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MPF pede suspensão de mineração 
em terras indígenas no AM
Levantamento feito pelo 
MPF em inquérito civil 
aponta que há 32 reque-
rimentos minerários na 
região com incidência em 
terras indígenas

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) apresentou 
manifestação à Justiça 
Federal para que sejam 

suspensos imediatamente todos 
os requerimentos ativos de ati-
vidade minerária nas terras in-
dígenas Médio Rio Negro I e II, 
localizadas na região do município 
de São Gabriel da Cachoeira (a 852 
quilômetros de Manaus).

O documento foi apresenta-
do no curso da Ação Popular n. 
1032399-68.2021.4.01.3200, ajui-
zada pelos senadores Elias Vaz 
de Andrade (PSB) e Jorge Kajuru 
Reis da Costa Nasser (Podemos) 
contra a Agência Nacional de 
Mineração (ANM), a União e o 
diretor da agência, Victor Hugo  
Froner Bicca.

Levantamento feito pelo MPF 
em inquérito civil aponta que há 
32 requerimentos minerários na 
região, entre requerimentos de 
permissão de lavra garimpeira, 
requerimentos de pesquisa e 
requerimentos de licenciamento 
relativos aos minerais ouro, es-
tanho, areia e cascalho. 

Foi identificado um caso de licenciamento para extração de cascalho do leito do rio Negro

Foi identificado ainda um 
caso de licenciamento concedi-
do pela ANM para extração de 
cascalho do leito do rio Negro, 
de acordo com informações da  
própria agência.

O MPF destaca que qual-
quer requerimento de ativida-
de minerária que incida sobre 
terras indígenas deve ser in-
deferido imediatamente pela 
ANM. A determinação está na 
sentença judicial proferida na 

Ação Civil Pública n. 1000580-
84.2019.4.01.3200, movida pelo 
MPF em 2019.

O fato de existirem requeri-
mentos ativos que não foram 
imediatamente indeferidos já 
descumpre a determinação da 
Justiça Federal, que abrange to-
dos os requerimentos minerários 
incidente sobre terras indígenas 
no Amazonas.

Na manifestação apresenta-
da pelo MPF na ação popular, 

DIVULGAÇÃO

Trecho da rua 
dos Barés será 
interditado hoje 

Cheia

A Prefeitura de Manaus, 
por meio do Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Urba-
na (IMMU), vai interditar, a 
partir das 14h desta quinta-
-feira (12), a rua dos Barés, 
no cruzamento com a rua 
Pedro Botelho, no centro da 
cidade. A medida é neces-
sária por conta do avanço 
do nível das águas na via, 
causando alagação e com-
prometendo a circulação de 
veículos no entorno. 

A interdição do tráfego 
vem sendo monitorada pe-
los agentes de trânsito do 
IMMU, que diariamente fa-
zem rondas para constatar 
as alagações e a dificuldade 
de fluxo de veículos no local.

Uma visita técnica tam-
bém foi marcada para visto-
riar ações que estão sendo 
realizadas na feira Manaus 
Moderna, nos setores de 
Peixe e Carne, como forma 
de prevenção à cheia do 
rio Negro.

Tablados já estão sendo 
instalados nos setores, a 
fim de facilitar a mobili-
dade de permissionários e 
clientes dentro da feira. Na 
rua Barão de São Domingos, 
onde o rio já está invadindo, 
a Defesa Civil do município 
também já iniciou a cons-
trução de marombas.

o MPF pede que seja aplicada 
multa pessoal de R$ 10 mil para 
cada requerimento não indefe-
rido indevidamente. Os valores 
das multas devem ser revertidos 
para a Federação das Organi-
zações Indígenas do Rio Negro 
(Foirn), para aplicação direta nas 
terras indígenas Médio Rio Negro 
1 e Médio Rio Negro 2, em São 
Gabriel da Cachoeira.

A ação popular segue tramitando 
na 1ª Vara Federal no Amazonas.
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Encarar Guedes
A ZFM será o foco principal de uma 

audiência pública, com a presença do 
ministro Paulo Guedes, que aconte-
cerá no dia 1º de junho no âmbito da 
Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria, Comércio e Serviço 
(Cedeics) da Câmara Federal.

“Esperamos que ele (Guedes) vá, 
para poder prestar esclarecimento 
sobre ações e decretos contra a Zona 
Franca e a economia do Amazonas”, 
disse Zé.

Desfecho 
Após conceder liminar em favor da 

ZFM, no final da semana passada, o 
ministro Alexandre de Moraes disse 
à bancada federal amazonense que a 
batalha judicial do Estado prosseguirá 
agora na esfera da Advocacia Geral 
da União e da Procuradoria Geral da 
República.

Após a manifestação desses dois 
órgãos, o colegiado do STF se reunirá 
para julgar definitivamente a matéria.

Aprovação de David
Pesquisa do Instituto Diário de 

Pesquisa (IDP), divulgada na terça-
-feira (10), aponta que oito em cada 
dez manauaras aprovam a gestão de 
David Almeida à frente da Prefeitura 
de Manaus. 

Conforme a pesquisa, 82% da po-
pulação aprovam as ações do chefe 
executivo municipal. 

“Depois de enfrentar muitos de-
safios, conseguimos, com muito tra-
balho, começar uma nova página na 
história de Manaus, e a população 
tem reconhecido o nosso esforço. 
Manaus tem, hoje, a melhor saúde 
básica do Brasil, poucos meses depois 
do ano difícil que tivemos em 2021”,  
afirma David.

IPI no TJAM 
O deputado estadual Serafim Cor-

rêa (PSB) será um dos palestrantes do 
debate ‘Análise dos decretos presen-
ciais de redução do IPI e seus reflexos 
na ZFM’, que ocorrerá às 15h na Escola 
de Magistratura do Tribunal de Justiça 
do Amazonas (Esmam), nesta quinta-
-feira (12).  

O evento acontecerá no Auditório 
Desembargador Arthur Virgílio Filho 
e será transmitido pelo canal do You-
Tube do Esmam.

Thomaz Nogueira
O ex-superintendente da Suframa, 

Thomaz Nogueira, também participa-
rá do debate no TJAM.

Os outros participantes são: pro-
curador do Estado  Carlos Alberto de 
Moraes Ramos Filho; professor Paulo 
Victor Vieira da Rocha; subprocurador 
adjunto do Estado, Eugênio Nunes da 
Silva e o promotor Daniel Leite Brito 
(MP-AM).

Também confirmaram presenças 
o reitor da UEA, André Luiz Nunes 
Zogahib; advogados José Luiz Franco 
Júnior e José Maria Arruda de Andrade;  
o auditor fiscal Nivaldo das Chagas 
Mendonça e a juíza Naira Neila Batista 
de Oliveira Norte.

Amazon repudia 
Acerca dos ataques sofridos pelo juiz 

Roberto Taketomi em um órgão de 
imprensa da capital, a Associação dos 
Magistrados do Amazonas (AMAZON) 
divulgou Nota de Repúdio condenan-
do os ataques.

Diz a nota: “A Associação dos Ma-
gistrados do Amazonas (AMAZON) 
expressa sua irrestrita solidariedade 
aos magistrados atingidos em sua 
honra e em sua imagem no legítimo 
exercício de suas funções jurisdicio-

nais, por meio de divulgações com 
objetivos claros de  ofender e denegrir 
o trabalho, a personalidade e até a 
intimidade desses profissionais, em 
flagrante desrespeito à Carta Magna 
do País e afetando de forma ampla 
a independência judicial de toda a 
magistratura amazonense”.

“Causa estranheza a perseguição a 
magistrados execrados publicamente 
sem quaisquer provas ou motivo jus-
tom demonstrando uma incapacidade 
do ofensor de conviver em ambiente 
democrático, além de seu desprezo 
pelas Leis que repelem esse tipo de 
prática, inclusive como de assédio”, 
expressa a nota.

Drama humanitário  
Dados divulgados ontem da tribuna 

da Assembleia Legislativa (Aleam) pela 
deputada Alessandra Campêlo (PSC) 
mostram  a tragédia humanitária que 
é o aumento dos casos de feminicídio, 
conforme o Núcleo de Promoção e 
Defesa da Mulher (Nudem), da Defen-
soria Pública do Estado (DPE).

Presidente da Comissão da Mulher 

do Poder Legislativo Estadual, a par-
lamentar disse que de 2019 até março 
de 2022, o Amazonas contabilizou 55 
vítimas de feminicídio e cerca de 165 
órfãos desse tipo de crime. 

No país, só em 2021 foram registra-
dos 1.319 feminicídios.

Discos voadores
Acontece hoje, a partir das 19h30 

(hora Manaus), a palestra do jornalista 
e ufólogo Ademar Gevaerd, editor da 
Revista UFO, no auditório da Escola 
Superior de Tecnologia da UEA (UEA/
EST), Avenida Darcy Vargas.

 Os ingressos são comercializados 
a R$ 70,00. O link para compra do 
ingresso é https://mpago.la/2tSxPCR.

Ao se inscrever, o participante rece-
berá um crachá numerado para sorteio 
de livros e revistas sobre o tema, que 
estarão disponíveis no evento.

Buscando recursos
O coordenador executivo da  Uni-

dade Gestora de Projetos Especiais 

(UGPE), Marcellus Campêlo, e o se-
cretário chefe do Escritório de Re-
presentação do Amazonas em São 
Paulo (ERGSP), Alfredo Albuquerque 
Lins, reuniram-se ontem com o re-
presentante no Brasil da Agência de 
Comércio e Desenvolvimento dos Es-
tados Unidos (USTDA), Rodrigo Mota.

 

A agenda tratou da captação de 
recursos a fundo perdido para a ela-
boração de projetos de infraestrutura 
e de  Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC).

“Centrãoduto”
Segundo O Estadão, o Palácio do 

Planalto planeja editar uma Medida 
Provisória para viabilizar um projeto 
que prevê o aporte de R$ 100 bilhões 
na construção de gasodutos.

Se o Congresso rejeitar a matéria, a 
MP sairá para garantir o empreendi-
mento que, conforme o jornal paulista, 
beneficia, principalmente, o empresá-
rio Carlos Suarez e seus sócios.

O Ministério da Economia é contra 
a ideia de sacar até R$ 100 bilhões do 
pré-sal para financiar a construção 
dos dutos de gás. 

Ministro demitido
Por discordar do “Centrãoduto” de 

R$ 100 bilhões, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, foi exo-
nerado do cargo.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
nomeou Adolfo Sachsida para o car-
go, de acordo com o Diário Oficial da 
União de ontem.

Combustíveis 
A troca de ministros também está 

relacionada ao novo reajuste no preço 
do diesel anunciado pela Petobras, 
que irritou Bolsonaro.

Com o aumento, o preço médio do 
combustível nas refinarias passou de 
R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro. O re-
passe aos consumidores depende de 
políticas comerciais de distribuidoras 
e postos de combustíveis.

Guerra aberta
Em luta por sua reeleição, Bolsonaro 

abriu guerra contra o reajuste da Pe-
trobras, classificando-o de “estupro”.

“Petrobras, estamos em guerra. Pe-
trobras, não aumente mais o preço 
dos combustíveis. O lucro de vocês 
é um estupro, é um absurdo. Vocês 
não podem aumentar mais o preço do 
combustível”, desabafou o presidente 
em live.

Bancada federal arma estratégia 
para vencer luta pela ZFM no STF
Sob a coordenação do senador Omar Aziz (PSD), a bancada de deputados e senadores do Amazonas no Congresso 

definiu estratégia para enfrentar os próximos capítulos da batalha judicial travada no Supremo Tribunal Federal em 
defesa do modelo Zona Franca de Manaus.

De acordo com o deputado petista Zé Ricardo, a estratégia envolve diálogos constantes com os ministros que com-
põem a Corte e que vão julgar, nos próximos dias, em plenário, as ações que contestam os decretos presidenciais que 
atingem a competitividade da ZFM ao reduzirem o IPI em 35%.

“Vamos dialogar com os ministros, valos levar argumentos, informações, para mostrar que a decisão, já preliminar, 
precisa tornar-se definitiva. Nosso objetivo, com a ação judicial da bancada por meio do Solidariedade, é deixar os pro-
dutos da ZFM fora da redução do IPI, garantindo os seus incentivos fiscais e a sua competitividade, como determina 
a Constituição Federal”, diz Ricardo.

 À Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) pela assinatura 
da Carta de Compromisso para eliminação da malária no Estado. O Plano do 
governo federal objetiva reduzir o número de casos autóctones de malária 
para menos de 68 mil até 2025, reduzir o número de óbitos para zero até 
2030 e eliminar a doença no Brasil até 2035. De janeiro a abril de 2022, foram 
registrados 12.067 casos novos de Malária no Amazonas. Em todo o ano de 
2021, foram registrados 58.907 casos.

