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Pesquisa de intenção de compras de Páscoa 
da CDL Manaus aponta crescimento de 6%

Com ticket médio de aproximadamente R$ 150,00, a expectativa é que a data comemorativa  movimente em torno de R$ 58 milhões de reais no comércio da capital Amazonense

Mais de 3 mil moradores da zona leste de Manaus foram 
atendidos nas ações do programa Governo Presente no 
sábado (19/03), no bairro Armando Mendes, zona leste. 
Esta foi a primeira edição do programa, que leva serviços 
públicos estaduais para mais perto da população. No 
local foram disponibilizados serviços de cidadania, como 
emissão de documentos; de segurança; e de esporte e 
cultura; além de atendimentos de saúde entre outros.

O diretor-presidente do Programa Estadual de Prote-
ção e Orientação do Consumidor (PROCON/AM), Dr. Ja-
lil Fraxe recebeu no dia 25 de março, durante uma sessão 
especial na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), 
uma homenagem com a Medalha Ruy Araújo, por meio 
de propositura do presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor (CDC) da Aleam, deputado João Luiz (Repu-
blicanos).

A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), 
realizou no dia 23 de março a primeira reunião do ano 
de 2022, onde reuniu 36 empresários entre membros 
e convidados no auditório Nação Lojista, localizado na 
sede da CDL Manaus. A reunião foi presidida  pela vi-
ce-coordenadora, Francyne Leal, que iniciou fazendo a 
apresentação da programação da Trip CDL Jovem Forta-
leza, que será realizada do dia 29 a 03 de abril.

Wilson Lima lança 'Governo 
Presente', programa que leva 
serviços do Estado para mais 
perto da população

Diretor-presidente do Procon-
-AM, Jalil Fraxe é homenagea-
do com a Medalha Ruy Araújo 
na Aleam

DLI e projeto CDL Experience 
são destaques na 1ª reunião 
mensal de 2022 da CDL 
Jovem
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OO 
Tribunal de Justi-
ça do Amazonas 
(TJAM), por meio 
do Sistema Per-
manente de Me-

diação e Conflitos (Sispemec/
TJAM), presidido pelo desem-
bargador Délcio Luís Santos, 
formalizou no dia 11/03 o Ter-
mo de Compromisso Público 
com 10 empresas signatárias do 
“Pacto de Mediação – Empresa 
Amiga da Justiça”. A solenidade 
de assinatura foi realizada no 
Plenário Desembargador Atali-
ba David Antônio,  no Edifício-
-Sede do Judiciário amazonen-
se, no Aleixo.

O evento contou com a par-
ticipação do presidente da Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Manaus (CDL Manaus), Ralph 
Assayag e representantes da 
Águas de Manaus; Amazonas 
Energia; Banco BMG; Banco 
Bradesco; Samsung; Banco Itaú; 
Claro; Tim; Telemar/Oi; Rymo 
Imagens e Produtos Gráficos da 
Amazônia para assinatura do 
pacto. 

Durante a cerimônia, o de-
sembargador Délcio Santos 
elencou os benefícios do pro-
grama falando da importância 

da atitude conciliatória para a 
implantação da cultura da me-
diação e solução de conflitos. 
Segundo ele, tais iniciativas bus-
cam colaborar para a diminui-
ção de processos com grandes 
demandantes do ano passado. 
O tribunal registrou um mon-
tante de 161,94 mil processos 
em que figuram como parte de-
mandada instituições bancárias, 
prestadoras de serviços, lojas, 
industrias fabricantes, dentre 
outras.

O Pacto traz as diretrizes do 
comprometimento das partes 
demandadas que deverão se-
lecionar processos, trazer ao 
Judiciário para que sejam mon-
tadas pautas de audiências con-
centradas, desenvolver cursos 
de qualificação e sensibilização 
para empresas, advogados e 
prepostos. 

Para o coordenador do Nú-
cleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec), juiz Gildo 
Alves de Carvalho Filho, o Pacto 
é a concretização de um proje-
to pensado há mais de quatro 
anos “A proposta é de desen-
volvermos uma política monta-
da e pautada pela cooperação 

objetivando suavizar um pouco 
da pressão sobre o Sistema de 
Justiça e sobre o usuário desses 
serviços decorrentes das empre-
sas concessionárias de serviços 
públicos, de telefonia e do pon-
to de vista consumerista. Hoje, 
conseguimos reunir ao redor da 
mesma mesa todos os grandes 
atores responsáveis por admi-
nistrar esse ramo e a partir de 
agora é buscar construir algo 
concreto, para melhorar a vida 
de todos”, disse.

Para o presidente da CDL 
Manaus, Ralph Assayag, a ini-
ciativa do Judiciário é fantástica 

e possibilita uma nova ótica so-
bre o relacionamento entre em-
presa e consumidor. “Esse tipo 
de iniciativa beneficia o lojista e 
o cliente, tendo como consequ-
ência a diminuição das estatísti-
cas de litígios dentro do tribunal. 
A falta de entendimento leva as 
pessoas a entrarem com ações e 
há nisso um custo imenso de tem-
po e de dinheiro. A parceria cer-
tamente deixa o consumidor mais 
satisfeito e o lojista entenderá o 
mecanismo desse entendimento, 
pois quando se perde um cliente, 
é muito dispendioso resgatá-lo”, 
afirmou o presidente do CDL.

          
Por Igor Rebelo Informe Jurídico
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AGENDA02

Confirmada decisão que negou estabilidade a gestante em contrato temporário
Essa modalidade de 

contrato não prevê a ga-
rantia provisória de em-
prego assegurada às em-
pregadas celetistas.

14/02/22 
A Primeira Turma do 

Tribunal Superior do Tra-
balho confirmou decisão 
que entendeu não ser 
devido a uma operadora 
de caixa, contratada tem-
porariamente, o direito 
à estabilidade provisória 
assegurada à empregada 
gestante. 

Para o colegiado, em 
razão da natureza tran-
sitória dessa modalidade 
de contrato, a gestante 
contratada na forma tem-
porária não tem estabili-
dade. 

Ultrassonografia
Na reclamação traba-

lhista, a operadora de cai-
xa disse que fora contrata-
da em setembro de 2017 
pela Facility Mão de Obra 
Temporária Ltda., de São 
Bernardo do Campo (SP), 
para prestar serviços à 
Sendas Distribuidora S.A. 
Ao término do contrato, 
em março de 2018, ela foi 
desligada. Contudo, uma 
ultrassonografia obstétri-
ca realizada em janeiro 
atestou que, na ocasião, 
a gestação era compatível 
com 12 semanas e dois 
dias.

Com base nessa infor-
mação, o juízo de primeiro 
grau reconheceu o direito 
à estabilidade provisória 
e condenou a empresa 

ao pagamento da indeni-
zação substitutiva, equi-
valente aos salários e de-
mais parcelas relativas ao 
período. Mas o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
2ª Região acolheu recurso 
da empregadora e afastou 
a condenação.

Incompatibilidade
Segundo o TRT, ape-

sar de a operadora ter 
comprovado que já es-
tava grávida antes de ser 
dispensada, o contrato 
de trabalho temporário, 
como modalidade de con-
trato com prazo determi-
nado e em razão da sua 
natureza de transitorieda-
de, é incompatível com o 
instituto da estabilidade 
provisória.  

Tese vinculante
O relator do recurso 

de revista da emprega-
da, ministro Hugo Scheu-
ermann, assinalou que a 
questão em debate já tem 
jurisprudência uniforme do 
TST no mesmo sentido da 
decisão do TRT, de que é 
inaplicável ao regime de 
trabalho temporário, regi-
do pela Lei 6.019/1974, 
a garantia de estabilidade 
provisória à empregada 
gestante prevista no artigo 
10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
(ADCT). Essa foi a tese ju-
rídica, com efeito vinculan-
te, firmada pelo Pleno do 
TST, em 2019 (IAC-5639-
31.2013.5.12.0051). 

A decisão foi unânime.
FONTE: TST

Palavra do Presidente
RALPH ASSAYAG

 

TJAM e empresas privadas assinam 'Pacto 
de Mediação - Empresa Amiga da Justiça'

Presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag; presidente da Sispemec, 
desembargador Délcio Santos e o advogado Alberto Simonetti Neto na 
solenidade de assinatura do programa no TJAM

A assinatura de adesão ao programa “Pacto de Mediação – Empresa Amiga da Justiça” reuniu magistrados, empresários e representantes de entidades 
de classes, de órgãos públicos parceiros em solenidade realizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas no Plenário Desembargador Ataliba David Antônio
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 Mesmo com a pandemia ainda em ação, não 
podemos esquecer que a Páscoa está chegando! E, 
por isso, os empresários não devem deixar de pla-
nejar ações para essa data tão simbólica. Apesar 
da vertente religiosa, que comumente divide opini-
ões, o comércio da Páscoa não é menos relevante. 
A data, por si só, movimenta, principalmente, as 
vendas do varejo.

São inúmeras as estratégias adotadas, seja por 
instituições, estabelecimentos e até organizações 
corporativas para não deixar a Páscoa passar em 
branco.

Ora, cada planejamento irá depender do pró-
prio posicionamento da empresa. Em outras pala-
vras, a forma como ela se dispõe à data.

Pode-se afirmar, do ponto de vista comercial, 
que é uma ocasião tão importante quanto outras 
datas comemorativas. Ao menos no que se refere 
ao aquecimento das vendas. Então, vamos planejar 
em como tirar melhor proveito desse período.

Sabemos que comemorações da data podem 
ser incrementadas de várias formas. Se considerar-
mos que o comércio da Páscoa está diretamente re-
lacionado à alimentação, não faltarão alternativas 
de como tornar o período ainda mais especial.

Há anos, a Páscoa direciona os consumidores ao 
hábito de optar por uma alimentação tradicional. E 
não estamos falando apenas de ovos de chocolate!

Sob a perspectiva religiosa, muitos fiéis preferem 
não consumir carnes vermelhas em detrimento dos 
dogmas já pré-estabelecidos.

Dessa forma, interessado em uma estratégia vol-
tada aos preços, não seria interessante adotar um 
valor reduzido a determinados pratos do cardápio? 
Ou ofertas especiais às opções que farão a diferen-
ça na data, como é o caso das carnes de peixes ou 
frutos do mar?

Planejar os valores consiste em uma estratégia 
interessante ao seu estabelecimento. Por isso, é 
hora de refletir sobre valores!

Seja qual for a estratégia adotada por sua em-
presa, o importante é não deixar a data passar des-
percebida, no comércio da Páscoa, é importante 
aproveitar a ocasião para reforçar o discurso de 
paz, união e fraternidade, valores arraigados no 
período pascal. Agora é fazer um planejamento a 
depender do perfil da empresa e colocá-lo em exe-
cução. Os clientes anseiam pela Páscoa e as em-
presas também!
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ECONOMIA 03
FIEAM e Bertha Capital lançam fundo para investir R$100 

milhões em startups. As inscrições iniciam no dia 5 de abril

PP
ara apoiar o de-
senvolvimento de 
novas matrizes 
econômicas no 
Amazonas para 

possibilitar a redução da 
dependência dos incentivos 
fiscais, o Sistema Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do do Amazonas (FIEAM) 
e a Bertha Capital, gestora 
de fundos de investimento 
que conecta empresas líde-
res de mercado e startups, 
lançaram na manhã de 
quarta-feira, 23, no Clube 
do Trabalhador – SESI, bair-
ro Aleixo, zona centro-sul 
de Manaus, um Corporate 
Venture Capital.

O evento contou com a 
participação do presidente 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Manaus (CDL 
Manaus), Ralph Assayag; 
diretor-presidente do Ce-
tam, José Augusto de Melo 
Neto; presidente da Feco-
mércio, Aderson Santos da 
Frota e o diretor-presidente 
do Cieam, Wilson Périco, 
entre outras autoridades e 
convidados.

De um total um total de 
R$ 100 milhões do Fundo 
de Investimentos em Parti-
cipações do Polo Industrial 
de Manaus (FIP), R$ 40 
milhões já estão compro-
metidos para aplicação em 
empresas de tecnologia de 
impacto global. A inscrições 
das startups para terem 
acesso aos recursos ocorre-
rão entre os dias 5 de abril 

a 5 de maio.
O presidente da Fede-

ração das Indústrias do 
Estado do Amazonas co-
memorou a implantação 
desses investimentos. “O 
fundo chega com o objetivo 
não só de mudar o cenário 
financeiro para as empre-
sas da região, mas também 
de apoiar nas iniciativas de 
pesquisa e desenvolvimen-
to, estruturação de labo-
ratórios e desenvolvimento 
dos negócios”, disse.

Silva afirma que o fundo 
é benéfico não só para o 
Estado do Amazonas, mas 
para o sistema indústria 
como um todo. “Este fundo 
de investimento é focado e 

voltado para aquela verba 
que é da indústria, que sai 
da indústria e que tem que 
ficar na indústria. Vamos 
introduzir as questões am-
bientais”, disse. 

As empresas podem dar 
sua parcela de contribuição, 
por meio do FIP FIEAM, que 
é um fundo de Venture Ca-
pital Multicotista, estrutura-
do com Recurso de P&D ou 
capital privado, para inves-
tir na geração de Empresas 
de Tecnologia de Impacto 
Global na Amazônia.

