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Entidades alertam que preço do diesel 
força aumento das tarifas de ônibus
Apesar do aumento total 
do combustível no ano de 
47%, nenhuma prefeitura 
concedeu ainda um rea-
juste. Em Manaus, o pre-
ço da tarifa ao passageiro 
é R$ 3,80 desde 2017. A 
prefeitura paga R$ 1,50 
de subsídio o que eleva o 
valor para R$ 5,30.

O presidente da FNP 
(Frente Nacional dos 
Prefeitos) Edvaldo No-
gueira (PDT – SE), que 

é também prefeito de Aracaju, 
disse ontem  que o reajuste do 
transporte público será inevi-
tável com aumento do diesel. 
A alta no combustível de 8,8% 
para as distribuidoras passou 
a valer nesta terça-feira (10).

De acordo com Nogueira, 
o diesel corresponde a 26% 
da tarifa cobrada nos ônibus 
– o segundo maior item que 
compõe o cálculo do preço do 
bilhete de transporte – atrás 
apenas das questões pessoais, 
como mão de obra. Apesar do 
aumento total do combustí-
vel no ano de 47%, nenhuma 
prefeitura concedeu ainda um 
reajuste. Porém, o presidente 
da FNP afirmou que dificilmen-
te algum prefeito conseguirá 
segurar o aumento, dessa vez. 
Ele aponta também que um 
segundo aumento poderia ser 
evitado se a Câmara dos De-
putados aprovasse o Projeto 
de Lei 4392/2021, dos senado-
res Nelsinho Trad (PSD-MS) e 
Alexandre Giordano (MDB-SP). 

O PL visa obrigar o governo 
a custear com a tarifa gratui-
ta dos idosos. O projeto já foi 
aprovado no senado, e está 
tramitando na Câmara dos De-

DivuLGAçãO SEMTEPi

O preço do diesel também é um dos principais motivos para os reajustes das tarifas

putados. 

NTU
A Associação Nacional de Em-

presas de Transportes urbanos 
(NTu)  também alertou ontem 
(10) para a necessidade de no-
vos reajustes nas tarifas do 
transporte coletivo. Segundo 
a entidade, o aumento poderá 
chegar a 15,4% em algumas 
cidades. A tarifa deve ser re-
ajustada em 2,9%, em média, 
imediatamente, de acordo com 
a NTu. No acumulado do ano, o 
aumento nas passagens chega 
a 26%. 

A NTu lembrou que a alta 
está muito acima da inflação 
registrada nos últimos 12 me-
ses. Se o índice inflacionário se 
aproxima dos 10%, o reajuste do 
combustível atinge 80% entre 
maio de 2021 e deste ano. 

A associação colocou o com-
bustível como o segundo maior 
gasto do transporte público, 
perdendo apenas para a mão 
de obra. 

De acordo com a NTu, o die-
sel também é um dos princi-
pais motivos para os reajustes  
das tarifas.

O presidente da entidade, 
Francisco Christovam, emitiu 
uma nota sugerindo a redução 
de tributos para empresas do 
transporte coletivo. Segundo 
Christovam, a carga tributária 
chega a 35%. A NTu ainda su-
geriu um fundo de estabilização 
para segurar a alta do diesel. 
O combustível está com de-
fasagem de 11%, ou seja, ainda 
há receio de novos aumentos. 
“Temos cidades que já fizeram 
seus reajustes tarifários anuais 
e outras que adotaram subsí-

dios emergenciais ou perma-
nentes, a situação varia. Mas a 
grande maioria dos operadores 
não têm fôlego financeiro para 
enfrentar mais esse reajuste e 
terão que suspender o servi-
ço fora dos horários de pico”, 
afirma Francisco Christovam, 
presidente da Associação.

A maioria das empresas as-
sociadas – a entidade congre-
ga mais de 400 operadoras 
de ônibus em todo o país –, 
está sem condições financei-
ras para fazer frente a mais 
um reajuste do diesel, informa 
Christovam. A alternativa que 
resta às empresas é buscar 
socorro nas prefeituras, que 
são responsáveis pela gestão 
do serviço nas cidades brasilei-
ras, ou nos governos estaduais, 
que respondem pelas regiões 
metropolitanas.

“Nesse caso, os governos só 
têm duas opções para evitar a 
ruptura nos serviços de trans-
porte: ou repassam os aumen-
tos para as tarifas que remune-
ram os operadores, conforme 
os contratos vigentes em cada 
local, ou subsidiam esse reajus-
te. As empresas de transporte 
coletivo urbano não são res-
ponsáveis por esses aumentos 
e não têm como arcar com 
esses custos. Estamos agora 
no modo de sobrevivência, ten-
tando manter da melhor forma 
a oferta do serviço, que atende 
43 milhões de brasileiros dia-
riamente”, argumenta. A redu-
ção da oferta vai variar caso a 
caso, segundo as condições de 
cada contrato, explica Chris-
tovam. “Quem não conseguir 
apoio do poder público e não 
tiver recursos será obrigado a 
cortar a frota. Dependerá da 
situação financeira de cada em-
presa neste momento”.

Manaus
Com uma frota de pouco mais 

de 1.600 ônibus no transporte 
coletivo, a cidade de Manaus 
tem o segundo maior subsídio 
ao transporte coletivo em todo 
o país. Embora a tarifa custe 
ao consumidor um total de R$ 
3,80 por passagem na catraca, 
o valor real é de R$ 5,30. Os 
R$ 1,50 restantes por pessoa 
são custeados pela Prefeitura 
de Manaus. O valor só é menor 
do que o cobrado em Brasília: 
R$ 5,50 de tarifa total, R$ 3,50 
na catraca.

Ao todo, 10 empresas operam 
o transporte público na capi-
tal amazonense, em sistema 
de concessão. O subsídio pago 
pela prefeitura é um socor-
ro financeiro, e segundo a lei, 
é concedido “na hipótese de 
ocorrer déficit entre as recei-
tas e os custos e despesas” do 
sistema de transporte coletivo 
da capital.
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“Notícia falsa”
Para o deputado federal Zé Ricar-

do (PT), Guedes criticou o ministro 
Alexandre de Moraes e a ZFM sem 
conhecimento de causa.

 “Isso é notícia falsa. A decisão 
do ministro do STF não suspen-
deu nenhum decreto, apenas 
retirou a Zona Franca”, afirmou 
Zé, destacando que as vantagens 
fiscais da ZFM são garantidas 
pela Constituição.

FGV Anula
Acatando denúncias de internau-

tas, divulgadas pela Coluna Con-
texto, a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) anulou 10 questões da prova 
objetiva do concurso da Sefaz en-
volvendo o cargo de Auditor de 
Finanças e Controle do Tesouro 
Estadual.

Conforme os internautas, a ques-
tão não era pertinente ao edital 
divulgado pela Fundação. Em vez 
de assuntos da Administração Pú-
blica, as provas focaram questões 
vinculadas a Raciocínio Lógico, con-
trariando o edital.

Crise do oxigênio
A Justiça Federal colocou ponto 

final na batalha judicial sobre a crise 
do oxigênio no Amazonas.

O juiz federal da 1ª Região, Die-
go Oliveira, julgou improcedente a 
ação do Ministério Público Federal 
(MPF) que acusava de improbida-
de administrativa o ex-secretário 
de Saúde do Amazonas, Marcellus 
Campêlo, e o comandante da Defe-
sa Civil no Estado, coronel Francisco 
Máximo.

Conforme o juiz, não houve dolo 
por parte de Campêlo e Máximo, e 
inocentou os dois agentes públicos.

Projeto bilionário
 Denúncia do jornal Estadão 

aponta um forte esquema do Cen-
trão para aprovar no Congresso 
Nacional um projeto bilionário que 
prevê a construção de gasodutos 
em várias regiões do país com re-
cursos da ordem de R$ 100 bilhões.

Alguns “jabutis” contidos no PL, 
de acordo com o jornal, contem-
plam interesses do empresário 
Carlos Suarez e seus sócios, que 
dominam a distribuição de gás em 
oito Estados do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.

O relator do PL é o deputado 
Fernando Coelho Filho (União  
Brasil-PE). 

“Centrãoduto”
A Associação dos Grandes Consu-

midores Industriais de Energia e de 
Consumidores Livres (Abrace), que 
tem entre seus membros compa-
nhias como Alcoa, Braskem, CSN, 
Gerdau, Nestlé, Suzano e Votoran-
tim Cimentos, contesta o PL que 
pode criar o “Centrãoduto”.

Para a entidade, o PL produziria 
“um ônus elevado para todos os 
consumidores de energia elétrica, 
em um desenho ineficiente que 
cria privilégios para alguns empre-
endimentos de geração com ca-
racterísticas muito específicas, em 
detrimento de um planejamento de 
contratações baseadas em eficiên-
cia e modernização do mercado”.

Racionamento
Há mais de um mês sob racio-

namento, o município de Humaitá 
corre o risco de ter que comemorar 
seus 153 anos às escuras no próximo 
domingo (15).

A denúncia é do deputado-presi-
dente da Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam), Roberto Cidade 
(UB), que pediu medidas urgentes 
da Amazonas Energia acerca de um 

gerador de energia que superaque-
ceu e pegou fogo, quase provocando 
um acidente de graves proporções.

O prefeito Dedei Lobo, que tam-
bém se movimenta junto à con-
cessionária de energia, apelou a 
Cidade pedindo sua intervenção 
para ajudar na resolução urgente 
do problema.

Auxílio Desastre
Já está publicada no Diário Oficial 

do Estado a regulamentação do Au-
xílio Desastre, no valor de R$ 300, 
destinado a famílias prejudicadas 
pela cheia dos rios deste ano.

Para receber o benefício, o cidadão 
deve residir na área afetada pelo de-
sastre, tendo sofrido diretamente as 
consequências do fenômeno natural. 

Os municípios também precisam 
ter a situação de emergência ou 
estado de calamidade pública regu-
larizados, com decreto homologado 
pela Defesa Civil.

Ameaçados
O aumento absurdo de ramais na 

BR-319 coloca em risco os indígenas 
Katawixi, que vivem em isolamen-
to voluntário na Terra Indígena (TI) 
Jacareúba-Katawixi, no entorno da 
rodovia.

O problema se agravou com o fim 
da vigência da Portaria de Restrição 
de Uso, da Funai, desde dezembro 
de 2021, que proíbe a entrada de 
não indígenas no território.

Invasões crescem 
Segundo o Observatório BR-319, 

os indígenas estão completamen-
te abandonados à própria sorte, à 
mercê das invasões.

Levantamento de pesquisadores 
constatou  o aumento de 1.593 qui-
lômetros na rede de ramais em cinco 
anos envolvendo os municípios de 
Canutama, Humaitá, Manicoré e Ta-
pauá, no sul do Amazonas, próximos 
à TI Jacareúba-Katawixi.

Conforme a Coordenação das 
Organizações Indígenas da Ama-
zônia Brasileira (Coiab), o desma-
tamento cresce às margens do 
rio Mucuim. 

Mestre Qualificado
Foram prorrogadas, até o dia 31 de 

maio, as inscrições para a primeira 
turma do Mestre Qualificado. 

Lançado pelo governador Wilson 
Lima, o projeto integra o programa 
Educa+Amazonas. Professores das 
redes públicas de ensino - estadual 
e municipais -  podem se inscrever 
por meio do endereço eletrônico 
www.concursoscopec.com.br. 

  
O projeto oferece 15 mil vagas 

em cursos de pós-graduação des-
tinados a profissionais graduados 
em Licenciatura Plena em Normal 
Superior ou Pedagogia, que atuam 
nas redes públicas de ensino dos 
62 municípios. 

Base Arpão
Entre domingo (1º/05) e segun-

da-feira (09), as apreensões efetu-
adas pelos agentes da Base Fluvial 
Arpão geraram mais de R$ 3 milhões 
em prejuízo ao crime organizado. 

No mesmo período, a Base Arpão 
prendeu 11 pessoas em decorrência 
de tráfico de drogas. 

Os dados são do Gabinete de 
Gestão Integrada de Fronteiras 
e Divisas (GGI-F), da Secretaria 
de Segurança de Estado de Se-
gurança Pública do Amazonas 
(SSP-AM). 

Emendas suspeitas
Matéria divulgada ontem pelo site 

O Antagonista desnuda as emendas 
do ex-presidente da “Bancada da 
Bíblia”, deputado federal Silas Câ-
mara (Republicanos-AM), no cha-
mado orçamento secreto.

Ação da ministra Rosa Weber, do 
STF, colocou a nu o esquema de 
benefícios a deputados da Frente 
Parlamentar Evangélica entre os 
anos 2019 e 2022.

Na época, Silas abocanhou R$ 
68,7 milhões em emendas secretas, 
diz o site. 

Tapauá 
 Dos R$ 68,7 milhões, R$ 44,7 

milhões foram destinados ao Mi-
nistério da Educação, pasta hoje 
marcada pela ação  de pastores 
lobistas.

De acordo com o Antagonista, 
Silas alocou R$ 5,8 milhões para 
a construção de nove escolas em 
Tapauá, no Vale do Purus.

