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PROJETO DE AJUDA AO SETOR DE
eventos é aprovado na Câmara
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Prefeitura realiza ação 
de direitos humanos em 
ônibus do transporte 
coletivo
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O governador Wilson Lima reuniu, nesta quarta-feira (03), na sede do Governo do Estado, zona oeste de Manaus, com repre-
sentantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel) para debater demandas dos associados. 
No encontro, Wilson Lima ressaltou que as decisões adotadas para o controle da pandemia consideram os indicadores de 
vigilância sanitária e destacou que o Estado nunca impôs a paralisação total das atividades e restrição integral de circulação 
de pessoas, o chamado lockdown.

“O Estado nunca fechou todas as atividades. Nós sempre trabalhamos para encontrar um equilíbrio, ampliando a rede hospi-
talar e, ao mesmo tempo, mantendo o funcionamento do mínimo de atividade econômica para a gente poder garantir emprego 
e renda. Hoje, eu recebi os representantes da Abrasel para uma conversa, para a gente fazer alguns encaminhamentos daquilo 
que é possível a gente estender a partir do próximo decreto. Dentre as propostas que estamos avaliando está a ampliação do 
horário de funcionamento, tanto presencial, como também do drive-thru e do delivery”, explicou o governador.

Wilson Lima anunciou que a próxima reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 está marcada para sexta-feira (05/03) 
e, na oportunidade, os pleitos da Abrasel serão avaliados.

“Nós vamos reunir com o nosso Comitê, com representantes da Fundação de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Saúde, 
da Secretaria de Planejamento e demais secretarias, para definir como é que a gente pode avançar nesse processo”, afirmou 
o governador.
Com a queda de indicadores da Covid-19, o Governo do Amazonas autorizou, desde o último dia 22, o funcionamento de 
restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos registrados como restaurantes entre 6h e 16h. O delivery nesses casos está 
liberado até 22h e o drive-thru até 18h.

O presente da Abrasel, Fábio Cunha, destacou o compromisso dos empresários e trabalhadores do setor no cumprimento das 
medidas para frear a proliferação dos casos de Covid-19.

“Existem algumas empresas que não estão comprometidas com esses protocolos, mas a gente apoia que sejam exemplar-
mente punidas. Já está mais do que orientado o que se deve fazer: é o espaçamento das mesas, a capacidade tem que ser 
reduzida a 50%, o álcool em gel em todas as mesas, as máscaras sendo usadas pelos atendentes”, ressaltou.
Fábio disse ainda que, para reforçar a recomendação das autoridades de saúde, a associação lançou uma campanha orien-
tativa.

“Apesar da gente ser treinado para atender bem os nossos clientes, a gente também vai ser rigoroso com ele quando não 
estiver cumprindo o protocolo dentro do estabelecimento. Essa é a orientação da Abrasel, a associação está fazendo uma 
campanha para que os retornos das atividades sejam feitos com moderação e muita responsabilidade, porque nós precisamos 
nos manter vivos no comércio”, disse.

Conhecido dos palcos de grandes espetáculos e por acompanhar artistas da nova geração de cantores de Manaus, 
o músico, intérprete e compositor Jeferson Mariano, lançará no próximo sábado (06), a música “Algoritmo”, seu 
primeiro single nas plataformas digitais.
Impossibilitado de produzir suas músicas em estúdio devido a determinação de distanciamento social, Jeferson 
Mariano encontrou na produção digital a solução para dar vida às suas canções. Foi este momento de isolamento e 
de contato mais intenso com a tecnologia que inspirou “Algoritmo”.

“De uma hora pra outra, tudo mudou. A tormenta nos pegou de surpresa e, como náufragos, permanecemos à 
deriva. Nos amparamos na pseudoproteção de nossas paredes, mas ainda com medo. Nos tornamos reféns de um 
novo vírus, do negacionismo e das fakenews, mas seguimos com a esperança da cura. Fui diretamente influenciado 
por esta fase cibernética que estamos vivendo, e me apropriei de um termo tecnológico para externar minha visão, 
de forma poética, mas contundente, acerca deste momento delicado e cheio de incertezas que estamos vivendo”, 
explicou o músico.

“Algoritmo” traz consigo uma pegada bem eletrônica. Jeferson Mariano buscou referências estéticas oriundas do 
Hip Hop e do Pop. O single que tem um beat cheio de balanço e uma pitada de auto tune, contou com a participação 
do músico Robson Andrei no trompete.
O “Algoritmo” possui ainda, uma peculiaridade, em todo o seu arranjo, a música não tem a presença de violões ou 
guitarras, instrumentos que sempre estão presentes nas produções do músico, denotando, de fato, a capacidade 
do artista de se reinventar.

Lançado através da distribuidora Tratore, “Algoritmo” estará disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Youtube Music e 
Google Play Music a partir do dia 06 de março.
Siga o Músico nas Mídias Sociais e acompanhe mais novidades.
Saiba mais sobre o artista
Jeferson Mariano, além de músico, também é compositor, intérprete, professor e pesquisador
Em 2009 entrou na cena musical da cidade após ter ingressado no Curso de Música da Universidade Federal do Am-
azonas – UFAM. Integrou o corpo musical da companhia de teatro AACA – Arte & Fato, premiado com o “Jurupari” de 
melhor trilha sonora e efeitos musicais do Festival de Teatro do Amazonas – FTA (2009 – 2011). Tocou na orquestra 
Vozes da Ufam e nas bandas de rock PR3, Humanos e Sidnelson. Participou do “Projeto Manati” com o Quarteto de 
Violões “Amazônia em Canto’ e foi preparador do Coral do Inpa regido pelo maestro Carlos Freitas.

Em 2013 junto com Ediel Castro fez a assessoria musical do espetáculo “Simplesmente Maysa” estrelado por 
Sinézio Rolim no Teatro Amazonas. Participou como músico nos espetáculos: “Ensaio sobre Cartola” e “Encontros” 
– da Produtora Artrupe. Foi produtor musical do projeto “Quartas de Boa Música” e de shows como: “Eu Soul o 
Samba” e “Uma voz retrô”.
Em 2015, o artista produziu o show “Cartas para Bethânia” – em comemoração aos 50 anos de carreira da Cantora 
Maria Bethânia.

