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desafios de ser 
‘mãe e atleta’

No dia dedicado às mães, Em Tempo conta histórias de mulheres 
batalhadoras

Na história da confeitaria Jess Cakes, o amor entre mãe e filha foi fundamental 
para o sucesso do negócio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspendeu, nesta sexta-feira (6), os efeitos de três decretos federais que ameaçavam os 
mais de 100 mil empregos diretos e outros 400 mil indiretos gerados pelo Polo Industrial de Manaus (PIM).
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Manaus chama maratonistas 
estrangeiros para corrida na Amazônia
A estratégia da Prefeitura 
de Manaus é aproveitar a 
movimentação na capital 
da região da Catalunha, 
para divulgar a maratona 
que acontecerá na Amazô-
nia em outubro 

Manaus começou, na sexta-
-feira, 6, a divulgação de 
sua maratona, na cidade 
espanhola de Barcelona, 

onde atletas de todo o mundo cor-
rerão a prova de 42 quilômetros no 
próximo domingo, 8/5. A estratégia 
da Prefeitura de Manaus é aproveitar 
a movimentação na capital da região 
da Catalunha, para divulgar a mara-
tona que acontecerá na Amazônia 
em outubro. Para isso, um estande 
foi montado na “Fira de Barcelona”, 
um centro de convenções onde os 
atletas retiram seus kits esportivos 
para correr no domingo e aproveitam 
para visitar o estande amazônico.

A motivação da prefeitura nesta 
nova empreitada é fomentar o tu-
rismo esportivo em Manaus, alian-
do a maratona de outubro, dentro 
das comemorações pelos 353 anos 

Prefeitura tem o objetivo de fomentar o turismo esportivo em Manaus

DivulgAção

da capital, aos atrativos amazônicos, 
conhecidos e admirados internacio-
nalmente. “Estamos aproveitando a 
grande movimentação de maratonis-
tas e suas famílias aqui em Barcelona, 
para divulgarmos a cidade de Manaus 
para o mundo com nossas belezas 
naturais. Manaus é um dos lugares 
mais difíceis de correr do planeta, 
então, a ideia é convidar as pessoas 

para participarem da Maratona de 
Manaus, onde só correm os fortes”, 
destaca o prefeito David Almeida.

Segundo o prefeito, a estratégia é de 
médio e longo alcance. “Estamos per-
correndo primeiro a Europa, depois a 
América do Norte, para fazermos esse 
desafio e convidarmos os corredores e 
maratonistas de todo o mundo a co-
nhecerem Manaus, ampliando nossas 

perspectivas”, completa.
No estande, todo o material de 

divulgação destaca a cultura local e 
a defesa do desenvolvimento eco-
nômico, em sinergia com a conser-
vação ambiental.“Estamos pegando 
expertise, observando como esses 
eventos são tratados por quem tem 
experiência com eles, participando 
desse intercâmbio de informações, 

em Paris, e, agora, em Barcelona, 
para prepararmos em Manaus uma 
grande maratona e transformamos 
a cidade em referência no turismo 
esportivo, colocando Manaus na rota 
dos maratonistas”, explica David.

Experiência
A programação da maratona na 

capital amazonense acontecerá 
em 23/10, com largada e chegada 
no calçadão do complexo turístico 
Ponta Negra, na zona oeste, Além 
da prova de 42 quilômetros, haverá 
ainda a categoria de 21 quilômetros 
e, no dia anterior, 22, será dedicado 
às categorias Kids e 5 quilômetros. A 
possibilidade de correr em Manaus 
tem despertado a atenção de pes-
soas de todas as partes do mundo, 
como Paul Cruz, morador da região da 
Catalunha, casado com uma brasilei-
ra. “Poder correr próximo à Floresta 
Amazônica e depois contar isso, seria 
muito gratificante e eu gostaria de 
viver essa experiência”, comenta.

Na maratona, de 42 quilômetros, os 
atletas profissionais e amadores passa-
rão pela ponte estaiada Jornalista Phe-
lippe Daou (ponte do rio Negro), Teatro 
Amazonas e a Arena da Amazônia, entre 
outros pontos turísticos. As inscrições 
para a prova podem ser feitas no site 
www.maratonademanaus.com.br.

Barcelona
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“Vitória do povo”
“Essa é uma vitória da bancada do 

Amazonas e de todos que se jun-
taram a nós que lutamos por isso. 
A vitória é, acima de tudo, do povo 
do Amazonas, mas precisamos nos 
manter em alerta para resguardar 
a excepcionalidade da Zona Fran-
ca”, declarou o senador Omar Aziz 
(PSD), coordenador da bancada 
amazonense no Congresso.

Outro a comemorar nas redes 
sociais foi o presidente regional do 
União Brasil, Pauderney Avelino, 
segundo o qual, com a decisão 
do ministro Alexandre, “voltam as 
alíquotas dos produtos que têm 
Processo Produtivo Básico, o que 
significa que nós temos segurança 
jurídica com a ZFM na Constituição 
brasileira”.

Bancada em alerta  
Em suas redes sociais, o senador 

Plínio Valério (PSDB) escreveu: “A 
ADI foi acatada e a Zona Franca 
passou por esse perigo, mas nós 
já estamos nos preparando para o 
próximo, pois viver na Zona Franca 
é viver no perigo”.

Também o deputado estadual 
Serafim Corrêa (PSB) destacou o 
triunfo da ADI do Solidariedade 
no STF e manifestou otimismo em 
relação ao julgamento final da Ação 
no plenário do Supremo após pas-
sar pela Advocacia Geral da União 
e Procuradoria Geral da República.

Wilson detona rival
Cansado dos ataques disparados 

contra sua pessoa pelo ex-prefeito 
Amazonino Mendes (Cidadania), o 
governador Wilson Lima (UB), em 
vídeo, respondeu ao adversário 
acusando-o de espalhar fake news 
sobre a luta do Governo do Estado 
para defender a ZFM no STF.

No vídeo, que circula nas redes 
sociais, o governador desabafou: 
“Não deixe que as questões elei-
torais estejam acima da verda-
de. Pare de falar mentiras a meu 
respeito. Faça algo de verdade 
para defender a Zona Franca de 
Manaus. Não conte com a fal-
ta de memória das pessoas. Foi 
no seu governo que a Pepsi Cola 
foi embora deixando muita gente 
desempregada. Vamos agir com 
seriedade, Amazonino”.

A Pepsi fechou sua fábrica de 
xarope e concentrados na ZFM no 
início de dezembro de 2018, quando 
o governador do Estado era Ama-
zonino Mendes. Na época, a em-
presa alegou que deixava Manaus 
por causa da decisão do Governo 
Federal de reduzir a alíquota de 
20% para 4%.

“Cinco estrelas”
No vídeo, Wilson Lima também 

acusa Amazonino de residir em São 
Paulo em um hotel cinco estrelas e 
visitar o Amazonas apenas de dois 
em dois anos para fazer política.

“Seja bem-vindo de volta ao Es-
tado do Amazonas. Eu sei que o 
senhor mora em São Paulo num 
hotel cinco estrelas e retorna ao 
estado a cada dois anos, no período 
eleitoral”, disse o governador.

Delegacias
Mais de R$ 2,9 milhões já foram 

investidos pelo Governo do Estado 
na revitalização de delegacias da 
capital e do interior.

A revitalização já alcançou 28 
delegacias e departamentos de 
segurança como parte do pacote 
de investimentos oficiais em segu-
rança pública.

Sistema prisional 
Em encontro com o governador 

Wilson Lima, ontem, em Manaus, 
a ministra do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) e corregedora nacional 
de Justiça, Maria Thereza de Assis 
Moura, elogiou o sistema prisional 
do Amazonas que, conforme ela, 
“é administrado com eficiência e 
transparência”.

Juntamente com representantes 
do Conselho Nacional de Justiça, a 
ministra cumpre agenda de inspe-
ção do sistema prisional amazo-
nense seguindo uma programação 
nacional com relação a todas as 
unidades do país que estão rece-
bendo visita do CNJ.

Wallace inquieto
Ao lado do titular da Seminf, Re-

nato Júnior, o prefeito interino de 
Manaus, Wallace Oliveira, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal, não 
perdeu o ritmo de David Almeida 
e acompanha ‘in loco’ as obras do 
programa “Asfalta Manaus”.

Na quinta-feira (5), ele esteve no 
bairro Aparecida, na Zona Sul, fisca-
lizando as ações de recuperação da 
Rua Coronel Salgado, onde ocorre a 
tradicional Feira Livre de Aparecida, 

às terças-feiras. 

Educação melhor
A edição nº 5.334, do Diário Oficial 

do Município (DOM), destaca a lei nº 
2.876, que cria 3,5 mil novos cargos 
de professores de nível superior, na 
rede municipal de ensino.

Com a nova lei, o número de cargos 
de professores de nível superior, na 
Semed, sobe de 8 mil para 11,5 mil.

 
Conforme a secretária da Semed, 

Dulce Almeida, as novas vagas dis-
ponibilizadas contemplam o foco 
de transformar a educação da rede 
municipal de ensino de Manaus na 
melhor do país.

“Laço do diabo”
Em resposta a uma ação movi-

da pelo PT contra o pastor José 
Wellington Costa Junior, presidente 
da Convenção Geral das Assem-
bleias de Deus no Brasil (CGADB), 
líderes evangélicos passaram a 
atacar ferozmente o presidenciá-
vel Lula chamando-o, dentre outras 
coisas, de “laço do diabo”.

Os ataques são feitos em cultos 
ou através de postagens nas redes 
sociais.  “O inferno não tem como 
entrar em lugar santo”, disse José 
Wellington, pedindo aos demais pas-
tores que “não recebam Lula”.

Briga no TSE
O confronto entre o PT e os evan-

gélicos se acirrou depois de uma 
representação do partido no TSE, 
em abril, acusando José Wellington 
e o presidente da Frente Parlamen-
tar Evangélica, deputado Sóstenes 
Cavalcante (PL-SP), de realizarem 
propaganda eleitoral antecipada em 
favor da reeleição do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

A representação ocorreu em fun-
ção da participação de Bolsonaro, em 
carreata e motociata, no último dia 
19, no lançamento da Marcha para 
Jesus, em Cuiabá (MT).

Tiro no pé
Para alguns petistas, a ação judicial 

contra os evangélicos foi “um tiro 
no pé”.

A presidente do partido, Gleisi Ho-
ffmann, diz que a representação no 
TSE não ofende os pastores, mas 
apenas contesta a propaganda elei-
toral antecipada.

“Vamos proceder dessa maneira 
sempre que alguém cometer abusos, 
independentemente de ser religioso, 
político ou de qualquer outra condi-
ção”, afirmou Gleisi.

Sinal verde do BID
O governador Wilson Lima já con-

ta com o sinal verde do Banco In-
teramericano de Desenvolvimento 
(BID) para abrir a Licitação Pública 
Internacional (LPI) da maior obra 
de intervenção do Programa Social 
e Ambiental de Manaus e Interior 
(Prosamin+).

A licitação é necessária para a 
contratação da empresa que exe-
cutará obras e serviços de engenha-
ria compreendendo a recuperação 
ambiental, urbanística e habitacional 
nas áreas de intervenção direta do 
Prosamin+ no Igarapé do Quarenta.

Gestantes 
Emenda impositiva no valor de 

R$ 1 milhão, da deputada estadu-
al Mayara Pinheiro(Republicanos), 
possibilitará a construção de um 
anexo voltado para gestantes no 
Hospital Regional de Tefé, no Médio 
Solimões. 

Mayara destinou mais de R$ 1,1 
milhão para aquisição de ambu-
lancha e realização de jornadas 
cirúrgicas gerais e oftalmológicas  
no município.

União de forças vence primeira batalha 
no STF pela ZFM contra Jair Bolsonaro 

Para o governador Wilson Lima (UB), a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, que 
concedeu medida cautelar ao suspender dois decretos do presidente Jair Bolsonaro que atenta-
vam contra as excepcionalidades fiscais do modelo Zona Franca de Manaus, “foi a primeira grande 
vitória do Amazonas no Supremo Tribunal Federal”, mas o Estado ainda aguarda o julgamento de 
outras que tramitam na Corte.

A decisão de Moraes, que contemplou ação do Solidariedade, presidida no Amazonas pelo deputado 
federal Bosco Saraiva, suspende os efeitos nefastos de dois decretos presidenciais que entraram 
em vigor desde o último dia 01 de maio.

Em contato com a coluna, Bosco disse que “a vitória é de todos” e destacou a importância das 
ações do Governo do Estado, Assembleia Legislativa (Aleam) e OAB-AM, que correm no STF e que 
deverão ser julgadas nos próximos dias.

À iniciativa da Prefeitura de Manaus em fomentar o turismo esportivo 
na capital, por meio da “Maratona de Manaus”. O Evento fará parte  das 
comemorações pelos 353 anos da capital. Manaus começou, na última 
sexta-feira, 6, a divulgação de sua maratona, na cidade de Barcelona, onde 
atletas de todo o mundo correrão a prova de 42 quilômetros neste domingo, 
8. A estratégia da Prefeitura é aproveitar a movimentação na capital da 
região da Catalunha, para divulgar a maratona que acontecerá na Amazônia.

Aos piratas dos rios. De janeiro a abril, 1,5 milhão de litros de 
gasolina e óleo diesel foram roubados nos rios do AM em ataques 
de “piratas” às balsas de transporte. Foram quatro abordagens. 
Os números foram divulgados pelo Sindicato das Empresas de 
Navegação Fluvial no Estado. O combustível é roubado em viagens 
para o interior do estado onde é utilizado principalmente para o 
abastecimento de postos e nas usinas geradoras de energia elétrica.

DILVUGAçãO DILVUGAçãO

DILVUGAçãO
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Flávio Lauria

Luiz Fernando Lucas

Sou forçado a pedir 
desculpas aos leitores 
por falta que não é mi-
nha. Tenho indicado para 
contato meu e-mail lau-
riaferreira@hotmail.com, 
porém meu provedor de 
Internet ora concede ora 
nega esse contato, sem a 
menor confiabilidade. Se 
fosse apenas meu caso, 
não o comentaria neste 
espaço. Mas o problema 
atinge uma coletividade 
de usuários que confiaram 
na ClaroNet e acreditaram 
na correção e eficiência 
do sistema, vendido como 
se fosse uma maravilha. 
São desrespeitados como 
clientes e empulhados 
como consumidores. As-
sunto para a Associação 
de Defesa da Cidadania e 
do Consumidor, que pres-
tam bons serviços, ao con-
trário dos provedores de 
Internet, com raríssimas 
e honrosas exceções. 

Conforme alardeado 
na propaganda do siste-
ma ClaroNet, o assinante 
consegue conexão rápi-
da e gastos telefônicos 
reduzidos. Mas paga por 
um serviço inconsistente, 
intermitente, com desco-
nexões ou bloqueios de 

acesso a vários sites, sem 
aviso prévio nem explica-
ção. Provedor desprovi-
do de eficiência deve dar 
desconto pelas horas que 
subtrai ao cliente. Se pre-
cisam cumprir quota do 
racionamento de energia 
elétrica, que os períodos 
de desconexão e aces-
so errático aos sites se-
jam transparentemente 
agendados e previamente 
comunicados. 

Uma sofrida usuária de-
sabafou: “Parece o samba 
do crioulo doido. Às ve-
zes recebo e-mails sem 
poder enviar, às vezes 
envio, sem conseguir re-
ceber” (no programa Ou-
tlook Express). Costumam 
negar serviço às segun-
das-feiras, em meio ou 
fins de semana, nunca se 
sabe quando, às vezes por 
mais de 48 horas. Mesmo 
assim, a Internet anuncia 
sua pretensão de expandir 
o sistema, agora com o 
5G. Como, se nem sequer 
conseguem atender ade-
quadamente aos clientes 
atuais? As famosas “bron-
cas técnicas” deveriam ser 
raras, ocasionais, em vez 
de constantes, repetiti-
vas. Um informativo aos 

seus 200 mil assinantes 
foi distribuído em Janei-
ro sob o título “Presta-
ção de Contas”. Na carta/
editorial, é apresentado 
a ClaroNet como “uma 
grande empresa que liga 
para você”. Difícil acredi-
tar. Mas insistem: “Temos 
certeza de que supera-
remos cada vez mais as 
suas expectativas”. Ainda 
não conseguiram preen-
chê-las. Não devem estar 
sabendo o que se passa 
em sua empresa, muito 
menos do lado de cá, onde 
seus clientes são vítimas 
das trapalhadas da Claro-
Net. Pagam por um serviço 
anunciado como bom, mas 
o recebem aos trancos e 
barrancos. Mais do que 
meio de lazer, a Internet 
é ferramenta de trabalho 
para cumprir prazos, pa-
gar contas, obter informa-
ções, fazer negócios. Os 
desserviços da ClaroNet 
e de outros provedores 
que também não provêm 
como devem, prejudicam o 
ganha-pão de muita gente 
e o progresso da região. 
Ou será que a ineficiên-
cia é uma política velada 
de lucratividade? Em todo 
caso, é caso para o Procon.