DILVUGAÇÃO DILVUGAÇÃO

DILVUGAÇÃO

Aos casos de abusos e explorações sexuais contra crianças e ado-
lescentes no AM. Em 2021, foram registrados 169 casos de abusos e 
11 de exploração sexual nos Centros de Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas). Nos primeiros quatro meses deste ano, já 
foram atendidos 59 casos de abuso e dois de exploração sexual O 
Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes é celebrado no dia 18 de maio

Aplausos Vaias
 



Articulistas4
 Manaus, quinta-feira 12 de maio de 2022

Ousadia garimpeira

É tempo de mudanças

Não é de hoje que a imprensa nacional denuncia o prefeito 
de Itaituba (PA), Valmir Climaco (MDB), como um mau exem-
plo de homem público, totalmente avesso ao bom senso, 
desparatado quanto ao cargo que ocupa. Chamado de “O 
Rei do Garimpo”, ele também investe em negócios suspeitos 
envolvendo ouro no Garimpo dos Palmares, em Maués, no 
Médio Amazonas.

Recentemente, o jornal O Globo divulgou extensa repor-
tagem ilustrada com vídeo em que o prefeito, visivelmente 
embriagado, afirmava que “comeria mais de 20” mulheres em 
determinado evento ocorrido no município que administra. 
Também segundo o Globo, ele foi flagrado promovendo aglo-
merações, sem máscara, em Itaituba, no auge da pandemia 
da Covid-19.

Ao mexer com as mulheres, o prefeito foi acusado de “ma-
chismo” nas redes sociais, mas pouco ligou para isso. “Pense 
num lugar que tem tanta rapariga boa, aqui tem (em Itaituba). 
Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20, porque 
eu nunca vi tanta mulher bonita”, disse Valmir ao Globo.

Em julho de 2019, em uma das fazendas do prefeito, a polícia 
apreendeu 580 quilos de cocaína, 200 gramas de skank, dois 
fuzis AR 15 calibre 556, uma pistola calibre 9 mm, carrega-
dores e munições, mira holográfica, luneta de precisão para 
uso em fuzil, rádios de comunicação e um telefone.

É esse o perfil do homem  que explora ouro em Maués. 
Acusado de incitação à violência e de improbidade adminis-
trativa, ele não tem parâmetros, como deixou claro ao pedir 
para a população de Itaituba receber “à bala” funcionários da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) na cidade. Uma presença 
indigesta na Amazônia.

Segundo Ari Lima, o pro-
cesso de mudança pessoal 
é provavelmente uma das 
tarefas mais difíceis de re-
alizar pelo ser humano. Em 
geral as pessoas não estão 
totalmente satisfeitas com 
seus comportamentos, seja 
pessoal ou profissional, e 
encontram grandes dificul-
dades em realizar as mu-
danças necessárias.

Há casos de condutas que 
gostaríamos de abandonar, 
mas continuamos a repeti-
-los compulsivamente, ou 
às vezes tentamos ser dife-
rentes do que somos e ter 
comportamentos que não 
conseguimos. Em todas es-
tas situações falta-nos uma 
estratégia para realizar as 
mudanças que precisamos.

 Alguns exemplos de com-
portamentos que em geral 
as pessoas gostariam de 
modificar são: vicio de fumar, 
alcoolismo, comer em ex-
cesso, hábitos alimentares, 
medo de falar em público, 
atividade física, programa 
de estudo, mudança pro-
fissional, relacionamentos 
afetivos, relacionamentos 
profissionais, atitudes ina-
dequadas, cuidados pes-
soais, organização e tantos 
outros hábitos que deseja-
riam que fossem diferentes, 
mas que não conseguem  
modificá-los.  

O fumante, por exemplo, 
frequentemente promete a 
si mesmo, abandonar o vício, 
o obeso deseja controlar sua 
alimentação e o sedentário 
aspira iniciar um progra-
ma de atividades físicas. O 
profissional incompetente 
promete iniciar um progra-
ma de estudo e desenvol-
vimento profissional, e o vi-
ciado em trabalho promete 
mudar seu estilo de vida 
e se dedicar mais ao lazer 

e à família. Em geral estes 
compromissos ficam ape-
nas no plano das intenções 
enquanto o tempo passa e 
nada acontece. 

Julie Redstone já dizia: Às 
vezes acontece que a fim de 
que surja uma nova identi-
dade, não somente devem 
ocorrer as mudanças inter-
nas, mas as estruturas ex-
ternas na vida de uma pes-
soa precisam ser liberadas. 
Este deixar ir pode incluir os 
relacionamentos, o traba-
lho, a segurança financeira, 
até o lugar no qual se vive. 
Este tipo de mudança drás-
tica pode parecer aleatório 
ou desnecessário  e pode 
parecer que tem somente 
consequências negativas. 
Entretanto, uma inteligên-
cia superior existe dentro 
do plano de vida para cada 
alma. Tal inteligência con-
tém a compreensão de que 
o que foi perdido ou liberado  
será substituído por uma 
nova série de circunstâncias 
que a alma está esperando, 
circunstâncias que trarão 
maior crescimento em você 
e que somente o deixar ir 
pode proporcionar.     

Diante disto, é a serenida-
de da alma  e a conexão com 
esta parte mais profunda 
de si mesmo que permi-
te  que se mova com maior 
facilidade através de toda a 
turbulência que possa vir.  É 
como navegar em uma onda 
sem terra à vista, confiando 
que ela os levará a uma  
praia segura.      

Para mudar realmente a 
pessoa deve assumir um 
forte compromisso con-
sigo mesma, tem que ter 
amor por si, ter disciplina e 
determinação para se re-
alizar em todos os senti-
dos e transformar sonhos  
em realidade.

“Meta, objetivo e norte definidos e apoiados 100% pelo presidente”

Lucro abusivo da Petrobras é de meio bilhão por dia

Ataque ao País
Na mais recente “live” sema-

nal, Jair Bolsonaro classificou 
o lucro de “abusivo” e adverte 
para o risco de a Petrobras 
“quebrar o Brasil”.

Fundo fortalecido
A posse de Adolfo Sachsi-

da no Ministério de Minas e 
Energia fortalece a idieia do 
fundo estabilizador de preços 
de combustíveis.

Nem se compara
A British Petroleum (BP), a 

6ª maior do mundo do setor 
de óleo e gás, lucrou R$65 
bilhões em 2021. A Petrobras, 
fora do top10, R$106 bilhões.

Gigante ganhou menos
A Shell, que está entre as 

cinco maiores do mundo, re-
gistrou R$31 bilhões de lucro 
entre janeiro e março. A Pe-
trobras lucrou R$44,5 bi.

Consórcio NE: maconhista é 
ligado à família Suplicy

Luiz Henrique Ramos Jovino, 
um dos sócios da HempCare, 
empresa de produtos à base 
de maconha que assinou con-
trato de R$48 milhões com 
o governo petista da Bahia, 
para compra de respiradores 
que jamais foram entregues, 
foi sócio de dois parentes do 
vereador Eduardo Suplicy (PT-
-SP). Os sócios do enrolado 
Luiz Henrique, que é investi-
gado na Polícia Federal, eram 
Roberto Matarazzo Suplicy, ir-
mão do vereador, e Roberta 
Matarazzo Suplicy, sobrinha 
do petista e filha de Roberto.

Tudo em Família
A sociedade foi no badala-

do restaurante Filomena, que 
levava este nome em home-
nagem a mãe do petista, Filo-
mena Suplicy.

Relações próximas
Ainda vigorando a sociedade 

com a família Suplicy, nomes 

que hoje figuram no escândalo 
do Consórcio Nordeste já se 
ligavam.

Nomes aos bois
Edinho Silva, outro enrolado 

no escândalo dos respiradores, 
presidia o PT-SP, de Eduardo 
Suplicy, que estava no Senado.

Mandou bem
O novo ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, teve 
a atitude responsável de fazer 
sua primeira aparição e anun-
ciar a intenção de privatizar a 
Petrobras quando as bolsas de 
valores já estavam fechadas. 

Grande notícia
Aguarda-se para esta quinta-

-feira (12) o envio de ofício do 
Ministro Adolfo Sachsida ao 
colega Paulo Guedes (Econo-
mia) pedindo estudos e inicia-
tivas necessárias à privatização 
de Petrobras. Grande notícia.

Voz do atraso
Em outubro, o dólar disparou 

e a Bolsa caiu quase 3%, num 
só dia, após Paulo Guedes men-
cionar possível ‘puxadinho’ no 
teto de gastos para o Auxílio 
Brasil. Lula, ontem, avisou que 
pretende matar o teto.

Apoio de cara feia
Fernanda Melchionna (Psol-

-RS) fez ‘ginástica’ no plenário 
da Câmara, ontem (11), para 
justificar seu apoio e do seu 
partido à MP de Bolsonaro 
sobre o plano de saúde da 
PF. Falou mal do governo, mas 
votou “sim”. 

‘É verdade esse bilete’
A China, que submete sua 

população à mais dura onda 
de lockdowns para impedir o 
avanço do coronavírus, insiste 
que registrou apenas 220 mil 
casos de covid e 5 mil mortes 
desde o início da pandemia.

T de Trilhão
O presidente da Comissão 

Ministro Adolfo Sachsida (Minas e Energia) ao pedir estudos para privatizar a Petrobras

O lucro abusivo da Petrobras nos primeiros 90 dias do ano, de mais de R$44,5 bilhões, que revolta do 
trabalhador mais simples ao presidente da República, torna-se ainda mais chocante quando se verifica 
que a empresa extrai dos brasileiros um lucro diário de mais de meio bilhão de reais. Com esse lucro, 
poderia comprar, por exemplo, 5.000 “carros populares” VW Gol, construir quase 8.000 casas populares 
ou pagar Auxílio Brasil de R$400 a 1 milhão e 250 mil brasileiros. Todo santo dia.

de Orçamento, Celso Sabino 
(União-PA), calcula que o total 
das despesas dos poderes em 
2023 deve ultrapassar R$ 5 
trilhões; R$ 200 bilhões a mais 
que neste ano. Que horror.

Bandidos à solta
Em Brasília, não retornaram 

à Papuda 27 dos 1.756 pre-
sidiários que desfrutaram do 
“saidão” ou “saidinha” do Dia 
das Mães, de 5 a 9 de maio. 
Devem ter celebrado também 
a leniência da legislação penal.

Triste marca
O presidente Joe Biden tro-

peça no mandato, com rejeição 
recorde nos EUA, superior até 
a de Donald Trump. Além disso, 
seu governo superou a marca 
de 600 mil mortes por covid. 
Sem alarde nas manchetes, 
claro.

Pensando bem...
...pesquisa é retrato do mo-

mento, mas tem muita foto 
com filtro e photoshop.

PODER SEM PUDOR
O medo de Brizola
Leonel Brizola encontrou 

Tancredo Neves em um even-
to político e se derramou em 
elogios, lembrando que ele fora 
o último ministro da Justiça de 
Getúlio, indo ao seu enterro e 
falando em seu túmulo. “Foi 
também primeiro-ministro de 
Jango, compareceu ao seu en-
terro e discursou junto ao tú-
mulo. O senhor merece o meu 
apreço”, completou. Quando 
Brizola se despediu e foi em-
bora, Tancredo brincou: “Aqui-
lo não é elogio, não. Ele está 
com medo que eu o enterre.  
E discurse”.

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Aprovação do prefeito David Almeida 
cresce e chega a 82% de satisfação
O levantamento con-
firma a satisfação dos 
manauenses com o 
prefeito, que já havia 
recebido 81% de apro-
vação em pesquisa 
divulgada pelo mesmo 
instituto, em fevereiro

Oito em cada dez manaua-
ras aprovam a gestão de 
David Almeida à frente da 
Prefeitura de Manaus. É o 

que aponta a pesquisa do Instituto 
Diário de Pesquisa (IDP), divulgada 
nesta terça-feira (10), que mostra 
82% de aprovação do trabalho de 
Almeida como gestor do Executivo 
municipal. O levantamento con-
firma a alta satisfação dos ma-
nauenses com o prefeito, que já 
havia recebido 81% de aprovação 
em pesquisa divulgada pelo mes-
mo instituto, em fevereiro.

No novo levantamento, David 
Almeida recebeu destaque dos 
entrevistados que consideraram 
a atuação como ótimo/bom, que 
atinge 42,7%. E os que apontam 
como regular ficou em 39,3%. O 
índice de satisfação da população 
com o chefe do Executivo municipal 
leva em consideração as princi-
pais áreas da gestão (transporte, 
saúde, educação, infraestrutura), 
entre outros.

Para o prefeito, o levantamento 
é reflexo do investimento da pre-
feitura na melhoria da qualidade 
de vida dos manauaras, como a 
reformulação em uma das prin-
cipais áreas: a Saúde, prioridade 

DIVULGAÇÃO

Para o prefeito, o levantamento é reflexo do investimento da prefeitura na melhoria da qualidade de vida

zero da gestão após as dificuldades 
enfrentadas com a pandemia de 
Covid-19 no início de 2021.

“Depois de enfrentar muitos 
desafios, conseguimos, com mui-
to trabalho, começar uma nova 
página na história de Manaus e 
a população tem reconhecido o 
nosso esforço. Manaus tem, hoje, 
a melhor saúde básica do Brasil, 
poucos meses depois do ano difí-
cil que tivemos em 2021. Os servi-
dores da Secretaria Municipal de 
Saúde fizeram da saúde básica 
de Manaus o orgulho da nos-
sa cidade e uma referência para 
o Brasil. Todas as metas foram 

alcançadas nos atendimentos” , 
salientou David Almeida.

