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Casos foram detecta-
dos em um homem e 
uma mulher, na faixa 
etária de 40 a 49 anos, 
da mesma família e re-
sidentes em Manaus

Dois casos de Covid-19 pela 
subvariante BA.2 da Ômi-
crom, do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2), foram no-

tificados em Manaus, conforme 
divulgado nesta quinta-feira (12), 
pela Fundação de Vigilância em 
Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto 
(FVS-RCP).

O alerta, realizado por meio do 
Centro de Informações Estraté-
gicas de Vigilância em Saúde do 
Amazonas (CIEVS-AM), que tam-
bém notificou o CIEVS nacional, está 
publicado no site da FVS-RCP, dis-
ponível em: https://bit.ly/3w6Jpks

Trata-se de um homem e uma 
mulher, na faixa etária de 40 a 49 
anos, da mesma família e residen-
tes em Manaus, que foram atendi-
dos em serviço de saúde, no dia 13 de 
abril, na capital. O homem buscou 
atendimento médico, apresentan-
do sintomas gripais, acompanhado 
da mulher.

Os dois foram submetidos a teste 
de detecção da Covid-19, do tipo 
antígeno e à coleta de amostra na-
sofaríngea para processamento de 
RT-PCR e, em seguida, submetidas 
a sequenciamento genômico, no La-
boratório Central de Saúde Pública 
do Amazonas (Lacen-AM).

O homem e a mulher receberam 
diagnóstico positivo para o novo 
coronavírus e foram orientados a 
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Subvariante foi confirmada em duas pessoas residentes em Manaus

Foram 44 autuações, além de 7 remoções dos veículos

permanecerem em isolamento.
“Já faz um mês do diagnóstico da 

subvariante aqui no Amazonas e não 
registramos impacto no número de 
casos de Covid-19 no Estado. Que-
ro ressaltar que a única arma que 
temos contra essa doença, contra 
todas as variantes, continua sendo 
a vacinação. Portanto, atualizem seu 
esquema vacinal”, afirma o secretário 
de estado de Saúde, Anoar Samad.

A diretora-presidente da FVS-RCP, 
Tatyana Amorim, alerta que os dois 
casos identificados não evoluíram 
para internação. “A subvariante BA.2 
não está associada a casos graves em 
decorrência do avanço da vacinação. 
Por isso que sempre enfatizamos 
a importância das pessoas atuali-
zarem o esquema vacinal contra a  
Covid-19”, reitera.

Conforme comunicado de risco, 
tanto o homem como a mulher, 
identificados com a sublinhagem 
BA.2, apresentaram sintomas leves 
e estão vacinados com três doses de 
imunizantes contra Covid-19. 

A coordenadora do Centro de Infor-
mações Estratégicas de Vigilância em 
Saúde do Amazonas (CIEVS-AM), vin-
culado à FVS-RCP, Josielen Amorim, 
destaca que, diante da identificação 
dos dois casos da subvariante BA.2, 
os municípios são orientados sobre 
a necessidade de intensificar a vigi-
lância epidemiológica da Covid-19, 
mantendo, inclusive, a testagem de  
pessoas sintomáticas.

“É preciso que as prefeituras atuem 
na ampliação da cobertura vacinal 
com esquema atualizado contra a 
Covid-19 e a população contribua 
com reforço às medidas não farma-
cológicas contra a infecção: etiqueta 
respiratória, lavagem das mãos e uso 
de álcool em gel”, destaca Josielen.

Casos da BA.2 da Ômicron 
são detectados no Amazonas

‘Amarelinhos’ são removidos em fiscalização 
do Detran-AM na Zona Leste de Manaus 

trânsito

O Departamento Estadual de 
Trânsito do Amazonas (Detran-
-AM) realizou, nesta quinta-fei-
ra (12), mais uma operação de fis-
calização de trânsito. Desta vez o 
foco foram os micro-ônibus do 
transporte alternativo, mais co-
nhecidos como “amarelinhos”. 

A operação ocorreu na Ave-
nida grande Circular, na zona 
leste da cidade. No saldo total, 
foram sete amarelinhos remo-
vidos, uma moto, além de 44 
motoristas autuados. 

“Condutores sem habilitação, 
com licenciamento irregular, 

veículos sem equipamentos de 
segurança, além de estarem 
em mal estado de conserva-
ção, como pneu careca e para-
brisas trincado. Os problemas 
possíveis de sanar no local e em 
tempo hábil, foi permitido, se 
não fosse possível, o veículo era 
levado para o parqueamento do 
Detran”, disse o coordenador 
geral do Núcleo Especializado 
em Operações de Trânsito do 
Detran (Neot), Victor Mansur. 

A operação, além do objetivo 
de tirar veículos e condutores ir-
regulares do trânsito na capital, 

também foi para conscientizar a 
população a respeito das regras 
de trânsito. 

“Essa blitz hoje realizada aqui 
vem em boa hora. Eu como con-
sumidora de meios de trans-
portes públicos, já passei vários 
perrengues andando nos mes-
mos. Prefiro chegar atrasada na 
minha casa com segurança, do 
que correr o risco de ter al-
gum acidente, por conta dessas 
inúmeras irregularidades den-
tro dos amarelinhos”, comen-
tou Ivanilda Souza, 42, técnica  
em enfermagem.

Forças Armadas não vão interferir 
nas eleições, diz Bolsonaro

declaração

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou, nesta quin-
ta-feira (12), durante live 
nas redes sociais, que as 
Forças Armadas não vão 
interferir nas eleições. A 
declaração foi uma res-
posta ao presidente do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Edson Fachin, 
que mais cedo criticou as 
tentativas de se desacre-
ditar o sistema eleitoral 
brasileiro. 

“Eu não sei de onde ele 
[Fachin] está tirando esse 
fantasma que as Forças 
Armadas querem inter-
ferir na Justiça Eleitoral. 
Não existe interferência, 
ninguém quer impor nada, 
ninguém quer atacar as 
urnas, atacar a Democra-
cia, nada disso. Ninguém 
está incorrendo em atos 
antidemocráticos. Pelo 
amor de Deus! A trans-
parência das eleições, 
eleições limpas, transpa-
rente, é questão de segu-
rança nacional”, afirmou.

Horas antes, durante 
uma visita à sala do TSE 

onde estão sendo realiza-
dos testes de segurança 
nas urnas eletrônicas, o 
ministro Edson Fachin cri-
ticou as tentativas de se 
levantar suspeitas sobre 
as urnas eletrônicas.

“Quem trata de eleição 
são forças desarmadas e, 
portanto, dizem respeito 
à população civil, que de 
maneira livre e conscien-
te escolhe seus represen-
tantes. Logo, diálogo sim, 
colaboração sim, mas a 
palavra final é da Justiça 
Eleitoral”, disse Fachin. 

As Forças Armadas 
compõem, desde o ano 
passado, a Comissão de 
Transparência Eleitoral 
(CTE), criada pelo próprio 
TSE, envolvendo diferen-
tes órgãos. O objetivo foi 
dar ainda mais transpa-
rência ao processo elei-
toral. Militares fizeram 
uma série de sugestões 
à Corte sobre o processo 
eleitoral, sendo que algu-
mas acatadas e outras não 
foram incorporadas pela 
área técnica do tribunal.
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Polícia Civil
Conforme determinação do 

governador Wilson Lima, a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) vai 
providenciar a correção de mais 
provas discursivas do concurso 
para a Polícia Civil do Amazo-
nas, visando ampliar o cadastro  
de reserva.

 
Será corrigido o sêxtuplo do 

número de vagas ofertadas no 
edital para os cargos de escrivão, 
investigador e delegado.

O concurso é uma iniciativa do 
governador prevista no planeja-
mento do programa Amazonas 
Mais Seguro, buscando reforçar o 
efetivo das forças de segurança.

Gigantes da Floresta
O prefeito David Almeida lan-

ça, na manhã de hoje, o proje-
to Parque Gigantes da Floresta, 
na confluência das zonas Norte  
e Leste.

 
O parque abrangerá uma área 

de mais de 134 mil metros qua-
drados, com 2,3 quilômetros de 
extensão, entre os bairros Novo 
Aleixo e Tancredo Neves.

 
O Parque Linear terá estrutu-

ras de lazer interativo, prática de 
esportes, cultura, playgrounds, 
quadras, pistas de caminhada, 
ciclovia, contemplação e turismo.

Reconduzidos 
Afastados pelo TRE-AM por 

abuso de poder econômico na 
disputa eleitoral de 2020, o pre-
feito Antônio dos Santos (PP), 
e o vice-prefeito Cleucivan Reis 
(Avante), foram reconduzidos 
aos cargos, ontem, por decisão 
da desembargadora Carla Reis,  
do TJAM.

“O afastamento do cargo ma-
joritário do chefe do Executivo 
Municipal poderá trazer prejuízo 
irreparável ou de difícil repara-
ção, portanto assegurando este 
Juízo a continuidade do serviço 
público nos termos do manda-
to do prefeito, e assim presti-
giando a soberania popular”,  
escreveu Carla.

Advogados presos
Já corre no TJAM ação do 

procurador-geral de Justiça do 
Amazonas, Alberto Nascimento 
Júnior, tentando alterar uma lei 
datada de 2021 que assegura 
regalias a advogados presos em 

caráter provisório.

A lei, de autoria do deputado 
estadual Carlinhos Bessa (PV), 
permite privilégios como acesso 
a celular e o uso das redes sociais.

Bloqueio de contas
Ação movida pelo MP-AM obri-

ga a Prefeitura de Urucurituba a 
pagar o abono Fundeb, pertinente 
a 2021, aos trabalhadores da edu-
cação do município.

Autor da ação, o promotor de 
Justiça Kleyson Barroso pediu o 
imediato bloqueio das contas da 
Prefeitura, com multa diária de 
R$ 10 mil, em caso do não cum-
primento do pagamento.

Rede 56
Avançou na Câmara Municipal 

de Manaus o projeto de lei do 
Executivo Municipal que prevê a 
instalação de infraestrutura de 
suporte para a Estação RadioBase 
(ERB) autorizados ou homologa-
dos pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel).

As antenas da rede 5G se-

rão acopladas às que já exis-
tem. As antenas de 4G, por 
sua vez, devem ser adaptadas 
para funcionar em paralelo à 
nova infraestrutura de cone-
xões enquanto os dois siste-
mas coexistirem.

Enquanto a média da veloci-
dade do 4G no Brasil é de 19,8 
Mbps (megabits por segundo), 
o 5G pode chegar a até 10 Gbps 
(gigabits por segundo), 100 ve-
zes mais rápido do que o 4G.

De quem a culpa ?
Para o deputado estadual 

Serafim Corrêa (PSB), a cul-
pa pelo absurdo reajuste dos 
preços dos combustíveis, que 
resultou na inesperada exo-
neração do ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, 
não pode ser atribuída a outra 
pessoa que não o presidente 
da República.

No entender do parlamentar, 
Bento foi exonerado também 
por se opor ao “Centrãoduto”, 
um projeto de R$ 100 bilhões 
que visa a construção de ga-
sodutos vistos com descon-

fiança pela opinião pública e 
que o Centrão quer aprovar a 
toque de caixa no Congresso 
Nacional.

Bela Queiroz 
A cantora e compositora 

Bella Queiroz se apresenta 
nesta sexta (13), às 21h, no 
Quintal de Ana’s, localizado na 
Rua Joaquim Nabuco, 2324, 
Centro. 

 No repertório haverá muito 
rock e pop, com clássicos dos 
gêneros e sem deixar faltar 
a MPB. O couvert artístico é  
de R$ 10. 

Bella Queiroz  ganhou no-
toriedade no Sudeste do país 
integrando a turnê do projeto 
“Canta Manaus”, pela Prefei-
tura Municipal de Manaus e 
percorreu também a Chapada 
dos Veadeiros (GO). 

Seletivo da PGE
Encerram-se nesta sexta-

-feira as inscrições para o 
processo seletivo de estágio 
administrativo na Procurado-
ria Geral do Estado (PGE-AM). 