Liberdade é o primeiro de-
sejo consciente de todo ser 
humano. Antes dela, há apenas 
os desejos que o corpo por 
si só manifesta inconscien-
temente: a fome, o sono, as 
necessidades fisiológicas e as 
vontades básicas.

Ao tomar consciência de si, 
num movimento natural como 
o das tartarugas que procuram 
o mar ao nascer, o ser huma-
no mesmo sem saber racio-
nalmente o porquê, inicia sua 
jornada pela conquista de sua 
própria liberdade. 

Busca de todos os povos 
oprimidos, reinados e famílias 
destronadas. Qualquer ser hu-
mano deixa de ser livre quando 
tolhido da sua possibilidade de 
ir e vir, sem ter que pedir per-
missão, sem temer qualquer 
pessoa, lei ou risco de punição. 

VALOR ABSOLUTO, sem 
oposto ou contrário. 

Liberdade simplesmente é. 
Sem passado ou futuro, ape-
nas é. 

Não apenas o ir e vir.  Mas a 
restrição ou cerceamento de 
liberdade impregna na alma, 
na memória, na pele daqueles 
que passaram por situações 
extremas. 

Mais cruel do que a restrição à 
liberdade do corpo é a limitação 
da liberdade da mente. 

Nelson Mandela foi um dos 
seres que ancorou o valor da 
liberdade no mundo. E alguns 
de seus ensinos ecoam na eter-
nidade. “Quando eu saí em di-
reção ao portão que me levaria 
à liberdade, eu sabia que, se eu 
não deixasse minha amargura 
e meu ódio para trás, eu ainda 
estaria na prisão”, disse ele.

“Ser livre não é apenas que-
brar as próprias correntes, mas 
viver de uma maneira que res-
peite e aumente a liberdade 
dos outros”, afirmou em outra 
ocasião. “Quando é negado a 
um homem o direito de viver a 
vida que acredita, ele não tem 
escolha, a não ser se tornar 

um fora da lei.”
O Brasil tem na história o 

maior herói também um exem-
plo de busca incondicional pela 
liberdade. Joaquim José da Sil-
va Xavier, o Tiradentes, ancorou 
no país a liberdade, e cabe ecoar 
dentro de cada um essa liber-
dade e fazer da manifestação 
esse valor, esse princípio.

“Pois seja feita a vontade de 
Deus. Mil vidas eu tivesse, mil 
vidas eu daria pela libertação 
da minha pátria!”, afirmou Ti-
radentes.

Acredita-se que antes de 
morrer, Joaquim da Silva Xavier 
disse: “Jurei morrer pela inde-
pendência do Brasil, cumpro a 
minha palavra!”

Liberdade liberta das dores, 
dos carmas, das doenças. Isso 
pode parecer exagero a uma 
mente ainda não liberta, mas 
encontrará eco quanto mais 
próximo um ser estiver próximo 
de sua integridade.

Um ser livre é um ser íntegro. 
Livre na acepção da palavra. 

Livre por completo, por inteiro. 
Livre, não importando as condi-
ções ou circunstâncias. Livre no 
corpo, na mente, nas emoções 
e no espírito ou na consciência.

E a Liberdade, como tal, faz 
recordar quem é. Auxilia na 
evolução.

Escravidão existe onde as 
pessoas aceitam a condição, 
porém nunca concordam com 
ela. Também existem casos em 
que as pessoas nem se dão con-
ta de que são escravas, estão 
inconscientes de sua falta de 
liberdade. A história do mundo 
está cheia de exemplos, dos 
mais remotos aos mais atuais, 
infelizmente.

Um exemplo é o de um colar 
no pescoço. Um colar pode ser 
amuleto e pingente. Mas tam-
bém pode ser uma coleira que 
aprisiona. Traz a beleza ou a 
vaidade. A riqueza ou a luxúria. 
Pois tudo na vida é dual, a não 
ser os valores absolutos. 

Liberdade é um estado de 

espírito. Um estado do ser. 
Quando um ser está intei-

ro, ao olhar os problemas ao 
redor, que são temporários, 
relativos, aparentes, circuns-
tanciais, os entende como de-
graus para sua própria evolu-
ção, já não está mais refém ou 
escravo deles. 

E, assim, sobe cada um dos 
degraus das aparentes ou 
mais profundas dificuldades, 
se libertando das amarras 
mentais, emocionais, sociais, 
legais, de crenças e limitações 
autoimpostas. 

Liberdade é uma condição 
que independe do que está 
fora. Pois, se você sentir que 
algo o aprisiona, na sua mente, 
nas suas emoções, sinto dizer 
que então você continua es-
cravo de si próprio – das cren-
ças, dos ensinos, dos dogmas, 
da cultura e de tudo mais que 
lhe foi imposto ou aceito por 
você mesmo. 

O chamado é olhar se existe 
algo que é escravo na natureza. 
Reflita sobre isso. 

O momento agora é de ex-
pansão de consciência, de 
evoluir para o homo conscious. 
A Era da Integridade propicia 
a vibração pela luz, pelo amor 
e não mais a necessidade de 
ser ficar preso, escravo de si 
próprio. Cabe a cada um tomar 
consciência e ir em busca de 
sua real liberdade.

O ser espiritual, consciente, 
livre que é, tem o livre-arbítrio 
para sair da lei do carma e da 
Roda de Samsara infinita. É só 
uma questão de decisão. Cindir 
com o que tinha e marcar a 
cisão para ser quem realmente 
você é: um ser LIVRE. 

Para ser inteiro, integro, é 
preciso ser livre. É o último 
degrau para a expansão total 
da consciência, iluminação ou 
para a integridade, é a cons-
ciência de ser absolutamente 
livre. 

LIBERDADE, use com mo-
deração.

Administrador de Empresas com Mestrado e Doutorado em Administração Pública
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Vitória de todos
Ainda é de justa e merecida festa o clima que tomou conta 

das redes sociais a partir do momento em que o ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divul-
gou a derrubada do decreto assinado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), sob a inspiração do ministro da Economia, 
Paulo Guedes,  que zerou a alíquota do IPI dos concentrados 
de refrigerantes e que prejudicava o polo que funciona no 
PIM, responsável por pouco mais de sete mil empregos no 
Estado do Amazonas.

Com uma só canetada, Moraes também anulou os efeitos 
nocivos ao modelo ZFM do decreto que reduziu em até 35% 
as alíquotas do IPI, o que atingia diversos produtos que são 
fabricados em Manaus. 

A decisão de Moares ainda precisará ser referendada pelo 
colegiado do Supremo, mas o seu comportamento enche 
de esperança a população amazonense, que confia, acima 
de tudo, na coerência de cada ministro em relação às prer-
rogativas de um modelo de desenvolvimento econômico 
garantido na Constituição.

“A região amazônica possui peculiaridades socioeconômi-
cas que impõem ao legislador conferir tratamento especial 
aos insumos advindos dessa parte do território nacional. Daí 
decorre a relevância da criação da Zona Franca de Manaus 
e da sua expressa manutenção pela Constituição Federal de 
1988, de ordem a proteger o legítimo tratamento desigual 
conferido às mercadorias produzidas nessa região, qualificada 
como de livre comércio em relação às oriundas de outras 
partes do país”, escreveu Moraes.

A vitória é de todos, do governador Wilson Lima à bancada 
federal do Amazonas e à Assembleia Legislativa (Aleam), 
juntamente com todos os órgãos que lutam no STF pela 
sobrevivência da ZFM. A luta vai continuar.

Liberdade é um valor absoluto
Ser mãe é padecer... 
de cansaço?

Há um ditado que afirma que “ser mãe é padecer 
no paraíso”, remetendo às contraditórias emoções 
que seriam desencadeadas pelas vivências cotidia-
nas da maternidade. Muito se falou e se fala sobre 
os mitos e fantasias ligados a essa experiência, e 
atualmente percebe-se um certo enfoque sobre 
algumas queixas frequentes entre mães, mais 
especificamente o cansaço. Chega-se ao ponto 
de cunhar o termo “mommy burnout”, algo como 
“esgotamento da mamãe”.

A queixa de cansaço certamente não é exclusi-
vidade da parcela maternal da população; no livro 
A sociedade do cansaço, o filósofo sul-coreano 
Byung-Chul Han argumenta que a lógica de pro-
dução e exigência constantes estaria levando as 
pessoas aos adoecimentos contemporâneos, liga-
dos a hiperatividade e esgotamento. Em relação ao 
burnout parental, a prevalência pode chegar a 20%, 
segundo artigo publicado este ano. Curiosamente, 
um estudo verificou que mães de um único filho 
podem apresentar mais sintomas de esgotamen-
to que mães que possuem dois filhos ou mais, a 
depender da sua percepção de autoeficácia, muito 
ligada também ao padrão de cobranças externas.

Fato é que, depois que os filhos nascem, estar 
cansada adquire outros significados. Em texto de 
2019, Monica Pessanha recorda que a noite perdida 
por opção em uma festa passa a ser a noite perdida 
em função do choro de uma criança necessitada; a 
sensação de autonomia ou falta dela que ocorrerá 
no processo irá influenciar indubitavelmente nossa 
relação com o cansaço. Afinal, o que pode ser mais 
exaustivo do que sempre colocar as necessidades 
de outra pessoa acima das suas?

Com as mudanças nos padrões de relaciona-
mento interpessoal, a sociedade vem refletindo 
sobre os estigmas colocados sobre a mulher e 
a maternidade. Nesse processo, participam de 
maneira incontestável os profissionais da saúde 
mental, tanto nas terapias individuais quanto nas 
discussões coletivas, oferecendo escuta, suporte, 
oportunidade de mudança de comportamento e 
alívio

Paula Dione
Psiquiatra na Holiste Psiquiatria

especialista em Cultura de Valores e autor do livro ‘A Era da Integridade - Homo Conscious - A Próxima Evolução’
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Wilson Lima diz que decisão do 
STF mantém diferencial da ZFM
Decretos publicados 
em abril deste ano 
retiravam competiti-
vidade e ameaçavam 
empregos do Polo 
Industrial de Manaus

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, 
suspendeu, nesta sexta-

-feira (6), os efeitos de três de-
cretos federais que ameaçavam 
os mais de 100 mil empregos 
diretos e outros 400 mil indiretos 
gerados pelo Polo Industrial de 
Manaus (PIM).

A decisão cautelar atende os 
pedidos da Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) proposta 
pelo partido Solidariedade e está 
de acordo com as solicitações das 
ADIs impetradas pelo Governo do 
Amazonas, Assembleia Legislati-
va do Amazonas (Aleam) e Ordem 
do Advogados do Brasil (OAB).

O fato acontece após o gover-
nador Wilson Lima ir à Brasília 
para reunir com os ministros Ale-
xandre de Moraes, na quarta-fei-
ra (4) e Luiz Fux, na quinta-feira 
(5). O governador foi sensibilizar 
os ministros para que o texto 
Constituição seja respeitado e os 
empregos gerados pela indústria 
no Amazonas sejam preservados.

“O ministro Alexandre de Mo-
raes, sensível a todos os apelos 
feitos pelo Estado do Amazonas, 
deu essa decisão, que é uma de-
cisão importantíssima para que a 
gente pudesse ter tranquilida-
de para continuar brigando para 
que o texto da Constituição seja 
respeitado. O texto da Constitui-
ção garante a competitividade 
da Zona Franca de Manaus, e a 
nossa maior preocupação é com 
os empregos que são gerados 
por esse polo. Muito pai, muita 
mãe depende do seu emprego 
para poder garantir o sustento”, 
declarou o governador.

“Concedo medida cautelar 
para suspender os efeitos da 
íntegra do Decreto 11.052, de 
28/04/2022, e dos Decretos 
11.047, de 14/04/2022, e 11.055, de 
28/04/2022, apenas no tocante à 
redução das alíquotas em relação 
aos produtos produzidos pelas 
indústrias da Zona Franca de Ma-
naus que possuem o Processo 
Produtivo Básico”, determinou 
o ministro na decisão cautelar 
sobre a ADI 7.153 proposta pelo  
Partido Solidariedade.

O movimento é considerado 
uma vitória principalmente ao 
setor de concentrados, que em 
um dos decretos teve seu im-
posto zerado para a fabricação 
de bebidas não alcoólicas. Ale-
xandre de Moraes entende que a 
redução de alíquotas nos moldes 
previstos pelos decretos, agora 
impugnados, sem a existência de 
medidas compensatórias à pro-
dução na ZFM, “reduz drastica-
mente a vantagem comparativa 
do polo, ameaçando, assim, a 
própria persistência desse mo-
delo econômico diferenciado e 
constitucionalmente protegido”.

“A decisão cautelar do ministro 
Alexandre de Moraes na ADI 7.153 
a um só tempo mantém a viabili-
dade competitiva da Zona Franca 
de Manaus, permite a redução 
do IPI para os demais produtos 
produzidos em território nacio-
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O governador realizou uma bateria de reuniões em Brasília para tentar reverter os prejuízos do decreto federal para Zona Franca de Manaus

nal, protege a indústria nacio-
nal contra injusta competição 
de produtos importados, enseja 
a permanência de empresas no 
Brasil, que iriam deslocar seu 
parque fabril para outros países, 
e garante segurança jurídica aos 
investidores que investem ou de-
sejam investir na ZFM”, explicou 
Giordano Bruno Costa da Cruz, 
procurador-geral do Estado do 
Amazonas. 

Na linha de frente da guerra fis-
cal liderada pelo Governo Federal 
contra o modelo ZFM, o Senador 
Omar Aziz (PSD-AM) comemora a 
decisão que resguarda os empre-
gos e a esperança do trabalha-
-dor amazonense.

“Essa é uma vitória da bancada 
do Amazonas e de todos que se 
juntaram a nós que lutamos por 
isso. A vitória é, acima de tudo, do 
povo do Amazonas, mas precisa-
mos nos manter em alerta para 
resguardar a excepcionalidade da 
Zona Franca”,

reforçou o Senador do Ama-
zonas.

Na prática, a decisão de Ale-
xandre de Moraes suspende os 
efeitos na íntegra do Decreto 
11.052, de 28 de abril de 2022, 
que zerava imposto no setor de 
concentrados. Sobre os Decretos 
11.047 e 11.055, também editados 
em abril desde ano, o ministro do 
STF suspendeu os efeitos apenas 
da redução das alíquotas em rela-
ção aos produtos da Zona Franca 
de Manaus que possuem o PPB, 
justamente o pedido dos parla-
mentares amazonenses.

O vice da Câmara, Marcelo Ra-
mos (PSD) diz que a liminar repara 

inconstitucionalidade de decre-
tos que ameaçavam empregos e 
economia do Estado.

“vitória do povo do Amazonas, 
dos empregos, da dignidade e 
da manutenção dos serviços pú-
blicos, da nossa uEA, do nosso 
interior, que dependem da ar-
recadação dos recursos da Zona 
Franca para custear políticas pú-
blicas e benefícios à população“ 
disse Ramos.

A decisão, segundo Marcelo 
Ramos, mostrou que a estraté-
gia da bancada do Amazonas no 
Congresso, de estabelecer um 
diálogo franco no STF, deu re-
sultado.

“Nossa opção pelo diálogo fran-
co com o ministro Alexandre de 
Moraes, baseando nossa argu-
mentação sob o ponto de vista 
jurídico, econômico, social e am-
biental foi fundamental“ revelou 
o vice-presidente da Câmara.

O deputado federal Zé Ricardo 
(PT), comemorou a vitória da con-
cessão da liminar. Segundo ele, 
a decisão é em função da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI), da qual o ministro é relator, 
que foi proposta pela bancada do 
Amazonas, por meio do Partido 
Solidariedade.

“A liminar não suspende as 
reduções de IPI no Brasil, que 
continuam valendo, porém, ex-
cepcionaliza todos os produtos 
fabricados no Polo Industrial de 
Manaus. E alivia toda essa tensão 
e preocupação com relação às 
ameaças à ZFM. Temos que bus-
car mesmo a Constituição como 
base de defesa, porque é ela que 
garante a manutenção da polí-
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A decisão vem logo após Wilson Lima reunir-se com Alexandre de Moraes
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tica de incentivos, aprovada nos 
Governos Lula e Dilma”, afirmou.

Ele ainda lamenta que o Ama-
zonas tenha que estar se defen-
dendo o tempo todo pela manu-
tenção da Zona Franca, quando 
é um projeto que gera emprego, 
arrecadação pública e contribui 
com o desenvolvimento do Es-
tado e da região.