Após Manaus se tornar refe-
rência na área da Saúde, conquis-
tando o 1º lugar no índice final do 
“Previne Brasil”, com o melhor sis-
tema de Atenção Básica na Saúde 
entre as capitais, e ter terminado 
2021 com o Sine que mais emprega 
no país, o prefeito David Almeida 
quer agora que a capital do Ama-
zonas lidere o ranking nacional 
do Índice de Desenvolvimento da 
Atenção Básica (Ideb), promovido 
pelo Ministério da Educação. Para 
que isso ocorra, o prefeito desa-
fiou os gestores municipais da 

Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) a buscarem a excelência 
nas unidades de ensino da cidade.

“Nós estamos buscando a ex-
celência na prestação de serviços 
aqui na nossa cidade e o desafio 
foi feito para mais de 500 gestores, 
que agora vão passar o desafio 
aos nossos professores, para que 
possamos transformar a educação 
básica de Manaus em uma das 
melhores do Brasil, da mesma for-
ma que nós fizemos com a saúde, 
com a economia, com as finanças e 
também com o emprego. Portanto, 
eu quero destacar que o desafio 
foi aceito e agora nós vamos bus-
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Wilson Lima e Sabá Reis realizam mais uma 
aparição conjunta e fortalecem rumores de chapa

Aliança entre Prefeitura e Estado pode dar indícios de chapa formada pela dupla para disputa das eleições

ELEIÇÕES

Wilson Lima (UB) deu mais 
um sinal de que Sabá Reis 
(Avante) tem grandes chan-
ces de ser o vice em sua chapa 
para a reeleição. 

Nesta terça-feira (10), mais 
uma vez Wilson e Sabá fo-
ram vistos juntos nas ruas 
de Manaus, desta vez, no 
bairro Compensa, zona Oeste 
de Manaus.

O governador do Amazo-
nas estava vistoriando obras 
de pavimentação das ruas 
da Compensa, junto com o 
secretário de infraestrutura 
(Seminf), Renato Júnior.

Nas redes sociais, Sabá elo-
giou o secretário Renato, o 
governador Wilson Lima e o 
prefeito David Almeida.

“Na Compensa com o go-
vernador Wilson Lima, acom-
panhando esse show de bola 
que vem dando meu amigo 
secretário Renato Junior. 
Parabéns prefeito David Al-
meida”, escreveu Reis.

Não é a primeira vez que os 
dois são vistos mais próxi-
mos nestes últimos dias. Nos 
eventos realizados pelo Go-
verno e Prefeitura, enquanto 

cumprimentava as autorida-
des, o governador sempre 
fez questão de enfatizar a 
admiração que tem por Sabá.

Em meio aos risos e à eu-
foria na solenidade no dia 
29 de abril, Wilson fez uma 
saudação diferenciada para 
Sabá. ”Ele sabe que eu vou 
falar com ele e ele olha para 
o outro lado”, disse o gover-
nador em meio a gritos de 
”Sabá, Sabá” e risos.

Em outro evento, do “Asfal-
ta Manaus”, no dia 2 de maio, 
no bairro Alvorada, Wilson 
Lima rasgou elogios para o 
Sabá. “Eu imagino a satis-
fação do meu amigo Sabá 
que faz parte deste trabalho, 
que esteve no comando da 
secretaria de limpeza e co-
meçou um trabalho muito 
interessante, um trabalho 
de transformar a cidade de 
Manaus e de resgatar esse 
sentimento de pertencimen-
to das pessoas que moram 
na cidade”.

Nos bastidores, Sabá é visto 
como a principal aposta de 
David Almeida para compor 
a chapa de Wilson Lima.

DIVULGAÇÃO

car os resultados dessa reunião”, 
enfatizou Almeida.

A prefeitura também atingiu o 
nível máximo na última análise 
sobre Capacidade de Pagamen-
to (Capag) do Tesouro Nacional 
e garantiu nota máxima, “A”, nos 
três indicadores que compõem a 
metodologia de cálculo da avalia-
ção: liquidez, poupança corrente 
e endividamento do município. A 
análise Capag do Tesouro Nacio-
nal monitora a situação fiscal dos 
entes subnacionais que podem 
realizar operações de crédito com 
garantia da União.

“É uma prova do trabalho sério 
que estamos desenvolvendo. A 
equipe desta prefeitura é com-
prometida e desde o primeiro dia 
em que assumi a administração da 
cidade de Manaus, vejo o quanto 
nossas ações estão fazendo a dife-
rença em todos os setores de nossa 
competência, seja na Educação, na 
Infraestrutura, na Saúde, e ago-
ra nas Finanças, além dos demais 
segmentos, que também se desta-
cam. A gente está aqui para fazer 
diferente, para fazer o melhor na 
vida da nossa população que está 
sentindo e vivenciando cada pas-
so que está levando Manaus para 
um outro patamar” , mencionou o 
prefeito David Almeida.

Pesquisa
A pesquisa realizada pelo IDP 

ouviu mil eleitores na capital e foi 
feita entre os dias 27 de abril e 8 
de maio, sob a coordenação do pro-
fessor doutor Edmilson de Araújo 
Silva, matemático e consultor es-
tatístico. O nível de confiança é de 
95%, e a margem de erro estimada 
é de 2,3 pontos percentuais para 
mais ou para menos.
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Bancada do AM mobiliza 
lideranças em prol da ZFM

O senador Omar Aziz (PSD) 
se reuniu com o presidente 
em exercício da Câmara dos 
Deputados, Marcelo Ra-

mos (PSD), e empresários do setor 
industrial, com o intuito de debater 
os recentes ataques do governo de 
Jair Bolsonaro (PL) contra a Zona 
Franca de Manaus (ZFM).

No encontro realizado em Bra-
sília na manhã desta quarta-feira 
(11), o parlamentar alertou que 
os decretos de corte de tributos 
também irão impactar negati-
vamente a indústria nacional a 
longo prazo, mas afirmou ter ex-
trapolado todas as possibilidades 
de diálogo com o ministro da 
economia, Paulo Guedes.

O senador argumenta que se a 
Zona Franca acabar e, por con-
sequência, houver um aumento 
de desmatamento na Amazônia, 
quem mais irá sofrer é o agrone-
gócio e a indústria.

“Americano, francês, alemão, to-
dos eles se preocupam com a ques-
tão ambiental. As consequências 
vão chegar na economia brasileira, 
na compra de carne e grãos. Não 
é com a destruição de todo um 
Estado que vamos melhorar nossa 
situação fiscal. Eu não creio que o 
STF (Supremo Tribunal Federal) 
possa tomar uma decisão diferente 
da liminar”, ressalta Omar.

Os decretos assinados por Bolso-
naro foram suspensos parcialmen-
te pelo ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, na semana passada. 
Na decisão em Medida Cautelar, 
Moraes suspendeu o corte do IPI 
para produtos de todo o País que 
também sejam produzidos na ZFM. 
A decisão ainda deve passar pela 
análise do Plenário da Corte.

Para o senador Omar, parte da 

DIVULGAÇÃO
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indústria nacional que defende as 
medidas de redução do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI) e do Imposto de Importação 
(II) não entende o efeito danoso da 
política de Bolsonaro a longo prazo.

“Quanto menor seja o IPI e o 
II é muito mais negócio produzir 
fora, onde o custo de produção é 
menor e onde a quantidade que se 
produz é maior. Daqui a pouco, as 
indústrias brasileiras vão fechar e 
nós vamos importar tudo, porque 

o que protege a indústria nacional 
são os impostos que a pessoa 
paga para trazer de fora. Quando 
esses importados chegam da Ásia 
e encontram um IPI e II baixos, 
eles entram no Brasil e quebram 
as indústrias do País” , completa 
o senador.

Responsável por convocar a reu-
nião na Câmara dos Deputados, 
Marcelo Ramos defende a cria-
ção de uma subcomissão dentro 
da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e 
Serviços, que serviria para avaliar 
os impactos da redução do IPI na 
indústria brasileira.

“Esse encontro demonstra a uni-
dade do povo do Amazonas, do 
setor político, do setor empresarial 
e das instituições em torno da 
proteção desse exitoso modelo 
de desenvolvimento regional do 
País e do mundo, porque ninguém 
protege tanto a floresta como a 
Zona Franca”, disse Ramos.

Bolsonaro reconhece picanha 
cara, mas diz: ‘crise é no mundo’

INFLAÇÃO

Em conversa com apoiadores 
na saída do Palácio da Alvorada, 
na manhã desta quarta-feira 
(11), o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) indagou seus apoiadores 
sobre o preço da carne, tipo 
picanha, em outros países.

“O preço da carne lá fora subiu 
muito?”, pergunta Bolsonaro a 
uma apoiadora que diz ter acaba-
do de voltar do exterior. A mulher 
relata que, quando residia em um 
país estrangeiro, comprava meio 
quilo picanha por R$ 100.

“A crise é no mundo todo. 

Aqui no Brasil está caro? Está. 
Mas alguns me acusam injus-
tamente. No Brasil, quanto está 
o quilo da picanha? Menos da 
metade do preço que lá de fora. 
Está caro? Está caro”, disse o 
chefe do Executivo.

“Vocês lembram do ‘fica em 
casa e a economia a gente vê 
depois?’ Quem mandou ficar 
em casa que é o responsável 
por isso aí. Não só mandou, 
como vigiou, botou a polí-
cia em cima, botou a guarda 
municipal”,apontou..

PROPRIEDADES DO MARACUJÁ  
Maracujá, nome popular dado 

a várias espécies do gênero Pas-
siflora (o maior da família Pas-
sifloraceae), vem de maraú-ya, 
que para os indígenas significa 
“fruto de sorver” ou “polpa que 
se toma de sorvo”. Cerca de 90% 
das 400 espécies deste gênero 
são originárias das regiões tro-
picais e subtropicais do globo, 
sendo o maior foco de distribui-
ção geográfica o Centro-Norte 
do Brasil, onde encontram-se 
pelo menos 79 espécies. Nessa 
revisão vamos nos concentrar 
no maracujá amarelo.  

O maracujá amarelo (P. edulis 
fo. flavicarpa) é o mais cultivado 
e comercializado no país devi-
do à qualidade de seus frutos. 
O Brasil é o primeiro produtor 
mundial de maracujá e a cultura 
está em franca expansão tanto 
para a produção de frutas para 
consumo “in natura” como para 
a produção de suco. Essa pro-
dução é maior concentrada nos 
estados do Pará, Bahia, Sergipe 
e São Paulo. 

O maracujá amarelo além das 
qualidades estéticas de suas 
flores, seus frutos têm muitas 

utilidades alimentícias, culiná-
rias, cosméticas e medicinais. O 
suco de maracujá fornece, entre 
suas substâncias vitaminas hi-
drossolúveis, ou seja que se dis-
solvem em água, especialmente 
vitaminas A e C, carotenoides, 
sais minerais, fibras, polifenóis, 
ácidos graxos poli-insaturados 
entre outras substâncias.   

Nos últimos anos tem-se atri-
buído aos alimentos, além das 
funções de nutrição e de pro-
ver apelo sensorial, uma terceira 
função relacionada à resposta 
fisiológica específica produzida 
por alguns alimentos, que são 
chamados de alimentos fun-
cionais. Estes alimentos podem 
prevenir, ou auxiliar na recupe-
ração de determinadas doenças. 
O termo “alimento funcional” é 
tema de estudo e discussão por 
muitos autores. Um alimento 
pode ser considerado funcio-
nal se for demonstrado que o 
mesmo pode afetar benefica-
mente uma ou mais funções 
alvo no corpo, além de possuir 
efeitos nutricionais adequados, 
de maneira que seja tanto re-
levante para o bem estar e a 

saúde quanto para a redução do 
risco de uma doença. Não são 
considerados medicamentos, 
pois os princípios responsáveis 
pelos efeitos benéficos não são 
extraídos do alimento.

O maracujá apresenta como 
propriedades biológicas, já com-
provadas cientificamente, mui-
tas substâncias presentes nos 
frutos, principalmente na polpa 
e casca, podem contribuir para 
efeitos benéficos, tais como: po-
dem auxiliar na prevenção de 
insônia, melhorar a memória, 
tem efeitos antioxidantes, an-
ti-hipertensivos, diminuição da 
taxa de glicose e colesterol do 
sangue, anti-inflamatório den-
tre outros efeitos. As variedades 
comerciais de maracujá são tam-
bém ricas em alcaloides, flavo-
noides, carotenoides, minerais 
e vitaminas A e C, substâncias 
responsáveis pelo efeito funcio-
nal em outros alimentos. Apesar 
do grande potencial do maracujá 
como alimento funcional, ainda 
são poucos os estudos existen-
tes com este enfoque sobre os 
frutos das espécies utilizadas 
em alimentação no Brasil. 