Em 2018 voltou às produções musicais para o teatro com o espetáculo “Tartufo-me” da Um Teatro Produções, que 
participou do Festival Internacional de Teatro – “Cena Contemporânea” em Brasília.

Em 2019, produziu a trilha sonora de “Fina”, espetáculo produzido pela Um Teatro Produções. Participou da Mostra 
de Música Sesc “Canção da Mata” – no Teatro Amazonas – com duas de suas canções: “Sem Filtro” e “Caboquinha” 
que compõem o EP “Sem Filtro”, em produção.
Atualmente, segue fazendo produção musical para espetáculos teatrais e preparando seu primeiro trabalho solo, o 
EP “Sem Filtro”, que contará com 05 faixas inéditas e autorais. Durante o período de isolamento social por conta da 
pandemia, compôs e produziu “Algoritmo”, primeiro trabalho de Mariano nas plataformas de streaming.
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Por: Luciana SilvaPor: Fernanda Lopes

CANTOR DE MANAUS LANÇARÁ “ALGORITMO”   
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS, NESTE SÁBADO

Wilson Lima se reúne com representantes da Abrasel para 
discutir proposta de flexibilização

Fonte: Assessoria

Foto: Diego Peres/Secom
Foto: Leyla Lima

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Os beneficiários do programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, que estão com o benefício suspenso têm até esta sexta-feira (5), para solicitar a 
reativação da bolsa de estudo.

Para reativar a bolsa, o beneficiário deve ter solicitado a sua interrupção junto à Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada 
à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), no período anterior de 12 meses, a contar da data da suspensão.
O bolsista deve apresentar, no momento da reativação, os seguintes documentos: RG, CPF, declaração de vínculo com a instituição de ensino, histórico acadêmico 
e matriz curricular do curso.

O diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes, destaca a importância do programa para a população. O programa Bolsa Universidade é uma das prioridades do 
prefeito David Almeida, porque é uma ótima oportunidade para os cidadãos da cidade se capacitarem e obterem uma maior oportunidade de emprego, possibil-
itando ser um apoio financeiro à sua família”, explica o diretor-geral.

O serviço está sendo realizado na sede da escola, localizada na avenida Compensa, 770, Vila da Prata, zona Oeste, por meio de agendamento prévio pelos númer-
os (92)98855-21339/1041 ou 988421056, via WhatsApp, das 8h às 14h, para evitar aglomerações no órgão.

Suspensão

O prazo para a suspensão do benefício segue até o dia 26 de março e pode ocorrer por dois motivos: excepcional, solicitada a qualquer momento em casos de 
doenças graves, gravidez de risco ou serviço militar; ou não excepcional, recorrente de assuntos pessoais do bolsista.
O beneficiário deve apresentar a seguinte documentação: RG, CPF, declaração de vínculo com a instituição de ensino, histórico acadêmico. Para os casos excep-
cionais, o bolsista deve apresentar também laudo médico ou declaração de engajamento militar.

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Marinho Ramos/arquivo Semcom

Fonte: com informações da Semcom
Fonte: Brasil 247

Prazo para reativação de benefício do Bolsa Universidade segue 
até sexta-feira Depois de ter desprezado a vacina da Pfizer, 

o governo Bolsonaro finalmente chegou a um 
acordo com a multinacional americana para 
a compra do imunizante contra a Covid-19. 
O acordo que será fechado pelo ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, prevê compra de 100 
milhões de doses. CEO da companhia enviou 
carta em setembro com oferta, mas foi ignora-
do.

O acordo foi sacramentado nesta quarta-feira 
(3) em que o próprio ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello anunciou. A negociação prevê a 
compra de 100 milhões de doses, que serão 
entregues ao longo do ano. Considerada uma 
das mais eficazes, a vacina da Pfizer vinha sen-
do barrada por regras impostas pelo governo 
brasileiro.

Nesta terça, o governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), disse que o Estado pretende 
comprar 20 milhões de doses da vacina da 
Pfizer - além de outros 20 milhões da Sputnik 
V. Após a Câmara dos Deputados dar inde-
pendência para estados, municípios e empre-
sas privadas comprarem vacinas, o número de 
vacinados no Brasil poderá aumentar em 20%.

Por:  Flávia da Hora

Foto: ivulgação

Seis meses depois, 
governo Bolsonaro decide 
comprar vacina da Pfizer
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Em preparação para a oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV na rede municipal de 
saúde, a Prefeitura de Manaus promoveu, na tarde desta quarta-feira, 3/3, uma capacitação 
para profissionais da Clínica de Saúde da Família Raimundo Franco de Sá.

A capacitação, determinada pelo prefeito David Almeida, foi realizada na sede do Complexo 
de Saúde Oeste, no bairro da Paz (zona Oeste), sob a coordenação da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa), e reuniu equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
assistentes sociais, psicólogos e farmacêuticos, abordando as diretrizes para a implantação da 
PrEP.
 
De acordo com a técnica do Núcleo de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis e 
Hepatites Virais da Semsa Ana Carolina Leão Sales, a capacitação é mais uma etapa do pro-
cesso de implantação do serviço na rede municipal, que deve ocorrer ainda no mês de março, 
iniciando na Clínica de Saúde da Família Raimundo Franco de Sá, localizada no bairro Nova 
Esperança, zona Oeste.
 
“A Clínica da Família Franco de Sá já funciona com o serviço de assistência especializada, 
com o atendimento e acompanhamento das pessoas com diagnóstico positivo para HIV. Então, 
conta com uma equipe especializada e que agora está sendo capacitada para oferecer um novo 
serviço, que deve ser implantado ainda no mês de março”, informou Ana Carolina Leão.
 
A PrEP é uma estratégia de prevenção à infecção pelo HIV e consiste no uso diário de uma 
medicação que tem a função de impedir que a pessoa seja infectada pelo HIV.
 