“Ganhamos uma batalha, mas 
não a guerra contra o Governo 

Bolsonaro, que quer acabar com 
a Zona Franca de Manaus. Essa 
decisão do ministro não é defini-
tiva. Por isso, continuaremos na 
luta, junto com outras ações, para 
manter as empresas, os empre-
gos e os recursos financeiros que 
garantem, entre outras coisas, a 
uEA (universidade do Estado do 
Amazonas) e o desenvolvimento 
econômico do Amazonas”, fina-
lizou.
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A luta invisível das mães de PCDs
Apesar de números ex-
pressivos de pessoas 
com deficiência, inúmeras 
dificuldades são enfren-
tadas pelo grupo e tam-
bém por suas mães, que 
embarcam na vivência

Rebeca Vilhena

A Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), divulgada 
pelo IBGE em 2021, re-
gistra que no Brasil 17,3 

milhões de pessoas acima de 
dois anos têm alguma categoria 
de deficiência, correspondendo 
a 8,4% da população. Apesar de 
números expressivos de pessoas 
com deficiência, inúmeras difi-
culdades são enfrentadas pelo 
grupo e também por suas mães, 
que embarcam na vivência, mui-
tas vezes, repletas de desafios.

Andrea Souza, mãe de Eloise 
Vitória de 12 anos – diagnosticada 
com transtorno do espectro au-
tista, atraso do neurodesenvolvi-
mento, deficiência intelectual leve 
e epilepsia -, relata que as neces-
sidades que constam no laudo 
psiquiátrico da filha são difíceis de 
cumprir. Na orientação médica é 
citado que a jovem deve manter 
acompanhamento multidiscipli-
nar e permanecer  escola regular 
com mediador.

“Com o laudo deixaram mais a 
minha filha de lado. Tinham o 
cuidado em zelar pela higinene 
e limpeza, mas pelo ensino, zero. 
Por mais que a gente ajude, ela 
tem um grau de dificuldade muito 
grande”, explicou a mãe sobre as 

Nos tempos atuais muitas síndro-
mes e distúrbios têm se eviden-
ciado tal como como a Síndrome 
do Pensamento Acelerado, termo 
proposto pelo Psiquiatra Augusto 
Cury cuja sintomatologia abrange o 
excesso de pensamentos, acúmulo 
de informações e forte quadro de 
ansiedade prejudicando, sobrema-
neira, a possibilidade de vivenciar 
uma experiência de vida  emocional 
equilibrada.

O referido proponente da Sín-
drome se refere a ela como o” O 
Mal do Século” à medida que o 
esgotamento mental, o acúmulo de 
idéias e excesso de compromissos 
em concomitância a preocupações 
e medo do futuro comprometem de 
forma abrangente a saúde física e 
mental, profissional e afetiva.

   Na análise em questão o con-
junto de alguns sintomas apontam 
para um diagnóstico difícil e por isto 
mesmo deve ser levado ao crivo de 
um olhar profissional adequado e 
especializado citando aqui, entre 
outros, a coexistência de sinto-
mas como a perda de memória, o 
cansaço excessivo, as alterações 
do sono e humor, diminuição da 
capacidade de concentração, medo 
do futuro, alterações pressóricas, 
dores musculares, agitação mental 
e elevada ansiedade.

  Entre as principais causas des-
ta Síndrome (SPA) destacamos o 
excesso de informação recebida e 
muitas vezes não assimilada de for-
ma funcional, a cobrança imposta 
pela sociedade no cumprimento de 
metas sejam pessoais ou profissio-
nais e a consequente impotência 
frente ao tempo que avança com  
frenética velocidade, a competição, 
a auto cobrança, o avanço irre-

versível da tecnologia disponível 
e usada de forma inadequada e 
prejudicial seja no uso de celulares, 
computadores, redes sociais e os 
transtornos decorrentes da mente 
que não relaxa, que se ocupa com 
a totalidade do tempo, que não se 
aquieta, que não se modula em 
equilíbrio emocional inviabilizan-
do, desta forma, o desacelerar do 
ritmo de vida insano imposto pela 
sociedade moderna e um modelo de 
vida alicerçado na experiência con-
templativa, consciente, tranquila e 
funcional  e a consequente resposta 
emocional positiva.

   Diante da ocorrência de um con-
junto de sintomas elencados acima 
se faz necessário um diagnóstico 
preciso a partir da confirmação 
de dados estabelecendo uma ação 
terapêutica psicoterápica, mudan-
ças comportamentais associadas 
ao exercício da atenção plena a 
qual permite um olhar baseado 
na experiência do tempo presen-
te e a consciência de momento a 
momento de nossos pensamentos, 
sentimentos e sensações permi-
tindo a experiência do sentir a vida 
presente em sua totalidade evitan-
do o excesso de estímulos provo-
cados pela exposição disfuncional 
à tecnologia, mídia e informação, 
controle efetivo sobre o uso racio-
nal de redes sociais, eventos, com-
promissos pessoais e corporativos 
permitindo um desacelerar saudá-
vel e a possibilidade de uma vida 
baseada no equilíbrio, em uma vida 
contemplativa e presente onde o 
amor, a família, os valores éticos, 
a resiliência, a tranquilidade e a 
paz interior se somam contribuindo 
para uma experiência pessoal de 
felicidade plena. 
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PENSAMENTO ACELERADO

Mães de PCDs pedem por mais políticas públicas para o grupo 

dificuldades na área do ensino.  
Segundo Andrea, elas tiveram 

que correr atrás de muitos espe-
cialistas, mas apesar dos registros, 
o acesso ainda é complicado. 

“Consegui matriculá-la em uma 
escola integral e mesmo ela ten-
do o laudo e precisando desses 
cuidados específicos, ainda não 
foi liberado. Estou indo atrás, já 
fui na defensoria, corregedoria e 
é muito difícil”, declarou. 

Ela salienta que através do 
caso da filha, ela pôde perceber 
a carência de políticas públicas 
desenvolvidas para crianças e jo-
vens PcDs em Manaus. Para ela, 
projetos desenvolvidos na área 
educacional a fim de facilitar o 

aprendizado e conforto desse pú-
blico nas instituições. 

“A partir do caso dela, creio 
que seja necessária a contratação 
de mais professores capacitados 
para ajudar crianças com dificul-
dades, porque nas escolas não 
têm. Escolas que aceitem crian-
ças com deficiência deveriam ter 
uma sala de apoio, profissionais 
que deem suporte necessário”, 
pontuou Andrea. 

Ainda segundo a pesquisa da 
PNS, dois em cada três brasileiros 
adultos PcDs (ou 67% deles) não 
frequentaram a escola ou têm o 
ensino fundamental incompleto. 
Isso acontece, na maioria dos casos, 
porque as mães de crianças com 

algum tipo de deficiência ainda so-
frem inúmeras barreiras à inclusão 
educacional de seus filhos. 

Poliana Castro, mãe de Heitor, 
também pontua dificuldades em 
relação aos tratamentos realiza-
dos diariamente da criança de 8 
anos. Ele foi diagnosticado com 
autismo nível 1, precisa realizar 
acompanhamento com inúmeros 
profissionais para seu desenvolvi-
mento, e para ela a mobilidade é 
uma problemática diária.   

“Primeiramente, acredito que 
políticas públicas, voltadas para 
a criação de um auxílio financeiro 
voltado para tratamentos, trans-
portes e serviços públicos são 
essenciais”, afirma. Fabiana Nas-
cimento é presidente do Instituto 
Borboletas Azuis e coordenadora 
do Movimento Orgulho  Autista do 
Amazonas, e também é mãe do Is-
sac Vitor de 17 anos, diagnosticado 
com autismo moderado. Ela salien-
ta que diariamente, precisa lidar 
com diferentes problemáticas. 

“O dia a dia é pesado, você querer 
buscar algo e não ter retorno, é 
difícil. Realização de exames é um 
problema, a espera complica. O 
meu filho tem aversão a agulha, 
então eu preciso me preparar 
psicologicamente para o atendi-
mento”, declarou. 

Para ela, os representantes 
políticos precisam ter vivência e 
“pensar como se sente um PcD 
quando ele não é respeitado, na 
escola, na rua, em qualquer lugar 
que ele esteja buscando seus di-
reitos”, declarou. Atuação pública  

O Projeto de Lei 3022/2020, em 
tramitação na Comissão de Segu-
ridade Social e Família da Câma-
ra dos Deputados, estabelece a 
“criação do auxílio-cuidador para 
pessoa idosa e/ou com defici-

ência que necessite de terceiros 
para realização das atividades da 
vida diária”.

De acordo com André Naves, o PL 
deveria incluir também auxílio às 
mulheres com poucos recursos fi-
nanceiros para o cuidado de filhos 
com deficiência. Desta forma, elas 
não dependem apenas do BPC.

Outro Projeto importante, em 
tramitação no Senado Federal, é 
o PL 4/2021, que garante reserva 
de vagas em concursos públicos 
federais à mães de pessoas com 
deficiência intelectual ou mental 
ou deficiência grave.

O deputado federal Bosco Saraiva 
(Solidariedade) afirma que a comu-
nidade PcD ainda carece de políticas 
públicas voltadas para a área. 

“Esse setor da vida nacional que 
nunca recebeu do poder público a 
atenção devida é uma das neces-
sidades de políticas públicas que 
devem ser admitidas pelos go-
vernos das três esferas. Da minha 
parte, tenho ajudado na manu-
tenção e funcionamento de uma 
ONG voltado para PCDS”, afirmou. 

A deputada estadual Joana Darc 
(União Brasil), que é mãe do pe-
queno Joaquim, que foi diagnos-
ticado com Síndrome de Down, 
destacou a importância do desen-
volvimento de políticas públicas 
para as crianças e adolescentes 
com deficiência para o fortaleci-
mento da sociedade. 

“A criança é responsabilidade de 
todos: dos pais, da família, da comu-
nidade e também do Estado, que 
deve garantir leis e políticas públicas 
para que a criança com deficiên-
cia tenha acesso ao meio físico, à 
saúde, ao transporte, à educação 
e à cidadania, de forma que possa 
usufruir de seus direitos e exercer 
a cidadania plena”, declarou.
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O ex-candidato a vice-
-prefeito de Manaus 
conversou com o Em 
tempo sobre as eleições 
deste ano, Zona Franca 
de Manaus e projetos 
que pretende defender 
na Assembleia Estadual 
do Amazonas, caso eleito 

COM A PALAVRA

Nesta edição do “Com 
a Palavra”, a equipe 
do Em Tempo entre-
vistou o pré-candida-

to a deputado estadual pelo 
União Brasil, George Augusto 
Lins. Durante a entrevista, ele 
pontuou suas motivações na 
política, experiências da vida 
profissional e inspirações. 
George Lins é médico urolo-
gista e professor universitário, 
possui mais de uma década 
de atuação na rede pública de 
saúde, além de ser filho do de-
putado estadual do Amazonas 
Belarmino Lins e ex-candidato 
a vice-prefeito de Manaus.

Primeiramente, estamos em 
ano de eleições e o senhor 
é pré-candidato a deputado 
estadual. O que o impulsiona 
a tomar essa iniciativa? 

A pré-candidatura como de-
putado estadual, ela nasceu 
de forma muito natural, até 
por conta da tradição da mi-
nha família, que sempre foi 
envolvida na política. Nós 
temos aí dois parlamenta-
res que já estão aí há mui-
tos anos como parlamentares, 
deputado estadual e federal.  
Então, é natural essa suces-
são, não é? E na minha gera-
ção, na geração próxima de-
pois dos nossos pais, tios, eu 
talvez seja o único que tenha 
essa inclinação pra política e 
claro, a minha formação como 
médico também me permi-
tiu me possibilitou conhecer 
as dificuldades que o povo 
amazonense, principalmente 
aqueles mais necessitados.  
De forma muito, muito natural 
nasceu essa vontade de re-
almente poder me tornar um 
homem público e dar minha 
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contribuição a exemplo do que 
meu pai e meu tio sempre fize-
ram pelo povo do Amazonas e 
em especial o povo do interior. 

Com base no seu histórico 
familiar de trabalho no inte-
rior do Amazonas, como você 
analisa a economia do Estado? 
Acredita que há outras alter-
nativas, além do modelo ZFM?

Eu sou um defensor da Zona 
Franca de Manaus, do modelo 
econômico que ainda é a matriz 
econômica principal do nosso 
Estado. Se a gente for analisar 
hoje o Amazonas representa 
dois por cento do PiB nacional 
e desse total aproximadamente 
setenta por cento é da indús-
tria, portanto, a  Zona Franca 
de Manaus tem a sua tremen-
da importância para manter a 
economia do nosso estado na 
geração de emprego e renda. 
É claro que a gente tem que pen-
sar também em modelos eco-
nômicos, matrizes econômicas 
que possam Zona Franca, eu en-
tendo isso, não como alternati-
va, mas como complementação.  
A gente está falando de um 
estado rico. Então, a gente tem 
aí a Floresta Amazônica, vamos 
pensar aí também na questão 
da biotecnologia, nós temos o 
turismo, nós temos o turismo 
relacionado a pesca esportiva, 
enfim, a gente precisa pensar 
também que possam comple-
mentar a Zona Franca que eu 
acho que humildemente que 
é insubstituível e ela vem aju-
dando no desenvolvimento do 
nosso estado.

George, o senhor como filho 
do deputado estadual Belar-
mino Lins, que tem uma longa 
trajetória na política, enxerga 
nele sua principal referência? 
E até onde pretende chegar?

Não tenha dúvida, ele como 
um político vitorioso, a gente 
está falando de um político 
que está aí há oito mandatos, 
não é? Consecutivos, sendo vi-
torioso e contra fatos não há 
argumentos. Um político que 
se elege, se reelege tantas e 
tantas vezes é porque trabalha, 
é porque faz o bem, é porque 
pratica o bem, porque no bem 
e isso o deputado Belarmino 
tem feito ao longo de trinta 

Num possível mandato e eu sou 
uma pessoa que pelo menos 
nos últimos quatro anos tenho 
percorrido o interior do estado 
e vejo como extrema de extre-
ma importância um projeto que 
eu defendo que é a interioriza-
ção da medicina especializada.  
vocês imaginem o impacto po-
sitivo que a gente causa na vida 
das pessoas quando a gente 
leva os profissionais médicos 
pro interior pra uma cidade, pro 
município do interior do estado.  
Então, sem dúvida, a saúde 
sempre vai ser uma pauta num 
possível mandato, eu quero 
defender a interiorização da 
medicina, através disso a gente 
vai, com certeza, minorar o so-
frimento do povo interiorano, 
que é um povo que está aqui 
do lado esquerdo do peito.

ração de emprego e renda. 
Garantir ao amazonense a 
oportunidade de trabalhar pro-
movendo, ajudando na elabo-
ração de projetos para cada vez 
mais a gente potencializar cur-
sos profissionalizantes, seja na 
área da saúde, seja na fomen-
tação do setor primário, porque 
a gente sabe que falando de 
interior, o setor primário é o 
que de fato move a economia.

O senhor carrega uma gran-
de bagagem de experiência na 
área da saúde. Esta é uma 
área que pretende priorizar? 
Acredita que sua vivência pro-
fissional pode contribuir para 
o exercício da função de depu-
tado estadual?

Ah, com certeza, saúde sem-
pre vai ser uma pauta, não é? 

DR. GEORGE LINS

e quase trinta e dois anos de 
mandato ele sem dúvida ne-
nhuma é a minha principal refe-
rência de homem público pelo 
olhar sensível, pelo político que 
se preocupa com as causas 
sociais em especial as causas 
interioranas e sem dúvida ele 
é sim minha maior referência. 
o futuro a Deus pertence. Eu 
quero no momento como pré-
-candidato a deputado esta-
dual poder ter a oportunidade 
de se assim Deus me permitir 
e do povo amazonense assim 
desejar de ocupar uma vaga 
na Assembleia Legislativa do 
estado do Amazonas e contri-
buir para o desenvolvimento 
do estado como parlamentar.

Dá para trazer alguma baga-
gem da sua candidatura ante-
rior para a eleição deste ano? 
Ou agora são fichas novas?

As eleições de 2020 onde me 
candidatei a vice-prefeito de 
Manaus,, me trouxe grandes 
aprendizados. porque eu tive 
a oportunidade de conhecer 
a realidade do povo da mi-
nha cidade, a cidade onde eu 
nasci, Manaus. E entender as 
necessidades e os problemas 
que essa população, principal-
mente aquelas que estão ali na 
margem da pobreza, passam.  
É natural, é importante que a 
gente conheça essa realidade 
pra gente formatar dentro de 
nós aquilo que a gente espera, 
aquilo que a gente deseja reali-
zar como homem público e com 
certeza a experiência que tive 
foi formidável, tive oportuni-
dade de conhecer praticamen-
te todos os bairros da grande 
Manaus e sem dúvida isso vai 
me ajudar na formatação ago-
ra como pré-candidato das da 
minha campanha futuramente.