Outras 38 emendas do depu-
tado contemplaram a construção 
de quadras escolares em vários 
municípios, cada uma no valor de 
R$ 690 mil.

Paulo Guedes destila ódio contra 
a ZFM e parlamentares reagem 
A judicialização do confronto entre Amazonas e Palácio do Planalto por causa dos incentivos fiscais da 

Zona Franca de Manaus irritou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que criticou o ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por anular os efeitos de decretos presidenciais nocivos à 
competitividade da ZFM.

Inimigo mortal do modelo, Guedes classificou  a decisão de Moraes como um ato “contra a indústria 
brasileira”. Na verdade, Moraes não mexeu na essência dos decretos, mantendo a redução das alíquotas 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em até 35%, mas deixando de fora os produtos da ZFM.

Em vídeo postado em suas redes sociais, o deputado Serafim Corrêa (PSB) mostrou, com  números, a força 
e a importância da ZFM, refutando Guedes.

 À Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto 
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), à 
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e à Associação Solidariedade 
Amazonas (ASA) que vem lutando para consolidar a cultura do café no AM. 
A Semana da Cultura do Café é um evento dessas entidades e será realizada 
nos 17, 18 e 20 de maio de 2022. A produção do café no AM tem potencial 
para pequenas áreas de produção familiar, visando à sustentabilidade, per-
mitindo melhoria de renda para agricultura familiar e preservação da floresta 
evitando desmatamentos no estado do Amazonas.

 Ao descarte ilegal de resíduos de material de serviços em saúde. 
A Vigilância Sanitária  está apurando o descarte ilegal de algodão, 
embalagens de medicamentos e seringas, encontrados em uma 
lixeira em frente a uma UBS, no bairro Tarumã. Os materiais foram 
descartados na lixeira comum, não sendo adequada para o armaze-
namento de resíduos da área de saúde. A população pode denunciar 
irregularidades sanitárias como essas no número (92) 98842-8481, 
ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com.
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Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

O poder dos jovens
Eles são 50 milhões de cidadãos e, portanto, um exér-

cito com força considerável para mudar os destinos do 
país, como deixou claro o presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, ministro Edson Fachin, ao festejar o incremen-
to de 2.042 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos no 
contingente de brasileiros que irão às urnas em outubro.

Conforme Fachin e vários analistas políticos, a mobi-
lização dos jovens rumo aos postos da Justiça Eleitoral 
na semana passada, em busca da regularização dos seus 
títulos, foi assustadora a partir dos ataques do presidente 
Jair Bolsonaro ao processo eleitoral eletrônico.

Segundo analistas, um fato animador, que está tirando o 
sono dos atuais presidenciáveis, é que a maioria dos jovens 
não mostra preferência por nenhum dos pré-candidatos 
que polarizam a disputa pelo Palácio do Planalto. Eles 
querem algo novo, algo que lhes dê um norte real de 
esperança fora da selva pútrida da velha política

Nas redes sociais, os jovens usam as ferramentas ao seu 
dispor para cobrar a harmonia entre os poderes, diálogos 
e propostas. Criticam o negacionismo e indicam que, após 
serem castigados com a maior pandemia que já acometeu 
o Brasil, não querem ser rebotalhos das artimanhas de 
candidatos que desejam usá-los como artigos baratos em 
um armazém de secos e molhados.

“A juventude brasileira foi convocada a participar das 
eleições em outubro, e a resposta foi impressionante”, 
comemorou Fachin, esperançoso de que os jovens ajudem 
a reforçar a luta contra a atmosfera golpista que ronda as 
atuais eleições. Os jovens não querem brincar de votar.

“Esse sistema é confiável. Precisa de ajustes? Precisa”

Factoides tentam ressuscitar o candidato Pacheco

Vaidade ferida
Pacheco “desistiu” de con-

correr porque seu ego não 
suportava a ideia de que, 
como presidente do Senado, 
não passar de 1% na intenção 
de voto.

Cavando espaço
Com os pré-candidatos de 

terceira via batendo cabeças, 
Pacheco voltou a alimentar 
a esperança de ser levado 
a sério como presidenciável.

Ops, foi mal
Após deixar o PSD e seu 

presidente na mão, Pacheco 
agora parece envergonhado 
para abordar o assunto com 
seu partido.

Pacheco na pista
Pacheco não admite clara-

mente a intenção de retomar 
a candidatura, como é do 
seu feitio, mas suas inicia-
tivas avisam que ele está  
“na pista”.

Diesel pode encarecer ta-
rifa de ônibus em até 15,4%

Os aumentos da Petrobras, 
apenas este ano, devem fazer 
as tarifas de ônibus urba-
nos ficarem 15,4% mais caras, 
além do impacto de 3,1% no 
custo do frete em decor-
rência do reajuste do diesel 
nas refinarias anunciado esta 
semana. Segundo estudo 
técnico da NTC&Logística, o 
combustível que move a eco-
nomia brasileira por meio dos 
caminhões em nossas rodo-
vias acumula alta de 49,69% 
nos últimos 12 meses.

Para já
O impacto na tarifa de ôni-

bus é previsão da Associação 
das Empresas de Transpor-
tes Urbanos, que crava um 
“reajuste imediato de 2,9%”.

Repasse automático
Para a NTC&Logística, o au-

mento de R$4,51 para R$4,91 
na refinaria “acarretará a ne-
cessidade de reajuste adicio-
nal de no mínimo 3,1%”.

Implodiu o país
Em 2018, a voracidade da 

Petrobras sob comando do 
presidente Pedro Paren-
te, que criou a política de 
lucros, levou a greve de  
caminhoneiros.

Mais próximos
Bolsonaro subiu 4 pontos e 

Lula caiu 1,6, de acordo com 
pesquisa CNT/MDA. Esses 
números levaram apreensão 
ao PT e explicam o comporta-
mento nervoso do candidato, 
radicalizando o discurso.

Amnésia eleitoral
A pesquisa CNT/MDA re-

velou dado interessante so-
bre a memória do eleitor. Só 
75,7% lembram em quem 
votaram para presidente em 
2018 e mais da metade (51,7%) 
não lembra em quem votou  
para senador.

‘Já ganhou’ derrota
Recado do cientista político 

Paulo Kramer: “o maior ou 
pior adversário do presiden-
te Jair Bolsonaro é o clima 
de ‘já ganhou’ que começa a 
tomar conta de uma parte da  
equipe presidencial.”

Alívio no Planalto
O Planalto estava apreen-

sivo com as opções de Bol-
sonaro para vaga de ministro 
substituto do TSE. Mas hou-
ve indisfarçável alívio quando 
André Callegari, defensor dos 
irmãos Batista (JBS), não fi-
gurou na lista tríplice. 

OMS lacradora
A Organização Mundial da 

Saúde aprovou resolução 
contra a Rússia que, na práti-
ca, não tem qualquer eficácia. 
Ameaça fechar seu escritó-
rio na Rússia, grande coisa, e 
“suspender” suas reuniões na 
terra de Putin.

Outra indústria
A Receita Federal fará lei-

lão público de bens apreen-
didos no aeroporto de Vira-
copos, em Campinas, mas o 

que chamou atenção é que, 
apesar de público, para par-
ticipar é necessário ter um  
certificado digital.

É livre a expressão
Precisou aparecer o bilio-

nário Elon Musk para lem-
brar a lacrolância que toda 
censura deve ser combatida, 
ao admitir – em evento do 
Financial Times – o retorno 
do ex-presidente dos EUA Do-
nald Trump ao Twitter.

Perdeu a paciência
O Partido da Causa Operária 

(PCO) criticou a deputada do 
Psol Talíria Petrone por des-
conhecer a Constituição ao 
falar que o indulto é inédito. 
“Fica mendigando apoio da 
burguesia em vez de comba-
ter Bolsonaro”.

Pensando bem...
...até o Lula prefere a  

Dilma fake.

PODER SEM PUDOR
Desafiá-lo é um perigo
Itamar Franco disputou o 

Senado pelo MDB, em 1974, 
contra José Augusto de Cas-
tro, da Arena. O horário gra-
tuito era ao vivo e Castro 
vivia desafiando Itamar para 
debater, mostrando uma ca-
deira vazia. “Não fuja, Itamar”, 
provocava. Um dia, quando 
o locutor da Arena repetia o 
desafio, Itamar invadiu o es-
túdio e se sentou na cadeira: 
“Vim para o debate.” Pânico 
geral. Castro viu tudo pela TV 
e foi correndo para o debate, 
que, é claro, virou bate-boca. 
O TRE tirou o programa do 
ar, enquanto – reza a lenda – 
Castro corria atrás de Itamar, 
cabo de vassoura em punho.

Nunca é tarde para refletir sobre a 
perspectiva indígena. Nunca é tarde para 
compreender o bem viver dos povos ame-
ríndios do Brasil. Muitos povos deixaram 
de existir na barbárie brasileira em cinco 
séculos. Éramos em torno de oito milhões 
de indígenas em várias etnias até a invasão. 
Somos, hoje, pouco menos de um milhão 
de indígenas que se dividem de norte a sul 
em 305 etnias, 274 línguas e pelo menos 
80 povos vivendo de forma isolada nas 
grandes matas do Brasil. As fronteiras do 
Brasil possuem uma diversidade enorme 
e desconhecida por grande parte da po-
pulação. Os indígenas isolados que vivem 
no mundo contemporâneo não existem 
para grande parte da sociedade. Que sorte 
a deles. Por outro lado, é um perigo em 
uma sociedade com fome de capitalismo.

A diversidade de povos e línguas destoa 
da realidade de povos indígenas que vivem 
isolados nas grandes cidades. Existem nas 
grandes cidades muitos povos vivendo em 
contexto de cidades. Os indígenas ocupa-
ram diversas realidades, diversas cidades, 
bairros e bolsões de pobreza na grande 
metrópole. Enfim, estamos em todas as 
partes do Brasil. Mas o imaginário constru-
ído pela sociedade brasileira, propagado 
por muitos, é de um indígena “atrasado”, 
“selvagem”, “não civilizado” e distante de 
tudo e todos. Existe uma imagem cons-
truída que necessitamos repensar nos 
dias de hoje.

Somos sim, indígenas com olhos pu-
xados e cabelos lisos, mas o que temos 
é muito mais que isso, existe uma plu-
ralidade de povos. A multiplicidade de 
culturas e de realidades indígenas possui 
grafismos, arte, religião, dança, cantos e 
encantos, alimentação milenar e comidas 
tradicionais, línguas e troncos linguísticos 
diversos, literatura, tecnologia na constru-
ção de casas, entre outras características 
desconhecidas dos espaços públicos. É 
preciso descolonizar o currículo, a educa-
ção, os espaços públicos, as universidades, 
os livros e muitas outras ações que não 
refletem sobre a realidade e diversidade 
cultural de nosso país.

Nós, povos indígenas, com nosso modo 
de ser, vivemos o hoje com um olhar volta-
do para o passado. Buscamos reconstruir 
muitos caminhos percorridos por nossos 
antepassados. Estamos reconstruindo a 
história de muitos povos sob a perspectiva 
ameríndia. Existem muitas outras histórias 
sobre os povos indígenas, mas o olhar et-
nocêntrico, eurocêntrico e ocidental con-
tinua como uma alternativa que destrói 
outros modos de existir.

A perspectiva ocidental ficou impregna-
da no imaginário da sociedade não indíge-
na. E necessitamos reorganizar esse olhar 
sob a ótica de muitos povos. Portanto, o 
Brasil necessita refletir sobre a diversi-
dade de seus povos, de suas culturas e 
de suas terras.

Para isso, precisamos refletir muito 
profundamente sobre como podemos, 
de fato, mobilizar outros olhares e novos 
modos de compreender nossa cultura. Um 
dos caminhos importantes é discutir mui-
to seriamente a implantação de políticas 
públicas que se voltem a favor dos povos 
indígenas. A Lei 11.645/08 é um caminho 
importante para a educação, discute de 
forma sistemática a implementação de 
uma lei que fortalece a educação quando 
sugere descolonizar o currículo, e de fato 
mostrar as realidades indígenas de norte 
a sul. Afinal, as escolas públicas e privadas 
de todo o Brasil necessitarão reformular 
as velhas práticas pedagógicas e refletir 
profundamente sobre a pedagogia utili-
zada nos últimos anos em seus ambientes.

As comunidades ameríndias de todo o 
Brasil possuem suas próprias convenções 
e lutas e isso só fortalece os educadores 
atentos às novas ações no ambiente es-
colar. Portanto é preciso compreender 
que os indígenas possuem suas próprias 
questões jurídicas que permeiam suas 
muitas multiplicidades. Entender e com-
preender a Lei 11.645/08 é importante 
e necessário em tempos difíceis para os 
muitos povos indígenas. Compreender os 
artigos constitucionais 231 e 232 como um 
importante caminho para compreender o 
ordenamento jurídico, observando a exis-
tência de uma Constituição que garante 
essa discussão em todos os ambientes 
públicos e privados do País.