A chefe do Núcleo de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais 
da Semsa, enfermeira Rita de Cássia Castro de Jesus, explica que a medicação contém dois 
antirretrovirais, que, combinados, oferecem proteção contra o HIV.
 
“É uma estratégia indicada para pessoas que têm maior vulnerabilidade à exposição ao vírus, 
como é o caso de gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, tra-
balhadores/as do sexo e casais sorodiferentes, quando um dos parceiros vive com HIV e o 
outro, não, e para proteger o parceiro há a necessidade desse medicamento”, mencionou a 
enfermeira.
 
Após a implantação do serviço na Clínica da Família Franco de Sá, a equipe de profissionais fará 
um cadastro para a inclusão no atendimento, de acordo com critérios definidos pelo Ministério 
da Saúde.
 
“O serviço já é disponibilizado em Manaus na rede estadual pela Fundação de Medicina Tropi-
cal, mas a Clínica da Família Franco de Sá será a primeira a oferecer o atendimento na rede mu-
nicipal. Porém, a intenção é organizar a rede, para que outras unidades de saúde, distribuídas 
em cada uma das zonas geográficas da cidade, possam oferecer a Profilaxia Pré-Exposição”, 
afirmou Rita de Cássia.
 
Para a médica Aline Alencar, que atua na Clínica da Família Franco de Sá e na Fundação de 
Medicina Tropical, é fundamental ampliar o acesso da população à PrEP para o controle do HIV 
em Manaus.
 
“A PrEP é uma estratégia usada há muito tempo na Europa e, em São Paulo, ajudou a reduzir o 
número de novas infecções por HIV. Busca atender a população mais jovem, homens que fazem 
sexo com homens e transexuais, entre os quais a infecção por HIV mais cresce. Na Fundação de 
Medicina Tropical, a demanda pelo serviço já é grande, e é fundamental ampliar o acesso com 
os serviços em unidades de saúde”, ressaltou a médica.

Até o segundo semestre deste ano, uma normativa do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Am-
azonas (Iphan), para intervenções no Centro Histórico de 
Manaus, deverá estar formatada com parâmetros para 
proprietários de imóveis e bens na área da capital. A me-
dida foi um dos pontos tratados em mais uma reunião de 
cooperação técnica entre a instituição e a Prefeitura de 
Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano 
(Implurb), com a participação de diretores e técnicos dos 
órgãos federal e municipal.

Para o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos 
Valente, a normativa terá grande reflexo nas ações do 
órgão licenciador, que tem um setor específico para con-
struções no Centro, a Gerência de Patrimônio Histórico 
(GPH), que promove o alinhamento com a legislação ur-
bana em vigor: o Plano Diretor de Manaus.

“Estamos construindo um plano habitacional para o 
Centro, incluindo algumas estratégias, e uma delas é o 
aproveitamento de patrimônio abandonado para a habi-
tação de interesse social, além de ações de reconversão 
de prédios existentes e sem uso”, falou o diretor de 
Planejamento Urbano (DPLA), arquiteto e urbanista Pedro 
Paulo.
A superintendente do Iphan-AM, Karla Bitar, explica que 
a formatação das diretrizes na normativa deve deixar cla-
ro, para o dono do imóvel, para quem vai fazer o projeto e 
para o executor da obra, o que pode e não pode ser feito.
“O futuro imediato é definir o que pode e o que não pode 
ser feito nos imóveis. É necessário ter a compreensão do 

que é construir, ter respeito ao conhecimento e ao enten-
dimento do bem, e à compreensão do bem patrimonial 
nos dias atuais. Tombamento não é sinônimo de enges-
samento”, explana.

Edificações
O centro de Manaus é um bairro heterogêneo em ter-
mos de edificações e patrimônios. Existem os imóveis 
de interesse que necessitam ser preservados, pois con-
templam a materialidade e são testemunhos do período 
áureo da borracha.

“Para esses imóveis estamos trabalhando um conjunto 
de regramentos para intervenções, junto à prefeitura. 
Para os demais imóveis também estamos normatizando, 
mas a forma de intervir será diferenciada. Esses imóveis, 
que não são tidos como de interesse de preservação, em 
alguns casos poderão até ser substituídos, atendendo-se 
a parâmetros específicos. Vamos traduzir esses parâmet-
ros na normativa”, comenta Karla Bitar.
Na lógica de que o tombamento não é sinônimo de en-
gessamento, o Centro Histórico de Manaus pode ter con-
struções futuras que se enquadrem nas características e 
nos valores do ambiente da cidade.

“Esses prédios vão contar com a ambiência cultural do 
centro histórico e áreas públicas de qualidade, como as 
praças. Isso libera o empreendedor de prever, em seus 
projetos, áreas sociais, uma vez que as pessoas vão des-
frutar mais da cidade”.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), estuda a criação de dois estúdios 
equipados para a gravação das aulas do projeto “Eba! Vamos brincar!”, para reforçar o processo de aprendizado 
durante a pandemia.

A iniciativa, destinada à criação de conteúdo divertido e lúdico em aulas remotas para alunos da educação infantil, 
é desenvolvida por 22 professores de educação física que compõem a Caravana da Educação Infantil, atendendo, 
aproximadamente, 50 mil crianças. A melhoria na estrutura escolar é uma das orientações do prefeito David Almeida 
para atender os estudantes e professores.

Atualmente, a Caravana grava as aulas na sala de recursos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Fernan-
do Trigueiro, usando equipamentos simples, mas, segundo o secretário de Educação, Pauderney Avelino, o projeto 
terá total apoio e será expandido.

“Achei fantástico. Esse é um trabalho que tem a iniciativa dos próprios professores do ensino infantil, e eu fiquei mui-
to feliz de ver eles mostrando com criatividade como é possível promover um ensino de qualidade nesse momento 
difícil que estamos vivendo, com essa pandemia. A Secretaria vai dar todo o apoio para que iniciativas como essa 
possam progredir na rede”, frisou.

A chefe da Educação Infantil da Semed, Ângela Almeida, explicou que as aulas publicadas na plataforma YouTube 
são fundamentadas em documentos e propostas oficiais da educação infantil da rede municipal. Hoje, a iniciativa, 
segundo Ângela, é sucesso na internet pelo expressivo número de acessos.