O popular Natan Augusto, 
que é enfermeiro, pergunta: 
Se eleito, o que você vai fazer 
para ajudar os trabalhadores 
amazonenses?

 olá Nathan, muito boa per-
gunta, obrigado por você tá 
participando e sem dúvida 
nenhuma das minhas princi-
pais pautas onde eu procu-
rarei defender se assim Deus 
me permitir e assim ocupar 
uma vaga na Assembleia Le-
gislativa é em relação à ge-

‘A medicina me permitiu conhecer as 
dificuldades do povo amazonense’

A eleição de 
2020, onde me 

candidatei a 
vice-prefeito, me 
trouxe grandes 
aprendizados 
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Mães celebram data especial 
com saúde após período crítico
Para o Em Tempo, duas 
mães relembraram o perío-
do desgastante e doloroso 
de tratamento contra a Co-
vid-19 até a sua recupera-
ção. Dia das Mães será de 
gratidão em muitas casas

Gabriela Brasil

A pandemia da Covid-19 vitimou 
inúmeras pessoas nos últimos 
dois anos e datas tão importan-
tes, como o Dia das Mães, não 

foram plenamente comemoradas por 
muitas famílias. Apesar da pandemia 
não ter acabado, a situação atual é 
de cada vez menos mortes e infecta-
dos, graças ao avanço da vacinação. 
Assim, neste Dia das Mães, muitas 
mulheres, que foram infectadas pela 
Covid-19 e que se recuperaram, vão 
poder comemorar e prestigiar a data 
com muita saúde e gratidão, ao lado 
de filhos e netos.

Para o Em Tempo, duas mães relem-
braram o período desgastante e dolo-
roso de tratamento contra a Covid-19 
até a sua recuperação e o que esperam 
deste Dia das Mães, celebrado neste 
domingo (8).

“Achava que não ia voltar”
Mãe de uma filha de 29 anos, a re-

cepcionista de uma UBS em Manaus, 
Solane Rodrigues, de 57 anos, foi infec-
tada pela Covid-19 no final de janeiro de 
2021. Na época, a capital do Amazonas 
passava por uma grande crise na rede 
pública de saúde, com os leitos lotados 
e com falta de cilindros de oxigênio, 
item essencial para o tratamento dos 
pacientes com o novo coronavírus.

Conforme Solane, no dia 15 de ja-

REPRODUÇÃO

Cláudia Guerra (à esq. ao lado dos filhos) e Solane Rodrigues (à dir. ao lado da mãe) sentiram fortes sintomas da Covid-19. O domingo (8) de Dia das Mães será de gratidão

neiro do ano passado ela começou a 
sentir os primeiros sintomas da do-
ença, com fortes dores de cabeça, na 
garganta e muita coriza.

O agravamento dos sintomas foi um 
alerta sobre a possibilidade de ter se 
infectado pela Covid-19. O teste para 
a doença deu positivo.

No Hospital e Pronto Socorro 28 de 
Agosto, localizado no bairro Adrianópo-
lis, Zona Centro-Sul, o quadro piorou.. 
Para sua surpresa, no hospital, um dos 
enfermeiros perguntou se ela gostaria 
de pegar um voo para Recife com ou-
tros seis pacientes.

Na capital de Pernambuco, precisou 
ser intubada. o momento mais difícil 
de todo o período com a Covid-19. O 
temor era de não conseguir suportar 
a doença e deixar a filha, que sofre de 

depressão, e a mãe, que tem diabetes, 
sozinhas, sem seus cuidados.

A recuperação, com o tempo, veio 
com a ajuda do RespirAR, programa 
do Governo do Amazonas para aju-
dar pessoas com sequelas de doen-
ças respiratórias. 

“Esse Dia das Mães vai ser só felici-
dade de estar viva. Neste domingo eu 
vou à missa, pois em todos os dias eu 
vou à missa, depois que eu voltei da 
minha intubação, para agradecer. Só 
tenho gratidão a Deus. Vou à missa e 
depois vou fazer um café da manhã 
para tomar com minha filha e com 
minha mãe”, conta Solane.

“Repensei minha vida”
Em dezembro de 2020, poucos dias 

depois do Natal, a professora univer-

sitária e doutora, Cláudia Guerra, de 
53 anos, sentiu os primeiros sintomas 
da Covid-19.

À medida que a doença piorava, a 
angústia crescia ainda mais, principal-
mente por continuar doente em janeiro 
de 2021, período da crise de oxigênio 
em Manaus.

“Foi um período desesperador em 
que, de repente, me vi doente, sem 
condição de me levantar da cama, 
mas precisando estar viva para dar 
assistência em casa e estar de olho 
nos sintomas dos filhos”, conta Cláudia, 
mãe de um casal.

“Foi um período em que repensei 
toda a vida, tinha medo de morrer. 
Entretanto, o medo maior era pelos 
filhos, mesmo que já adultos. Para 
nós, mães, o sentimento de proteção 

e cuidado independe de idade. Além 
disso, pensava nas pessoas que fica-
ram ser ar para respirar, até deixei de 
assistir televisão. Era um medo que 
não passava”, conta.

Após o período de sufoco, Cláudia 
diz que o sentimento também é uni-
camente de gratidão por estar viva 
com a família e poder comorar o Dia 
das Mães com a família.

“Sou mãe sobrevivente! Apesar de 
tudo, agora estamos todos vacinados, 
sem riscos graves pelo vírus. Me sinto 
feliz e realizada por ter a oportunidade 
de comemorar esse dia ao lado dos 
meus filhos. E muito grata porque, 
graças a Deus, a minha mãe querida 
passou por essa pandemia resguar-
dada e não teve contato com o vírus”, 
agradece Cláudia.

9

Leonardo Senadiaadia@emtempo.com.br |

Mães comemoram recebimento 
de cadeiras de rodas pelo CER III

SEMCOM

Para atendimento no CER III, pacientes precisam se dirigir até o setor especializado na Policlínica Codajás

A sexta-feira (6) foi marcada 
pela entrega de cadeiras de 
rodas para 30 pacientes do 
Centro Especializado em Re-
abilitação Tipo III (CER III), na 
Policlínica Codajás, localizada 
na Cachoeirinha, Zona Sul de 

viveR sem limites 

Manaus. Os itens, adquiridos pelo 
Governo Federal, são resultado 
da parceria entre Governo do 
Amazonas e do Ministério da Saú-
de (MS), por meio do programa 
Viver Sem Limites.

Serão entregues pelo CER III, 

ao todo, 259 cadeiras de ro-
das, sendo 77 de monobloco; 50 
carrinhos especiais infantis; 25 
cadeiras de rodas do tipo para-
plégico infantil; 53 tetraplégico 
adulto; 22 paraplégico obeso e 
32 cadeiras de rodas de banho 

especiais adaptadas.
Helena e Klyssia da Rocha, 

mãe e filha de 56 e 28 anos, 
respectivamente, foram umas 
das beneficiadas. As cadeiras 
representam um recomeço 
para famílias que há anos es-
peram pelo equipamento. No 
caso delas, a cadeira vai permi-
tir mais locomoção para filha, 
de acordo com a mãe.

“Foi bom porque ela ficava 
mais no quarto, na sala senta-
dinha, agora eu posso ir para a 
cozinha e levá-la comigo, sair 
mais com ela. Eu saía pouco 
porque ela pesa, não tinha 
como carregar. E vai mudar 
isso, vai dar uma vida melhor 
para ela, para ir ao shopping, 
que eu já tinha vontade de 
levar ela, levava pouquíssimo 
na Ponta Negra, essas coi-
sas, passear mesmo”, relatou. 
Elas esperavam há cinco anos 
pelo equipamento.

A família do César de Souza, 
de 4 anos, veio do municí-
pio de Presidente Figueiredo 
(distante a 117 quilômetros da 
capital) para receber a nova 
cadeira. A mãe, Camila de 
Souza, de 28 anos, falou da 
necessidade do filho, e das 
mudanças para a família com 
a chegada do equipamento.

“São dois anos de espera, e 
vai mudar muito porque ele é 

uma criança muito ativa, gosta 
de passear, gosta de ver a pai-
sagem, ele é muito espertinho. 
Vai mudar muito porque eu vou 
poder sair com ele mais, coisa 
que a gente não podia fazer 
antes da cadeira. Vai mudar 
muito a nossa vida, e a gente 
está muito feliz”, afirmou.

De acordo com a coordena-
ção do CER III, o novo pedido 
de cadeiras de rodas especiais 
foi realizado, ao MS, neste se-
mestre para zerar a fila de 
solicitações de pacientes do 
Amazonas. Com capacidade 
de atender mais de 3,7 mil 
pacientes por mês, em 2021, o 
CER III já realizou 65.406 aten-
dimentos e entregou 104.405 
equipamentos à população.

“São 259 cadeiras que eu digo 
que não são só para o pacien-
te, são equipamentos que vão 
ajudar na qualidade de vida da 
família. A gente está muito fe-
liz, essas 259 cadeiras estarão 
sendo distribuídas toda sexta-
-feira, a gente vai chamar as 
famílias. Hoje a gente chamou 
30, então hoje 30 famílias vão 
receber, e na próxima sexta-
-feira, mais 30. Acho que até o 
meio do ano ou até o final do 
ano a gente consegue entregar 
esses equipamentos”, afirmou 
Leonide Brandão, diretora-ge-
ral da Policlínica Codajás.
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Confeitaria Jess Cakes tem amor entre 
mãe e filha como receita de sucesso 
Na história da confeitaria 
Jess Cakes, o amor entre 
mãe e filha foi fundamen-
tal para o sucesso do ne-
gócio. Nesse Dia das Mães, 
a loja preparou um menu 
especial de delícias

 Luana Lima

Manaus (AM) – Empreender 
em família é uma realidade 
comum entre os brasileiros, 
porém, empreender usan-

do ‘amor’ como base para o negócio é 
exemplo de como mãe e filha bene-
ficiaram-se do afeto e amizade entre 
ambas, para fundar uma empresa de 
sucesso em Manaus. Esse é o caso da 
empresária e advogada Jéssica Sousa e 
a mãe, a chefe de cozinha Milca Aquino. 
A dupla é proprietária da Confeitaria 
Jess Cakes, no bairro Vieiralves há três 
anos, com oferta de quitutes que re-
metem ao passado familiar. 

Jéssica conta que seu amor por doce 
vem desde criança e que o sonho de 
abrir uma confeitaria começou quan-
do já atuava na advocacia. Aquilo que 
era apenas um hobby passou a ser 
a principal profissão.“Desde sempre, 
a inspiração e a motivação na minha 
casa foi para o lado do Direito, que é 
a profissão do meu pai. Fiz a faculda-
de de Direito, fui funcionária pública, 
atuei como advogada, e me descobri na 
confeitaria, já atuando como advogada. 
Comecei como um hobby e esse hobby 
foi falando mais alto, até que uma hora 
não fazia mais sentido o Direito na 
minha vida e sim a confeitaria. Aí que 
minha mãe entra”,conta Jéssica.

A advogada conta que sua mãe já 
tinha um buffet e que ela ajudava 
apenas na parte comercial e questões 
administrativas. Porém, quando a con-
feitaria deixou de ser hobby, Jéssica 
não pensou duas vezes em contar com 
a ajuda da mãe para realizar o sonho. 
Para ela, não faria sentido se a mãe 
não estivesse junto. Diante disso, Milca 
Aquino não hesitou e vestiu a camisa 
com a filha mudando também a rota 
dos planos, recomeçando do zero.“Ela 
largou tudo o que ela fazia para viver 
esse sonho comigo. Estamos há 3 anos 
trabalhando juntas, somos parceiras 
e ela é responsável por praticamente 
90% do nosso cardápio. Da criação e 
elaboração, tudo nosso é artesanal”, 
finaliza.

O elo entre mãe e filha nos negócios
Sendo filha única por parte de mãe, 

Jéssica ressalta que o elo entre as duas 
é imensurável, e que essa questão 
é muito importante até mesmo nos 
negócios, visto que apesar dos poucos 
atritos que são naturais de sócias, mãe 
e filha se entendem em todos os as-
pectos. A cumplicidade, a confiança e 
a amizade entre elas são os principais 
fatores que trazem sucesso para a 
empresa. “Mais do que minha mãe, 
ela é minha melhor amiga e por isso a 
gente é a casa e botão. Ela mesma diz 
que uma completa a outra e sempre 
foi assim, desde a infância. Minha mãe 
estar na gestão da empresa comigo é 
um presente divino, e eu acredito que 
qualquer pessoa confia 100% na sua 
mãe. É a pessoa que a gente conta um 
segredo, ainda sendo mulheres. A gen-
te nos aborrecimentos, nos negócios, 
então, essa confiança, essa credibilida-
de é garantida”, explica a empresária. 

Jéssica diz ainda que, apesar do laço 
familiar, é necessário saber dividir as 
questões familiares, das questões de 
negócio, ainda que seja uma tarefa 
difícil. “A gente se completa até nos 
pensamentos, nas decisões da em-
presa. Claro que não é fácil, às vezes 
o laço de mãe e filha se confunde 
com o de sócias, mas buscamos sem-
pre ter cautela. Quando o assunto é 
estritamente profissional, tratamos 
até com aquela frieza, mas com ética 
profissional. Porém, como aqui é uma 
empresa familiar, então a gente não 
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perde esse relacionamento fraternal. 
Eu procuro ouvir muito a minha mãe. 
E acho que o melhor conselho que 
você pode receber na vida é da sua 
mãe, então na minha empresa eu não 
ia fazer diferente. Eu ouço muito a opi-
nião dela, e procuro aplicar tudo o que 
ela tem de experiência e sabedoria”, 
destacou Jéssica.

Receitas de família que fazem su-
cesso

As receitas da confeitaria vêm sendo 
passadas de geração a geração pelas 
mulheres da família, que conforme 
Jéssica, cozinham muito bem. Ela tam-
bém relata que o produto de maior 
sucesso da confeitaria é receita da sua 
avó. “Eu sempre fui apaixonada pelas 
receitas de família. O bolo de chocolate, 
por exemplo, é o que a gente mais 
vende e receita é da minha avó. Era o 
bolo de chocolate que minha avó fazia 
para os aniversários dos netos. Então 
esse bolo é bem importante para mim 
porque tem aquele lado afetivo tam-
bém. 90% das receitas são da minha 
mãe, quando não é do caderninho de 
receitas da família, são criações que 
minha mãe estudou e elaborou”, disse.

Inspiração parisiense na confeitaria
Além do amor materno presente na 

“Casa de chá, Confeitaria e Panificação 
Jess Cakes“, a arquitetura do ambiente 
traz uma inspiração parisiense. A pro-
prietária explicou que, para o sonho 
estar completo, o espaço foi pensado 
para ter uma arquitetura e climatização 
que remetem os clientes às confeita-
rias de Paris. “Eu sou apaixonada pela 
confeitaria internacional, principal-
mente a confeitaria parisiense. Então 
as massas, as massas folheadas, eu 
queria trazer isso para Manaus. Nada 
mais justo que a gente trouxesse den-
tro de um ambiente acolhedor, que 
o cliente se sentisse realmente em 
Paris. Queria que a experiência fosse 
completa, não só no doce, mas desde 
a apresentação do local, o conforto 
proporcionado ao cliente. Então eu 
sonhava com esse lugar desse jeitinho 
que ele é”, detalhou a filha.

Equipe que é família
De acordo com empresária, a con-

feitaria tem 11 colaboradores, contando 

Jéssica e Milca 
utilizaram o 
amor, que ambas 
tem uma pela 
outra, para 
atingir o sucesso 
com a confeita-
ria Jess Cakes

com ela e sua mãe. Ela ressalta que não 
vê os funcionários como colaborado-
res, mas sim como uma equipe familiar. 
Ela acredita que manter a união em 
equipe, a compreensão, e o carinho 
mantém o time mais forte e unido. 
“Eu nunca falo meus funcionários, falo 
a minha família Jess Cakes. Eu tenho 
duas famílias: a de pai e mãe e a minha 
equipe da confeitaria, porque sozinha 
é impossível. Você não consegue fazer 
nada. Hoje eu tenho uma equipe de 
diamantes, eles são fantásticos, por 
isso eu procuro sempre manter a união, 
esse espirito de equipe, entendê-los 
quando é preciso. Eles buscam sempre 
me entender também. Assim a gente 
está aqui firme e forte já no terceiro ano, 
pois tenho uma equipe maravilhosa”.

A confeiteira Jaqueline Rosas que faz 
parte da equipe Jess Cakes disse que 
é mãe e está gerando mais uma vida. 
Para ela, trabalhar em um ambiente 
familiar, principalmente durante a ges-
tação, é muito mais prazeroso. “Estou 
trabalhando num ambiente familiar, é 
envolvente, pois sei que aqui há paixão, 
amor, carinho, afeto, é familiar. Eu tra-
balhei em outras empresas, mas aqui 
é diferente, aqui estou aprendendo 
muito, tendo oportunidade de evoluir 
como profissional. E está sendo ma-
ravilhoso preparar receitas para o Dia 
das Mães. Tudo está sendo feito com 
carinho para que as mães recebam 
muito afeto e carinho no seu dia”, falou 
Jaqueline.