Senador do Amazo-
nas afirma que Paulo 
Guedes mentiu para o 
Estado sobre questão 
dos decretos do Go-
verno Bolsonaro con-
tra o Polo Industrial 
de Manaus

Pesquisa aponta que carne bovina foi trocada pelo frango em 57% das famílias

Os decretos assinados por Bolsonaro foram suspensos parcialmente pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes

Campêlo anuncia 
projetos para órfãos 
do feminicídio

FEMINICÍDIO

Mães assassinadas, pais 
presos, órfãos do feminicí-
dio. Uma tragédia humani-
tária que abala as famílias 
brasileiras, e também as 
amazonenses, foi o tema 
levantado pela deputada 
estadual Alessandra Cam-
pêlo (PSC) na Assembleia 
Legislativa nesta quarta-
-feira (11). O drama de 
crianças e adolescentes – 
e suas consequências nos 
lares – é a principal pauta 
do mandato de Alessandra  
nesta semana.

A Comissão da Mulher 
do Poder Legislativo Esta-
dual, da qual a deputada 
é presidente, apresentou 
dados que demonstram o 
tamanho e a importância 
do assunto. Segundo Ales-
sandra, de 2019 até mar-
ço de 2022, o Amazonas 
contabilizou 55 vítimas de 
feminicídio e cerca de 165 
órfãos desse tipo de crime. 
Trata-se de um estudo do 
Núcleo de Promoção e De-
fesa da Mulher (Nudem), 
da Defensoria Pública do 
Estado (DPE).

Nacionalmente, esse ín-
dice é ainda mais alarman-
te: só em 2021, de acordo 
com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, foram 
registrados 1.319 feminicí-
dios. Estima-se que cada 
feminicídio deixa, em mé-
dia, três órfãos, ou seja, o 
País somou só no último 
ano 3.957 órfãos. Crianças 
e adolescentes sem pai 
nem mãe, literalmente

Conforme a deputada, 
não existe atualmente no 
estado um programa so-
cial que tenha como públi-
co alvo as vítimas indiretas 
do feminicídio. Para mini-
mizar o drama, Alessandra 
apresentou duas propos- 
tas legislativas.
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Custo da construção civil no 
AM subiu 1,34% em abril
A variação acumulada 
dos últimos 12 me-
ses registra 15,99% de 
aumento nos custos 
da construção civil do 
Estado

DIVULGAÇÃO

O custo médio do metro quadrado alcançou R$ 1.528,16

O custo da construção civil 
no Amazonas subiu 1,34% 
em abril, já acumula varia-
ção de 4,84% no ano e de 

15,99% nos últimos 12 meses. O 
custo médio do metro quadrado 
alcançou R$ 1.528,16. Os números 
são do Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), divulgados 
nesta quarta-feira (11) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e  
Estatística (IBGE).

No Brasil, houve variação de 
1,21% em abril, subindo 0,22 ponto 
percentual em relação a taxa do 
mês anterior (0,99%). Os últimos 
doze meses foram para 15,00%, 
resultado abaixo dos 15,75% re-
gistrados nos doze meses ime-
diatamente anteriores. Já no ano, 
o acumulado ficou em 3,52%.

Em abril, tanto o preço dos ma-
teriais de construção quanto os 
da mão de obra sofreram alta, no 
Amazonas. Assim, os dois com-
ponentes influenciaram na alta 
dos custos no mês, que atingiu o 
valor de R$ 1.528,16. O custo médio 
da construção no Brasil é de R$ 
1.567,76, no mesmo período.

O custo médio por metro qua-
drado no Amazonas aumentou 
de 1.507,93, em março, para R$ 
1.528,16, em abril. No Brasil, este 
custo passou de R$ 1.549,07, em 
março, para R$ 1.567,76, em abril.

No Amazonas, o custo médio 
do material de construção, por 

metro quadrado, aumentou de R$ 
933,73, em março, para R$ 952,88. 
E o custo médio da mão de obra 
(m²) foi de R$ 574,20, em março, 
para R$ 575,28, em abril.

Comparação com os outros Es-
tados e DF

O índice de 1,34% de variação 
nos custos da construção civil no 
Amazonas, em abril, na compara-
ção com março, colocou o Ama-
zonas numa posição intermediá-
ria (14º) no ranking das maiores 
altas, entre Estados e Distrito 
Federal. Os menores aumentos 
foram os de Sergipe (0,09%), Ro-
raima (0,32%) e Ceará (0,32%); e 
os maiores, os da Paraíba (4,57%), 
Rio Grande do Norte (3,64%) e 
Rondônia (2,09%).

E apesar das altas consecuti-
vas no custo médio da constru-
ção civil no Amazonas, o valor de 
R$1.528,16, registrado em abril, 

é o 19º do ranking de maiores 
preços das unidades da fede-
ração. Os menores custos re-
gistrados foram os de Sergipe 
(R$ 1.379,54), Pernambuco (R$ 
1.421,44) e Rio Grande do Norte 
(R$ 1.425,96); e os maiores, os 
de Santa Catarina (R$ 1.749,34), 
Rio de Janeiro (R$ 1.700,68) e  
Acre (R$ 1.673,57).

Ranking do custo do material 
de construção

O custo médio do material de 
construção no Amazonas, de 
R$952,88, em abril, colocou o 
Estado em uma posição inter-
mediária (11ª) em relação às ou-
tras unidades da federação. Os 
menores custos de material fo-
ram observados no Rio Grande 
do Norte (R$ 869,30), Sergipe 
(R$ 885,18) e Piauí (R$ 895,45); 
e os maiores custos, no Acre (R$ 
1.077,99), Tocantins (R$ 1.041,51) 

e Distrito Federal (R$ 1.028,79).

Ranking do custo da mão de obra
O custo médio da mão de obra 

no Amazonas, de R$575,28, co-
locou o Estado em uma posição 
intermediária (17ª) em relação às 
outras unidades da federação. Os 
menores custos de mão de obra 
foram os de Sergipe (R$ 494,36), 
Ceará (R$ 524,11) e Pernambuco 
(R$ 524,28); e os maiores custos, 
os de Santa Catarina (R$ 794,49), 
Rio de Janeiro (R$ 747,82) e Pa-
raná (R$ 702,87).

As estatísticas do Sinapi são 
fundamentais na programação 
de investimentos, sobretudo 
para o setor público. Os preços 
e custos auxiliam na elaboração, 
análise e avaliação de orçamen-
tos, enquanto os índices possi-
bilitam a atualização dos valo-
res das despesas nos contratos  
e orçamentos.

Alunos de Manaus serão indicados a vagas de emprego
DIVULGAÇÃO

Projeto ‘Primeiro emprego a gente nunca esquece’

Prefeitura e IEL

Economia
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A Prefeitura de Manaus lan-
çou nesta quarta-feira, 11/5, 
o projeto ‘O Primeiro Empre-
go a gente nunca esquece’, 
na escola municipal Antônia 
Pereira, localizada no bairro 
Santa Etelvina, zona Norte. 
O projeto é desenvolvido em 
parceria com o Instituto Eu-
valdo Lodi (IEL) e tem como 
objetivo estimular as compe-
tências dos alunos do 9º ano 
para a empregabilidade e o 
empreendedorismo.

Os alunos receberão treina-
mento de instrutores do IEL, 
aos sábados, na unidade de 
ensino, durante cinco meses. 
Ao final da capacitação, os 
estudantes receberão certi-
ficados e serão indicados a 
vagas de emprego. O início 
das atividades será no próximo 
sábado, 14/5.

De acordo com o subsecre-
tário de Gestão Pedagógica, 
Carlos Guedelha, é determina-
ção do prefeito David Almeida 
e da secretária municipal de 
Educação, professora Dul-
ce Almeida, realizar diversas 
ações educativas que visem à 
empregabilidade e à busca de 

desenvolver o empreendedo-
rismo nos estudantes da rede 
municipal de ensino.

“Essas orientações são mui-
to importantes. Orientações 
de nível profissional, sobre 
empregabilidade, e a gente 
não conseguiria fazer isso so-
zinho, então buscamos boas 
parcerias e hoje especifica-
mente nós estamos aqui com o 
IEL. O nosso tema do ano letivo 
fala em construção coletiva e 
essa construção coletiva só é 
possível através das boas par-
cerias”, ressaltou Guedelha.

Parceria
A parceria entre a Semed e 

o IEL foi realizada por meio do  
Núcleo de Parcerias Institu-
cionais (Nupi), da secretaria. 
Ricardo Simões, coordenador 
do Nupi, falou sobre as trata-
tivas com o IEL.

“O objetivo dessa capacita-
ção é fazer com que os nos-
sos alunos do 9º ano tenham 
contato com a parte de orien-
tação vocacional, empregabi-
lidade, empreendedorismo e 
que possam chegar ao ensino 
médio já com as noções do 

encaminhamento que eles 
pretendem para as suas pro-
fissões futuras. Depois dessa 
capacitação, será feita uma 
avaliação com o intuito de ex-
pandir para outras escolas”, 
acrescentou Ricardo.

A superintendente do IEL, 
Andrea Araújo, comentou 
que, depois da formação, o 
jovem que desejar entrar no 
mercado de trabalho estará 
mais preparado. “O jovem já 
inicia nas empresas de forma 
mais consciente, principal-
mente em termos de com-
portamento. Ele vai apren-
der como é que ele deve se 
comportar no meio para que 
aquela oportunidade não se 
perca”, explicou Andrea.

Para a aluna Agatha Loren, 
do 9º ano, essa é uma oportu-
nidade única, e ela pretende 
aproveitar. “Vai ser um exem-
plo do que vamos levar para 
nossa vida. Achei muito útil 
colocar o projeto na escola 
também, porque tem muitos 
jovens que se interessam. 
Eu, por exemplo, preten-
do me esforçar bastante”,  
completou Agatha.

Imposto de 
importação 
zerado 

Inflação 

O governo federal anun-
ciou ontem (11) que vai 
zerar a alíquota do im-
posto de importação de 
sete categorias de produ-
tos alimentícios. A decisão 
foi tomada pelo Comitê-
-executivo de Gestão da 
Câmara de Comércio Ex-
terior (Gecex/Camex), do 
Ministério da Economia.

Em coletiva de impren-
sa para detalhar as me-
didas, o secretário-exe-
cutivo da pasta, Marcelo 
Guaranys, disse que o ob-
jetivo da medida é conter 
o avanço da inflação no 
país.

“Sabemos que essas 
medidas não revertem 
a inflação, mas aumen-
tam a contestabilidade 
dos mercados. Então, o 
produto que está come-
çando a crescer muito 
de preço, diante da pos-
sibilidade maior de im-
portação, os empresários 
pensam duas vezes antes 
de aumentar tanto o pro-
duto. Essa é a nossa lógica 
com esse instrumento”.

Em abril, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que 
mede a inflação oficial, 
fechou em 1,06%. Foi o 
índice mais alto para um 
mês de abril desde 1996 
(1,26%). Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
que calcula o IPCA, a in-
flação acumulada em 12 
meses está em 12,13%.
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Carro colide com caminhão e cai em igarapé Pizzaiolo é degolado e 
jogado em área de mata

REPRODUÇÃO

O carro é um modelo Kwid, da Renault, e ficou destruído

 Da redação

Um carro foi arremessa-
do para fora da via após a 
colisão contra um cami-
nhão, na avenida Irianeo-
polis, bairro Nova Cidade, 
Zona Norte de Manaus, na 
tarde desta quarta-feira 
(11). Com o impacto da ba-
tida, o veículo foi jogado 
no Igarapé do Passarinho.

Dentro do carro, modelo 
Renault Kwid, estava o con-
dutor identificado como 
Rômulo freire, de 42 anos, 
juntamente com a esposa, 
Daniele Lúcia Pereira Frei-
re, de 40 anos, e os três 
filhos, de 13, 11 e 4 anos.

Conforme Rômulo, o ca-
minhão não parou no cru-
zamento e acabou colidin-
do com o veículo, que foi 
arremessado para dentro 
do Igarapé do Passarinho. 
Rômulo conseguiu sair pela 
janela do carro e ajudou a 
retirar as crianças. Porém, 

TRÂNSITO DECAPITAÇÃO

       Bianca Fatim 

Desaparecido desde a 
noite de terça-feira (10), o 
corpo do pizzaiolo Jona-
tas de Souza Oliveira, 23, 
foi encontrado degolado, 
enrolado em um lençol 
e amarrado na manhã 
desta quarta-feira (11), 
na rua Nossa Senhora de 
Fátima, no bairro Santa 
Etelvina. A cabeça estava 
ao lado do corpo.

Segundo uma das teste-
munhas, que encontrou a 
vítima, ele estava passan-
do pelo local e avistou algo 
amarrado em um lençol.

Em dúvida se poderia ser 
um corpo, o homem ques-
tionou outras pessoas que 
se deslocavam por ali. Ao 
se aproximarem, consta-
taram que seria um morto 
e que estava sem cabeça.

“Quando ia passando 

vi as pernas. Questionei 
três rapazes que também 
passavam. Eles se aproxi-
maram e falaram que era 
um corpo e que estava 
decapitado. Logo depois 
acionamos a polícia”, re-
velou a testemunha.

A família de Jonatas não 
demorou a chegar e a irmã, 
que é de criação do jovem, 
logo reconheceu o corpo 
devido a uma tatuagem 
na perna e se desesperou.