“Mais de 50 mil crianças já assistiram a essas aulas; ou seja, esse projeto, sem sombra de dúvidas, está contribuin-
do muito com o processo de aprendizagem dessas crianças, e esperamos que ele possa crescer ainda mais e que 
sirva de apoio para os professores da rede e os nossos alunos”, destacou. As aulas são distribuídas também pelo 
WhatsApp dos pais dos alunos.

A professora Natalie Cancelli Faria conta que faz toda a edição de vídeo no próprio celular e sempre prepara com 
carinho cada aula, para manter os alunos empenhados com os conteúdos que são ministrados.
“A gente grava tudo aqui no Cmei, depois em casa edito tudo pelo celular, aí vejo se o áudio e as imagens ficaram 
boas, e como tudo é gravado em um fundo verde, tenho cuidado para não usar as cores verdes, amarelas e pratea-
das, porque, caso use, eu não vou poder fazer o recorte devido do vídeo”, explicou.

De acordo com a gestora do Cmei Fernando Trigueiro, Rejane Socorro Régis, ela cedeu o espaço da escola por 
entender que a iniciativa é importante para dar apoio aos professores de educação infantil de toda a rede.
“Esse projeto é de suma importância para aprendizado dos nossos alunos, porque, por meio dele, as crianças 
conseguem obter conhecimento nas suas próprias casas, de uma forma acolhedora e no aconchego do seu lar, sem 
correr qualquer risco de saúde”, salientou a gestora.

Prefeitura capacita profissionais para 
implantação de profilaxia pré-exposição 
ao HIV

O Senado aprovou, nesta tarde (04), em segundo tur-
no, o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
186/2019, conhecida como PEC Emergencial para a retom-
ada do auxílio emergencial. Mas para garantir o pagamento 
do auxílio por mais alguns meses, serão necessários cortes 
como concursos públicos e reajustes de salários a servi-
dores públicos.

O benefício será pago por fora do teto de gastos do Orça-
mento e do limite de endividamento do governo federal. A 
ajuda, no entanto, ficará limitada a um custo total de R$ 44 
bilhões. Antes, não havia, no texto, limite para o pagamento 
do auxílio em 2021. A primeira versão do auxílio ultrapassou 
os R$ 300 bilhões de custo total e foi paga a cerca de 68 
milhões de pessoas.

Para garantir o pagamento do auxílio por mais alguns 
meses, o texto mantém os chamados gatilhos, medidas 
acionadas automaticamente no momento em que as des-
pesas atingirem um certo nível de descontrole. Entre essas 
medidas, estão barreiras para que União, estados ou mu-
nicípios criem despesas obrigatórias ou benefícios tributári-
os.

Além disso, também estarão proibidos de fazer concursos 
públicos ou conceder reajustes a servidores. Desta vez, o 
valor do benefício e a quantidade de parcelas será definida 
depois da aprovação da PEC no Congresso, por meio de 
medida provisória.

Prefeitura estuda 
expandir projeto 
‘Eba! Vamos 
brincar!’

Foto: Fábio Rodrigues

Foto: Alex Pazuello/Semed

Fonte: com informações da Semcom

Fonte: Agência Brasil

Por: Fabiane Monteiro

Por: Flávia da Hora

Por: Fabiane Monteiro

Por: Fabiane Monteiro

Foto: arquivo/Semcom

Foto: divulgação/Semsa

Fonte: com informações da SemcomFonte:com informações da Semcom

Senado aprova PEC Emergencial mas 
proíbe concursos públicos e reajustes a 
servidores

Prefeitura e Iphan discutem normativa de plano 
habitacional no Centro Histórico de Manaus



AMAZONIAPRESS - Quinta 04/03/2021 4

Tradicional, a caixa horizontal usada na criação de abelhas para produção de mel pode ser uma opção viável ao pequeno produtor.
 Para isso, são necessárias boas práticas para tornar a meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) ‘cabocla’ fonte de renda e alternativa 
ao extrativismo destrutivo do mel, segundo aponta pesquisador do InpaJohannes van Leeuwen, líder do Grupo de Pesquisa Sistemas Agroflor-
estais para a Amazônia.

As abelhas sem ferrão são abelhas nativas, das quais o mel é muito valorizado como remédio e alimento. O mel de abelhas sem ferrão é quase 
três vezes mais caro que o da abelha-europeia, a abelha africanizada (Apis melífera), segundo Leeuwen.
Recentemente a solução “Boas Práticas para tornar a meliponicultura cabocla uma fonte de renda e alternativa ao extrativismo destrutivo do 
mel” foi inserida na Rede SDSN, uma plataforma de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (http://maps.sdsn-amazonia.org/pt/solu-
tion/201), e contou com o apoio do professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Dr. Davi Said Aidar, especialista em meliponicultu-
ra.

“O Inpa e o mundo têm muita preocupação com a manutenção da biodiversidade. Neste contexto, é importante chamar a atenção para a ca-
pacitação dos ‘meleiros’. No Nordeste, tanto os meleiros pobres quanto os prósperos se transformaram em meliponicultores”, disse Leeuwen.
Uma pesquisa realizada acompanhou um grupo de dez pequenos produtores de duas comunidades do Careiro da Várzea por 14 anos (2002-
2016).

 “Vimos que as caixas horizontais e os cortiços (troncos ou galhos ocos) são uma boa opção para eles. É uma tecnologia fácil, simples de usar 
e com as técnicas corretas a produção está assegurada”, garantiu o pesquisador.
Desde meados dos anos 2000, a tecnologia mais recomendada por técnicos e pesquisadores da Amazônia é a ‘caixa vertical’, uma caixa de 
madeira padronizada com diferentes componentes (gavetas e alças).

“O modelo vertical, porém, não combina bem com o produtor de baixa renda, que não tem condições de comprar esta caixa e não deve 
depender de ajuda externa para continuar com a criação. Além disso, uma tecnologia bem dominada pelo usuário é mais fácil repassada para 
outros”, defendeu Leeuwen.