Sobrevivendo à pandemia
A confeitaria Jess Cakes, que atual-

mente tem 3 anos no mercado, estava 
há quatro meses aberta ao público 
quando o governo decretou lookdown 
em razão da pandemia. Naquele mo-
mento, a empresa não contava com 
serviços de delivery. Mãe e filha pre-
cisaram se reinventar para continuar 
com os negócios, conforme conta Jés-
sica. “Eu não trabalhava com delivery, 
porque a gente tinha quatro meses, 
era algo muito recente, era algo que 
eu estava fazendo projeção para co-
locar na loja, mas ainda não era real. 
Lembro que fechamos numa sexta-
-feira, normal, e no sábado já abrimos 
com delivery, e tudo começou no meu 
celular particular e numa caderneta, 
onde eu fazia a mão a ficha do cliente”.

A jovem acredita que apesar dos 
pesares, a pandemia trouxe um gran-
de ensinamento aos empresários. E 
foi neste período de lockdown que a 
confeitaria se tornou mais conhecida, 
atraindo clientes de todos as zonas 
da capital.“O maior ensinamento que 
a pandemia passou para os empresá-
rios foi que você precisa aprender a 
se reinventar. Eu procurei para essa 
reinvenção entender qual era a dor 
do meu cliente, o que meu cliente es-
tava necessitando naquele momento, 
como eu podia ajudar. Eu decidi criar 
um cardápio específico para o cliente 
presentear”, revelou a proprietária.

Cardápio inovador
O cardápio inovador, criado por Jés-

sica, fez tanto sucesso durante a pan-
demia que até hoje ele funciona. Além 
do cliente encomendar o produto, ele 
solicita um cartão com uma mensagem 
escrita a mão, que é entregue junto 
ao destinatário. “São produtos que a 
gente tem à pronta entrega. O cliente 
abre o cardápio e ele pode selecionar 
o tipo de presente que ele quer dar. E 
a gente fazia cartões a mão. Então o 
cliente mandava os dizeres e depois 
entregava para a pessoa. Para o meu 
negócio, essa foi a grande sacada na 
pandemia, ficamos muito mais conhe-
cidos e com isso começamos a fazer 
pratos caseiros também. Crescemos 
muito durante a pandemia”, explicou.

Campanha para o dia das mães
Para esse dia das mães a campanha 

da Jess Cakes traz a história de Jéssica 
e sua mãe, Milca. Segundo a advogada e 
confeiteira, todos os produtos idealiza-

dos foram inspirados em primeiro lugar 
na sua mãe e nas mães de sua família.

“Nada mais justo que no Dia das Mães 
eu fizesse uma homenagem gigan-
tesca para minha mãe, então a gente 
está com uma campanha realmente 
contando a nossa história, de mãe e 
filha empreendedoras que estão no 
mesmo negócio. Todos os produtos 
que estamos vendendo foi pensado 
em primeiro lugar na minha mãe, nas 
mães da minha família, minhas avós mi-
nhas tias e refletindo para que nossos 
sentimentos cheguem ao coração das 
mães dos nossos clientes também”.

Os produtos para a campanha de 
Dia das Mães têm os nomes inspi-
rados no amor materno. Além dos 
doces, a Jess Cakes também dispo-
nibiliza para os clientes um menu 
de pratos quentes, especialmente 
para as mamães que não irão para 
a cozinha no dia dedicado a elas. 
“Estamos trabalhando com três pro-
dutos, um é o kit que se chama “Mãe 
I Love You”. Esse kit já vai dentro de 
uma caixa de acrílico, todas as mães 
amam guardar coisas, arrumar suas 
coisinhas ali dentro. É uma caixa que 
está super em alta, dentro dela vai 
uma vela aromatizada que transmite 
paz e tranquilidade, e claro vai cheia 
das nossas delícias para as mãe apro-
veitarem. E também temos o produto 
“Coração de Mãe”, que é um bolo 
em formato de coração, com várias 
opções de recheio, ele vai decorado 
também com chocolate em formato 
de coração e flores. Criamos também 
o menu, porque, no Dia das Mães, 
colocar mãe para cozinhar não dá, 
né?”, brincou Jéssica.

Endereço:
A casa de chá, confeitaria e panificadora Jess Cakes fica localizada na 

rua Acre, 04, bairro Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus. Os contatos 
disponíveis para os clientes são o (92) 98508-2917, pelo WhatsApp, e @
jesscakes.am, pelo Instagram. A loja funciona de segunda à sexta-feira, 
de 10h às 19h, e aos sábados, de 10h às 18h.
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Putin vai dar ‘alerta apocalíptico’ 
na próxima segunda, diz agência
De acordo com 
informações da 
agência de notícias, 
Vladimir Putin deve 
falar na Praça 
Vermelha. No local, 
acontecerão também 
desfiles de tropas, 
tranques, foguetes 
e mísseis balísticos 
intercontinentais

Na próxima segunda-feira 
(9), a Rússia terá as ce-
lebrações do 77º aniver-
sário da vitória da União 

Soviética contra a Alemanha na-
zista, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Anualmente, há cele-
brações da data, no entanto, se-
gundo a agência Reuters, no início 
da próxima semana, Putin deve 
mandar um “alerta apocalípti-
co” para o Ocidente. De acordo 
com informações da agência de 
notícias, Vladimir Putin deve fa-
lar na Praça Vermelha. No local, 
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Presidente russo deve 
usar data comemorati-
va para alertar ocidente 
sobre a guerra
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acontecerão também desfiles de 
tropas, tranques, foguetes e mís-
seis balísticos intercontinentais.

Caças supersônicos, por exem-
plo, devem sobrevoar a Catedral 
de São Basílio.

Além disso, segundo o Ministé-
rio da Defesa, pela primeira vez 
desde 2010, será usado o avião de 
comando il-80 “apocalipse”. Essa 
aeronave seria a responsável por 
levar o alto escalão da Rússia caso 
haja uma guerra nuclear.Na Rús-
sia, a Segunda Guerra Mundial é 
chamada de Grande Guerra Patri-
ótica. Ao iniciar a invasão contra a 
Ucrânia – chamada por Putin de 
“operação militar especial”, e não 
de guerra –, o presidente fez uma 
comparação entre os conflitos. “A 
tentativa de apaziguar o agressor 
às vésperas da Grande Guerra 
Patriótica acabou sendo um erro 
que custou caro ao nosso povo”, 
disse Putin no dia 24 de fevereiro, 
quando os russos entraram no 
território ucraniano. “Não come-
teremos tal erro uma segunda 
vez, não temos o direito.”Havia 
duas especulações sobre o dia 9 
de maio: Putin poderia declarar o 
“início” da guerra contra a Ucrâ-
nia, já que a invasão não é cha-
mada assim pelos russos, ou o fim 

do conflito, declarando a vitória  
da Rússia. 

O Kremlin vem negando, mas 
nos meios militares russos espe-
ra-se o anúncio de uma mobili-
zação nacional para poder incre-

mentar a força humana aplicada à 
Ucrânia. Segundo o site indepen-
dente Sota, empresas estatais 
estão recrutando discretamente 
“especialistas em mobilização” 
nas últimas semanas.

Outras ideias, como a declara-
ção de algum tipo de vitória ou 
a anexação das áreas já ocupa-
das, são especuladas —e, como 
a invasão antes de seu começo, 
negadas pela Rússia.
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Dia das mães: mulheres 
contam suas histórias 
como empreendedoras 
no Amazonas 
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 Bianca Fatim

Não é novidade que as mulheres 
sempre enfrentaram, através 
dos tempos, obstáculos para 
se adequarem à sociedade 

“dominada pelos homens”, mas, ainda 
assim, desenvolveram a incrível capa-
cidade de se adequarem a esse cená-
rio. Neste mesmo panorama, muitas 
mulheres que são mães, tiveram que 
desenvolver suas capacidades empre-
endedoras, em meio a desafios de se 
dividir entre ser mãe e provedora da 
renda da casa.

Para muitas mulheres, a veia voltada 
ao empreendedorismo, veio justamen-
te após o nascimento dos filhos. O Em 
Tempo buscou ouvir mães amazonen-
ses, nesse dia dedicado a elas, para 
entender como se envolveram com 

seus próprios negócios.
Josi Araújo é um exemplo de 

mãe que se tornou empreendedora 
após o nascimento dos três filhos. A 
empresária conta que decidiu mon-
tar uma lojinha de acessórios de 
cabelo com foco em crianças, após 
passar anos se dedicando apenas 
à maternidade. Segundo ela, bus-
cava algo que não precisasse sair 
de casa e pudesse acompanhar o 
desenvolvimento dos filhos. Assim 
nasceu a @lojajosiaraújo.

 “Depois de passar alguns anos 
sendo mãe em período integral, 
senti vontade de trabalhar, porém 
em algo que eu tivesse a liberdade 
de continuar cuidando dos meus 
filhos em casa”, revela a empresária 
que acompanha de perto a educa-
ção da filha mais nova, de 13 anos.

Buscando se adequar aos de-
safios da maternidade e ser uma 
provedora da renda da casa, Al-
cinete Santana Alves, 49 anos, é 
proprietária de uma loja de roupas 
em Urucurituba (município dis-
tante 209 km de Manaus) e mãe 
de três filhos.

A empresária conta que a neces-
sidade de obter renda para dar uma 
vida melhor aos filhos foi o principal 
motivo para se tornar empreen-
dedora. “Eu vendia peixe e tucumã 
na orla de Urucurituba para fechar 
as contas da casa. Em 2011, virei 
sacoleira e levava as roupas até 
a casa de minhas clientes. Nesse 
tempo todo nunca trabalhei de car-
teira assinada. Atualmente, tenho 

DIA DAS MÃES

uma loja física, mas não abandono 
também meu papel de mãe. Meu 
principal objetivo sempre foi o de 
dar o melhor a meus filhos”.

Conciliando a vida de mãe com o 
empreendedorismo

Não é fácil dedicar-se a uma em-
presa e ainda cuidar dos filhos. Em-
bora a sociedade tenha criado a ima-
gem de mulheres superpoderosas, é 
preciso avaliar com todos os seres 
humanos tem seus momentos de 
fraqueza e de reavaliação de suas 
escolhas. O processo não é fácil, 
já que um dos sentimentos que se 
desenvolve, nesses casos, é a culpa 
por achar que está deixando fases da 
maternidade de lado. A maternida-
de é desafiadora e exige da mulher 
coisas que não são exigidas do pai, 
por exemplo. Por isso, o desafio de 
conciliar o empreendedorismo com o 
papel de mãe, sem deixar também o 
de mulher de lado, não é tarefa fácil.

Há um ditado que afirma que “ser 
mãe é padecer no paraíso”, reme-
tendo às contraditórias emoções 
que seriam desencadeadas pelas 
vivências cotidianas da maternida-
de. Muito se falou e se fala sobre 
os mitos e fantasias ligados a essa 
experiência, e atualmente percebe-
-se um certo enfoque sobre algu-
mas queixas frequentes entre mães, 
mais especificamente o cansaço.

Com as mudanças nos padrões de 
relacionamento interpessoal, a socie-
dade vem refletindo sobre os estigmas 
colocados sobre a mulher e a mater-
nidade. Nesse processo, participam de 
maneira incontestável os profissionais 
da saúde mental, tanto nas terapias 
individuais quanto nas discussões co-
letivas, oferecendo escuta, suporte, 
oportunidade de mudança de com-

portamento e alívio.
A confeiteira Viviane Quadros de 

Castro, 36 anos, é mãe de dois filhos 
e formada em administração. Ela de-
cidiu se tornar uma empreendedora 
e criar a @docevicakesedelicias para 
gerar renda e conciliar os cuidados 
com a filha de 8 anos. Enfrentando 
obstáculos pelo caminho, ela conta 
que buscou adaptar as suas atividades 
e se organizar, para fazer da melhor 
maneira possível, produzindo as suas 
encomendas durante a madrugada, 
quando todos ainda estão dormindo. 
“Ser mãe e empreender é um dos meus 
maiores desafios, pois a demanda é 
grande e os desafios chegam a todo 
momento. Muitas vezes aproveito o 
horário que todos estão dormindo para 
adiantar a produção do dia seguinte”, 
revelou Viviane.Maria de Jesus Gama, 
47 anos, é mais um exemplo de mãe 
que “se vira nos 30” e realiza diversas 
atividades. Há muito tempo como em-
preendedora, a mãe de dois filhos já 
conseguiu se sustentar por dois anos 
apenas vendendo bombons, e ainda 

ajudar no pagamento da faculdade da 
filha mais velha. Atualmente, a empre-
endedora faz kits em datas especiais e 
inclusive, preparou alguns para vender 
no dia das mães, em frente a Shopping 
Centers de Manaus. Ela revela que gos-
ta de trabalhar desta forma e que seu 
sonho é ter uma loja de variedades. “Eu 
me divido em cuidar dos meus filhos, 
cuidar da casa, ajudar na igreja, cuidar 
do meu negócio e estudar pedagogia, 
pois estou me formando. Tem dias que 
eu amanheço, mas é por um objetivo 
de que mais tarde serei recompensada. 

Josi com o marido e os três filhos: José, de 29 
anos, Joyce Kelly, 20 anos, e Aline, 13 anos

A confeiteira Viviane com o marido e dois 
filhos: Paulo Eduardo, 20 anos, e Yasmim 

Vivian, 8 anos

Kátia e a única filha

Kátia participa de bazars com seus doces

Mas temos que nos virar, e as mulheres 
conseguem fazer isso”, conta sobre sua 
rotina.É de conhecimento geral que a 
maternidade é algo que transforma 
a vida da mulher em todos os senti-
dos. Kátia Rocha, de 52 anos, foi uma 
dessas mulheres que teve a vivência 
após o nascimento de sua única filha, 
há 29 anos.

Kátia e a única filha
Durante a criação da filha, confeitar 

foi a forma que encontrou para con-
ciliar as atividades maternas e a de 
busca pela renda, e por isso, criou a @
bolariadatitia. Após o crescimento da 
menina, que hoje é uma mulher, Kátia 
tem a ajuda da filha em dias difíceis e 
revela que a sua força para continu-
ar vem da maternidade. “No começo 
era um pouco difícil, porém hoje em 
dia, minha filha acaba me ajudando 
a desenvolver e confeccionar os bo-
los e doces. Grande parte da minha 
força, coragem e concentração vem 
da minha filha. Ela é minha parceira, 
amiga, que me auxilia em tudo o que 
eu preciso”, revelou Kátia.

Economista explica cenário de mães 
empreendedoras

O economista Orígenes Martins 
analisou o cenário de mães empre-
endedoras que vem se formando nos 
últimos tempos. Ele ressaltou que 
empreendedores são aqueles que 
buscam oportunidades onde elas não 
existem, e a mãe é um exemplo claro 
disso. “A questão não é ser mulher, 
ser mãe, é aquela pessoa que mesmo 
tendo que cuidar de uma casa, de uma 
família, ela também precisa resolver o 
problema do orçamento doméstico. 
Então nesse caso, ela precisa buscar as 
suas qualidades, as suas capacidades 
produtivas para criar um produto e 
conquistar um mercado que está ali 
ao lado dela”, destacou o economista.

Orígenes ainda ressalta que o em-
preendedorismo cresceu muito nos 
últimos anos e as mulheres foram 

umas das principais engajadoras. Para 
o economista, as mães merecem ser 
reconhecidas por irem à luta e trans-
formarem a economia do segmento 
em que vivem. “Mulher empreende-
dora, mãe empreendedora, todas as 
beneficies, todos os parabéns, porque 
não ficaram de braços cruzados, não 
ficaram se vitimizando e foram à luta. 
Elas vão à luta, sustentam a família, 
tendo que dar a sua vida pela vida dos 
filhos, para ter um retorno financeiro”, 
finalizou Orígenes.

Rede Estadual de Mulheres Empre-
endedoras

A Rede Estadual de Mulheres Em-
preendedoras (Reme), vinculada à 
Frente Parlamentar Estadual de Apoio 
as Micro e Pequenas Empresas (Frem-
peei), reuniu na manhã de quinta-feira, 
5, as mães que atuam no segmento 
associadas ao Instituto AME, do bairro 
Riacho Doce 1, para mais uma ação de 
orientação e formalização. O presi-
dente da Frempeei, deputado Adjuto 
Afonso (UB), enfatizou a importância 
de incentivar o empreendedorismo 
junto às mães do Amazonas. “Uma 
pesquisa nacional revelou que 48,7% 
das famílias brasileiras são chefiadas 
por mulheres, que dão o jeito para o 
sustento dos filhos também. Ser mãe 
empreendedora é fazer da materni-
dade uma inspiração para progredir 
mais a cada dia e cuidar do futuro dos 
filhos. Estar comemorando junto com 
as mães do Instituto AME é uma hon-
ra. Criamos a Reme justamente para 
reforçar o poder feminino nessa área 
que já é muito presente. Desejo um 
feliz dia das mães e parabéns a vocês 
mulheres guerreiras, que trabalham, 
se dividem e se reinventam assumin-
do as mais diferentes funções para 
garantir o sustento da casa”, ressaltou 
Adjuto Afonso.