Estudantes que cursam a 
partir do 2º período do ensi-
no superior em administra-
ção, contabilidade, econo-
mia, tecnólogo em serviços 
judiciais e notariais ou tec-
nólogo em gestão pública, 
devem enviar o currículo 
para o e-mail vagascejur@
gmail.com, com o título  
“Estágio Administrativo”.

Centro interditado
A interdição da Rua dos Ba-

rés, no Centro Histórico de 
Manaus, é uma das medidas 
de extrema urgência adotadas 
pelo prefeito David Almeida 
para minimizar os estragos 
causados pela enchente deste 
ano na capital do Estado.

A medida, em vigor desde 
ontem, busca reorganizar o 
tráfego na área próxima ao 
Mercado Adolpho Lisboa. 

Na Feira da Manaus Moderna 
a Prefeitura está colocando 
marombas para assegurar a 
atividade comercial na área.

Até que enfim
Finalmente o Procon-AM 

parou de apenas enviar no-
tificações e multou alguém.

A empresa multada foi a 
Claro/NET, castigada em R$ 
3.649.166,67 pelo apagão de 
internet do dia 15 de fevereiro, 
em Manaus. 

A empresa se recusou a pres-
tar informação sobre o núme-
ro de consumidores afetados 
pelo apagão e de que forma 
abateria o valor correspon-
dente nas faturas que iriam 
vencer. Por isso foi multada.

Cobrança geral
Para internautas, o Procon-

-AM também precisa ser duro 
em suas fiscalizações para coi-
bir a propaganda enganosa em 
diversos estabelecimentos  
comerciais.

Leão chamando
 prazo para a entrega da decla-

ração do Imposto de Renda 2022 
foi prorrogado para o dia 31 de 
maio e segundo a Receita Federal, 
foram recebidos pouco mais de 20 
milhões de documentos, restando 
ainda 14 milhões de declarações.

Omar encara bolsonaristas que 
detonam a ZFM no Congresso
No Congresso Nacional, a bancada federal do Amazonas, sob a liderança do sena-

dor Omar Aziz (PSD), trava dura batalha contra grupos de parlamentares bolsonaris-
tas que, desinformados e a serviço de outros interesses, detonam a Zona Franca  
de Manaus.

A pinimba contra o modelo aumentou depois que o ministro do STF Alexandre de 
Moraes tirou a ZFM dos decretos presidenciais que reduziram o IPI.

Em discurso da tribuna do Senado, Omar disse que o comportamento dos bolso-
naristas “é uma forma medíocre de se fazer política, jogar um estado contra o outro, 
eles dão opinião sem se aprofundar para saber se aquilo é verdadeiro ou não”.

À iniciativa do governo do AM de ajudar mulheres mastectomizadas 
que, a partir de agora, terão assegurada a assistência psicológica. A 
lei, sancionada pelo governador Wilson Lima, aplica-se a todas as 
mulheres que passaram por cirurgia em unidade pública de saúde. A  
mastectomia é um procedimento em que a mama é retirada total ou 
parcialmente. No ano passado, 300 mastectomias foram realizadas 
na Fundação Cecon.

À falta de iniciativa dos poderes públicos sobre a alagação do centro de 
Manaus durante as cheias. Há 80 anos, holandeses construíram diques 
de 32 quilômetros contra inundações, ao erguerem o solo para aumentar 
a quantidade de terra firme. A barreira no pequeno país europeu para 
conter o mar é um sucesso e um triunfo da engenharia. Será que em 
Manaus nao há uma alternativa para conter a fúria do rio Negro ou 
inexiste pesquisa e vontade política     
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Loucos da Amazônia 
Cada vez mais se torna difícil acreditar que, de repente, o 

Brasil se transforme em um país sério e organizado, final-
mente pronto para tarefas gigantescas e nobres para obter 
sucesso em um contexto internacional que agora exige 
paradigmas verdes e políticas públicas de sustentabilidade 
quando o assunto é desenvolvimento econômico.

Tal realidade ficou mais visível nas declarações do presi-
dente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais (Ibama), Eduardo Bim, que, em recente evento em 
São Paulo, classificou de “loucos” os funcionários do órgão, 
que ficam “inventando coisas”.

Tudo indica que os servidores realmente enlouqueceram 
com o desmantelamento não só do Ibama, mas também do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). Com seus quadros reduzidos e o orçamento re-
talhado, esses órgãos viraram meros espectadores da cena 
amazônica, assistindo, impotentes, ao avanço dos garimpos 
ilegais, da extração ilegal de madeira e da grilagem de terras 
– coisa de enlouquecer.

Tudo ficou pior com a falta de investimentos em ciência 
e tecnologia, como se isso não fosse mais necessário para 
se manter a floresta em pé e proporcionar alimentos para 
30 milhões de brasileiros que habitam a região. Sem essas 
estruturas de progresso, falar de bioeconomia parece querer 
pisar em um chão minado de loucuras.

Se, de um lado,  o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, fechou para balanço o Fundo Amazônia, por outro 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, boicotou Ciência e 
Tecnologia (C&T) no orçamento da União. Então, a agenda 
da bioeconomia virou artigo de manicômio. Uma loucura.

“Quando dá lucro, é privada, mas quando dá prejuízo, é estatal” 
Deputado Marco Feliciano sobre o que chama de “malandragem” da Petrobras

Dá para alterar a política de usura na Petrobras
A Petrobras poderia abandonar a política internacional de preços e lucros sem ferir seu estatuto 

e atender o Brasil com base nos custos reais, e em reais, além de manter uma enorme margem de 
lucro. A Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres (Abrilivre) 
garante que entre os riscos, explicados no Formulário 20-F, o governo pode criar “políticas macro-
econômicas e sociais” que “podem ter um efeito adverso” nos resultados e condição financeira da 
estatal.

Sugestão
A Abrilivre demonstra que a 

Petrobras pode atender 80% 
da demanda com sua produção 
e importar 20%. Com isso, o 
barril sairia por US$70.

De dar inveja
Ainda assim, os acionistas 

da Petrobras garantiriam uma 
margem de lucro de 50%, que 
não é vista em nenhuma das 
grandes petroleiras.

Lucro absurdo
Diretor do Abrilivre, Rodrigo 

Zingales cita o lucro atual, qua-
se o dobro do lucro da Exxon, 
maior petroleira do mundo, e 
40% acima da Petrochina.

Alguém ganha
Para Zingales, o Brasil está 

perdendo com essa situação, 
“mas alguém está ganhando e a 
população precisa saber quem 
são essas pessoas”.

Suspeito do Consórcio NE 
chefia campanha de Lula

O prefeito de Araraquara 
(SP), Edinho Silva (PT), está 
na coordenação da comunica-
ção de campanha de Lula. Ele 
teve o indiciamento pedido na 
CPI que apurou denúncias de 
fraude na compra 300 respi-
radores pelo Consórcio Nor-
deste da empresa HempCare, 
que vende produtos à base de 
maconha e nunca entregou ne-
nhum aparelho. O contrato foi 
fechado com o governo de Rui 
Costa (PT), na Bahia, também 
investigado pela Polícia Fede-
ral, com R$48 milhões pagos 
antecipadamente.

Velhos conhecidos
Edinho presidiu o PT/SP 

quando um irmão de Eduardo 
Suplicy era sócio de Luiz Hen-
rique Ramos Jovino, dono da 
HempCare.

Ficha corrida
O petista já foi alvo da Polícia 

Federal na operação Capitu, 

braço da Lava Jato. Também 
figurou na famosa “Lista Janot”.

Faltou gás
Edinho Silva e o deputado 

federal Rui Falcão entram no 
lugar de Franklin Martins, que 
não conseguia fazer Lula deco-
lar nas redes sociais.

Custo Brasil
O gasto do Brasil com elei-

ções, US$789 milhões (R$4,06 
bilhões), que inclui o fundão 
pornográfico, é o maior do mun-
do, segundo estudo Cupomváli-
do. Mais que o dobro do México 
(2º), com US$307 milhões.

Mensalão, 17
Completa 17 anos, neste sába-

do (14), o início do escândalo do 
mensalão do governo Lula, em 
2005, com a descoberta de que 
o PT implantou um esquema 
para subornar parlamentares 
e líderes do Congresso.

Só claque entra
O ex-presidente Lula conti-

nua evitando as ruas, evitando 
xingamentos de “ladrão” e asse-
melhados. Ele prefere eventos 
“controlados”, como dizem os 
seguranças, com direito a cla-
que pré-selecionada.

Pesquisa é um perigo
Os pré-candidatos de “ter-

ceira via” correm o risco de 
receberem um duro recado da 
pesquisa que vai definir o can-
didato do grupo a presidente. 
O recado de que talvez seja 
mais aconselhável abandonar 
a disputa. 

Um milhão de mortos
Os Estados Unidos chegaram 

a 1 milhão de mortos por covid, 
expondo o fracasso do atual 
governo no combate à doença e 
dando sentido às pesquisas que 
mostram Joe Biden batendo 
recordes de reprovação.

Aquecimento de folga
O aquecimento global deve 

estar em greve: uma onda de 
frio se aproxima do Brasil e vai 
provocar temperaturas próxi-
mas de zero grau em algumas 
regiões. À exceção do Nordeste, 
todos passarão frio. 

Agora vai
Será lançada neste sábado 

(14) em Santa Maria (RS) a pré-
-candidatura de Ricardo Jobim 
ao governo gaúcho pelo Novo. 
Felipe d’Avila, pré-candidato a 
presidente do partido, confir-
mou presença. 

13 do bem
Esta sexta 13 deve trazer boas 

notícias sobre o mercado de 
trabalho com a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílio 
(PNAD) Contínua do 1º trimestre. 
A expectativa é de uma nova 
redução no desemprego.  

Pergunta no privilégio
Candidatos contraem covid 

por que somente agora estão 
saindo às ruas?

PODER SEM PUDOR
Como fugir de jornalista
Luiz Cláudio Cunha entrevis-

tava ACM, então governador da 
Bahia, para o perfil na revista 
Playboy que ganhou o mag-
nífico título “Deus e o Diabo 
na terra do Sol”, quando, no 
cafezinho pós-almoço, alguém 
avisou: “Jornalista Clóvis Rossi 
ao telefone, governador”. ACM 
queria evitar o repórter da Fo-
lha. Meteu uma garfada na boca: 
“Aô, bubo bem?”, disse ao te-
lefone, de boca cheia. Rossi 
concluiu que interrompera o 
governador em pleno almoço, 
desculpou-se e desligou. Ele 
não teve nova chance

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

O IDIOMA DA IMAGEM

Carmen Novoa

Madrid, sábado passado foi 
testemunha de um casamento 
real após noventa e oito anos 
de interregno entre este e o 
de Alfonso XIII. Quase um sé-
culo! E nele desencadeou-se 
a guerra civil (1936), o exílio 
do rei em Paris e Portugal, 
a ditadura militar de Franco 
durante trinta e cinco anos e 
após sua morte (1975), o re-
torno da monarquia de Juan 
Carlos como apoio legítimo 
ao regime democrático que 
implantou o parlamentarismo 
hispânico. O país sempre teve 
suas lágrimas, seu suor e seu 
sangue derramados, mas tam-
bém cultiva seus esplendores. 
Eu, enferma crônica da palavra 
escrita, “essa hidra íntima”, 
segundo Rimbaud, extraí de 
toda aquela apoteose de luxo, 
luzes, brilhos e cores para 
compor este artigo, o que ali 
vi de mais simples e duradou-
ro: As fotos dos casamentos. 
A do primeiro, Alfonso XIII e 
a do futuro rei Felipe VI. Uma 
centúria de distância entre 
uma e outra. Mas a linguagem 
visual é a mesma. Transmitir 
aos pósteros a sensação das 
realidades da época. O tempo 
fluido onde se moviam nor-
malmente solidificou-se ao 
seu redor e os envolveu numa 
cápsula transparente. Naque-
le instante já materializado 
não mais haverá algum passo. 
Não poder-se-á tirar aquele 
vestido de 1908 e o de 2004. 
ficam cravados para sempre 
como aquelas borboletas que 
os turistas estrangeiros pro-
curam nos “stands” turísticos 
do Brasil. O “flash” atravessa 
como o alfinete. Somente a 
imagem permanece. No início 
do século vinte a fotografia 
era algo novo, mas seu avan-
ço apresentava-se irrefreável 
tal a obsessão humana pela 
imagem. O eletrizante sinal 
luminoso do mundo fotográ-
fico exerce uma influência 
massiva em nossas vidas. Até 
insidiosa. Aqui em Manaus, 
quem não sabe dos que dese-
jando sair em colunas sociais 