Enfim, nós, povos indígenas de todo o 
Brasil, lutamos para continuar existindo, 
seja lá onde quer que estejamos; nós, 
povos indígenas, necessitamos ser reco-
nhecidos como povos do hoje que refletem 
sobre seu passado e que discutem novas 
ações do futuro. E por permanecermos 
vivos, lutamos para a construção de no-
vas políticas públicas que favoreçam não 
só aos povos indígenas, mas a toda uma 
sociedade que necessita conhecer novas 
existências. Esse apagamento e cegueira 
histórica sugerem novas ações e neste 
sentido a comunidade acadêmica e suas 
ciências precisam observar em suas ações 
a presença indígena. Descolonizar o am-
biente acadêmico é parte de um processo 
importante quando recebe novos corpos 
e a ciência que não vou dizer ser nova, 
pois não é. São milenares e passaram de 
geração e podem e devem construir o novo 
neste mundo permeado por destruição 
de ecossistemas, florestas, rios, pássaros, 
entre outras destruições frente ao avanço 
capitalista. Como viver entre esses extre-
mos será possível hoje?

Os povos indígenas de todo o Brasil se 
mobilizam em várias lutas, a fim de que 
essa realidade seja de fato compreendida. 
As muitas mobilizações buscam permear 
uma discussão que esteja em sintonia 
com um novo modo de ser. Neste sen-
tido, organizações indígenas percorrem 
as muitas cidades do Brasil levando suas 
questões, que envolvem saúde, educação, 
demarcação de terras. Buscam um lugar ao 
sol frente ao avanço do agronegócio, entre 
outras formas de se propagar a ideia de 
integrá-los à sociedade nacional. Houve a 
releitura de velhas políticas de integração 
e, sendo assim, há necessidade de cada 
vez mais os povos indígenas intensificarem 
muitas outras ações contra o desmonte 
de seus direitos.

Como indígena, educador e antropólo-
go sinto a necessidade de muitas ações 
para a defesa dos direitos indígenas e a 
universidade pode e deve sempre fortale-
cer essas ações. Exemplo importante tem 
dado o Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social da FFLCH-USP, que já 
conta com dez indígenas no mestrado e 
doutorado; a Unicamp e seu vestibular in-
dígenas e seus muitos indígenas em vários 
cursos; e a Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP), com o Programa 
Pindorama, que já formou pelo menos 
90 indígenas que vivem em contexto de 
cidade em São Paulo, capital e sua região 
metropolitana. São ações importantes 
para fortalecer a luta dos movimentos 
indígenas no Brasil, trazendo um novo 
olhar às universidades públicas e privadas, 
mas que irão refletir muito profundamente 
nas várias escolas indígenas e não indíge-
nas. Novos pesquisadores e nova ciência a 
serviço de uma sociedade plural, diversa e 
que muito precisa compreender sobre os 
muitos conhecimentos indígenas.

Os indígenas ontem e hoje: sob a  
perspectiva ameríndia A movimentação recente do presidente do Senado revela mudança de ideia: após anunciar a desistência de 

disputar a presidente da República, até pelos índices irrisórios nas pesquisas, o senador Rodrigo Pacheco 
(PDS-MG) está novamente piscando olhos para líderes políticos e partidários interessados em examinar seu 
nome como “salvador da pátria” da terceira via. A informação é de aliados de Pacheco, segundo os quais uma 
agenda política foi retomada para colocá-lo no noticiário.

Presidente Arthur Lira (Câmara) reitera que o sistema eleitoral brasileiro pode melhorar
Guarani Nhandeva, doutorando da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP

Emerson Souza
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Wilson Lima sanciona Lei de Inclusão 
Digital para idosos no Amazonas

Prefeitura promove reunião 
intersetorial para discutir saúde 

Campêlo apresenta PL para 
investigação de mortes de crianças

Lei prevê capacitação por meio de ofi-
cinas de inclusão digital

No Amazonas, a capacitação de idosos no mun-
do digital contará com campanha permanente. 
O governador Wilson Lima sancionou a lei que 
institui a campanha de inclusão digital destinada 

à pessoa idosa. A capacitação deve ocorrer por meio de 
oficinas de inclusão digital para uso de novas tecnologias 
da informação.

Sancionada em abril, a Lei nº 5.846 tem entre seus 
objetivos incentivar a sociedade civil para que estabe-
leça “programas voluntários com o intuito específico de 
fortalecer a conexão das pessoas de diferentes gerações, 
gêneros e culturas, envolvendo-as na inclusão digital”.

No âmbito da administração estadual, a Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), 
por meio da Fundação Universidade Aberta da Terceira 
Idade (FUnATI), já promove cursos de capacitação para 
idosos com inclusão no mundo digital

Em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do 
Amazonas (Cetam), são ofertados cursos que vão desde 
como usar o telefone celular, até navegar por redes sociais 
como o Youtube.

Severino Ramos da Silva, de 72 anos, é um dos alunos 
da atual turma de Informática Básica da FUnATI. Ele conta 
sobre a alegria de aprender novas tecnologias. “Sou muito 
feliz em poder me ‘alfabetizar’ no mundo digital, porque 
sem isso não consigo sobreviver na sociedade, onde tudo 
é digital”, disse.

Outro trabalho é desenvolvido pela Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP-AM), com um projeto de Inclusão 
Digital que capacita idosos no uso de ferramentas digitais 
como smartphones e computadores. A iniciativa já realizou 
a formação de mais de 3 mil idosos na capital amazonense.

Novas turmas 
Na parceria entre FUnATI e Cetam, três turmas estão 

sendo capacitadas em informática básica e avançada. 
Cada curso tem a duração de dois meses e meio e, a cada 
etapa do curso, são formados 80 alunos.

Novas turmas estão previstas para o mês de junho na 
capital

As inscrições são feitas presencialmente, na coorde-
nação de extensão na sede da Secretaria da FUnATI, 
localizada na avenida Brasil, 11.430, bairro Santo Antônio, 
zona oeste de Manaus. 

Segundo a União Internacional das Telecomunicações,  
mulheres e pessoas idosas são as mais afetadas pela desi-
gualdade digital. Além de não terem acesso a tecnologias, 
esses grupos não conseguem aproveitar as oportunidades 
que aparecem com o progresso tecnológico. 

De acordo com pesquisa do Centro Regional de Estudo 
para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Ce-
tic.br), a porcentagem de pessoas na terceira idade que 
usam internet cresceu de 8% para 19%, de 2012 a 2016

DIvULgAçãO

Importância dos meios digitais em diversos âmbitos impacta diretamente a vida da população idosa 

Prioridade na investigação de 
crimes dolosos e culposos que 
resultem em morte de crianças 
e adolescentes, de modo que o 
Estado dê uma rápida resposta 
às famílias enlutadas. É isso que 
a deputada estadual Alessandra 
Campêlo (PSC) está propondo 
por meio de projeto de lei que 
tramita na Assembleia Legisla-
tiva do Amazonas.

Mortes  violentas  no  Amazonas
Alessandra, que é presidente 

da Comissão da Mulher, da Fa-
mília e do Idoso da Casa, apre-
sentou um dado preocupante na 
justificativa para fazer a propo-
situra. Segundo ela, a Secretaria 
de Estado da Segurança Pública 
(SSP-AM) aponta um total de 110 
mortes violentas de crianças e 
adolescentes de 2019 até feve-

reiro deste ano.
“O meu projeto de lei visa exa-

tamente garantir mais direitos a 
crianças e adolescentes e não 
deixar impunes crimes que são 
cometidos contra eles. É um 
projeto que visa dar celeridade 
e prioridade nas investigações 
quando desse crime (de morte, 
inclusive tentada) for vítima uma 
criança ou um adolescente”, ex-
plicou a parlamentar.

A nova legislação proposta por 
Alessandra prevê em seu Artigo 
1º. a garantia de prioridade de 
tramitação dos procedimen-
tos investigatórios que visem à 
apuração e responsabilização 
de crimes dolosos e culposos 
com resultado morte, inclusive 
na modalidade tentada, que te-
nham como vítimas crianças e 
adolescentes no estado.

ELEIÇÕES ALEAM

Política 5

Lucas Henriquepolitica@emtempo.com.br |

Com o objetivo de reforçar 
as ações de saúde da mulher, 
a Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), promove, 
nesta quarta-feira, (11), às 
8h30, a segunda reunião do 
Comitê Municipal de Preven-
ção de Óbito Materno Infantil 
e Fetal (CMPOMIF) no auditó-
rio da Universidade Paulista 
(Unip), na zona Sul de Manaus. 
O encontro reunirá médicos, 
enfermeiros, técnicos, gesto-
res e representantes de so-
ciedades científicas para ana-
lisar e discutir estratégias de 
assistência à saúde materna, 
infantil e fetal.

 O secretário municipal de 
Saúde, Djalma Coelho, destaca 

que o evento é importante 
para discutir ações de for-
ma articulada, com todos os 
envolvidos com a saúde da 
mulher, para reduzir os óbitos 
maternos, infantis e fetais.

“Esses encontros são opor-
tunos porque criam um am-
plo espaço de discussão sobre 
um tema que perpassa muitas 
áreas. A saúde da mulher e a 
promoção de boas condições 
em sua gravidez envolve ins-
tituições públicas, privadas e 
a sociedade civil, por isso é 
importante definir estratégias 
para garantir a sua saúde e a 
do filho”, acentuou.

A técnica do Núcleo de Saú-
de da Mulher, Neide Negrei-
ros, acrescentou que as pautas 

definidas no encontro, que é 
realizado a cada dois meses, 
resultam em ajustes, recomen-
dações e orientações, que são 
encaminhadas aos gestores de 
unidades de saúde públicas e 
também da rede privada.

“O comitê monitora os da-
dos sobre a saúde da mulher 
em seu período gestacional 
e analisa de que forma os 
serviços de saúde podem ser 
aprimorados para garantir o 
bom desenvolvimento do feto, 
do filho e preservando a saúde 
da mãe. A partir dessas aná-
lises criamos recomendações 
que são analisadas e adotadas 
por cada gestor, para promo-
ver mais saúde às usuárias”, 
assinalou.
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Justiça julga improcedente ação 
sobre crise do oxigênio em Manaus Omar diz que 

ZFM manterá 
todos os direitos

Juiz tomou como 
base, na decisão, a 
nova Lei de Improbi-
dade Administrativa

A Justiça Federal inocentou 
o ex-secretário de Saúde 
do Amazonas, Marcellus 
Campêlo e o comandante 

da Defesa Civil no estado, coronel 
Francisco Máximo, na ação por im-
probidade administrativa movida 
pelo Ministério Público Federal 
(MPF), na crise do oxigênio du-
rante a segunda onda de Covid-19 
em Manaus, em janeiro de 2021.

O juiz federal da 1ª Região, Diego 
Oliveira, julgou improcedente a 
ação, com base na nova Lei de 
Improbidade Administrativa (LIA 
14.230/2021). A Lei diz que o ato 
de improbidade se caracteriza 
quando existe dolo (intenção) do 
agente público em praticá-lo.

“Exige-se que a conduta seja 
subsumida a algum dos incisos 
do artigo 11 da LIA, apresente 
finalidade de obter proveito ou 
benefício indevido para si ou para 
outra pessoa ou entidade, bem 
como sejam indicadas as normas 
constitucionais, legais ou infrale-
gais violadas (§§ 1º e 3º do mesmo 
dispositivo)”, alega o magistrado 
em seu despacho.

A decisão cita, ainda, a jurispru-
dência da matéria em outras situ-
ações. “Inicialmente, recordo que, 
antes mesmo das modificações 
promovidas pela Lei 14.230/2021 
na Lei de Improbidade Adminis-
trativa (Lei n. 8.429/92), a juris-
prudência já sinalizava quanto à 
natureza diferenciada da ação de 
improbidade administrativa em 
relação às demandas puramente 
civis”, diz a decisão.

O ex-secretário Marcellus Cam-
pêlo disse que a decisão corrobora 
com sua defesa, de que desde o 
momento em que assumiu a se-
cretaria, seis meses antes do pico 

DIvuLgAçãO

A decisão cita, ainda, a jurisprudência da matéria em outras situações

da segunda onda de Covid-19 no 
Amazonas, trabalhou incansavel-
mente para melhorar a estrutura 
de saúde do Estado e aumentar a 
capacidade da rede para o recru-
descimento da pandemia.

“É uma decisão que faz justi-
ça também aos profissionais de 
saúde e a todos que travaram a 
maior batalha de suas carreiras 
para salvar vidas”.

Segundo Marcellus, o aumento 
exponencial do consumo de oxi-
gênio ocorreu por conta da entra-
da de uma nova variante, a gama, 
muito mais transmissível e que 
não era possível prever esse au-
mento na ocasião. Ele reforça que 
todas as providências possíveis 
foram adotadas pela Secretaria 

de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Outras decisões favoráveis
A Secretaria Estadual de Saúde 

(SES-AM) e Marcellus Campêlo já 
obtiveram outros resultados favo-
ráveis em processos abertos por 
órgãos de controle no contexto da 
pandemia, por não encontrarem 
comprovação de irregularidades. 
Em novembro do ano passado, o 
Ministério Público do Amazonas 
(MP-AM) arquivou Procedimento 
Administrativo para acompanhar 
as medidas adotadas pela SES-AM 
a fim de garantir recursos humanos 
em hospitais para atendimento 
aos pacientes com Covid-19.