A presidente da Reme, Mirian Bel-
mont, agradeceu ao deputado pelo 
momento proporcionado e falou 
do trabalho realizado pela Rede de 
Mulheres no Amazonas, que vem se 
destacando. “As mães que se desta-
cam no empreendedorismo precisam 
desse apoio, desse prestígio que o 
deputado Adjuto constantemente 
nos proporciona. Como presidente 
da Reme, temos de forma conjunta 
a missão de treinar, capacitar e atrair 
mais mulheres para o empreendedo-
rismo e a mulher mãe, tem ainda mais 
a necessidade de empreender. São 
48% de mulheres mães que hoje são 
chefes de família e no que depender 
de nós esses dados, principalmente 
aqui, no Amazonas, só tendem a cres-
cer”, agradeceu Mirian.

DIVULGAÇÃO
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Nos quatro primeiros 
meses deste ano, os 
piratas do rio já realiza-
ram quatro abordagens 
e assaltos a embarca-
ções que transportam 
cargas e combustíveis 
nos rios do Amazonas, 

Nos quatro primeiros me-
ses deste ano, os piratas 
do rio já realizaram quatro 
abordagens e assaltos a 

embarcações que transportam 
cargas e combustíveis nos rios do 
Amazonas, totalizando, apenas 
em gasolina e óleo diesel, mais de 
1,5 milhão de litros levados pelas 
quadrilhas organizadas.

Os números fazem parte do le-
vantamento realizado pelo Sindi-
cato das Empresas de Navegação 
Fluvial no Estado do Amazonas 
(Sindarma) e indicam a alarman-
te situação em que se encontra 
a  segurança no transporte do 
produto para os municípios do 
interior do Estado, utilizado prin-
cipalmente para o abastecimento 
de postos e para as usinas gera-
doras de energia a diesel.

Ainda de acordo com o Sindar-
ma, a situação é mais alarmante 
se comparada aos números de 
2021, quando foram registradas 
oito ocorrências em 12 meses.

“Em apenas quatro meses já 
chegamos na metade das ocor-

DivulgAçãO

rências do último ano, e ainda 
nem estamos na época mais crí-
tica, quando os rios estão mais 
secos e a navegabilidade fica 
prejudicada em vários trechos, 
o que facilita a ação dos piratas”, 
acrescentou o presidente do Sin-
darma, galdino Alencar.

Agressões e ameaças
No maior dos roubos registra-

dos este ano, um grupo de 28 
assaltantes invadiu uma embar-

cação no município de Manicoré, 
no dia 28 de janeiro, e transferiu, 
para suas embarcações ilegais, 1 
milhão de litros de óleo diesel, 
além de manter a tripulação re-
fém por dois dias, sob ameaças 
e agressões físicas.

Coincidentemente, na mes-
ma data, outra embarcação que 
transportava 91 mil litros de ga-
solina e óleo diesel também foi 
abordada e assaltada no Paraná 
do Espírito Santo, no município 

de Parintins.
Além de levar o combustível, os 

cinco criminosos armados agre-
diram a tripulação com coronha-
das e depois manteve a equipe 
trancada por 12 horas em um 
único camarote.

Em outro assalto nos primeiros 
dias deste ano na região de ita-
coatiara, além de levarem quase 
500 mil litros de combustível, 
os criminosos navegaram com a 
tripulação presa na cozinha da 

Piratas do rio já roubaram mais de 1,5 
milhão de litros de combustíveis no AM

Embarcação utilizada no transporte de combustível no Amazonas

embarcação até as proximidades 
do município de Borba, onde as 
vítimas conseguiram registrar o 
Boletim de Ocorrência.   

E, no mais recente caso, regis-
trado a pouco mais de uma sema-
na em frente à orla de Manaus, 
dois tripulantes de um bote de 
apoio de um empurrador foram 
obrigados a sair da pequena em-
barcação e deixados na ilha do 
Marapatá até serem resgatados 
enquanto os ladrões fugiram le-
vando o barco.

Apoio
De acordo com o presidente 

do Sindarma, galdino Alencar, as 
empresas de navegação tem in-
vestido um grande montante de 
recursos próprios para manter a 
regularidade no abastecimento 
do produto aos municípios do 
interior do estado.

Entre as principais ações que 
estão sendo realizadas estão a 
contratação de escoltas de segu-
rança para acompanhar os com-
boios e o monitoramento, via sa-
télite, das embarcações 24 horas 
por dia em seu percurso nos rios.

“Porém, tudo isso não é  o 
suficiente porque os piratas se-
guem agindo em todo o estado. 
Eles estão preparados e forte-
mente armados para qualquer 
situação”, destacou galdino, ao 
acrescentar que é necessária a 
presença constante das forças 
de segurança estadual e fede-
ral para coibir efetivamente os 
crimes dessa natureza nos rios 
da região.
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Sandra já viveu várias emoções no esporte 
e agora vive o sonho da maternidade 

Patrícia Lima

O esporte carrega histórias 
de superação, paixão e 
vitória. Independente da 
modalidade, todo atleta 

precisa encarar desafios. Porém, 
há uma experiência que só as 
atletas mulheres passam: a ma-
ternidade. A missão e a grandeza 
de trazer outras pessoas ao mun-
do é um desafio para as atletas 
e nem sempre é vista com bons 
olhos no esporte.

Como mãe de primeira viagem, 
a amazonense e bicampeã brasi-
leira de boxe, Sandra Garcia, con-
tou ao Em Tempo, em entrevista, 
sobre os desafios enfrentados e 
como tem alinhado a maternida-
de com o esporte.

Sandra ficou grávida no ano 
passado de sua primeira filha, 
aos 32 anos. Segundo a atleta, foi 
uma boa surpresa, já que sempre 
sonhou em ser mãe. Na época, 
as competições estavam para-
lisadas por conta da pandemia. 

“Já estávamos planejando. Era 
meu objetivo engravidar. Um ca-
sal de amigos tem um filho e 
do nada o menino começou a 
implicar comigo, a mãe dele fa-
lou assim: ‘Olha tu podes estar 
grávida’, e aquilo ficou na minha 
cabeça, quando fui fazer o teste, 
deu positivo”, disse emocionada. 

Durante a gestação, a bo-
xeadora não parou de treinar. 
Em seu perfil em uma rede 
social é possível ver vídeos e 
fotos dos seus treinos com a  
barriga aparecendo.

Hoje, sua filha, Maria Alice, tem 
quatro meses de vida e Sandra 
já conseguiu voltar aos treinos 
normalmente.

“Voltei com três meses após o 
parto, porque como passei por 
uma cesárea, meu médico pediu 
para aguardar esse tempo. Foi e 
tem sido um desafio, porque tudo 
muda em seu corpo. Você fica 
com medo de não render como 
era antes, mas isso é questão de 
tempo”, afirma a atleta.

Sandra Garcia falou que leva 
a bebê para os treinos e conta 
com o apoio de uma amiga que 
cuida da filha enquanto treina. 
Ela também dá aula na academia. 
Questionada se vai incentivar a 
filha no esporte, a atleta disse que 

Boxeadora conta dos desafios 
de ser mãe e atleta no Amazonas

Durante a gesta-
ção, a boxeaDora 
não parou De 
treinar

Sandra ficou grávida no ano passado de sua primeira filha, aos 32 anos

FOTOS: ArQUIVO PESSOAL 

Sandra é uma das principais lutadoras do Boxe Amazonense 

acredita que será algo natural, e 
se Alice quiser, terá apoio. 

“Minha filha só não vai ser bo-
xeadora se ela não quiser, porque 
já nasceu no ringue”, disse.

Dedicada ao esporte, Sandra 
busca equilibrar a maternidade e 
o condicionamento físico. “Agora 
estou treinando para manter a 
forma. Fico mais tranquila, por-
que estou perto dela. À ns vezes 
fico pensando mais para frente 
quando eu voltar a competir e 
tiver que deixar ela, meu coração 
já fica a mil”, disse.

A atleta disse, ainda, que ma-
ternidade no esporte é sinônimo 
de saúde. “Eu treinei até os 9 
meses de grávida e todo mundo 
me criticava que ia fazer mal para 
o bebê, que eu era louca. Minha 
gravidez foi super saudável, não 
tive pressão alta, não fiquei in-
chada, não tive nada, graças a 
Deus e aos treinos”, afirmou.

O meio esportivo está repleto 
de mães que colocam nos obje-
tivos de vida a mesma obstina-
ção que têm para a competição. 
Sandra percebe que as funções 
mudaram, mas segue firme em 
suas missões.

“Por enquanto está sendo tran-
quilo. E além do boxe, também 
faço musculação. Com cer-
teza é bem cansativo, mas 
está sendo incrível viver 
essa nova fase”, afirma 
Sandra.

Mães no esporte
No Brasil e no mundo 

todo há atletas que tam-
bém são mães. Elas en-
frentam diversos desafios 
no esporte, que incluem a manu-
tenção da forma e até mesmo dos 
patrocínios. Um exemplo disse 
foi o que aconteceu com a maior 
atleta olímpica de atletismo  
Allyson Felix.

Em 2017 ela era patrocinada 
pela Nike que, quando soube da 
sua gravidez, ofereceu um valor 
70% menor do que era pago até 
então. Ela denunciou publica-
mente a empresa e assinou con-
trato com a Athleta, tornando-se 
a primeira patrocinada da marca 
de equipamentos esportivos fo-
cada em mulheres.

Além dela, outras mães atletas 

se destacam no esporte, como: 
Serena Willams, Sheila Castro, 
Victoria Azarenka, Tsvetana Pi-
ronkova, Jaqueline Carvalho, Kim 
Clijster, Alex Morgan e a brasilei-
ra Juliana Veloso, como tantas 
outras. Mesmo com os desafios 
da maternidade dentro do 
esporte, esbanjam e ins-
piram coragem, força e 
determinação.  
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DA BOLA CARAMURI AO VALE DO SILICIO VERDE - TRANFORMAÇÕES POSSIVEIS PARA ZFM E AMAZONAS
Mais uma copa do Mundo FiFa está 

chegando e um novo panorama mun-
dial se avizinha pós pandemia e em ple-
na guerra na europa.  a 22ª edição será 
realizada pela primeira vez no golfo 
Pérsico, oriente médio, no menor país 
a sediar uma copa, o Qatar. com mu-
danças significativas, a começar pelas 
alterações nas datas, entre os dias 21 de 
novembro e 18 de dezembro de 2022, 
saindo do forte verão para o outono, um 
clima mais ameno para todos. 

as alterações ratificam a importân-
cia que o esporte futebol alcança em 
todo o planeta, ou seja, o esporte fu-
tebol está inserido diretamente na 
cultura mundial, e na relação indisso-
ciável entre homem e meio ambiente. 
se algum país pretende se candidatar 
a sediar uma copa terá que se com-
prometer com projetos inovadores e 
sustentáveis. 

No Brasil, teve como tema central a 
copa Verde, o comitê organizador Lo-
cal (coL) e FiFa, desenvolveram con-
juntamente um conceito de “estratégia 
de sustentabilidade da copa”, porém os 
resultados na copa 2014, não alcança-
ram os objetivos proposto. 

Manaus foi uma das sedes, nosso 
estádio um dos mais lindos, tem forma 
de um cesto trançado, um paneiro. ele 
pode ter diferentes formas, tamanhos, 
utilidades, e carrega consigo este apelo 
pela consciência verde. Manter a flores-
ta em pé é tarefa dificílima em tempos 
de escassez de recursos naturais. 

acredito que o estado do amazonas, 
a Zona Franca de Manaus e a imensidão 
verde no horizonte, é prova suficiente 
que este modelo é um sucesso. Mas só 
isto não basta, precisamos com urgên-

cia tomar à frente, nos impor e definir-
mos como sociedade o que queremos! 

esta crônica de hoje tem como pro-
posta, dar ênfase na sustentabilidade e 
principalmente para os amazonenses, 
que tem 85% de seu modelo econômi-
co alicerçado na Zona Franca de Ma-
naus e quando ameaçado, causa enor-
me instabilidade socioeconômica. 

convidei para este jogo o pesquisador 
doutor em doenças tropicais andré Le-
turiondo – atuando na Fundação Hos-
pitalar alfredo da Matta. agradeço a en-
trevista e de primeira, lanço minha bola 
imaginária caramuri e pergunto: 

- Já fomos protagonistas nos áureos 
tempos da borracha, a primeira cidade 
a ter luz – A Pariz dos trópicos e perce-
bo que ficamos preso ao passado. Você 
acredita que Manaus e o Amazonas es-
tão estagnados socioeconomicamente? 

o modelo da Zona Franca tem pouco 
mais de 50 anos e nas primeiras déca-
das houve um grande avanço socioe-
conômico de Manaus, com empregos 
abundantes e boa renda familiar. com a 
instalação de grandes empresas indus-
triais e benefícios fiscais, o estado teve 
grandes arrecadações que foram volta-
das basicamente para a infraestrutura 
da cidade de Manaus, em detrimento 
do interior. esse modelo é muito im-
portante por movimentar a economia 
local e manter a floresta em pé, sem 
dúvida nenhuma. Porém, esse modelo 
está se exaurindo lentamente, fica cada 
vez mais difícil mantê-lo devido as rá-
pidas mudanças tecnológicas e socias 
no Brasil e no Mundo, nas últimas duas 
décadas. 

 - Somos uma sociedade com baixís-
sima preocupação verde? 

acredito que sim! e isso passa ne-
cessariamente pela educação nas es-
colas. Projetos de saneamento básico 
não foram priorizados e praticamente 
não existem na agenda da sociedade, 
principal prejudicada. Talvez, se os in-
vestimentos fossem melhores plane-
jados e priorizados com mais eficiência 
em educação desde a criação da Zona 
Franca, teríamos uma sociedade volta-
da para entender a beleza da floresta 
amazônica, com o seu enorme potencial 
de pesquisa científica, tanto da sua flora 
quanto da fauna existente.  o amazo-
nense não reconhece que ele vive em 
um dos Biomas mais importantes do 
planeta, e deveria se orgulhar disso!

- André, Por aqui tentamos lançar o 
nome da bola de 2014, e o Amazonas 
sugeriu “Caramuri”, nome indígena de 
uma fruta verde e amarela, que só pode 
ser colhida de quatro e quatro anos. A 
decepção foi grande, pois, se falava a 
época que seria a “Copa da Sustenta-
bilidade, a Copa Verde”.  Você acredita 
que podemos manter a floresta em pé 
e sustentável?

sem dúvida alguma - Mas tem que 
haver conscientização da sociedade 
como todo, precisamos que estejam 
em sintonia o legislativo, executivo, ju-
diciário e sociedade civil organizada, 
além iniciativa privada com esse viés 
da sustentabilidade. devemos esco-
lher nossos representantes sempre por 
essa ótica, com projetos de preservação 
da floresta e sua exploração científica, 
econômica e turística. devemos ficar 
vigilantes com a temática verde e o de-
senvolvimento do amazonas.

- Em nosso primeiro contato você 
usou um termo que me chamou a 

atenção, uma analogia – “O Amazonas 
poderia ser o novo vale do silício verde”, 
o que seria isto? 

É uma oportunidade única de mudar 
a matriz econômica do amazonas. a flo-
resta em pé não só ajuda no equilíbrio 
do clima em várias regiões do Brasil e 
do planeta, mas também pode ser ex-
plorada cientificamente. o “Vale do silí-
cio Verde” seria um termo comparativo 
com o Vale do silício, na califórnia, es-
tados unidos. Lá foi criado um grande 
polo tecnológico, com grandes empre-
sas de alta tecnologia. Porque não criar 
algo semelhante por aqui? a sociedade 
deve sair do comodismo, cobrar de seus 
representantes projetos políticos ousa-
dos e com incentivos. ressuscitar o cBa 
(centro de Biotecnologia da amazônia) 
é fundamental. atrair novos Phds do 
Brasil e exterior, agregando saberes 
com os heróis pesquisadores do iNPa 
e uFaM. incentivar a implantação de 
fábricas de biotecnologia para os pro-
dutos farmacológicos descobertos, é 
possível. 

a criação de polos itinerantes de es-
tudos científicos em diferentes cidades 
do interior do amazonas. o melhora-
mento genético de peixes da região, o 
turismo ecológico e tantos outros pro-
jetos, são fontes econômicas que preci-
sam ser implementadas a fim de diver-
sificar nossa matriz econômica. 