O pizzaiolo, que é pai de 
três filhos, estava desapa-
recido desde quando saiu 
para o trabalho. O chefe 
estranhou o comporta-
mento e ligou para a família 
do jovem para questionar 
o motivo dele não ter ido.

A esposa, então, aguar-
dou o retorno do marido, 
que não apareceu. Horas 
depois a família reconhece 
o corpo em área de mata.
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não conseguiu tirar a mu-
lher, que ficou presa nas 
ferragens do carro.

A equipe do Corpo de 
Bombeiros Militar do Ama-
zonas (CBAM) foi acionada 
e, ao chegar no local, reti-
rou Daniele das ferragens. 
Segundo Rômulo, ninguém 
ficou gravemente ferido, 
apenas um dos filhos teve 
uma fratura no nariz.

Outra ocorrência
Izequiel de Lima Nobrega, 

de 40 anos, morreu após 
grave acidente de trânsito 
na terça-feira (10), na BR 
319, km 6, no município de 
Careiro da Várzea (distante 
23 quilômetros de Manaus).

A vítima conduzia uma 
Ford Ranger XLS 12 P, de 
cor preta. No acidente, o 
veículo capotou e ficou 
completamente destruído.

O corpo do condutor foi 
removido com apoio de 
populares para o Porto do 

SSP-AM apreende drogas 
avaliadas em R$ 14 mi
Apreensões são resulta-
dos de operações inte-
gradas entre as forças 
de segurança do estado

A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do 
Amazonas (SSP-AM), 
registrou no estado, nas 

últimas 24 horas, três grandes 
apreensões de drogas que to-
talizam R$ 14,165 milhões de 
prejuízo ao crime organizado.

De forma integrada, as for-
ças de segurança apreenderam 
neste intervalo, 711 quilos de 
maconha tipo skunk.

A intensificação de repressão 
ao crime em todo o estado é uma 
determinação do governador 
Wilson Lima. Os dados são do 
Gabinete de Gestão Integrada 
de Fronteiras e Divisas (GGI-F).

De acordo com o secretário 
de Estado de Segurança Pública 
do Amazonas, general Carlos 
Alberto Mansur, as polícias do 
sistema de Segurança atuam, 
diariamente, de forma integra-
da com o objetivo de combater 
a criminalidade.

“É um saldo muito positivo 
para a Segurança Pública do Es-
tado, uma resposta do trabalho 
das polícias para a população. 
Continuaremos, diuturnamen-
te, com os policiais nas ruas, 
nos rios, em becos e vielas para 
combater a criminalidade, prin-
cipalmente, o tráfico de drogas”, 
destacou o secretário.

A primeira grande apreensão 
durante o intervalo de 24 horas 
ocorreu na segunda-feira (9), 
por volta das 19h.

A Polícia Civil do Amazonas 
(PC-AM), por meio do Depar-
tamento de Repressão ao cri-

DIVULGAÇÃO/SSP-AM

As forças de segurança apreenderam 711 quilos de maconha tipo skunk

me Organizado (DRCO), com 
o apoio da Coordenadoria de 
Operações e Recursos Espe-
ciais (Core-AM), deflagrou ope-
ração que resultou na prisão de 
dois indivíduos, de 36 e 42 anos, 
e na apreensão de 250 quilos 
de maconha.

A ação ocorreu nas proximi-
dades da Ponte Rio Negro, no 
bairro Compensa, zona Oeste 
de Manaus.

A PC-AM apreendeu o mate-
rial após recebimento de de-
núncia anônima, informando 
uma suposta transferência de 
drogas do município de Ma-

nacapuru (a 68 quilômetros 
de Manaus) para a capital  
amazonense.

Os policiais apreenderam 240 
tabletes de maconha, totalizan-
do 250 quilos de drogas.

Segunda ocorrência
Uma operação, na manhã de 

terça-feira (10), da Polícia Fede-
ral (PF-AM), em ação integrada 
com a Companhia de Opera-
ções Especiais (COE), da Polícia 
Militar do Amazonas (PMAM), 
resultou na apreensão de 195 
quilos de maconha tipo skunk.

Além disso, na mesma ação, 

os policiais apreenderam uma 
balsa em ferro; um rebocador 
de embarcação; um bote de 
alumínio; uma carabina calibre 
38 e 14 munições.

A ação ocorreu durante Ope-
ração no Rio Japurá – chama-
do Caquetá na Colômbia -, um 
curso de água que nasce na 
Colômbia e banha no Brasil o 
estado do Amazonas.

Os policiais realizaram abor-
dagem à balsa e lograram êxito 
ao encontrarem as drogas es-
condidas no porão de combus-
tível da embarcação.

A operação acontece como 

resposta à nova rota do tráfico 
de drogas que usa o rio Japurá 
para levar, principalmente, ma-
conha do tipo skunk da Colôm-
bia para a capital do Amazonas 
e, posteriormente, os entorpe-
centes são encaminhados para 
as regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste do Brasil.

Também na terça-feira, po-
liciais militares das Rondas 
Ostensivas Cândido Mariano 
(Rocam) apreenderam 266 ta-
bletes de entorpecentes, no 
bairro Santo Agostinho, Zona 
Oeste de Manaus, e no muni-
cípio de Manacapuru.

Ceasa e entregue ao Insti-
tuto Médico Legal (IML) que 
estava aguardando no local.

A Secretaria de Estado de 
Saúde do Amazonas (SES-
-AM) registrou 3.001 atendi-
mentos a vítimas de aciden-
tes de trânsito nos primeiros 
quatro meses deste ano.

O número aponta uma 

queda de 32% em compa-
ração com o mesmo período 
de 2021, nos três Hospitais 
e Prontos-Socorros (HPSs) 
adultos de Manaus.

Neste mês, dedicado à 
prevenção e segurança no 
trânsito durante a campanha 
Maio Amarelo, a pasta busca 
conscientizar a população.

Apreensões
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Governador e Prefeito 
vistoriam obras 

Governador vai entregar cartões de 
auxílio para famílias de Manacapuru

Mutirão leva 
infraestrutura 
para 100 ruas 
de Manaus

Os trabalhos fazem 
parte do programa “As-
falta Manaus”, que teve 
a ordem de serviço as-
sinada em 28 de abril e 
já contabiliza 500 ruas 
recapeadas. Programa 
vai beneficiar 10 mil ruas

As 37 ruas secundárias do 
bairro Redenção, localiza-
do na Zona Centro-Oeste 
de Manaus, vão receber as 

ações do programa “Asfalta Ma-
naus”, nesta quarta-feira (11). O 
prefeito David Almeida deu inicio 
aos serviços em um evento, o qual 
também teve a presença do gover-

ARTHUR CASTRO/SECOM

LUCAS SILVA/SECOM

nador Wilson Lima.
“As ruas da Redenção já têm 

asfalto, só que há muito tempo 
ele não é cuidado, trocado ou 
recuperado. As chuvas atrapalha-
ram muito o nosso planejamento, 
castigaram muito as ruas de Ma-
naus, mas nós estamos colocando 
o mesmo asfalto que colocamos 
na Torquato Tapajós, na avenida 
das Torres e na avenida do Aero-
clube. Nós estamos levando essa 
qualidade de serviço para as ruas 
secundárias dos bairros”, enfati-
zou Almeida.

Os trabalhos, coordenados pela 
Secretaria Municipal de Infraes-
trutura (Seminf), fazem parte do 
programa “Asfalta Manaus”, que 
teve a ordem de serviço assinada 
em 28 de abril e já contabiliza 500 
ruas recapeadas. O programa irá 
beneficiar 10 mil ruas com novo 

asfalto na cidade de Manaus.
Durante os serviços, é realizada 

a remoção da camada desgastada 
do pavimento para a implantação 
de um novo asfalto com melhor 
qualidade e durabilidade. Para a 
execução dos trabalhos, o Gover-
no do Amazonas repassou recur-
sos para a Prefeitura de Manaus.

Para o governador Wilson Lima, 
a união entre os poderes muni-
cipal e estadual traz segurança 
para a população e ajuda com que 
ações como essa sejam realizadas 
em tempo recorde.

“Estamos trazendo, em parce-
ria com a Prefeitura de Manaus, 
dignidade e, acima de tudo, res-
peito às pessoas. Eu e o prefeito 
David Almeida sabemos o que é 
ter que andar na lama quando 
chove e pegar poeira quando faz 
sol, por termos crescido em co-

munidades. É por isso que esse 
tipo de projeto me sensibiliza 
muito e aumenta a nossa res-
ponsabilidade de sempre estar 
trabalhando mais e mais pelo 
nosso Estado. Agradeço ao David 
pelo desprendimento de egos e 
vaidades. Só assim vamos avan-
çar”, salientou o governador.

A previsão é que nas próximas 
duas semanas mais 13 frentes de 
trabalho sejam iniciadas por toda 
capital, totalizando 20 equipes 
trabalhando simultaneamente 
pelos bairros.

“Alegria e felicidade, é como 
se estivessem olhando quem 
está às margens da sociedade. 
O governador é o cara, chegou, 
falou e cumpriu”, disse Irecê 
Medeiros, 59 anos, produtora 
rural que, há 20 anos, mora no 
bairro Redenção.

PROGRAMA

INFRAESTRUTURA

A Prefeitura de 
Manaus, por meio da 
Secretaria Munici-
pal de Infraestrutu-
ra (Seminf), realizou 
um mutirão de obras 
nas ruas dos bair-
ros Redenção (Zona 
Centro-Oeste), São 
José (Zona Leste) e 
Nova Cidade (Zona 
Norte), nesta quar-
ta-feira (11). 

Para o mutirão, 
todos os distritos 
de obras da cidade 
foram mobilizados 
em uma operação de 
recuperação de pelo 
menos cem ruas. São 
150 homens traba-
lhando nos bairros. 
As equipes inicia-
ram a ação na rua 
Mantiqueira, bairro 
Redenção, uma im-
portante via que es-
tava comprometida 
pelos buracos.

Os mutirões de 
infraestrutura são 
resultado de um 
trabalho de plane-
jamento prévio, em 
que técnicos da se-
cretaria percorre-
ram todo o bairro e 
catalogaram as ruas 
que necessitam de 
intervenção. A de-
terminação do pre-
feito David Almeida 
é levar infraestru-
tura de qualidade 
ao maior número  
de bairros.

Nos bairros, as 
equipes foram dis-
tribuídas estrategi-
camente e atuam 
em várias ruas ao 
mesmo tempo. Mais 
de 900 toneladas de 
massa asfáltica es-
tão sendo usadas na 
ação que vai possi-
bilitar uma trafega-
bilidade mais segura 
nas ruas.

O governador Wilson Lima 
vai anunciar, nesta sexta-feira 
(13), o início da entrega do car-
tão Auxílio Estadual Enchente 
para famílias de Manacapu-
ru (distante a 68 quilômetros  
de Manaus). 

Ao todo, 9.673 famílias de 
Manacapuru receberão o Au-
xílio Estadual Enchente, uma 
ajuda financeira de R$ 300, 
em parcela única. O benefício 
é destinado à aquisição de ali-
mentos e outros itens neces-
sários para enfrentar impactos 
da cheia dos rios.

Serão beneficiadas famílias 
cadastradas pelos órgãos de 
Defesa Civil dos municípios, 
que tiveram suas casas invadi-
das pelas águas com a subida 
dos rios.

Ele visita a cidade e, também, 
o município de Anori (distante 
a 195 quilômetros da capital) 

para acompanhar ações do 
programa Governo Presente, 
além de anunciar novos in-
vestimentos em infraestrutura 
nos dois municípios.

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-AM); a Fundação 
de Vigilância em Saúde do 
Amazonas – Drª Rosemary Cos-
ta Pinto (FVS-RCP); e o Subco-
mando de Ações de Proteção 
e Defesa Civil do Amazonas; 
também estão organizando 
outras ações de ajuda humani-
tária e de auxílio ao município, 
como a doação de hipoclorito 
de sódio para ampliar oferta de  
água potável.

Governo Presente
A população de Anori e Ma-

nacapuru receberá o programa 
Governo Presente, na sexta-
-feira, com a intensificação da 
cobertura vacinal contra a Co-

vid-19; oferta de atendimento 
médico especializado, por meio 
do projeto Chamas de Saú-
de, do Corpo de Bombeiros; e 
ações de apoio a produtores 
rurais, de crédito e para re-
gularização de empresas por 
meio da Junta Comercial do 
Estado do Amazonas (Jucea), 
entre outras.

Em Anori, a população vai 
contar também com serviços 
como a emissão de 1ª e 2ª 
vias de RG, coordenados pela 
Secretaria de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Sejusc).

