
 

 

 

 

Governador José Melo participa de 

reunião na Fecomércio AM 

By Mario Dantas - dezembro, 15th 2015  

 

O governador do AM, José Melo, retornou ontem, dia 14, da COP-21, conferência 

realizada em Paris, que debateu as mudanças climáticas e visou o acordo entre países, no 

que tange medidas comuns no combate ao aquecimento global. Seu primeiro 

compromisso ao chegar ao Amazonas foi um almoço com empresários na Fecomércio na 

tarde desta terça-feira (15). Em seu discurso, Melo citou a multiplicidade das atividades 

econômicas brasileiras, como a maior reserva de água doce do mundo, oito por cento das 

riquezas minerais globais, uma rica plataforma de petróleo e gás, entre outros, mas mesmo 

com todos esses recursos o país está passando por uma crise econômica, que conforme 

explica Melo, tem como causa um conflito institucional interno. 

 

“Há uma falta de segurança orgânica, sob todos os aspectos, inclusive o jurídico, que 

assusta o resto do mundo”, explica o governador. Em relação ao Amazonas, Melo citou 

a Zona Franca de Manaus e apontou a recessão no mercado interno e a redução das vendas 

para Argentina e Venezuela como fatores que a impactaram e consequentemente a 
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economia amazonense. O governador destacou que até setembro deste ano, o setor de 

comércio e serviços ainda não havia sido abalado pela crise. 

Em outubro, houve uma queda na receita estadual, em decorrência do impacto da crise 

sobre o setor terciário, resultando em cortes na estrutura do governo, mil pessoas foram 

retiradas de cargos comissionados, sete secretarias foram extintas, quatro foram  fundidas 

e houve a repactuação de contratos com parceiros. “Tomamos essas medidas, pois 

imaginávamos que esta crise teria uma solução rápida, pois é consequência de uma crise 

institucional, mas não aconteceu, acentuou-se, como consequência houve uma queda 

ainda maior na arrecadação”, explicou Melo. Para dimensionar o impacto da crise no 

Amazonas, o governador citou que a receita do estado já cresceu em média 9% em anos 

anos anteriores. Em 2015, não houve crescimento. 

Nesse contexto, o governo precisou estabelecer prioridades na saúde, educação e 

segurança (em um ano foram apreendidas mais drogras do que em dez anos, o tráfico 

representa 70% das ocorrências policiais). Melo destacou também o foco no plano de 

carreira e promoção dos servidores públicos e o Amazonas se sobressaiu como sendo um 

dos poucos estados Brasileiros que já pagou o décimo terceiro salário dos funcionários 

públicos. O governador se diz otimista em relação à economia do país, desde que 

corrigidos os problemas institucionais. Em relação ao COP-21, informa que defendeu em 

Paris, uma nova matriz econômica sustentável para o estado, focada na piscicultura, 

turismo e exploração da venda dos alimentos nativos da região. 

José Melo foi aplaudido pelas lideranças empresarias presentes no evento, entre elas, o 

presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AM, Dr. José 

Roberto Tadros e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas 

(Faea), Muni Lourenço. Dr. Tadros agradeceu a presença do governador, seu 

conhecimento e exaltou a bela escolha feita pelos amazonenses ao elegê-lo e que a 

Fecomércio se posiciona favorável às decisões políticas adotadas, principalmente as que 

tangem o enxugamento do Estado. 
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reunião na Fecomércio AM 

 

 

 

 

 

O governador do AM, José Melo, retornou ontem, dia 14, da COP-21, conferência 

realizada em Paris, que debateu as mudanças climáticas e visou o acordo entre países, no 

que tange medidas comuns no combate ao aquecimento global. Seu primeiro 

compromisso ao chegar ao Amazonas foi um almoço com empresários na Fecomércio na 

tarde desta terça-feira (15). Em seu discurso, Melo citou a multiplicidade das atividades 

econômicas brasileiras, como a maior reserva de água doce do mundo, oito por cento das 

riquezas minerais globais, uma rica plataforma de petróleo e gás, entre outros, mas mesmo 

com todos esses recursos o país está passando por uma crise econômica, que conforme 

explica Melo, tem como causa um conflito institucional interno. “Há uma falta de 

segurança orgânica, sob todos os aspectos, inclusive o jurídico, que assusta o resto do 

mundo”, explica o governador. Em relação ao Amazonas, Melo citou a Zona Franca de 