O fundo realizará apor-
tes entre R$ 500 mil e R$ 
5 milhões em startups da 
indústria 4.0, que apoiem 
a digitalização das compa-

nhias locais; negócios da 
bioeconomia, que aprovei-
tem o potencial da biodiver-
sidade da região; fintechs, 
que facilitem o crédito para 
empresas amazonenses; 
e travel techs, que causem 
impacto positivo no turismo.

O fundo 
Trata-se de um Fundo de 

Venture Capital Multicotista, 
estruturado com Recurso de 
Pesquisa, Desenvolvimento 
e Informação ou de private 
equity para investir na gera-
ção de Empresas de Tecno-
logia de Impacto Global na 
Amazônia. 

De acordo com Rafael 
Moreira, CEO da Bertha 

Capital, o fundo será res-
ponsável por investir em 
aproximadamente 15 ne-
gócios mais robustos e, por 
isso, decidiu inaugurar com 
o aporte à venture builder, 
que irá se encarregar dos 
investimentos em startups 
menores.

“A nossa ideia é criar 
um efeito cascata, em que 
o primeiro investimento for-
taleça uma empresa maior, 
que por sua vez, irá em-
poderar vários negócios 
em fase inicial, que são a 
maioria na região. Juntos, 
nós queremos estimular o 
empreendedorismo de base 
tecnológica na Amazônia 
e capitalizar empresas lo-

cais”, afirma.

Como investir 
Por se tratar de um fun-

do multimercado, qualquer 
pessoa jurídica, que seja 
classificada como investidor 
qualificado pode tornar-
-se cotista do FIP-FIEAM. O 
fundo é altamente indicado 
para empresas com obriga-
ções de investimentos em 
P&D. 

As vantagens são cura-
doria em investimentos, não 
precisa gerir diretamente o 
projeto, alta probabilidade 
de retorno do investimento 
realizado, além de despe-
sas de auditorias de respon-
sabilidade do FIP.

 O Programa de Reesca-
lonamento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional possi-
bilitará que milhares de 
empresários afetados pela 
pandemia renegociem 
suas dívidas

O governo federal pu-
blicou, no Diário Oficial 
da União (DOU) no dia 18 
de março, a Lei Comple-
mentar nº 193, que institui 
o Programa de Reescalo-
namento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional (Relp). O 
programa permite a rene-
gociação de dívidas, com 
a União, para empresas de 
micro e pequeno porte e 
MEIs – Microempreendedo-
res Individuais em até 180 
meses, além de estabelecer 
descontos conforme a que-
da no faturamento da em-
presa no período de março 
a dezembro de 2020, na 
comparação com igual pe-
ríodo em 2019.

O Relp foi criado para 
ajudar negócios de pe-
queno porte afetados pela 

pandemia de covid-19. 
Com o programa, as micro 
e pequenas empresas ins-
critas no Simples Nacional 
poderão parcelar a dívida 
em até 188 meses (15 anos 
e oito meses). Desse total, 
as empresas pagarão uma 
entrada parcelada em até 
oito vezes mais 180 pres-
tações.

 Cada parcela terá valor 
mínimo de R$ 300 para as 
micro e pequenas empre-
sas e de R$ 50 para o mi-
croempreendedor individu-
al. Haverá desconto de até 
90% nas multas e nos juros 
de mora e de até 100% dos 
encargos legais.

 A expectativa do Go-
verno Federal é que cerca 
de R$ 50 milhões em dé-
bitos possam ser renego-
ciados por meio do Relp. A 
lei determina, entre outras 
regras, que os empresários 
interessados façam a ade-
são ao refinanciamento até 
o dia 29 de abril. Empresas 
que se encontram em recu-
peração judicial também 
podem integrar o progra-

ma.
 Outro benefício é a 

possibilidade de inclusão 
de débitos que já estão em 
parcelamentos anteriores, 
ativos ou não. O Progra-
ma abrange débitos de 
natureza tributária e não 

tributária, mas não podem 
ser parcelados débitos pre-
videnciários. A adesão se 
dará por requerimento ao 
órgão responsável pela 
administração da dívida e 
a abrangência será indica-
da pelo solicitante inadim-

plente.
Durante a vigência do 

programa a PJ não poderá 
obter outro tipo de parcela-
mento e deverão ser pagos 
regularmente as Parcelas 
do RELP e débitos de tribu-
tos vincendos a partir da 

adesão. A desistência ou 
renúncia de ações ou pro-
cessos não serão cobrados 
honorários administrativos 
pelo Autor (Procuradorias).

 RELP – Lei autoriza renegociação de débitos do Simples Nacional

 A expectativa é que cerca de R$ 50 milhões em débitos possam ser renegociados por meio do Relp

A Lei Complementar Nº 193, que institui o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no Âmbito 
do Simples Nacional, permitirá que milhares de empresários afetados pela pandemia renegociem suas dívidas

Gerente de negócios da Fieam, Elaine Garcia; o presidente da FIEAM, Antônio Silva, o 
assessor jurídico da Fieam, Raphael Oliveira e o CEO da Bertha Capital, Rafael Moreira

A exclusão do 
programa se dará:

* Deixar de pagar 3 
parcelas consecutivas ou 
6 alternadas;

* Não pagar 1 par-
cela se todos as demais 
estiverem pagas;

* Esvaziamento da PJ;
* Falência ou Extinção 

da Pessoa Judicia
* Declaração de inap-

tidão do CNPJ
* Deixar de pagar as 

parcelas do RELP, FGTS e 
tributos da Pessoa Jurídi-
ca a partir da adesão.

O Relp implica na 
manutenção de garan-
tias, gravames, penho-
ras de ações em curso, 
salvo imóveis penhora-
dos ou oferecidos em 
garantia que a PJ pode-
rá requerer alienação.

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag; empresário Irani Bertolini; presidente 
da Fieam, Antonio Silva e o secretário da Semed, Pauderney Avelino
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 ESPECIAL04

DD
esde o início 
da pandemia, 
inúmeros são 
os desafios 
e n f r e n t a d o s 

pelo poder público para 
controlar todos os setores 
da sociedade, principal o 
da saúde, os profissionais 
que compõe este grupo são 
testados diariamente para 
cumprimento de suas mis-
sões em cargos estratégi-
cos, mesmo com as adver-
sidades vindas com o novo 
coronavírus e suas varian-
tes.

No Amazonas, o 
Governador Wilson Lima 
escolheu o médico urolo-
gista Anoar Samad, que é 
uma referência na área da 
saúde, para ficar à fren-
te da Secretaria de Estado 
de Saúde. Ao assumir à 
pasta em junho de 2021,  
o novo secretário reforçou 
que o seu principal objetivo 
é trabalhar para oferecer 
ainda mais qualidade de 
vida para a população do 
Estado usuária do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Durante sua gestão, 
diversas ações na área da 
saúde puderam ser evi-
denciadas. No combate 
à pandemia, os mutirões 
de vacinação tanto capital 
como interior foram funda-
mentais para que a popu-
lação pudesse se vacinar. 
Uma estrutura montada na 
Arena da Amazônia pos-
sibilitou que cerca de 140 
mil pessoas se imunizassem 
apenas num final de sema-

na. 
Outras campanhas tam-

bém foram realizadas pelo 
Governo do Estado, por 
meio da Ses-AM para cons-
cientizar sobre a importân-
cia do imunizante como a 
Vacina Premiada e Carreta 
da Vacinação, o Governo 
também montou diversos 
postos de vacinação em 
lugares estratégicos como 
shoppings, escolas e super-
mercados. 

Para terminar com as 
filas, foi lançado o pro-
grama “Opera+” que vai 
ampliar a oferta de cirur-
gias eletivas no estado. O 
Hospital Delphina Aziz, pas-
sou a ofertar 1.295 cirur-
gias a mais por mês para 
pacientes da rede estadual 
de saúde. A meta do pro-
jeto é alcançar, nos meses 
seguintes, 3.169 cirurgias/
mês em Manaus, utilizando 
também outras unidades 
da rede estadual. O projeto 
prevê, ainda, a oferta de 
cirurgias na rede de saúde 
do interior do estado.

Outro projeto implan-
tado pela Ses-AM é o 
‘Programa Examina+’ que 
intensificou a a a realiza-
ção de 800 exames, entre 
ultrassonografias e raio-X 
no Hospital Delphina Aziz, 
com o objetivo de reduzir 
o tempo de espera para 
atendimento aos pacientes 
que necessitam realizar o 
procedimento eletivo.

O secretário destaca 
os principais os principais 
avanços da gestão Wilson 

Lima na área da saúde. 
“Além do enfrentamento às 
duas alças epidêmicas, esta 
gestão também enfrentou a 
maior enchente da história 
do Amazonas e não foi 
fácil. Você trava uma guer-
ra com um desconhecido. 
Enfrentar tudo isso e con-
seguir prestar assistência à 
população é avançar em 
direção ao bem comum”, 
concluiu. 

Interior
O interior também 

recebeu diversas ações do 
Governo do Amazonas, 
através da SES-AM, como 

por exemplo a capacitação 
de profissionais da saúde 
que atuam no interior do 
Estado para o Programa 
Previne Brasil, novo mode-
lo de financiamento da 
Atenção Primária à Saúde 
(APS). Ipixuna, Guajará, 
Itamarati, Canutama, 
Pauini, Nhamundá e 
Tonantins são algumas 
cidades beneficiadas, assim 
como Envira e Presidente 
Figueiredo.

Recentemente o secre-
tário de Saúde e o gover-
nador assinaram o plano 
de trabalho para reforma 
e ampliação do Hospital 

Coronel Pedro Macedo, no 
município de Nhamundá. A 
assinatura ocorreu durante 
visita do governador e do 
secretário à região do Baixo 
Amazonas, que também 
recebe ações de intensifi-
cação da vacinação contra 
a Covid-19 nesta semana. 

Estão inclusas no plano 
de trabalho a reforma geral 
e adequação dos espaços 
com substituição de todo 
o telhado, pintura, revisão 
de todas as instalações 
(elétrica, hidráulica, esgo-
to, gases), substituições de 
portas e janelas, além de 
ampliação do espaço físi-

co para funcionamento de 
atividades administrativas e 
de serviços gerais e lavan-
deria. 

Em Parintins, o Governo 
do Amazonas irá ampliar o 
Serviço de Diagnóstico do 
Câncer de Mama (SDM) e o 
Serviço de Referência para 
Diagnóstico e Tratamento 
de Lesões Precursoras do 
Câncer do Colo de Útero 
(SRC). Com a descentrali-
zação inédita, o município 
será o primeiro do interior 
do estado a ter a imple-
mentação dos serviços para 
enfrentamento das doen-
ças de incidência entre as 
mulheres.

 Os profissionais de 
saúde do município serão 
capacitados pela Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-
AM). Unidades de saúde de 
Parintins vão ser indicadas 
para Serviço de Referência 
para diagnóstico e trata-
mento das lesões precur-
soras de câncer de colo de 
útero oferecerão tratamen-
to ambulatorial. Os pro-
cedimentos não necessitam 
de internação.

 “Já ampliamos a capa-
cidade de atendimento na 
capital e agora avançamos 
para o interior. A partir da 
capacitação das equipes, o 
município de Parintins esta-
rá preparado para diag-
nosticar e tratar as mulhe-
res com câncer de mama 
e colo de útero e se tor-
nará referência no Baixo 
Amazonas”, afirma Anoar 
Samad.

Secretário Estadual de Saúde Anoar Samad e sua 
contribuição estratégica na saúde do Amazonas

Secretário Anoar Samad, prefeita de Nhamundá, Marina Pandolfo e o 
governador, Wilson Lima na assinatura do termo de reforma e amplia-
ção do hospital do município, Coronel Pedro Macedo

O secretário de Saúde, Anoar Samad coleciona 30 anos de experiência na área da saúde, com reco-
nhecimento nacional e internacional pela sua atuação na especialidade de urologia no Amazonas

Anoar Samad e o governador, Wilsom Lima, acompanhando a reforma 
realizada no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente  
(Caic+) Alberto Carreira, localizado no bairro Compensa

Nos primeiros meses à frente da Pasta,  Anoar Samad, acompa-
nhou a instalação de 11 leitos de UTI em Parintins que atenderão 
pacientes do município e outras 4 cidades
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O governador do Estado 
do Amazonas, Wilson Lima, 
realizou na manhã do dia 
17 de março, a abertura 
da 12ª Reunião Anual da 
Força-Tarefa Mundial de 
Governadores para Climas 
e Florestas (GCF Task Force), 
no Centro de Convenções 
Vasco Vasques.

O evento contou com a 
participação do embaixa-
dor da Noruega no Brasil, 
Odd Magne Rudd; o repre-
sentante da Embaixada 
da Alemanha, Franziska 
Troger; o representante 
da Embaixada do Estados 
Unidos, Glenn Fedzer; o 
líder de projeto, William 
Boyd; a diretora de projeto, 
Colleen Scanlan Lyons entre 
outras autoridades, além de 
mobilizar governadores do 
Amazonas, Acre e Amapá, 
o vice-governador do Mato 
Grosso, cinco governado-
res da Colômbia, México, 
Indonésia e Peru. 