“forçam a barra” de fotógra-
fos obrigando-os às vezes a 
dispararem “flashes” fictícios? 
Tudo para acalmar a crise de 
egos inflados. Bem o fazem 
alguns países árabes em que 
as mulheres tapam o rosto se 
alguém lhes tira foto. Dizem 
que alguma coisa lhes é ar-
rebatada, furtada, subtraída. 
O que você é deixa de ser 
exclusivamente seu e se en-
trega aos olhares alheios para 
ver-se depois num contexto a 
que não estava destinado. A 
mulher árabe que se deixa fo-
tografar rompe um tabu. Tam-
bém possuem suas excentri-
dades, os indígenas puros. 
Ainda não “civilizados”. Não 
permitem fotos. Dizem que 
a máquina fotográfica rouba-
-lhes a alma. Em nossa cidade 
uma exposição de fotos de 
casamentos antigos de famí-
lias manauesnses causou-me 
a reflexão de que a fotografia 
matrimonial sob o ponto de 
vista sociológico ocupa um 
lugar único em nossa cultu-
ra. Exerce discretamente seu 
poder como fetiche que pre-
tende recuperar o tempo. É a 
forma simples de estudar a 
evolução de nossa sociedade 
e evidenciar o magnetismo da 
imagem e da memória. Falava 
o escritor Jules Renard em seu 
“Diário”, que escrever é uma 
forma de falar sem ser inter-
rompido, por isso persisto em 
citar o que mais me tocou nes-
sa mostra de fotos: Uma das 
noivas carregava nos braços 
um gordo ramalhete de angé-
licas. Desafio agora o Nelson e 
o Raul introdutores do reinado 
das rosas em Manaus e que 
cultivam flores nativas com 
maestria a que me mostrem 
uma mudinha de angélicas! 
Flor da terra. Aroma intenso. 
Vinda do Careiro. Nos barcos 
atracados no “roadway”. E que 
estão ali nos braços da singela 
noiva da exposição. Basta uma 
muda! Para iniciar o Itinerário 
do olfato rumo à Geração dos 
eleitos que exalavam o perfu-
me da simplicidade...

Teóloga e membro da academia brasileira de letras
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Wilson Lima sanciona Lei que garante 
psicólogos para mastectomizadas
Até a primeira 
semana de maio, 
foram realizadas 
72 mastectomias 
no estado

Mulheres mas-
tectomizadas 
agora têm 
assegurada a 

assistência psicológica 
no âmbito do Sistema Es-
tadual de Saúde do Ama-
zonas. A lei, sancionada 
pelo governador Wilson 
Lima, aplica-se a todas as 
mulheres que passaram 
por cirurgia em unidade 
pública de saúde. O ob-
jetivo é reduzir sequelas 
decorrentes do processo 
cirúrgico.

A cirurgia de mastecto-
mia é um tratamento em 
que a mama é retirada 
total ou parcialmente. No 
ano passado, 300 mas-
tectomias foram realiza-
das na Fundação Centro 
de Controle de Oncologia 
do Estado do Amazonas 
(FCecon). Neste ano, de 
janeiro até a primeira se-
mana de maio, foram 72.

De acordo com a mas-
tologista e chefe do Ser-
viço de Mastologia da 
FCecon, Hilka Espírito 
Santo, alguns pacientes 
necessitam de atendi-
mento psicológico desde 
o pré-operatório, duran-
te a internação e no pós-
-operatório.

“A hora em que a mu-
lher mais precisa de um 
apoio é na hora do diag-
nóstico. A autoestima 
fica prejudicada. A psi-

DIVULGAÇÃO

cologia tem o poder de 
acolher a mulher nesse 
momento tão difícil, que 
é receber um diagnósti-
co de ter que remover a 
mama” , explica Hilka.

Acompanhamento
Durante as consultas 

na FCecon, o serviço de 
psicologia acompanha o 
atendimento nos ambu-
latórios junto aos médi-
cos mastologistas.

Caso seja identificado, 
durante a consulta, que 
há necessidade de um 
acompanhamento psi-
cológico também para a 
família, é feita a solicita-
ção e realizado o serviço. 
O objetivo é que a pa-
ciente se sinta acolhida.

Tratamento
Os exames periódicos 

são fundamentais para 
garantir o tratamento 
precoce, de acordo com 
a mastologista Hilka Es-
pírito Santo.

“O serviço de psicologia 
faz parte do atendimento 
multidisciplinar e huma-
nizado, para que mulhe-
res encontrem o apoio 
necessário para não en-
frentarem, sozinhas, um 
momento tão delicado 
que é a mastectomia” , 
disse.

De acordo com o Insti-
tuto Nacional do Câncer 
(Inca), do Ministério da 
Saúde, “a mamografia de 
rastreamento – exame 
de rotina em mulheres 
sem sinais e sintomas de 
câncer de mama – é reco-
mendada na faixa etária 
de 50 a 69 anos, a cada 
dois anos”.

Política 5
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Gastança suspeita na prefeitura de 
Presidente Figueiredo 

CONTRATOS SUSPEITOS

A prefeitura de Presiden-
te Figueiredo sob gestão de 
Patrícia Lopes (União Brasil) 
chama atenção mais uma vez 
por gastos exacerbados sem 
fundamento justificável. 

Desta vez, Lopes assinou uma 
Comissão Municipal de Licita-
ção no valor de R $4.323.025,38 
(quatro milhões, trezentos e 
vinte e três mil, vinte e cin-
co e trinta e oito centavos), 
para a realização de um projeto  
de infraestrutura. 

O objeto do pregão presen-
cial pediu a contratação de 
uma empresa especializa-
da para ‘futura’ prestação de 
serviços de drenagem, pavi-
mentação asfáltica, manuten-
ção de pavimento, recapea-
mento, aplicação de sarjeta,  
entre outros. 

A empresa selecionada para 
a prestação dos serviços, é 
a Infra Serviço de Obras de 

Terraplanagem e Pavimenta-
ção Eireli, inscrita com o CNPJ 
04.246.604/0001-73, que pos-
sui mais de 20 anos de atuação 
no mercado de infraestrutura. 

O contrato foi firmado em 
30 de março de 2022, cerca 
de quatro meses depois da 
prefeitura já ter assinado a 
contratação de uma empresa 
especializada em serviços de 
engenharia para a execução de 
serviços de recapeamento do 
sistema viário em Presidente 
Figueiredo. 

A M S Construções e Terra-
planagem LTDA, foi contratada 
com a visão de receber cerca 
de R$99,5 milhões para a pres-
tação de serviços, durante o 
prazo de 8 meses a partir da 
publicação do pregão. 

Sem as especificações dos 
serviços que seriam prestados, 
o documento que foi assinado 
em novembro de 2021, salienta 

que o valor de R$10 mil deve ser 
pago pela prefeitura municipal 
de Presidente Figueiredo. 

Apesar do “grande investi-
mento” em infraestrutura no 
município, inúmeros moradores 
reclamam das dificuldades de lo-
comoção que se agravam, princi-
palmente no período das chuvas.

A equipe do Em Tempo, en-
trou em contato com morado-
res de PF na última semana, e  
ouviu  relatos de problemas 
quanto à infraestrutura. da ci-
dade. De acordo com a morado-
ra Gabriela Pereira, por muitas 
vezes é a própria população 
que dá o jeito de improvisar 
passagens alternativas.

“Já fiz várias denúncias e nun-
ca deu em nada. Nossas ruas 
não tem buracos e sim verda-
deiras crateras praticamente 
com lagoas dentro. Isso é uma 
vergonha, pois as autoridades 
nada fazem pela população”, 

O governador do Amazonas garantiu assistência para mulheres que passaram pelo procedimento cirúrgico 

destacou Pereira.
Em vídeos cedidos à repor-

tagem, a denunciante mostra 
a situação da rua das Pacas e 
avenida Sucuri, no bairro Galo 
da Serra 1.

“A gente anda sem condições 
nessa cidade. Essas são apenas 

duas das muitas ruas que te-
mos aqui ainda em situação 
pior. Não temos que atraves-
sar para dentro das nossas 
casas. É totalmente no impro-
viso. Precisamos passar pelo 
restinho de calçada que existe. 
É um absurdo”, declarou.

Moradores denunciam que não enxergam melhoras no município
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Pesquisa aponta que região 
Norte lidera em apoio a Bolsonaro 
Nesta região que 
concentra 7,9% do 
eleitorado, Lula viu 
sua vantagem de 39 
pontos porcentuais, 
em novembro, dimi-
nuir até janeiro

De acordo com pesquisa 
FSB-BTG divulgada no 
fim de abril, 41% dos elei-
tores do Norte conside-

ram o governo Bolsonaro ótimo 
ou bom. É o percentual mais alto 
do país. Na média nacional, 30% 
avaliam positivamente a gestão 
de Bolsonaro, enquanto 51% con-
sideram o governo do presidente 
ruim ou péssimo.

Nesta região que concentra 
7,9% do eleitorado, Lula viu sua 
vantagem de 39 pontos porcen-
tuais, em novembro, diminuir até 
janeiro. Em abril, foi ultrapassado 
por Bolsonaro, mas recuperou 
em maio e voltou a liderar a 
corrida, com 38% das intenções 
de voto contra 33% de Bolsonaro.

Já no Nordeste, o presidente 
Jair Bolsonaro tem a pior ava-
liação. Lá, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva lidera em 
intenções de voto na eleição de 
outubro. No Norte, esses dados 
se invertem: Bolsonaro tem a 
melhor avaliação, na compara-
ção com outras regiões, e lidera 
nas pesquisas eleitorais.

O percentual alto de aprovação 
de Bolsonaro no Norte, segunda 
região com maior concentração 
de pobreza, surpreende, porque 
é exatamente entre os eleitores 
mais pobres que o presidente 
vai pior em avaliação. Apenas 6% 
dos que ganham até um salário 
mínimo consideram a gestão de 
Bolsonaro ótima, enquanto 54% 
a consideram péssima.

Explicações da ciência política
Especialistas apontam três fa-

tores principais: apoio à política 
armamentista, o tipo de ativida-
de econômica que movimenta a 
região e a grande presença de 
evangélicos no Norte, conforme 
explica o analista político Carlos 

DIvuLGAçãO

PL de Capitão Alberto Neto 
busca garantir a defesa da ZFM

PROJETO DE LEI 

O deputado federal Ca-
pitão Alberto Neto (PL), 
apresentou na Câmara 
dos deputados um projeto 
de lei que busca garantir 
a competitividade da Zona 
Franca de Manaus. Proto-
colado no dia na última 
semana de abril, o depu-
tado defende a alteração 
do decreto de redução de 
IPI. 

O PL nº 1013, de 2022, 
dispõe sobre as alíquotas 
de Imposto sobre Produ-
tos Industrializados para 
produtos que sejam in-
centivados no âmbito da 
Zona Franca de Manaus 
(ZFM), com o objetivo de 
regular alterações nesse 
Imposto para assegurar 
as condições de compe-
titividade da produção no 
polo da região. 

Na justificativa do pro-
jeto, Alberto Neto salienta 
que a mudança do de-

creto geram desequilíbrio 
competitivo em desfavor 
dos produtos fabricados 
na ZFM e desincentivam 
a produção industrial na 
região, podendo desen-
cadear fechamento de 
fábricas e escalada no 
desemprego local. 

“Acreditamos que me-
didas como estas, que 
criam um desajuste nas 
condições competitivas, 
devem ser amplamen-
te discutidas e avalia-
das em profundidade, de 
maneira prévia, para não 
prejudicar a ZFM, nem o 
desenvolvimento econô-
mico, social e ambiental 
da região”, afirma o do-
cumento. 