Manaus e apontou a recessão no mercado interno e a redução das vendas para Argentina 

e Venezuela como fatores que a impactaram e consequentemente a economia 

amazonense. O governador destacou que até setembro deste ano, o setor de comércio e 

serviços ainda não havia sido abalado pela crise. Em outubro, houve uma queda na receita 

estadual, em decorrência do impacto da crise sobre o setor terciário, resultando em cortes 

na estrutura do governo, mil pessoas foram retiradas de cargos comissionados, sete 

secretarias foram extintas, quatro foram fundidas e houve a repactuação de contratos com 

parceiros. “Tomamos essas medidas, pois imaginávamos que esta crise teria uma solução 

rápida, pois é consequência de uma crise institucional, mas não aconteceu, acentuou-se, 

como consequência houve uma queda ainda maior na arrecadação”, explicou Melo. Para 

dimensionar o impacto da crise no Amazonas, o governador citou que a receita do estado 

já cresceu em média 9% em anos anos anteriores. Em 2015, não houve crescimento. 

Nesse contexto, o governo precisou estabelecer prioridades na saúde, educação e 

segurança (em um ano foram apreendidas mais drogras do que em dez anos, o tráfico 
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representa 70% das ocorrências policiais). Melo destacou também o foco no plano de 

carreira e promoção dos servidores públicos e o Amazonas se sobressaiu como sendo um 

dos poucos estados Brasileiros que já pagou o décimo terceiro salário dos funcionários 

públicos. O governador se diz otimista em relação à economia do país, desde que 

corrigidos os problemas institucionais. Em relação ao COP-21, informa que defendeu em 

Paris, uma nova matriz econômica sustentável para o estado, focada na piscicultura, 

turismo e exploração da venda dos alimentos nativos da região. 

José Melo foi aplaudido pelas lideranças empresarias presentes no evento, entre elas, o 

presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AM, Dr. José 

Roberto Tadros e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas 

(Faea), Muni Lourenço. Dr. Tadros agradeceu a presença do governador, seu 

conhecimento e exaltou a bela escolha feita pelos amazonenses ao elegê-lo e que a 

Fecomércio se posiciona favorável às decisões políticas adotadas, principalmente as que 

tangem o enxugamento do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Governo libera segunda parcela do 13º 

salário a partir desta quarta (16), no AM 

Pagamento dos servidores deve injetar R$ 120 milhões na economia. 

Primeira parcela foi quitada em junho deste ano. 

Do G1 AM 

A segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais ativos, aposentados e 

pensionistas será liberada nesta quarta-feira (16) e quinta-feira (17). O desembolso vai 

injetar cerca de R$ 120 milhões na economia amazonense, segundo dados da Secretaria 

de Estado de Fazenda (Sefaz). 

Os recursos serão liberados conforme calendário especial de remuneração do Governo 

Estadual. Nesta quarta, recebem os servidores do grupo I ao IV, que inclui os inativos e 

pensionistas especiais. Na quinta, é a vez dos grupos V ao VII e pensionistas 

previdenciários. 

 

Pela legislação trabalhista, o pagamento 13º pode ser efetuado até 20 de dezembro. Nesta 

segunda parcela, incidem os descontos com Imposto de Renda e encargos sociais da 

Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), a previdência estadual. 

A primeira parcela do 13º foi quitada pelo Governo do Amazonas no mês de julho deste 

ano e representou outros R$ 150 milhões injetados na economia do Estado. 

 

Comércio  
O equilíbrio das contas públicas do Estado e o pagamento do 13º salário dos servidores 

públicos, diante da crise, deu o tom da reunião de balanço da Federação do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), nesta terça-feira (15), 

que contou com a participação do governador José Melo.   

 

Para o presidente da Fecomércio, José Roberto Tadros, a expectativa é a de que a 

liberação da segunda parcela do 13º e o pagamento em dia dos salários vai ajudar a 

movimentar o comércio neste fim de ano. “Quero dizer que me agradou sobremaneira as 

atitudes do governador José Melo em enxugar o tamanho do Estado para enfrentar os 

novos tempos e ai você assiste que o Governo do Estado está encerrando o ano pagando 

todo mundo e fica aliviado”, destacou. 
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Na Fecomércio, governador reconhece 

queda na arrecadação 

 
Para Melo, recessão no mercado interno e exportação menor impactam no Amazonas 

O governador do AM, José Melo, depois de retornar da COP-21, conferência realizada 
em Paris, que debateu as mudanças climáticas e visou o acordo entre países, no que 
tange a medidas comuns no combate ao aquecimento global, teve  como primeiro 
compromisso ao chegar ao Amazonas um almoço com empresários na Fecomércio, na 
tarde de terça-feira (15), onde foi recebido por José Roberto Tadros 