Durante as visitas, o gover-
nador fará anúncios de obras 
como a recuperação da rodovia 
Ozias Monteiro, a AM-454, que 
liga Anori e Codajás; e a pavi-
mentação de 7,94 quilômetros 
da AM-453, na altura do ra-
mal Bela Vista, entroncamento 
com AM-070. Governador Wilson Lima em entrevista da Operação Enchente 2022

O programa irá be-
neficiar 10 mil ruas 
com novo asfalto na 
cidade de Manaus
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Atleta amazonense viaja para a 
disputa do Brasileiro de Jiu-Jitsu 

Da redação

Motivada pela vontade 
de presentear sua mãe 
com uma medalha, a 
atleta Ana Clara viaja, 

nesta quinta-feira (12), para Barueri 
(SP), onde irá disputar o Campe-
onato Brasileiro de Jiu-Jitsu, na 
categoria Infantil, Peso Pesado.

Faixa laranja, a jovem de 12 anos 
mora com a mãe e outros dois 
irmãos no bairro Lago Azul, Zona 
Norte de Manaus.

“Estou com uma expectativa boa, 
vou trazer essa medalha de ouro, 
tenho treinado bastante para al-
cançar este objetivo. Pretendo de-
dicar essa medalha para a minha 
mãe, pois ela faz aniversário um 
dia depois da competição termi-
nar. Espero dar essa medalha de 
presente pra ela”, disse Ana.

A menina foi inspirada em um 
dos irmãos para começar a sua 
trajetória na arte suave. Entretan-
to, a aptidão da filha não agradou 
muito a mãe no início. Lucilene 
Cavalcante de Souza conta como 
foi para “aceitar” a introdução de 
Ana no jiu-jitsu.

“Na época, o irmão mais velho 
dela já fazia jiu-jitsu, e teve um 
dia em que ela acompanhou ele. 
Quando voltou, a Ana logo me 
pediu um quimono, que queria 
treinar também, mas eu disse que 
ela deveria fazer balé, pois tinha 
medo dela se machucar. Só que 
ela não queria, eu a levei para o 
jiu-jitsu, com um mês ela já con-
quistou a primeira medalha, e eu 
me convenci de que aquela era a 
praia dela”, contou Lucilene.

Nos treinamentos, quem cuida 
da performance de Ana é o profes-
sor da academia Anibal Jiu-Jitsu, 
Antônio Marcos, que falou da sua 
expectativa para o desempenho 

FAF divulga programação e regulamento da Série B do Barezão
GILSON MELLO/MANAUARA EC

O Manauara EC, o Robô da Amazônia, é o atual campeão da Série B do Campeonato Amazonense

A Série B do Campeonato 
Amazonense já tem data defi-
nida para começar e terminar. 
De acordo com os documentos 
de programação e regulamento 
específico, divulgados nas últi-
mas horas de terça-feira (10), 
a competição inicia em 13 de 
julho e termina em 21 de setem-
bro. A final acontece na Arena  
da Amazônia.

No documento, houve a con-
firmação de que a competição 
contará com a participação de 
nove clubes: Atlético-AM, Rio 
Negro, CDC Manicoré, Tarumã 
e Sul América, e os estreantes 
Librade, Parintins, RB do Norte 
e Unidos do Alvorada. 

Formato de disputa
Na primeira fase da competi-

ção, a disputa será em pontos 
corridos, com todos os times se 
enfrentando em turno único - 
um time folga a cada rodada. 

Os primeiros colocados após as 
oito partidas disputadas avan-
çam para as semifinais, com 
os duelos sendo definidos por 
cruzamento olímpico (1º x 4 e 
2º x 3º). Nesta fase de mata-
-mata que antecede a final, 
os confrontos acontecem em 
ida e volta, com os melhores 
colocados com a vantagem  
do empate.

A final acontece na Arena 
da Amazônia em jogo único. 
Sobem à elite os dois finalistas.

A primeira rodada, agendada 
para os dias 13, 15, 16 e 17 de 
julho terá os seguintes jogos: 
Atlético-AM x Unidos do Al-
vorada, Tarumã x Parintins, Sul 
América x RB do Norte, Mani-
coré x Librade - o Rio Negro 
folga na rodada de estreia da 
competição estadual. O último 
campeão foi o Manauara EC, 
que garantiu o título em sua 
estreia do torneio.

FUTEBOL AMAZONENSE
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A menina foi inspirada em um dos irmãos para começar a sua trajetória na arte suave. Entretanto, a aptidão da filha não agradou muito a mãe no início

da jovem amazonense na com-
petição brasileira.

“A Ana Clara é uma atleta que 
vem se destacando, então a gente 
tem observado bastante o seu 
potencial. Ela é uma aposta para 
o brasileiro, esse patrocínio caiu 
em uma boa hora, vamos testar 
a Ana contra atletas de ponta. 
Graças a Deus a gente vem bem 

ranqueado, fazendo excelentes 
lutas, então o nosso foco é fazer 
um bom trabalho no brasileiro, e 
depois, quem sabe, tendo vaga no 
mundial”, afirmou Antônio.

Apoio
Ana foi contemplada com pas-

sagens aéreas pelo Governo do 
Amazonas, por meio da Fundação 

Amazonas de Alto Rendimento 
(Faar), e irá competir na sexta-
-feira e no sábado (14 e 15).

“A Ana já soma cinco conquistas 
no Campeonato Amazonense, isso 
tudo com três anos de modali-
dade, mostrando resiliência para 
a arte suave. E para ajudar no 
desenvolvimento deste potencial, 
o Governo do Amazonas disponibi-

lizou passagens aéreas para que ela 
mostre seu talento e represente o 
Amazonas”, frisou Jorge Oliveira, 
diretor-presidente da Faar.

Organizada pela Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), O 
Brasileiro da modalidade é uma das 
competições mais importantes no 
cenário nacional e acontece entre 
os dias 6 e 15 de maio.

Ana Clara quer ho-
menagear a mãe 
com título. Competi-
ção acontece em SP

MAURO NETO/FAAR
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Após veto, Guarani e Vasco é confirmado para Manaus

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

VITOR BRÜGGER/VASCO

Enquanto o Guarani é o 16º colocado da Série B, o Vasco ocupa a 5ª posição, com 10 pontos

SÉRIE B

Em Tempo

A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
confirmou, nesta quarta-
-feira (11), para Manaus a 
partida entre Guarani e 
Vasco, pela oitava rodada 
da Série B do Campe-
onato Brasileiro. O jogo 
vai acontecer dia 19 de 
maio, uma quinta-feira, 
e a bola rola às 20h30 
(horário de Manaus) na 
Arena da Amazônia. 

A oficialização da par-
tida em solo manauara 
foi dada através da mu-
dança de local da partida, 
no próprio site da en-
tidade máxima do fute- 
bol brasileiro.

Tira casaco, bota casaco
A confirmação veio um 

dia após um veto, da pró-
pria CBF, para a partida 
acontecer em Manaus.

Coreia do Sul e Japão 
serão os testes para o 

Mundial do Catar

Ao todo, 27 atletas foram cha-
mados e a grande novidade ficou 
por conta do volante Danilo, do 
Palmeiras. A Seleção Brasileira 
enfrentará Coreia do Sul e Japão 
nos dias 2 e 6 de junho, respecti-
vamente. Contra os sul-coreanos 
e os japoneses, o Brasil atuará no 
país do time adversário. 

A princípio, haveria um amistoso 
contra a Argentina no dia 11 do 
mesmo mês, mas que foi cancelado.

Novidades
Tite chamou pela primeira vez 

o volante Danilo, do Palmeiras. 
Além do meio-campista alviverde, 
o treinador promoveu o retorno de 
Gabriel Jesus. Os atletas se apre-

sentarão no dia 26, na Coreia do 
Sul. Os atletas que disputarem a 
final da Champions League chegam 
dois dias depois, no dia 28.

Confira a lista completa
Goleiros Alisson (Liverpool), 

Ederson (Manchester City) e We-
verton (Palmeiras); Laterais Dani-
lo (Juventus), Daniel Alves (Bar-
celona), Alex Telles (Manchester 
United), Guilherme Arana (Atlé-
tico-MG) e Alex Sandro (Juven-
tus); Zagueiros Marquinhos (PSG), 
Thiago Silva (Chelsea), Éder Mili-
tão (Real Madrid) e Gabriel Ma-
galhães (Arsenal); Meio-campistas 
Casemiro (Real Madrid), Danilo 
(Palmeiras), Fabinho (Liverpool), 

Fred (Manchester United), Bruno 
Guimarães (Newcastle), Lucas Pa-
quetá (Lyon) e Philippe Coutinho 
(Aston Villa); Atacantes Neymar 
(PSG), Raphinha (Leeds), Gabriel 
Jesus (Manchester City), Vini Jr. 
(Real Madrid), Gabriel Martinelli 
(Arsenal), Richarlison (Everton), 
Rodrygo (Real Madrid) e Matheus 
Cunha (Atlético de Madrid).

Após esses amistosos, a seleção 
terá a última uma Data Fifa em se-
tembro, a última antes da Copa do 
Mundo. Nela, o Brasil terá pela fren-
te a Argentina, no jogo suspenso 
das Eliminatórias Sul-Americanas e 
terá a possibilidade de medir forças 
contra o México, que também es-
tará presente no Mundial.

 Da redação

Faltam seis meses para o início 
da Copa do Mundo de 2022, 
que vai acontecer no Catar. 
E, nesta quarta-feira (11), o 

treinador Tite fez a penúltima con-
vocação antes da lista final para 
a competição mais aguardada do 
calendário. Em preparação para o 
Mundial do Catar, Tite selecionou 27 
jogadores para amistosos em junho, 
contra Coreia do Sul e Japão.

Esta é a penúltima lista 
antes da convocação 
para a Copa do Mundo

Chile 
denuncia 
Equador por 
vaga na Copa

TAPETÃO?

A Fifa anunciou 
nesta quarta-feira 
que abriu uma inves-
tigação para apurar 
uma denúncia apre-
sentada pela asso-
ciação de futebol 
Chile (ANFP) contra 
a Federação Equa-
toriana de Futebol.

Segundo a denún-
cia, os chilenos sus-
tentam que o jogador 
Byron Castillo nas-
ceu na Colômbia e 
atuou irregularmen-
te em oito jogos das 
Eliminatórias Sul-
-Americanas para 
Copa do Mundo do 
Catar.

A ANFP também 
pede que o Equador 
perca os pontos das 
partidas em que o 
jogador foi utiliza-
do, e que seus rivais 
ganhem três pontos. 
Isso alteraria a clas-
sificação final das 
Eliminatórias e daria 
uma vaga na Copa ao 
Chile.

Quando o Chile 
anunciou que havia 
feito a denúncia, a 
Federação Equa-
toriana de Futebol 
respondeu que toda 
a documentação de 
Byron Castillo esta-
va em ordem e que 
não havia motivo  
para punição.

A investigação fica-
rá a cargo do Comitê 
de Disciplina da Fifa.

Tite convoca 27 jogadores 
para amistosos em junho

Na segunda-feira (9), Ber-
nardo Teixeira, empresário 
que tentava trazer o jogo 
para a capital amazonen-
se, disse que “mesmo com 
aprovação dos times e fe-
derações, o jogo foi hoje 
indeferido pela CBF”.

A partida vem para Ma-
naus porque o Guara-
ni, mandante da partida, 
precisaria jogar em outro 
campo em razão da troca 
de gramado no Brinco de 
Ouro, estádio do clube que 
fica em Campinas.

Na reviravolta, a CBF 
entendeu que o jogo ser 
realizado numa arena que 
participou da Copa do 
Mundo valorizaria a Série B  
do Brasileiro.

A última vez que o Vasco 
esteve em Manaus foi em 
2019, em partida contra o 
Corinthians, válida pela Sé-
rie A do Brasileiro. O jogo 
terminou em 1 a 1.
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Fãs recepcionaram a cantora no aeroporto Eduardo Gomes

BANDA CALYPSO
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Cinco óperas, recitais, concertos, 
workshop e encontro de econo-
mia criativa estão na agenda do 

evento

Artista realiza 
exposição sobre 
ancestralidade

AMAZÔNIA

A arte urbana no estado 
do amazonas há cada ano 
que passa vem alcançan-
do patamares antes nun-
ca imaginados, com as úl-
timas grandes produções 
de murais em viadutos 
e empenas de prédios, o 
movimento artístico ur-
bano na capital amazo-
nense desponta como o 
maior expoente do norte 
do país e vem transfor-
mando Manaus em uma 
galeria a céu aberto.

Com a profissionaliza-
ção e incentivos destina-
dos aos atores desse seg-
mento, podemos afirmar 
que a arte urbana ma-
nauara está percorrendo 
o caminho correto. Filho 
da Amazônia – Exposição 
Arte Urbana nasce do de-
sejo de reafirmar todas 
essas conquistas que ao 
longo dos últimos 20 anos 
o artista urbano Alessan-
dro Hipz defende em to-
dos os seus trabalhos.

Alessandro Hipz, artista 
urbano de graffiti e mura-
lismo, iniciou sua carreira 
artística no ano 2001 na 
cidade de Manaus, onde 
passou a integrar o mo-
vimento sociocultural Hip 
Hop. Autodidata, traz a 
expressão e o olhar do ser 
que vivencia a Amazônia 
em sua totalidade. 