De acordo com o de-
putado federal, o Projeto 
de Lei se faz importante 
devido à necessidade de 
garantir a proteção do 
modelo Zona Franca. 

Santiago.
“Na Região Norte, o presidente 

Bolsonaro possui os melhores 
indicadores de aprovação do go-
verno e o indicador de rejeição 
abaixo da média nacional, porque 
tem uma política armamentista 
radical, a economia da maioria 
dos estados da região é de extra-
tivismo mineral e do agronegócio, 
e teve um crescimento enorme 
de evangélicos nos grandes cen-
tros urbanos. Além disso, o Norte 
cultua fortes valores de políticas 
públicas do período militar, com 
forte viés patriota. Integrar para 
não entregar, era o lema. Há ainda 
hoje uma forte presença militar 

na região, com força em Roraima, 
Rondônia, Acre e em várias áreas 
do Amazonas. Então, Bolsonaro 
tem a seu favor a política arma-
mentista, a economia de extrati-
vismo mineral e o agronegócio, a 
religião evangélica e a cultura e 
o discurso militar tão presentes 
na maioria dos estados da Região. 
Creio que até o pleito os partidos 
e partidários de oposição po-
dem mudar esse cenário, basta 
uma compreensão correta da  
Amazônia”., declarou.

Oposição diverge
Para o deputado estadual Sera-

fim Corrêa o índice é inexplicável.

”Eu entendo que essa pesquisa 
é inexplicável. Na verdade a re-
gião Norte é a Amazônia e ele tem 
sido um inimigo da Amazônia, seja 
na devastação, seja na queima 
da Amazônia, seja porque ele é 
contra as populações indígenas, 
é contra a floresta, é contra a 
Zona Franca de Manaus e em 
relação ao Amazonas, a única 
ponte que ele fez foi uma ponte 
de madeira que custou R$ 700 
mil reais. Então ele não fez nada 
pela Amazônia para ser aprovado 
no Amazônia. A meu ver a pesqui-
sa que vale é a pesquisa do voto 
e na minha opinião, o resultado 
vai se bem diferente”, disse.

ALessANdrA CAMPêLo 
formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com Especializa-
ção em Gestão Governamental. Foi Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer 
(SEJEL) e secretária da Secretária de Assistência Social (SEAS), Amazonas. Atualmente é 
deputada estadual pelo Amazonas.

enchente só se for de solidariedade
Na vida pública, é preciso 

sair do gabinete e ir para 
os lugares mais distantes, 
conhecer a realidade da po-
pulação e, a partir dessa 
experiência, trabalhar para 
apresentar propostas que 
atendam as demandas mais 
urgentes. No Amazonas, a 
cheia dos rios é um fenô-
meno natural e ao mesmo 
tempo um desafio adminis-
trativo. Importante ressal-
tar que, nos últimos dois 
anos, essa pauta está na 
ordem do dia.

Não dá para ignorar o 
problema, mas também é 
preciso ter coragem para 
enfrentá-lo e buscar solu-
ções que impactem a vida 
das pessoas. Tudo come-
ça pelo monitoramento. A 
Defesa Civil do Amazonas 
informou esta semana que 
atualmente 12 municípios 

estão em situação de emer-
gência devido à enchente, 37 
em alerta e sete em situação  
de atenção. 

Acompanho e louvo as 
ações já anunciadas pelo 
Governo. Iniciativas que vão 
de ações humanitárias de 
garantia da segurança ali-
mentar e nutricional, saúde, 
abastecimento de água, li-
beração de crédito para mi-
cro e pequenos produtores, 
além de perdão de dívidas 
para empreendedores. O Es-
tado estendendo as mãos 
para as prefeituras e, acima 
de tudo, acolhendo as pes-
soas que mais necessitam 
de uma ajuda imediata. 

Entre as ações previstas, é 
relevante destacar a conti-
nuidade do Auxílio Estadual 
Enchente, programa social 
que tive a honra de ajudar 
na elaboração e execução 

enquanto secretária de As-
sistência Social, tarefa que 
assumi por determinação do 
governador Wilson Lima. Em 
2021, mais de 125 mil famílias 
foram beneficiadas com a 
ajuda financeira de R$300, 
em parcela única. Em 2022, 
serão mais 100 mil famílias 
contempladas com o cartão. 

A pandemia da Covid-19, 
que hoje está controlada, 
deixou muitas famílias en-
lutadas. Ao mesmo tempo, 
a doença nos ensinou a ser 
mais humanos, a nos preo-
cuparmos com o outro. Olhar 
para os nossos irmãos ri-
beirinhos, ter empatia com 
a situação dos nossos con-
terrâneos dos municípios 
que estão com suas casas 
alagadas, é exercitar o en-
sinamento bíblico do amor 
ao próximo. Enchente só se 
for de solidariedade.

Ciro Gomes 
faz aceno a 
simone Tebet 

O pré-candidato do 
PDT ao Planalto, Ciro Go-
mes, acenou com a pos-
sibilidade de ter a sena-
dora Simone Tebet (MS), 
pré-candidata do MDB, 
como vice em sua chapa 
na disputa de 2022. Para 
o ex-ministro, Tebet é 
uma pessoa “diferente” 
e está sendo “traída pelo  
próprio partido”.

“Eu tenho uma pessoa 
dessas aí (da terceira via) 
que eu respeito muito. 
Ela é diferente. Ela não 
é uma viúva do bolso-
narismo igual o (João) 
Doria. Ela é uma pessoa 
que acho que vai ter um 
papel importante, que é 
a Simone Tebet”, disse 
Ciro em entrevista à Rá-
dio Bandeirantes, ao ser 
questionado sobre qual 
pré-candidato da ter-
ceira via ele aceitaria ter  
na chapa.

“Simone Tebet está 
sendo traída pelo pró-
prio partido porque o 
Lula está corrompen-
do. Já está acertado 
com Eunício Oliveira e 
o Renan Calheiros, os 
mesmos do esquema do 
escândalo do Petrolão”, 
emendou o pedetista, 
numa referência às ar-
ticulações do senador 
Renan Calheiros (AL) e 
do ex-senador Eunício 
Oliveira, do MDB, em tor-
no da pré-candidatura 
do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). 
Nesta quarta-feira, 11, 
os presidentes dos par-
tidos da terceira via – 
PSDB, MDB e Cidadania 
– deram demonstração 
de sobrevida ao projeto 
de candidato único, ao 
definirem que o nome 
de consenso será defi-
nido a partir da análise 
conjunta de pesquisas 
quantitativas e quali-
tativas encomendadas  
pelas legendas. 

ELEIÇÕES

Especialistas apontam fatores:  
apoio à política armamentista, o 
tipo de atividade econômica que 
movimenta a região e a grande 
presença de evangélicos
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Setor de serviços cresce no Amazonas
IBGE

o volume do setor de serviços avançou 
1,1%, no Estado em março, na comparação 
com fevereiro. Com três altas em três me-
ses, o setor obteve 8,4% de crescimento no 
período de janeiro a março, e avançou 10,5%, 
no acumulado do ano, frente ao mesmo 
período do ano passado; a maior alta para a 
variável, desde 2014. além disso, em março 
de 2022, frente ao mesmo mês de 2021, o 
índice apresentou alta de 11,6%.

No acumulado dos últimos 12 meses, o 
setor acumula alta de 12,4%, no Estado. os 
dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, 
divulgada ontem (12) pelo instituto Brasileiro 
de geografia e Estatística (iBgE).

Em março, a receita nominal aumentou 
0,8%, frente a fevereiro, no Estado. Na com-
paração com o mesmo mês do ano anterior, 
a receita do setor de serviços no amazonas 
aumentou 17,1%. No acumulado do ano, a 
receita do setor aumentou 17,5% em rela-
ção ao mesmo período do ano anterior. Já 
no acumulado dos últimos doze meses, o 
indicador aumentou 18,8%.

No entanto, mesmo com a alta de 17,5% 
na variação acumulada no ano, o índice de 
crescimento do amazonas no período de 
janeiro a março, frente ao mesmo período do 
ano passado, inseriu o Estado na 11ª posição 
do ranking dos Estados e dF. 

Economia
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lhão de unidades em 2022”, afirma. 
Com esse resultado, a indústria de 
motocicletas estima crescer 7,9% 
em 2022, na comparação com 2021 
(1.195.149 unidades).

Vendas no varejo
No primeiro quadrimestre fo-

ram emplacadas 382.380 moto-
cicletas, aumento de 27,4% na 
comparação com o mesmo perío-
do de 2021 (300.098 unidades).

Na avaliação de Fermanian, 
o mercado de duas rodas se-
gue aquecido. “É um movimento 
que começou com a pandemia. 
Muitas pessoas optaram pela 
motocicleta para fugir da aglo-
meração do transporte público 
e para utilizá-la como instru-
mento de trabalho, atuando nos 
serviços de entrega”, explica. 
“Mais recentemente, há aque-
las que escolheram o modal 
para driblar a alta constante 
nos preços dos combustíveis”,  
complementa.

Em abril, as vendas no varejo 
somaram 107.707 unidades, vo-

lume 2,1% menor ao registrado 
em março (110.040 motocicletas) 
e 13,8% superior ao alcançado 
no mesmo mês de 2021 (94.654 
unidades).

Com 54.424 unidades e 50,5% 
do total de emplacamentos, a 
Street foi a líder no ranking de 
vendas de abril. Em segundo 
lugar, ficou a Trail (18.569 mo-
tocicletas e 17,2% dos emplaca-
mentos), seguida pela Motoneta 
(15.942 unidades e 14,8%).

Em abril, foram emplacadas 
89.715 motocicletas de baixa 
cilindrada (até 160 cilindradas). 
Segundo dados da abraciclo, esse 
volume corresponde a 83,3% do 
mercado. Em segundo lugar, fi-
caram os modelos de 161 a 449 
cilindradas, que tiveram 14.618 
unidades licenciadas e 13,6% de 
participação. as motocicletas aci-
ma de 450 cilindradas totaliza-
ram 3.374 licenciamentos, o que 
representa 3,1% do mercado.

a média diária de vendas em 
abril, que teve 19 dias úteis, foi de 
5.669 unidades. apesar da menor 

quantidade de dias úteis no perí-
odo, esse foi o melhor resultado 
para o mês desde 2014, quando 
foram emplacadas 6.087 mo-
tocicletas. Na comparação com 
março, que teve três dias úteis a 
mais, foi registrada alta de 13,3% 
(5.002 unidades vendidas/dia). 
Em relação ao mesmo mês do 
ano passado, com 20 dias úteis, 
a aumento foi de 19,8% (4.733 
motocicletas emplacadas/dia).

Exportações
Nos quatro primeiros meses de 

2022, as exportações totalizaram 
14.533 unidades, o que corres-
ponde a uma retração de 16,7% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado (17.441 
motocicletas).

o volume exportado em abril foi 
praticamente o mesmo do regis-
trado em março: os embarques 
somaram 3.946 motocicletas, 
duas unidades a mais do que o 
mês anterior. Em relação a abril 
de 2021, quando foram enviadas 
4.276 motocicletas para o merca-

do externo, o segmento registrou 
queda de 7,7%.

Faturamento
o PiM faturou R$ 24,79 bilhões 

no primeiro bimestre de 2022, 
o que representa aumento de 
14,49% em comparação ao va-
lor alcançado nos dois primeiros 
meses do ano passado (R$ 21,65 
bilhões). Em dólar, o faturamen-
to acumulado até fevereiro foi 
de uS$ 4.72 bilhões, um incre-
mento nominal de 19,24% em 
relação ao primeiro bimestre de 
2021 (uS$ 3.96 bilhões). os nú-
meros foram divulgados nesta 
terça-feira (10) pela Superin-
tendência da Zona Franca de  
Manaus (Suframa).

de acordo com a autarquia, essa 
é o maoir faturamento registrado 
pela indústrias inventivadas do 
PiM em cinco anos, no acumulado 
de janeiro e fevereiro.