Em seu discurso, Melo citou a multiplicidade das atividades econômicas brasileiras, 
como a maior reserva de água doce do mundo, oito por cento das riquezas minerais 
globais, uma rica plataforma de petróleo e gás, entre outros, mas mesmo com todos 
esses recursos o país está passando por uma crise econômica, que conforme explica 
Melo, tem como causa um conflito institucional interno. "Há uma falta de segurança 
orgânica, sob todos os aspectos, inclusive o jurídico, que assusta o resto do mundo", 
explica o governador. 

Em relação ao Amazonas, Melo citou a Zona Franca de Manaus e apontou a recessão no 
mercado interno e a redução das vendas para Argentina e Venezuela como fatores que 
impactaram a economia amazonense. O governador destacou que até setembro deste 
ano, comércio e serviços ainda não haviam sido abalados pela crise. Em outubro, houve 
uma queda na receita estadual, em decorrência do impacto da crise sobre o setor 
terciário, resultando em cortes na estrutura do governo, mil pessoas foram retiradas de 
cargos comissionados, sete secretarias foram extintas, quatro foram fundidas e houve a 
repactuação de contratos com parceiros. 
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José Tadros recebeu o governador José Melo na Fecomércio 

"Tomamos essas medidas, pois imaginávamos que esta crise teria uma solução rápida, pois 

é consequência de uma crise institucional, mas não aconteceu, acentuou-se, como 

consequência houve uma queda ainda maior na arrecadação", explicou Melo. Para 

dimensionar o impacto da crise no Amazonas, o governador citou que a receita do Estado já 

cresceu em média 9% em anos anos anteriores. Em 2015, não houve crescimento. 

 

José Melo foi aplaudido pelas lideranças empresarias presentes, entre elas o presidente da 

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do AM, José Roberto Tadros e o 

presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), Muni Lourenço. 

Tadros agradeceu a presença do governador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BASTIDORES DA POLÍTICA 

FALTA DE SEGURANÇA ORGÂNICA 

Em seu primeiro compromisso oficial após o retorno de Paris, onde participou da COP21, a 
conferência mundial sobre o clima, o governador José Melo almoçou ontem com empresários 
da Fecomércio, onde participou de um debate sobre a crise econômica. Depois de citar a 
grandiosidade do potencial das reservas naturais do Brasil e do Amazonas, Melo fechou com 
uma avaliação pessimista em relação à gestão do país. "Há uma falta de segurança orgânica, sob 
todos os aspectos, inclusive o jurídico, que assusta o resto do mundo", explica o governador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Portal do Holanda 

Coluna: Bastidores da 

Política 

Hora: - Data: 16/12/15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal Em Tempo 

Editoria: Economia Caderno: - Data: 16/12/15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Diário do Amazonas 

Editoria: Economia Caderno: - Data: 16/12/15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Diário do Amazonas 

Editoria: Economia Caderno: - Data: 15/12/15 



 

 

 

 

Banco de Oportunidades da Fecomércio 

AM 

 

O Banco de Oportunidades da Fecomércio AM está com vagas, em aberto, para os cargos 

de Auxiliar de Cozinha, Churrasqueiro e Açougueiro. Os interessados deverão cadastrar 

seu currículo no site da Fecomércio (www.fecomercio-am.org.br), acessando o ícone 

banco de talentos e oportunidades ou encaminhar email para: 

oportunidades@fecomercio-am.org.br. Abaixo, mais informações sobre as vagas: 

Cargo: Auxiliar de Cozinha 

Horário de trabalho: das 17h às 24h (sex. e sáb. até às 2h) todos os dias. Uma folga 

semanal. 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das 

Laranjeiras e experiência comprovada em carteira. 

Atividades: limpeza da área de trabalho, armazenar e preparar alimentos. 

Salário: R$ 870,08 

Benefícios: alimentação e vale-transporte. 

Cargo: Churrasqueiro 

Horário de trabalho: das 17h às 24h (sex. e sáb. até às 2h) todos os dias. Uma folga 

semanal. 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das 

Laranjeiras, experiência comprovada em carteira. 

Atividades: limpeza da área de trabalho, conferir, controlar e assar espetos. 

Salário: R$ 1.056,33 

Benefícios: alimentação e vale-transporte. 