Suas inspirações nas-
cem diretamente da 
imagem da mulher ama-
zônida, na qual busca re-
presentar de forma poéti-
ca as crenças populares e 
vivências dos seres ocu-
pantes do território norte 
brasileiro. Com trabalhos 
realizados em diversas ci-
dades do interior do ama-
zonas e algumas capitais 
brasileiras como: Belém, 
Porto Velho, Boa Vista, 
Recife, Salvador, Belo Ho-
rizonte e Rio de Janeiro, 
Alessandro Hipz busca 
difundir a arte urbana 
amazonense para além 
do território amazônico.

O Festival Amazonas de 
Ópera (FAO), ao longo de 
24 edições, se consolidou 
como o maior evento do 

gênero na América Latina com o 
apoio de instituições nacionais e 
internacionais. Neste ano, entre 
os destaques estão as parcerias 
com os estados do Espírito Santo 
e Pará; a Universidade de Los An-
des, da Colômbia; a comunidade 
portuguesa no Amazonas, por 
meio do Luso Sporting Club; o ca-
nal de TV por assinatura Allegro 
HD, com alcance em sete países 
da América Latina; a plataforma 
digital My Opera, do Teatro Real 
de Madrid; e a TV pública Zweites 
Deutsches Fernsehen (ZDF TV), 
da Alemanha.

Segundo o secretário de Cul-
tura e Economia Criativa, Mar-
cos Apolo Muniz, a primeira 
estreia do FAO, “Il Tabarro”, de 
Giacomo Puccini, é fruto do 

Joelma chega a Manaus para gravação de DVD 
A cantora Joelma já está 

em solo manauara para a 
gravação do DVD “Isso é 
Calypso”, que acontece-
rá em Manaus no próximo 
sábado (14).

Ela desembarcou na ca-
pital no último domingo (8) 
e foi ovacionada por de-
zenas de fãs no Aeroporto  
de Manaus.

Douglas Medeiros é um 
dos fãs que estavam lá e 
conta sobre a expectativa 
para o show. “Recepcionar 
a Joelma no aeroporto foi 
algo incrível, porque nós en-
contramos amigos queridos 
que construímos ao decor-
rer dos anos por conta da 
Joelma. Foi um momento 

especial por ser uma data 
especial, o Dia das Mães 
podemos passar energias 
positivas à ela naquele mo-
mento. Para essa gravação 
esperamos nada menos que 
um show a parte por con-
ta da nostalgia que o local 
da gravação vai passar pra 
gente e do repertório que 
é algo nostálgico. Estamos 
animados para um dia 14 de 
maio incrível”, relatou.

O Sambódromo de Ma-
naus vai ficar pequeno, pois 
Joelma promete levar os 
maiores sucessos da ban-
da Calypso. Os ingressos já 
estão a venda nas Central 
Oba Ingressos dos Shoppin-
gs Millennium e Manauara 

e pelo site baladapp.com.br.
Desde que anunciou que 

o palco da gravação do DVD 
seria Manaus, a artista co-
mentou que não poderia ser 
diferente. Isso porque, não é 
a primeira vez que a banda 
grava na capital.

Histórico em Manaus
Em 2004, Joelma gravou 

o DVD Calypso na Amazônia 
e reuniu um público gigan-
tesco, e agora ela promete 
reviver a nostalgia dos seus 
anos de carreira e levar tam-
bém muitas novidades para 
o público.

A turnê ‘Isso é Calypso’ vai 
rodar pelo Brasil todo durante 
um ano e serão 100 shows.

Festival Amazonas de Ópera celebra 
parcerias nacionais e internacionais

Entre as parcerias 
estão os estados do 
Espírito Santo e Pará, 
além de universidades 
internacionais

acordo de cooperação técnica 
entre o Teatro Amazonas e o 
Theatro da Paz, na capital pa-
raense. A parceria implementa 
o corredor lírico da cultura e do 
turismo dos dois estados.

“As parcerias são importantes 
porque elas firmam o FAO como 
um expoente da ópera no Brasil e 
até mesmo fora do país, auxiliam 
na divulgação do nosso belís-
simo Teatro Amazonas, que se 
consolida como palco do maior 
festival de ópera na América La-
tina. Isso gera uma significativa 
projeção do turismo cultural”, 
afirma Marcos Apolo.

Já a ópera “O Caixeiro da Ta-
verna”, de Guilherme Bernstein, 
apresentada gratuitamente para 
o público, no Teatro da Instalação, 
é uma parceria com o Espírito 
Santo. A Orquestra Sinfônica do 
Estado do Espírito Santo (Oses) 
é mantida pelo estado capixaba 
e fez um concerto, pela primeira 
vez, no Amazonas.

“A Orquestra Sinfônica do Es-
tado do Espírito Santo veio com o 
espetáculo para duas apresen-
tações gratuitas. É uma oportu-
nidade muito importante, por-
que é a primeira vez que parte 
da sinfônica sai para uma viagem 
em outro estado. Ela é um dos 

principais aparelhos culturais, 
dirigida artisticamente pelo ma-
estro Helder Trefzger”, diz Adal-
gisa Rosa, diretora de produção 
do “Caixeiro”.

Luso 110 anos
Outro apoio importante veio 

da comunidade portuguesa, que 
neste ano, completa 110 anos 
de inauguração do Luso Spor-
ting Club do Amazonas. Parte 
dos ensaios é realizada no prédio 
histórico da instituição, no Centro 
de Manaus.

“O nosso clube agora se envol-
ve no Festival Amazonas de Ópe-
ra, integrando a nossa história” , 
destaca Flávio Grillo, presidente 
do Luso.

Colômbia
De acordo com a diretora exe-

cutiva do Festival, Flávia Fur-
tado, a Universidade de Los 
Andes, da Colômbia, apoia a 
ópera “Peter Grimes”, de Benja-
min Britten, uma das principais 
dessa edição.

“Fechamos ainda uma parceria 
com um canal por assinatura, o 
Allegro HD, que é um braço da 
Eurochannel na América Latina 
e transmite a programação do 
FAO para sete países. Já o acor-

do firmado com o Teatro Real de 
Madrid é para termos uma página 
do Teatro Amazonas dentro da 
plataforma digital do Real, que 
se chama My Opera”, detalha a 
diretora executiva.

“Seremos o primeiro teatro de 
língua portuguesa a ter uma pá-
gina lá dentro, com conteúdos 
das nossas produções do FAO. 
A projeção internacional deste 
projeto é de alcance mundial, in-
clusive Leste Europeu e China. É 
mais um passo do alcance e do 
reconhecimento internacional do 
trabalho realizado no Amazonas”, 
complementa Flávia.

Documentário
Os bastidores do FAO vão ser 

exibidos pela TV pública Zwei-
tes Deutsches Fernsehen (ZDF 
TV), da Alemanha. A ZDF chegou 
ao Amazonas vai acompanhar a 
equipe de artistas e técnicos nos 
preparativos e ensaios até a es-
treia da ópera “Peter Grimes”, que 
acontece no dia 20 de maio.

Conforme Flávia Furtado, o do-
cumentário produzido pela maior 
emissora pública da Alemanha é 
mais uma oportunidade de mos-
trar a qualidade da programação 
da ópera amazonense para o ber-
ço do gênero no mundo.
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Adolfo Sachsida assumirá o Ministério de Minas e Energia 
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Em seu primeiro pronuncia-
mento como ministro de Mi-
nas e Energia, Adolfo Sach-
sida disse que vai priorizar 

a privatização da Eletrobras e da 
Petrobras. Ele também citou como 
exemplos de projetos de seu in-
teresse que estão em tramitação 
no Congresso os que tratam da 
modernização do setor elétrico e o 
da mudança do regime de partilha 
para concessão no pré-sal.

“Meu primeiro ato como ministro 
de Minas e Energia é solicitar ao 
ministro Paulo Guedes, presidente 
do conselho do PPI, que leve ao 
conselho a inclusão da PPSA no 
PND (Plano nacional de Desestati-
zação) para avaliar as alternativas 
para a sua desestatização. Ainda 
como parte do meu primeiro ato, 
solicito também o início dos es-
tudos tendentes à proposição das 
alterações legislativas necessárias 
a desestatização da Petrobras”, 
afirmou o novo ministro.

Sachsida disse que todos os seus 
projetos têm aval do presidente 
Jair Bolsonaro. 

“Deixo claro que essa meta, esse 
objetivo e esse norte foram ex-
pressamente apoiados pelo pre-
sidente Bolsonaro. Tudo o que 
estou falando tem 100% de aval 
do presidente da República”.

Ele também afirmou que é prio-
ridade dar prosseguimento ao 
processo de privatização da Ele-
trobras, que está emperrado no 
Tribunal de Contas da União (TCU).

“Precisamos dar prossegui-

‘Tudo o que estou 
falando tem 100% de 
aval do presidente da 
República’, diz Adolfo 
Sachsida, que substiui 
Bento Albuquerque 
na pasta de Minas e 
Energia

Novo ministro defende  
privatização da Petrobras

mento ao processo de capita-
lização da Eletrobras. É funda-
mental avançarmos no projeto, 
sinal importante para atrair mais 
capital ao Brasil e mostrar que 
o Brasil é o porto seguro do in-
vestimentos”, afirmou.

O governo trabalhava com a 
data-limite de 13 de maio para 
a venda, o que não vai ocorrer. A 
avaliação é de que se o processo 
se arrastar mais na Corte, a venda 
da estatal pode ser inviabilizada. 
O plano B é trabalhar para que 
a venda ocorra até, no máximo, 
o mês de julho, o que já seria 
um prazo apertado e que poderia 
estar sujeito às turbulências do  
ano eleitoral.

Prioridades no Congresso
Além da privatização da Eletro-

bras e Petrobras, o novo ministro 
destacou quais serão as priorida-
des da pasta junto ao Congresso 
Nacional. O primeiro texto mencio-
nado é o projeto de modernização 
do setor elétrico, em tramitação 
desde o ano passado.

O texto conta com apoio de par-
lamentares e de representantes de 
peso do próprio setor. Mas é alvo 
de investidas para a inclusão de um 
jabuti que viabilizaria a construção 
de uma rede de gasodutos para 
permitir a utilização das termelé-
tricas que terão de ser contrata-
das conforme definição da lei de 
capitalização da Eletrobras.

Inicialmente é importan-
te entender que a ideia de 
aceitar completamente cada 
parte do seu corpo ou ter um 
corpo perfeito, não é realista, 
gerando uma relação ide-
alizada que pode acarretar 
insatisfação e um sofrimento 
psíquico significativo. O que 
estamos dizendo é que para 
aceitar-se não precisa, abso-
lutamente, atender aos pa-
drões estéticos de beleza es-
tabelecidos pela sociedade. 
Essa pressão pode, inclusive, 
ser um agravante adicional 
para lidar com o problema e, 
dessa forma, sentir-se ain-
da mais oprimido e incapaz 
não conseguindo enxergar as 
próprias qualidades, porque 
as atribuições que se dá ao 
corpo se sobrepõe ao que se 
é na essência. Essa exces-
siva valorização da beleza 
pode chegar a níveis extre-
mos, contribuindo para o de-
senvolvimento de distúrbios 

alimentares como bulimia 
anorexia, vigorexia, além de 
poder causar alterações de 
humor, isolamento social, 
depressão e ansiedade. 

Estabelecer, portanto, uma 
relação de reconhecimento 
pelo que seu corpo lhe pro-
porciona, não aumentando a 
importância de alguns “de-
talhes” que não gosta, irá 
ajudar a estabelecer uma re-
lação saudável com o próprio 
corpo. Na verdade, quando 
você aceita a sua condição 
de ser imperfeito, deixa de 
temer os seus defeitos e 
passa então a fazer menos 
comparações e se incomo-
dar menos com a imagem 
que reflete no espelho. A 
auto aceitação automatica-
mente leva à execução de 
projetos pessoais, ao suces-
so profissional, a relaciona-
mentos sadios e um modo 
de vida mais tranquilo, livre  
de conflitos. 

Nesse sentido, a terapia 
constitui um recuso valioso 
que irá ajudar a estabele-
cer estratégias que ajudem 
a encontrar um ponto de 
equilíbrio, ajudando a re-
estruturar os pensamen-
tos disfuncionais sobre si 
mesmo(a), respeitando suas 
possibilidades, seus desejos 
e limitações e percebendo 
que a diferença e diversida-
de é algo positivo. Através 
de uma escuta especializada 
um psicólogo poderá ajudar 
a decifrar seus sentimentos, 
reconhecer e desenvolver 
suas potencialidades, refle-
tir e descobrir novas possi-
bilidades a partir de novos 
olhares, além de oferecer 
apoio para mudanças que 
considere necessárias. O 
resultado desse proces-
so é o autoconhecimento, 
o amor próprio e uma au-
toestima elevada. Algumas 
orientações poderão ajudar 

a se sentir melhor com o  
seu corpo:

1.Observe seu diálogo in-
terno: se ele estiver carre-
gado de mensagens nega-
tivas, procure reformular  
os pensamentos. 

2.Procure pontos que você 
gosta no seu corpo: mes-
mo que pareçam pequenos 
detalhes. O que importa é 
reconhecê-los e dar mais 
atenção a esses aspectos.