Só em fevereiro, o faturamento 
das indústrias do amazonas re-
gistrou a marca de R$ 12,57 bilhões  
(uS$ 2.44 bilhões).

a indústria de motocicletas 
fechou o primeiro quadri-
mestre com 439.817 uni-
dades produzidas. Segun-

do dados da associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bici-
cletas e Similares (abraciclo), o 
volume é 22,3% superior ao re-
gistrado no mesmo período do 
ano passado (359.621 motos).

ainda de acordo com levan-
tamento da associação, 112.678 
motocicletas saíram das linhas 
de montagem do Polo industrial 
de Manaus (PiM) em abril, o que 
corresponde a uma retração de 
17,4% na comparação com março 
(136.350 unidades) e de 7,8% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado (122.220 motocicletas).

o presidente da abraciclo, 
Marcos Fermanian, explica que 
as fabricantes operam dentro da 
normalidade e conforme o plane-
jamento anual. “as unidades fabris 
cumprem seus programas de pro-
dução. Com isso, mantemos nossa 
expectativa de produzir 1,29 mi-

Produção de motos no PIM cresce 22%

volume é 22,3% superior ao registrado no mesmo período do ano passado

INVESTIMENTOS

As indústrias de motoci-
cletas do Polo Industrial 
de Manaus fecharam o 
primeiro quadrimestre 
com 439.817 unidades 
produzidas
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O governo federal, por 
meio do comitê exe-
cutivo da Câmara de 
Comércio Exterior (Ca-

mex), decidiu, na última quarta-
-feira (11), reduzir a alíquota do 
imposto de importação sobre 
o vergalhão de aço de 10,8% 
para 4%. A decisão começa a 
valer a partir desta quinta-feira 
(12/05). A Associação das Em-
presas do Mercado imobiliário 
do Amazonas (Ademi) e Câma-
ra Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC) comemoram 
a iniciativa, que vai diminuir o 
impacto do aumento expressi-
vo do custo da construção.

Segundo o presidente da 
Ademi-AM, Albano Maximo, as 
incorporadoras comemoram a 
decisão já que o aço foi o insumo 
que mais cresceu  no último 
ano. Albano ainda afirma que 
há um oligopólio da indústria do 
aço “A CBIC tem brigado brava-
mente contra esses oligopólios 
com a finalidade de manter 
os preços sobre  determinado 
controle; um forma de fazer 

DIvulgAçãO

A decisão começa a valer a partir desta quinta-feira (12) 

isso é provocar ofertas, e isso 
não se resumo só ao aço, mas 
a outros insumos”, Maximo.

A CBIC também comemorou a 
redução. “Tal medida é extrema-
mente significativa para reduzir 

Alíquota do imposto de 
importação sobre o ver-
galhão de aço passa a ser 
4%. Incorporadoras come-
moram a decisão já que o 
aço foi o insumo que mais 
cresceu  no último ano

Construtoras otimistas no AM após queda 
de impostos de importação para o aço

o impacto do aumento expressi-
vo do custo da construção. Hoje 
a construção civil está inibindo 
investimentos futuros pela per-
da da capacidade de compra das 
famílias. Mas medidas como essa 

Construção Civil

ajudam a regular o mercado. ga-
nha o país!”, disse o presidente 
da entidade, José Carlos Martins.

Com isso, a Camex reduziu em 
8 pontos percentuais no total a 
tarifa de importação dos verga-

lhões de aço CA50 e CA60. Ano 
passado a redução foi de 12% 
para 10,8%. Agora a tarifa caiu 
de 10,8% para 4%. Para Martins, 
essa iniciativa mostra a sensibi-
lidade do comitê ao tema, com 
a percepção de que fortalecer 
o setor significa geração de 
emprego e renda no país.

Além do aço, outros produ-
tos como carne de boi, carne 
de frango, trigo e farinha de 
trigo, milho em grão, bolachas 
e biscoitos tiveram sua tarifa 
de importação reduzida a zero.

Inflação nacional 
A inflação da construção ci-

vil subiu 1,21% em abril, em 
comparação à taxa de 0,99% 
de março, e foi a maior desde 
agosto do ano passado.

De acordo com os dados do Si-
napi, o Índice Nacional da Cons-
trução Civil, divulgado na última 
quarta-feira (11) pelo IBgE, a alta 
foi influenciada pelos preços dos 
materiais, que vinham apresen-
tando variações abaixo de 1% e 
voltaram a subir em abril. A taxa 
ficou em 1,86%, a maior também 
desde agosto de 2021.

Mesmo assim, o acumulado 
nos últimos doze meses ficou 
em 15%, abaixo dos 15,75% re-
gistrados nos doze meses ime-
diatamente anteriores.

O gerente do Sinapi, Augus-
to de Oliveira, destacou que o 
aço foi o item que mais subiu 
no mês passado, após meses  
de estabilidade.
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Fametro anuncia novo 
projeto para Santa Casa
Local será o futuro 
Hospital Universitário 
da instituição de en-
sino. Ainda segundo o 
projeto, o prédio Santa 
Casa terá por vol.ta de 
140 consultórios

A Fametro anunciou detalhes 
do estudo arquitetônico de 
revitalização do prédio San-
ta Casa de Misericórdia, em 

frente da estrutura da Santa Casa, 
na rua 10 de julho, no Centro, nes-
ta quarta-feira (11). O local será 
o futuro Hospital Universitário da 
instituição. O anúncio contou com 
a queima de fogos de artifício.

“Nós jamais podemos deixar 
que derrubem essa fachada. 
Nossa obrigação, como amazo-
nenses, é preservar e para isso 
eu preciso muito do apoio dos 
órgãos públicos, da imprensa e 
da comunidade. Agradeço a Deus 
e aos nossos colaboradores por 
efetivar esse grande sonho que 
é da Fametro e de todos os ama-
zonenses”, declarou o presidente 
da Fametro, Wellinton Lins.

De acordo com a reitora Maria 
do Carmo Seffair, o Hospital Uni-
versitário Fametro, que contará 
ainda com uma nova estrutura 
anexa ao prédio da Santa Casa, 
será um Estabelecimento Assis-
tencial de Saúde (EAS) de mé-
dia complexidade, que oferecerá 
atendimento de SUS, de pres-
tação a assistência à saúde em 
regime ambulatorial, unidade de 
urgência para atendimento ime-
diato, diagnóstico e terapia, além 

DIVULGAÇÃO

No local, foi apresentado um vídeo que mostra detalhes do projeto arquitetônico. O evento ainda contou com queima de fogos

de formação e desenvolvimento 
de recursos humanos e pesquisa.

Ainda segundo o projeto, o prédio 
Santa Casa terá aproximadamente 
140 consultórios. O local oferecerá 
atendimento a assistência à saúde 
e também será residência médica, 
abrigando acadêmicos e profissio-
nais de Medicina, Enfermagem, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e vá-
rios outros da Fametro.

“O grupo Fametro, ao longo 
desses 20 anos, tem demonstra-
do todo compromisso que temos 
com a sociedade amazonense e 
agora reforçamos esse compro-
misso com a restauração desse 
patrimônio histórico”, afirmou 

Maria do Carmo Seffair, que tam-
bém ressaltou a necessidade do 
apoio dos órgãos públicos para a 
finalização do projeto.

“A finalidade dos órgãos públi-
cos é ver o que o povo precisa e 
não temos dúvida de que preci-
samos de um hospital como esse 
que vai surgir aqui”, completou.

O andamento do projeto neces-
sita ainda da aprovação de órgãos 
como o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
Fundação de Vigilância em Saúde 
do Amazonas – Dra. Rosemary Costa 
Pinto (FVS-RCP), Instituto Munici-
pal de Planejamento Urbano (Im-
plurb) e Prefeitura de Manaus.

Loja Maçônica promove 
feijoada neste sábado (14)

Jovem é executado com 5 tiros 
na Zona Leste de Manaus

REPRODUÇÃO

O evento é aberto para a população em geral, dentro da loja maçônica

Gabriela Brasil

Em comemoração aos 150 
anos da maçonaria no Ama-
zonas, a Grande Loja Maçônica 
do Amazonas (Glomam) realiza 
neste sábado (14), a partir das 
12h, uma feijoada com atra-
ções musicais. A celebração 
vai acontecer na rua Bernardo 
Ramos, Nº 118, no Centro, no 
salão de festas da Esperança 
e Porvir Nº1.

Conforme o presidente da 
comissão dos 150 Anos da Ma-
çonaria no Amazonas, Eduardo 
Leite, o evento encerra às 20h.

“O evento é aberto para a 
população em geral, dentro 
da loja maçônica. É em come-
moração aos 150 anos da ma-
çonaria no Amazonas, que vai 
acontecer no dia 6 de outubro 
de 2022”, afirma o presidente.

Além da feijoada, e da venda 
de bebidas alcoólicas e não al-
coólicas, vão comparecer três 
bandas ao longo do dia. A partir 
das 12h, um grupo de pagode 
vai abrir as atrações.

esperança e porvir nº1 execução

Em seguida, das 16h às 18h, 
uma banda de Boi-Bumbá vai 
animar a festa. Para encerrar 
a noite, o cantor Adenil Show 
vai apresentar diversos gêneros 
musicais com o teclado e outros 
instrumentos musicais, a partir 
das 18h.

O presidente espera, em mé-
dia, cerca de 300 pessoas no 

evento. Para participar do even-
to, é necessário pagar um valor 
de R$ 30 por pessoa, ou R$ 50 
por casal.

O evento vai ser patrocinado 
pelo Em Tempo, Kamby Sorve-
tes, Lux Lounge, Lógicas Cer-
tas, Wantec, Amazon Borracha, 
Unyteki, Cortezia, Ergofit, Ama-
zon Comercial e MB Viagens.

Carlos Araújo

Danilo Neves dos San-
tos, de apenas 17 anos, foi 
executado a tiros na noite 
desta quarta– feira (11), no 
bairro Gilberto Mestrinho, 
zona Leste da capital ama-
zonense.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (B.O) regis-
trado pela mãe da vítima 
na Delegacia Especializa-
da em Homicídios e Se-
questros (DEHS), o jovem 
estava a caminho da es-
cola, na Avenida Fortaleza, 
por volta 21h10.

Ele foi abordado por um 
homem em uma motoci-
cleta de cor preta e pla-
ca não identificada, que 
efetuou cinco disparos 
de arma de fogo contra 
Danilo.

O jovem morreu no local 
e a Polícia Militar do Ama-
zonas (PMAM) foi aciona-
da, fez patrulhamento na 
área, mas não localizou o 
atirador.

A população manteve a 
“Lei do Silêncio”, na che-
gada dos agentes da DEHS, 
que investigam a moti-
vação do crime. Câmeras 
de segurança das proxi-
midades também devem 
ajudar na identificação do 
criminoso.

O corpo de Danilo foi re-
movido para a sede do Ins-
tituto Médico Legal (IML), 
no bairro Cidade Nova.

corpo em igarapé
O corpo de Daniel Olivei-

ra Rebouças, de 19 anos, 
que estava desaparecido, 
foi encontrado na tarde 
desta quinta-feira (12), 
enrolado em uma lona 
dentro de um igarapé, si-
tuado na avenida Passa-
rinho, na Zona Norte.

O corpo foi encontrado 
por populares que passa-
vam no local e o avista-
ram. O jovem que estava 
desaparecido trajava uma 
blusa vermelha, enrolado 
por uma lona preta.
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Prefeitura interdita rua dos Barés por cheia

Mais de 500 ruas já 
foram recapeadas na 
capital e, até o final 
do programa, 10 mil 
ruas receberão novo 
pavimento

   Da reDação

o “asfalta Manaus” esteve 
em mais um bairro nesta 
quinta-feira (12). o gover-
nador Wilson Lima e o pre-

Bruno ZanarDo/SecoM

SiDney MenDonça/iMMu

nível vem subindo e deve se aproximar do recorde, registrado em 2021. interdição ocorreu nesta quinta-feira (12)

feito David almeida vistoriaram o 
início da recuperação de mais de 
40 ruas do bairro coroado, Zona 
leste de Manaus. o programa, par-
ceria entre o Governo do ama-
zonas e a Prefeitura de Manaus, 
teve ordem de serviço assinada 
em 28 de abril e já contabiliza 500  
ruas recapeadas.