- Seria uma verdadeira revolução, 
desmitificando de uma vez por todas, 
que Homem e natureza podem e de-
vem andar de mãos dadas. Criaríamos 
novas fontes econômicas, uma transi-
ção entre a ‘ZFM e o Vale do Silício Ver-
de”. Seria uma utopia para seguirmos 
em frente, em novo e sustentável mo-

delo econômico? 
É factível desde que se tenha vonta-

de política!! Jamais a sociedade ama-
zonense teria que ficar de costas para 
o seu potencial: a exploração científica, 
econômica e turística da floresta ama-
zônica – cada região do país tem o seu 
potencial econômico, não adianta sair 
da nossa característica, ou seja, der-
rubar a floresta para a agricultura ou a 
pecuária, deixando de explorar o maior 
potencial farmacológico do planeta. a 
Petrobrás, por exemplo, explora petró-
leo na província petrolífera do urucu, 
próxima de coari, há mais de trinta anos, 
de forma sustentável. Porque os mine-
rais mais importantes não podem ser 
explorados dessa maneira?

- Agradeço a você André e espe-
ro que nossa semente plantada, nos 
renda bons frutos. Suas considera-
ções Finais.

o amazonense tem que voltar a 
sentir orgulho da terra! Valorizar nos-
sa herança ancestral, a cultural local, 
a gastronomia, o turismo ecológico, a 
exploração científica e econômica da 
floresta. Temos que respeitar os povos 
indígenas que habitam nesses locais. e 
dizer não a exploração absurda, desen-
freada e altamente poluidora de nossa 
biodiversidade amazônica. 

Por fim, espero que consigamos 
manter a esperança, porém, precisa-
mos com urgência que cada amazo-
nense pinte seu rosto e invoque o espi-
rito guerreiro de ajuricaba a proclamar a 
nossa independência. Não é justo piso-
tear a maior e mais rica biodiversidade 
do planeta e ter um dos piores índices 
do idH do Brasil. 

O Amazonas ainda é verde!

Seleção Brasileira será 
convocada no dia 11 de maio
Técnico Tite divul-
ga a lista às 10h 
na sede da CBF

cBF

a convocação da se-
leção Brasileira para 
a data FiFa de ju-
nho será na próxima 

quarta-feira (11), às 10 horas, 
na sede da cBF. 

o técnico Tite divulgará a 
lista de jogadores chamados 
para enfrentar coreia do 
sul, Japão e argentina, res-
pectivamente. após a leitura 
dos nomes, como de praxe, 
haverá coletiva de imprensa 
com a comissão técnica da 
equipe. 

Brasil e coreia do sul se 
enfrentarão no seul World 
cup stadium às 20h (8h de 
Brasília) do dia 2 de junho. 
Quatro dias depois, em Tó-
quio, o duelo será contra os 
japoneses. 

o amistoso contra o Japão 
será no estádio Nacional de 
Tóquio, às 19h20 (7h20 Bra-
sília). Para fechar a série, o 
clássico sul-americano con-
tra a argentina será dispu-
tado no Melbourne cricket 
ground, na austrália, a partir 
das 19h45 (6h45 de Brasília).

diante do cenário atual da 
pandemia de covid-19 no 
rio de Janeiro, a convoca-
ção da próxima quarta-fei-
ra (11) retomará o formato 
híbrido, com participações 
presenciais e virtuais em 
tempo real. 

Bons resultados
o último confronto entre 

Brasil e coreia aconteceu 
em novembro de 2019, em 
abu dhabi, com vitória do 
Brasil por 3 x 0, gols de Pa-
quetá, coutinho e danilo.

contra o Japão, será o se-

o técnico Tite divulgará a lista de 
jogadores chamados para enfrentar 

coreia do sul, Japão e argentina

gundo amistoso da seleção 
Brasileira sob o comando 
do técnico Tite. em 2017, 
em Lille, na França, o Brasil 
venceu por 3 a 1 com gols 
de Neymar Jr., Marcelo e 
gabriel Jesus. 

Brasil e argentina será no 
Melbourne cricket ground, 
na austrália. o estádio já 
sediou o clássico para mais 
de 95 mil pessoas em 2017. 
a partida não será válida 
pelas eliminatórias da copa 
do Mundo Fifa catar 2022.

Preparação para a Copa
o brasileiro fará presença 

na copa do Mundo do Qa-
tar. Fãs de todo o mundo 
fizeram ao todo 23,5 mi-
lhões de solicitações de in-
gressos no último período 
de vendas de ingressos em 
sorteio de seleção aleatória 
e o Brasil é uma das nações 
líderes entre os pedidos.

entre os países que mais 
solicitaram ingressos neste 
período de vendas, além do 
Qatar e do Brasil, constam 
nações como argentina, 
México, inglaterra, França, 
arábia saudita e eua. além 
dos pedidos para a final, 
as partidas mais cobiçadas 
foram argentina x México, 
argentina x arábia saudita, 
inglaterra x eua e Polônia x 
argentina.

com forte demanda por 
ingressos da nação anfi-
triã e renomados focos de 
futebol em todo o mundo, 
Qatar 2022™ promete tor-
nar o jogo verdadeiramente 
global ao receber torcedo-
res de todo o planeta na 
copa do Mundo FiFa mais 
compacta de todos os tem-
pos. essa particularidade 
especial permitiu que os 
torcedores, pela primei-
ra vez, se candidatassem a 
até duas partidas no mes-
mo dia no início do torneio.
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O Programa Cine Total da 
Web TV Em Tempo re-
cebeu em estúdio o dire-
tor e produtor de cinema, 

Heraldo Daniel. Na entrevista, o 
roteirista do filme documentário 
“Clã das Jiboias”, falou sobre o 
processo de produção do longa-
-metragem, que aborda a história 
do Jiu-Jitsu no Amazonas.

Segundo Heraldo, o docu-
mentário sobre a arte marcial 
foi produzido para ser exibido 
em televisão e está em proces-
so de negociação para ser lan-
çado em algumas plataformas  
de streaming.

CT: Então Heraldo, primeira-
mente eu gostaria que você co-
mentasse um pouco para gente 
sobre como surgiu a ideia de fazer 
o “Clã Das Jiboias”. Queria que 
você também comentasse um 
pouco como é feita a abordagem 
da história do Jiu-Jitsu no filme?

Heraldo: Eu sempre fui muito 
apaixonado pelo jiu-jitsu eu trei-
nei a minha juventude toda. Dos 
meus 14 anos até 19 anos, treinei. 
Peguei todas as faixas laranja, 
verde e agora, azul. Depois que 
eu entrei no processo do filme 
voltei a treinar, porque assim, o 
jiu-jitsu salva. Eu costumo dizer 
que jiu-jitsu salva, ele é uma fer-
ramenta de inclusão social feno-
menal e assim, para eu fazer esse 
documentário eu encontrei uma 
vez um amigo meu no shopping, 
ele é faixa preta. Nós trocamos 
uma ideia. Eu tinha feito alguns 
curtas e nenhum longa. Daí ele 
falou virou para mim e falou: 
“Heraldo, o que tu acha de fazer 
um documentário sobre a história 
do jiu-jitsu, que é uma história 
tão bonita? Que vem desde os 
japoneses, veio pela migração do 
século 20, até os dias atuais, e 
temos vários campeões.

Cineasta conta sobre produção 
de filme sobre o Jiu-Jitsu no AM

CAiO BiASi

O documentário conta com entrevistas mais que especiais

Com base na história da região Norte,

O documentário está 
em processo de ne-
gociação para ser lan-
çado em  plataformas 
de streaming

Eu falei, ‘Rapaz é legal, dá para 
gente fazer uma história boa com 
isso aí’. A gente começou a traba-
lhar no projeto que durou mais 
de cinco anos. Batemos na trave 
de vários editais para fazer esse 
filme sobre a história do jiu-jitsu 
e nunca consegui. Veio a pande-
mia e no momento que eu mais 
pensei que não fosse acontecer, 
aconteceu. Veio a lei Aldir Blanc 
emergencial e aí o recurso veio. A 
gente conseguiu executar. Fazer 
um longa-metragem não é barato. 
O jiu-jítsu amazonense está no 
mundo todo. Então, a gente pro-
curou ir atrás desses atletas que 
contam essa história, que fizeram 
essa história bonita e a gente 
conseguiu fechar ele em três atos.

CT: Onde que você foi beber, di-
gamos assim, para mostrar isso? 
Os outros lutadores, os grandes 
mestres eles deram algumas coi-
sas inéditas, como é que foi isso?

Heraldo: No meio do processo 
da pesquisa, a gente vai desco-
brindo algumas coisas que não 
estavam ali. Por exemplo, eu não 
sabia que entre o Reison Gracie 
e o Osvaldo, veio o Sérgio Pe-
nha, que é uma faixa preta que 
hoje tem academia na Califórnia, 
Los Angeles. A gente foi desco-
brindo alguns personagens que 
acabaram terminando de contar 
essa história de cento e poucos 
anos. Então, cada um deles foi 
colocando um tijolinho. E desses 
tijolinhos, temos essa edificação 
dessa história desse jiu-jítsu tão 
forte que é o jiu-jitsu da Amazô-
nia. Presente não só em Manaus, 
mas também em Belém do Pará.

CT: Você produziu, dirigiu e ro-
teirizou o filme, mas apesar de 
todas essas funções você contou 
com ajuda de diversas feras do 
cenário do Jiu-Jitsu e das artes 
marciais em geral né, como foi 

esse contato? E claro, como que 
foi para você acabar acumulando 
essas funções?

Heraldo: Eu até tentei assim ter 
um produtor junto, só que o meu 
produtor ele é da luta, é o Almero 
Augusto, que a gente trocou ideia 
para fazer o filme. Só que quando o 
cara é da área, ele é muito proativo, 
então como era um documentá-
rio, dava para produzir e dirigir ao 
mesmo tempo. Acho que dirigir, 
produzir para quem você é fã, fica 
muito mais fácil e legal. 

CT: Agora eu gostaria que você 
contasse um pouco para a gente 
sobre uma possível exibição em 
salas de cinema, e também existe 
uma negociação para exibi-lo no 
Rio De Janeiro, Certo?

Heraldo: Sim, a gente é um filme 
bastante comercial. É um docu-
mentário comercial, visto que o 
jiu-jitsu tem fãs no mundo todo. 
Eles são muito consumidores 
do produto deles e tudo. Então 
assim, eu tive umas conversas 
com o meu produtor executivo. 
Queremos colocar em alguns fes-
tivais de cinema. Só que o filme 
não é para festival de cinema. O 
documentário é para televisão, 
ser exibido em televisão mesmo. 
Então, estamos negociando com 
streamings. Estamos vendo um 
lançamento oficial para o Rio de 
Janeiro. A gente está lá, então, 
faremos um lançamento no 
Rio, talvez, em Belém do Pará, 
e um circuito de cineclube 
aqui em Manaus. Nossa pro-
posta também é levar para as 
cidades do interior. 

Sobre o filme
 A produção traz a história 

do jiu-jitsu em sua essên-
cia para a região Amazô-
nica, de modo especial 
em Manaus e Belém do 
Pará, com continuida-
de no Rio de Janeiro. O 
documentário promove 
um resgate histórico-
-antropológico sobre o espor-
te de maior impacto cultural do 
Amazonas.

DiVuLGAçãO i

DiVuLGAçãO i

O longa-metragem, aborda a história 
do Jiu-Jitsu no Amazonas

A chegada do jiu-jitsu no Ama-
zonas conta com a liderança de 
Mitsuyo Maeda, conhecido como 
Conde Koma, um judoca japo-
nês, naturalizado brasileiro como 
Otávio Maeda, junto com Antônio 
Soishiro Satake, outro que tam-
bém foi naturalizado brasileiro. O 
filme faz um resgate importante 
e detalhista da história.

O documentário passa também 
pela retomada no ano de 1976 
com a chegada de Reyson Gra-
cie a Manaus e concluindo com 
a fase do “jiu jitsu exportação”, 
tornando os lutadores da Ama-
zônia conhecidos no mundo todo.

A terceira parte do longa mostra 
a força do jiu-jitsu atual no Ama-
zonas, como celeiro de grandes 
atletas. Vários profissionais ga-
nharam o mundo com a oportuni-
dade que o esporte proporcionou.

Heraldo explica que o nome do 
filme possui um significado. Se-
gundo ele, o jiu-jitsu faz com que 
um lutador grande seja superado 
por um pequeno e assim, como 
uma analogia, a cobra menor, 
no caso, a jiboia, seja capaz de 
derrotar uma cobra maior como 

uma sucuri, por exemplo.
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A seletiva escolhe bailari-
nos para o Festival Fol-
clórico de Parintins 2022

Com o objetivo de se pre-
parar para o Festival Fol-
clórico de Parintins 2022, 
a Instituição Cultural Arte 

Sem Fronteiras, de Manaus, se-
leciona bailarinos e bailarinas 
para fazer parte do espetáculo 
“Amazônia do Povo Vermelho”, 
do Boi Garantido.

A seletiva será realizada neste 
domingo (8), na sede da compa-
nhia, localizada na avenida Du-
que de Caxias, bairro Praça 14 
de Janeiro, zona Sul da capital 
amazonense, a partir das 14h.

O grupo busca pessoas aci-
ma para compor uma grande 
celebração afro na arena do 
Bumbódromo. As inscrições são 
gratuitas. O coreógrafo diz que 
está preparando um grande es-
petáculo para somar com o pro-
jeto. Recém-contratado do Boi 
Garantido, Wilson disse que esse 
momento é um novo desafio na 
sua carreira profissional. 

“Fiquei muito feliz com a con-
fiança depositada pelo presi-
dente Antônio Andrade e toda 
direção do Boi Garantido. Recebo 
tudo com gratidão e torço para 
fazer o melhor trabalho daqui 
pela frente. Eu tenho conheci-
mento que a galera vermelha e 

DIVulGAçãO

‘Arte Sem Fronteiras’ faz  
seletiva de  bailarinos

WIlSOn JúnIOR  tEM MAIS DE 20 AnOS DEDICADOS EM PROl DA CultuRA POPulAR

branca gosta de grandes espetá-
culos e todos podem ter certeza 
que não vai faltar empenho e 
dedicação do grupo”, disse.

Trajetória
natural de Manaus, Wilson Jú-

nior é graduado em Dança pela 
universidade do Estado do Ama-

zonas (uEA) e tem mais de 20 
anos dedicados em prol da cul-
tura popular. Ele vem represen-
tando o Amazonas com trabalhos 

de projeção da cultura popular 
do norte do Brasil em eventos 
como o Festival de Dança em 
Joinville (SC) e o toronto Brazil-
fest, no Canadá. O artista também 
participou como oficineiro no In-
ternacional Samba Congress de 
los Angeles. 

Atualmente, o coreógrafo e 
produtor cultural Wilson Júnior 
faz Mestrado Profissional em 
Dança na universidade Federal 
da Bahia (uFBA).

Fundada em 2008, a Institui-
ção Cultural Arte Sem Frontei-
ras conquistou respeito e seu 
espaço no universo da dança ao 
longo dos anos. Em 2021, o grupo 
conquistou o segundo lugar da 
categoria Duo Sênior – Danças 
Populares no Festival de Dança 
de Joinville. Além disso, já tra-
balhou ao lado de artistas como 
Klinger Araújo (In Memorian), 
Márcia Siqueira, lucilene Castro, 
Zezinho Corrêa (In Memorian) e 
James Rios.

Festival de Parintins
Anunciado oficialmente pelo 

governador Wilson lima no dia 
11 de março, em Manaus, e em 24 
de março, em Parintins, o 55º Fes-
tival Folclórico vai injetar entre R$ 
80 milhões e R$ 100 milhões na 
economia do município, segundo 
dados da Prefeitura de Parintins.

O Governo do Estado anunciou 
um aumento no repasse de 50% 
para as agremiações, em relação 
a 2019, levando em considera-
ção os impactos causados pela 
pandemia da Covid-19. Ao todo, 
R$ 10 milhões serão repassados, 
sendo R$ 5 milhões para cada 
agremiação folclórica.

Wilson lima também anunciou 
a reforma do Bumbódromo, palco 
das apresentações. Com investi-
mento de R$ 5,7 milhões, as obras 
também vão gerar postos de tra-
balho para os parintinenses.
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A linda Rafaella Nakajima Fernandes e Rodrigo, serão protagonistas 
de um dos eventos mais bacanas do ano! casam-se com recepção 

elegantíssima no dia 18 de junho no Palácio Rio Negro

O charmante Reinaldo Longhi durante comemoração cinco estrelas

. Imagina que maravilha poder mon-
tar e desmontar um tênis para usar 
quando quiser? É essa a proposta 
de “Link”, novo lançamento da Nike.  

. Ele é dividido em três partes, que 
são como peças de um quebra-ca-
beça interligado. Vale lembrar que 
ele foi feito para ter a mesma vida 

útil que os tênis fabricados conven-
cionalmente.  

. O produto representa os avanços 
inovadores da marca no design cir-
cular. Super bacana, o lançamento 
está previsto para o mês que vem e 
custará US$ 225 (R$ 1.113 na cotação 
atual), segundo o site WWD. 