O órgão também arquivou, por 
considerar resolvidos, o PA Nº 

09.202100000092-3 para medi-
das adotadas pela SES-AM no auge 
da segunda onda da pandemia. 

Em 18 de novembro de 2021, o 
Ministério Público Federal (MPF) 
publicou cinco decisões de arqui-
vamentos e de declínio de atribui-
ção de processos abertos contra 
a SES-AM. Entre os objetos dos 
procedimentos que foram consi-
derados sem fundamento estão 
denúncias de irregularidades em 
contratação e prestação de ser-
viços, em operação de transporte 
para pacientes com Covid-19, no 
Hospital de Combate à Covid-19 
Nilton Lins e sobre distribuição 
de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) em unidade da 
rede estadual.

CÂMARA 

Em reunião com a bancada 
federal de parlamentares do 
Amazonas, o senador Omar Aziz 
(PSD-AM) defendeu o debate 
técnico como defesa dos ata-
ques que o modelo Zona Fran-
ca de Manaus tem enfrentado 
do governo de Jair Bolsonaro 
(PL). O senador já confirmou 
presença em mais um encon-
tro para tratar sobre o tema, 
marcado para esta quarta-feira 
(11), na Câmara dos Deputados, 
em Brasília.

Após reunião com deputa-
dos e senadores do Amazonas, 
Omar reforçou que a bancada 
não vai admitir nenhum direito 
a menos para a Zona Franca.

“Parte da bancada se reuniu 
agora há pouco em Brasília e 
estamos alinhados para a guer-
ra que ainda vamos enfrentar 
pela economia do nosso Estado. 
Queremos o que está previsto 
na Constituição Federal!”, asse-
gurou Omar.

O Senador do Amazonas 
destacou ainda a importância 
das decisões ligadas a tributos 
estarem baseadas em parâme-
tros técnicos.

“O que prejudica uma na-
ção é pitaqueiro dando pitaco 
sem conhecer a realidade. Essa 
questão do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) é 
um assunto para técnicos dis-
cutirem. E vale ressaltar que 
esse direito não é de agora; não 
estamos pedindo nada além 
daquilo que a constituição já 
prevê: a excepcionalidade da 
Zona Franca”, defendeu o se-
nador Omar. 

O parlamentar, que é líder 
da bancada de senadores no 
Amazonas, completa que a po-
lítica do ministro da economia, 
Paulo guedes, sempre foi a de 
privilegiar a importação, não  
a exportação.

O fascismo na nossa cara
Nos últimos quatro anos tornou-

-se ostensivo o desmonte da demo-
cracia no Brasil. Como um martelo 
que quebra estruturas aparente-
mente sólidas, instalou-se um pro-
cesso tipicamente fascista. Através 
das palavras estão sendo inculcadas 
mentiras nos espíritos, falseiam-se 
valores, desvirtuam-se comporta-
mentos. victor Klemperer já mos-
trara em A Linguagem do Terceiro 
Reich como, através das palavras, 
se incutiram racismo, preconcei-
tos, como se destruíra a história 
factual substituindo-a por uma  
“nova verdade”.

Ao mudar o sentido das palavras 
e repetindo-as inúmeras vezes, se 
inculcam deliberadamente novos 
sentidos. A repetição mecânica, 
milhares de vezes, acaba instalan-
do um novo significado. O que se 
passou no fascismo e no nazismo 
estamos vendo acontecer diante 
de nossos olhos. Tomemos o caso 
do “kit gay”. Observem que nem 
precisamos explicar do que se trata, 
pois já ficou em nosso imaginário 
um apócrifo livro que o candidato 
que se elegeu presidente da Repú-
blica repetidamente apresentava e 
distorcia na televisão como sendo 
um método que pretendia “destruir 
a moral das crianças tornando-as 
homossexuais”.

Ora, na verdade, falsificava ex-

celente livro de orientação sexual 
preparado pelo Ministério da Edu-
cação para jovens estudantes. Tra-
balho importante, cientificamente 
construído, didático, que tinha como 
objetivo orientar jovens à entrada na 
vida sexual cuidando para que não 
ficassem sujeitos a doenças sexu-
almente transmissíveis ou a gra-
videzes precoces. uma falsa capa 
desse suposto livro passou a ser 
apresentada pelo então candidato 
à presidência da República como 
o “estimulante à sexualização e à 
homossexualidade das crianças”! A 
mentira repetidamente apresenta-
da de forma escandalosa e desca-
rada não encontrou uma resposta 
contundente e assim prevaleceu a 
versão falsificada.

Em uma sociedade conserva-
dora, desprovida de informação, a 
falsificação proliferou e se man-
tém até hoje! Os resultados foram 
desastrosos: a educação sexual foi 
eliminada das escolas (sobretudo 
das públicas), cresceu a gravidez 
na adolescência, aumentaram as 
mortes de meninas que comple-
tamente sem orientação tentaram 
interromper a gravidez, cresceram 
exponencialmente os estupros e a 
violência contra aquelas crianças 
cuja sexualidade ainda despontava.

O caso citado não é aleatório, 
simboliza a destruição do trabalho 

científico. Ele revela a intenção de 
demolir um dos pilares da democra-
cia, o sistema educacional público. 
Educação é saber, é ciência, é co-
nhecimento crítico. Em seu lugar se 
propõe uma escola “sem ideologia”, 
em nome de “proteger” alunos e alu-
nas; na verdade se deseja formatar 
jovens num modelo autoritário, obe-
diente, usando como instrumento 
uma educação concorde com a 
família tradicional e conservadora 
subordinada a estritos preceitos re-
ligiosos. Coerentemente se instalou 
no Ministério da Educação presbíte-
ros e não professores implantando 
nele uma orientação estritamente 
religiosa, mas atenção: não plura-
lista, uma vertente religiosa única 
e dogmática. Em lugar de uma es-
cola pública para todos, propõe-se 
a educação domiciliar, controlada 
pela família, ou a educação militar, 
somada à difusão da propriedade 
privada de armas.

Cortam-se os cursos das ciências 
humanas, o pensamento crítico, e 
se difunde a proposta de um saber 
mecanicista perfeitamente de acor-
do com a paradoxalmente versão 
colonial da economia baseada no 
agronegócio exportador. O proces-
so aqui analisado é persistente, se 
reescreve o passado. Assim o Minis-
tério da Justiça reclassifica antigos 
filmes repentinamente considera-

dos pedófilos; o governo não está 
preocupado com a pedofilia, mas 
procura desqualificar atores fa-
mosos politicamente oponentes. O 
esquema, como se vê, é o mesmo: 
distorce-se o conteúdo para criar 
uma versão midiática.

Criam-se inimigos seja o comu-
nismo ou a “ideologia de gênero”. 
Em nome do controle do corpo, 
especialmente do corpo das mu-
lheres, desqualificam-se todas as 
pesquisas, das mais variadas ciên-
cias. Excluir a condição de gênero 
não vai invalidar a composição ge-
nérica de nossas células, mas cer-
tamente vai atrasar as descobertas 
de medicamentos específicos para 
homens, mulheres, pessoas trans, 
entre outros.

Ao ignorar as relações sociais de 
gênero se ocultam as relações pa-
triarcais, a discriminação sexual, ra-
cial e as raízes da violência. Assim, ao 
invés de analisar o crescimento dos 
homicídios de mulheres, sobretudo 
de mulheres negras (esses aumen-
taram 22% com relação às brancas 
– 2005 /2017, como mostra o Atlas 
da violência de 2017), destrói-se a 
excelente Secretaria das Mulheres 
substituindo-a por um Ministério 
da Mulher voltado para perseguir 
aqueles profissionais que cumpriam 
a lei em casos de aborto com meni-
nas estupradas.

Paradoxalmente se garante a 
versão colonial da economia, base-
ando-a no agronegócio exportador 
de produtos primários ao lado de 
uma população sem trabalho e to-
talmente concentrada em centros 
urbanos. Cresce o papel do Estado 
que financia o capital do agrone-
gócio provocando uma profunda 
contradição entre os segmentos 
exportadores e o resto da popu-
lação desprovida de qualificação e 
emprego, que só consegue sobrevi-
ver via comercialização de bens que 
entram ilegalmente no País ou, por 
outro lado, se autoempresariando 
(30,5% dos jovens de 15 a 24 anos es-
tão desempregados; na população 
em geral, o índice de desemprego  
é de 12,9%).

Não é preciso repetir a extraordi-
nária concentração da renda e a po-
breza da população. Sair do impasse 
só será possível se mudarmos essa 
estrutura e garantirmos a igualdade 
de oportunidades para todos e to-
das na educação, no trabalho, nos 
direitos reprodutivos. O caminho é 
desmascarar e superar os obstácu-
los alimentados pelo fascismo e pelo 
nazismo aqui instalados. O alerta 
deve ser exposto em todos campos. 
Não podemos cair novamente na ca-
rência de respostas. É fundamental 
recuperar o valor da ciência, do saber 
crítico, da democracia.

Eva Blay
Professora Emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP
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PIM fatura mais de R$ 24 bi 
 Valor representou 
aumento de 14,49% 
em comparação ao 
montante alcançado 
em igual período do 
ano passado (R$ 21,65 
bilhões). Mão de obra 
também fechou acima 
de 100 mil empregos 
diretos pelo 17o mês 
consecutivo

Divulgação

Bens de informática, Eletroeletrônico e Duas Rodas estiveram entre os segmentos que mais se destacaram

o Polo industrial de Ma-
naus (PiM) faturou R$ 
24,79 bilhões no primeiro 
bimestre de 2022, o que 

representa aumento de 14,49% 
em comparação ao valor alcan-
çado nos dois primeiros meses 
do ano passado (R$ 21,65 bi-
lhões). Em dólar, o faturamento 
acumulado até fevereiro foi de 
uS$ 4.72 bilhões, um incremento 
nominal de 19,24% em relação ao 
primeiro bimestre de 2021 (uS$ 
3.96 bilhões).

as exportações do PiM atin-
giram nos dois primeiros meses 
deste ano o volume de u$ 76.49 
milhões, o que representa au-
mento de 12,25% em relação ao 
mesmo intervalo do ano passado.

Quanto à mão de obra, as indús-
trias do PiM fecharam o segundo 
mês do ano com 102.864 traba-
lhadores empregados, entre efe-
tivos, temporários e terceirizados. 
Fevereiro marcou o 17º mês con-
secutivo – desde outubro de 2020 
– em que o PiM superou a marca 
de mais de 100 mil empregos di-
retos gerados. Com os resultados 
apurados até fevereiro, a média 
mensal de empregos neste ano 
ficou estabelecida em 103.979 
postos de trabalho – levemente 
superior à média mensal verifica-
da no primeiro bimestre de 2021, 
de 103.629 postos de trabalho.

Segmentos e produtos
Bens de informática do Polo Ele-

troeletrônico (faturamento de R$ 
8,17 bilhões no primeiro bimestre 
e participação de 32,97% no fatu-
ramento global do PiM), Eletroe-
letrônico (faturamento de R$ 4,23 
bilhões e participação de 17,08% no 
resultado global) e o polo de Duas 
Rodas (faturamento de R$ 3,38 
bilhões e participação de 13,66%) 
foram os segmentos que mais con-
tribuíram para o desempenho do 

PiM entre janeiro e fevereiro.
Em termos de volume de fatu-

ramento, os dez principais pro-
dutos fabricados pelo PiM no 
primeiro bimestre de 2022 foram, 
nesta ordem: televisores com tela 
de cristal líquido; telefones celu-
lares; motocicletas, motonetas e 
ciclomotores; placas de circuito 
impresso montadas para uso em 
informática; condicionadores de 
ar do tipo split system; unidades 

condensadoras para split system; 
fornos micro-ondas; bicicletas, 
inclusive, elétricas; auto rádios e 
aparelhos reprodutores de áudio; 
e relógios de pulso e de bolso.

Já em termos de crescimento 
de produção, destacaram-se no 
primeiro bimestre, principalmen-
te, itens como aparelhos recepto-
res de posicionamento global por 
satélite – gPS (crescimento de 
112,04%); discos digitais Blu-ray 

(104,05%); unidades condensa-
doras para split system (79,17%); 
e motocicletas, motonetas e ci-
clomotores (66,36%).

Avaliação
o superintendente da Sufra-

ma, algacir Polsin, ressalta que 
os números obtidos pelo PiM no 
primeiro bimestre de 2022 foram 
bastante satisfatórios, conside-
rando-se, principalmente, que 

entre janeiro e fevereiro verificou-
-se uma retomada temporária de 
internações e afastamentos labo-
rais em decorrência da Covid-19. 
“Mesmo com esses obstáculos, 
os números da indústria local fo-
ram majoritariamente positivos. 
É mais uma vez a capacidade de 
superação do modelo Zona Fran-
ca de Manaus se evidenciando 
diante dos desafios que precisa 
enfrentar”, afirmou Polsin.