Desde o início dos trabalhos, no 
dia 2 de maio, Wilson Lima tem 
vistoriado os serviços em todas 
as zonas de Manaus. o programa 
irá beneficiar 10 mil ruas na capital 
com novo asfalto.

a comerciante eliude Santos, de 
43 anos, disse que o benefício vai 

atender os moradores e donos de 
veículos que transitam pelo bairro.

“estou muito feliz por essa ini-
ciativa do nosso governador e do 
nosso prefeito. Lembro que, desde 
menina, a gente brincava nas ruas e 
era só barro, entrou e saiu governa-
dor e só fizeram esse tipo de tapa 
buraco. Mas agora com esse tipo de 
trabalho que leva até trator, pode 
passar caçamba que não vai ficar 
com buraco”, disse a comerciante.

“eu tenho uma dívida mui-
to grande com esse bairro que 
me acolheu. aqui tenho muitos 
amigos. aqui nasceu e se criou a 
primeira-dama. estou muito feliz 

de hoje estar aqui fazendo anún-
cios importantes que mudam a 
vida das pessoas, resultado dessa 
parceria com o prefeito David al-
meida”, frisou o governador.

“É a sétima comunidade que 
recebe esse lançamento, à tarde 
mais um e amanhã mais dois. che-
garemos a dez. Segunda-feira nós 
vamos lançar simultaneamente 
em 10 bairros porque o sol está 
chegando e as chuvas diminuin-
do”, ressaltou o prefeito.

os trabalhos consistem na re-
moção da camada desgastada do 
pavimento para a implantação de 
um novo. 

Por parte do Governo do amazo-
nas, a parceria consiste no repas-
se de recursos para a Prefeitura 
de Manaus executar os serviços. 
através do convênio asfalta Ma-
naus 1 o estado repassou r$ 100 
milhões do para o município. Já por 
meio do convênio asfalta Manaus 
foram r$ 50 milhões repassados 
pelo Governo do amazonas para 
a Prefeitura de Manaus.

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.

cheia

Por conta do avanço do ní-
vel das águas, a Prefeitura de 
Manaus interditou trecho da 

rua dos Barés, no cruzamento 
com a Pedro Botelho, no centro 
Histórico de Manaus. a ação 

acontece nesta quinta-feira (12), 
por meio do instituto Municipal 
de Mobilidade urbana (iMMu). a 

Prefeito e Governador vistoriam 
mais de 40 ruas no bairro Coroado

via já estava sendo prejudicada, 
afetando circulação de veículos 
no entorno.

o diretor-presidente explicou 
que o terminal da Matriz funciona 
normalmente, mas pode ser in-
terditado, caso haja necessidade.

“Sabemos que a avenida 7 de 
Setembro continua interditada 
e o terminal da Matriz pode ser 
fechado caso as águas subam 
muito. esta cota de fechamento 
é algo em torno de 29 metros e 
80 centímetros, e depois pode 
fechar para ônibus, quando a 
cota chegar aos 29 metros e 
90 centímetros”, explicou o dire-
tor-presidente do iMMu, Paulo 
Henrique Martins.

“Por determinação do prefeito 
David almeida, nós fizemos uma 
vistoria neste local e identifi-
camos possíveis problemas que 
possam ocorrer em decorrência 
da cheia. esse aqui é o primeiro 
ponto alagado e o prefeito nos 
autorizou fazer o fechamento 
desse trecho da via”, completou 
Paulo Henrique Martins.

Orientações
a Prefeitura de Manaus orienta 

aos motoristas que trafeguem 

com cuidado pelo local. o condu-
tor que deseja acessar a avenida 
Lourenço da Silva Braga, deve 
seguir em frente até a rua Mi-
randa Leão, depois seguir pela 
rua Pedro Botelho e depois em 
direção ao bairro. 

cerca de dez agentes de trânsi-
to estão diariamente monitoran-
do as vias do centro e só farão 
novas interdições caso o avanço 
da enchente interfira na segu-
rança de condutores e pedestres.

Operação cheia
a Prefeitura de Manaus já havia 

anunciado, no final de abril, que 
vai pagar um auxílio para famílias 
afetadas pela cheia. a estimativa 
da prefeitura é investir mais de 
r$ 4,8 milhões, em duas parcelas 
de r$ 600

De acordo com o monitora-
mento hidrológico do município, 
em 2022, Manaus deverá en-
frentar uma cheia semelhante à 
de 2021. a Secretaria Municipal 
de Segurança Pública e Defesa 
Social (Semseg) estima que ao 
menos 4 mil famílias, de 19 bairros 
da capital e de comunidades ri-
beirinhas, deverão ser atendidas 
pela gestão municipal.

o prefeito David almeida e o governador Wilson Lima realizaram, nesta quinta-feira (12), uma vistoria no início dos serviços realizados na rua Beira-Mar, que será totalmente fresada e recapeada
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Anvisa mantém máscara em voos
Divulgação

Retirada da máscara para alimentação fica permitida

PANDEMIA COVID-19

 a diretoria da agência Na-
cional de vigilância Sanitária 
(anvisa) aprovou ontem (12) 
a flexibilização das medidas 
sanitárias em aeroportos e 
aeronaves. De acordo com o 
órgão, as atualizações foram 
feitas após a decretação do 
fim da Emergência em Saúde 
Pública de importância Na-
cional (ESPiN) em decorrência  
da covid-19. 

De acordo com as novas nor-
mas, está permitida a volta do 
serviço de bordo, a retirada da 
máscara para alimentação e o 
retorno da capacidade máxima 
de passageiros no transporte 

para embarque e desembarque 
pela área remota. 

a obrigatoriedade do uso de 
máscaras dentro do avião e 
nas áreas restritas dos aero-
portos continua mantida, além 
do desembarque realizado 
por fileiras e os procedimen-
tos de limpeza e desinfecção 
de ambientes e superfícies. 
o distanciamento físico con-
tinua recomendado sempre  
que possível. 

Europa
ontem (11), a agência Europeia 

para a Segurança da aviação 
(Easa) e o Centro Europeu de 

Prevenção e Controle de Do-
enças informaram que, a partir 
da próxima segunda-feira (16), 
deixam de recomendar másca-
ras obrigatórias em aeroportos 
e voos.

Em comunicado conjunto, a 
Easa e o ECDC afirmaram que 
vão “retirar a recomendação 
de uso obrigatório de másca-
ras médicas nos aeroportos e 
a bordo de voos”. lembram, 
no entanto, que “a máscara 
facial continua a ser uma das 
melhores proteções contra a 
transmissão” do SaRS-Cov-2, 
especialmente para pessoas 
mais vulneráveis.

Mortes violentas de pessoas 
LGBTI+ sobem 33,3% em um ano
Estudo registrou 316 
mortes violentas de 
pessoas lgBTi+ em 
2021 e 237 em 2020 
Dados constam do 
Dossiê de Mortes e 
violências contra lgB-
Ti+ no Brasil

Em 2021, houve, no Bra-
sil, pelo menos 316 mor-
tes violentas de pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e pessoas 
intersexo (lgBTi+). Esse núme-
ro representa um aumento de 
33,3% em relação ao ano ante-
rior, quando foram 237 mortes. 
os dados constam do Dossiê de 
Mortes e violências contra lgB-
Ti+ no Brasil.

Entre os crimes ocorridos no 
ano passado, 262 foram homicí-
dios (o que corresponde a 82,91% 
dos casos), 26 suicídios (8,23%), 
23 latrocínios (7,28%) e 5 mortes 
por outras causas (1,58%).

o dossiê, produzido por meio 
do observatório de Mortes e 
violências contra lgBTi+, é re-
sultado de uma parceria entre a 
acontece arte e Política lgBTi+, a 
associação Nacional de Travestis 
e Transexuais (antra) e a associa-
ção Brasileira de lésbicas, gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexu-
ais e intersexos (aBglT).

Realizado por meio de uma 
base de dados compartilhada 
entre essas três instituições, o 
trabalho contém os registros dos 
casos encontrados em notícias 
de jornais, portais eletrônicos e 
redes sociais. as violências ocor-
reram em diferentes ambientes, 
como doméstico, via pública, cár-
cere e local de trabalho.

“apesar desse número já repre-
sentar a grande perda de pesso-
as, apenas por sua identidade de 
gênero e/ou orientação sexual, 
temos indícios para presumir que 
esses dados ainda são subnotifi-
cados no Brasil”, divulgaram as 
entidades, que apontaram a para 
a ausência de dados governamen-
tais como desafio para elaboração  
do dossiê.

Divulgação

Estudo registrou 316 mortes no Brasil em 2021 e 237 em 2020

Como o levantamento depende 
do reconhecimento da identida-
de de gênero e da orientação 
sexual das vítimas pelos veículos 
que reportam as mortes, muitos 
casos de violências praticadas 
contra pessoas lgBTi+ acabam 
não entrando na contabilização. 

Perfis mais violentados
os dois grupos que sofreram 

mais violência, reunindo 90,5% 
dos casos, foram os homens gays 
(45,89%), com um total de 145 
mortes; e as travestis e mulheres 
trans (44,62%), com 141 mortes. as 
mulheres lésbicas representam 
3,80% das mortes (12 casos); os 
homens trans e pessoas trans-
masculinas somam 2,53% dos 
casos (oito mortes).

Pessoas bissexuais (0,95%) e 

pessoas identificadas como ou-
tros segmentos (0,95%) tiveram 3 
mortes cada grupo. Houve quatro 
pessoas cuja orientação sexu-
al ou identidade de gênero não 
foi identificado, representando 
1,27% do total, com 4 casos.

a idade das vítimas variou de 13 
a 67 anos em 2021, sendo que a 
maioria das mortes ocorreu com 
jovens entre 20 e 29 anos (96 
casos, o que representa 30,38% 
do total). as demais faixas etá-
rias corresponderam às seguin-
tes proporções: 22 pessoas com 
idade entre 10 a 19 anos

(6,96%); 68 pessoas entre 30 e 
39 anos (21,52%); 36 pessoas en-
tre 40 e 49 anos (11,39%); 21 pes-
soas entre 50 e 59 anos (6,65%); 
e 13 pessoas entre 60 e 69 anos 
(4,11%). Em 60 casos (18,99%), não 

foi possível identificar a idade.
onze das vítimas eram adoles-

centes entre 13 e 17 anos. “Cha-
mamos atenção para a idade da 
pessoa mais jovem, que era uma 
adolescente trans de 13 anos, 
tendo se tornado a mais jovem 
vítima de transfeminicídio no 
Brasil”, informou o dossiê.

a avaliação das entidades é que 
o cenário geral de violência contra 
essa população pouco mudou em 
relação a medidas efetivas de en-
frentamento da lgBTifobia por 
parte do Estado. “Mesmo em um 
cenário onde alcançamos con-
quistas consideráveis junto ao 
Poder Judiciário, percebemos a 
recorrente inércia do legislativo 
e do Executivo ao se omitirem 
diante da lgBTifobia, que segue 
acumulando vítimas e que per-

manece enraizada no estado e 
em toda a sociedade.”

Causa da morte
Segundo o dossiê, a maior parte 

das mortes ocorreu por esfaque-
amento, com 91 casos (28,8% do 
total), em segundo lugar vieram 
mortes por arma de fogo, com 83 
casos (26,27), seguida por espanca-
mento, com 20 casos (6,33%), e as-
fixia, com 10 casos (3,16%). No total, 
foram identificadas 26 diferentes 
causas mortis de lgBTi+ no país.

a maioria das mortes ocorreu 
no período noturno, com 152 
casos, o que representa 48,10% 
do total. Em 11,08%, as mortes 
foram em período diurno e, em 
129 casos (40,82%), o período 
não foi identificado. “Esse dado 
indica a relevância das práticas 
profissionais – como a prosti-
tuição –, culturais e de lazer da 
população lgBTi+ realizadas no 
período da noite, o que demanda 
maior atenção do Poder Público 
na garantia da segurança desse 
grupo em situação de vulnerabi-
lidade”, ressaltou o dossiê.

as regiões Nordeste e Sudeste 
tiveram 116 e 103 mortes violen-
tas, respectivamente. as demais 
regiões ficaram em torno de 30 
mortes cada uma: 36 no Centro-
-oeste, 32 no Norte e 28 no Sul. 
os estados que apresentaram 
maior número de mortes foram 
São Paulo (42), Bahia (30), Minas 
gerais (27) e Rio de Janeiro (26), 
os quatro estados mais populo-
sos do Brasil.