Segundo o pesquisador, a criação de abelhas nas caixas horizontais e cortiços é mais voltada para quem tem como ocupação principal a agri-
cultura tradicional (roça) e vai fazer a meliponicultura de forma artesanal, tendo um baixo número de colônias (menor que 50) distribuídas pelo 
pomar caseiro sem depender de insumos externos.
Este modelo de caixas horizontais, porém, costuma apresentar dois problemas, que podem ser superados com treinamento e capacitação, de 
acordo com o pesquisador.

“Um é que o caboclo não domina a multiplicação de colônias, dificultando a expansão da atividade, e o outro é que se colhe o mel de forma 
destrutiva obrigando as abelhas a refazer suas construções em vez de buscar mais mel”, conta.
Outra questão importante é que a meliponicultura cabocla pode ser disseminada entre os meleiros como alternativa ao extrativismo destrutivo 
de mel.

 A coleta de mel na natureza pelos meleiros resulta na morte de quase todas as colônias visitadas diminuindo drasticamente a ocorrência das 
abelhas, com graves consequências para a composição da flora que depende dessas abelhas para sua reprodução.
“O saudoso Dr. Kerr [foi um dos maiores especialistas em genética de abelhas] chamou diferentes vezes a atenção para este problema”, relem-
bra Leeuwen.

Conforme o pesquisador, a caixa horizontal continua sendo usada em parte do Nordeste, onde um bom número de produtores profissionais 
(categoria quase inexistente na Amazônia) usa modelos aperfeiçoados desta caixa ‘nordestina’.
“Lá há quem considera a caixa horizontal melhor para a produção de mel e a vertical para a multiplicação de colônias”.
Mais informações sobre as caixas horizontais podem ser obtidas com o pesquisador Johannes van Leeuwen, pelo telefone (92) 99126-6004 ou 
via e-mail johannes.leeuwen@gmail.com, leeuwen@inpa.gov.br .

O Inpa tem vasta experiência de pesquisa e capacitação de produtores para o manejo de abelhas sem ferrão usando as caixas verticais. Estes 
estudos são liderados pelo Grupo de Pesquisa em Abelhas (GPA).

O levantamento inicial da meliponicultura tradicional em 2003 e 2004 foi o trabalho de término de curso de biologia no Centro Universitário do 
Norte (Uninorte) da Ordilena Ferreira de Miranda (atualmente técnica do Inpa), orientada pelo professor Davi Said Aidar.

Leeuwen lembra que a caixa nordestina é um modelo aperfeiçoado da caixa horizontal. As caixas horizontais e verticais não estão disponíveis 
para venda no Inpa, que não comercializa produtos, mas podem ser encontradas na internet.

Por:Jeanne Gade

Foto: Ordilena Ferreira de Miranda

Fonte: INPA

INPA: opção para 
produtor é criação 
de abelhas em 
caixas horizontais



O Projeto de Lei 5638/20, que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), foi 
aprovado nesta quarta-feira (3) na Câmara dos Deputados. A matéria vai ser repassada ao Senado. O texto 
aprovado é um substitutivo da relatora, a deputada Renata Abreu (Pode-SP). 

Com autoria do deputado Felipe Carreras e de outros sete deputados federais, o projeto faz previsão do 
parcelamento de débitos de empresas do setor de eventos com o Fisco federal. O projeto também prevê 
outras medidas para compensar a perda de receita por causa da pandemia de covid-19. 

Vai ter ainda alíquota zero do PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
por 60 meses e a extensão, até 31 de dezembro de 2021, do Programa Emergencial de Acesso a Crédito 
(Peac) para as empresas do setor.

Conforme diz o substitutivo da relatora, as ações vão beneficiar as empresas de hotelaria em geral; cine-
mas; casas de eventos; casas noturnas; casas de espetáculos; e empresas que realizem ou comercializem 
congressos, feiras, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral e even-
tos esportivos, sociais, promocionais ou culturais. Entra também na contemplação as entidades sem fins 
lucrativos.

Serviços turísticos também foram incluídos 

Através de negociações de última hora feitas pela relatora, foram incluídos os prestadores de serviços 
turísticos listados na Lei 11.771/08, o que engloba parques temáticos. Um destaque do DEM para incluir 
esse setor havia sido desconsiderado na votação cancelada desta terça-feira (2).
“Este projeto não é para salvar empresários, mas para ajudar aqueles que ficaram um ano sem trabalhar no 
setor de entretenimento, o que inclui todos os trabalhadores”, disse Felipe Carreras.

Projeto de ajuda ao 
setor de eventos é 
aprovado na Câmara

O forte candidato ao cargo majoritário a Senado ou Governo do Estado, nas Eleições 2022, do presidente 
Jair Bolsonaro, o coronel Menezes (Patriota) foi conhecer esta semana a atual realidade da estrada federal 
BR-319 (que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO). Em entrevista exclusiva ao portal Amazônia Press, ele dá 
uma prévia das articulações políticas e da filiação do partido do presidente Bolsonaro.

O coronel Menezes (Patriota) iniciou nesta quarta-feira, (03), uma expedição saindo de Manaus até o mu-
nicípio de Humaitá (a 591 km em linha reta da capital). Além de ser o candidato do presidente Bolsonaro a 
cargo majoritário, Menezes também terá outras responsabilidades “Serei o coordenador da campanha de 
reeleição do presidente aqui no Amazonas e irei colaborar diretamente no estado de Roraima”, afirmou o 
coronel.

O Ministério Público Federal (MPF), determinou a suspensão das obras de recuperação de parte da rodovia, 
gerando insatisfação da população local e bancada federal. “Conheço alguns trechos da rodovia, mas não 
até o município de Humaitá. Nesses 650 quilômetros que vai embasar um levantamento que estou fazen-
do”, justificou o coronel, que tem formação em Administração, Logística e Planejamento e Engenharia no 
Exército Brasileiro.