Ferramenta vai reduzir custos de obras no AM
Divulgação

Wilson lima deu início à implantação do BiM

SeinfrA

 o governador do amazonas, 
Wilson lima, deu início à im-
plantação do BiM - Building in-
formation Modelling (Modelo de 
informação para a Construção) 
na Secretaria de Estado da in-
fraestrutura e Região Metropo-
litana (Seinfra), nesta terça-feira 
(10). a nova ferramenta digital é 
destinada à elaboração de pro-
jetos de engenharia.

o BiM reduz em 40% o tempo de 
elaboração de um projeto e au-
menta a assertividade em 97%. as 
diferentes etapas que compõem 
um projeto podem ser elabora-
das simultaneamente, garantin-
do celeridade, dessa forma. Com 

outras ferramentas, uma etapa tem 
início após a conclusão de outra.

os custos com aditivos serão re-
duzidos por conta da assertivida-
de, uma vez que os cálculos serão 
precisos. as obras serão concluídas 
dentro da previsibilidade do contra-
to. ou seja, o investimento na nova 
tecnologia vai integrar os projetos 
de construção e vai resultar em 
transparência e economia para os 
cofres públicos.

Para isso, a partir de 1º de junho, 
os servidores da Seinfra serão ca-
pacitados, gratuitamente, para o 
uso da nova tecnologia. a formação 
custa de R$ 8 mil a R$ 10 mil na ini-
ciativa privada. as aulas serão após 

o expediente e a formação levará 
cerca de um ano para ser concluída.

“a gente precisa fazer com que 
o Estado seja uma máquina en-
xuta, uma máquina leve. E não 
tem outro caminho, é através da 
tecnologia que a gente vai conse-
guir. absorvam o máximo do co-
nhecimento que será repassado”, 
disse o governador.

o governo do amazonas é um dos 
primeiros a dar início à implantação 
do BiM, atendendo à lei nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, artigo 19 e 
que reforça o Decreto nº 10.306, 
de 2 de abril de 2020, que dispõe 
sobre a Estratégia Nacional de Dis-
seminação do BiM.

Economia
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no primeiro bimestre
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Comércio amazonense tem queda 
de 3,2% em março, aponta IBGE
Desempenho represen-
ta o segundo resultado 
negativo em três me-
ses, e a maior queda 
registrada no período

Em março, o comércio 
amazonense registrou 
queda de 3,2% no volu-
me de vendas, em relação 

ao mês de fevereiro. O desem-
penho representa o segundo 
resultado negativo em três 
meses, e a maior queda regis-
trada no período, entre todos 
os Estados e Distrito Federal. 
Na comparação com março de 
2021, a queda no volume de 
vendas foi ainda maior: 6,8%. 
Novamente, o desempenho do 
setor varejista do Amazonas 
apresentou, nesta comparação, 
o pior resultado do país.

Os dados são da Pesquisa Men-
sal de Comércio (PMC), divulgada 
nesta terça-feira (10) pelo IBGE.

Por outro lado, no ano acumu-
lado do ano (janeiro a março), o 
volume de vendas do comércio 
acumula 13,9% de alta, em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado (quando o Estado viveu 
restrições no comércio, em razão 
da pandemia de Covid-19). Esta 
variação foi a maior entre os Esta-
dos e Distrito Federal, apesar das 
quedas nas vendas em janeiro 
e em março, visto que no mes-
mo período de 2021, o Amazonas 
passou por restrição no comércio 
devido à pandemia da Covid-19.

Em 12 meses, houve avanço 
de 3,2%.

DIvulGAçãO SEMtEPI

A receita nominal de vendas do comércio amazonense variou 0,5%

Receita nominal do comércio
Em março, em relação ao mês 

anterior, a receita nominal de 
vendas do comércio amazonen-
se variou 0,5%. Na comparação 
com março de 2021, a alta foi de 
2,5%; e a variação acumulada do 
ano (janeiro a março) é de 21,0%. 
Considerando o acumulado dos 
últimos 12 meses, a receita no-
minal de vendas apresenta cres-
cimento de 14,7%.

Comércio varejista ampliado
Em março, o volume de vendas 

do comércio ampliado, que inclui 
automóveis, peças e material de 
construção, teve queda de 2,0%, 
frente a fevereiro, no Amazo-
nas. Na comparação com março 
de 2021, a queda foi de 9,6%. 
No acumulado do ano (janeiro a 
março), por sua vez, o índice foi 
de 10,7% de alta, em relação ao 
mesmo período do ano passado; e 
em 12 meses, houve crescimento 
de 3,2%.

A queda de 2,0% no volume 
de vendas do comércio varejista 
ampliado do Amazonas foi a 4ª 
maior entre os Estados e DF. Os 
piores desempenhos foram os 
do Ceará (-3,1%), Rio Grande do 
Sul (-2,1%) e Acre (-2,0%). E os 
melhores desempenhos, os do 
Espírito Santo (12%), Goiás (7,4%) 
e Piauí (4,0%).

Já a alta de 10,7%, no acumu-
lado do ano (janeiro a março), no 
comércio ampliado do Amazonas, 
foi a 2ª maior entre Estados e DF. 
Os piores desempenhos foram os 
do Distrito Federal (-2,6%), Pa-
raíba (-2,5%) e Paraná (-2,2%). E 
os melhores desempenhos, os de 
Roraima (11,1%), Amazonas (10,7%) 
e Goiás (8,2%.).
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Raios solares acendem 
alerta para saúde da pele

Gabriela Brasil

Após meses de grande vo-
lume de precipitação de 
chuva sobre Manaus, a 
capital amazonense co-

meça a passar por uma transição 
de estação climática. Conforme 
um meteorologista, a partir do 
mês de maio, o tempo ficará mais 
seco. Assim, com a aproximação 
do verão, uma dermatologista 
recomenda a intensificação de 
cuidados com a pele contra os 
raios solares.

divulGAção

A tendência, nas próximas semanas, segundo o meteorologista Renato Senna, é de diminuição de chuvas no Amazonas, especialmente em Manaus

o popularmente conhecido “in-
verno amazônico” caminha para o 
seu fim, justamente porque o mês 
de maio, principalmente na sua 
segunda quinzena, é classificado 
pelos meteorologistas como um 
período de transição da estação 
chuvosa para a estação seca.

Conforme o meteorologista Re-
nato Senna, do instituto Nacional 
de Pesquisa da Amazônia (inpa), 
o verão inicia em Manaus a partir 
do mês de junho ou julho.

“A estação seca, que a gente 
chama de verão, acontece apenas 
daqui a uns 45 cinco dias mais ou 
menos. Então, estamos entrando 
neste período, que está um pouco 
mais seco do que deveria estar”, 
explica o meteorologista.

Assim, a tendência nas próxi-
mas semanas, segundo o me-

teorologista, é de diminuição de 
chuvas no Amazonas, especial-
mente em Manaus. 

Cuidados
Com a aproximação do verão, a 

dermatologista Suzi Maron res-
salta a importância dos cuidados 
com a pele, ainda mais porque 
Manaus está localizada perto da 
linha do Equador. Como conse-
quência, o índice de radiação ul-
travioleta é alto na maior parte 
do dia, com maior incidência das 
10h até as 16h.

“A população deve ter o cuida-
do de usar protetor solar corre-
tamente. Se a pessoa tiver uma 
exposição muito grande, prin-
cipalmente de trabalho, deve 
usar também uma proteção fí-
sica, ou seja, sombrinha, cha-

péu e manga comprida”, observa  
a dermatologista.

o uso do protetor solar e da pro-
teção física são essenciais para 
que a pele não seja queimada 
em dias de altas temperaturas 
e muito sol. Também ajudam a 
evitar aparecimento de manchas 
que sinalizam a danificação da 
pele e, principalmente, o apare-
cimento de câncer de pele, que 
surge pela exposição prolongada 
ao sol ao longo dos anos.

“É por isso que é importante 
seguir esses cuidados. os proble-
mas mais imediatos que vejo são 
queimaduras, lesões mais graves, 
e a longo prazo esse acúmulo de 
exposição solar vai gerando man-
chas, que dão um desconforto 
estético grande e principalmente 
lesões cancerígenas”, afirma a 

dermatologista Suzi Maron.

Grupos de risco
Além das pessoas de pele cla-

ra, há grupos de risco em rela-
ção à exposição solar, como os 
albinos, pessoas que possuem 
algum distúrbio na produção de 
melanina. Também estão neste 
grupo aqueles que apresentam 
o xeroderma pigmentoso, doen-
ça que torna a pele sensível à 
radiação solar.

“desde o nascer do dia, mes-
mo quando o índice de radiação 
ultravioleta não for tão alto, es-
sas pessoas precisam começar o 
uso do protetor solar. Também 
é necessário a reaplicação mais 
frequente do que o usual, a cada 
2 horas, e o uso da proteção fí-
sica”, ressalta.
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Mãe tenta vender bebê por R$ 
400 em porta de maternidade

Homem é morto a pedradas 
e tijoladas dentro de CRAS

CoNSElho TuTElAR

A mãe ofereceu o filho recém-nascido pelo valor de R$ 400 reais

luana lima

uma mulher, não iden-
tificada, tentou vender o 
filho recém-nascido por 
R$ 400 na porta da ma-
ternidade de Manacapuru 
(distante a 98 quilômetros 
de Manaus), no interior do 
Amazonas. o bebê foi res-
gatado pelo Conselho Tu-
telar do município. Já a mãe 
fugiu após o ato.

de acordo com o Con-
selho Tutelar, as equipes 
chegaram ao caso após 
uma denúncia anônima 
em que a testemunha re-
latou o descaso.

Prontamente, uma equi-
pe se deslocou até a ma-
ternidade, onde foi consta-
tado que a mulher tentava 
vender o próprio filho. No 
momento em que os agen-

desCaso violênCia

tes questionavam a mãe 
sobre a situação, ela con-
seguiu fugir do local.

Segundo relatos de tes-
temunhas, a mulher, que 
é dependente química e 
moradora de rua, deu à 

luz à criança na parte de-
trás do porto, no Centro  
de Manacapuru.

A mãe e o bebê foram 
para maternidade para 
receber atendimento 
médico. Nesta ocasião, a 

mulher começou a ofere-
cer o filho por R$ 400 para 
as pessoas que estavam 
na unidade médica.

Após a fuga da mãe, o 
bebê foi encaminhado para 
um Centro de Acolhimento 
do município.

o Conselho Tutelar deve 
ser acionado em qualquer 
situação que configure 
ameaça ou violação de di-
reitos de crianças e adoles-
centes por falta, omissão 
ou abuso dos pais, respon-
sável, sociedade ou Estado 
ou em razão de conduta 
própria do menor

A mãe da criança está 
sendo procurada e deve 
responder pelo crime. Em 
alguns casos semelhan-
tes, outras mães foram 
indiciadas por tráfico  
de pessoes.

Bianca Fatim

Com perna manca, 
tijolos e pedradas, Ma-
theus Braga, de 33 anos, 
foi agredido até a morte, 
na manhã desta terça-
-feira (10), no terreno 
do Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(Cras), que está desa-
tivado, na rua Macajai, 
bairro São José, Zona 
leste de Manaus.

de acordo com os po-
liciais da 9ª Companhia 
interativa Comunitária 
(Cicom), a vítima foi 
abordada por quatro 
criminosos nas depen-
dências do Cras aban-
donado, que segundo 
moradores, é local para 
uso de drogas.

os criminosos, muni-
dos de perna manca, 
pedras e tijolos, agre-
diram até a morte Ma-

theus. Conhecido no lo-
cal, os moradores logo 
avisaram os familiares 
da vítima, que confir-
maram a identidade  
do homem.

Familiares acreditam 
que a vítima tenha mor-
rido por conta do tráfico 
de drogas, já que ele era 
usuário de entorpecen-
tes desde o 16 anos, e 
deveria estar devendo 
os criminosos.

A delegacia Especia-
lizada em homicídios 
e Sequestros (dEhS) 
irá investigar o cri- 
me violento.

o CRAS é unidade pú-
blica de atendimento à 
população, onde são 
oferecidos serviços de 
Assistência Social. lá 
você pode, por exemplo, 
fazer o Cadastro Único e 
obter orientação  sobre 
benefícios sociais.

Após meses de grande 
volume de precipitação 
de chuva, Manaus terá, 
a partir do mês de maio, 
um tempo mais seco. 
Raios solares são risco 
para a saúde da pele
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Grupos são incluídos em 
campanha de vacinação

SES registra 14 casos de Chagas em Amaturá

Gestantes, puérperas 
(até 45 dias de pós-
-parto) e professores 
passam a ser grupos 
prioritários da campa-
nha de vacinação

Gestantes, puérperas (até 
45 dias de pós-parto) e 
professores estão nos 
grupos prioritários da 

Campanha de Vacinação Con-
tra a Influenza, que inicia nes-
ta quarta-feira (11). Os grupos 
foram incluídos pela Prefeitura 
de Manaus e a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Semsa) vai 
disponibilizar o imunizante em 
171 salas de vacina, quatro pontos 
estratégicos e seis Divisões Dis-
tritais Zonais (DDZ) da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed).

