ao seu 
trabalho, no tempo menor 
do que de uma pessoa que 
não tomou vacina ou não 
completou seu ciclo vaci-
nal, e o mais importante, 
não sofreram com o agra-
vamento da doença”, expli-
cou Assayag.

 
Ações de combate
Com o intuito de av-

ançar na imunização e fa-

zer frente ao aumento de 
casos da Covid-19, aos 
registros da variante Ômi-
cron e ao período sazonal 
para síndromes gripais no 
estado o Governo do Esta-
do do Amazonas, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-AM) e da Fun-
dação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas – Drª 
Rosemary Costa Pinto (FVS-
RCP), em parceria com a 
Prefeitura de Manaus dis-
ponibilizou no dia 11 de 
janeiro, dezesseis super-
mercados como pontos de 
vacinação.

Na ocasião, a secretária 
municipal de Saúde de Ma-
naus, Shádia Fraxe, salien-
tou que a campanha de va-
cinação contra a Covid-19 
é uma das prioridades da 
Prefeitura de Manaus.

“Embora, em Manaus, 
já estejamos com mais de 
80% da população acima 
de 12 anos com o esqu-
ema vacinal completo, 
continuamos trabalhando 
na diversificação de locais 
e horários de vacinação 
para facilitar e incentivar 
o acesso à vacina; e au-
mentar a quantidade de 
pessoas protegidas contra 
a covid-19. Os supermer-
cados costumam funcionar 
muito bem como pontos 
de atendimento em cam-
panhas de vacinação; e 
acreditamos que esta vai 
ser, mais uma vez, uma 
importante estratégia no 
processo de imunização 
na nossa cidade”, salien-
tou Shádia.

Além das ações nos 
supermercados, o Gover-
no do Amazonas em par-
ceria com a Prefeitura de 
Manaus também realizou 
atividades com a Carreta 
Vacina Amazonas, a uni-
dade móvel de vacinação 
é uma estratégia para le-
var a vacina cada vez mais 

para perto da população. 
Além de desafogar outros 
postos de vacinação, o ob-
jetivo é aumentar a cober-
tura vacinal na zona leste 
da cidade.

 Eficácia da vacina
Um estudo realizado 

no Reino Unido, descobriu 
que o risco dos adultos de 
desenvolver covid-19 per-
sistente era reduzido pela 
metade se seguissem o 
esquema vacinal comple-
to. Além disso, a aplicação 
completa das doses re-
duziu a probabilidade de 
hospitalização.

A contaminação em 
adultos tende a ser menos 
grave com a conclusão 
do esquema vacinal. Por 
isso médicos destacam a 
importância de se vacinar  
porque ela evita a hospita-
lização e a morte da maio-

ria das pessoas infectadas.

Reforço
Para a população aci-

ma de 60 anos, o inter-
valo para a terceira dose é 
de pelo menos três meses 
da aplicação da segunda 
dose. Para pessoas entre 
12 e 59 anos, a imuni-
zação com a dose de re-
forço exige um intervalo 
de pelo menos quatro me-
ses.

Para receber a dose 
de reforço, é necessário 
apresentar a carteira de 
vacinação, documento de 
identificação original com 
foto ou certidão de nas-
cimento (se menor de 17 
anos) e CPF.

Quarta dose – Para a 
aplicação da 4ª dose, os 
documentos necessários 
são: carteira de vacinação, 
documento de identifi-

cação com foto, CPF, e 
laudo médico ou outro 
documento que comprove 

a condição – original e có-
pia, que ficará retida para 
controle.

Deputado estatual Tony Medeiros, governador do Estado, Wilson Lima, secretário estadual de saúde, Anoar Samad e a secretária municipal 
de saúde, Shádia Fraxe durante o anúncio da nova fase da campanha de vacinações na capital e no interior do estado

Em dois dias de campanha mais de 22 mil pessoas foram vacinadas nos dezesseis pontos de vacinação 
instalados nos supermercados em todas as zonas de Manaus (Foto: Divulgação)

O Governo do Estado do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus vêm desempenhando 
diversas ações de enfrentamento à Covid-19 (Foto: Divulgação)
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Deputada Joana Darc - PL