Suicídio
o levantamento revelou que o 

maior número de casos de sui-
cídio ocorreu entre travestis e 
mulheres trans, com 38,46% dos 
casos (10 pessoas), e homens 
gays, com 30,77% do total (8). Em 
seguida, estão os homens trans e 
as pessoas de outros segmentos, 
com dois casos cada.

De acordo com as entidades que 
elaboraram o dossiê, o resultado 
“evidencia possíveis danos cau-
sados pela lgBTifobia estrutural, 
que impacta significativamente a 
saúde mental das pessoas, po-
dendo levar a intenso sofrimento 
ou mesmo à retirada da própria 
vida por pessoas em situação  
de vulnerabilidade”.
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vasco em manaus

Bianca Fatim

O lutador Luis Neto, de 47 
anos, vai enfrentar mais 
um desafio neste sába-
do (14). O amazonense vai 

lutar contra Almir Marcelo, de 
Rondônia, no Jungle Classic Jiu-
-Jitsu, no Centro de Convenções 
do Manaus Plaza. O atleta está na 
reta final de preparação e espera 
levar a melhor na luta.

O lutador, que em sua última 
disputa venceu quatro lutas no 
Campeonato Sul-Americano de 
Jiu-Jitsu, está com um treino 
intenso para sair vencedor no 
próximo duelo.

Treinando seis vezes por semana 
e com uma preparação física volta-
da para a luta, Luis está totalmente 
motivado e preparado para vencer 
a luta. O atleta revela que sabe que 
carrega uma enorme responsabili-
dade, pois há muitas pessoas que 
acreditam em seu potencial.

“Responsabilidade total, por-
que muitos que me acompanham 
acreditam no potencial e esperam 
uma grande luta”, declarou o ex-
periente lutador.

Assim como há a preparação dias 
antes da luta, há também a pre-
paração horas antes do esperado 
momento. Luis revelou que o seu 
segredo é descansar e se concen-
trar no dia antes da competição, 
para que no dia, ele dê seu máximo.

Caso vença a luta no sábado, 
esta não será a primeira vez que 
Luis levou a melhor no Jungle 
Classic Jiu-jitsu. Em 2019, o lu-
tador venceu o embate contra o 
Tom Angra e, por isso, pode ser 
bicampeão na edição de 2022.

Próximas competições
Após a luta de sábado no Jungle 

Classic Jiu-Jitsu, Luis já visa ou-
tros projetos. O atleta se prepara 
para participar de seminários e 
eventos e existe a chance do 
lutador competir no evento “Úl-
timo Samurai”, que acontece na 
capital amazonense.

Mas afinal, qual seria o se-
gredo para que Luis tivesse tão 
bons resultados? O lutador conta 
que trata o jiu-jitsu não somente 
como esporte, mas sim como um 
estilo de vida.

Desde as primeiras horas do 
dia, Luis se dedica ao esporte 

e toda a sua rotina é voltada 
para que ele tenha um bom de-
sempenho dentro do segmento, 
exercitando não só o corpo, mas a 
mente também. Além disso, amar 
o que faz é essencial.

“O Jiu-Jitsu é meu estilo de 
vida.Me alimento visando o pró-
ximo treino. À noite, após o último 
treino do dia, vou descansar com 
a sensação de ter feito o meu 
melhor”, conta Luis.

a competição
O Jungle Classic é uma compe-

tição de alto nível técnico, com a 
presença da “old school” do BJJ 
(Brazilian Jiu-Jitsu) do Amazonas. 
O card contará com 28 atletas, que 
proporcionarão 14 lutas.

Os ingressos para o show já 
estão à venda ao preço de R$ 100 
(cadeira VIP) e R$ 1.200 (mesa 
com 8 lugares), em dois pontos: 
Tatames Fight Shop (Rua C-10, 
número 1.490, no Japiim 2) e na 
Megatuji (Shopping Rio Center, 
Loja 68, Rua Rio Madeira, es-
quina com a Rua João Valério, 
Vieiralves).
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No Sul-Americano de Jiu-Jitsu, Luis venceu quatro vezes

Pelci dá 
chance para 
mais atletas

PRoJeTo

  Da redação

Em busca de oportunida-
de, Maria de Jesus Colares 
Barbosa, mãe da Fernan-
da, encontrou no Projeto 
Esporte e Lazer na Capital 
e Interior (Pelci) a chance 
de ingressar sua filha em 
uma modalidade esportiva. 
O projeto está disponibili-
zando 120 novas vagas.

Agora no horário vesper-
tino, o projeto governamen-
tal trará as modalidades de 
futsal, vôlei e basquetebol, 
na Arena Amadeu Teixeira. 
“Eu vejo esse projeto como 
uma oportunidade muito 
boa para minha filha. Ele 
(Pelci) vai engajar crianças 
e adolescentes no esporte 
e numa vida mais saudável, 
o novo turno favorece não 
só minha filha como muitas 
outras crianças”, comemo-
rou Maria Barbosa.

Para a atleta Fernanda 
Colares Barbosa, 9, a dú-
vida era se faria basquete 
ou vôlei. “Pensei bastante 
e resolvi escolher o esporte 
do arremesso de bolas. Com 
o Pelci na minha vida, agora 
consigo praticar exercícios, 
perder peso e me divertir”, 
ressaltou a pequena atleta.

Venda física de ingressos inicia hoje (13)
Inicia nesta sexta-feira (13) 

a venda física dos ingressos 
para a partida entre Guarani e 
Vasco da Gama, que aconte-
ce na Arena da Amazônia, na 
próxima quinta-feira (19), em 
confronto válido pela oitava 
rodada da Série B do Campe-
onato Brasileiro. A bola rola às 
20h30 (horário de Manaus).

Já nesta quinta-feira (12), 
um dia após a confirmação de 
que o jogo seria em Manaus, 
houve venda de ingressos no 
formato online. Os preços vão 
de R$ 80 até R$ 300 e há dis-
ponibilidade de três setores: 
arquibancada, arquibancada 
central e camarote. Para con-
seguir meia-entrada, o torce-
dor deve levar 1kg de alimento 
não-perecível.

Para garantir a meia na com-
pra física, o torcedor deve levar 
o alimento no ato da compra. 
Se a compra foi feita pelo site, o 
torcedor leva o kg de alimento 

somente no dia da partida.
Na arquibancada (setor úni-

co), a inteira custa R$ 160 e 
com meia-entrada, R$ 80. Já 
arquibancada central está no 
valor de R$ 240 (inteira) e R$ 
120 (meia). O camarote está 
de R$ 300 (valor integral) e 
R$ 150 (meia).

Para comprar o ingresso de 
casa, o torcedor deve acessar 
o meubilhete.com e conferir os 
setores disponíveis. Já a venda 
física acontece em horário co-
mercial nos seguintes locais: 
bilheteria da Amadeu Teixeira 
e Loja Gigante da Colina.

A última vez que o Vasco da 
Gama esteve em Manaus foi 
em 2019, quando o Cruzmal-
tino empatou em 1 a 1 com o 
Corinthians pela Série A do 
Brasileiro. Atualmente na Sé-
rie B, o time carioca ocupa a 
5ª colocação, com 10 pontos. 
O Guarani é o 16º e possui  
6 pontos. Torcida Cruzmaltina comparece em peso nos jogos do time em Manaus

Em 2019, o atleta ven-
ceu Tom Angra e, por 
isso, pode se tornar 
bicampeão na edição 
deste ano

Luis Neto entra na reta final de 
preparação para o Jungle Jiu-Jitsu

ACERVO PESSOAL

Fernanda Colares é atleta do pro-
jeto na modadalide de basquete

MAuRO NETO/FAAR

VASCO DA GAMA
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Divulgação

o Sesc amazonas promove, 
no período de 27 de maio a 29 
de Julho, a exposição Mama 
Tuyuka da artista plástica e gra-
fiteira Chermie Ferreira.

Com entrada gratuita, a mos-
tra tem curadoria de virna lisie 
e será realizada na galeria Mo-
acir andrade, na rua Henrique 
Martins, 427, Centro, no horário 
das 9h às 12h (às segundas-
-feiras) e das 12h30 às 15h30 (às  
quartas-feiras).  

Mama Tuyuka, MãE TERRa 
para o povo Kokama, representa 
aquela que sustenta tudo ao 
seu redor, que cuida, protege 
e alimenta. a exposição MaMa 
TuYuKa traz uma série de telas 
em canvas, papel e madeira, 
marcadas por traços expres-
sionistas em uma combinação 
única de spray (do graffiti) e 
acrílica (das artes plásticas). as 
obras de Chermie trazem em 
cores, reflexos, texturas, nar-
rativas e traços, a grandeza de 
cada mãe dos povos originários 
da amazônia. 

A artista
Chermie Ferreira é manauara 

e se divide entre trabalhos na 
capital amazonense e em São 
Paulo, onde é representada por 
uma galeria de arte urbana com 
matriz no Beco do Batman, point 
do graffiti paulistano.

Street artist/grafiteira desde 
os 16 anos, a artista tem sóli-
da experiência no movimento 
de arte urbana nacional, além 
de coordenar diversos eventos 
nacionais e internacionais vol-
tados para a divulgação do gra-
ffiti, especialmente do trabalho 
realizado por artistas mulheres. 

Durante a pandemia do novo 
coronavírus, o isolamento cau-
sou sentimentos conflitantes 
que levaram a artista a vivenciar a 
transição de grafitar muros para 
pintar em telas, papel e objetos.    

o momento de dificuldades e 
reflexão também levou a artista 
a se voltar para histórias da 
família e se ver e reconhecer 
como ribeirinha e indígena do 
povo Kokama.

ARTE 
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Sesc apresenta exposição sobre a Mãe Terra

Com entrada gratuita, a mostra tem curadoria de virna lisie

Joelma também afir-
ma que ficou impres-
sionada com tama-
nho da estrutura que 
está sendo montada 
para a gravação do 
próximo sábado (14)

Cunhã-poranga 
realiza show 
beneficente

EVENTO

acontece neste sába-
do (15), das 17h às 20h, 
o encontro beneficente 
Purací-Sauá, promovido 
pela cunhã-poranga do 
boi-bumbá garantido, 
isabelle Nogueira.

o evento ocorre na pra-
ça de alimentação do sho-
pping Sumaúma, localiza-
da no Piso Japiim, contará 
com o show especial do 
cantor Pa Chaves.

De acordo com lau-
ra Palhares, gerente de 
Marketing do mall, esta 
é a 4ª edição do evento 
promovido por isabelle 
Nogueira que, além de 
oferecer entretenimento, 
tem como objetivo ajudar 
a liga Feminina de Com-
bate ao Câncer.

“Estamos muito felizes 
de mais uma vez receber 
esse evento que leva di-
versão, mas tem também 
um importante lado so-
cial. Nossa parceria com a 
isabelle Nogueira é antiga 
e temos muita satisfação 
em receber os torcedores 
do boi-bumbá garantido 
que são sempre muito so-
lidários. Será um sábado 
inesquecível”.

apesar da entrada ser 
gratuita, quem for confe-
rir as apresentações po-
derá doar alimentos não 
perecíveis e, em troca, 
receber uma camisa es-
pecial do evento, além de 
participar de sorteios de 
brindes. “Contamos com a 
solidariedade dos nossos 
frequentadores e temos 
a certeza de que todos 
irão se divertir ao som de 
muito boi-bumbá”, finali-
za laura.