É público sua amizade com o atual presidente Jair Bolsonaro, tanto que os dois tem diálogos semanais em 
assuntos políticos. Tanto que no ultimo dia 24, o presidente lhe revelou sua filiação partidária e Menezes já 
afirmou que o partido que ele decidir também se filiará ” Nesses próximos dias o presidente Jair Bolsonaro 
irá fechar com um partido político e irá anunciar antes do dia 15.”afirmou Menezes

A recuperação total da BR-319 é uma queda de braço travada há muitos governos, principalmente pelo não 
entendimento entre ministérios e órgãos ambientais. Entretanto, foi um compromisso assumido no início da 
gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no qual garantiu a recuperação da rodovia, assim como 
de outras estradas federais brasileiras.

Por: Flávia da HoraPor: Luciana Silva

“NOS PRÓXIMOS DIAS O 
PRESIDENTE BOLSONARO 
FECHA COM UM PARTIDO 
POLÍTICO” AFIRMA CORONEL 
MENEZES

Foto: AssessoriaFoto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Fonte: Agência Câmara de Notícias

ARTIGO DO DIA UNÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO
Vejo alguns pastores se descabelando, outros, que antes eram contra a alguns ventos de doutrina e hoje aceitam como coisa inspirada pelo Espírito 
Santo de Deus para promover o crescimento da igreja.

Criam novas estratégias, novas visões, adaptam o mundo à igreja e a igreja ao mundo, inventam cursos, palestras. Falam em CEO, em Inteligência 
emocional, criam métodos com 10 passos para o crescimento, usam a tabela do jogo do bicho: 12, 144, 1728. Prometem fim do sofrimento, pros-
peridade, cura. Apelam para superstições como a proibição de velas no bolo de aniversário, cantar muitos bens prá você ao invés de parabéns prá 
você. Criam atos proféticos, danças proféticas. Obrigam o uso do talite, do quipá e na igreja tem que ter a réplica da Arca da Aliança, toque do shofar. 
Discipulam, consolidam e não enviam nunca. Criam unção disso, unção daquilo e tem até óleo ungido, água do rio Jordão, pão abençoado, meia ungi-
da, toalhinha escarrada, inventaram uma tal de primícias, de trízimo e discordam da Bíblia que declara que o mundo jaz no maligno, dizendo que é do 
Senhor Jesus.

A maioria dos pastores nem pastoreiam mais, eles só pensam naquilo.

Em Gênesis 17: 1 e 2, o próprio Deus dá a estratégia para o crescimento: Eu sou o Deus todo-poderoso, “anda na minha presença e sê perfeito. Porei a 
minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente”. Mas isso ninguém quer.

A única diferença entre a igreja e o mundo é que no mundo nascem mais pessoas do que morrem e na igreja morrem mais do que nascem.
Resultado: estamos invadindo a terra ao invés de conquista-la. Só que a invasão trás problemas insolúveis.

Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder – Manaus 
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O Colégio Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de 
Justiça do Brasil (CCOGE), que tem como 1ª Secretária, em sua 
comissão executiva, a corregedora-geral de Justiça do Amazonas, 
desembargadora Nélia Caminha, emitiu a Nota Técnica 1/2021, 
que trata da implantação do juiz de garantias no processo penal 
brasileiro, conforme previsto na Lei 13.964/2019. No documen-
to, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), a entidade 
manifestou preocupação com a imediata vigência da medida, 
solicitando dilação do prazo e regras de transição, caso a Corte 
entenda que a norma deva ser recepcionada no ordenamento 
jurídico brasileiro.
 
De acordo como o novo regramento, que se encontra suspenso 
por decisão do ministro Luiz Fux, o juiz de garantias somente 
poderá atuar na fase de investigação, uma etapa pré-processu-
al. Dessa forma, ao ser remetido para o Judiciário, abrindo-se a 
fase de instrução e julgamento, este primeiro magistrado ficaria 
impedido de atuar no processo, devendo outro juiz assumir os 
trabalhos. Hoje, essas duas etapas da persecução penal estão a 
cargo do mesmo magistrado.
 
De acordo com o documento assinado pela Comissão Exec-
utiva do Colégio, presidido pelo desembargador Paulo Velten, 
é necessário encontrar soluções para superar obstáculos ora 
apresentados, com destaque para a escassez de magistrados e a 
readequação de toda estrutura do Judiciário. Segundo o CCOGE, 
a necessidade de atuação de outro magistrado é um dos pontos 
que representam maior obstáculo à vigência da norma, consid-
erando o déficit de juízes em todos os estados.  
 
“A expressa vedação à atuação do magistrado que atuou como 
juiz das garantias na fase de instrução e julgamento traz consigo 
a questão mais delicada que deve ser solucionada, tendo-se em 
vista a insuficiente quantidade de magistrados em todos os Esta-
dos da Federação”, diz a nota.
 
O documento chama atenção para o fato de que na maioria das 
comarcas do país existe apenas um magistrado, conforme de-
staca o Relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O estudo mostra que 67 % das unidades judiciárias 
são de juízos únicos, ou seja, possuem competência sobre toda e 
qualquer ação judicial. Incluem-se, aí, as ações trabalhistas e da 

Justiça federal, por meio da chamada competência delegada. 
 
O mesmo Relatório aponta que mais de 4 mil cargos de juízes 
se encontram vagos atualmente no país, o que representa cerca 
de 23% do total. Acre, Alagoas e Minas Gerais, por exemplo, 
possuem situações mais críticas, com 68,9%, 45,4% e 34,4% de 
vacância, respectivamente.
 
Convém considerar que há, também, enorme lacuna no quadro de 
servidores do Judiciário.
Para a entidade, por mais importante e moderna que seja a 
concepção ideológica, o cenário não comporta condições para a 
sua efetivação sem a imperiosa criação dos cargos e a reestru-
turação de todo Poder Judiciário, o que teria um grande impacto 
financeiro. Destaca-se que diante do atual cenário econômico, 
fragilizado pela pandemia da Covid-19, não há qualquer previsão 
orçamentária para este fim. Contrariamente, o cenário tem exigido 
medidas de contenção de gastos por parte dos poderes constituí-
dos.
 