Desputado Sinésio Campos - PT

Deputado Saullo Vianna – PTB 

Deputado Adjunto Afonso – PDT-AM

Projeto de lei nº.723/2021 - Dispõe sobre a proibição da realização de publicidade de cunho misógino, sexista ou 
estimuladora de qualquer tipo de violência sexual, pelas empresas com sede no Estado. O descumprimento do disposto nesta 
Lei implica em aplicação de multa no valor de: I – R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de propaganda veiculada por mídia 
impressa, II – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de propaganda veiculada por meio de outdoor, placas, front light e outras 
formas de mídia externa, III – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de propaganda veiculada por meio de rádio, IV – R$ 
10.000,00 (dez mil reais), no caso de propaganda veiculada por meio televisivo, V – R$ 10.000 (dez mil reais), no caso de 
propaganda veiculada por meio da rede internacional de computadores e em redes sociais na internet. As multas previstas 
neste artigo serão aplicadas cumulativamente, em caso de propaganda veiculada em mais de um tipo de mídia. A multa será 
aplicada em dobro em caso de reincidência. 

Projeto de lei nº. 31/2022  - Obriga estabelecimentos que comercializem alimentos ou refeições para consumo no local 
a servirem água potável gratuita aos clientes. A infração às disposições desta Lei acarretará as seguintes penalidades: I - 
na primeira autuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade, II - na segunda autuação, multa no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais), com nova intimação para cessar a irregularidade, III - na terceira autuação, multa no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), com nova intimação para cessar a irregularidade, IV - na quarta autuação, multa no valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), com nova intimação para cessar a irregularidade e V - na quinta autuação e nas seguintes, multa 
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em que pese se compreenda a boa intenção do deputado ao apresentar o projeto de lei em análise, não se pode cegar para 
a existência de vícios de inconstitucionalidade material, por violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da livre 
iniciativa. Aponte-se, inicialmente, que a obrigação veiculada da referida legislação afronta o artigo 162 da Constituição 
Estadual do Estado do Amazonas, o qual consagra a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica e social do Estado 
Amazonense. Ademais, se mostra desarrazoado impor aos comerciantes o fornecimento gratuito de água potável, perfazendo 
evidente violação também à norma de estatura constitucional, qual seja o art. 170, o qual institui a livre iniciativa como princípio 
geral da atividade econômica. Fica claro que o Projeto de Lei n.º 31/2022 viola frontalmente os princípios constitucionais da 
livre iniciativa e da razoabilidade, além de impor ônus demasiado à atividade empresarial dos estabelecimentos afetados pela 
obrigação nele veiculada.

É clara a boa intenção da autora ao apresentar o projeto de lei em análise, porém, não se pode alucinar para a existência 
de vícios de inconstitucionalidade formal, por violação ao dispositivo constitucional que dispõe sobre a competência privativa 
da União. Nesse sentido, aponte-se que o art. 22, XXIX da Constituição Federal de 1988, assim dispõe: Art. 22. Compete 
privativamente à União legislar sobre: XXIX - propaganda comercial. Ou seja, é mandamento constitucional expresso que a 
competência para editar normas no tocante à propaganda comercial é privativa da União. É de se notar que o Projeto de 
Lei 723/2021, em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, trata exatamente desse tema, o que revela 
sua evidente inconstitucionalidade formal. Demais disso, é imperioso apontar a inconstitucionalidade material que macula o 
referido projeto de lei. Nesse sentido, destaca-se que o conteúdo ali veiculado é amplo e genérico, de forma que o aplicador da 
lei poderá ser induzido a erro, assim como os termos presentes no projeto permitirem interpretações sobremaneira subjetivas, 
o que desvirtua até mesmo o objetivo da lei.

Projeto de lei nº. 56/2022 - Institui o Selo Amazonas Amiga do Autista, que dispõe sobre medidas que garantam a 
proteção e direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, nos Municípios do Estado. A 
iniciativa privada e/ou entidades poderão participarem em parceria com o Poder Público. 

Projeto de lei nº. /2022  - Dispõe sobre diretrizes para viabilizar a implantação de tecnologias de conectividade digital 
em favor da chegada de tecnologias de quinta geração – 5G para a economia digital da indústria 4.0, comércio e serviço. 
as tecnologias digitais a que se refere o caput se caracterizam por incorporarem o uso da internet em processos de economia 
digital favoráveis à produção da Indústria 4.0, comercialização, distribuição e prestação de serviços.
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