O secretário municipal de Saú-
de, Djalma Coelho, reforça que a 
campanha, iniciada no dia 4 de 
abril deste ano, segue atendendo 
crianças de 6 meses a menores 
de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 
dias), idosos de 60 anos ou mais 
e trabalhadores da saúde.

Nessa etapa, conforme Djalma, 
a Semsa espera alcançar 20.339 
professores de escolas públicas 
e privadas; 27.974 gestantes; e 
4.599 puérperas.

“A gestão do prefeito David 
Almeida continua avançando na 
vacinação contra a doença, e a 
gente conta com o apoio de toda 
a população para ampliar a cober-
tura vacinal na cidade. No sábado 
(14), a Semsa irá promover o Dia 
D da vacinação contra a influenza 
e sarampo para otimizar o acesso 
ao imunizante e alcançar mais 
pessoas”, conta o secretário.

A subsecretária de Gestão da 
Saúde da Semsa, Aldeniza Araújo, 
informa que nessa nova etapa, a 
secretaria atua em parceria com 
seis DDZs da Semed para facilitar 

CAMIlA BAtIStA/SEMSA

DIVulGAçãO/FVS-RCP

Investigação está em curso em Amaturá, interior do Amazonas, com equipe interdisciplinar em Saúde

o acesso aos professores.
“A gente pede que a popu-

lação fique atenta aos locais 
de atendimento e compareça 
nesses pontos para receber o 
imunizante. Basta procurar uma 
unidade de saúde com seu docu-
mento de identificação e os do-
cumentos necessários de cada 
grupo”, orientou.

Os quatro pontos estratégicos 
para a vacinação contra a in-
fluenza funcionam de 9h às 16h 

no shopping Phelippe Daou, Zona 
Norte; Sesi – Clube do trabalha-
dor, Zona leste; Studio 5, Zona 
Sul; e Arena Amadeu teixeira, Zona 
Centro-Oeste.

A lista com os endereços das 
171 salas de vacina em unidades 
da Semsa e dos outros seis DDZs 
pode ser conferida no site da Sem-
sa (semsa.manaus.am.gov.br), por 
meio do link http://bit.ly/salavaci-
namanaus e nas redes sociais ofi-
ciais (@semsamnaus no Instagram 

e Semsa Manaus no Facebook).

Documentos
Os professores devem apresen-

tar o crachá, carteira de trabalho ou 
contracheque para comprovação do 
vínculo de trabalho na área da Educa-
ção. Gestantes e puérperas precisam 
levar o cartão de pré-natal.

todos os públicos, incluindo aqueles 
já atendidos pela campanha, devem 
apresentar um documento de identi-
ficação com foto e o cartão de vacina.

saúDe

Após a confirmação de 14 casos da 
doença de Chagas na comunidade 
Caturiá III, no município de Amatu-
rá (distante a 909 quilômetros de 
Manaus), o Governo do Amazonas 
iniciou uma investigação que chegou 
ao seu encerramento nesta terça-
-feira (10). Os casos aconteceram 
após o consumo de suco de açaí de 
origem artesanal.

Os 14 casos confirmados de doença 
de Chagas foram identificados na 
comunidade Caturiá III, zona rural 
de Amaturá. Ao todo, 34 moradores 
consumiram o suco de açaí, produzi-
do artesanalmente, na comunidade.

De acordo com a diretora-presi-
dente da FVS-RCP, tatyana Amorim, 
o sucesso da investigação se deve 
à identificação rápida dos primeiros 
casos e, também, da atuação da equi-
pe multidisciplinar dos profissionais 
de saúde, durante todos esses dias.

“A equipe da gerência de controle 
de endemias de Amaturá e a do 
Governo do Estado trabalharam de 
forma bastante coesa. Em tempo 
oportuno, foram realizadas todas as 
fases da investigação, sendo possí-
vel fechar o surto de maneira satis-
fatória”, afirma tatyana.

Os profissionais de saúde da FVS-
-RCP e FMt-HVD realizaram a re-

coleta de exames, entre eles o da 
gota espessa e eletrocardiograma; 
análises laboratoriais das amostras 
e análise clínica dos pacientes, além 
de coleta entomológica de insetos 
triatomíneo, conhecido popular-
mente como “barbeiro”, que trans-
mite, por meio de fezes, o protozo-
ário parasita tripanossomo cruzi, 
agente causador da doença.

Segundo o chefe do Departamento 
de Vigilância Ambiental (DVA) da 
FVS-RCP, Elder Figueira, os aten-
dimentos rápidos in loco fizeram a 
diferença na investigação. “O fato 
de termos a equipe treinada e mon-
tarmos, rapidamente, uma parceria 
com a FMt foi essencial para que 
o atendimento local dos morado-
res, caso a caso, inclusive fazendo 
revisão de exames já descartados”, 
afirma Elder.

técnicos da Secretaria de Estado 
de Saúde do Amazonas (SES-AM) 
estão em Amaturá desde o dia 6 de 
maio e retornam, a Manaus, nesta 
quarta-feira (11).

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 
manifestam de maneira endêmica 
na Amazônia.

Da redação

Profissionais 
da saúde 
discutem 
estratégias

eNCONTRO

Com o objetivo de ana-
lisar e discutir estratégias 
de assistência à saúde 
materna, infantil e fetal, 
um encontro entre médi-
cos, enfermeiros, técnicos, 
gestores e representantes 
de sociedades científicas 
acontece, nesta quarta-
-feira (11), no auditório de 
uma faculdade da Zona Sul 
de Manaus, A reunião do 
Comitê Municipal de Pre-
venção de Óbito Materno 
Infantil e Fetal (CMPOMIF) 
é realizada pela Prefeitura 
de Manaus, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa).

Além de representantes 
da Semsa, fazem parte do 
Comitê Municipal, direto-
res de maternidades e hos-
pitais privados, integrantes 
da Sociedade Amazonense 
de Pediatria (Saped), So-
ciedade de Ginecologia e 
Obstetrícia, Conselho Mu-
nicipal de Saúde e Direitos 
da Mulher.

O secretário municipal de 
Saúde, Djalma Coelho, des-
taca que o evento é impor-
tante para discutir ações 
de forma articulada, com 
todos os envolvidos com 
a saúde da mulher, para 
reduzir os óbitos maternos, 
infantis e fetais.

“Esses encontros são 
oportunos porque criam 
um amplo espaço de dis-
cussão sobre um tema que 
perpassa muitas áreas. A 
saúde da mulher e a pro-
moção de boas condições 
em sua gravidez envolve 
instituições públicas, pri-
vadas e a sociedade civil, 
por isso é importante de-
finir estratégias para ga-
rantir a sua saúde e a do 
filho”, acentuou.

todos os públicos, incluindo aqueles já atendidos pela campanha, devem apre-
sentar um documento de identificação com foto e o cartão de vacina
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Entre janeiro e abril 
deste ano, 56.931 
crianças tiveram ape-
nas o nome materno 
na certidão, número 
1,3% maior que o com-
putado há quatro anos

Nos quatro primeiros me-
ses deste ano, 56.931 
crianças foram registra-
das somente com o nome 

da mãe, o maior número abso-
luto e percentual para o mesmo 
período desde 2018. Os dados, 
divulgados pelos Cartórios de 
Registro Civil do Brasil, ganham 
ainda mais relevância quando se 
observa que 2022 registrou o 
menor número de nascimentos 
entre janeiro e abril.

A pesquisa mostra que no pri-
meiro quadrimestre nasceram 
858.108 bebês. Isso significa 
que 6,6% do total de recém-
-nascidos no país tem apenas o 
nome materno em sua certidão 
de nascimento. Comparado ao 
mesmo período de 2018, quan-
do nasceram 954.923 crianças 
e 51.177 delas foram registradas 
somente com o nome materno, o 
número de mães solos teve um 
aumento de 1,3%.

Na série histórica do primeiro 
quadrimestre do ano, o número 
de mães solo só esteve próximo 
ao verificado em 2019, quando 
foram registrados 56.399 recém-
-nascidos somente em nome da 
mãe no período, diante de um total 
de 982.464 nascimentos. Já em 
2020 foram 52.171 crianças regis-

DIVULGAÇÃO

Número é o maior já identificado para o acumulado do ano

tradas somente em nome da mãe, 
enquanto que em 2021 este núme-
ro totalizou 53.910 nascimentos.

“O crescimento do número de 
mães que registram os filhos ape-
nas em seu nome mostra o quanto 
ainda é necessário um trabalho 
de conscientização dos pais, que 
são igualmente responsáveis pela 
criação de seus filhos, tanto no que 
se refere ao amor, como também 
às responsabilidades”aponta 
Gustavo Renato Fiscarelli, presi-
dente da Arpen-Brasil.

Reconhecimento de paternidade
Desde 2012, com a publicação 

do Provimento nº. 16, do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), o 
procedimento de reconhecimen-
to de paternidade pode ser feito 
diretamente em qualquer Cartó-
rio de Registro Civil do país, não 
sendo necessária decisão judicial 
nos casos em que todas as partes 
concordam com a resolução.

Nos casos em que a iniciativa 
seja do próprio pai, basta que 
ele compareça ao cartório com a 

cópia da certidão de nascimento 
do filho, sendo necessária a anu-
ência da mãe ou do próprio filho, 
caso este seja maior de idade. Em 
caso de filho menor, é necessário 
a anuência da mãe.

Caso o pai não queira reco-
nhecer o filho, a mãe pode fazer 
a indicação do suposto pai no 
próprio Cartório, que comunica-
rá aos órgãos competentes para 
que seja iniciado o processo de 
investigação de paternidade.

Também é possível, desde 2017, 
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Quase 57 mil bebês foram 
registrados sem o nome do pai

realizar em cartório o reconheci-
mento de paternidade socioafe-
tiva, aquele onde os pais criam 
uma criança mediante uma rela-
ção de afeto, sem nenhum vín-
culo biológico, desde que haja a 
concordância da mãe e do pai 
biológico. Neste procedimento, 
o interessado precisa comprovar 
vínculo com a criança ou jovem, 
através de documentos como:

Inscrição do pretenso filho em 
plano de saúde ou em órgão de 
previdência;

Registro oficial de que residem 
na mesma unidade domiciliar

Vínculo de conjugalidade — casa-
mento ou união estável — com o as-
cendente biológico; entre outros.

De acordo com o levantamen-
to, em 2018, foram registrados 
51,1 mil recém-nascidos somente 
como o nome materno. No ano se-
guinte, foram 56,3 mil. Em 2020, 
o número diminuiu e passou para 
52,1 mil. Em 2021, 53,9 mil crianças 
não tiveram o pai reconhecido na 
certidão de nascimento. 

O estudo também aponta dimi-
nuição do total de nascimentos 
de recém-nascidos neste ano, 
totalizando 858 mil. Em 2018, 
foram 954,9 mil. 

No Portal da Transparência do 
Registro Civil é possível acessar o 
módulo Pais Ausentes, que mos-
tra os registros realizados nos 7,6 
mil cartórios do Brasil. 

De acordo com regras deter-
minadas pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), caso o pai não 
queira reconhecer o filho, a mãe 
pode indicá-lo com genitor no 
cartório, que deverá comunicar 
o fato aos órgãos competentes 
para início do processo de inves-
tigação de paternidade.

Delegada é presa com quase 
R$ 2 milhões em sacolas de grife 

Terremoto atinge o 
norte da Argentina 

Divulgação

Dinheiro apreendido na casa da delegada Adriana Belém 

A delegada Adriana Belém, alvo 
da Operação Calígula, deflagrada na 
manhã de ontem (10), foi presa no 
início da tarde em casa, na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante 
a ação, a força-tarefa apreendeu 
quase R$ 2 milhões em dinheiro no 
apartamento dela.

A 1ª Vara Especializada do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJ-RJ) expediu o 
mandado de prisão.

“O gigantesco valor em espécie ar-
recadado na posse da acusada, que 
é Delegada de Polícia do Estado do 
Rio de Janeiro, aliado aos gravíssimos 
fatos ventilados na presente ação pe-
nal, têm-se sérios e sólidos indicativos 
de que a ré apresenta um grau exa-
cerbado de comprometimento com 
a organização criminosa e/ou com a 
prática de atividade corruptiva (capaz 
de gerar vantagens que correspondem 
a cifras milionárias)”, diz a decisão do 
juiz Bruno Monteiro Ruliere.

O juiz cita ainda que o dinheiro acha-
do dá “credibilidade ao receio de que, 
em liberdade, a ré destrua ou oculte 
provas ou crie embaraços aos atos de 
instrução criminal”.

OPERAÇÃO CALÍGULA MAGNITUDE 6,8 

Um terremoto de mag-
nitude 6,8 atingiu nesta 
terça-feira (10) o norte 
da Argentina, informou 
o Centro Sismológico da 
Europa e Mediterrâneo 
(EMSC).

O tremor, de forte in-
tensidade, foi registrado 
a uma profundidade de 
176 quilômetros na re-
gião de Jujuy, por volta 
das 20 horas, em área 
próxima à fronteira com 
o Chile e a Bolívia.