3.Pratique gratidão pelo 
seu corpo: desenvolvendo 
constante consciência so-
bre as realizações que ele 
te proporciona no dia a dia.

4.Liberte-se do padrão do 
corpo ideal: pare de se com-
parar com padrões externos 
e de se sentir mal por ser 
como é; todos tem defeitos, 
inclusive os corpos e vidas 

perfeitas das capas de re-
vista e do instagram.

5.Pratique o amor próprio: 
ao invés de focar nas críticas 
e buscar defeitos, dê ênfase 
as suas qualidades e valorize 
as partes que mais gosta em 
si mesmo. Seu corpo conta 
sua história ao mundo;

6.Se for preciso mudar, 
mude: se achar que algo pre-
cisa ser melhorado e isso lhe 
fará bem e mais feliz, coloque 
em prática, mas, não se co-
bre demasiado.  Encontre um 
equilíbrio entre o que você 
deseja e o que é necessário.

7.Cuide-se: mais importan-
te que um corpo perfeito é 
um corpo saudável e uma 
mente saudável. Jamais co-
loque sua saúde em risco 
para conquistar determina-
da aparência. Alimente-se 
bem, pratique atividade fí-
sica e faça terapia.

Como a terapia ajuda no processo de aceitação do corpo
Psicóloga, mestre em Psicologia e professora da  Faculdade Santa Teresa

Suky Ramalho

Ele também defendeu o avanço 
do projeto de meu que muda o 
regime de partilha para concessão 
e destacou o pacote Mais Garan-
tias Brasil – que inclui as medidas 
provisórias de modernização dos 
registros públicos, marco de se-
curitização e das garantias agro, 
além do projeto do novo marco 
de garantias.

Esse combo era um dos proje-
tos tocados por Sachsida ainda 
no Ministério da Economia. Ele 
havia participado de um almoço 
da Frente Parlamentar do Em-
preendedorismo (FPE) na terça-
-feira para defender o avanço 
das propostas para deputados 
e senadores.

Menção ao antigo chefe
Sachsida fez um pronunciamen-

to de pouco mais de dez minutos. 
Não foi aberto espaço para per-
guntas dos jornalistas.

O novo ministro fez um discurso 
em que mostrou alinhamento ao 
antigo chefe, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Ele destacou 
que para o Brasil ser o porto seguro 
do investimento, precisa adotar 
medidas estruturantes:

“Medidas pontuais têm pouco ou 
nenhum impacto e por vezes têm 
impacto oposto ao desejado. Te-
mos que insistir na economia pelo 
lado da oferta. Nós precisamos 
melhorar os marcos legais e tra-
zer mais segurança jurídica para o 
investimento privado aportar cada 
vez mais no Brasil, aumentando a 
produtividade em nossa economia 
e com isso expandindo a oferta 
agregada,o emprego e a renda de 
todo brasileiro”.

Ele também destacou o momen-
to em que o mundo enfrenta desa-
fios geopolíticos, em uma menção à 
guerra na Ucrânia, e que é preciso 
aproveitar o realinhamento mun-
dial dos investimentos para atrair 
capital estrangeiro para o Brasil.

Alinhado a Bolsonaro
Sachsida está no governo de 

Jair Bolsonaro desde o início e é 
servidor de carreira do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Considerado um nome do 
mercado e de confiança de Pau-
lo Guedes, Sachsida também é 
“Bolsonarista raiz”.  

Ele substitui o almirante Bento Al-
buquerque, que estava no comando 
do ministério desde o começo do 
governo. Sua saída foi atribuída a 
um pedido pessoal, mas a pressão 
causada pelos reajustes dos valores 
dos combustíveis e a insatisfação 
do presidente Jair Bolsonaro com 
a política de preços da Petrobras 
também pesaram para a saída.

Não havia previsão de pronun-
ciamento do novo ministro nesta 
quarta-feira. Em sua fala, ele come-
çou se desculpando pelo horário, 
que considerou tarde, e pelo aviso 
em cima da hora. A primeira coisa 
que fez foi agradecer ao presidente 
Jair Bolsonaro pela confiança.

Ele também destacou que seu 
antecessor “prestou um serviço 
valioso ao Brasil”, destacando 
a questão da cessão onerosa. 
A Paulo Guedes, agradeceu os 
ensinamentos e apoio no pe-
ríodo de mais de três anos no 
Ministério da Economia.
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TV Tudo

Pensa comigo: a Band, há muito 
tempo, tinha escolhido 17 de maio 
para a estreia da nova temporada 
do “MasterChef”. Acontece que, 
por uma dessas obras do destino, 
neste dia 17, praticamente no mes-
mo horário, haverá uma transmis-
são da Libertadores da América no 
SBT, simplesmente Boca Juniors e 
Corinthians, um Argentina e Brasil.

Diante disso, a pergunta: o que 
recomendaria o bom senso?

Mesmo em se tratando de pro-
dutos que não têm nada a ver um 
com o outro e podem se destinar 
a públicos diferentes, caracteri-
zando a chamada contra-progra-
mação, alguém tinha que mexer 
para evitar prejuízos que poderão 
ser inevitáveis.

Mudar o futebol, impossível. 
Mas o dia do lançamento de um 
programa, por que não? Seria a  
primeira vez?

Essa possibilidade da Band 
mudar essa data chegou a ser 
discutida, mas no fim, como posi-
ção oficial, se entendeu que, por 
força de contratos comerciais e 
compromissos com a parceira 
Discovery, o melhor foi deixar 
como está.

O que vai dar? Assim como será 
Boca e Corinthians, difícil saber 
quem sairá perdendo. Ou perdendo 
mais.

·Seria o caso de descobrir se 
o Raphael Veiga tomou a na-
morada de alguém na CBF. Não  
é possível...

·... Ontem, em nova convocação, 
mais uma vez não foi lembrado.

·Uma curiosidade em relação 
aos programas produzidos pela 
Endemol Shine aqui no Brasil...

· ... Ela sempre se encarrega 
de levar tudo para o local de 
gravação: telão, câmeras, demais 
equipamentos, pessoal...

·... É assim, por exemplo, com os 
produtos realizados para Netflix e 
Record nos estúdios da Rede TV!.

·Será amanhã mesmo ou pode 
ser ainda hoje que a Conmebol 

vai revelar quem vai transmitir 
a Libertadores de 2023 a 2026...

·... A coluna, modestamente, 
continua com as suas fichas 
apostadas em Globo, Disney  
e Paramount.

· Você viu a nova série do Wag-
ner Moura na Apple TV, “Ilumi-
nadas”?...

·... Se não viu não sabe o que 
está perdendo...

·... Um desempenho que ape-
nas vem comprovar o nível de 
excelência atingido por ele e que 
nos já dá a certeza de ser o 
maior ator brasileiro a trabalhar  
no estrangeiro.

·Rede TV! demitiu ontem Gre-

tchen, Narcisa Tamborindeguy 
e Tokinho, apresentadores do  
“Encrenca”. 

C´est fini
Sobre a possibilidade de de-

senvolver um trabalho que 
contaria a fase jovem de Na-
zaré Tedesco, vilã interpretada 
por Renata Sorrah em “Senho-
ra do Destino”, Aguinaldo Silva 
deu a seguinte explicação: “Por 
enquanto é apenas uma ideia. 
Porém, caso eu a leve adian-
te, a Globo seria a primeira a  
ser consultada”.

Como se sabe, a emissora possui 
todos os direitos sobre a obra e 
seus personagens.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

Tem outra
Programação de TV não pre-

cisa ser, como nunca foi, al-
guma coisa com traços de-
finitivos. Que por nada se  
possa mexer.

Há a necessidade, diante de 
alguns inesperados cenários e 
até em benefício próprio, pro-
mover determinadas altera-
ções. Nada mais natural, mas 
é tudo o que não vai acontecer 
nesta terça-feira.

Ponto 1
Na CNN Brasil, o bom e versá-

til Daniel Adjuto está em perío-
do de férias.

Durante a sua ausência, Jairo 
Nascimento estará ocupando a 
bancada do “CNN 360º”. Quan-
do a coluna fala em bom e ver-
sátil, é porque o Adjuto sabe se 
colocar de forma diferente e 
tem todo um jeitão para o en-
tretenimento.

Ponto 2
Jairo Nascimento, jornalista 

e apresentador, pra quem não 
sabe, vem a ser filho do ex-go-
leiro Jairo, o Panteras Negra, 
falecido em 2019.

E que entre outros tantos 
clubes, fez história no Coritiba  
e Corinthians.

Pescou?
No último “Programa de To-

dos os Programas”, a convidada 
Patrícia Abravanel revelou que 
na gravação do Troféu Impren-
sa, dia 7 que vem, as duas pri-
meiras fileiras serão reservadas 
para convidados especiais.

Por aí se entenda, pessoal da 
família Abravanel.

Informação
Luís Fabiano, da Ponte, São 

Paulo, Porto e Sevilha, entre os 

principais, está muito próximo 
de um acerto com a Band para 
reforçar o time de comentaris-
tas da casa.

Rádio e TV.

 Está fechado
Em se tratando de Band, está 

sacramentado um outro acordo 
com a Discovery, este de agora 
para a exibição do “Desafio em 
Dose Dupla”. Programa de so-
brevivência na selva, tipo “No 
Limite”. 

Lançamento deve acontecer 
muito em breve.

Maratona
Meio que na loucura de sem-

pre, Luciana Gimenez, prestes a 
estrear o “Operação Cupido” na 
Rede TV!, grava nesta quinta-
-feira o “Rolling Kitchen Brasil”, 
programa do Paulo Vieira no 
GNT.

Luciana também está certa 
na próxima temporada do “Lady 
Night”, com Tatá Werneck,  
no Multishow.

A próxima
“Romeu e Julieta – Amor 

Proibido” foi anunciada como 
substituta de “Poliana Moça” 
no SBT. Porém, ainda não foi 
batido o martelo quanto ao iní-
cio de produção.

Isso porque a atual novela in-
fantil, que estreou na segunda 
quinzena de março, “vai longe”. 
Muito longe.

Números
“Os Donos da Bola”, do Neto, 

segundo levantamento fei-
to pela Band, é o programa de 
maior audiência da casa, em 
São Paulo, até a entrada do 
“Brasil Urgente”, do Datena.

E é tudo que uma TV dese-

DIVULGAÇÃO

Manaus, quinta-feira 12 de maio de 2022

ja: bom, barato e com muitos 
merchandisings.

Intervalo
Com a Strepsils e Naldecon, 

a Reckitt Benckiser está che-
gando como patrocinadora do 
“Power Couple Brasil 6”.

É interessante verificar 
como, após só uma semana de 
programa no ar, o Comercial 
da Record passou a ser tão in-
tensamente procurado.

Linguagem
Em suas negociações com 

o mercado, a respeito de 
projetos estrelados por Ive-
te Sangalo, a Globo desta-
ca que a artista, “figura com 
carisma único”, conversa 
com todas as faixas etárias e  
classes sociais.

No dia 27, após “Panta-
nal”, tem especial de Ivete  
na Globo.

Pitaco
Ontem, na convocação da 

seleção brasileira, foi infor-
mado que a Pitch, empre-
sa contratada para este fim, 
terá que encontrar um ou-
tro amistoso para substi-
tuir o agora cancelado Brasil  
e Argentina.

Os jogos contra Coreia e Ja-
pão, em Seul e em Tóquio, 
estão mantidos para 2 e 6  
de junho.

Tudo bem
Não se pode esquecer que, 

atrás do cancelamento de 
um jogo, existem outros tan-
tos interesses, inclusive pa-
trocínios e compromissos 
comerciais, que deixam de  
ser cumpridos.

E, por outra, será que na CBF 
não existe gente suficiente-
mente competente para mar-
car jogos? Precisa recorrer a 
uma empresa?

Perigo na área: MasterChef pode ser 
atropelado por Corinthians e Boca
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VENDO AP 

 
BAIRRO: LAGO AZUL 
COND. VERONA PREMIUM 
SALA, COZINHA, LAVABO, 2 
QUARTOS. 
 
 
VALOR A COMBINAR. 
 
 
CONTATO:981291646-
991966038 
  

 

CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA - EIRELI, torna público que recebeu da 
SEMMAS a LMO  n° 047/2022 sob o processo n° 2019.15848.15875.0.000572, 
que autoriza a Atividade Indústria de Produtos Alimentares, com a finalidade 
Fabricação de sucos concentrados de fruta. Com validade de 24 meses, sito 
a Rua Jardim Olinda n° 02, QD J7, LT 02, Loteamento Águas Claras - Novo 
Aleixo - Manaus/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS

POSTO LARANJEIRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA torna público 
que recebeu da SEMMAS a LMI n° 6/2022-D sob o processo n° AMP2100062388, 
que autoriza a atividade Comercialização de Combustíveis, com a finalidade de 
Instalação de Comércio Varejista de combustíveis para veículos automotores 
– composto por 03 (três) tanques, sendo 02 (dois) bipartidos 15/15m³ cada 
e 01 (um) tanque 30m³, totalizando 90m³ de armazenamento. Com validade 
até 10/05/2023, sito na Rua Barão do Indaia, 896 – Flores – Manaus/AM.
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