A CDL Manaus tam-
bém participou do even-
to, sendo representada na 
ocasião pelo vice-presiden-
te, Hamilton Caminha. O 
governador Wilson Lima, 

presidente da força-tarefa, 
em seu discurso destacou 
que os povos da Amazônia 
são os maiores interessados 
na preservação da flores-
ta. Ele fez um apelo para 
que grandes empresários e 
companhias apoiem inicia-
tivas para preservar o meio 
ambiente e fazer com que o 
desenvolvimento chegue até 
quem vive na floresta.

“O mundo hoje olha 
para a floresta e só vê as 
árvores. O mundo olha 
para a floresta hoje e não 
vê que, em meio às árvo-
res, existem pessoas vivendo 
aqui. É como se, apenas 
aqui no Brasil, 38 milhões 
de cidadãos – população 
maior que as da Noruega, 
Finlândia, Dinamarca, 
Portugal e Suécia somadas, 
simplesmente não existis-
sem. Aos olhos do mundo, 
hoje, somos 38 milhões de 
pessoas invisíveis”, ressaltou 
Wilson Lima.

Guardiões da Floresta 
Wilson Lima lançou, 

na abertura da reunião 
do GCF, o edital de sele-
ção para Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs) para 
implementar e executar o 
programa Guardiões da 
Floresta, uma reestruturação 
do Bolsa Floresta. Entidades 
sem fins lucrativos interessa-
das devem apresentar can-
didatura para fazer a gestão 
administrativa, financeira e 
ambiental, com supervisão 
da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema).

Entre as principais novi-

dades do programa está 
o aumento em 100% do 
valor da remuneração paga 
às famílias que vivem nas 
Unidades de Conservação 
do Estado (UCs). A bolsa 
foi de R$ 50 para R$ 100. 
Também houve a ampliação 
em 50,5% da quantidade 
de famílias beneficiadas, 
passando de 9.400 para 
14.150 beneficiários.

Além disso, o progra-

ma Guardiões da Floresta 
amplia a abrangência do 
PSA de 16 Unidades de 
Conservação inicialmente 
beneficiadas, passando a 
atender comunidades ribei-
rinhas, tradicionais e indíge-
nas de 28 UCs e áreas de 
entorno.

Plano de Ação Manaus
O “MAP”, sigla para 

Manaus Action Plan – ou 

Plano de Ação de Manaus 
– é o principal resultado 
coletivo da 12ª Reunião 
Anual do GCF. É um docu-
mento norteador das próxi-
mas ações da força-tarefa, 
tanto conjuntas como a nível 
local.

O documento coloca 
como prioridade na agenda 
do GCF, de forma inédi-
ta, o combate à pobreza, 
que ainda prevalece em 
áreas de florestas tropicais. 
Desta forma, o Plano trará 
o desenvolvimento da bioe-
conomia como eixo estrutu-
rante de qualquer iniciativa 
subnacional de combate ao 
desmatamento ilegal e para 
o desenvolvimento de uma 
economia de baixas emis-
sões.

A proposta é que os 
Estados membros da for-
ça-tarefa possam ter no 
Manaus Action Plan um 
mecanismo para angariar 
financiamentos, no intuito 
de desenvolver estratégias 
ambientais com foco no for-
talecimento de populações 
tradicionais e na redução de 
desigualdades sociais dos 
povos da floresta. 

GCF Task Force: Manaus recebe a 12ª Reunião Anual da 
Força-Tarefa Mundial de Governadores para Climas e Florestas 

A 12ª Reunião Anual da Força-Tarefa Mundial de Governadores para Climas e Florestas (GCF Task 
Force), reuniu governadores e lideranças da área ambiental de mais de 10 países em Manaus

Diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe é 
homenageado com a Medalha Ruy Araújo na Aleam

OO  
diretor-presi-
dente do Pro-
grama Estadu-
al de Proteção 
e Orientação 

do Consumidor (PROCON/
AM), Dr. Jalil Fraxe recebeu 
no dia 25 de março, duran-
te uma sessão especial na 
Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam), uma 
homenagem com a Meda-
lha Ruy Araújo, por meio 
de propositura do presiden-
te da Comissão de Defesa 
do Consumidor (CDC) da 
Aleam, deputado João Luiz 
(Republicanos). A honraria é 
uma distinção a personali-
dades que prestam relevan-
tes serviços à sociedade.

O evento contou tam-
bém com a participação do 

desembargador do Tribu-
nal de Justiça do Amazonas 
(TJAM), Dr. Délcio Santos, 
ouvidor-geral do Tribunal 
de Contas do Estado do 
Amazonas (TCE-AM), Josué 
Neto, procurador-geral da 
Prefeitura de Manaus, Dr. 
Ivson Coêlho e Silva, o pre-
sidente da Comissão de De-
fesa do Consumidor da Câ-
mara Municipal de Manaus 
(CMM), vereador Márcio 
Tavares, defensor público 
do Estado, Dr. Theo Eduar-
do da Costa, a juíza federal, 
Dra. Jaíza Fraxe, presidente 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Manaus (CDL 
Manaus), Ralph Assayag, 
representante da Fundação 
Republicana (FRB), Glauber 
Moré, ouvidor-geral da Pre-

feitura de Manaus, Nonato 
Oliveira, delegado da Polí-
cia Civil do Amazonas (PC-
-AM), Eduardo Paixão, titular 
da Delegacia Especializada 
na Defesa do Consumidor.

“O Dr. Jalil Fraxe tem fei-
to um trabalho à frente do 
Procon muito diferenciado. 
Através da orientação dele, 
o Procon-AM tem realizado 
um trabalho sério, eficaz, 
resolutivo e com soluções 
para a população amazo-
nense”, disse o parlamentar 
João Luiz.

Na ocasião, o presidente 
da Aleam, deputado Rober-
to Cidade (PV), destacou a 
forma como o homenagea-
do vem realizando seu tra-
balho à frente do Instituto. 
“Vou quebrar um pouco o 

protocolo porque quero di-
zer que o Jallil é um jovem 
que está atuando com muita 
competência e responsabili-
dade no Procon-AM, algo 
que é ressaltado por todos 
os deputados desta Casa, 
que reconhecem os serviços 
prestados por ele à popula-
ção amazonense”, destacou 
Cidade.

O homenageado desta-
cou que é um dia de felici-
dade por receber da Casa 
Legislativa a honraria. “Essa 
medalha não é do Jalil, mas 
de um trabalho que tem 
toda uma equipe por trás. 
É um dia de muita gratidão 
e me sinto muito honrado 
pela propositura do deputa-
do João Luiz, e pelo aceite 
dos demais deputados des-

ta Casa para que eu seja 
homenageado com essa 
honraria”, frisou Fraxe.

De acordo com o secre-
tário chefe da Casa Civil do 
Amazonas, Flávio Cordeiro 
Antony Filho, a homenagem 
é justa e faz justiça, pois Ja-
lil Fraxe é um dos nomes do 
direito do consumidor no 
Amazonas.

“Ele (Jalil) não tem me-
dido esforços para levar o 
nome do governador Wilson 
Lima e do Governo do Es-
tado do Amazonas para os 
lugares mais longes em di-
versos interiores, tira leite de 
pedra porque em tempos de 
pandemia, onde a deman-
da consumerista cresceu de 
uma maneira exponencial, 
o Jalil deu conta do recado 

como levou o Procon ao ser-
viço de excelência”, concluiu 
Flávio Antony Filho.

O deputado Serafim 
Corrêa (PSB) falou em nome 
dos parlamentares da Ale-
am. “A figura do Jalil é de 
equilíbrio, do bom senso, 
da serenidade, da busca de 
soluções. Na pandemia foi 
colocado numa prova de 
fogo. Porque na pandemia 
tudo ficou mais difícil, mas 
o Jalil teve a competência 
e conseguiu criar um ponto 
de equilíbrio. Quero elogiá-
-lo. Estou aqui representan-
do que o Plenário e todos 
os parlamentares o cumpri-
mentam pela sua compe-
tência e por ser um orgulho 
para todos nós”, afirmou o 
parlamentar.

Presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe e o pro-
positor da honraria, deputado João Luiz durante a solenidade especial de homenagem na Aleam

O diretor-presidente do Procon-AM, Dr. Jallil Fraxe, homenageado com a Medalha Ruy Araújo, ao 
lado do deputado estadual (Republicanos), João Luiz, autor da propositura 
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A 
Clínica Médi-
ca 3M Health 
Care, usa tec-
nologia de pon-
ta, por isso é a 

única da Região Norte com 
equipamento de tratamento 
avançado, com foco especí-
fico aos pacientes com feri-
das diabéticas. A tecnologia 
da Health Care trabalha na 
recuperação de cicatrização 
de feridas, úlceras diabéti-
cas, neuropatias diabéticas, 
entre outros que necessitem 
de cicatrização, fazendo 
com que tenha um alívio 
imediato das dores, diminui 
o risco de novas infecções, 
acelera a cicatrização re-
abilitando o local afetado 
com resultado rápido e efi-
caz.

 
Fundadores
Simone Lima Lucena 

Sampaio, a proprietária da 
Health Care é casada com 
Sérgio Lucena Sampaio Jú-
nior e mãe de Sofia Sam-
paio, de um ano de idade. 
Filha de Maria Aparecida 
de Lima e Mandem Montei-
ro da Silva.

 
Ideia
Simone trabalhava na 

área de saúde, mas, sem-
pre sonhou ter seu próprio 
negócio, foi quando surgiu 
a oportunidade. "Sempre 
atuei na área da saúde 
exercendo funções de res-
ponsabilidade. Isso me aju-
dou a adquirir conhecimen-
tos e me deu capacidades 
de desenvolver e gerir meu 
próprio negócio. Com isso, 
ficou mais fácil empreen-
der neste segmento, mas a 
vontade de pôr em prática 
meu próprio negócio me 
fez planejar o caminho de 
atendimento à saúde e tive 
como foco a recuperação 
de feridas diabéticas e exa-
mes de imagem médica", 
disse.

 
Idealizador do projeto
O idealizador do pro-

jeto foi o seu esposo Sér-
gio Lucena Sampaio, que 
após uma de suas viagens 
ao exterior se deparou 
com um aparelho, de alta 
tecnologia e que não tem 
na nossa região, específi-
co para atender pacientes 
com feridas em geral e os 
diabéticos, com isso, "con-
seguimos fazer a diferença 
na vida de pacientes que 
sofrem por bastante tempo 
com este problema", pon-
tuou Simone.

 "Como somos da área 
da saúde, no atendimento 
clínico, nós temos também 
uma equipe especializada 
em manutenção e preven-
ção de equipamentos médi-
cos e hospitalares, isso nos 
dá a facilidade de conhecer 

novidades tecnológicas e, 
assim foi como adquirimos 
esse aparelho de alta tec-
nologia, que é o nosso di-
ferencial no tratamento de 
feridas diabéticas.

 
O início
 A Clínica 3M iniciou 

em um local pequeno, mas 
por pouco tempo, devido à 
grande demanda dos clien-
tes, foi necessário aumen-
tar o espaço, e para dar 
mais comodidade no aten-
dimento, o local começou a 
oferecer o atendimento de 
exames de imagem e labo-
ratorial.

 
Colaboradores
A clínica Health Care ini-

ciou com 4 colaboradores e 
atualmente conta com 8. 
De acordo com a proprie-
tária, isso se deve ao au-
mento da demanda de pa-
cientes e à necessidade de 
colocar novos setores como 
laboratório para atender 
com mais rapidez os clien-
tes que são acompanhados 
no tratamento das feridas 
diabéticas, realizando re-
gularmente os exames que 
o profissional especializa-
do solicita, “isso necessitou 
o aumento de mais cola-
boradores para suprir a 
demanda e oferecer mais 
qualidade de atendimento”, 
destacou Simone.

  
Base para iniciar
"Tínhamos um plano que 

ia chegar a hora de colocar 
em prática no que sempre 
atuei com minha formação 
na área de Radiologia Mé-
dica, isso aumentou o de-
sejo de implementar neste 
segmento e como meu es-
poso é Engenheiro Eletrôni-
co e atua na formação de 
equipamentos médicos isso 
nos levou a fundar Clínica 
3M Health Care, a nossa 
primeira unidade de saú-
de", finalizou.

 
Desistência
Desistir foi algo que 

nunca chegou a ser cogita-
do pela direção da clínica, 
pois sabem que têm um 
tratamento diferenciado 
e eficaz para quem busca 

uma solução na sua saúde. 
“É algo extremamente ma-
ravilhoso cuidar das pesso-
as, e isso é feito com muito 
profissionalismo”, concluiu.

 
O sucesso do negócio
Observando o sucesso 

do empreendimento,  a 
empresária fala que "Agra-
deço primeiramente a Deus 
que nos permitiu estarmos 
aqui hoje... ao Sérgio Sam-
paio que sempre acreditou 
que iríamos conseguir e 
com sua persistência co-
locou em prática sua ideia 
empreendedora, confian-
do que conseguiríamos ter 
êxito no nosso negócio  e 
hoje temos orgulho de fa-
zer a diferença na vida das 
pessoas que procuram se 
tratar conosco e, agrade-
cemos aos nossos colabo-
radores que se empenham 
para mostrar com serieda-
de que o tratamento é in-
crível”.

 
Filiais
A Clínica Médica 3M 

Health Care ainda não 
possui filial, mas dentro do 
mesmo empreendimento 
possui uma equipe espe-
cializada para a Manu-
tenção de Equipamentos 
Médicos e Hospitalares. “E 
nosso plano é de expandir 

na cidade com mais clíni-
cas de imagem, como To-
mografia Computadoriza-
da, Ressonância, Raio X e 
Ultrassonografia”.

 
Relato
A proprietária da Clínica 

relatou ao jornal O Lojista 
que a vontade de ter uma 
carreira acadêmica foi o 
ponto de partida para ad-
quirir habilidades no seg-
mento na área da saúde. A 
sua formação possibilitou 
desenvolver a vontade de 
aplicar a empregabilidade. 
“A minha trajetória vem de 
alguns anos na função que 
exigia conhecimentos para 
aplicar no atendimento à 
saúde, de regularidade e 
funcionamento adequado 
de um setor e uma unidade 
de saúde. Então sendo as-
sim, com a ideia de Sérgio 
Sampaio, um empresário 
que sempre está atuando 
com tecnologia e viajando 
por vários países, se de-
parou com essa tecnolo-
gia avançada e novidade 
voltada aos diabéticos que 
sofrem há anos com feri-
mentos que não obtém ci-
catrização, alguns chegam 
ao ponto de amputação ou 
óbito. Em vista disso, ele 
viu que seria uma solução 
para quem sonha em viver 

sem dores, sem feridas, 
além de pacientes com do-
res musculares, dependen-
tes de remédios para dor-
mir, com tudo isso nossa 
intenção é reduzir o núme-
ro de amputações que hoje 
é muito grande”, explicou.

Por esse motivo, Sér-
gio resolveu trazer para o 
Brasil, eles são os únicos 
da Região Norte com uma 
tecnologia avançada no 
tratamento e recuperação 
de feridas diabéticas e fe-
rimentos em geral, cujo 
tempo de recuperação vem 
impressionando nossos 
pacientes.

"Hoje sou a Diretora da 
Clínica Médica 3M Health 
Health Care que oferece 
todos os atendimentos de 
Imagem, laboratoriais e 
nosso diferencial é a Tec-
nologia no Tratamento De 
Feridas Diabéticas e Neu-
ropatias, finalizou.  

 Clínica 3M, especializada em tratamento de feridas diabéticas com tecnologia de ponta, a única com esse diferencial na região Norte 

O tratamento não usa fármacos e não é agressivo Tomografia computadorizada, um dos serviços da 3M Os eletrodos conectados ao aparelho e ao paciente

Clínica Médica 3M Health Care
A cicatrização imediata para feridas diabéticas

Endereço
Av. Mário Ypiranga, 

4857 - Flores.
Contato: 

(92) 98286-1236
(92) 3022-5181.

clinica3m.
healthcare@g-mail.com

Os empresários Simone e Sérgio proprietários da Clínica 
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EE
m seu discurso de 
posse ao ser re-
conduzido à De-
fensoria Pública. 
O defensor pú-

blico geral, Ricardo Paiva, 
ressaltou os avanços da 
Defensoria Pública do Esta-
do do Amazonas (DPE-AM) 
nos últimos dois anos, fren-
te aos desafios criados pela 
pandemia da Covid-19. 
Paiva e o subdefensor públi-
co geral, Thiago Rosas, fo-
ram reconduzidos aos car-
gos na noite do dia 09/03, 
em cerimônia realizada no 
Teatro Amazonas no Cen-
tro de Manaus. O evento 
contou com a presença 

de autoridades do Estado, 
membros da administração 
da DPE-AM, defensores pú-
blicos e servidores, 

Paiva agradeceu o apoio 
do governo do Estado e da 
Assembleia Legislativa do 
Amazonas para que a De-
fensoria pudesse avançar.

O defensor geral tam-
bém anunciou a inaugu-
ração dos últimos três po-
los do interior que faltam 
para concluir o processo 
de interiorização, o Polo 
Rio Negro-Solimões, com 
sede em Manacapuru, que 
será inaugurado do primei-
ro semestre deste ano, e os 
polos do Juruá, com sede 

em Eirunepé, e da Região 
Metropolitana, a serem 
inaugurados no segundo 
semestre, além de Unida-
des Descentralizadas, nos 
municípios que compõem 
cada polo.

“Foi preciso antecipar 
talvez 10 ou até 15 anos 
para aquele momento”, 
disse, referindo-se à refor-
mulação de fluxo de atendi-
mento, desenvolvimento e 
implantação de ferramen-
tas tecnológicas que permi-
tiram não parar de atender 
a população mesmo com 
o isolamento social. “Foi 
possível continuar ao lado 
da população, quando ela 

mais precisou”, acrescen-
tou.

Avanço
Entre os avanços nos 

dois últimos anos, Paiva 
ressaltou a implementação 
de quatro núcleos especia-
lizados, a inauguração de 
mais cinco polos no inte-
rior, a realização de con-
cursos públicos e a nome-
ação de mais servidoras e 
servidores, além de novos 
defensores públicos, o que 
permitiu a ampliação nos 
atendimentos. Com isso, no 
último biênio a Defensoria 
praticou mais de 1 milhão 
de atos de atendimentos. 

Paiva agradeceu o apoio 
do Governo do Estado e da 
Assembleia Legislativa do 
Amazonas para que a De-
fensoria pudesse avançar. 
O defensor geral também 
anunciou a inauguração 
dos últimos três polos do 
interior que faltam para 
concluir o processo de in-
teriorização, o Polo Rio 
Negro-Solimões, com sede 
em Manacapuru, que será 
inaugurado do primeiro 
semestre deste ano, e os 
polos do Juruá, com sede 
em Eirunepé, e da Região 
Metropolitana, a serem 
inaugurados no segundo 
semestre, além de Unida-

des Descentralizadas, nos 
municípios que compõem 
cada polo.

Reconhecimento
O procurador geral de 

Justiça do Amazonas, Al-
berto Nascimento, ressaltou 
a amizade que tem com 
Paiva e a admiração pelo 
trabalho à frente da Defen-
soria. “Cada vez mais cres-
ce a admiração que tenho 
pelos senhores [defensores 
públicos], pelo empenho 
e dedicação com que têm 
realizado o seu trabalho. 
Parabéns pelos avanços dos 
dois últimos anos”, afir-
mou.

Ricardo Paiva ingressou na Defensoria Pública em 2002 como estagiário, foi empossado Defensor Público 
em 2005, assumiu a presidência da instituição em 2020 onde foi reconduzido ao posto por mais 2 anos

Defensor Público Ricardo Paiva é reconduzido à presidência 
da Defensoria Publica do Estado para o biênio 2022/2024

 TJAM inaugura novas instalações do NUPEMEC
O Tribunal de Justiça do  
Amazonas (TJAM) inau-
gurou na manhã no dia 
16 de março, as novas 
instalações do Núcleo 
Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução 
de Conflitos do Tribunal 
de Justiça do Amazonas 
(Nupemec), que funciona 
no 1.º andar do Fórum de 
Justiça Desembargadora 
Euza Maria Naice de 
Vasconcellos, no bairro 
São Francisco, zona Sul de 
Manaus. Instituído por meio 
da Resolução n.º 04/2015-
TJAM. O Núcleo tem como 
objetivo implementar, 
no âmbito do Tribunal, a 
Política Judiciária Nacional 
de Tratamento Adequado de 
Solução de Conflitos, objeto 
da Resolução n.º 125/2010, 
do Conselho Nacional de 
Justiça.

O evento de inauguração 
contou com a presença do 
desembargador Délcio Luís 
Santos, que preside o Sistema 
Permanente de Mediação 
e Conflitos (Sispemec); da 
desembargadora Maria das 
Graças Pessôa Figueiredo, 
coordenadora da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do 

TJAM; da desembargado-
ra Mirza Telma de Oliveira 
Cunha, coordenadora 
do Grupo de Trabalho de 
Participação Feminina do 
TJAM; do desembargador 
Cezar Luiz Bandiera; do pre-
sidente da Associação dos 
Magistrados do Amazonas 
(Amazon), juiz Luís Márcio 
do Nascimento; do secretá-
rio-geral de Administração 
do Tribunal, Chrystiano 
Lima e Silva; da promotora 
de Justiça e coordenado-
ra do Núcleo Permanente 
de Autocomposição (Nura, 

do MPE/AM), Anabel Vitória 
Mendonça de Souza; do 
defensor público-geral do 
Estado, Ricardo Queiroz de 
Paiva; de Jalil Fraxe, dire-
tor-presidente do Instituto 
de Defesa do Consumidor  
(Procon/AM); do vice-
presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Manaus (CDL Manaus), 
Hamilton Caminha e de 
empresas que participam do 
projeto "Pacto de Mediação – 
Empresa Amiga da Justiça", 
organizado pelo Nupemec, 
além de magistrados (as) e 

servidores (as)   
do Poder  Judiciário esta-
dual.

Coordenador do 
Nupemec/TJAM, o juiz 
de Direito Gildo Alves de 
Carvalho Filho, reforça que 
a missão do Núcleo é dis-
seminar a cultura de pacifi-
cação pela autocomposição 
e os métodos consensuais 
de solução de conflitos por 
meio de estratégias, pro-
jetos e programas interdis-
ciplinares, desenvolvendo, 
aplicando e estudando as 
ferramentas e linguagem 

da Medição e Conciliação. 
Essa missão inclui, ainda, 
tornar a cultura de pacifica-
ção pela autocomposição e 
as ferramentas da Mediação 
e Conciliação uma reali-
dade que envolva o Poder 
Judiciário e a sociedade, 
alcançando, em especial, a 
população tradicional local. 

O desembargador 
Délcio Santos, que preside o 
Sispemec/TJAM, destacou os 
efeitos práticos do trabalho 
desenvolvido pelo Nupemec, 
com a resolução dos con-
flitos, reforçando a cultura 

da conciliação. "Resultados 
que podem ser constata-
dos pelos números robustos 
registrados no ano passado, 
com quase 10 mil audiên-
cias de conciliação, além 
de um aumento de 65% em 
acordos realizados no ano 
de 2021. Este novo espaço 
veio consolidar o Nupemec 
como um importante setor 
na estrutura do Tribunal de 
Justiça do Amazonas, objeti-
vando avançar nesta política 
pública de autocomposição 
de conflitos”, completou o 
desembargador Délcio.

Desembargador Délcio Santos, promotora de Justiça, Anabel Vitória Mendonça e a 
desembargadora Graça Figueiredo no descerramento da placa de inauguração 

Juiz de direito, Gildo Alves; vice-presidente da CDL Manaus, Hamilton Caminha; 
e os desembargadores Délcio Santos e Graça Figueiredo

O presidente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Ricardo Paiva e os novos membros 
eleitos para o Conselho Superior da Defensoria
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Pesquisa de intenção de compras de Páscoa aponta crescimento de 6% em comparação a 2021

EE
les já estão expostos 
nas prateleiras e cor-
redores dos supermer-
cados. De diversos 
formatos, tamanhos 

e sabores os ovos de choco-
late, que simbolizam uma das 
maiores datas sazonais do co-
mércio, a Páscoa, já estão dis-
poníveis para compra. 

Em pesquisa realizada pela 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Manaus (CDL Manaus), o 
aumento nas vendas para a 
Páscoa, comemorado este ano 
no dia 17 de abril, é de 6% em 
relação ao ano de 2021, com 
ticket médio de aproximada-
mente R$ 150,00.

“No ano passado, não ti-
vemos nenhuma contratação. 
Neste, estamos esperando em 
torno de 300 admissões. Já se-
ria, em princípio, um bom nú-
mero e acima das 250 vagas 
geradas em 2019. Esses novos 
trabalhadores estão ingres-
sando não apenas para ven-
der, mas também para confec-
cionar os produtos regionais. 
Ou seja, as lojas vão comprar 
o chocolate para fazer os ovos 
de Páscoa, coelhinhos, etc”, 
explicou.

A estimativa é que a data 
movimente em torno de R$ 58 
milhões de reais no comércio 
manauara. A pesquisa revela 
que 82,6% dos entrevistados 
vão fazer compras nesta pás-
coa. O gosto por chocolates 
(52,80%), é um dos principais 
motivos que influenciam na 
compra, seguido da tradição 
da data (19,10%); o costume 
de presentear (16,20%); ou-
tros motivos (7,00%); conside-
ra importante (4,20%), e re-
tribuição por algum presente 

(0,70%).
Dados mostram ainda quem 

serão as pessoas presentea-
das nesta data sazonal. Os 
filhos (as) aparecem no topo 
da lista com (59,50%), logo 
em seguida marido/esposa 
(43%), mae/pai (41,80%), so-
brinho (a) (36,70%), irmão (a) 
(24,10%), colega de trabalho 
(13,90%), afilhado (12,70%), 
namorado (a) (11,40%), ami-
gos (11,40%), outros (10,10%), 
neto (a) (7,60%) e enteado (a) 
(3,80%).

As preferências por produ-
tos incluem caixas de bombons 
(68,40%), ovos de chocolate 
(49,40%), barras de choco-
late (40,50%), ovos caseiros 
(36,70%), colomba pascal e 
“outros” com (5,1%). A maio-
ria pretende gastar de R$ 101 
a R$ 200 (46,80%), seguidos 
por aqueles que pretendem li-
mitar os gastos entre R$ 51 e 
R$ 100 (25,30%), ou a até R$ 

50 (15,20%). Mas, há também 
consumidores que pretendem 
investir de R$ 201 a R$ 400 
(5,1%) no presente. Em torno 
de 7,6% ainda estão indecisos.  

As formas de pagamento 
à vista são as prediletas, com 
dinheiro (36,70%), o cartão 
de débito (34,20%) e o Pix 
(25,30%). O cartão de cré-
dito parcelado é a opção de 
(21,50%); seguido por aque-
les que pretendem comprar 
com cartão de crédito à vis-
ta (11,40%) e cartão de loja 
(1,30%). Entretanto, há aque-
les que ainda não sabem ou 
ainda escolheram a forma de 
pagamento (8,90%).

Os supermercados e hiper-
mercados são os principais lo-
cais escolhidos para a compra 
com (32,90%), depois vêm os 
shopping centers (31,60%), o 
comércio do Centro (16,50%), 
internet e lojas virtuais (8,90%), 
confeitaria artesanal e autô-

nomos (5,10%), comércio de 
bairro (3,80%) e outros locais 
com (1,20%).  

Para os entrevistados, os 
principais fatores que a influen-
ciarem a aquisição do presente 
para esta data é em primeiro 
lugar a qualidade dos produtos 
(77,20%), em segundo as pro-
moções e descontos (72,20%), 
em terceiro a facilidade de pa-
gamento (63,30%), em quarto 
a facilidade de acesso (43%) 
e em quinto a diversidade de 

produtos com (36,70%). O 
atendimento (34,20%), tam-
bém influenciam, assim como 
a comodidade com (24,10%) e 
o frete grátis (16,50%). 

De acordo com as informa-
ções da CDL Manaus, (28,60%) 
dos entrevistados responderam 
as perguntas da Zona Norte 
de Manaus; (24,80%) da Zona 
Leste; (16,10%) da Zona Oes-
te; (13%) da Zona Sul e Zona 
Centro-Oeste; (4,50%) da 
Zona Centro-Sul.

Os participantes também 
informaram que costumam 
pesquisar os preços antes da 
compra, especialmente nas mí-
dias sociais (55,70%) e “direto 
nas lojas” (26,60%), além das 
propagandas na TV (11,40%), 
sites de lojas (2,50%) e folhetos 
(1,30%).

Os dados foram obtidos em 
pesquisa realizada via Goo-
gle Formulários através de e-
-mail marketing e aplicativo 
de mensagens instantâneas, 

 

 1ª reunião da diretoria da CDL Manaus em 2022 tem como destaque as ações e resultados obtidos pela entidade em 2021
A Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Manaus (CDL Ma-
naus), realizou na tarde do 
dia 08 de março, a primeira 
reunião da diretoria no ano 
de 2022, na sede da enti-
dade, localizada na avenida 
Djalma Batista, zona Centro-
-sul da cidade.

O presidente da entidade, 
Ralph Assayag, fez a abertura 
do evento e em seguida pas-
sou a palavra para o supe-
rintendente, Manuel Joaquim 
para fazer a apresentação do 
relatório anual, onde foram 
destacadas diversas ações e 
desempenhos obtidos pela 
CDL Manaus em 2021, no 
qual foi destacada aquisição 
de um sistema para monito-
ramento de projetos de lei 
que influenciem negativa-
mente no comércio.

A posição que a entida-
de se encontra no Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-

to Urbano (CMDU) foi outro 
ponto evidenciado na apre-
sentação. O órgão colegiado 
é de caráter técnico, discipli-
nar e deliberativo sobre as 
questões relativas aos siste-

mas, serviços e ordenação do 
espaço urbano do município 
de Manaus.

“Somos a única entidade 
que tem zero processos de 
pendências daquilo que nos 

foi delegado. Nós responde-
mos em um prazo hábil todas 
as demandas que nos foram 
passadas, a CDL Manaus 
cumpriu rigorosamente cada 
uma”, ressaltou o superinten-
dente.

Outros destaques citados 
por Manuel Joaquim foram 
a recertificação da entidade 
com a Norma Brasileira ISO 
9001:2015, o índice de sa-
tisfação dos associados com 
os serviços oferecidos pela 
entidade, o Termo de Acordo, 
SPC Jud, junto ao Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazo-
nas (TJAM) e o crescimento 
de Consumo e Insumos.

"Crescemos 34% em vo-
lume de consultas utilizadas 
pelos nossos associados no 
estado do Amazonas. Em in-
sumos que são informações 
mais estratégicas para con-
cessão de créditos nós cres-
cemos 120%, saímos de 353 

Membros da diretoria da CDL Manaus reunidos na primeira reunião da entidade  lojista de 2022, no encontro 
foram apresentados os resultados obtidos em 2021 e as ações projetadas para este ano

O presidente da FCDL-AM, Ezra Benzion; presidente da CDLM, Ralph As-
sayag; vice-presidente da CDL, Antônio Azevedo; e o membro do conselho 
fiscal, Isper Abrahim Lima 

Com ticket médio de aproximadamente R$ 150,00, a expectativa é que a data comemorativa  movimente em torno de R$ 58 milhões de reais no comércio manauara

A pesquisa mostrou que 82,60% das  pessoas irão as compras nesta páscoa, sendo que os supermercados e hipermercados são os locais preferidos dos entrevistados

De acordo com o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, os comerciantes 
estão otimistas e também esperam gerar mais postos de trabalho
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Os participantes também 
informaram que costumam 
pesquisar os preços antes da 
compra, especialmente nas mí-
dias sociais (55,70%) e “direto 
nas lojas” (26,60%), além das 
propagandas na TV (11,40%), 
sites de lojas (2,50%) e folhetos 
(1,30%).

Os dados foram obtidos em 
pesquisa realizada via Goo-
gle Formulários através de e-
-mail marketing e aplicativo 
de mensagens instantâneas, 

entre 11 e 17 de março de 
2022. No total, foram ouvidas 
803 pessoas, entre homens 
(54,8%) e mulheres (45,20%), 
nas faixas etárias de 18 a 25 
anos (24,80%), 26 e 32 anos 
(21,70%), de 33 a 40 anos 
(23,60%), entre 41 e 50 anos 
(24,30%) e acima dos 50 anos 
(5,60%).

Otimismo
De acordo com o presiden-

te da CDL Manaus, Ralph As-

sayag, os comerciantes estão 
otimistas e esperam ampliar 
não apenas a oferta de produ-
tos como também gerar mais 
postos de trabalho.

Ralph Assayag assina-
la suas esperanças de que a 
Páscoa possibilite ao setor o 
começo de uma trajetória de 
altas de vendas em 2022, a 
despeito dos entraves sani-
tários e econômicos. “Espero 
que a população toda faça 
um esforço e compre um pou-
quinho de chocolate, seja de 
caixa de bombons, barras ou 
ovos de Páscoa, e dívida com 
os filhos, familiares e amigos. 
Para que a gente possa sabo-
rear um pouco do doce, e ter 
um período de tranquilidade 
e sem mais novas ondas de 
covid-19. Assim, poderemos 
abrir novas lojas, dar novos 
empregos, e ter o melhor re-
sultado possível. Meus votos é 
que este seja um bom início de 
ano, com o Dia das Mães já 
em seguida”, arrematou.

O presidente da Federação 
das Câmaras de Dirigentes do 
Amazonas, (FCDL-AM), Ezra 
Azury, concorda que o setor 
está otimista, mas ressalta que 
conversas com outros lojistas 
revelam que as empresas estão 
priorizando produtos de me-
nor gramatura e valor agrega-
do, para reduzir o repasse de 
aumentos de preços à cliente-
la. “O consumidor realmente 
está priorizando pagamentos 
à vista. Mas, temos de consi-
derar também que, embora o 
ticket médio seja maior neste 
ano, a maioria compra em 
supermercados, onde as com-
pras não costumam ser parce-
ladas”, acrescentou. 
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mil e chegamos a 776 mil. Fi-
zemos 2 milhões de consultas 
no estado do Amazonas. Isso 
nos ajudou a conquistar o 
quarto lugar no ranking na-
cional em consumo de pro-
dutos SPC”.

Certificado Digital
Por último, o superinten-

dente apresentou os resul-
tados alcançados com Cer-
tificado Digital que eleva a 
categoria da entidade ao 2° 
lugar no ranking nacional em 
Certificação Digital, em 4° lu-
gar no ranking nacional em 
consultas de Cadastro Positi-
vo e em 8° lugar em Consul-
tas Veiculares.

Na ocasião, o presiden-
te da Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas do 
Amazonas (FCDL-AM), Ezra 
Benzion, falou da importân-
cia da representatividade da 
CDL no interior.

“Sustentar uma CDL no 
interior não é fácil por conta 
dos custos que isso leva. Ter 
uma representação da CDL 
no interior é uma questão de 
posicionamento. Em muitos 
lugares, como em Humaitá, 
a CDL está muito à frente de 
outras entidades. Nosso ob-
jetivo este ano é a abertura 
de três CDLs no interior do 

estado, este ano vai ser um 
ano de bastante viagens para 
o interior para prospecção de 
negócios”.

Outros assuntos também 
foram discutidos na reunião 
pelos membros da diretoria 
da entidade como política, 
Zona Franca de Manaus, im-
postos e licenciamento am-
biental.

No final da reunião foi exi-
bido um vídeo sobre o novo 
projeto da entidade, o site 
CDL Empregabilidade que 
vai beneficiar tanto o candi-
dato que está em busca de 
uma oportunidade no merca-
do de trabalho, quanto a em-
presa que precisa preencher 
uma vaga de emprego com 
profissionais qualificados.

Membros da diretoria da CDL Manaus reunidos na primeira reunião da entidade  lojista de 2022, no encontro 
foram apresentados os resultados obtidos em 2021 e as ações projetadas para este ano

O presidente da FCDL-AM, Ezra Benzion anunciou a im-
plantação de mais 3 CDL's no interior do Amazonas

O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag comen-
tando os resultados obtidos pela entidade em 2021

Com ticket médio de aproximadamente R$ 150,00, a expectativa é que a data comemorativa  movimente em torno de R$ 58 milhões de reais no comércio manauara

A pesquisa mostrou que 82,60% das  pessoas irão as compras nesta páscoa, sendo que os supermercados e hipermercados são os locais preferidos dos entrevistados



Palavra do Presidente

EZRA BENZION MANOA
Pre si den te da FCDL Amazonas
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Como acontece constantemente, no 
cenário político nacional, este é um mo-
delo que deu certo, não só para Manaus, 
mas, para todo o País, então, não sou 
contra a redução de alguns impostos, 
exemplifico como é o caso do cigarro e 
das bebidas alcoólicas, cuja intenção é 
reduzir o consumo, e como consequên-
cia, devolver saúde às pessoas. Se ob-
servarmos as alterações nas alíquotas 
do IPI pelo Poder Executivo, com ampa-
ro no artigo 153 da Constituição Fede-
ral, foram recebidas por alguns, como 
bondade ou “populismo”, seja porque 
prejudica a competitividade dos fabri-
cantes estabelecidos na Zona Franca de 
Manaus (ZFM), seja porque reduz o vo-
lume do produto da arrecadação desse 
imposto que é obrigatoriamente repas-
sado aos Estados e Municípios.

Na minha concepção, é válido dizer 
que a redução do IPI compromete em-
pregos de amazonenses, porque fere as 
empresas aqui estabelecidas além de 
implicar na perda de competitividade da 
indústria brasileira principalmente para 
a China. Na verdade, a Zona Franca de 
Manaus acaba de sofrer o mais grave 
ataque em sua história com a publica-
ção, pelo presidente Bolsonaro, do de-
creto 10.979...

Volto a dizer que não sou contra a 
redução de alguns impostos, mas, como 
toda mudança gera insatisfações, há 
notícias de que outras entidades já ex-
ternaram descontentamento com a de-
cisão do governo federal de reduzir a 
alíquota dos impostos, e como não te-
mos alternativas a curto prazo, particu-
larmente eu vejo que essa redução de 
impostos pode refletir negativamente na 
geração de emprego e renda, e para 
suprir essa demanda, o governo deve 
imediatamente sugerir novas medidas 
junto ao Congresso Nacional na busca 
de medidas financeiras compensatórias. 
Tais medidas podem ser adotadas a 
partir de estudos sobre as finanças pú-
blicas e realocação de receitas privadas. 

Como o IPI tem natureza regulatória, 
a alíquota pode ser mudada por decre-
to, sem passar pelo Congresso Nacional 
e sem necessidade de compensar com 
corte de gastos ou aumento de outros 
impostos. 

A promessa é que não haverá nova 
redução de IPI neste e no próximo ano, 
justamente para não prejudicar a Zona 
Franca de Manaus. Como disse o mi-
nistro, "Não fosse a Zona Franca, a re-
dução de IPI seria maior, certamente de 
50%. Como respeito à Amazônia, foi só 
25%", isso significa que a região amazô-
nica deve sair de um regime de créditos 
de IPI para uma nova realidade de cré-
ditos de carbono.

No meu ponto de vista, é de funda-
mental importância a exclusão dos pro-
dutos da ZFM da redução do IPI para a 
manutenção dos benefícios garantidos 
na Constituição Federal, assegurando 
a competitividade, incentivando a atra-
ção de novos investimentos, bem como 
a manutenção de empregos ao nos-
so povo e geração de renda na região 
Norte do País. 

Redução do IPI
 e o comércio 

CDL Presidente Figueiredo participa de
eventos voltados para o empreendedorismo 

CC
omprometida com 
o desenvolvimento 
econômico e so-
cial do município, 
a Câmara de Di-

rigentes Lojistas de Presiden-
te Figueiredo (CDL Presidente 
Figueiredo), por meio do pre-
sidente da entidade, Salvador 
Sebastião, participou na tar-
de do dia 22 de fevereiro de 
uma reunião com o secretário 
municipal de Turismo, Empre-
endedorismo e Comércio (Se-
mtec), Edivan Felisberto.

A reunião foi realizada na 
sede da secretaria e contou 
ainda com a participação do 
vice-presidente, Marko Antô-
nio e da subsecretária da Se-

mtec, Elianda Miranda. 
O encontro teve como ob-

jetivo firmar uma parceria en-
tre a Semtec e a entidade de 
classe na II Feira de Empreen-
dedorismo Feminino e a Feira 
de Turismo, ambas que foram 
realizadas com muito suces-
so, e aconteceram no mês de 
março, reunindo um grande 
público para participar do en-
contro.

II Feira de 
Empreendedorismo Feminino

O mês de março é dedica-
do às mulheres em alusão ao 
Dia Internacional da Mulher. 
Para comemorar a data, a pre-

feitura de Presidente Figueire-
do realizou nos dias 5 e 6 de 
março a II Feira de Empreen-
dedorismo Feminino realizada 
na Praça da Vitória.

O evento contou com pa-
lestras e cursos voltados para 
o público feminino. No total, 
foram 25 estandes com pro-
dutos produzidos por mulheres 
empreendedoras da cidade.

 A CDL do município tam-
bém participou da ação fa-
zendo consultas ao sistema de 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) que fornece in-
formações detalhadas sobre 
débitos em aberto na base de 
dados.

“O dia 8 de março, tornou-

-se símbolo principal em ho-
menagem às mulheres, um 
momento voltado para refle-
xão sobre as lutas e conquistas, 
principalmente por igualdade 
social. Pensando em valorizar 
a mulher, realizamos a II Fei-
ra de Empreendedorismo Fe-
minino, que exibe produtos e 
serviços de mulheres empreen-
dedoras do nosso município”, 
disse a secretária da Semtec, 
Elianda Miranda.

Este ano, com o avanço 
da vacinação no município, o 
evento foi aberto ao público 
figueiredense, sendo indispen-
sável o uso de máscara e hi-
gienização das mãos com ál-
cool em gel.

Vice-presidente da CDL Presidente Figueiredo, Marko Antônio,  subsecretária 
da Semtec, Elianda Miranda, presidente da CDL Presidente Figueiredo, Sal-
vador Sebastião e o secretário municipal da Semtec, Edivan Felisberto

A II Feira de Empreendedorismo Feminino contou com a participação de 25 
mulheres figueiredenses dos segmentos de gastronomia, estética e artesa-
nato

A presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Parintins 
(CDL Parintins), Suzana Bulcão, 
participou na manhã do dia 09 
de março, de uma sessão es-
pecial em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, cele-
brado em mais de 100 países, 
no dia 8, no Plenário Raimundo 
Almada na Câmara Municipal 
de Parintins.

O evento contou com a par-
ticipação do prefeito em exer-
cício, Mateus Assayag, dos 
vereadores, Márcia Baranda, 
Massilon Cursino, autoridades 
civis, militares, secretarias mu-
nicipais, empresárias, educado-
ras, empreendedoras e da po-
pulação em geral.

A solenidade dirigida pela 
presidente em exercício da Câ-
mara, vereadora Vanessa Gon-
çalvez, foi requerida pela verea-
dora, Brena Dianná e aprovada 
por unanimidade pelo parla-
mento municipal. Na ocasião, 
foram debatidos temas como: 
defesa dos direitos femininos, 
políticas públicas para as mu-
lheres, proteção a mulheres 
contra a violência doméstica e 
sexual e igualdade. A iniciativa 
teve como objetivo exaltar as 
mulheres e lembrar da impor-

tância delas na sociedade, pro-
movendo diálogos e criando es-
tratégias para incentivar ainda 
mais na profissão que ela qui-
ser, lembrando das suas lutas 
diárias na busca do seu espaço 
na sociedade.

A presidente da CDL Parin-
tins, Suzana Bulcão, enaltece a 
importância desse tipo de ho-
menagem, pois exibe a impor-
tância de cada mulher.

“Foi um momento muito es-
pecial porque estavam ali pre-
sentes várias mulheres de diver-

sos segmentos da sociedade, 
cada uma com a sua bandeira 
e nós representando as mulhe-
res empreendedoras. Então foi 
um momento de salientar a mu-
lher empreendedora que busca 
sua independência financeira, 
que faz sua história acontecer 
e que ao mesmo tempo precisa 
de uma rede de apoio, tanto fa-
miliar como o apoio para inves-
timentos”, disse Suzana.

Para a vereadora, Brena 
Dianná, além de exaltar a mu-
lher, a homenagem visa pro-

mover diálogos que criem es-
tratégias para incentivar ainda 
mais a participação da mulher 
na política, nas escolas, nas em-
presas e onde ela quiser.

“Apesar dos êxitos, ainda há 
um caminho a ser percorrido. 
Esse é um dia para relembrar-
mos a nossa importância na 
sociedade, as conquistas, os de-
safios vencidos e as nossas lutas 
diárias, pois nós lutamos todos 
os dias pelo nosso espaço, pela 
nossa inserção nos espaços de 
poder”, frisou a vereadora.

Presidente da CDL Parintins participa de sessão 
especial em homenagem ao Dia Internacional na CMP 

Presidente da CDL Parintins, Suzana Bulcão; vereadora Va-
nessa Gonçalvez; secretária municipal da SEMASTH, Zeila 
Cardoso; vereador Mateus Assayag e a vereadora, Brenna 
Dianná

Em seu discurso na solenidade de homenagem às mu-
lheres, na Câmara Municipal, Suzana Bulcão salientou à 
importância do empreendedorismo feminino na sociedade 
da qual ela faz parte
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CDL Iranduba cede espaço para adesão de empresários ao programa+Crédito Amazonas 

AA 
Câmara de 
Dirigentes Lo-
jistas de Iran-
duba (CDL 
Iranduba), re-

presentada pelo  presi-
dente, Marco Antônio de 
Lima Rosas, em parceria 
com a Prefeitura do muni-
cípio, o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae) 
e o Governo do Estado do 
Amazonas por meio da 
Agência de Fomento do 
Estado do Amazonas (Afe-
am), realizaram do dia 14 
a 25 de fevereiro a ação 
para adesão ao programa 
+ Crédito Amazonas.

Realizada na sede 
da entidade, localizada 

no Centro da cidade. O 
evento reuniu empresá-
rios, empreendedores e 
comerciantes da região. 
A ação contou com a 
presença do consultor do 
Sebrae, Francinaldo An-
drade Campos, que na 
ocasião respondeu per-
guntas e tirou dúvidas dos 
participantes em relação 
às facilidades de financia-
mento do programa. Na 
ocasião o representante 
do Sebrae também pres-
tou assistência aos em-
preendedores no envio de 
suas propostas.

+ Crédito Amazonas
O + Crédito Amazonas 

é um programa lançado 

pelo Governo do Estado 
do Amazonas, através da 
Agência de Fomento (Afe-
am), que financia capital 
de giro e custeio, bem 
como as principais des-
pesas/custos operacionais 
como folha de pagamen-
to, aluguel, contas de con-
sumo, e outros necessá-
rios para a implantação, 
manutenção, ampliação e 
modernização da ativida-
de produtiva, com taxas de 
juros subsidiadas e prazos 
flexíveis aos Autônomos, 
Profissionais Liberais, Pro-
dutores Rurais, Cooperati-
vas e Associações ligadas 
ao Agronegócio, Micro-
empreendedores Individu-
ais – MEI, Micro e Peque-

nas Empresas, visando o 
melhor aproveitamento e 
aplicação dos recursos, 

bem como ao crescimen-
to e sustentabilidade das 
atividades econômicas, 

como forma de inclusão 
social, de fomento ao de-
senvolvimento regional.

Após dois anos de pandemia, governador Wilson Lima 
anuncia a realização do 55º Festival Folclórico de Parintins 

Após dois anos sem ser 
realizado por conta da 
pandemia de Covid-19, o 
governador do estado do 
Amazonas, Wilson Lima 
anunciou no dia 11 de 
março, no salão de espe-
táculos do Teatro Amazo-
nas a realização do 55° 
Festival Folclórico de Pa-
rintins. 

Durante a cerimônia 
foi realizada a oficiali-
zação do patrocínio da 
Coca-Cola Brasil para as 
agremiações folclóricas. 
O maior festival de todos 
os tempos, acontecerá 
nos dias 24, 25 e 26 de 
junho seguindo a tradição 
de acontecer sempre no 
último final de semana do 
mês. 

O retorno do Festival 
de Parintins traz alegria no 
coração de todos aqueles 
que esperavam ansiosa-
mente por esse momento 
e representa, ainda, espe-
rança de dias melhores. 
Muito além da diversão 
dos três dias de festa e da 
rivalidade entre os bois e 
torcedores, o festival é, 
principalmente, fonte de 

emprego e renda para os 
parintinenses.

“São dois anos sem o 
festival, 2020 e 2021 e 
esse anúncio estava sen-
do esperado com muita 
expectativa pelos parinti-
nenses porque ele é um 
evento que gera emprego 
e renda além de ser uma 
vitrine do município e do 

estado, uma festa que é 
reconhecida em muitos 
lugares do Brasil”, disse a 
presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL 
Parintins), Suzana Bulcão.

Investimento
Nos anos em que o 

festival não aconteceu, 
as agremiações sofreram 

impactos e a atividade 
econômica em Parintins 
também foi afetada pela 
pandemia da Covid-19. 
Dentro deste cenário de 
“recomeço”, o governa-
dor anunciou que o re-
passe do Estado para os 
bois-bumbás será de R$ 
10 milhões, sendo R$ 5 
milhões para cada bum-

bá.
“O Governo do Ama-

zonas tem trabalhado 
muito para combater a 
fome e eu não vou me-
dir esforços para fazer 
as coisas acontecerem. E 
eu vou fazer tudo o que 
for possível, dentro dos 
limites legais e orçamen-
tários, para investir na 

cultura e em todos os seg-
mentos importantes que 
geram emprego e renda”, 
ressaltou Wilson Lima.

O secretário de Estado 
de Cultura e Economia 
Criativa, Marcos Apo-
lo Muniz, afirma que o 
apoio ao festival é uma 
forma de reerguer a eco-
nomia do município.

O Governador do Estado, Wilson Lima anunciou o repasse de R$10 milhões para 
os bois-bumbás  durante a confirmação do 55° Festival Folclórico de Parintins 

O presidente da CDL Iranduba, Marco Rosas, e os empresários e empreendedores locais na ação de 
concessão de crédito da Afeam

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Ezra 
Benzon estava presente ao ser anunciada realização do Festival Folclórico 



O Comando Militar 
da Amazônia realizou na 
tarde do dia 11 de março, 
o XIII Almoço dos Homens 
de Bem, no Mirante do 4° 
CTA, localizado na sede 
do CMA, situado à Av. 
Coronel Teixeira, n°4715, 
Bairro Ponta Negra.

A solenidade acon-
tece todos os anos em 
homenagem às pessoas 
que se dedicam fazen-
do o bem em prol das 
causas sociais e em defe-
sa da pátria, como as 
Forças Armadas: Exército, 

Marinha e Aeronáutica. 
Para prestigiar essa home-
nagem estiveram pre-
sentes o comandante do 
CMA, general de exército 
Achilles Furlan; o superin-
tendente da Zona Franca 
de Manaus (Suframa), 
general Algacir Polsin; o 
secretário de Segurança 
Pública, general Carlos 
Alberto Mansur; o chefe 
da Casa Militar, coronel 
Fabiano Bó; o presidente 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Manaus (CDL 
Manaus), Ralph Assayag; 

presidente da Federação 
das Indústrias do Estado 
do Amazonas (Fieam), 
Antônio Silva; presidente 
do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do 
Amazonas (Sinduscon-
AM), Frank do Carmo; 
presidente da FAEA, Muni 
Lourenço; vice-presi-
dente da  CDL Manaus, 
Antônio Azevedo; o dire-
tor da FCDL-AM, Phelipe 
Daou Jr.; Presidente da 
Federação do Comércio do 
Amazonas (Fecomércio), 
Aderson Frota, entre outros 

convidados.
Para agradecer o com-

parecimento de todos, 
usou da palavra o coman-
dante do CMA, o general 
Furlan, citando as enti-
dades presentes por seus 
representantes, e pesso-
as que cooperam com as 
ações sociais dessa insti-
tuição que ao longo dos 
tempos vem prestando um 
serviço de grande impor-
tância para a sociedade 
que vive em situação de 
extrema pobreza. 

Para o general Furlan, 

"esta reunião é para forta-
lecer ainda mais a união 
e a solidariedade entre as 
pessoas que fazem o bem 
sem olhar para quem está 
sendo feito e em qualquer 
circunstância", finalizou.  

Após a explanação do 
general, o mesmo fez o  
encerramento do encontro 
ao som da canção das 
tribos indígenas que vive-
ram na Amazônia anti-
gamente, com o Título O 
Badernaço.

De acordo com a insti-
tuição militar, Homem de 

Bem é aquele que segue 
valores tradicionais de 
ética, ordem e moral. Um 
homem de bem é aquele 
que pratica a lei da Justiça, 
e interroga a sua consciên-
cia sobre os seus próprios 
atos, pergunta a si mesmo 
se não violou essa lei, se 
não fez  mal e se fez todo 
o bem que podia; se negli-
genciou voluntariamente 
uma ocasião de ser útil; se 
ninguém te o que reclamar 
dele. Em síntese o homem 
de bem é por Deus, pela 
Pátria e pela família.
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Comandante Militar da Amazônia, General Achilles 
Furlan promove o XIII Almoço dos Homens de Bem

Presidente da Fieam, Antônio Silva; superintendente da Suframa, Gen. Algacir Polsin; comandante do CMA, Gen. 
Ex. Achiles Furlan; presidente da CDLM, Ralph Assayag e o comandante do VII Comar, brig. a r Luiz Magarão

O almoço dos Homens de Bem é realizado anualmente e reúne personalidades civis e militares que se 
dedicam em prol das causas sociais e em defesa da P átria

 CDL Manaus prestigia o lançamento do livro 'Brasil, um País 
à deriva' dos escritores amazonenses Samuel e Daniel Hanan

UUma reflexão 
sobre a Carta 
e outros temas 
da atualidade 
é levada ao 

público pela obra “Brasil, 
um País à deriva”, dos 
escritores amazonenses 
Samuel Hanan e Daniel 
Falcone Hanan, lançada 
em Manaus na semana 
da celebração do Dia da 
Constituição.

O evento realizado no 
dia 23 de março no auditó-
rio do Centro Administrativo 
Desembargador José 
de Jesus Ferreira Lopes, 
prédio anexo à Sede do 
Tribunal de Justiça do 
Amazonas, no bairro do 
Aleixo, contou com a par-
ticipação da desembarga-
dora Graça Figueiredo, 
coordenadora estadual 
da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica 
e Familiar do TJAM; dos 
desembargadores Flávio 
Pascarelli, diretor da Escola 
de Aperfeiçoamento do 
Servidor do TJAM; Délcio 
Luís dos Santos, que pre-
side o Sistema Permanente 
de Mediação e Conflitos 
da Corte (Sispemec); 
e Cezar Luiz Bandiera; 

do diretor da Escola de 
Administração Tributária 
do Sindicato dos Auditores 
Fiscais de Tributos 
Estaduais do Estado do 
Amazonas (Sindfisco/AM), 
Ricardo Castro; da pro-
fessora Neiza Teixeira, 
coordenadora editorial da 
editora Valer do presiden-
te da CDL Manaus, Ralph 
Assayag; além de outras 
autoridades e do público 
em geral.

Na opinião de Samuel 
Hanan, a Constituição 
Federal precisa ser revista 
para o bem do País. “A 
Constituição vai ter que 
ser revista em alguns pon-
tos ou novas leis terão que 
ser editadas. Em 1988, 
por exemplo, o Brasil 
tinha 4.400 municípios, e 
hoje são 5.580, ou seja, 
mais prefeitos, vice-prefei-
tos, câmaras municipais, 
vereadores, secretarias, 

prédios, luz, telefone, 
gás e outros. Vai embo-
ra o dinheiro do povo. 
Tem município com 8 mil 
habitantes com prefeito e 
Câmara”, comentou.

Sobre o Livro
O livro aborda temas 

como a Constituição, ree-
leição, inchaço da máqui-
na pública e corrupção, 
além de dedicar um capí-
tulo à Amazônia, com 

sugestões sobre merca-
do de carbono e outras 
abordagens econômicas 
com foco na preservação 
do meio ambiente.  E é, 
segundo os autores, resul-
tado da indignação com 
os acontecimentos em 
território brasileiro após 
1988.

O primeiro capítulo do 
livro, com mais de 400 
páginas, traz o tema “O 
Brasil perdeu o rumo”, 

abordando um retrato 
do País pós-Constituição 
Federal de 1988, a era 
das “oportunidades perdi-
das” e a pós-instituição da 
reeleição. A obra também 
discute as desigualdades 
regionais e sociais, o novo 
federalismo, os gastos tri-
butários, corrupção e a 
Amazônia, região con-
siderada pelos autores 
como o maior patrimô-
nio do Brasil.

O escritor amazonense, Samuel Hanan exibindo seu livro Brasil um País à deriva, 
lançando na semana da celebração do Dia da Constituição

O escritor Samuel Hanan autografando o livro de sua autoria para o presidente da 
CDL Manaus, Ralph Assayag
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Wilson Lima lança 'Governo Presente', programa 

que leva serviços do Estado para mais perto da população

WW
ilson Lima 
deu ini-
ciou no 
dia 19 de 
março, na 

zona leste de Manaus, ao 
Governo Presente, um pro-
grama tem como objetivo 
levar serviços de cidadania 
para mais perto da popu-
lação. Em seu pronuncia-
mento, ele destacou que 
com a redução do núme-
ro de casos e internações 
por Covid-19, o Estado 
tem segurança para reali-
zar mutirões de cidadania 
e fazer com que serviços 
públicos cheguem com mais 
rapidez a quem precisa.

O programa contempla 
as ações do Muda Manaus 
e Amazonas Presente, 
que eram realizados pelo 
Estado em bairros da capi-
tal e em municípios do inte-
rior antes da pandemia do 
novo coronavírus.

A primeira edição do 
Governo Presente foi rea-
lizada na Escola Estadual 
Manoel Rodrigues, no bair-
ro Armando Mendes. No 
local foram oferecidos ser-
viços de cidadania, como 
emissão de documentos; 
de segurança; e de esporte 
e cultura; além de atendi-
mentos de saúde, com rea-
lização de exames, e ações 
de fomento, entre outros 
serviços.

“Temos condições de 
levar esses serviços e dar 
oportunidade para esses 
cidadãos que às vezes não 
têm informação, às vezes 
não têm acesso à internet, 
ou trabalham durante a 
semana e não têm tempo 
de fazer. É por isso que nós 
estamos aqui, e a gente vai 
ficar até o início da tarde 
com esses serviços, que são 
fundamentais para a nossa 
população”, disse o gover-
nador.

Cidadania 
Entre as principais ações 

está a oferta de emissão 
de cerca de 1 mil RGs por 
meio das secretarias de 
Segurança Pública (SSP-
AM) e de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania 
(Sejusc), com o apoio de 
servidores do Departamento 
de Polícia Técnico-Cientifica 
(DPTC), da SSP-AM.

Com o serviço de segunda 
via do documento, o Estado 
atende uma demanda de 
moradores da Comunidade 
da Sharp, área de atua-
ção do Programa Social 
e Ambiental de Manaus e 
Interior (Prosamin+). 

A ação conta ainda 
com a emissão de carteiras 
do passe livre a estudan-
tes, numa parceria entre 
a Secretaria de Estado de 
Educação e o Sindicato das 
Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do 
Amazonas (Sinetram); e das 
Carteiras de Identificação 
da Pessoa com Deficiência 
(CIPcD) é da Pessoa com 
Transtorno do Espectro 
Autista (Ciptea) e do Passe 
Legal, coordenados pela 
Sejusc.

Serviços de saúde 
A Secretaria de Estado 

de Saúde (SES-AM), em 
parceria com a Fundação 
de Vigilância em Saúde do 
Amazonas Dra. Rosemary 
Costa Pinto (FVS-RCP), 
levou profissionais para a 
aplicação de 1ª, 2ª e 3ª 
doses de vacina contra a 
Covid-19 na população a 
partir de 12 anos. A partir 
deste sábado, teve início a 
aplicação da 4ª dose para 
idosos com 70 anos ou 
mais.

Além de levar as filhas 
de 10 e 7 anos para emitir 
o RG, a autônoma Grace 
Kelly Firmino, 27, tomou 

a terceira dose da vaci-
na durante o Governo 
Presente. “É importante 
porque é difícil chegar em 
qualquer lugar, às vezes 
tem muita gente, por isso é 
melhor aproveitar a ação”, 
disse.

A SES-AM também ofe-
rece, na ação, exames bási-
cos, orientações e captação 
de pacientes mulheres que 
aguardam procedimentos 
cirúrgicos ginecológicos 
no Sistema de Regulação 
(Sisreg); atividades voltadas 
à saúde mental e orienta-
ção nutricional.

Por meio da Fundação 
Amazonas de Alto 
Rendimento (Faar), são dis-
ponibilizados profissionais 
do projeto RespirAR, fazen-
do o trabalho de orienta-
ção e conscientização, com 
educadores físicos e fisiote-
rapeutas levando dicas de 
exercícios respiratórios.

Detran 
O Departamento 

Estadual de Trânsito do 
Amazonas (Detran-AM) 
realiza atendimentos para 
serviços de veículos, CNH, 
bem como atividades lúdi-
cas e ações educativas. 
Também são dadas orien-
tações sobre os projetos do 
programa Detran Cidadão, 
como o “CNH Social” e o 
“Motociclista Legal”.

Segurança 
A SSP-AM realiza escuta 

e acolhimento psicossocial, 
cadastro para viabilização 
de internação de dependen-
tes químicos, entre outras 
atividades orientativas.

A Polícia Militar faz a 
exposição dos grupamentos 
Marte (antibombas), Rocam 
Motos, Companhia de 
Operações Especiais (COE), 
Batalhão de Choque, Canil 
e Cavalaria.

Outros serviços 
A Secretaria de 

Assistência Social (Seas), 
em parceria com a Agência 
de Fomento do Amazonas 
(Afeam), atende mulheres 
empreendedoras que dese-
jam obter o Crédito Rosa, 
com financiamentos que 
variam de R$ 500 a R$ 21 
mil.

O Centro de Educação 
Tecnológica do Amazonas 
(Cetam) atende a popula-
ção com serviços de mas-
soterapia, tranças e pen-
teados, corte de cabelo, 
barbearia, esmaltação e 
design de sobrancelhas.

O Instituto de Pesos e 
Medidas do Amazonas 
(Ipem) faz o registro de 
reclamações e denúncias 
relacionadas a medidores 
de energia, postos de com-
bustível, supermercados e 
hidrômetros.

O Instituto Estadual de 
Defesa do Consumidor 
(Procon-AM) disponibiliza 
equipes de fiscalização e 
profissionais para regis-
trar denúncias dos consu-
midores da zona leste; e 
também faz a pesagem de 
produtos.

No local são realizadas 
atividades culturais por meio 
da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, que 
promove o incentivo à leitu-
ra com o projeto Mania de 
Ler e levará apresentações 
musicais à Escola Estadual 
Manoel Rodrigues.

Por meio da 
Superintendência Estadual 
de Habitação (Suhab) e da 
Secretaria das Cidades e 
Territórios (SECT), a popu-
lação pode solicitar a regu-
larização fundiária para 
obtenção do título defini-
tivo. Quem for atendido 
fará a atualização cadas-
tral com coleta da docu-
mentação

 A primeira edição do Governo Presente foi realizada no bairro Armando Mendes, zona leste, e contou com diversos serviços do Estado (Foto: Secom)

Moradores do bairros Armando Mendes participando do lança-
mento do programa estadual Governo Presente (Foto: Secom)

População recebendo orientações sobre os projetos do programa Detran 
Cidadão, como o “CNH Social” e o “Motociclista Legal” (Foto: Secom)

Outro serviço disponibilizado na ação foi a emissão de RG (Foto: Secom)

No local também foi feita a emissão de carteiras do passe livre a estudantes

Governador Wilson Lima tirando fotos com a população no lançamento 
da primeira edição do programa Governo Presente (Foto: Secom)
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AA 
Câmara de Di-
rigentes Lojistas 
de Manaus (CDL 
Manaus) por 
meio da Universi-

dade de Tecnologia do Vare-
jo (UTV), realizou do dia 24 
de fevereiro a 04 de março o 
workshop Marketing Digital 
na Prática, no auditório da 
entidade, unidade Centro.

O workshop contou com 
a presença de 18 participan-
tes, entre estudantes e em-
preendedores que, por meio 
de aulas expositivas com a 
apresentação de slides e ví-
deos aprenderam na prática 
o que é marketing digital, 
como usar as redes sociais, 
perfil estratégico, criação de 
conteúdo de valor, engaja-

mento, branding, posiciona-
mento.

Para o mercadológico, 
pós-graduado em controla-
doria e finanças corporativas 
e instrutor do curso, Cris-
tiano Barros, com a grande 
ascensão da internet e em 
paralelo, as redes sociais, 
as pessoas estão cada vez 
mais conectadas a essas 
ferramentas que somadas a 
técnicas do marketing digital 
contribuem para o cresci-
mento do negócio.

“O mundo hoje está mui-
to conectado, e todo negócio 
precisa estar conectado, não 
somente nas redes sociais, 
mas nos meios digitais. Co-
nhecer um pouco mais sobre 
Marketing digital na prática 

é também alavancar negó-
cios”, disse Cristiano,  que 
ainda complementa que a 
falta de localização do seu 
empreendimento nas redes 
sociais torna a marca esque-
cida e menos atrativa.

“O não posicionamento 
nas redes sociais pode tor-
nar sua marca esquecida, 
deixando de lado uma fatia 
do mercado. Hoje, as pes-
soas estão com o celular nas 
mãos a maior parte do dia. 
Ou seja, a possibilidade des-
sas pessoas verem seu negó-
cio através das redes sociais 
é muito grande. Passar em 
frente de uma loja física, 
neste momento, já é uma 
tarefa um pouco mais com-
plicada”, finalizou.

A Universidade de Tec-
nologia do Varejo (UTV), 
unidade educacional da 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Manaus (CDL Ma-
naus), realizou do dia 14 a 
23 de março o curso Téc-
nicas de Licitação e Pregão 
Eletrônico.

O curso, que foi realiza-
do na sede da UTV, localiza-
da na Rua Delfim de Souza, 
no Bairro Raiz, Zona Sul da 
cidade, teve como foco em-
presários, administradores 
e o público em geral que 
deseja se capacitar na mo-
dalidade a qual os órgãos 
públicos utilizam para a 
contratação de bens e ser-
viços.

Com a participação de 
20 pessoas, o curso foi mi-
nistrado pelo economista, 
especializado em gerência 
de marketing e negócios, 
e administração pública, 
Márcio Braga. Ele comenta 
que a abordagem do curso 
é voltada para a rotina em 

trabalhar com licitação.
“Muito do que estuda-

mos no curso é em direção 
do aprendizado e da rotina 
em trabalhar com licitações. 
Aprendemos a organizar a 
documentação da empre-
sa, efetuar o cadastramen-
to nos portais de compras, 
construir propostas e pre-
ços, acessar e acompanhar 
a participação em licitações 
eletrônicas, disputar preços 

nos pregões eletrônicos e 
acompanhar todas as eta-
pas”, falou Márcio.

De maneira prática, os 
participantes acessaram 
os portais do governo nas 
esferas, federal, estadual 
e municipal de cadastros 
eletrônicos, realizaram a in-
clusão de documentação e 
propostas nos portais, além 
de acompanharem licita-
ções eletrônicas.

CDL Manaus promove Workshop 'Marketing Digital na prática'

UTV certifica turma do curso de 
Técnicas de Licitação e Pregão Eletrônico

Participantes do workshop Marketing Digital na Prática com seus certificados no encerramento das aulas

CDL ensina técnicas para a abordagem 
assertiva e aumento da performance de vendas 

Técnicas de vendas são 
métodos desenvolvidos e 
aplicados por vendedores 
para criarem conexões entre 
o produto ou serviço ofere-
cido e as necessidades de 
seus clientes. Dessa forma, 
sabendo o que são técni-
cas de vendas, é possível 
que os profissionais experi-
mentem estratégias, testem 
abordagens e construam 
um método de trabalho per-
sonalizado, composto pelas 
melhores iniciativas aliadas 
às suas habilidades pesso-
ais.

Vendedores que conhe-
cem boas técnicas de ven-
das, em geral, lidam melhor 
com pontos desafiadores do 
processo comercial. Por esse 
motivo a Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Manaus 
(CDL Manaus), realizou por 
meio da Universidade de 
Tecnologia do Varejo (UTV), 
o curso de Técnicas de Abor-
dagem e Vendas, realizado 
do dia 17 a 22 de fevereiro.

O curso destinado para 
profissionais da área co-
mercial e de vendas con-
tou com a participação de 
35 pessoas que através de 
conteúdos expositivos, por 
slides e exercícios de fixa-
ção aprenderam sobre ma-
rketing pessoal, técnicas de 
abordagem para o sucesso 
em negociação, técnicas 
de vendas, como transfor-
mar prospecção em vendas 

e identificando válvulas de 
crescimento.

De acordo com o admi-
nistrador e instrutor do cur-
so, Alan Sá, o objetivo do 
curso é entender a dinâmica 
e o poder de uma aborda-
gem assertiva, bem como 
oferecer informações técni-
cas eficazes para o aumento 
da performance de vendas e 
atendimento através de teo-
ria e prática.

Os alunos receberam o certificado de conclusão do curso e estão 
aptos para participarem de licitação e pregão eletrônico

Mais de 35 pessoas participaram do curso e aprenderam novas 
técnicas de abordagem e vendas 



AA 
Câmara de Di-
rigentes Lojistas 
Jovem (CDL Jo-
vem), realizou 
no dia 23 de 

março a primeira reunião 
do ano de 2022, onde reuniu 
36 empresários entre mem-
bros e convidados no auditó-
rio Nação Lojista, localizado 
na sede da CDL Manaus, na 
Av. Djalma Batista.

A reunião foi presidi-
da  pela vice-coordenadora, 
Francyne Leal, que iniciou fa-
zendo a apresentação da pro-
gramação da Trip CDL Jovem 
Fortaleza, que será realizada 
do dia 29 a 03 de abril, onde 
os membros irão conhecer 
empresas e negócios que es-
tão em expansão na capital. 
Em seguida, a coordenadora 
divulgou o resultado da pes-
quisa realizada com os as-
sociados onde foi detectado 
as características do ramo de 
negócio dos membros e sua 
ligação com a entidade.

“A nossa pesquisa com o 
associado teve o objetivo de 
conhecer melhor quem parti-
cipa da CDL Jovem, visualizar 
qual o segmento que temos 
maior representação, o grau 
de empregabilidade das nos-
sas empresas, faturamento e 
o tamanho que temos dentro 
do cenário local”, disse.

Logo em seguida, foi 
anunciado a data do Dia Li-
vre de Impostos (DLI) 2022, 
que será realizado no dia 02 
de junho. A campanha do 
DLI visa conscientizar e expor 
a insatisfação em relação às 
altas taxas tributárias que in-
cidem nos produtos e serviços 
brasileiros. Depois de dois 
anos, a entidade prospecta 
a participação dos shopping 
centers e de forma inédita a 
presença de redes de super-
mercados.

Outro tema discutido no 

evento foi a CDL XP, um novo 
projeto idealizado pela dire-
tora de capacitação da CDL 
Jovem, Júlia Regina. 

“Os maiores objetivos da 
CDL XP ou experience em 
primeiro lugar, é trazer uma 
experiência única para os as-
sociados do CDL Jovem Ama-
zonas para que conheçam 
suas próprias raízes e cases 
de sucesso. E em segundo, 
aumentar e aprimorar nosso 
networking dentro do CDL 
Jovem, para que possamos 
fomentar mais negócios entre 
nós e também com as empre-
sas visitadas”, explicou.

O projeto vai começar no 
dia 30 de junho, com visita-
ções em grandes empresas 
de Manaus de vários seg-
mentos, uma vez por mês du-
rante cinco meses. 

Durante as reuniões men-
sais, a coordenação da enti-
dade disponibiliza um espaço 
para que um empresário pos-
sa apresentar o seu modelo 
de negócio com o propósito 
de mostrar referências e his-
tórias de cases de sucesso da 
região. Nesta reunião, foi a 
vez da empresária amazo-
nense, Harim Feitosa, contar 
a sua trajetória como empre-
endedora até a consagração 
da sua própria marca de rou-
pas. 

“Tudo começou com a 
minha mãe, ela é costureira 
à moda antiga, ela costura-
va para a gente quando era 
pequena então todas as nos-
sas roupas eram feitas pela 
minha mãe eu amava ver ela 
costurando e ficava lá do-
brando tecido e cresci nessa 
esfera. Minha mãe começou 
a costurar desmanchando 
uma roupa em um momento 
de necessidade, desmanchou 
uma roupa do meu irmão e 
refez e assim ela aprendeu a 
costurar”, falou Harim.

A empresária que na épo-
ca morava em Autazes, veio 
para Manaus com 14 anos, 
e começou a trabalhar em 
agências bancárias como 
aprendiz, onde cresceu pro-
fissionalmente alcançando 
cargos de gerência. Devi-
do ao excesso de trabalho a 
empresária, no período da 
pandemia, desenvolveu a sín-
drome de Burnout e depois 
depressão.

Após a sua evolução com 
o tratamento, a empresária 
desenhou no celular e enviou 
para a mãe um roupão que 
queria que fosse feito pela 
costureira. Ao prolongar a 
sua estadia no Spa, Harim 
começou a usar o Kimono de 
diversas maneiras, onde logo 
as pessoas começaram a 
perguntar como se usava. Foi 
naquele momento que deu a 
virada de chave em sua vida. 

E ela começou a montar as 
peças e criou a empresa Soul 
Hara que está fazendo muito 
sucesso. 

 Ainda durante a reunião, 
os participantes tiveram a 
oportunidade de assistir uma 
palestra sobre estratégias di-
gitais realizada pelo sócio-
-fundador do Rumo MKT, 
Glauber Gomes. De forma 
expositiva através de slides, 
Glauber destacou grandes 

empresas que estão entran-
do em outros mercados, seg-
mentos, criando novas fontes 
de receita tendo como base 
os dados do cliente.

“O Rumo foca na visão 
estratégica dos negócios para 
criar o próximo passo das 
empresas e aumentar o fatu-
ramento e os meios que ire-
mos alcançar para chegar a 
esse objetivo que faz toda a 
diferença”, disse Glauber.
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CDL JOVEM 15
Dia Livre de Imposto e projeto CDL Experience são 

destaques na 1ª reunião mensal de 2022 da CDL Jovem

A primeira reunião mensal de 2022 da CDL Jovem reuniu mais de 30 empresários entre associados da entidade e convidados

 O Sócio-fundador do Rumo Mkt, Glauber Gomes, ministrou uma  
palestra sobre estratégias digitais

 A empresária, Harim Feitosa falou sobre a sua trajetória profis-
sional   até a consolidação da sua loja de roupas Soul Hara
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Deputada Mayara Pinheiro - PP

Deputado Saullo Vianna – PTB 

Deputado Roberto Cidade - PV Deputado João Luiz - Republicanos 

Vereador Márcio Tavares – Republicanos 

Projeto de lei nº.93/2022 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da colocação de etiquetas em braile em peças de vestuário, 
no âmbito do estado do Amazonas e dá outras providências. O descumprimento ao que dispõe a presente lei acarretará 
na aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida para o Fundo Estadual de Defesa do 
Consumidor – FUNDECON.

O PL interfere no comércio exterior e interestadual ao impor obrigação de etiquetagem, de forma genérica, às “empresas 
do setor têxtil”, violando assim a competência privativa da União para legislar sobre a matéria, nos termos do artigo 22, 
inciso VIII, do texto constitucional. Ao exigir a adequação produtiva sem a possibilidade de repasse dos novos custos de 
fabricação ao consumidor, interfere diretamente na livre iniciativa e no livre exercício da atividade econômica, violando os 
princípios da Ordem Econômica firmados pelos artigos 1º, inciso IV e 170, incisos II, IV e parágrafo único, da Constituição 
Federal, e, também, o Direito de Propriedade, garantido pelo caput do art. 5º, do mesmo diploma.

Projeto de lei nº. 114/2022 - Fica criado a Campanha "Sou Jovem Empreendedor”, que visa dar incentivo à criação de 
novas empresas no âmbito do Estado do Amazonas e fomentar os jovens a adotarem um perfil empreendedor, abrir sua 
primeira empresa ou profissionalizar a gestão das já criadas por eles. Constitui público alvo da Campanha "Sou Jovem 
Empreendedor”: I - Estudantes regularmente matriculados nas escolas da rede pública de ensino, II – Estudantes bolsistas 
em cursos superiores ou técnicos e III - Jovens e adolescentes entre 16 e 35 anos que tenham empresa aberta ou que 
busquem abrir sua primeira empresa. Os postulantes devem comprovar sua situação de vulnerabilidade econômica, tendo 
como critério a comprovação de renda mensal familiar não superior a três salários-mínimos vigentes à época da solicitação 
da bolsa de estudos e/ou a participação em qualquer programa assistencialista dos governos, seja federal, estadual ou 
municipal.  

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), parabeniza e agradece aos deputados estaduais Roberto 
Cidade (PV), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e João Luiz (REPUBLICANOS), presidente da 
Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam pela ação que estão realizando em prol de revogar leis estaduais que se 
encontram ultrapassadas, inconstitucionais ou que prejudicam o desenvolvimento da atividade empresarial no Amazonas. 

Projeto de lei nº.034/2022  - Fica instituído o Selo Empresa Amiga dos Animais, a ser concedido a pessoas jurídicas, tais 
como empresas, entidades, instituições e órgãos, privados ou públicos, que reconhecidamente realizem ações continuadas 
em prol da proteção, da defesa e do bem-estar dos animais. Os objetivos primordiais desta Lei são: I – a promoção do 
bem-estar animal, II – o estímulo à convivência harmônica entre animais domésticos e seres humanos nos espaços públicos 
ou privados, respeitando-se os limites e especificações de cada localidade. O pedido de concessão do Selo Empresa 
Amiga dos Animais será encaminhado ao órgão competente pela própria pessoa jurídica ou por indicação de terceiro, em 
formulário eletrônico próprio que contenha campo específico para descrição das atividades realizadas em prol dos animais.

Parabéns aos deputados João Luiz e Roberto Cidade pela criação 
de PL's que revogam leis que prejudicam o comércio manauara

Menos burocracia e mais emprego!

Presidente da Aleam Presidente do CDC/Aleam
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