. A complexa relação entre a capital amazonense e a flores-
ta amazônica é o ponto de partida do livro ‘Manaus de Frente 
para a Floresta’, escrito pelo jornalista Sérgio Adeodato com 
lançamento marcado para o próximo dia 17 de maio, às 18h30, 
no Impact Hub Manaus. 

.  A obra é um livro com textos, fotos, dados e análises sobre 
os aspectos econômico, ambiental e social da metrópole, e os 
desafios para o futuro da Amazônia, região que se encontra 
no centro das discussões sobre mudança climática e desen-
volvimento sustentável.  

. Como o manauara olha a floresta? Qual o papel da metrópole 
na agenda da bioeconomia? Como enfrentar os desafios da de-
sigualdade social? Essas e outras questões inspiram o conteúdo 
do livro, que tem apoio da Prefeitura de Manaus, por meio do 
edital Conexões Culturais, da Fundação Municipal de Cultura, 
Turismo e Eventos (Manauscult), além da Fundação Amazônia 
Sustentável (FAS), Instituto de Conservação e Desenvolvimen-
to Sustentável do Amazonas (Idesam), Instituto Arapyaú, Uma 
Concertação pela Amazônia e Coca-Cola Brasil. 

 . Após participação de sucesso na “Run 
Experience de Paris”, o estande da “Marato-
na Internacional de Manaus” terá uma nova 
unidade, montada com apoio da Prefeitura 
de Manaus, especialmente preparado para 
divulgação na Maratona de Barcelona 2022. 

. A apresentação será sobre o evento esporti-
vo que celebrará o aniversário da capital ama-
zonense, nos dias 22 e 23 de outubro, dentro 
das comemorações pelos 353 anos da cidade. 

 . A estrutura montada em Barcelona, ca-
pital da região da Catalunha, na Espanha, é 
um estande de tamanho 6x3 na Expo Sports, 
feira esportiva a ser realizada neste fim de 
semana, na qual estarão reunidos mais de 
200 expositores, divulgando suas marato-
nas e buscando a atenção do público com 
estratégias diversas. O encontro de exposi-
tores antecede a maratona, que acontece no 
dia 8, e é o endereço onde os participantes 
da prova vão retirar seus kits da corrida. 

. Em visita a Manaus, a presidente executiva do Grupo Sa-
bin, Lídia Abdalla, foi condecorada com a medalha Grandes 
Amazônidas, concedida pela Associação PanAmazônia em 
reconhecimento às empresas que se dedicam ao desenvol-
vimento da região.  

. O Sabin acaba de completar dez anos de atuação em Ma-
naus, onde além de investir em tecnologia e inovação para 
serviços de medicina diagnóstica, está à frente de projetos 
com foco na sustentabilidade ambiental e na responsabili-
dade social. 

. A Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Amazo-
nas realiza sessão espe-
cial em homenagem aos 
18 anos de Fundação da 
Maternidade Ana Braga. 

. O evento será realiza-
do conforme aprovação 
de Requerimento de au-
toria do deputado Sinésio 
Campos no próximo dia 
10 de maio. 

. A solenidade acontece 
no plenário Ruy Araújo. 

 . Apaixonada por esportes, 
a diretora técnica do Cento 
de Ensino Técnico (Centec), 
Eliana Cássia de Souza, está 
entre as organizadoras da 3ª 
Meia Maratona Sustentável 
do Amazonas. 

.  A corrida está marcada 
para o próximo dia 15 de maio, 
às 5h30, com largada na pon-
te Jornalista Phelippe Daou. 

A querida Alderiza Raposo em noite de festa na cidade

Elizeth Lange e Celine Batista enchendo de beleza noite 
que reuniu poucos e bons

Bruna Veiga Munin, aniversariante da temporada, com a irmã Fernanda Veiga 
Mendonça, em evento que reuniu a família e um grupo de amigos
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O show #PARISILEIRO, do humo-
rista Paul Cabannes fala sobre as 
diferenças de comportamento entre 
brasileiros e franceses. O Stand-up 
comedy terá sessão única no Teatro 
Manauara no domingo (8), às 19h. Os 
ingressos estão disponíveis no site  
www.ingressodigital.com

Suas curiosas observações fizeram 
com que ele ganhasse milhões de 
seguidores nas redes sociais. Paul 
Cabannes nasceu em Paris e se mudou 
para o Brasil em 2015. Já teve 14 pro-
fissões antes de se tornar humorista 
profissional. No espetáculo, o francês 
compartilha fatos de sua visão sobre 
o Brasil.

“No stand up eu passo as minhas 
experiências como um francês mo-
rando no Brasil”, acrescenta.

De acordo com o humorista, seu 
espetáculo exibe traços do Brasil e 
dos brasileiros por meio de uma nova 
perspectiva. “De certa forma, eu passo 
uma visão. No espetáculo, ajudo o 

brasileiro a ter uma outra visão sobre 
o Brasil e isso pode ser bem diferente 
do que, talvez, ele tenha. Tudo isso 
com humor e com a visão de homem 
estrangeiro”, explica Paul. 

Primeira vez em Manaus
O humorista conta que recebeu 

várias mensagens de fãs da capital 
amazonense e que o desejo em co-
nhecer Manaus não é de hoje.

“Nós, os franceses, conhecemos a 
cidade de Manaus porque se trata de 
uma cidade lendária. É uma cidade 
que está no meio da Amazônia. Tem 
toda uma glamourização da cidade 
de Manaus na França”, conta Paul.

Com a aproximação da data do es-
petáculo, o humorista não esconde a 
ansiedade para a primeira apresenta-
ção no Amazonas. “Eu já tinha ouvido 
falar de Manaus antes de vir para o 
Brasil, na verdade. E é por isso que eu 
estou muito feliz em conhecer pela 
primeira vez”, comemora.

O cantor, compositor e instru-
mentista Arlley Souza, da 
Banda Critical Age, lançou 
este mês, no seu canal do 

You Tube, a música “Eu quis Acre-
ditar” composta por ele em home-
nagem a sua mãe, falecida em 2017.

De acordo com ele, a inspiração 
para essa música veio no ano pas-
sado durante a pandemia. 

“Eu estava na igreja com a minha 
esposa quando essa música veio 
na minha cabeça. Senti um arrepio 
na hora e comentei com ela. Fiquei 
pensando na música no caminho da 
igreja até em casa. Logo que che-
guei, comecei a escrever. Eu sempre 
compus fazendo letra e melodia ao 
mesmo tempo e no mesmo dia fi-
nalizei a música”.

A música tem arranjos do músico 
Paulo Marinho e fala de dor e sau-
dade. “Minha mãe foi, e é até hoje, 
a pessoa mais importante da minha 
vida e eu costumo dizer que sou o 
reflexo dela em praticamente tudo: 
caráter, personalidade, a força que 
ela tinha, a espiritualidade, a fé em 
Deus, meus princípios, a forma como 
criei meus filhos, tudo veio dela. Por 
isso, ela sempre foi minha fonte de 
inspiração, meu esteio, minha me-
lhor amiga. Éramos muito parceiros. 
Desde a sua partida sinto um vazio 
gigante que nunca foi preenchido. 
Ela quem me incentivou a cantar 

Humorista francês apresenta 
comédia em Manaus 

Parisileiro 

Cantor Arlley Souza lança música 
em homenagem à mãe 
A música e o clipe lan-
çados em seu canal, é 
o primeiro de uma sé-
rie de produções solo

desde que eu era criança. Comecei 
tocando e cantando na igreja por 
incentivo dela. Minha segunda fonte 
de inspiração foi meu pai, que tam-
bém sempre cantou muito bem. Ele 
é tenor e toca violão. Mas como ele 
não tinha tempo para me ensinar, 
era muito ocupado, me dediquei 
a aprender sozinho, mas sempre 
inspirado no que ele fazia. Minha 
primeira experiência como músico 
foi na igreja, depois comecei a tocar 
na escola, nas rodas de amigos até 
tocar na noite e me tornar músi-
co profissional. A música era algo 

que estava no sangue desde muito 
cedo”, diz ele.

Arlley conta ainda que quando 
começou a tocar na noite formou, 
juntamente com seu pai e seu irmão, 
Arisson Souza, uma banda de boi. As 
toadas vieram por influência de sua 
mãe, que é parintinense, e de seu 
tio materno, Xisto Pereira, um dos 
fundadores do festival de Parintins. 
Hoje, ele e o irmão comandam a 
banda de rock Critical Age, que com-
pletará este ano 21 anos de estrada.

Ele diz ainda que a música e o 
clipe “Eu quis Acreditar”, lançados 

em seu canal, é o primeiro de uma 
série de produções solo que planeja 
para este ano. 

Ao contrário da banda Critical 
Age, seu projeto solo é bem ecléti-
co, e vai do pop à música regional, 
sem um estilo definido. Paralelo 
aos shows da banda, ele preten-
de investir nesse projeto lançando 
uma música após a outra. “Meu 
próximo single está no forno e será 
lançado em breve”, completa ele.

Acompanhe o clipe da música 
pelo canal do You Tube do cantor 
Arlley Souza

“eu quis acreditar”
letra e Música: arlley souza
arranjo: Paulo Marinho

Tanto tempo faz que não te vejo
Te procuro em cada rosto em 

cada gesto, em cada olhar...
Tanto tempo que eu quis  

acreditar
Que você nunca partiu e ainda 

mora no meu lar
Eu queria sempre estar contigo
Te mostrar o mundo de um jeito
Que você sempre sonhou
Eu quis acreditar
Que a vida não era dor e medo
Viver não há de ter segredos
Que o fim não é tão ruim
Eu pensei que fosse fácil disfarçar
E chegar em algum lugar aonde 

você não está...Eu quis acreditar!
As lembranças guardo no  

meu peito
O carinho e o cuidado que você 

me dispensou
Certamente eu iria em seu lugar
Não sou eu quem faz os planos 

e só resta aceitar
O que fica são os bons exemplos
Minha vida de agora em diante 

é fazer
Tudo que me ensinou
Eu quis acreditar
Que a vida não era dor e medo
Viver não há de ter segredos
Que o fim não é tão ruim
Eu pensei que fosse fácil disfarçar
E chegar em algum lugar aonde 

você não está...
Eu quis acreditar!

DIVULGAÇÃO 

O humorista conta 
que recebeu várias 
mensagens de fãs da 
capital amazonense

DIVULGAÇÃO
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Mônica Bonfim

Laços

O mais cheiroso, o mais reservado, 
elegante sempre, o bom filho, bom ir-
mão, bom tio, o amigo que defende e 
pune, como são alguns dos adjetivos 
do Fernando Coelho Jr…não poderia, 
jamais, deixar passar em brancas nu-
vens o aniversário que acontece aos 24 
dias de abril. Assim, Fernandinho rece-
beu, no Caxiri Restaurante, um elenco 
de amigos, para um almoço delicioso, 
ontem. As fotos mostram alguns que 
prestigiaram a tarde de festa.

Celine Batista e Liz Lange Ilnah Cunha Marilena Perales, Carol e Regina Assi

Milena Desterro, Gisele Rezende e  
Micaela Garcia 

Foi no para celebrar os 4.0 do Capitão Al-
berto Neto, no Vita Verde, que Clene Lopes, 
Wilson Lima e Lincoln Paz posaram para a 

foto da coluna.

Fabiana Neris, Almir Alburquerque, Mayara Bicharra, Catharina Estrela, Tallita Lindoso, 
Flavio Pascarelli, Vilson Benayon, Grace Benayon e Lenilson Ferreira.

Os meninos do Mih Bar, Rafael Assayag, 
Alauzo Neto e Jorge Tufic, ativaram o 

mezanino do restaurante que funciona a 
partir 10 horas, balada mesmo!! Ah! Tem 

até o espaço instagramável!!

Júlia Sarkis e Alessandra 
Brandão 

Fernandinho Coelho

Lourdes Buzaglo, Céles Borges, Charufe 
Nasser, Suely Paes Barreto, Sônia 

Jinkings e Tainara Arantes
As Praciano, Ana Flávia Chagas, Ana 

Eliza Leão e Flaveliza Zuquettin

Carina e Angela Bulbol de 
Lima

Gorette Pimentel e  
Breno Marx

Adlinez Moreno, Zenilda Castelo Bran-
co e Adriana Samad

Luiza e Anne Cristine 
Cavalcante Márcia Martins Vera Bulbol

O desembargador Flávio Pascarelli recebeu a visi-
ta, de cortesia, da Diretoria da Associação Brasileira dos 
Advogados Criminalistas no Amazonas - ABRACRIM/
AM -,na Sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, essa 
foi a primeira de muitas para o estreitamento e fortale-

cimento dos laços institucionais.

A homenagem que 
faço às progenitoras, às 
governantas do aprisco 
do SENHOR, às agentes 
promotoras de felici-
dade dos filhos, o faço 
na figura da linda Kuka 
Chaves e suas Kuki-
nhas Bárbara, Mariana 
e Marcela Vilella. Con-
gratulações mamães!!

Amanhã, no Te-
atro Manauara, a 
partir das 19 horas, 
vai ter show de hu-
mor com o francês 
Paul Cabannes com 
a comédia Parisi-
leiro. Fica a dica!!

POR FERNANDO



ANUNCIE AQUI
98244-0888 / 98244-0067

Manaus, sábado e domingo 7 e 8 de Maio de 2022

98244 - 0888/ 99529-8130 www.emtempo.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ÍNDIOS 
DA TERRA INDÍGENA BALAIO DO ALTO RIO NEGRO - CO-
OPERÍNDIO, no uso das atribuições Legais e Estatutárias, 
convoca todos os cooperados desta cooperativa, no total de 
42 (quarenta e dois) para se reunir em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - AGE, a ser realizada no dia 22 de maio 
de 2022, na sede da cooperativa, situada na Rodovia BR 307, 
KM 100, S/N, Bairro; Terra Indígena Balaio, CEP 69.750-000, 
São Gabriel da Cachoeira - Amazonas, às 14h00min horas 
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
do número de cooperados; às 15h00min horas em segunda 
convocação, com a presença de metade dos cooperados mais 
um; e às 16h00min horas e em terceira e última convocação, 
com 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) 
do total de sócios, prevalecendo o menor número, em terceira 
convocação, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) 
sócios para as cooperativas que possuam até 19 (dezenove) 
sócios matriculados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
1.Prestação de conta dos órgãos de administração, acom-
panhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) 
Relatório de Gestão; b) Balanço Geral; c) Demonstrativo das 
sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade 
e do Parecer do Conselho Fiscal.
2.Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas de-
correntes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da Sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, 
as parcelas para os fundos obrigatórios;
3.Eleição dos componentes do Conselho de Administração, 
quando for o caso, e do Conselho Fiscal;
4.Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de 
representação para os membros do Conselho de Administração, 
bem como o da Cédula de Presença, para os membros do 
Conselho Fiscal, pelo comparecimento às respectivas reuniões;
5.Plano de atividade e previsão orçamentária para o exercício 
seguinte.
6.Admissão de cooperados;
7.Demissão, Eliminação e Exclusão de cooperados;
 
Nota: § 1º - Os membros dos Órgãos de Administração e 
Fiscalização não poderão participar das votações das matérias 
referida nos incisos, I e IV deste artigo. § 2º - A aprovação 
do relatório, balanço e conta do órgão de administração não 
desonera seus componentes da responsabilidade por erro, 
dolo, fraude ou simulação, bem como por infração da Lei ou 
deste Estatuto.

São Gabriel da Cachoeira (AM), 03 de maio de 2022.
ÁLVARO FERNANDES SAMPAIO

Presidente 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ÍNDIOS DA TERRA INDÍGENA 
BALAIO DO ALTO RIO NEGRO – COOPERÍNDIO
REGISTRO JUCEA/AM SOB NIRE Nº 13400001374

CNPJ/MF: 02.017.691/0001-61

POSTO VIEIRALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA torna público que 
recebeu da SEMMAS a LMI n° 3/2022-D sob o processo n° AMP2100069647, 
que autoriza a atividade Comercialização de Combustíveis, com a finalidade 
de Instalação de Comércio Varejista de combustíveis para veículos automo-
tores – composto por 03 (três) tanques, sendo 02 (dois) bipartidos 15/15m³ 
cada e 01 (um) tanque 30m³, totalizando 90m³ de armazenamento. Com 
validade até 02/05/2023, sito na Av. João Valério, 343 – Nossa Senhora das 
Graças – Manaus/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS

MURUPI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, torna pú-
blico que recebeu da SEMMAS, a LMO N° 194/2015-1 sob o processo n° 
2021.15848.15858.0.000586, que autoriza a atividade Comercialização de 
Combustíveis, com a finalidade de comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores denominado “POSTO MURUPI” - composto por 04 
(quatro) tanques, 1 (um) com capacidade individual de 30m³ e 3 (três) com 
capacidade individual de 10m³, totalizando um volume de 60m³. Com validade 
de 36 meses, sito na Avenida Nossa Senhora da Conceição, nº 1264, Cidade 
Nova – Manaus/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS


