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famílias atingidas vão receber 
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O governador Wilson Lima, regulamentou o Auxílio En-
chente para atender famílias prejudicadas por desastres 
naturais e tecnológicos no estado, como a cheia dos rios. 
No valor de R$ 300, o benefício em parcela única vai apoiar 
a população que reside em áreas atingidas, em municípios 
em situação de emergência e calamidade pública.
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Doença de Chagas: 12 casos 
são investigados no AM
FVS alerta para a pre-
venção de doença de 
Chagas, por meio da 
manutenção de boas 
práticas de higiene na 
manipulação de açaí

A Fundação de Vigilância 
em Saúde do Amazonas 
– Drª Rosemary Costa Pin-
to (FVS-RCP), instituição 

vinculada à Secretaria de Estado 
de Saúde do Amazonas (SES-AM), 
alerta para a prevenção de doença 
de Chagas, por meio da manuten-
ção de boas práticas de higiene 
na manipulação de açaí.

As boas práticas aplicadas de 
forma adequada, desde a coleta, 
higienização e processamento do 
fruto, previnem a contaminação 
do açaí com o agente causador 
da doença de Chagas, o protozo-
ário parasita Tripanossomo cruzi, 
que é transmitido pelas fezes 
do inseto triatomíneo, conhecido 
popularmente como “barbeiro”.

A diretora-presidente da FVS-
-RCP, Tatyana Amorim, destaca 
que o “barbeiro” se alimenta de 
sangue de animais mamíferos que 
possam ter ninhos próximos ao 
açaizeiro, caindo, ocasionalmen-
te, nas palmeiras de açaí. “O açaí é 
um alimento de grande importân-
cia nutricional e bastante difun-
dido na região amazônica. Para 
que o produto esteja adequado 
para consumo, é fundamental a 
prática de cuidados sanitários”, 
afirma Tatyana. 

O chefe do Departamento 
de Vigilância Sanitária (Devisa) 
da FVS-RCP, Jackson Alagoas, 
acrescenta que o fruto do açaí, 
quando retirado da árvore, deve 
ser muito bem higienizado. “É 
importante que sejam seguidas 
boas práticas de preparo des-
se alimento, desde a coleta, o 

Técnicos estão em Amaturá na investigação de notificação de casos de doença de Chagas

processamento em local e com 
utensílios adequados de forma 
a garantir práticas de higiene”, 
disse Jackson.

Jackson acrescenta que cabe 
às vigilâncias sanitárias munici-
pais, às pessoas que trabalham 
com a produção do suco do açaí, 
ou que obtém esse alimento para 
o consumo próprio, observar es-
ses cuidados de higiene básica, 
para que seja prevenida qual-
quer contaminação de doença 
de Chagas e, também, de outras 
contaminações relacionadas à 
água e ao processo de produção 
de alimentos.

Amaturá
Em Amaturá (a 909 quilôme-

tros de Manaus), uma equipe 
técnica investiga a ocorrência de 
casos da doença de Chagas na 
comunidade Caturiá, zona rural 
do município, após o consumo de 
açaí. Os técnicos são integran-

tes da FVS-RCP e Fundação de 
Medicina Tropical – Doutor Hei-
tor Vieira Dourado (FMT-HVD). 
Até esta segunda-feira (09/05), 
foram notificados 12 casos da 
doença no município.

Segundo o chefe do Departa-
mento de Vigilância Ambiental 
(DVA) da FVS-RCP, Elder Figuei-
ra, as investigações da equipe 
técnica já detectaram que 34 
moradores tinham consumido o 
suco de açaí, o qual tinha sido 
produzido artesanalmente na 
comunidade. “Esses moradores 
foram submetidos ao exame de 
gota espessa, foram revisadas as 
lâminas já feitas e 22 casos foram 
descartados”, detalha.

Doença de Chagas
A doença de Chagas é uma 

doença infectoparasitária febril 
aguda, que passou a ser uma 
preocupação a mais entre todas 
as doenças febris que se mani-

festam de maneira endêmica  
na Amazônia.

“A doença de Chagas tem se 
apresentado em diversos surtos 
epidêmicos em locais distintos 
da Amazônia, caracterizando-se 
por uma doença febril seguida 
por inchaços, edemas, sinais e 
sintomas de doenças cardíacas 
e que, muitas vezes, se transfor-
ma numa doença prolongada”, 
destaca o infectologista Antonio 
Magela, da FMT-HVD.

Ainda segundo o infectologis-
ta, o tratamento da doença de 
Chagas é muito específico que 
deve ser realizado sob estrita 
orientação médica, para evitar 
que a doença evolua para a forma 
crônica, acometendo o coração, 
esôfago e intestino, quando a do-
ença passa a não ser curável. “Por 
isso, essa necessidade de um 
trabalho de uma equipe interdis-
ciplinar para fazer o diagnóstico”, 
encerra o infectologista.

DiVulgAçãO

Inscrição do 
Enem 2022 
começa hoje

Educação

A partir de hoje (10), es-
tão abertas as inscrições 
para a versão impressa e 
digital do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2022. A inscrição é feita 
exclusivamente pela in-
ternet, na Página do Par-
ticipante, até o próximo 
dia 21. Pela primeira vez, 
a taxa de inscrição poderá 
ser paga por meio de Pix 
e cartão de crédito.  A 
aplicação do Enem ocorre 
em dois dias. Neste ano, 
as provas estão marca-
das para os dias 13 e 20  
de novembro.

O valor da taxa de ins-
crição para o Enem 2022 
é de R$ 85. É o quarto ano 
consecutivo sem reajuste 
no valor. O período para 
efetuar o pagamento en-
cerra em 27 de maio.

Além do Pix e cartão de 
crédito, o pagamento da 
taxa também poderá ser 
feito por meio do boleto 
bancário, que deve ser 
gerado na Página do Par-
ticipante e pago pelos não 
isentos em qualquer ban-
co, casa lotérica, aplicati-
vos bancários ou agência 
dos Correios. Vale res-
saltar que a participação 
no exame será garantida 
após a confirmação do 
pagamento da taxa.

O resultado das solici-
tações de isenção da taxa 
de inscrição para o Enem 
2022 e das justificativas 
de ausência na edição 
anterior já estão dispo-
níveis na Página do Par-
ticipante. É importante 
ficar atento, a aprovação 
dos pedidos de isenção 
não garante a inscrição 
no exame. 
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Terceira via murcha
A estratégia de Bolsonaro, 

movimentando apoios com 
candidatos de centro-direita 
nos estados, cada vez mais 
esvazia o jogo de formação de 
uma terceira via para superar a 
polarização entre ele e o petis-
ta Lula na corrida pelo Palácio  
do Planalto.

O jogo está condenando 
ao isolamento as possíveis 
candidaturas de Luciano Bi-
var (União Brasil), João Doria 
(PSDB) e Simone Tebet (MDB).

Aliados de Bolsonaro ga-
rantem que o crescimento do 
presidente nas pesquisas e 
a força da máquina federal 
fortalecem as articulações pa-
lacianas em marcha de Norte 
a Sul do país.

Não vai vingar
Segundo analistas, morrerá 

no nascedouro a tentativa do 
PL de tirar o deputado federal 
amazonense Marcelo Ramos 
(PSD) do cargo de vice-pre-
sidente da Mesa Diretora da  
Câmara Federal.

Sob pressão do Palácio do 
Planalto, o partido decidiu 
pressionar o presidente da 
Casa Legislativa, deputado 
bolsonarista Arthur Lira (PP-
-AL), para substituir Marcelo 
por um parlamentar perten-
cente à legenda, como vin-
gança pelo fato de Ramos vir 
se posicionando radicalmente 
contra o Governo Federal.

Regra flexibilizada 
No entanto, especialistas 

consideram como sem fun-
damento a alegação de que o 
Regimento Interno da Câmara 
permitiria a perda automática 
de cargo de qualquer inte-
grante da Mesa Diretora que 
mudar de partido. 

Na verdade, em 2016, a Câ-
mara flexibilizou a regra, am-
parando Ramos quando tro-
cou o PL pelo PSD durante 
a janela partidária aberta em 
março e fechada em 01 de abril.

Carta de anuência
Ao deixar o PL em março 

passado, Marcelo Ramos ob-
teve uma carta de anuência 
de Valdemar Costa Neto, pre-
sidente nacional do PL, que 
reconheceu o direito do par-

lamentar de se desfiliar para 
evitar “constrangimentos de 
natureza política para ambas 
as partes”.

Precavido, o deputado tam-
bém acionou o Tribunal Supe-
rior Eleitoral, que referendou 
sua decisão de trocar de le-
genda sem prejuízo do cargo 
que ocupa na Câmara Federal.

Lewandowski vem
O ministro Ricardo Lewando-

wski, do STF, confirmou pre-
sença no ‘Fórum Internacional 
de Controle’ que a  Escola de 
Contas Públicas do TCE-AM 
realizará nos dias 18 e 19 de 
agosto.

O evento será transmitido 
pelas redes sociais oficiais do 
TCE e contará com a partici-
pação de outros grandes no-
mes do direito internacional, 

como o ministro do TCU, Bruno 
Dantas, e o professor-doutor 
da Universidade de Coimbra, 
Pedro Gonçalves.

Integração da BR
No “Grupo BR-319, Um Direito 

Nosso”, do Whatsapp, inter-
nautas continuam a cobrar a 
repavimentação do Trecho do 
Meio da BR-319 para que a 
rodovia finalmente seja con-
cluída.

Eles destacam que, devida-
mente pronta, a BR seria ligada 
a Pan American Highway, uma 
rede de estradas que se esten-
de de norte a sul no continente 
americano, que abriria as por-
tas para o fortalecimento do 
turismo no norte da Amazônia.

FGV criticada 
Nas redes sociais, internau-

tas, que participaram do recen-
te concurso da Sefaz, nos dias 

7 e 8/05, criticaram a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) por erro 
no conteúdo programático das 
questões pertinentes às pro-
vas para Auditor de Finanças.

Conforme a FGV, 40.638 fal-
taram ao certame em Manaus 
no fim de semana, registrando 
uma alta abstenção de 63%. 

Milhões na agulha 
Recursos superiores a R$ 22 

milhões serão investidos pelo 
Governo do Estado nas cidades 
de Tabatinga e Alvarães. 

De acordo com o governador 
Wilson Lima, os investimentos 
serão repassados em breve às 
prefeituras para aplicação em 
infraestrutura e setor primário.

Linhão de Tucuruí
Conforme o governo de Ro-

raima, a comunidade Waimiri 

Atroari topou a celebração de 
um acordo que vai lhe permitir 
abocanhar R$ 133 milhões de 
indenização em troca da per-
missão para obras do Linhão 
de Tucuruí em suas terras.

O Governo Federal gastará 
também R$ 90 milhões em 
indenizações consequentes 
de intervenções que deverão 
ser feitas na BR-174 para tocar 
em frente o Linhão na divisa 
entre Amazonas e Roraima.

Açucar e café 
O Ministério Público do Es-

tado do Amazonas (MP-AM) 
arquivou o inquérito civil que 
apurou suposto superfatura-
mento na compra de açúcar 
e café pela Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Manaus 
(CMM). 

Para o promotor de Justiça 
Cley Barbosa Martins, houve 
compatibilidade de preço no 
caso do açúcar e, sobre o preço 
do café licitado, ele destacou  
o “princípio da insignificân-
cia”, com ampla jurisprudência  
jurídica.

O promotor viu “comple-
ta ausência de justa causa”  
na questão.

Desinformação
Análise do jornal O Globo 

aponta que o aplicativo de 
troca de mensagens Tele-
gram, um mês depois de se 
comprometer com o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e a 
Polícia Federal, não mudou e 
continua a permitir postagens 
com desinformações sobre as 
eleições de 2022.

A plataforma, que tem sede 
em Dubai, nos Emirados Ára-
bes, também prossegue abri-
gando a disseminação de fake 
news contra a vacinação e o 
uso de máscara com relação  
à Covid-19.

Marcos Simões 
O Governo do Estado e a Prefeitura 

de Manaus divulgaram notas de pe-
sar lamentando a morte de Marcos 
Ayden Simões de Oliveira, ocorrida 
no domingo (08) em consequência 
de um Acidente Vascular Cerebral

.

Marcos era filho do desembargador 
do Tribunal de Justiça do Amazonas 
(TJAM), Yedo Simões de Oliveira.

Bolsonaro sela alianças com União
Brasil e PSDB em seis estados, 
incluindo o Amazonas
Segundo estampou a Folha de São Paulo na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro já fechou 

alianças com o União Brasil e o PSDB em seis estados, sendo um deles o Amazonas. Os outros são Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Faltam mínimos detalhes para o fechamento de acordos também 
no Ceará e na Paraíba.

De acordo com a Folha, com relação ao Amazonas as articulações com o governador Wilson Lima (UB) 
estão fortes, com Bolsonaro já tendo se prontificado a apoiar a reeleição do chefe executivo estadual.

Apesar da tensão da disputa judicial no Supremo Tribunal Federal por causa da ZFM, a Folha sustenta 
ser de equilíbrio o clima entre Wilson e Bolsonaro com seus apoiadores no Estado. 

“É como o presidente fala: tem a fase do namoro, do noivado e do casamento. Estamos entrando na fase 
do noivado”, disse o coronel Menezes (PL) à Folha ao opinar sobre a provável aliança.

 À confirmação do show da banda Guns N’Roses em Manaus, 
no dia 1º de setembro deste ano. O show “Welcome to the Jun-
gle” será o primeiro da turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” na 
América do Sul. Importante que Manaus sedie grande eventos 
e volte a figurar como roteiro do turismo internacional. Além de 
gerar emprego e renda, grandes eventos destacam o nome da 
cidade e atraem marketing positivo para a capital.

Ao furto de cabos nos semafóros de Manaus. O Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana (IMMU) pede apoio da população 
para denunciar esse tipo de crime. O apelo ocorre após o furto 
da fiação de três semáforos na zona leste. “O furto desses cabos 
semafóricos coloca em risco a vida da população. Portanto, é vital 
que o cidadão nos ajude no combate a esta prática criminosa, 
denunciando os infratores à polícia ou aos agentes de trânsito”, 
disse Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU. 

DIVULGAçãO DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

Aplausos Vaias
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O Centrão já é o vencedor
As eleições nem começa-

ram, os nomes de Bolsonaro 
e de Lula ainda não cons-
tam nas urnas para receber 
o voto popular, mas já existe 
vencedor do pleito de 02 de 
outubro: o Centrão. Favore-
cido pela legislação eleitoral 
e pelo uso da máquina públi-
ca na montagem de chapas 
eleitorais para a Câmara dos 
Deputados, o Centrão pode 
conquistar a maior bancada 
nas Casas Legislativas do País.

É uma constatação. Depois 
do fim da janela partidária, os 
partidos com o maior núme-
ro de militantes políticos do 
Centrão registraram um au-
mento significativo de depu-
tados federais e de deputados 
estaduais, aumentando ainda 
mais sua força em todo Brasil.

Na Câmara dos Deputados, 
o Partido Liberal - PL, por 
exemplo, com ajuda do pre-
sidente Bolsonaro, ganhou 
mais 45 deputados; o Pro-
gressistas - PP conquistou 14 
novos parlamentares; o Re-
publicanos conseguiu adesão 
de 11 legisladores; o Partido 
Social Democrata – PSD ob-
teve 13 novos parlamentares 
para a sigla; outros partidos 
menores de membros do Cen-
trão perderam deputados: 
Partido Trabalhista Brasileiro 
– PTB (-5) e o Solidariedade 
(-4). Numa rápida somatória, 
o Centrão saiu vitorioso.

E nos estados brasileiros, a 
situação não foi diferente. O 
PL passou de 43 deputados 
estaduais eleitos, em 2018, 
para 109, em 2022; o Re-
publicanos atualmente tem 
75 parlamentares, antes da 
janela partidária tinha 42; o 
PP tinha 70 legisladores, ago-
ra tem 95; o PSD ganhou 26 
deputados; outros partidos 
com integrantes do Centrão 
tiveram perdas, como o PTB 
e PSC. Mas, na somatória, o 
Centrão saiu fortalecido.  

O Centrão é um conjunto 
de parlamentares com perfis 
diversos que usam os cargos 
públicos para fazerem acor-
dos nem sempre republicanos 

para levar verbas aos apadri-
nhados políticos nos estados 
e obras públicas aos amigos 
empreiteiros. Ele não liga para 
ideologia partidária, projeto 
de nação, nem com tendên-
cias políticas dos governos. É 
movido pela divisão de cargos 
e de recursos do erário para 
promover a velha política do 
toma lá dá cá.

A atual legislação eleitoral 
vai fortalecer ainda mais o 
Centrão, pois obriga, em 2022, 
que os partidos ou federações 
alcancem no mínimo 2% dos 
votos válidos para a Câmara 
dos Deputados ou pelo menos 
11 deputados federais eleitos, 
distribuídos em pelo menos 
nove estados, para continu-
arem com direito a um gordo 
fundo partidário, um milioná-
rio fundo de campanha, além 
de programas de televisão, 
de rádio e de regalias nas 
Casas Legislativas. Isso fa-
vorece quem tem partido or-
ganizado, mas também quem 
tem força na máquina pública. 
Ora, ora, o Centrão tem muita 
força nas máquinas públicas 
municipais, estaduais e no  
Governo Federal.

Não é à toa que partidos 
compostos, na maioria, por 
membros do Centrão, até o 
momento, não anunciaram e 
nem precisaram de federa-
ções partidárias para mon-
tagem de chapas à Câmara 
dos Deputados, isso porque 
ganharam muita força e car-
gos nos últimos anos.

O previsível é que o próxi-
mo presidente, seja ele qual 
for, independentemente da 
ideologia ou do credo, de-
penderá do Centrão para go-
vernar, para o bem ou para o 
mal. Vai depender muito da 
disposição do futuro man-
datário máximo de aceitar as 
velhas e maculadas práticas 
do Centrão.

O eleitorado até pode mu-
dar esse quadro nas eleições, 
mas é muito difícil impor uma 
derrota a quem detém a legis-
lação eleitoral e as máquinas 
públicas a seu favor.

“É o que falta para o Brasil receber investimentos de fora”
Paulo Guedes (Economia) sobre reforma do IR para taxar super-ricos e aliviar empresas

Bagagem: se passar gratuidade, Bolsonaro vetará

Sem chance
Se depender de quem acon-

selha o presidente sobre o 
assunto, o projeto que res-
suscita a gratuidade de baga-
gens vai morrer novamente.

Lobby poderoso
Paulo Guedes (Economia), 

Ciro Nogueira (Governo) e o 
secretário de Aviação, Ronei 
Glanzman, são sensíveis ao 
lobby das empresas aéreas.

Discurso unificado
A Anac, agência “regulado-

ra” da aviação civil, repro-
duz o discurso falacioso das 
companhias aéreas contra o 
despacho gratuito.

Eles mentiram
A Anac e as empresas pro-

meterem, em 2016, que a co-
brança por malas reduziria o 
preço de passagens. Era men-
tira. Triplicou, desde então.

Diesel no Brasil destoa do 
mercado estrangeiro

O aumento do diesel nas 
refinarias anunciado pela 
Petrobras como um “ajuste 
aos preços internacionais” 
mostra que a estatal segue 
explorando os brasileiros 
para auferir lucros exorbi-
tantes. Comparado com pa-
íses que têm produção de 
petróleo ou extensão terri-
torial semelhantes, o Brasil 
destoa com preços sempre 
muito acima da média. É o 
caso dos Emirados Árabes, 
EUA e China, todos praticam  
preços menores.

Emirados filantropos
Os Emirados Árabes têm 

produção similar à brasileira, 
segue a cotação internacional 
e o preço do diesel na bomba 
é R$5,64. Aqui, é quase R$7.

Outros gigantes
No Texas (EUA), por exem-

plo, o valor médio do litro de 
diesel de 30 dias é R$6,51. Na 
China, o valor do litro sai na 
bomba por R$6,19.

Sem necessidade
O anúncio, dois dias úteis 

após o presidente pedir por 
favor para que a Petrobras 
não aumentasse os preços, 
foi visto como pura retaliação.

Reino da lacrolândia
Após meses de silêncio e 

omissão, o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, reto-
mou a lacração diária contra 
o governo em declarações ou 
posts nas redes sociais, com 
insinuações e indiretas. Bem 
ao seu estilo.

Hipocrisia
Décio Odeone, ex-ANP, disse 

ontem que só merece “elogios” 
o lucro indecente de R$44,5 
bilhões da Petrobras nos três 
primeiros 90 dias de 2022, 
3.718% maior que em 2021. 
Em resumo: a Petrobras está 
ferrando você e arrebentando 
a economia brasileira, mas é 
para o seu bem.

Peçonha
A Secretaria de Saúde do 

DF registrou este ano cerca 
de 800 casos (em 2021 fo-
ram 2.595) de pessoas atin-
gidas animais peçonhentos. 
Quanto aos casos registra-
das no Congresso, os animais  
passam bem.

Goleada por 1x0
A discutir no Senado o de-

sempate em uma votação de 
30x30, terça (3), o Líder do Go-
verno, Eduardo Gomes (MDB-
-TO), disse não se importar 
com placar por um voto: “Nós, 
botafoguenses, estamos ha-
bituados a goleadas de 1x0”. 
No domingo, o Fogão golearia 
o Flamengo por 1x0. 

Aposta maranhense
No Maranhão, o dono do 

PL, Valdemar da Costa Neto, 
aposta fichas em Dr. Julinho, 
prefeito de São José de Ri-
bamar. O município tem fama 
de pagar o maior salário do 
país a professores da rede 
municipal.

Contagem regressiva
O admirado advogado e 

jornalista Fernando Ernesto 
Corrêa, sócio do Grupo RBS, 

irá lançar no dia 31, em Porto 
Alegre, seu livro de memórias 
O Lobista – negócios, política 
e jornalismo, um dos lança-
mentos mais aguardados de 
sempre. É baseado em sua 
vivência de mais de 60 anos.

Ele mesmo
Filho do ditador Ferdinand e 

da dona de 3 mil pares de sapa-
tos Imelda Marcos, Bongbong 
Marcos, agora presidente fili-
pino, já estrelou filme em que 
interpreta ele mesmo: Iginuhit 
ng Tadhana, ‘desenhado pelo 
destino’.

Onde já se viu?!
O CEO de montadora japo-

nesa dizia em entrevista que 
já passava de R$ 2,7 bilhões 
seus investimentos no Bra-
sil, quando ouviu o inconfor-
mismo de quem o entrevis-
tava: “Como assim? Por que  
o Brasil?”

Pensando bem...
...nunca houve fraude com-

provada nas eleições da Coreia 
do Norte.

PODER SEM PUDOR
Jânio e a torta
Como todo político em cam-

panha, o estômago de Jânio 
Quadros tudo aceitava sem 
direito a queixas e ele se der-
ramava em elogios, às vezes 
imerecidos. Foi o caso da tor-
ta de odor suspeito oferecida 
pela mulher de um prefeito, no 
interior de São Paulo. Ele men-
tiu: “Que delícia! Seria ótimo 
outro bocado para a viagem 
de amanhã!” Ao amanhecer, 
quando se preparava para 
partir, recebeu da orgulhosa 
senhora uma nova torta. Jâ-
nio agradeceu, comovido, até 
enxugou uma lágrima inexis-
tente. Mas a atirou no lixo, tão 
logo dobrou a esquina.

Carlos Santiago 
Advogado, sociólogo e cientista político

O projeto aprovado na Câmara restabelecendo o despacho gratuito de bagagens em viagens aéreas 
tem tudo para virar repeteco do ocorrido em 2019, e voltar a ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. 
No início do mandato, ele baixou medida provisória, como neste ano, alterando regras para o setor aéreo. 
Na ocasião, os deputados incluíram o fim da cobrança por bagagens. O Senado também aprovou, mas a 
medida foi vetada quando chegou ao Palácio do Planalto para sanção presidencial.

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

O sistema eleitoral 
Novas declarações do presidente da República, Jair Bol-

sonaro (PL), colocando em dúvida o sistema eleitoral bra-
sileiro, aumentam o clima de tensão política e provocam 
reações diversas contra a ameaça de “golpe” que ronda as 
eleições gerais deste ano.

Na quinta-feira (5), o presidente nacional do PL, Valdemar 
Costa Neto, divulgou que o partido contratará uma empresa 
para realizar auditoria “antes das eleições” de outubro a fim 
de medir o nível de inviolabilidade das urnas eletrônicas.

Especialistas alertam que tal auditoria é desnecessária, 
uma vez que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) realiza o 
procedimento antes, durante e depois da votação, um pro-
cesso que é livremente acompanhado por qualquer partido 
envolvido na batalha eleitoral.

Em live, Bolsonaro destacou que a auditoria terá que ser 
feita para “termos eleições livres de qualquer suspeita e 
de interesse externo”, provocando mais tensão no já con-
turbado processo pré-eleitoral brasileiro.

Dos Estados Unidos, o diretor da Agência Central de Inte-
ligência (CIA), William Burns, lançou um apelo para que Bol-
sonaro encerre seus ataques ao sistema eleitoral. Note-se 
que as manifestações de Burns sobre a questão remontam 
a 2021, sempre retidas em bastidores. Mas, agora, com as 
eleições brasileiras ameaçadas, os comentários vieram a 
público, tentando contribuir para aparar as arestas entre 
o Palácio do Planalto e o TSE.

A intervenção de Burns é vista como uma forma de alertar 
o Planalto sobre a posição norte-americana no atual emba-
te e ajudar a impedir a repetição, no Brasil, da invasão do 
Capitólio, ocorrida em 6 de janeiro de 2021, após a derrota 
de Donald Trump nas eleições americanas para Joe Biden.
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Prefeitura se reúne com entidade internacional 
para tratar sobre avanços na educação

Evento é resultado 
da Mesa Reate do 
Ministério Minas e 
Energia, ocorrida em 
setembro de 2021

O Governo do Amazonas 
realiza o Fórum Amazo-
nense de Petróleo e Gás 
Natural, nesta terça-feira 

(10), às 9h, no auditório Arivaldo 
Fontes do Senai, no Distrito In-
dustrial I, zona sul de Manaus. O 
evento tem como objetivo orde-
nar, articular e apoiar as ações das 
organizações que atuam no setor, 
visando a desenvolver a cadeia de 
valor de petróleo e gás natural. 

A abertura do evento será rea-
lizada pelo governador do Estado, 
Wilson Lima. A iniciativa busca a 
melhoria das condições de com-
petitividade da indústria, aumen-
to efetivo do índice de conteúdo 
local nos empreendimentos e 
operações da cadeia produtiva 
de petróleo e gás e proposição de 
estratégias de desenvolvimento, 
além do mapeamento e divul-
gação das demandas regionais 
na carteira de investimentos e 
operações da cadeia produtiva 
de petróleo e gás.

O secretário executivo de Mi-
neração, Energia, Petróleo e 
Gás (Semep), da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
(Sedecti), Marco Antonio Villela, 
reforça que o Fórum Amazonen-
se de Petróleo e Gás Natural 
será realizado em parceria com 
a Federação das Indústrias (Fie-
am), com empresas do setor de 
petróleo e gás, academias, Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), entre  
outras entidades.

“Vamos todos trabalhar em 

DIVuLGAçãO

DIVuLGAçãO

Conversas com a entidade são conduzidas pela titular da Semed, Dulce Almeida

A titular da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Semed), 
professora Dulce Almeida, 
representou a Prefeitura 
de Manaus, nesta segunda-
-feira (9), em uma reunião 
com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID).

A pauta foi a revisão de 
carteira do Projeto de Ex-
pansão e Melhoria Edu-
cacional da Rede Pública 
Municipal de Manaus (Pro-
emem), que consiste em 
uma avaliação dos dados 
do programa, voltada às 
metas, desafios e melho-
rias. O encontro ocorreu de  
modo on-line.

O projeto é desenvolvido 
pela Semed e possui qua-
tro componentes: expansão 
da cobertura do ensino da 
educação infantil e ensi-
no fundamental; melhoria 
da qualidade da educação; 

gestão, monitoramento e 
avaliação; e apoio à gestão 
administrativa.

O Proemem é realizado 
com recursos do BID, or-
ganização financeira mun-
dial, com sede na cidade de 
Washington, Estados uni-
dos da América (EuA), em 
contrapartida com recursos 
da Prefeitura de Manaus.

A professora Dulce Almei-
da reforçou que a educação 
tem sido prioridade na ges-
tão do prefeito David Almei-
da, por intermédio de parce-
rias e programas inovadores.

“Este encontro é de suma 
importância para a educa-
ção de Manaus, porque esta 
parceria que temos com o 
BID, por meio da execução 
do Proemem, possibilita 
resultados significativos e 
essenciais para que possa-
mos alcançar a excelência na 

educação municipal, confor-
me as diretrizes do prefeito 
David Almeida. Portanto, te-
nho certeza que este proje-
to ainda irá trazer avanços 
ainda maiores para nossos 
queridos alunos”, destacou.

O subsecretário de Admi-
nistração e Finanças, Lou-
rival Praia, explicou sobre 
a mudança na questão da 
contrapartida orçamentá-
ria para que o programa 
ocorra com êxito.

“Organizamos a questão 
da contrapartida, que an-
tes era meio a meio, ou 
seja, 54 milhões de dóla-
res para os dois entes en-
volvidos. Agora, ficará so-
mente 40 milhões para a 
prefeitura. Além de atua-
lizarmos as demandas da 
secretaria em relação às 
iniciativas que temos para o  
Proemem”, enfatizou.

Política 5
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conjunto para ordenar e articu-
lar a cadeia de petróleo e gás no 
Estado nas aéreas de serviços e 
da indústria, porque essa é uma 
área muito grande e tem todo um 
sistema que funciona ao redor. 
Então, a ideia é agregar a isso de 
forma organizada e o Fórum vai 

juntar esses parceiros que são 
as empresas que atuam direta-
mente na área, além das demais 
entidades, para que possamos 
fortalecer toda a cadeia produti-
va de petróleo e gás no Estado”, 
explicou.

Fórum Amazonense
O Governo do Amazonas irá 

instalar o Fórum Amazonense de 
Petróleo e Gás Natural, que é 
fruto de uma demanda a partir 
da última reunião do Programa 
de Revitalização das Atividades 
de Exploração e Produção de 

EDUCAÇÃO

Wilson Lima abre Fórum Amazonense 
de Petróleo e Gás Natural

O evento é promovido pelo Ministério de Minas e Energia

Petróleo e Gás Natural em Áreas 
Terrestres – Mesa REATE, que 
aconteceu em setembro do ano 
passado em Manaus. O evento 
é promovido pelo Ministério de 
Minas e Energia.

“O Fórum vai ajudar muito e ser-
virá como uma grande ferramenta 
para o setor de petróleo e gás. O 
Fórum é fundamental porque a 
ideia é desenvolver toda a cadeia 
produtiva, e, desenvolvendo a ca-
deia produtiva, poderemos tra-
zer fabricantes de peças para cá, 
fornecedores ligados à indústria 
de petróleo e gás, importadores, 
área de serviços como hotelaria, 
área de incentivo voltada para 
a capacitação de profissionais e 
treinamentos de equipes já que 
trazemos muito profissionais de 
fora. Essa capacitação vai ser 
muito bem trabalhada e por isso 
estamos trazendo as academias e 
universidades, o que vai gerar em-
prego para o Amazonas”, aponta o 
secretário Marco Antonio Villela.

Outras frentes
Além de ordenar a cadeia de 

petróleo e gás do Amazonas, o 
Fórum Amazonense de Petróleo 
e Gás Natural também irá incen-
tivar o fornecimento de bens e 
serviços pela indústria local, face 
aos investimentos e operações 
regionais da cadeia produtiva de 
petróleo e gás.

A iniciativa também visa estimu-
lar empresas nacionais a incorpo-
rar processos inovadores, inserir 
pequenas e microempresas na 
cadeia produtiva de petróleo e 
gás e promover o relacionamento 
entre os órgãos governamentais, 
formuladores de políticas e pro-
gramas, e as demais instituições 
que atuam na cadeia produtiva de  
petróleo e gás.

Outra missão dada ao Fórum é 
de incorporar e acompanhar as 
atividades estabelecidas no Mesa 
Reate Amazonas.
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TSE rejeita novas propostas 
de militares para eleições Com ministro 

do STF, TCE-AM 
realiza fórum

Tribunal eleitoral res-
ponde a sete questio-
namentos das Forças 
Armadas em meio à 
pressão de Bolsonaro e 
ministro da Defesa

O TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral) informou 
nesta segunda-feira 
(9) que rejeitou novas 
sugestões das Forças 

Armadas sobre o processo elei-
toral de 2022.

A decisão da corte ocorre no 
momento em que o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) amplia in-
sinuações golpistas, ataques às 
urnas e promete uma auditoria 
que pode “complicar” o tribunal.

O TSE nega de forma assertiva 
3 das 7 sugestões e diz que o 
restante já está em prática, ou 
seja, que não há o que mudar.

Em ofício enviado aos mem-
bros da CTE (Comissão de Trans-
parência Eleitoral), órgão que 
tem uma cadeira para as Forças 
Armadas, o presidente do tribu-
nal, Edson Fachin, reafirma que o 
pleito deste ano terá segurança.

“A Justiça Eleitoral tem his-
toricamente assegurado a rea-
lização de eleições íntegras em 
nosso país. O êxito e a credibili-
dade conquistados pela institui-
ção nesta tarefa maior de pro-
moção da democracia firmam 
esta Justiça especializada como 
verdadeiro patrimônio imaterial 
da sociedade brasileira”, afir-
mou Fachin.

Bolsonaro disse, na última 
semana, que o tribunal deve-
ria “agradecer” ao Ministério 
da Defesa pelas propostas e 
“tomar providências”.

Na resposta divulgada nes-
ta segunda, a equipe do TSE 
aponta que as Forças Arma-
das confundem “conceitos” e 
erram cálculos ao apontar risco 
de inconformidade em testes de 
integridades das urnas.

O tribunal rejeita alterar, na 
eleição deste ano, a forma de 
seleção das urnas que vão pas-

DivuLgAçãO

sar por este tipo de auditoria, 
apesar de reconhece que a 
escolha pode mudar nos pró-
ximos pleitos.

O tribunal ainda repete que 
não há “sala secreta” de totali-
zação dos votos, um argumento 
repetido, sem provas, pelo pre-
sidente Bolsonaro.

A equipe da corte eleitoral 
reafirma que já há mecanismos 
de reação caso alguma irregu-
laridade na contagem dos votos 
seja detectada.

Em fevereiro, o TSE publicou 
em seu site documento com 
respostas a uma série de ques-
tionamentos das Forças Arma-
das. Depois disso, os militares 
enviaram fora do prazo, segun-
do o TSE, outras sete propostas.

O ministro da Defesa, Pau-
lo Sérgio Nogueira, e Bol-
sonaro cobraram na últi-
ma semana a divulgação  
destes documentos.

Em ofício enviado à CTE, Fa-
chin disse que o TSE “manterá 

a sua firme atuação voltada a 
garantir paz e segurança nas 
eleições, a aprimorar o proces-
so eleitoral, a propagar infor-
mações de qualidade”.

O magistrado ainda afirma 
que o tribunal eleitoral irá 
“exortar o respeito ao resulta-
do das eleições como condição 
de possibilidade do Estado de 
Direito Democrático e de uma 
sociedade livre, justa e solidária, 
nos termos da Constituição da 
República Federativa do Brasil.”

TRIBUNAL 

Com a presença do 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski 
já confirmada, a Escola 
de Contas Públicas do 
Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM) re-
alizará, nos dias 18 e 19 
de agosto, o ‘Fórum in-
ternacional de Controle’.

O evento será realiza-
do em parceria com a 
editora Fórum, respon-
sável pelo deslocamen-
to, hospedagem e a or-
ganização do seminário, 
que disponibilizará 170 
vagas presenciais, além 
da transmissão pelas 
redes sociais oficiais 
do TCE e certificação  
aos inscritos.

“É importante que 
o Tribunal de Contas 
vá além de exercer o 
próprio controle, e de-
monstre, com a reali-
zação de eventos como 
esse, que também ins-
trui e orienta os demais 
órgãos a exercê-lo da 
forma correta. Contar 
com grandes nomes 
do direito nacional e 
internacional qualifi-
ca, ainda mais, nossas 
discussões”, destacou 
o presidente da Corte 
de Contas, conselheiro 
Érico Desterro.

Além da presença do 
ministro do STF, outros 
grandes nomes do di-
reito internacional já 
confirmaram presença, 
dentre eles, o ministro 
do Tribunal de Contas 
da união (TCu), doutor 
Bruno Dantas, e o pro-
fessor-doutor da uni-
versidade de Coimbra, 
Pedro gonçalves.

Outros sete profes-
sores e autoridades do 
direito nacional e in-
ternacional terão pre-
sença confirmada nos 
próximos dias dias.

CBA, o possível e o necessário 
Enfim, um passo decisivo foi 

dado para a emissão do CNPJ 
do CBA - Centro de Bionegócios 
da Amazônia. Com empenho da 
Suframa, gestão Algacir Polsin, e 
a obstinação do gestor do CBA, 
Fábio Calderaro, foi lançado no 
último dia O6, o edital de chama-
mento dos candidatos a assumir 
a OS-CBA, agora como organiza-
ção social que pode agregar um 
novo patamar de Bioeconomia 
na região. Embora difícil de com-
preender ou aceitar o fato, duas 
décadas se passaram para essa 
afirmação. A história vai-se de-
bruçar nesse imbróglio. importa 
agora que está muito perto a 
definição/implantação do mo-
delo de gestão do CBA, uma 
matriz econômica possível e ne-
cessária para a diversificação e 
adensamento do polo industrial 
de Manaus. Fomos testemunhas 
dessa obstinação recente em 
fazer com que a integração do 
Norte ao Brasil Central saísse 
das intenções do menos Brasí-
lia e mais Amazônia, fundamen-
tal para assegurar direitos de 
resgatar a diversidade biológica 
como fator de prosperidade e re-
afirmação da sustentabilidade, 

nossa definição inalienável do 
modo de produção da ZFM. Es-
tão de parabéns os promotores 
e catalisadores desta definição.

O caráter estratégico da ins-
tituição 

Olhando pelo retrovisor, vol-
temos ao ano 2000, no am-
biente de constituição do CBA, 
e sua definição de propósitos, 
foi criado o PROBEM-Amazô-
nia, um programa de biologia 
molecular, de caráter estraté-
gico, que constituiria o Polo de 
biotecnologia na Zona Franca 
de Manaus. O vaivém das de-
finições e das vaidades para 
definir a paternidade dessa 
criança, são algumas das ver-
sões/especulações  para fazer 
nascer uma economia das mais 
evidentes e urgentes de nos-
sa região. Todos concordaram 
sempre com essa obviedade 
e disputavam sem sentido a 
prioridade das bravatas do in-
fantilismo institucional.

Transparência, compromis-
so e competência 

Mesmo assim, não seremos 
ingênuos de acreditar que, por 

um passe de mágica, tudo mu-
dará do dia para a noite. urge 
ficarmos vigilantes mais do que 
outrora zelando pela transpa-
rência, compromisso e compe-
tência dos movimentos que se 
seguem. Entre a percepção da 
obviedade de nosso Eldorado 
verde e a antecipação dessa 
utopia, teremos prováveis opor-
tunidades de emprego renda e 
crescimento da economia e da 
melhoria da vida social, enfim, 
uma saída possível e mais do 
que nunca necessária. 

Proibicionismo vesgo 
Quando iremos conquistar o 

direito de aplicar na região os 
recursos aqui gerados como 
determina o mandamento 
constitucional? Esses recursos 
são cruciais para qualificação 
dos recursos humanos e im-
plantação de parques tecno-
lógicos de pesquisa, desenvol-
vimento e interlocução com o 
mercado. Além disso, é preciso 
sacudir a legislação proibicio-
nista, não apenas trocando a 
letra dos dispositivos, mas a 
cultura distorcida que descam-
ba para a venda de dificuldades 

para auferir facilidades. 

Empreendedor não é malfeitor 
Essa legislação, muitas vezes 

equivocada em sua interpreta-
ção, considera o empreendedor, 
antes de tudo, como um malfei-
tor. Ou seja, ele é um marginal do 
ponto de vista da lei até provar 
o contrário. Finalmente, os re-
cursos aqui gerados, se aplica-
dos em porcentagens discretas 
para provimento de infraestru-
tura, em menos de uma década, 
retornariam com faturamentos 
capazes de ampliar os tributos, 
expandir a riqueza e alargar as 
oportunidades de emprego ren-
da, reduzindo a mazela da exclu-
são social. 

Bio & Tic 
No próximo mês, Manaus vai 

mostrar ao mundo o evento Ex-
poAmazonia BioTic, um ensaio 
do futuro de tudo aquilo que 
já começou, com a inovação 
tecnológica a partir da flores-
ta, congregando Bioeconomia 
com Tecnologia da informação 
e da Comunicação em novos 
arranjos que movimentem o 
capital intelectual, científico e 

inovador aqui consolidado e o 
almoxarifado de biodiversida-
de de que dispomos. 

Mesquinhez ou leseira?
 É preciso, portanto, revisitar 

a relação entre o que é possível 
e o que é necessário fazer, se-
guindo na batalha de conquista 
da segurança jurídica e atentos 
aos ditames da colaboração 
e da integração do país, para 
reduzir as injustas disparida-
des de crescimento econômico 
e desenvolvimento social e a 
eventualidade da tentação au-
toritária. Nesse contexto, per-
de o sentido a querela política 
para fazer valer o expediente 
constitucional e o legítimo an-
seio da Amazônia em resguar-
dar o acesso a um novo padrão 
de desenvolvimento e sua in-
serção no sumário de uma nova 
civilização brasileira. O resto é 
mesquinhez ou leseira.

(*) Nelson é economista, 
empresário e presidente do 
Sindicato da indústria Meta-
lúrgica, Metalomecânica e de 
Materiais Elétricos de Manaus, 
Conselheiro do CiEAM e vice-
-presidente da FiEAM.

As Forças Armadas 
haviam feito pro-
postas sobre sete 
assuntos, que fo-
ram respondidas 
pelo TSE
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Petrobras aumenta em 8,87% preço do diesel

Auxílio destina-se a 
famílias atingidas em 
municípios em situa-
ção de emergência ou 
calamidade

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, regula-
mentou o Auxílio Estadual 
Enchente para atender 

famílias prejudicadas por desas-
tres naturais e tecnológicos no 
estado, como a cheia dos rios. 
No valor de R$ 300, o benefí-
cio em parcela única vai apoiar a 
população que reside em áreas 
diretamente atingidas, em municí-
pios em situação de emergência e  
calamidade pública.

O decreto com a regulamentação 
foi encaminhado para publicação, 
nesta segunda-feira (09/05), no 
Diário Oficial do Estado. Uma das 
primeiras cidades atendidas pelo 
benefício será Parintins, onde uma 
forte chuva causou prejuízos, ala-
gou residências e desabrigou fa-
mílias, no mês de abril.

Para receber o Auxílio Estadual 
Enchente, o cidadão precisa residir 
dentro da área afetada pelo de-
sastre, tendo sofrido diretamente 
as consequências do fenômeno 
natural. Outra questão importante 
é que os municípios precisam ter a 
situação de Emergência ou Esta-
do de Calamidade Pública devida-
mente regularizados, com decreto 
homologado pela Defesa Civil.

O benefício é destinado a pesso-
as com renda familiar de até dois 
salários mínimos, limitados a um 
contemplado por núcleo familiar.

O Auxílio Estadual Enchente é 
uma das ações do governador 
Wilson Lima para apoiar a popu-
lação que sofre com a cheia dos 
rios no Amazonas. A Defesa Civil 
vem acompanhando a situação 
em cada cidade. Na Região Metro-
politana de Manaus, os trabalhos 
foram reforçados em Itacoatiara, 
desde ontem, porque o municí-
pio registrou diversos problemas 
após um temporal, que deixou 
mais de 800 famílias em situação 
de alagamento.

Itacoatiara recebe R$ 1,1 milhão

PAtRíCIA LIMA

DIvULgAçãO

Esse é o primeiro reajuste do combustível em 60 dias

Nesta segunda-feira, Wilson 
Lima vistoriou os trabalhos na ci-
dade e determinou a entrega de 
cestas básicas para as famílias atin-
gidas, além de anunciar repasses da 
ordem de R$ 1,1 milhão para apoiar 
os trabalhos de recuperação que 
serão realizados pela Prefeitura.

Ainda no domingo, o governador 
determinou a mobilização da De-
fesa Civil do Estado, que chegou 
até o município para identificar 
as principais necessidades da 
população. Após trabalho con-

junto com a Prefeitura, o órgão 
estimou que, em média, 840 fa-
mílias foram afetadas, chegando 
até 4,2 mil pessoas com casas 
atingidas por alagamentos, com 
o prejuízo de, pelo menos, 25  
famílias desabrigadas.

Os recursos devem ser destina-
dos à compra de itens de necessi-
dades básicas, como kits de higiene 
pessoal, kits de limpeza, madeiras 
para a construção de pontes, boti-
jas de gás, e outros itens, que serão 
destinados à população afetada 

pela chuva.
Além disso, a Secretaria de Es-

tado de Justiça, Direitos Huma-
nos e Cidadania (Sejusc) enviou 
duas cadeiras de rodas, que foram 
entregues a cadeirantes afetados 
pela subida das águas.

Durante a forte chuva que atin-
giu o município de Itacoatiara, 
uma parte da rodovia AM-010, 
que interliga o município à capital, 
ficou comprometida. Segundo o 
governador, equipes da Secreta-
ria de Estado de Infraestrutura 

(Seinfra) foram encaminhadas ao 
local, ainda na madrugada desta 
segunda-feira, para realizar re-
paros emergenciais.

“A gente tem um período compli-
cado agora, porque é um período 
chuvoso, então é difícil a gente 
tocar obras, mas nós já encaminha-
mos as máquinas, estão chegando 
inclusive com brita, a gente tem pá 
mecânica, escavadeira e até o final 
do dia aquele trecho mais compli-
cado estará mais trafegável”, disse 
o governador.

reajuste

 A Petrobras anunciou ontem 
(9) um reajuste de 8,87% no 
preço do diesel para as distri-
buidoras. O preço do litro do 
combustível no atacado passa-
rá de R$ 4,51 para R$ 4,91, um 
aumento de R$ 0,40 a partir 
de amanhã (10).

Segundo a empresa, esse é 
o primeiro reajuste do com-
bustível em 60 dias. A ga-
solina e o gLP tiveram seus  
preços mantidos.

Com o reajuste, a mistura 
obrigatória de 90% de diesel 
A e 10% de biodiesel passará a 
custar para a distribuidora R$ 
4,42 por litro, em vez dos atuais 
R$ 4,06, uma alta de R$ 0,36.

Essa é a parcela da Petrobras 
no preço cobrado do consu-

midor, que ainda inclui custos 
e margens de lucro das dis-
tribuidoras e dos postos de 
combustível, além do ICMS.

A empresa justifica o aumen-
to informando que o balanço 
global de diesel está sendo im-
pactado, nesse momento, por 
uma redução da oferta frente 
à demanda.

“Os estoques globais estão 
reduzidos e abaixo das míni-
mas sazonais dos últimos cinco 
anos nas principais regiões su-
pridoras. Esse desequilíbrio re-
sultou na elevação dos preços 
de diesel no mundo inteiro, com 
a valorização deste combustí-
vel muito acima da valorização 
do petróleo. A diferença entre 
o preço do diesel e o preço 

do petróleo nunca esteve tão 
alta”, informa a empresa na 
nota divulgada à imprensa.

A Petrobras informa ainda 
que suas refinarias estão ope-
rando próximo ao nível máximo 
e que o refino nacional não tem 
capacidade de atender a toda 
a demanda do país.

“Dessa forma, cerca de 30% 
do consumo brasileiro de diesel 
é atendido por outros refinado-
res ou importadores. Isso signi-
fica que o equilíbrio de preços 
com o mercado é condição ne-
cessária para o adequado su-
primento de toda a demanda, 
de forma natural, por muitos 
fornecedores que asseguram 
o abastecimento adequado”, 
explica a Petrobras na nota.

Economia
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Wilson regulamenta Auxílio 
Estadual Enchente de R$ 300

No valor de R$ 300, o benefício em parcela única vai apoiar a população que reside em áreas diretamente atingidas
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os 11 impostos que serão zerados são de produtos que pesam no bolso do brasileiro

Governo deve zerar imposto de 
importação de aço e mais 10 produtos Loterias 

notificadas por 
venda casada 

PROCON-AM

o instituto de Defesa 
do Consumidor (Procon-
-aM) notificou as lo-
terias Caixa ontem 9, 
por suspeita de venda 
casada em aplicativo.. 
o Procon-aM cita a exi-
gência de R$ 30 como 
valor mínimo para com-
pras no aplicativo lote-
rias Caixa, sendo que o 
serviço conta com opções 
de apostas a partir de R$ 
2,50. Com isso, o consumi-
dor fica obrigado a adqui-
rir certo número em apos-
tas para efetuar a compra. 
No documento, o Procon-
-aM recomenda que a 
empresa faça a readequa-
ção imediata das ofertas 
disponíveis no aplicativo, 
e que apresente esclare-
cimentos junto ao órgão 
em um prazo de dez dias. 
“a venda casada é algo 
que tem sido combatido 
pelo Procon amazonas, e, 
nesse caso, identificamos 
que o aplicativo da Caixa 
condiciona valor mínimo 
para sua utilização, o que 
não é permitido perante 
a lei. o objetivo da nossa 
ação é garantir aos consu-
midores o livre exercício 
dos seus direitos”, afirma 
o diretor-presidente do 
Procon-aM, Jalil Fraxe. 

o governo federal prepa-
ra uma medida para zerar 
a alíquota do imposto de 
importação de 11 produtos, 

entre eles, o aço. o corte deve ser 
anunciado na próxima quinta-feira, 
11, e inclui produtos da cesta básica 
e da construção civil. o governo deve 
anunciar no mesmo dia uma nova 
redução geral de 10% na Tarifa Ex-
terna Comum (TEC) do Mercosul, o 
que incidiria sobre quase todas as 
importações brasileiras, deixando de 
fora poucos setores, como automó-
veis e cana de açúcar. as informações 
são do Estadão. 

o ministro da Economia, Paulo 
guedes, tem reunião agendada 
para hoje, 10, com representantes 
da indústria de aço. os 11 impostos 
que serão zerados são produtos que 
pesam no bolso do brasileiro e têm 
ajudado a aumentar a inflação. a 
avaliação é que a redução do tributo 
para importados pode ser feita sem 
prejudicar a indústria nacional, já que 
decreto do presidente Jair Bolsona-
ro ampliou a redução do imposto 
sobre Produtos industrializados (iPi) 
de 25% para 35%.  Na semana pas-
sada, porém, o ministro alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu de forma 
parcial, a medida para os produtos 
industrializados no restante do Bra-

O corte deve ser anun-
ciado na próxima quin-
ta-feira, 11, e inclui pro-
dutos da cesta básica e 
da construção civil.

sil que concorrem com os fabricados 
na Zona Franca de Manaus.

Mercosul
além de zerar o imposto para os 11 

produtos, o governo brasileiro tam-
bém estuda uma nova redução nas 
tarifas cobradas para importações 
de fora do Mercosul. a justificativa 
é a guerra no leste Europeu que 
tem causado o aumento da inflação, 
o que permitiria o corte de tarifas.

Reforma tributária 
Para destravar a reforma tributária 

no Senado, o ministro da Economia, 
Paulo guedes, disse ontem (9) que o 
governo pode apresentar uma ver-
são “mais enxuta” do projeto com a 
proposta de aumento do imposto 
de renda sobre os super-ricos e re-
dução dos impostos cobrados sobre 
as empresas.

“a hora é agora. Já aprovamos 
essa reforma na Câmara [dos De-
putados], ela está travada no Se-
nado. Podemos fazer uma versão 
mais enxuta, tributando os super-
-ricos e reduzindo o imposto sobre 
as empresas”, disse guedes. o mi-

nistro defendeu ainda o fim de toda 
tributação sobre a indústria “para 
permitir que o Brasil, que tem to-
das as matérias-primas, seja uma 
potência mundial”. Ele disse que o 
governo já segue nesse caminho, 
e mencionou a redução no impos-
to sobre Produtos industrializa-
dos (iPi). a fala do ministro ocorre 
depois de o ministro alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ter suspendido, na 
sexta-feira (6), parte da redução 
do iPi, atendendo pedido da Zona 
Franca de Manaus. 
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Governador beneficia 9 mil 
policiais militares e bombeiros 

‘Mudinho’ leva seis tiros e 
morre no Bairro da União

Decreto com as re-
gras para o benefício 
de R$ 3.098,46, em 
2022, foi encaminha-
do para publicação 
no Diário Oficial 

O efetivo de 8,9 mil policiais 
militares e bombeiros mi-
litares do Amazonas vai 
receber o abono farda-

mento, este ano. Nesta segunda-
-feira (09/05), o governador Wil-
son Lima assinou o decreto que 
disciplina a concessão do benefí-
cio no valor de R$ 3.098,46, des-
tinado à aquisição de fardamento 
por servidores da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com o decreto, que 
foi encaminhado para publicação 
no Diário Oficial do Estado (DOE), 
cada policial militar ou bombeiro 
militar terá direito ao abono, que 
será pago em cota única. Os re-
cursos serão disponibilizados na 
conta do servidor no mês de ani-
versário, observado o calendário 
de pagamento da Polícia Militar 
do Amazonas (PMAM) e do Corpo 
de Bombeiros Militar (CBMAM).

Na PMAM, o abono vai ser pago 
para os 7.830 policiais da ativa, 
enquanto no CBMAM a medida 
alcançará o efetivo de 1.079 milita-
res. A expectativa é que o Governo 
injete R$ 27,6 milhões na econo-
mia do estado com a liberação do 
benefício aos servidores militares 
do estado.

Segurança
Entre o primeiro dia do mês 

de maio e esta segunda-feira (9), 

TÁCIO MELO/SECOM

Nesta segunda-feira (9), Wilson Lima assinou o decreto que disciplina a concessão do benefício no valor de R$ 3.098,46

TIROS

Da redação

Bruno Dacio da Silva, 
conhecido como “Mu-
dinho”, de 28 anos, foi 
morto por disparos de 
arma de fogo, na tar-
de desta segunda-feira 
(9), em um rip-rap no 
Bairro da União, Zona 
Centro-Sul de Manaus.

Segundo informa-
ções preliminares da 
polícia, Bruno estava 
almoçando, no beco 
Beira Rio, quando foi 
surpreendido por três 
homens que efetuaram 
os disparos contra a ví-
tima. Dos sete disparos, 
seis atingiram a cabeça. 
O homem não resistiu 
aos ferimentos e mor-
reu no local.

As equipes de 23ª 
Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom) 
foram acionadas, mas 
os criminosos não fo-
ram capturados.

O Serviço Móvel de 
Urgência chegou ao lo-

cal do crime e consta-
tou o óbito, e o Instituto 
Médico Legal (IML) foi 
acionado para remover o 
corpo. A Delegacia Espe-
cializada em Homicídios 
e Sequestros (DEHS) vai 
investigar o caso.

Feminicídio
Oscar Salomão An-

garita Manoel, de 42 
anos, foi preso pelo 
crime de feminicídio 
praticado contra sua 
companheira, uma 
mulher que tinha 39 
anos. O fato ocorreu na 
última quinta-feira (5), 
no município de Beja-
min Constant (distan-
te a 1.119 quilômetros 
de Manaus).

A vítima estava na 
sala de sua residên-
cia, momento em que 
o indivíduo chegou 
ao local sob efeito de 
bebidas alcoólicas, e 
começou a agredi-la 
fisicamente, resultan-
do em seu óbito.

Corpos são encontrados sem 
cabeça em igarapés de Manaus

REPRODUÇÃO

Os dois corpos foram encontrados nos igarapés do São Jorge e Educandos, em Manaus

Bianca Fatim

Dois corpos, do sexo 
masculino e até o mo-
mento não identificados, 
foram encontrados sem 
cabeça, em igarapés dis-
tintos de Manaus, no final 
de domingo (8) e início de 
segunda-feira (9).

O primeiro dos decapi-
tados foi encontrado no 
bairro São Jorge, zona 
Oeste da capital, no fim 
da tarde. Horas depois, o 
segundo foi encontrado 
nas águas do bairro Edu-
candos, com as mesmas 
marcas violentas.

O primeiro, no Igarapé 
do São Jorge, foi encon-
trado por um canoeiro que 
avistou o corpo, no fim da 
tarde deste dia das mães. 

Durante a noite, por volta 
das 21h, moradores do bair-
ro Educando acionaram a 
2ª Cicom e informaram que 
possivelmente, tinha um 
corpo, o segundo do dia, no 

cORpOS

igarapé. O Corpo de Bom-
beiros Militar do Amazonas 
(CBMAM), se deslocou até 
lá e removeu o cadáver.

Assim como o anterior, a 
vítima também foi deca-
pitado e estava com mar-
cas ainda mais violentas. 
Ele estava sem o braço 
direito e parte da perna 

direita, além de vários 
golpes de arma branca 
na região do peito e lado 
esquerdo do abdômen.

Duas horas depois após 
a remoção, a cabeça da ví-
tima foi encontrada boian-
do às margens do igarapé 
do Educandos. O Instituto 
Médico Legal (IML) remo-

veu o corpo, que está a 
disposição para reconhe-
cimento no necrotério.

Pela similaridade dos 
crimes e por terem sido 
encontrados quase no 
mesmo momento, apesar 
dos locais distintos, am-
bos podem ter a relação 
e motivação.
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as apreensões efetuadas pelos 
agentes que atuam na Base Flu-
vial Arpão geraram mais de R$ 
3 milhões em prejuízo ao crime. 
No mesmo período, a Base Arpão 
prendeu 11 pessoas por tráfico de 
drogas. Os dados são do Gabinete 
de Gestão Integrada de Fronteiras 
e Divisas (GGI-F), da Secretaria de 
Segurança de Estado de Seguran-
ça Pública do Amazonas (SSP-AM). 

Lançada pelo governador Wil-
son Lima em agosto de 2020 
para combater o narcotráfico, a 
pirataria e os crimes ambientais 
na região do rio Solimões, a Base 
Arpão está localizada nas proxi-
midades do município de Coari 
(a 363 quilômetros de Manaus). 
Ao todo, a Base Arpão registrou 
R$ 3.672.880,00 de prejuízo ao 
crime somente neste período de 

nove dias. 
Segundo o coordenador do GGI-

-F, capitão Diego Magalhães, o 
êxito das grandes apreensões é 
resultado do trabalho integrado 
entre a inteligência e apoio dos 
cães farejadores da Companhia 
Independente de Policiamento 
com Cães (CIPCães).

Durante as ações, foram retira-
dos das mãos de infratores mais 

de 95 quilos de entorpecentes, 
entre maconha e cocaína, além de 
uma embarcação. O coordenador 
explica que a presença da polícia 
naquela região além de causar 
prejuízo ao crime, leva segurança 
para a população.

“Através dos relatos que os ribei-
rinhos nos repassam, visualizamos 
que eles passaram a viver em um 
ambiente mais tranquilo”, disse.
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Loja Maçônica Esperança e 
Porvir Nº 1 promove homenagem

Servidores são regularizados 
por programa da Prefeitura

Celebração da loja ma-
çônica mais antiga do 
estado do Amazonas 
aconteceu em alusão 
ao Dia das Mães 

Bianca Fatim

Cumprindo tradição da Ma-
çonaria e reconhecendo 
o valor da mulher, a Loja 
Maçônica Esperança e Por-

vir Nº 1 realizou, neste sábado 
(7), a “Sessão Branca” (Reunião 
com Maçons e não Maçons) em 
homenagem ao Dia das Mães. O 
templo, localizado na Bernardo 
Ramos, no Centro de Manaus, 
recebeu mães, esposas, cunhadas 
e convidados especiais.

A sessão, carregada de homena-
gens especiais e emoções, exalta 
a importância das mulheres para 
maçonaria, principalmente mães 
e esposas, que são essenciais na 
decisão dos homens em participar 
da organização.

O Venerável Mestre da loja, que 
é a mais antiga do Amazonas, 
Bruno Gimack Salgado, revelou 
que o evento de 2022 é mais do 
que especial, pois é o retorno da 
tradição, já que não era realizado 
há dois anos devido à pandemia.

“Esse é um evento que temos 
dentro da tradição maçônica. E 
fazemos a ritualística, que é, jus-
tamente, essa homenagem para 
as mães. E nesse reconhecimento, 

Em pouco menos de um ano e meio, 3.900 servidores tiveram a vida funcional revisada

Quase 4 mil servidores da Secreta-
ria Municipal de Educação (Semed) 
tiveram a vida funcional revisada pela 
Prefeitura de Manaus através do pro-
grama de Valorização dos Profissionais 
da Educação. Os benefícios são tantos 
para quem atua no magistério quanto 
no setor administrativo.

Em pouco menos de um ano e meio 
da atual gestão, 3.900 servidores ti-
veram a vida funcional revisada. Com 
a implantação de um sistema informa-
tizado, a Semed pretende analisar, de 
forma célere, os processos recebidos, 
aumentando assim os números de 
servidores beneficiados.

O total de 3.900 servidores regula-
rizados é o resultado dos 4.596 pro-
cessos instruídos, muitos servidores 
possuem mais de uma matrícula e 
cada uma gera um processo dife-
rente.  Desses processos, já ocorreu 
a publicação de atos de evoluções 
funcionais, que beneficiaram 871 ser-
vidores, sendo 549 em 2021 e 322 até 

abril deste ano, que alguns desses 
servidores tiveram os atos já assinados 
pela secretária municipal de educação, 
professora Dulce Almeida.

“Seguindo o plano do prefeito David, 
estamos valorizando o servidor da Se-
med com reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido na educação de Manaus. 
Dessa forma, estamos agilizando para 
que todos que tenham dado entrada 
nos seus processos sejam aprovados o 
mais rápido possível e aproveitem esse 
benefício”, declarou Dulce.

Todos os processos recebidos pela Se-
med são encaminhados para as secreta-
rias municipais de Administração, Plane-
jamento e Gestão (Semad), de Finanças e 
Tecnologia da Informação (Semef) e Casa 
Civil, que seguem o fluxo para publicação 
dos atos de evoluções funcionais.

Estamos solucionando no intuito de 
que o servidor não venha a ter pro-
blema no futuro, principalmente no 
ato da tão merecida aposentadoria”, 
disse Thiago Correa, chefe na Semed.

VALORIZAÇÃO

A sessão, carregada de homenagens especiais e emoções, exaltou a importância das mulheres para a maçonaria

RuAN SOuzA/SEMCOM

entregamos rosas, fazemos algu-
mas declarações, mostrando a 
importância das mães para todos”.

Durante a sessão especial, uma 
das tradições é levar a mãe mais 
idosa e a mais nova ao altar, para 
que elas representem todas as 
mães que estão ali. Na ocasião, 
as homenageadas receberam um 
lindo buquê de rosas e palavras 
que exaltam a importância da 
mulher na sociedade.

A mãe mais idosa foi Yolanda 
Bastos de Moraes, de 87 anos, que 
ressaltou a felicidade que sentiu 
ao receber um buquê de flores e 
ter sido uma das representan-

tes das homenageadas durante 
a cerimônia.

Avó de um dos membros, Yolanda 
se impressionou com o ritual e com 
as partições dos jovens DeMolays, 
que também prestaram uma emo-
cionante homenagem às mães.

“Ritual muito bonito, uma ce-
rimônia muito séria, jovens par-
ticipando, eu achei muito inte-
ressante. Muito feliz de ter meu 
neto participando”, declara a 
homenageada mais experiente.

A importância da mulher
Na maçonaria, a mulher tem um 

papel essencial na entrada de um 

novo membro na organização. O 
homem só pode entrar, caso a 
mãe ou a esposa – se for casa-
do – autorizarem a entrada dele.

O Grão-Mestre da Grande Loja 
Maçônica do Amazonas (Glo-
mam), Marcelo Peixoto, destacou 
que o ritual é uma tradição muito 
antiga e lembrou que sem a mu-
lher, não existiriam os maçons.

“Fazemos isso por um respeito à 
mulher, um respeito à mãe. Sem a 
mulher, jamais teriam os maçons. 
A mulher permite que você tenha 
acesso à maçonaria. Quando o 
iniciante adentra a maçonaria, a 
gente pergunta para mãe, e se ele 

é casado para a esposa”.
Além de ser organizado pelos 

membros da instituição, o evento 
ainda contou com a participação 
de esposas para que aconteces-
se. O presidente da comissão de 
eventos, Eduardo Leite, revelou 
que seu braço direito na organi-
zação foi a mulher, Ellen Leite.

Eduardo destacou que a parti-
cipação da esposa foi essencial, 
já que um dos preceitos da ma-
çonaria é a dedicação à família.

“A parceria é muito mais do 
que simplesmente a organização. 
Ela é minha esposa há 23 anos e 
eu sou maçon há 11 anos. Então, 
assim, a nossa história se mistura 
com a maçonaria. A Instituição 
Maçônica preza pela família e 
nós temos uma tríade, do grande 
arquiteto do universo, que é Deus, 
nosso senhor, em primeiro lugar, 
em segundo lugar a família, de-
pois a ordem. A participação dela 
é de suma importância”, disse o 
presidente da comissão.

Ordem DeMolay homenageia
Em uma homenagem significa-

tiva e emocionante, os integran-
tes da Ordem DeMolay Capítulo 
unidos da Esperança nº 29, que é 
um grupo de jovens patrocinado e 
apoiado pela maçonaria, também 
participaram do ritual e promove-
ram sessão magna para as mães.

usando sete velas represen-
tativas, os participantes – que 
vão de 12 a 21 anos – desferiram 
palavras de reconhecimento e 
visibilidade dos feitos da mãe.
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Motim em prisão no Equador 
deixa ao menos 43 mortos
Autoridades disseram 
que o tumulto começou 
depois que um líder de 
gangue foi transferido 
para outra prisão 

Dezenas de detentos 
foram mortos duran-
te tumulto ontem (9), 
quando gangues rivais 

entraram em confronto em uma 
prisão na cidade equatoriana 
de Santo Domingo, informou  
o governo.

Estão foragidos 108 presos 
e 112 foram recapturados, in-
formou o ministro do Interior, 
Patricio Carrillo. Autoridades 
disseram que o tumulto co-
meçou depois que um líder de 
gangue foi transferido para a 
prisão de Bellavista, em Santo 
Domingo, após uma ordem ju-
dicial, o que pode ter causado 
agitação entre os prisioneiros.

O Ministério do Interior e o gabi-
nete da Procuradoria-Geral infor-
maram que 43 prisioneiros mor-
reram. De acordo com Carrillo, a 
maioria foi esfaqueada até a morte.

O motim foi o mais recente in-
cidente de violência em prisões 
equatorianas. O governo atribui 
o fato a brigas entre gangues 
pelo controle do território e 
rotas do narcotráfico.

No ano passado, 316 prisionei-

DIvulGAçãO
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ros morreram durante distúrbios 
em várias prisões do Equador.

A prisão de Bellavista está 
agora sob controle, disse o co-
mandante da polícia, Fausto 
Salinas. Segundo Salinas, uma 
cerca de segurança foi cons-

truída ao redor do perímetro 
da unidade depois que os pri-
sioneiros escaparam.

Para a Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos, 
o sistema é prejudicado pelo 
abandono do Estado e pela au-

sência de uma política abran-
gente, bem como pelas condi-
ções precárias para os presos.

As prisões do país abrigam 35 
mil pessoas e estão superlotadas, 
com cerca de 15% de prisioneiros 
além da capacidade máxima.

O presidente Guillermo lasso 
prometeu reduzir a violência 
nas prisões por meio de um 
processo de pacificação de gan-
gues, libertação antecipada de 
prisioneiros e reformas políti-
cas e sociais.

Foram recapturados 
112 prisioneiros e 108 
estão foragidos
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Mesmo com aprovação 
dos dois times, o jogo 
foi indeferido pelo CBF

EM TEMPO 

O jogo entre Guarani e Vas-
co não vai mais aconte-
cer em Manaus. O anúncio 
foi feito pelo empresário 

Bernard Teixeira em seu perfil, 
nas redes sociais, na noite desta 
segunda-feira (9). Ele estava à 
frente das negociações para trazer 
o evento para a capital amazonen-
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Torcida do Vasco da Gama 
sempre marca presença 

em jogos do clube no AM

diVulGAçãO

se. A partida entre os dois times, 
pela oitava rodada da Série B, que 
seria realizada na Arena da Ama-
zônia, foi vetada pela CBF.

“Foram semanas em tratativas 
para receber o jogo dia 19 de 
maio, da Série B do Campeona-
to Brasileiro, Vasco x Guarani, na 
Arena da Amazônia. infelizmente, 
mesmo com aprovação dos times 
e federações, o jogo foi hoje in-
deferido pela CBF. lamento dar 
essa notícia para os torcedores, 
porém faço uma promessa: muito 
em breve traremos o Vasco no-
vamente a Manaus. Agradeço o 
apoio de todos e fica aqui um até  
breve vascaínos”,

Os dois clubes acertaram que 
o jogo aconteceria no dia 19 de 
maio, em Manaus, pois o Guarani, 
mandante da partida, precisaria 
jogar em outro campo, em razão 
da troca de gramado no Brinco de 
Ouro, em Campinas.

Porém, a CBF vetou a realização 
do jogo, pois o mandante não 
possui autoridade fora do seu pró-
prio estado, sem a autorização  
do órgão.

Vai dar liga?
Na noite desta segunda-feira, foi 

o Vasco a entrar em acordo para a 
criação da entidade. Confira a nota 
publicada pelo site oficial do clube.

Jogo entre Guarani e Vasco, que 
aconteceria em Manaus, é vetado

Elenco 
do Fogão 
ganhou bicho

CAIU NA CONTA

Vitória no clássico, três 
pontos na conta e escala-
da na tabela do Brasileirão. 
Os jogadores do Botafogo 
já teriam motivos de sobra 
para comemorar, mas um 
outro fator deixou o 1 a 0 
sobre o Flamengo ainda 
mais saboroso: o resultado 
rendeu um “bicho” farto 
para o lado alvinegro.

A recompensa por resul-
tado, que ganhou o ape-
lido tradicional no futebol 
brasileiro, quase dobrou 
em alguns casos por conta 
do placar. Em uma média 
de cerca de R$ 4 mil por 
vitória, a bolada aumentou 
com o cenário do último 
domingo. A generosidade 
alvinegra tem a ver com 
o clássico, mas não está 
ligada apenas a este jogo. 
É fruto da nova política de 
premiações adotada pelo 
clube para esta tempo-
rada.

Até 2021, a rotina do bi-
cho era vista como desor-
ganizada internamente. 
Não foram poucas as vezes 
em que diretoria e jogado-
res discutiram acordo no 
vestiário. A coisa mudou 
neste ano, quando o clube 
definiu valores e metas 
para liberar a grana. O pa-
gamento continua a ser 
feito por partida, mas com 
variações pré-definidas 
para evitar reclamações.

Os objetivos são coleti-
vos, e o total recebido varia 
de pessoa para pessoa, 
tanto entre atletas como 
para comissão técnica e 
outros funcionários.

Além da vitória, um dos 
fatores que influencia na 
remuneração é a classi-
ficação no campeonato 
rodada a rodada.

Amazonenses nos tatames pelo mundo 
Nesse final de semana, amazonenses 

homenagearam suas mães com parti-
cipação de gala nos campeonatos em 
todo o mundo.

Tivemos amazonenses em ação nos 
Estados unidos, na Europa, no Oriente 
Médio e, lógico, no Brasil, no maior 
campeonato de Jiu-Jitsu do mundo, 
que é o Brasileiro CBJJ.

Nos Estados unidos, na cidade de San 
diego, estado da Califórnia, tivemos as 
vitórias de luciana Castelo Branco e 
Jeysen Santiago, no San diego Open, or-
ganizado pela iBJJF, dois cascas grossa 
da região, que estão radicados nos Es-
tados unidos e que vêm se destacando 
nos campeonatos na ‘terra do Tio Sam’.

Na Europa, tivemos Alexandre de 
Souza “Jupira”, campeão da categoria 
e absoluto no internacional de Master 
Europeu, realizado em Barcelona, orga-
nizado também pela iBJJF.

No Oriente Médio, em Abu dhabi, 
tivemos uma legião de amazonenses. 
No Campeonato ‘King of Mats’, dos seis 

competidores, três são amazonenses: 
Meyran Maquiné, Alexsandro Sodré e 
lucas Pinheiro. Estávamos muito bem 
representados e tivemos o campeão 
do torneio, condecorado com título, Rei 
“Mey” Maquiné, que será uma de nos-
sas grandes esperanças de medalha no 
mundial iBJJF na Califórnia.

Paralelo a esse evento, no mesmo 
fim de semana, aconteceu o Abu dhabi 
Grand Slam, que teve como grande 
destaque o campeão Thiago Macêdo, 
amazonense radicado nos Estados uni-
dos, estado do Texas, mas que também 
contou com a participação de vários 
amazonenses, como lucas Pinheiro e 
Andrew Soares. Os pupilos do profes-
sor Carlos Holanda se enfrentaram na 
semifinal e ficaram com prata e bronze 
até 62 kg. Além dos amazonenses que 
participaram do King of Mats, na faixa 
marrom, Elison Soares, da equipe Fight 
Sports, e Pedro “Bolo”, lutando pela 
dream Arts, estiveram lá.

Certamente, tivemos outros ama-

zonenses participando. Estamos lu-
tando Jiu-Jitsu em todos os lugares  
do mundo.

No Brasil, nessa semana começou 
o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, 
organizado pela CBJJ. Esse é, sem dúvi-
das, o maior campeonato da atualidade.

No primeiro dia de evento, na sexta-
-feira (6), já tivemos duas campeãs 
amazonense, Waleska Castro, da equi-
pe GFTeam Northfight, graduada na 
faixa preta no pódio, e Andreia Cer-
deira, atleta de Coari, atualmente resi-
dente no Rio de Janeiro, lutando pela 
Nova união, sob o comando do mestre  
dedé Pederneiras.

No segundo dia de evento, sábado 
(7), a casca grossa manauara, Juliana 
Aleixo, foi campeã, fazendo duas lu-
tas duríssimas contra adversárias bem 
maiores que ela, mas em momento 
algum foi intimidada, impôs seu jogo e 
sagrou-se campeã.

Nesse fim de semana, tivemos a par-
ticipação de vários atletas da região, 

“O Club de Regatas Vasco da 
Gama informa que, por decisão 
unânime da diretoria Administra-
tiva e pensando na importância 
da união dos clubes brasileiros, 
aderiu à libra (liga do Futebol 
Brasileiro). O Vasco acredita que a 
implantação da liga é fundamental 
para o futuro do futebol brasileiro 
e que o diálogo será fundamen-
tal para que seja encontrado um 
equilíbrio que atenda aos clubes e 
ao futebol como um todo. O Vasco 
da Gama trabalhará em conjunto 
com os parceiros membros da li-
bra para que esse entendimento 
seja alcançado no prazo mais curto 
possível.”, declarou;

Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho di_forero@hotmail.com / amaral.mfc@gmail.com

alguns chegando até as quartas de 
final, muito próximo da zona de pre-
miação, mas que fizeram uma bela 
participação. destaque para o campeão 
amazonense Maik Matos, da Nabil, os 
atletas Péricles Jr e Rafael “Cachorrão”, 
da Aníbal JJ, Mazen Tarayra e Anderson 
“Bodão”, da Equipe Monteiro, entre 
outros tantos.

No domingo (8), o show amazonen-
se foi de emocionar. iniciando pelo 
Master, tivemos Antonio Sotto Mayor, 
equipe GF Team, sagrando-se penta-
campeão amazonense, fazendo várias  
lutas duríssimas.

No adulto tivemos participação de 
grandes nomes, com bastante des-
taque no cenário mundial, entre eles 
Samuel Nagai, da equipe Checkmat, 
e diego Sodré, defendendo o Clube 
Feijão, da equipe Fight Sports, sob o 
comando do professor Melqui Galvão. 
Também estavam Nathanael Jackson, 
que não pôde participar do campeo-
nato por ter adoecido - numa decisão 
sensata, optou por não participar - e 
luis Paulo, o aluno nº 1 do profes-
sor, que ficou na semifinal após uma 
campanha muito boa, mas que acabou 
cometendo um movimento ilegal e  

foi desclassificado.
Na categoria adulto faixa preta, te-

mos 5 campeões do Amazonas. No fe-
minino, Brenda larissa fez lutas duras 
e mostrou total domínio das adversá-
rias, sagrando-se campeã, finalizando 
a adversária. No masculino, o primei-
ro amazonense campeão foi Rodrigo 
“Berimbolo” Otávio, hoje lutando pela 
dream Art, vindo do professor Carlos 
Holanda, no Amazonas. Em seguida 
vem o “bonde” do professor Melqui 
Galvão, com outros 3 campeões.

diogo “Baby Shark” Reis, bem con-
fiante, lutou com bastante garra. Fa-
bricio “Hokage” Andrey destacou-se 
pela agressividade, sem dar espaço 
ao adversário e finalizou Kennedy, 
filho do professor Cobrinha. Ken-
nedy lutou um verdadeiro campe-
onato amazonense, passando nas 
fases anteriores por Samuel Nagai e 
diego Sobré, até ser finalizado na final  
pelo “Hokage”.

Certamente teremos muitos outros 
amazonenses se destacando nos de-
mais dias de campeonato, que retorna 
nesta terça-feira (10) e vai até o pró-
ximo domingo (15). Nossa torcida pelo 
Amazonas permanece.
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Artistas de Caprichoso e Garantido destacam importância econômica do festival
Divulgação

artistas relembram difi-
culdades impostas pela 

pandemia

 Há menos de dois meses do 55º 
Festival Folclórico de Parintins, os 
artistas de Caprichoso e garanti-
do intensificam as atividades nos 
galpões dos bois, para preparar as 
apresentações das noites de 24, 25 
e 26 de junho de 2022.

Depois de dois anos sem o even-
to, devido à pandemia da Covid-19, 
os trabalhadores dos bumbás ce-
lebram o retorno da festa, mola 
propulsora da economia local, que 
gera emprego e renda às famílias 
do município.

aproximadamente 4 mil artistas 
estão diretamente envolvidos na 
produção do espetáculo de arena, 
entre dançarinos, coreógrafos, ar-
tistas plásticos, artesãos, paikicés, 
kaçawerés, soldadores, escultores, 
costureiras, figurinistas, além da par-
te administrativa dos bois.

“Nós estamos fazendo investi-

mento para compensar o mínimo 
do que a gente perdeu nos últimos 
dois anos. Entregamos material de 
proteção individual para todos os 
trabalhadores dos galpões de ga-
rantido e de Caprichoso. Estamos 
entregando para os bois o maior 
patrocínio. Nunca se deu um pa-
trocínio no valor que nós estamos 
entregando, R$ 10 milhões para os 
bois, R$ 5 milhões para Capricho-
so e R$ 5 milhões para garantido”, 
destacou o governador Wilson lima, 
durante o anúncio da realização do 
festival, em março.

Esperança
artista plástico e alegorista de 

ponta do boi Caprichoso, algles Fer-
reira conta que as dificuldades do 
período sem poder trabalhar agora 
deram lugar à expectativa pelo maior 
festival de todos os tempos.

“isso acende essa esperança no 
pensamento do parintinense, reto-
mar e aquecer a economia da nos-
sa cidade. Parintins realmente vive 
do festival, é o festival que conduz 
não só a nossa classe artística, mas 
a cidade como um todo, hotelaria, 
restaurantes, os ambulantes, que 
vendem as coisas na rua”, detalhou.

algles lembra que foi preciso bus-
car um trabalho alternativo para sus-
tentar a família entre 2020 e 2021.

“Tenho um amigo que é artista 
também, que faz alegoria do Capri-
choso, que teve uma ideia de fazer 
caricaturas. E a gente foi elaborando 
caricaturas mais realistas, começa-
ram as parcerias. Teve dia que fize-
mos mais de 60 na semana. E ali, 
aos poucos, a gente foi tornando isso 
uma forma de nos sustentarmos. 
Foi dessa forma que conseguimos 
driblar as dificuldades”.

parintins 
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os fãs manauaras podem 
comemorar e já irem se 
preparando para o “Welco-
me to the Jungle!”. a Fábri-

ca de Eventos e a Mercury Concerts 
acabam de confirmar o show do 
guns N´ Roses em Manaus, no dia 
1º de setembro na arena amazônia.

a apresentação abre a turnê 
”guns N’ Roses are F’ N’ Back!” na 
américa do Sul, com 14 shows da 
banda mais “perigosa” do planeta, 
nove deles no Brasil.

E desta vez axl Rose, Slash e Duff 
McKagan devem inovar o set list, já 
que acaba de sair o EP “Hard Skool”. 

Por conta da pandemia, 
o guns não faz uma turnê 

mundial desde 2019

O show vai acontecer na 
Arena da Amazônia no 
dia 1º de setembro. Os 
ingressos serão vendidos 
a partir do dia 11 de maio

inicialmente, corria o boato de 
que o show seria promovido pela 
Prefeitura de Manaus e acontece-
ria no “Sou Manaus Paço a Passo 
2022”, de forma gratuita. No entan-
to, será pago e de iniciativa privada.

a pré-venda exclusiva para o fã-
-clube começa no dia 11 de maio 
(quarta-feira), às 8h, no www.bala-
dapp.com.br . as vendas online para 
o público em geral começam no 
dia 12 de maio (quinta-feira) às 8h, 
no mesmo site e, presencialmente, 
nas centrais oba ingressos dos 
shoppings Millenium e Manauara 
a partir das 10h, também dia 12.

 Será a 10ª vez que a banda virá ao 
Brasil, a última foi no São Paulo Trip, 
em 2017, com ingressos esgotados. 
a nova turnê do guNS N´RoSES 
começará por Manaus dia 1º de 
setembro, e seguirá para Recife, 
do dia 4 do mesmo mês; segue 
para goiânia, dia 11 de setembro; 
Belo Horizonte, no dia 13; Ribeirão 

Preto, em 16 de setembro; Floria-
nopolis, no dia 18; Curitiba, em 21 
de setembro; São Paulo, dia 24 e 
finalizará em Porto alegre, no dia 
26 de setembro.

De lá, a banda prosseguirá para 
Buenos aires, n0 último dia de se-
tembro, dia 30; em Montevideo, 2 
de outubro; Santiago, 5 do mesmo 
mês, lima dia 8 e finaliza a turnê 
na américa do Sul no dia 11 de ou-
tubro, em Bogotá. além dos shows 
na américa do Sul, a banda está 
confirmada para se apresentar no 
Rock in Rio, no dia 8 de setembro.

 Por conta da pandemia, o guns 
não faz uma turnê mundial des-
de 2019, por isso há uma enorme 
expectativa para o tour ”guns N’ 
Roses are F’ N’ Back!”, que só foi 
vista nos Eua e marcará essa len-
dária retomada.

Desde “Chinese Democracy” 
(2008), a banda californiana não 
lançava material inédito, e o novo 

EP “Hard Skool”, que conta com a 
faixa título e “absurd”, é só uma 
amostra. Slash, em recente entre-
vista, avisou que estão preparando 
mais uma ou duas músicas, que 
podem ser incluídas nos shows. 

os Preços para o show são os 
seguintes:  Cadeira Superior: R$ 
230,00. Cadeira inferior: R$ 280,00. 
gramado: R$ 480,00. Front Stage: 
R$ 680,00. Camarote Premium 
(arena): R$ 1.000,00 (por pessoa); 
Camarote Extra viP: R$ 1.500,00

a banda
Formado em 1985 na Califórnia 

(Eua), o guns ganhou da imprensa 
o apelido de “the most dangerous 
band in the world”, por conta do 
comportamento rebelde e da po-
tência de suas músicas. Era um  
novo estilo de rock que surgia, com 
os riffs poderosos de Slash e a voz 
inconfundível de axl Rose.

Dois anos depois lançaram o len-

dário álbum de estreia “appetite for 
Destruction”. Em 1988 conquista-
ram o mundo com a faixa “Sweet 
Child o’ Mine,” que ficou em pri-
meiro lugar na Billboard em 1º de 
setembro daquele ano – o álbum 
vendeu 30 milhões de cópias.

Em 1988 lançaram “g N’ R lies”. 
Em 1991 vieram dois discos simul-
taneamente “use Your illusion i”  
e “use Your illusion ii”, que foram 
para topo da Billboard, vendendo 
cerca de 35 milhões de cópias, e 
rendendo  uma turnê que durou 
três anos, que passou inclusive 
pelo Brasil.

Já “The Spaghetti incident?”, tra-
balho de covers, foi feito em 1993. 
Da formação original, axl Rose, 
Slash e Duff McKagan, juntos há 
37 anos, contam agora com os 
reforços do guitarrista Richard For-
tus, o baterista Frank Ferrer e os 
tecladistas Dizzy Reed e Melissa 
Reese.

confirma show na Arena

Guns N’ Roses D
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. Um grupo de amigas deste co-
lunista, com a querida Marilena 
Perales à frente, organizaram um 
almoço especial, na tarde de sex-
ta-feira, pela passagem do aniver-
sário do editor deste espaço. 

. O restaurante Caxiri foi o local 
escolhido para o encontro only for 
women, que movimentou o Centro 
Histórico de Manaus. O lunch con-
tou com cardápio musical assina-
do em duas etapas pelo cantor 
Moham e pelo DJ Roger Corrêa, 

elogiadíssimos.  Aliás, muito elo-
giados também os bolos da Jess 
Cake, lindos e deliciosos com de-
coração tropical, acompanhados 
pelas lindas lembrancinhas com 
mini embalagens com macarons 
deliciosos, tudo Jess Cake.  

. O evento teve concepção tro-
pical, que acompanhava toda a 
temática, inclusive com o corpo de 
garçons usando aventais com es-
tampa de leopardo, o que causou 
efeito sensacional na tarde cheia 

de charme dedicada ao colunista. 
Um lindo paisagismo embelezou 
ainda mais o local. O salão Sem-
pre Bella apresentou voucher com 
desconto para as mulheres pre-
sentes ao evento. O menu do al-
moço aplaudido de pé, com pratos 
realmente saborosíssimos! Tarde 
ótima que fez do fim de semana 
que passou, um momento de con-
fraternização entre amigas que 
aos poucos retornam à vida social 
da cidade. A coluna agradece a 
presença e o carinho de todas!                                                                                                                                          

Sonia Jinkings, Celes Borges, Charufe Nasser, Lucia 
Viana, Lourdes Buzaglo e Suely Paes Barreto

Luiza Helena Melo e Ane Cristine Cavalcante

Vera Bulbol

Carina Melo e Angela Bulbol de LimaAna Eliza Praciano e as lindas filhas Ana Flavia  
e Flaveliza 

Grauben Lauschner, Lourdes Buzaglo  
e Norma Araújo

Odenir Machado e Taimara Arantes

Alexandre Prata com as amigas Flavieliza Praciano 
e Renatinha Anunciação Indra Bessa e Mônica Bomfim O charme de Milena Desterro e Silva e Giselle Aricó Mary Tuma e Zenaldo Mota

Adlinez Moreno, Zenilda Castelo Branco  
e Adriana Samad

Sandra Lucia Saraiva, Marcia Martins, Mary Tuma, 
Odenir Machado, Mazé Mourão e Maza Lopes Celes Borges, Jac Chagas e Soninha Jinkings

Maza Lopes e Ana Goreth PimentelJuliana MaquinéRose Lobo

Julinha Sarkis, Alessandra Brandão e Ilnah Cunha Regina Assi, Carol Alencar, Marilena Perales, Hebe 
e Virna Pereira

Milca Aquino e Jéssica Souza, os talentos  
da Jess Cake

As lindas lembrancinhas Jess Cake

Micaella Garcia

Celine Batista e Elizeth Lange

FOTOS DE BRENO MARX E MAURO SMITH
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TV Tudo
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A coluna tem, já há algum tempo, ba-
tido na mesma tecla e do jeito que tudo 
caminha, passou até da hora de uma 
necessária conversa entre o Kantar 
Ibope e as emissoras de TV, convencio-
nais e pagas, para devidas explicações 
e necessário entendimento.

A situação está bem estranha e fi-
cou assim, algo que já foi dito e repe-

tido aqui, após o início da medição do 
streaming. De A a Z, as reclamações 
são de todos, porque algo comple-
tamente inexplicável, pelo menos 
até agora, acabou acontecendo: caiu 
a audiência de todo mundo. Como 
pode isso?

De novidade mesmo, só a medição, 
uma vez que o streaming está aí há 

mais de dez anos. Por que só agora, 
após o início da aferição, essa miste-
riosa queda veio a acontecer? É isso 
que precisa ser explicado.

E, ao mesmo tempo, claro, ampliar 
os seus números de medição. Não é 
possível mais trabalhar com uma base 
tão insuficiente de people meters.

Explicações e medidas que também 
devem ser tomadas com a maior ur-
gência possível.

A sensação que se tem é que as TVs 
pagam caro por um serviço que está se 
mostrando antiquado. Nunca devemos 
esquecer e não levar em consideração 
que os interesses são muitos e envol-
vem sempre enormes fortunas.

Questão do momento
Se alguém do Ibope procurar 

Amauri Soares (Globo), Marcelo Ca-
etano (Record), Murilo Fraga (SBT) 
e Antonio Zimmerle (Band), entre 
outros craques em programação, 
irá verificar que estão todos com as 
mesmas dúvidas e questionamen-
tos.

E tudo porque a medição do stre-
aming veio a acontecer no momen-
to errado.

 Por que isso?
O Ibope deveria ter buscado uma 

melhor ocasião para o início da me-
dição do streaming.

Mas não. Foi escolher a pior hora, 
durante a pandemia, no instante 
em que a produção da TV acabou 
se fragilizando.

Aí vem a questão
Esta queda de agora se deu por 

que a televisão esteve impedida de 
atender o seu telespectador, por al-
gum tempo, da melhor forma pos-
sível?

·Alinne Prado deixou o “TV 
Fama” por causa do “Bom Dia 
Você”...

·... Marcelo Zangrandi, seu com-
panheiro de programa, vai fazer  
a mesma coisa...

·... Ele deve se dedicar a um 
novo projeto, na área de games, 
ao lado de Victor Rodrigues 
Coelho, Mionzinho.

·Sobre o “TV Fama” ainda, Ana 
Paula Renault é vista como um 
grande nome para sua nova fase...

·... Mas joga contra ela os pro-
cessos na justiça que envolvem 
Sonia Abrão e Sikêra Jr...

·... Não sendo possível con-
ciliar e baixar os serviços 

da pombinha da paz, Érika 
Schneider é o outro nome  
na disputa.

·O filme “Águas Selvagens” 
estreia nesta próxima quinta-
-feira. Mayana Neiva é uma das 
protagonistas.

·Alguns dão como certa a volta 
de Marco Túlio à Rede TV!, após 
a sua saída da TV Jovem Pan.

·Por fim, não custa lembrar de 
novo: hoje tem Patrícia Abravanel 
no “Programa de Todos os Pro-
gramas” nas redes digitais do R7.

·“Operação Cupido”, novo 
programa da Luciana Gimenez 
na Rede TV!, estreia sábado, 
às 18h30. 

 ·Aconselhado pelo também 

ator Nelson Freitas, Raul Ga-
zolla realizou no fim de semana 
um transplante capilar na Clí-
nica Istambul Brasil, na Barra 
da Tijuca, Rio.

C´est fini
Também formado em psico-

logia e ator de musicais, Frede-
rico Reuter entra para o elenco 
da segunda temporada da série 
“O Coro: Sucesso, aqui vou eu”, 
do Disney+, em gravação.

Em paralelo às gravações, 
Reuter está em cartaz em São 
Paulo, no Teatro Claro, com a 
comédia “A Mentira”, contra-
cenando com Danielle Winits, 
Alessandra Verney e Miguel 
Falabella.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Ou foi por que o Ibope acoplou 
um aparelho ao people meter e al-
gum problema na leitura passou a 
ocorrer? É isso que precisa ser es-
clarecido, de forma definitiva, para 
todos.

Cronograma
“A Ingratidão”, atual tem-

porada de “Reis”, na Record, 
ainda tem muita gravação  
pela frente.

Segundo o seu pessoal, os traba-
lhos só deverão ser encerrados em 
julho.

 O que é isso?
A GloboNews precisou explicar, ao 

vivo, o motivo de ter transmitido o 
discurso da candidatura do Lula.

Quando um canal de notícias, com 
mais de 20 anos de serviços, precisa 
reforçar que está fazendo jornalis-
mo, tem alguma coisa errada.

Base  
Depois de passagens por Floria-

nópolis e Gramado, as gravações da 
série “Todas as Garotas em Mim” 
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agora se concentram atualmente 
no Complexo de Paulínia, São Pau-
lo.

Estreia prevista para junho na 

priado para a ocasião. Diferente do 
adulto.

 Tem data
O canal Lifetime marcou para 

agosto a estreia da série interna-
cional “Amores que enganam”.

Este trabalho tem a participa-
ção da produtora Casablanca e 
dos atores Duda Nagle e Sophia 
Abrahão, que recentemente gra-
varam suas cenas no México.

Contratação
A NETFÉ.TV, serviço de strea-

ming voltado ao público cristão 
do Brasil, acertou a contratação 
do ator, comediante, pastor e in-
fluenciador digital, Daniel Araújo, 
criador do personagem Paxtorzão, 
fenômeno entre o público cristão 
na internet.

Ele comanda aos domingos, às 
23h, o programa “Depois do Culto” 
no YouTube, com vídeos divertidos, 
que acumula mais de 100 milhões  
de visualizações.

Record.

Streaming
Kizi Vaz, a Kamesha em “Gênesis”, 

integra o elenco de “Vai Dar Nada”, 
que vem a ser o primeiro filme ori-
ginal da Paramount + produzido no 
Brasil. É uma comédia escrita por 
Guel Arraes e Jorge Furtado, que 
também faz a direção.

Estreia dia 18, com Cauê Campos, 
Jéssica Barbosa, Katiuscia Canoro 
e Rafael Infante também no seu 
elenco.

Viva Recife
Larissa Manoela, de “Além da 

Ilusão”, aproveitou uma folga nas 
gravações para curtir o festival 
Viva Recife, sábado, na Marina da 
Glória, Rio.

E ao som dos grandes sucessos 
de Lenine, Alceu Valença e Duda 
Beat. Em tempo: “Além da Ilusão” 
chegará ao fim em 19 de agosto.

Diferença
A televisão, domingo, mostrou 

como o futebol mudou. De manhã, 
na Band, jogo do alemão, mesmo 
com campeonato decidido, está-
dio cheio, uma festa, inclusive, com 
bandeiras.

A Globo, na tarde do mesmo dia, 
para algumas regiões mostrou o 
histórico clássico campineiro Gua-
rani e Ponte. Jogo xoxo, sem graça, 
uma torcida só. Decadência, em 
todos os sentidos.

 Ponto positivo
A “Pracinha”, do SBT, teve um 

ponto bastante positivo no trato 
dos personagens que, original-
mente, sempre tiveram muita re-
lação com sensualidade ou sexu-
alidade.

Por exemplo, o Zé Bonitinho. Não 
deixou de ser o Zé Bonitinho, mas 
com um comportamento apro-

do Ibope sentarem para uma conversa
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##ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA DE 

FUNDAÇÃO DE ENTIDADE SINDICAL

A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Professores da Edu-
cação Pública Municipal de Borba – Sinpep Borba convoca toda a 
categoria dos Professores da Educação Pública Municipal, lotados 
na Rede Municipal de Ensino, com base Territorial no Município 
de Borba-AM, para Assembleia Geral de Fundação da Entidade, 
a ser realizada no dia 01 de junho de 2022, tendo como local o 
Auditório da Igreja de Cristo Rei, Av. Prefeito Silvio Leite, s/nº, Cristo 
Rei, CEP 69.200-000, no Município de Borba/AM, às 14 horas e 
00 minutos, em primeira convocação, e às 15 horas e 00 minuto, 
em segunda convocação, com qualquer número de participantes, 
quando será discutida a seguinte ordem do dia: 1) Fundação do 
Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Borba; 
2) Leitura e aprovação do Estatuto Social; 3) Eleição, apuração dos 
votos e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 4) Filiação 
à Central Sindical e Confederação.

Borba, 09 de Maio de 2022.

Jaciclei Linhares da Silva
Presidente da Comissão

DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N°  3.785/2012

Metalfino da Amazônia Ltda., torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença de Operação nº 000007/2022, que autoriza a fabricação de compo-
nentes em ligas de alumínio com tratamento químico superficial, localizada 
na rua Ipê nº 194, Distrito Industrial 1, no Município de Manaus – AM, para 
a Industria Metalúrgica com validade de um ano.

DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 28.678/2009

Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Eireli, torna público que 
recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico n.°  072/2022, 
que autoriza a Captação de água subterrânea por poço tubular, localizada 
na Rua Cassiopeia, n° 533, Santo  Agostinho, nas coordenadas geográficas 
: 03°05’12,13” S e 60°03’55,40”O, Manaus-AM, com validade de 05 Anos.