Segundo o Serviço 
Geológico dos Estados 
Unidos (USGS), o tremor 
pôde ser sentido em An-
tofagasta (Chile), Valpa-
raíso (Chile), e até mesmo 
no Brasil em Indaiatuba 
(SP) e São Paulo (SP).

Internautas brasileiros 
relataram, em postagens 
nas redes sociais, terem 
sentido pequenos tre-
mores em diversos bair-
ros da capital paulista.

Não há, até a última 
atualização desta repor-
tagem, informações so-

bre danos a construções 
provocadas pelo tremor.

Tremor no Japão 
Um tremor de magni-

tude 6,6 na escala Ri-
chter foi registrado na 
segunda-feira (9) em 
Taiwan. De acordo com 
a  Agência Meteorológica 
do Japão, o terremoto 
aconteceu próximo à ilha 
de Yonaguni, localizada a 
cerca de 110 km a leste 
de Taiwan.

O abalo foi identificado 
a cerca de 20 quilôme-
tros (km) de profundi-
dade. Apesar do susto, 
não foi emitido alerta de 
tsunami ao sudoeste do 
Japão, de acordo com as 
autoridades japonesas.

Ainda segundo a agên-
cia, pode haver uma su-
bida do nível da água do 
mar, mas sem maiores 
riscos. Ainda segundo a 
agência, pode haver uma 
subida do nível da água 
do mar, mas sem maiores 
riscos.

Adriana foi nomeada em agosto de 
2021 para um cargo na Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer do Rio de 
Janeiro. De acordo com o portal da 
transparência, o salário dela é de R$ 
8.345,14. Segundo a prefeitura, ela será 
exonerada nesta terça (10).

Em fevereiro deste ano, ela com-
prou um Jeep Compass, avaliado 
em quase R$ 200 mil, para dar de 
presente para o filho que comple-
tou 18 anos. Na segunda-feira (9), a 
delegada blindou o veículo.

A ação é contra uma rede de jo-
gos de azar explorada pelo bicheiro 
Rogério de Andrade e pelo PM re-

formado Ronnie Lessa — réu pela 
morte da vereadora Marielle Franco 
e seu motorista Anderson Gomes — e 
acobertada por policiais.

Até a última atualização desta re-
portagem, 14 pessoas foram presas 
e 24 dos 29 mandados de prisão 
foram cumpridos - alguns alvos já 
estavam detidos.

O MPRJ afirma que a quadrilha 
“estabeleceu acertos de corrup-
ção estáveis com agentes públicos, 
principalmente ligados à segurança 
pública, incluindo tanto agentes da 
Polícia Civil, quanto da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro”.
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Gabriel 
Davis fora 
da Onça-
Pintada

DM do clube está cheio 
e o acompanhamento 
vem recebendo crítica de 
torcedores e jornalistas

GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Local receberá atenção do Governo para fomento da prática esportiva

Para promover qualidade de 
vida, por meio do esporte e la-
zer, o Governo do Amazonas vai 
revitalizar o Campo do Pallet, no 
bairro Jorge Teixeira, Zona Leste 
de Manaus. O anúncio da ação 
foi feito nesta segunda-feira (9).

O espaço receberá serviços da 
Secretaria de Estado de Infraes-
trutura e da Região Metropolitana 
de Manaus (Seinfra), com base nas 
visitas técnicas da Fundação Ama-
zonas de Alto Rendimento (Faar).

Entre os serviços, o complexo 
esportivo receberá a reforma no 
campo de futebol, troca de areia, 
reforma nos banheiros, alambra-
dos, gradis, construção de calçadas, 
muros e uma quadra para futevôlei.

“Com o olhar sensível do gover-
nador Wilson Lima nas comuni-
dades, este será mais um campo 
que receberá a revitalização por 
meio da Seinfra. E, através dos 
trabalhos da Faar, futuramen-
te, estaremos implantando aqui 
escolinhas de esporte, que irão 
beneficiar toda a comunidade”, 
disse Jorge Oliveira, diretor-pre-
sidente da Faar.

Morador há mais de 10 anos 
no Jorge Teixeira, o atleta de 
jiu-jitsu Marcos Ítalo ressalta a 
importância da recuperação do 
espaço para a vida dos jovens 
da comunidade. “Receber esse 
anúncio dá um incentivo a mais, 
não só para nós atletas, mas para 

toda a comunidade geral. Com o 
campo reformado, os jovens po-
derão ter mais opções para prá-
tica esportiva”, ressaltou Marcos.

Obras concluídas 
Em abril deste ano, o Campo 

do Buracão, localizado no bair-
ro Lírio do Vale, zona oeste, e o 
Campo do Curió, na Cidade Nova, 
zona norte de Manaus, foram 
entregues para a população to-
talmente revitalizados.

Além desses, o Campo da Bai-
xada Fluminense, Campo do Tei-
xeirão, ambos na zona norte, CDC 
da Compensa, e as arenas do 
Passarinho e do Monte, também 
foram reformados.

refOrma

fUTeBOL

O Amazonas FC não 
terá mais o meia Ga-
briel Davis na disputa 
da Série D do Cam-
peonato Brasileiro. A 
saída foi anunciada 
pelo próprio jogador, 
nesta terça-feira (10), 
em seu perfil pessoal 
do Instagram. O joga-
dor era a referência 
da equipe, que lidera a 
quarta divisão do cam-
peonato nacional.

“Me despeço deste 
estado indescritível 
que é o Amazonas, mas 
não sem antes dizer 
o quanto agradeço ao 
clube e ao presidente 
Wesley (Couto) pela 
oportunidade”, escre-
veu o meia no post..

Alguns torcedores 
do Paysandu-PA dei-
xaram comentários na 
postagem e tudo in-
dica que o Papão da 
Curuzu é o caminho 
do jogador, que passou 
por Manaus e Amazo-
nas no futebol baré.

“Chegou o momento 
de buscar novos desa-
fios na minha carreira”, 
finalizou Gabriel Davis. 
O Paysandu disputa a 
Série C do Brasileiro.

   Da redação

Buscando a classificação 
para as oitavas de final da 
Copa do Brasil, o Flamen-
go recebe o Altos-PI, em 

Volta Redonda (distante a 140 
quilômetros do Rio de Janeiro), 
pelo jogo de volta da tercei-
ra fase. A bola rola às 20h30 
(horário de Manaus) e o time 
rubro-negro tem a vantagem 
do empate após ter vencido a 
ida por 2 a 1.

Ainda em tratamento de dores 
na panturrilha esquerda, Filipe 
Luís não treinou com o grupo 
do Flamengo nesta terça-feira 
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Com ‘time de lesionados’, 
Flamengo encara o Altos

(10), no Ninho do Urubu, e será 
mais um desfalque para Paulo 
Sousa contra o Altos-PI. Ele foi 
substituído ainda na primeira 
etapa do confronto contra o 
Botafogo, no domingo (8).

Os dois se juntam aos vários 
desfalques que o técnico Paulo 
Sousa tem tido nas partidas: 
Santos, Fabrício Bruno, Gusta-
vo Henrique, Matheus França 
e Vitinho já estavam fora do 
jogo. O lateral Matheuzinho e 
o atacante Pedro são dúvidas.

Os cinco reforços do Flamengo 
para 2022 não passaram ilesos 
pelos vários problemas físicos 
que atingem o elenco profis-
sional. Com exceção de Ayrton 
Lucas - que chegou ao clube 
lesionado e fez sua estreia em 
maio -, Marinho, Pablo, Fabrício 
Bruno e Santos passaram pelo 
DM nesta temporada.

Fabrício Bruno não entra em 
campo desde o dia 31 de março, 

por conta de um trauma no pé 
esquerdo. O zagueiro chegou  a 
ser relacionado e escalado como 
titular no Fla-Flu do Campe-
onato Carioca, mas, devido às 
dores sentidas no aquecimento, 
não atuou.

Segundo a “ESPN”, a situação 
do zagueiro pode se complicar 
ainda mais. O jogador tem rea-
lizado tratamento conservador, 
mas a cirurgia no local ainda 
não está descartada. O DM está 
investigando o caso, e novos 
exames devem ser realizados 
nos próximos dias.

Jesus segue falando...
Em entrevista ao “Bem, Ami-

gos!”, na segunda-feira (9), o 
treinador citou o desgaste como 
fator importante na final do 
Mundial de Clubes de 2019, mas 
também apontou que três des-
taques da equipe não renderam 
o que podiam.

Segundo Jesus, Éverton Ri-
beiro, Gerson e Gabigol ficaram 
abaixo do nível normal deles 
na partida contra o Liverpo-
ol. O treinador contou que fez 
esse comentário para o camisa 
9 rubro-negro em jantar du-
rante sua visita recente ao Rio

Eu tive três jogadores que 
naquele jogo não jogaram no 
nível deles. Um dos quais tem 
muito carinho por mim, jantei 
com ele no hotel onde estou. 
Eu disse: “Gabi, tu naquela final 
não estiveste ao teu nível”. Mais 
dois jogadores. Um deles foi o 
Gerson. A gente se calhar tinha 
ganho aquela final. Mas isso 
acontece. Eles sentiram muito 
aquela final. Esses meus três 
jogadores, que eram Gerson, 
Everton e Gabi. Não estiveram 
no limite deles, fez com que 
a gente não criasse mais mo-
mentos”, afirmou o português 
Jorge Jesus.

Paulo Sousa terá 
problemas para 
escalar o time 
nesta quarta (11)

JOÃO NORMANDO

Campo no Jorge Teixeira será revitalizado pelo Governo
RUDSON RENAN/FAAR



 Manaus, quarta-feira 11 de maio de 2022

2513

Lucas Henriqueplateia@emtempo.com.br |

Inaugurada nesta terça-
-feira (10), a exposição 
integra o roteiro de visita-
ção do Teatro Amazonas

Peças originais do 24° Fes-
tival Amazonas de Ópera 
(FAO) estão expostas no 
Teatro Amazonas, no Lar-

go de São Sebastião, no Centro, 
até o dia 5 de junho. Os itens 
como a panela do Menino Malu-
quinho, as partituras e até mesmo 
o processo criativo dos figurinos e 
cenários da ópera “Peter Grimes”, 
podem ser conferidos pelo públi-
co, dentro do circuito de visitação 
do patrimônio histórico, de terça-
-feira a sábado, das 9h às 17h.

Inaugurada nesta terça-feira 
(10), os turistas e visitantes do es-
paço aproveitaram para tirar fotos 
e conhecer os detalhes sobre as 
montagens desta edição do FAO.

A turista piauiense Regina Bra-
ga visitou o Teatro Amazonas 
pela primeira vez. Regina, que é 
professora, acredita que a mos-
tra é uma maneira didática para 
abordar temas como a literatura 
e a arte.

“Foi uma oportunidade única. 
Eu sou apaixonada pelo Menino 
Maluquinho, amo literatura, fi-
quei emocionada de ver a mostra 
de uma obra que já trabalhei tan-
to em sala de aula ser apresen-
tada em forma de ópera”, disse 
a professora. “Uma experiência 
cultural, didática e eu super-
-recomendo”, declarou.

O secretário executivo de Cul-
tura e Economia Criativa, Candido 
Jeremias, destacou a interativi-
dade do público com os elemen-
tos da ópera.

A exposição no Teatro Amazonas apresenta destaques das óperas “O Menino Maluquinho” e “Peter Grimes”

“É uma inovação neste Festival 
de Ópera, que vai fazer parte 
do roteiro turístico do Teatro. 
O público vai poder ter essa in-
teratividade com as peças e o 
trabalho dos nossos artistas”, 
acrescentou.

Figurinos
A exposição no Teatro Ama-

zonas apresenta destaques das 

óperas “O Menino Maluquinho” 
e “Peter Grimes”, entre eles todo 
o processo criativo para o figuri-
no, desenvolvido pela figurinista 
Melissa Maia. Croquis tecidos 
originais estão na mostra.

“O material utilizado para a con-
fecção é 80% sustentável, prove-
niente de um banco de tecidos. 
O figurino é muito rico e isso 
prova que a gente consegue fazer 

um belo figurino com materiais 
sustentáveis, todo produzido em 
Manaus, o que é realmente um 
marco”, afirmou a figurinista.

Entrada
A mostra compõe o roteiro de 

visitação do Teatro Amazonas. 
Crianças com até 10 anos, pessoas 
com deficiência e pessoas nas-
cidas no Amazonas têm entrada 

gratuita, mediante comprovação. 
Para os demais, os ingressos es-
tão disponíveis na bilheteria do 
espaço, com valores de R$ 20 
(inteira) e de R$ 10 (meia-en-
trada) para estudantes, pessoas 
acima de 60 anos, professores, 
doadores de sangue, militares e 
acompanhantes de pessoas com 
deficiência, mediante a apresen-
tação de documentos.

Cine Casarão recebe o projeto 
‘Ópera na Tela-Festival de Filmes’

Leandro Borges se apresenta 
no dia 20 de maio em Manaus 

DIvULGAçãO

O festival promete surpreender o público com a criatividade apresentada

Nesta semana, o Cine Casa-
rão, espaço dedicado à Sétima 
Arte do Casarão de Ideias, abre 
suas portas e recebe o projeto 
“Ópera na Tela – Festival de 
Filmes de Ópera”. Serão exi-
bidas “As Bodas de Fígaro” e 
“O Corcunda de Notre Dame”.