Cargo: Açougueiro 

Horário de trabalho: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das 

Laranjeiras, experiência comprovada em carteira. 

Atividades: corte e preparo de carnes diversas e preparação dos espetos. 

Meio: Site Amazonas Notícias 

Editoria: - Hora: - Data: 14/12/15 

http://www.amazonasnoticias.com.br/wp-content/uploads/2015/12/a%C3%A7ougueiro2.jpg


Salário: R$ 1.056,33 

Benefícios: alimentação e vale-transporte. 

Banco de Oportunidades Fecomércio AM 

O programa representa uma importante ferramenta para colocação e reposição de 

pessoas no mercado formal de trabalho. Tem como principal objetivo ser a ponte entre o 

trabalhador e o setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, inserindo no mercado 

de trabalho e facilitando a troca de informações entre os empresários e as pessoas 

interessadas em conquistar uma oportunidade de emprego. 

No Banco de Oportunidades, o usuário fará seu cadastro gratuitamente através do site, 

especificando suas experiências bem como seu nível de escolaridade e cursos 

realizados. Através deste cadastro, ele estará apto a participar de nossa seleção e será 

chamado sempre que surgirem vagas de acordo o seu perfil profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fecomércio tem vagas para 

churrasqueiro, açougueiro e auxiliar de 

cozinha no AM 

MANAUS - O Banco de Oportunidades da Fecomércio Amazonas oferece vagas de 

emprego auxiliar de cozinha, churrasqueiro e açougueiro. Os interessados devem 

cadastrar currículo na internet, acessando o ícone banco de talentos e oportunidades, ou 

encaminhar email para oportunidades@fecomercio-am.org.br. Baixe o podcast com esta 

informação.  

CONFIRA OS DETALHES DAS VAGAS 

Auxiliar de cozinha 
Horário de trabalho: das 17h às 24h (sexta e sábado até 2h) todos os dias. Uma folga 

semanal. 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das 

Laranjeiras e experiência comprovada em carteira. 

Atividades: limpeza da área de trabalho, armazenar e preparar alimentos. 

Salário: R$ 870,08 

Benefícios: alimentação e vale-transporte.  

Churrasqueiro 
Horário de trabalho: das 17h às 24h (sexta e sábado até 2h) todos os dias. Uma folga 

semanal. 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das 

Laranjeiras, experiência comprovada em carteira. 

Atividades: limpeza da área de trabalho, conferir, controlar e assar espetos. 

Salário: R$ 1.056,33 

Benefícios: alimentação e vale-transporte. 

 

Açougueiro 
Horário de trabalho: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das 

Laranjeiras, experiência comprovada em carteira. 

Atividades: corte e preparo de carnes diversas e preparação dos espetos. 

Salário: R$ 1.056,33 

Benefícios: alimentação e vale-transporte. 
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Banco de oportunidades oferece vagas de emprego 

Portal do Holanda  

O Banco de Oportunidades da Fecomércio AM está com vagas, em aberto, para os cargos de 
auxiliar de cozinha, churrasqueiro e açougueiro. Os interessados deverão cadastrar seu currículo 
no site da Fecomércio acessando o ícone banco de talentos e oportunidades ou encaminhar 
email para: oportunidades@fecomercio-am.org.br.  

Veja os requisitos 

Cargo: Auxiliar de Cozinha 

Horário de trabalho: das 17h às 24h (sex. e sáb. até às 2h) todos os dias. Uma folga semanal. 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das Laranjeiras e 
experiência comprovada em carteira. 

Atividades: limpeza da área de trabalho, armazenar e preparar alimentos. 
Salário: R$ 870,08 
Benefícios: alimentação e vale-transporte. 
 

 

Oportunidades também para auxiliar de cozinha  

Cargo: Churrasqueiro 

 

Horário de trabalho: das 17h às 24h (sex. e sáb. até às 2h) todos os dias. Uma folga semanal. 

 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das Laranjeiras, 

experiência comprovada em carteira. 

 

Atividades: limpeza da área de trabalho, conferir, controlar e assar espetos. 

Salário: R$ 1.056,33 

Benefícios: alimentação e vale-transporte. 

 

Cargo: Açougueiro 
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Horário de trabalho: das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. 

 

Requisitos: ensino fundamental completo. More nas proximidades do Parque das Laranjeiras, 

experiência comprovada em carteira. 

 

Atividades: corte e preparo de carnes diversas e preparação dos espetos. 

Salário: R$ 1.056,33 

Benefícios: alimentação e vale-transporte.  
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Projeto Centro Vivo vai realizar 

atividades socioculturais para população 

de rua do Centro de Manaus 

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e 

da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizará, no próximo 

dia 16 (quarta-feira) de dezembro, o projeto Centro Vivo. Trata-se de uma ação social e 

de cidadania com objetivo de envolver a população em situação de rua do Centro 

Histórico de Manaus em atividades culturais, de saúde e cidadania. 

A ação vai acontecer na quadra do Colégio Amazonense Dom Pedro II (avenida Sete de 

Setembro, Centro, zona sul), das 17h às 21h. Entre as atividades, será realizada a emissão 

de documentos básicos (Certidão de Nascimento, RG, CPF e Carteira de Trabalho); 

testagem rápida de HIV,  oficinas de canto (preparação para o mini Festival de Calouros) 

e de teatro; apresentação de peças teatrais; degustação e informações sobre receitas 

alternativas de alimentos que poderão ser utilizados no período natalino; city tour; além 

de serviços de higienização (banho), distribuição de sopa, maquiagem, corte de cabelo, 

entre outros. 

O projeto Centro Vivo conta com o apoio do Serviço Social do Comércio 

(Sesc/Amazonas), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado 

de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (Cetam), Secretaria de Estado de Assistência Social do 

Amazonas (Seas), Polícia Militar (Politur) e Prefeitura de Manaus, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), Fundação Municipal de 

Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Secretaria Municipal de Limpeza Pública 

(Semulsp). 
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'Centro Vivo' oferece serviços para 

moradores de rua em Manaus 

Ação será realizada nesta quarta-feira (16).  

Serviços de saúde e cidadania serão oferecidos.  

Do G1 AM 

Atividades culturais, de saúde e cidadania serão realizadas em Manaus, nesta quarta-feira 

(16), durante o projeto Centro Vivo. A ação é voltada para a população de rua que vive 

no Centro Histórico da capital. 

As atividades vão ocorrer na quadra do Colégio Amazonense Dom Pedro II, Avenida Sete 

de Setembro, das 17h às 21h. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 

será realizada a emissão de documentos básicos (Certidão de Nascimento, RG, CPF e 

Carteira de Trabalho); teste rápido de HIV,  oficinas de canto e de teatro; apresentação de 

peças teatrais; degustação e informações sobre receitas alternativas de alimentos que 

poderão ser utilizados no período natalino; serviços de higienização (banho), entre outros. 

O projeto Centro Vivo conta com o apoio do Serviço Social do Comércio 

(Sesc/Amazonas), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado 

de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (Cetam), Secretaria de Estado de Assistência Social do 

Amazonas (Seas), Polícia Militar (Politur) e Prefeitura de Manaus, através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), Fundação Municipal de 

Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Secretaria Municipal de Limpeza Pública 

(Semulsp). 
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Projeto Centro Vivo vai realizar 

atividades socioculturais para população 

de rua do Centro de Manaus  

By Marcos Pontes on 14 de dezembro de 2015 Manaus  

 

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) e 

da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realiza no próximo dia 

16 de dezembro, o projeto ‘Centro Vivo’, ação social e de cidadania com objetivo de 

envolver a população em situação de rua do Centro Histórico de Manaus em atividades 

culturais, de saúde e cidadania. 

A ação vai acontecer na quadra do Colégio Amazonense Dom Pedro II (Avenida Sete de 

Setembro, Centro) das 17h às 21h. Entre as atividades estão, emissão de documentos 

básicos (Certidão de Nascimento, RG, CPF e Carteira de Trabalho); testagem rápida de 

HIV, Oficinas de Canto (preparação para o mini Festival de Calouros) e de Teatro; 

Apresentação de Peças Teatrais; Degustação e informações sobre receitas alternativas de 

alimentos que poderão ser utilizados no período natalino; City Tour; além de serviços de 

higienização (banho), distribuição de sopa, maquiagem, corte de cabelo, entre outros. 

O projeto ‘Centro Vivo’ conta com o apoio do Serviço Social do Comércio 

(Sesc/Amazonas), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado 

de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC), Centro de Educação 

Tecnológica do Amazonas (Cetam), Secretaria de Estado de Assistência Social do 

Amazonas (Seas), Polícia Militar (Politur) e Prefeitura de Manaus ,através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), Fundação Municipal de 

Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Secretaria Municipal de Limpeza Pública 

(Semulsp). 
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