Diante da preocupação trazida com a conjuntura apresentada, 
o CCOGE solicitou a ampliação do prazo de início de vigência e 
regras de transição, caso o STF entenda que a norma deva ser 
recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
Sob análise do Supremo
 
O instituto do juiz de garantias, que foi aprovado no Congresso no 
ano de 2019 e sancionado como dispositivo da Lei 13.964/2019, 
continua com seus efeitos suspensos. A razão é a decisão 
cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o tema 
(ADI 6298), proferida pelo relator, ministro Luiz Fux, em janeiro de 
2020, que impede a aplicação da norma. A ação deverá ser anali-
sada em sessão plenária da Corte, ainda sem data marcada.

Na oportunidade, Fux considerou que o dispositivo deveria ser 
suspenso porque fere a autonomia do Judiciário, pois interfere di-
retamente na divisão e organização judiciária. O ministro também 
considerou o consequente impacto orçamentário para a imple-
mentação da medida.

Corregedores de Justiça emitem nota técnica sobre a 
implantação do juiz de garantias no processo penal brasileiro

Vanilson de Lima Silva, este é o nome do novo centroavante do 
Manaus FC para 2021.

 O atacante que em outra oportunidade vestiu a camisa do 
Manaus, ainda em 2013 (ano da fundação do clube) e foi 
campeão estadual da Série B, agora chega para somar no elenco 
do Esmeraldino, sendo o nono reforço da temporada.

Campeão com o Manaus em 2013, o atacante chega para 
compor o elenco de 2021 do Gavião do Norte. O anuncio foi feito 
nesta quarta-feira (03) pela diretoria do Manaus Futebol Clube. O 
presidente, LuisMitoso, deu as boas-vindas a Vanilson.

 “Ficamos felizes com o acordo selado com Vanilson, ele é um 
atleta que esteve conosco na fundação do clube e foi campeão 
vestindo nossa camisa, que nesta segunda passagem pelo 
Manaus ele possa ter muito sucesso”, declarou o presidente.

Vanilson possui 30 anos, e uma estatura de 1,90. Seu estilo de 
jogo é a boa presença dentro da área e o faro de gol apurado. Em 
seu último clube, o Goianésia (GO), ele marcou 11 gols, sendo 
artilheiro da primeira divisão do estadual.

 Após sua passagem pelo Manaus, Vanilson jogou em clubes 
como o Itumbiara (GO), Vila Nova (GO) onde foi campeão da Série 
C (2015), o Nacional de Portugal onde foi campeão da segunda 
divisão da liga portuguesa (2017/2018) e o Atlético Cearense (CE).
Em suas primeiras palavras após retornar ao Manaus, Vanilson 
projetou uma temporada de muita luta com o Gavião do Norte.

“Espero que 2021 seja um ano de sucesso. O Manaus já se 
tornou grande no cenário nacional e vamos buscar o acesso à 
Série B, para tornar este time ainda maior, quero somar o máximo 
possível”.

Elenco atualizado com 28 atletas

Goleiros: Gleibson, Paulo Henrique, Rafael e Victor.
Laterais: Edvan, Tiago Costa, Isaque Lael, Igor Carvalho e Dudu 
Mandai.
Zagueiros: Luis Fernando, Ramon, Spice e Jefferson.
Volantes: Gilson, Márcio Passos, Vinicius Barba, Yuri e Guilherme 
Amorim.
Meias: Gabriel Davis, Tabatinga e Erivelton.
Atacantes: Philip, Jack Chan, Alex, Douglas Lima, Diego Rosa.
Centroavantes: Rafael Ibiapino e Vanilson

Com o objetivo de afastar risco de doenças, acúmulo de lixo 
e garantir vias com mais fluidez no trânsito, a Prefeitura de 
Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urba-
na (IMMU), retirou dez carros abandonados em ruas ou sobre 
calçadas, na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Cidade de 
Deus, zona Norte.

“Além de garantir a segurança na mobilidade e preservar os 
espaços para os pedestres, como determinação do prefeito 
David Almeida, também é uma questão de saúde pública, 
pois, onde há sucatas, existem lixos, mosquitos que trans-
mitem várias doenças, além de servir de esconderijos aos 
infratores para o uso de entorpecentes. Vamos combater esse 
tipo de infração, não vamos permitir que nossas ruas sejam 
tomadas por carcaças”, concluiu, Stanley Ventilari, diretor de 
operações do IMMU.

Para o industriário Carlos Souza, 29 anos, a ação da prefeitura 
em retirar os carros abandonados é importante para a segu-
rança dos munícipes.

“Eu pego a rota todos os dias às 04h45 da manhã, e é comum 
a gente ver pessoas que usaram drogas saírem de dentro 
dessas carcaças. Agora acredito que eles vão sair aqui dessa 
área”, disse.

O trabalho de remoção é realizado por agentes de trânsito 
em etapas. Primeiro, é feito o mapeamento com a localização 
dos carros abandonados, de acordo com a solicitação dos ci-
dadãos via telefone do Plantão do Trânsito, o 0800 092 1188.

Os agentes fazem uma lista com a programação de remoção, 
tentam localizar o proprietário do veículo e dão um prazo para 
que a sucata seja retirada da via. Dois dias depois, voltam aos 
endereços e guincham os veículos.

Os veículos removidos são levados ao Parqueamento da 
prefeitura no bairro Santa Etelvina, zona Norte. O proprietário 
interessado em retirar o veículo deverá pagar pendências com 
impostos e multas, além das despesas com a remoção.

‘Operação 
Sucata’ retira 
veículos 
abandonados em 
vias e calçadas de 
Manaus

Manaus FC 
repatria 
centroavante 
Vanilson para a 
temporada de 202

Por:  Fabiane Monteiro Por: Jeanne Gade

Por: Fernanda Lopes

Foto: Sidney Mendonça/IMMU Foto: Lucas Araújo/Manaus FC

Foto: Raphael Alves/TJAM

Fonte: com informações do Manaus FCFonte: com informações da Semcom

Fonte: : com informações da Assessoria
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Amazonas quer aderir ao programa 
Garantia Safra do Governo Federal

Prefeitura realiza ação de direitos humanos 
em ônibus do transporte coletivo

Em documento enviado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Mapa) do Governo 
Federal, no último dia 22 de fevereiro, o Governo do Amazonas reforçou à ministra Tereza Cristina a dis-
posição e o interesse do estado em aderir ao programa “Garantia Safra”.

O programa tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de 
municípios sujeitos à perda severa de safra, ocasionada por estiagem ou cheia.
O pleito, que anteriormente já havia sido levado ao Mapa, foi reiterado em razão do período de cheia dos 
rios, que gera grandes transtornos aos ribeirinhos, entre esses a perda da produção.

Os recursos do “Garantia Safra”, que é executado por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), são considerados pelo Governo do Amazonas necessários e estratégicos, para 
a manutenção mínima de subsistência dessas famílias.
O benefício é pago diretamente aos agricultores e produtores, por meio das agências lotéricas da Caixa 
Econômica Federal.

O pagamento da safra 2019/2020 começou em janeiro deste ano, para mais de 197 mil agricultores famili-
ares, em 249 municípios de oito estados, no valor de R$ 850, efetuado em parcela única.
“Desde 2019 a equipe técnica da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror) vem mantendo constan-
te contato com a Superintendência Federal de Agricultura do Amazonas (SFA/AM) tendo, inclusive, partici-
pado de encontro nacional em que se discutia os novos critérios do programa ‘Garantia Safra’”, ressalta um 
trecho do documento enviado ao Mapa.

O secretário de Produção Rural, Petrúcio de Magalhães Júnior, destacou a sensibilidade do governador 
Wilson Lima em ratificar o interesse do Amazonas em aderir ao “Garantia Safra”, para beneficiar ribeirinhos 
atingidos por adversidades climáticas.

“Esse programa já beneficia há anos os produtores do Nordeste; e esperamos que o nosso pleito seja 
atendido e, também, passe a beneficiar nossos ribeirinhos do bioma amazônico. Desde o início da gestão 
estamos buscando aderir ao programa, inclusive participando de reuniões em Brasília e por vídeo. É do nos-
so conhecimento que o Governo Federal está revendo as regras, mas certamente vai atender o pedido do 
nosso governador”, considerou Petrúcio. 

Outra demanda enviada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é relacionada à redução do 
preço do milho do estoque público.
O Governo do Amazonas solicitou que o valor do milho que é vendido para o estado – que é o mais alto do 
Brasil – seja reavaliado pela equipe técnica do ministério, para a definição de novos critérios para a fixação 
de preço.

Na segunda quinzena de fevereiro, a regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Ama-
zonas, através do Programa de Vendas em Balcão, estava vendendo o milho a R$ 1,90 kg/R$ 96 a saca de 
60 kg.
No estado vizinho de Roraima, o mesmo programa está vendendo o milho a R$ 1,21 kg/R$ 72,60 a saca 
de 60 kg, sendo os produtos oferecidos aos dois estados de mesma origem e, para chegar em Roraima, o 
produto passa por Manaus.

“Não é justo com os nossos criadores de aves, peixes, suínos e bovinos. Então, esse pleito do governador 
Wilson Lima à ministra da Agricultura Tereza Cristina é bastante oportuno; e extremamente necessário para 
uma atividade econômica que produz carnes e ovos, itens básicos na alimentação da população. Espero 
que o Governo Federal possa revisar o preço praticado no Amazonas”, observou Petrúcio de Magalhães 
Júnior.

Por conta das questões ambientais que impedem o crescimento acelerado da produção de grãos estratégi-
cos para produzir ração, o Amazonas ainda não tem produção de milho para atender aos criadores rurais, 
que necessitam do grão para alimentar os plantéis de aves, suínos e bovinos.

Desta forma, o estado depende de programas federais de abastecimento, entre esses o programa “Ven-
das em Balcão”, operado pela Conab, que se torna a única saída economicamente viável aos pequenos 
criadores rurais do Amazonas.

CHARGE DO DIA
Autor: POJUCAN BACELLAR

Com a mensagem “Direitos Humanos, Direito de Todos”, a Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, (Semasc), 
realizou na noite e madrugada desta quarta (3), e quinta-feira (4), a primeira ação da 
programação anual de direitos humanos. Cartazes com informações e número de 
contato em casos de violação dos direitos foram fixados em ônibus do transporte 
coletivo em todas as garagens de Manaus.

O cartaz também traz informações das quatro políticas desenvolvidas pela prefeitura 
na Semasc: Assistência Social, Mulher, Direitos Humanos e Segurança Alimentar e 
Nutricional. “Nós estamos trabalhando seguindo a determinação do prefeito David 
Almeida de informar à população de que direitos humanos é para proteger as pes-
soas violadas”, disse a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

A subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Direitos Humanos, Graça 
Prola, disse que a campanha será permanente, estendendo-se até o final do ano. “A 
cada mês, trabalharemos questões diferentes, levando informações para a popu-
lação, inclusive com ações na zona Rural, de sensibilização e conscientização sobre 
os direitos humanos”, afirmou.

As ações da programação anual de direitos humanos seguirão até o dia 10 de 
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Onde encontrar atendimento?

Em caso de violações de direitos, estão disponíveis para a população os números: 
Disque Direitos Humanos – 100 e 0800 092 6644; Disque Denúncia – 0800 092 1407; 
Central de Atendimento à Mulher: 180.

Por: Jeanne Gade

Por: Fabiane Monteiro

Foto: Emerson Martins/Sepror

Foto:  João Viana/Semcom

Fonte: com informações da Agência Amazonas

Fonte: com informações da Semcom
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Frases

“Estabeleça um objetivo pra 
você, vá atrás dele, se 

mantenha motivado e 
verdadeiro consigo 

mesmo.”

BRITNEY SPEARS, Cantora-compositora

WALT DISNEY, Produtor cinematográfico

“MANTENHA SEUS 
OLHOS NAS ESTRELAS, 
MAS OS PÉS NO 
CHÃO.”
THEODORE ROOSEVELT

STEVE JOBS, inventor

Escritor

“Inovação é o 
que distingue 
um líder de um 
seguidor.”

“Se você consegue imaginar, você 
consegue fazer.”
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Torre forte é o nome do Senhor; a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio.
Provérbios 18:10
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