Os ingressos podem ser ad-
quiridos de forma antecipada 
pelo Instagram (@casaraodei-
deias) ao preço de R$ 14 (intei-
ra) e R$ 7 (meia).

A primeira montagem a ser exi-
bida será “As Bodas de Fígaro”, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, no 
sábado (14), às 15h30. Composta 
em 1786, a ópera é uma sátira aos 
hábitos da nobreza no Século 18. 
A história conta a divertida con-
fusão durante os preparativos 
do casamento entre Susanna 
e Fígaro, servos do Conde e da  
Condessa Almaviva.

Já no domingo (15), às 15h30, 
é a vez de exibir ‘O Corcunda 
de Notre Dame’, baseada na 
obra de victor Hugo. Na Pa-
ris do Século 15, uma jovem 
cigana, Esmeralda, dança na 
praça da Catedral de Notre 
Dame. Sua beleza transtorna 
o arquidiácono Claudio Frollo, 

EspEtáculo GospEl

que, querendo se afastar da 
tentação, ordena que o corcun-
da Quasímodo rapte a moça.

Estreias
Ainda na programação do 

Cine Casarão é possível con-
ferir, na quinta-feira (11) as 
estreias “Klondike – A Guerra 
na Ucrânia”, às 15h30, e “O 
Traidor”, às 17h30. Dirigido por 
Maryna Er Gorbach.

O cantor gospel Leandro Bor-
ges, um dos maiores do gênero da 
atualidade, chega a Manaus com 
a sua turnê ‘Nasci para voar’. Ele 
se apresentará no dia 20 de maio, 
às 20h30, no Teatro Manauara.

Borges foi indicado às catego-
rias Cantor, Música e Feat&Collab, 
na premiação Deezer, uma das 
maiores plataformas de música 
do planeta.

“Só tenho a agradecer a Deus 
e a vocês por esse presente. vo-
cês que ouvem e compartilham 
diariamente minhas canções e 
que fazem elas irem mais longe 
do que eu poderia imaginar, todo 
meu amor e gratidão. O resultado 
vai acontecer no dia 18 de maio no 
Deezer Gospel Day, que é um dia 
dedicado aos resultados e con-

quistas da música gospel”, disse 
o artista.

O cantor tem cinco CD’s e um 
DvD ao vivo. A canção de trabalho 
‘Deus e Eu’, possui mais de de 
350 milhões de visualizações no 
YouTube.

Suas músicas estão entre as 
mais executadas do segmento 
gospel nas rádios de todo o Brasil.

Os ingressos, com valor de R$ 
100,00, podem ser adquiridos nos 
ponto de vendas da Central Oba 
Ingressos, Shopping Manauara e 
Millenium.

Os passaportes também 
poderão ser adquiridos pelo 
site https://baladapp.com.
br/a/show-leandro-borges-
-manaus-am-20-de-maio-
-de-2022/2618.

Ele foi indicado às categorias Cantor, Música e Feat&Collab, na premiação Deezer
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Mostra apresenta itens originais de obras 
do 24° Festival Amazonas de Ópera

DIvULGAçãO



Dianna Conrado e Cibele Ferreira

Elizete Castro

Solange Moura  Gracélia Benacon

Judith Mustafa

POR ALE!!

A Simone Ale Alencar juntou as amigas, no sába-
do,  para festejar a nova idade. A balada foi, como 
sempre, no apartamentão, lindão do Barão da 
Ponta Negra.Com belisquetes, rizoto de bacalhau, 
caranguejo, brigadeiro de colher, os drinks da 
moda, champa e o Matheus Goiano fazendo as lu-
luzinhas cantarem com força total os ritmos mais 
ecléticos e animados. Foi muito divertido!
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Neybe Gomes Naime e Norma Ale

Anne Cameli, Regiana Sousa e Adriana Góes Elaine Moita
Jussara Pordeus e Irene Alecrim

Lenúbia Aziz, Meg Hoagem, Angela 
Bastos e Cristiane Aguiar

Neuza Almeida

Adriana Samad

Luciane Novaes, Tereza Cadais e Patrícia Diniz

Simone Ale 
Alencar

Francyne Baima Sonia Barros de Carvalho e Sheyla Roncy

Mara Guerreiro

Alessandra  
Antony

Laura Lucas,France Carvalho e Katia Reis Afonsina Vivian

Claudia Tinoco
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TV Tudo

Plataforma de streaming da Warner-
Media, a HBO Max tem vários planos 
para Angélica na sua programação, 
depois do “Jornada Astral”, que foi o 
seu primeiro após 24 anos de TV Globo.

O próximo deles já está em desen-
volvimento e, tudo indica, não deve 
parar por aí.

Este novo começará a fase de testes 

possivelmente no próximo semestre, 
mas somente será conhecido entre 
as novidades de 2023, junto com a 
primeira novela/telessérie “Segundas 
Intenções”. Este é o plano. Soltar os 
dois de uma vez só.

A outra grande surpresa, ter a An-
gélica, sua contratada exclusiva, 
além do entretenimento, também  
na dramaturgia.

Isso ainda está sendo conveniente-
mente alinhavado nos bastidores.

A ideia inicial é que ela venha a liderar 
o elenco de um filme.

Na HBO Max há o reconhecimento 
que Angélica é dona de uma enor-
me versatilidade, daí o desejo de não 
limitá-la a apenas um setor, mas abrir 
várias possibilidades.

Precaução
Ciro Gomes, antes de testar positi-

vo para Covid-19 e interromper a sua 
pré-campanha, gravou entrevista na 
Rede TV!. Foi na quinta passada.

Todos os que tiveram contato com 
ele estão de sobreaviso.

Vilã
Em “Cara e Coragem”, estreia da 

Globo no dia 30, Mel Lisboa será a 
Regina, uma alpinista social e mani-
puladora. Ao lado de Leonardo (Ícaro 
Silva) e de Danilo (Ricardo Pereira), 
ela forma o trio de vilões da novela 
escrita por Claudia Souto.

É assessora da empresária Clarice 
Gusmão (Taís Araujo) e amante de Le-
onardo. Regina tem uma origem hu-
milde que ela despreza e quase não 
visita a mãe, Dagmar (Guida Vianna).

·“Quem Não Faz Toma”, com todo 
aquele pessoal do “Perrengue na 
Band”, completou 10 anos na 89 FM, 
São Paulo.

·Depois de um ligeiro reces-
so, pessoal do “Faustão na Band” 
tem gravações marcadas para esta  
quinta-feira.

·Luccas Neto vem aí com novo 
longa-metragem. Filmagens no Rio.

·Diante da saída de Juliana Algaña-
raz do Artístico e Programação da 
Rede TV!, é bem possível que o “En-
crenca” deixe de ser apresentado 
ao vivo...

·... São grandes as possibilidades do 
próximo programa, neste domingo, já 
ser gravado.

·Quem assistir à peça “Misery” dia 
14, no Teatro Firjan, no Rio, poderá 
participar de um bate-papo após a 
sessão sobre “como adaptar um livro 
ou filme para teatro”...

·... No encontro estarão presentes 
Claudia Souto e Wendell Bendelack, 
responsáveis pelo texto do espetá-
culo baseado na obra homônima de 
Stephan King, e os atores Mel Lisboa, 
Marcelo Airoldi e Alexandre Galindo, 
que estrelam a peça.

·O ator capixaba Rafael Gualan-
di entra essa semana em “Além da 
Ilusão” como Tavito, o melhor amigo 
e braço direito de Nelsinho (Johnny 
Massaro)...

·... A dupla chega à cidade chamando 
atenção e causando muita intriga...

·... Antes da novela, Gualandi gravou 
uma participação em “How To Be a 
Carioca”, série original do Star+...

·... Ainda a propósito de “Além da Ilu-
são”, com 16 anos de carreira artística, 
Michel Blois faz sua estreia na TV...

·...Ele surgirá na trama como Leo-
poldo, gerente de uma rádio.

C´est fini
Terminadas as externas no sul do 

país, a série “Todas as Garotas em 
Mim” vai fechar os seus trabalhos 
nos estúdios de Paulínia.

Certeza de estrear na Record, agora 
em junho, com tudo gravado.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

DIVuLGAçãO

Novo chefe
Virgílio Dias, que era diretor de re-

dação, assumiu a chefia de jornalismo 
da TV Jovem Pan.

Solução caseira. Foi ele o escolhido 
para desempenhar as funções que 
era de Marco Túlio, que agora vai fa-
zer campanha no Espírito Santo.

Ponto 1
Antes, para um ator chegar ao dis-

putado horário das 21h na Globo, ti-
nha que ralar muito em “Malhação” e 
subir degrau por degrau, por aí se en-
tenda as novelas das seis e das sete.

Claro, como exceções, os lançamen-
tos, rostos desconhecidos, buscados 
em agências, peças de teatro e cinema.

Ponto 2
Diante de tudo, está causando 

DIVuLGAçãO
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HBO Max tem muitos projetos para 
Angélica e isso inclui volta como atriz
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um enorme barulho nas redes so-
ciais esse “anúncio” da Jade, youtu-
ber e ex-BBB, na próxima novela da  
Gloria Perez.

O estafe da moça se mantém  
em silêncio.

Parceria
A Gullane Entretenimento, uma das 

principais do mercado, é a parceira 
escolhida pela Globo para as duas 
próximas temporadas da série “As 
Five”, já em gravação.

Estrutura da produtora, sim, mas a 
direção é do Fabricio Mamberti. Gra-
vação e finalização inteiramente em 
São Paulo.

Destaque
A EPTV, de Campinas, há 25 anos 

tem no ar o programa “Terra da Gen-
te”, que vai ao ar aos sábados, depois 
do “Hoje”.

Está no ar agora a série “Terra Bra-
silis”, mostrando os primeiros passos 
que foram dados após o descobri-
mento. um trabalho próprio e muito 
bem feito.

Endereço
“Casa Szafir”, apresentado por Lu-

ciano Szafir, será transmitido pela 
VTV, emissora afiliada ao SBT, em 
Campinas e Santos.

O programa terá a duração de 60 
minutos e irá ao ar sempre aos sába-
dos, das 13h15 às 14h15.

Então vamos lá
Ana Paula Renault está fora dos 

planos da Rede TV! para o “TV Fama”. 
Pegou nas questões existentes com 
Sonia Abrão e Sikêra Junior.

Érika Schneider também não foi 
aprovada. Tem agora um terceiro 
nome sendo trabalhado para formar 
dupla com Fefito.

Por outra
Agora, sim, com absoluta segurança 

é possível assegurar que a inversão 
de horários entre o “Rede TV News” 
e o “TV Fama” foi confirmada para o 
próximo dia 30.

Todas as providências que 
envolvem esta troca estão  
sendo tomadas.

Olha essa
Está bem amadurecida a ideia de 

um novo sitcom com Miguel Fala-
bella e Tom Cavalcante, produção 
da Formata.

Os dois que já têm o “Sai de Baixo” 
no histórico.

Reis
De volta às novelas da Record, 

André Di Mauro vive o personagem 
Ner em A Ingratidão, segunda tem-
porada da série “Reis”. O ator, ali-
ás, também presente na reprise de 
“Chamas da Vida”, continua muito 
envolvido com o cinema.  Acaba de 
finalizar o longa-documentário “Rio, 
do Samba ao Cine” e, em breve, ini-
ciará outro: “Raízes da Liberdade”, 
este sobre as atividades que mar-

cam os 200 Anos da Independên-
cia do Brasil.

Mudanças no elenco 
Apesar de o anúncio ter aconte-

cido somente agora, já tem algu-
mas semanas que Day Mesquita 
procurou a Record para informar 
que estava grávida. Hylka Maria 
entrou no seu lugar aos 45 do se-
gundo tempo.

E o detalhe é que teve um outro 
caso de gravidez que também pro-
vocou mudanças em “Reis”. Camila 
Rodrigues, no caso, já estava en-
saiando há dois meses e precisou 
deixar a produção. Foi substituída 
por Francisca Queiroz. 
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CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IPAAM P/N. N° 3. 785/12

Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda – UTE Caiambé, torna 
público que recebeu do IPAAM,  a Licença de Operação N°  312/19-01, 
autoriza a operação de uma usina Termoelétrica – UTE, que utilizará óleo 
combustível BS 500, com potência de 1,408 MW, localizada na Comuni-
dade de Caiambé, Tefé – AM , para Geração  de energia elétrica, com 
validade de 04 Anos.

DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N°.  3.785/2012

Condomínio Residencial Tiradentes., torna público que recebeu do IPA-
AM, a Licença de Operação n° 103/11-05, que autoriza o funcionamento 
do sistema de tratamento de esgoto doméstico/sanitário que  atende ao 
“Condomínio Residencial Tiradentes”, com capacidade de 69m³ dia, 
localizada na Rua Nelson Batista de Sales, n° 05, Aleixo, no Município de 
Manaus- AM, para Sistema de Tratamento de  Esgoto doméstico/sanitário, 
com validade de 01 Ano.

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