‘Sobrenatural’, diz Joelma sobre 
estrutura montada para show

Enquanto a mega estrutu-
ra para a gravação do DvD 
“isso é Calypso” está sendo 
montada no Sambódromo, 

desde a segunda-feira (9), a can-
tora Joelma recebeu a imprensa, 
durante coletiva em um salão de 
eventos no bairro adrianópolis, 
Zona Centro-Sul de Manaus, na 
tarde desta quinta-feira (12), para 
falar das novidades do show, que 
conta com a parceria da Fábrica de 
Eventos, em Manaus.

“vir para a amazônia é minha vida 
e minha raiz… tenho lembranças 
poderosas e grandiosas, que me 
dão forças para continuar. Quem 
vive aqui, sabe! a minha força vem 
mais disso, do que de outra coisa. 
esse relacionamento com a natu-
reza e com Deus”, disse a cantora, 
sobre a emoção de gravar mais 
um evento de grande porte na 
capital amazonense, após 18 anos 
do DvD “Calypso na amazônia”, que 
reuniu um público gigantesco e, 
agora, promete reviver a nostalgia 
dos seus anos de carreira e levar 
também muitas novidades para  
o público.

Convicta de que a sua fé em 
Deus a tem levado a receber mui-
tas coisas boas ao longo dos anos 
na carreira, Joelma também afir-
ma que ficou impressionada com 
tamanho da estrutura que está 
sendo montada para a gravação 
do próximo sábado (14).

“Muito grandioso e sobrenatural. 
a gente até não encontra palavras 
para explicar. Estou acompanhan-
do muitas coisas pelo instagram e, 
quando vi toda aquela estrutura 

sendo montada, você dá um ‘rec’, 
né? Meu Deus, agora, vai concluir 
… você recebe uma coisa, mas não 
imagina como vai ser e chegou 
como está hoje. E vai ser uma gra-
vação incrível, com muitas coisas 
novas”, comentou.

a empresária Bete Dezembro, 
da Fábrica de Eventos, definiu a 
parceria com a cantora como um 
verdadeiro sucesso e que ele vai 
se repetir pelo fato de Joelma ser 
muito querida pelo público.

“Estamos muito felizes em estar 
de volta depois destes longos e 
intermináveis 2 anos parados. a 
Joelma me disse uma frase, na 
casa dela, quando eu a procurei, 
que tudo isso parece ser uma coisa 
programada, mas não foi. Ela teve 

um insight de fazer uma turnê e 
eu tive um insight de chamá-la 
para regravar e reviver aquilo que 
fizemos há 18 anos. a gente só 
acreditou em tudo que fizemos 
durante todo esse tempo. a gente 
sempre foi do bem, sempre ‘plan-
tou’ o bem e levou muita alegria, 
felicidade para todo mundo. Sei 
o quanto ela é querida e mexeu 
com várias gerações”, ressaltou a 
empresária. 

Revivendo
Ricardo lago, produtor do DvD, 

afirma que a estrutura montada 
pretende levar os fãs a reviver 
todas as emoções do DvD de 2004.

“Deus esteve com as mãos em 
todos os momentos. a ideia disso é 

construir uma máquina do tempo. 
Porque vamos reviver do mesmo 
jeito que foi em 2004. ali, vamos 
remeter o que foi ótimo naquele ano, 
com toda emoção. Participei como 
dançarino e, gora, como produtor 
desse projeto. Passa um filme na 
cabeça, revivendo tudo e com muitas 
surpresas que vocês irão, literal-
mente, se surpreender”, explicou.

Turnê
São Paulo foi a primeira cidade 

a receber a turnê “isso é Calypso” 
no último dia 8 de abril. Depois, a 
agenda de shows da artista segue 
no dia 18 de junho, em São João 
de Salvador. Serão 100 shows por 
todo país e a gravação do DvD, em 
Manaus, no próximo sábado (14).

a empresária Bete Dezembro, da Fábrica de Eventos, definiu a parceria com a cantora como um verdadeiro sucesso
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Gisele Aricó e Micaella Garcia, em tarde de almoço cheio de charme na cidade

O consul de Luxemburgo no Amazonas e Roraima, empresário Bernardino Marques Jr. 
recepciona a princesa Esmeralda, da Bélgica, no fim de semana em Manaus

Larissa Miralha e Henrique Furtado em tarde com déjeuner

Andreá Lima circulando na cena social  
de Manaus

O DJ Roger Corrêa apresentado seu set list fino durante  
almoço que reuniu elenco de proa da cidade

. Inaugurada em 2021 pelo Grupo Tapajós, a flagship store Santo Remédio, 
na Estrada da Ponta Negra, acaba de completar um ano oferecendo ao pú-
blico de Manaus um novo e elevado conceito de farmácia.  

. A conquista foi celebrada ontem, com coquetel especial para clientes, 
fornecedores e formadores de opinião. Na ocasião, a direção da empresa 
lançou iniciativa ambiental que reforçará seu compromisso com o desenvol-
vimento sustentável da região.  

  
Homenagem 
. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está convidando para 

Sessão Especial no Plenário Ruy Araújo. 
. O evento será em comemoração ao Dia do Assistente Social de acordo 

com aprovação dos requerimentos de autoria do deputado Sinésio Campos 
e do deputado Roberto Cidade, respectivamente, às 13h do dia 17 deste mês. 

. Charufe Nasser vai 
festejar o aniversário 
da irmã Faridinha. 

. A festa vai ser no 
próximo dia 23, no en-
dereço do Kyssia. 

. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazo-
nas está convidando para Sessão Especial no Ple-
nário Ruy Araújo. 

. O evento será em comemoração ao Dia do Assis-
tente Social de acordo com aprovação dos requeri-
mentos de autoria do deputado Sinésio Campos e 
do deputado Roberto Cidade, respectivamente, às 
13h do dia 17 deste mês. 

. O querido Éfrem Maranhão vai comemo-
rar sua entrada nos 70´s. 

. Será anfitrião, ao lado de sua Gisele Lins, 
de um festão cheio de charme, no próximo 
dia 21, no Rooftop 291. 

. A casa da Avenida do Turismo vai estar 
borbulhante, com uma fatia expressiva do so-
ciety da cidade presente. 

. Oito em cada dez ma-
nauaras aprovam a gestão 
de David Almeida à frente 
da Prefeitura de Manaus.  

. É o que aponta a pesquisa 
do Instituto Diário de Pes-
quisa (IDP), divulgada nesta 
terça-feira (10/5), que mos-
tra 82% de aprovação do 
trabalho de Almeida como 
gestor do Executivo muni-
cipal. O levantamento con-

firma a alta satisfação dos 
manauenses com o prefeito, 
que já havia recebido 81% 
de aprovação em pesquisa 
divulgada pelo mesmo insti-
tuto, em fevereiro. 

. No novo levantamen-
to, David Almeida recebeu 
destaque dos entrevistados 
que consideraram a atuação 
como ótimo/bom, que atin-
ge 42,7%. O índice de satis-

fação da população com o 
chefe do Executivo munici-
pal leva em consideração as 
principais áreas da gestão 
(transporte, saúde, educa-
ção, infraestrutura), entre 
outros. Para o prefeito, o 
levantamento é reflexo do 
investimento da prefeitu-
ra na melhoria da qualida-
de de vida dos manauaras, 
como a reformulação em 
uma das principais áreas: a 

Saúde, prioridade zero da 
gestão após as dificuldades 
enfrentadas com a pande-
mia de Covid-19 no início  
de 2021.  

. “Depois de enfrentar 
muitos desafios, consegui-
mos, com muito trabalho, 
começar uma nova página 
na história de Manaus e a 
população tem reconheci-
do o nosso esforço. Manaus 

tem, hoje, a melhor saú-
de básica do Brasil, poucos 
meses depois do ano di-
fícil que tivemos em 2021. 
Os servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde fizeram 
da saúde básica de Manaus 
o orgulho da nossa cida-
de e uma referência para o 
Brasil. Todas as metas fo-
ram alcançadas nos aten-
dimentos”, salientou David  
Almeida. Aplausos! 
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A indústria brasileira de au-
diovisual passou a sofrer trans-
formações, muito por causa dos 
serviços de streaming, que iden-
tificaram rapidamente a neces-
sidade de elaborar conteúdo 
nacional, com a cara do Brasil.

Uma dessas provas é a maior 
facilidade que as produções e os 
produtores nacionais passaram 
a encontrar para se colocar e 
serem assistidos lá fora.

Há um reconhecimento.

Para exemplificar pode ser 
citado o filme “Tudo bem no 
Natal que vem”, escrito por Pau-
lo Cursino e protagonizado por 
Leandro Hassum, e que ficou um 
bom período entre os mais as-
sistidos no mundo pela Netflix.

Esse foi um caso que chamou 
atenção. Que outros tantos ve-
nham a existir e alcancem a 

mesma repercussão. E,  quem 
sabe, com isso, condições tam-
bém venham a existir para que-
brar certos tabus.

Os filmes brasileiros e em 
consequência os seus atores, 
diferentemente das novelas, 
sempre encontraram dificulda-
des para se colocar nas grandes 
premiações cinematográficas. 
“O Pagador de Promessas”, em 
Cannes, há mais de 50 anos, 

ganhando a “Palma de Ouro”, 
foi uma das exceções.

Outra, Fernanda Montenegro, 
que chegou bem perto de levar 
o Oscar, com “Central do Brasil”. 
Agora temos o sucesso de Wag-
ner Moura.

É a hora de virar esse jogo. 
O intercâmbio criativo, já em 
prática, poderá vir a ser muito 
mais útil daqui em diante.

É do jogo
A CNN Brasil, ontem, em seus 

telejornais mostrou os gols da 
Copa do Brasil, partidas realizadas 
na quarta-feira.

Até aí, normal. A cessão de 
imagens sempre existiu, existe 
e é perfeitamente natural entre  
as TVs.

Mas presta atenção
O problema é que nos lances 

apresentados pela CNN Brasil, no 
alto da tela apareceu “imagens: 
TV Band”.  Impossível.

A Band não tem os direitos da 
Copa do Brasil. É a Globo.

Falta de jeito
De uns tempos para cá, cres-

ceram demais as queixas dos in-
tegrantes do esporte da Globo, 
com algumas decisões tomadas 
lá dentro.

•Em sua volta, o programa da 
Miriam Leitão na GloboNews, que 
prometia “novidades”, ficou igual 
ao que sempre foi. Uma entrevista 
e só.

•O ator Pedro Wagner, de “Ir-
mandade”, da Netflix, entrou para 
o elenco de “O Jogo Que Mudou a 
História”...

•... Vai ficar com o personagem 
Amarildo, presidente da Associação 
de Moradores de Vigário Geral...

•... Também gravam a série Va-
nessa Giácomo, Talita Younann, 
entre muitos outros. Produção da 
Globoplay e Afroreggae.

•No “Vou Te Contar”, hoje, às 12h 
na Rede TV!, Claudete Troiano visi-
ta a cidade de São Roque e mostra 

a fabricação de vinhos e uma casa 
de doces portugueses.

•A propósito, a Rede TV! vai 
transmitir com exclusividade na TV 
aberta o campeonato feminino de 
Free Fire “Copa da Patroa”, um lan-
çamento que terá como madrinha 
a cantora Anitta...

• ... A 1ª fase da competição acon-
tecerá nos dias 28 e 29 de maio e 4 
e 5 de junho.

•No “Antenados” da rádio Bandei-
rantes, neste sábado, às 22h, Dani-
lo Gobatto recebe Lucinha Lins e 
Bárbara Bruno, do espetáculo “As 
Meninas Velhas”, em cartaz no Te-
atro Itália Bandeirantes-SP.

•O canal Viva parece que deixou 
um pouco de lado a iniciativa de 

produzir remakes de programas...

•... Tem se dedicado muito mais 
às reprises, que sempre foram o 
seu negócio. Os resultados, natu-
ralmente, continuam muito bons.

C´est fini
Ontem, a Globo informou que, a 

partir de julho, Christiane Pelajo irá 
assumir o “Conexão GloboNews”, 
no lugar de José Roberto Burnier, 
que já está com o “SPTV 2ª edição”. 
E ainda fez questão de destacar 
que ela “é uma das fundadoras da 
GloboNews”.

Julia Duailibi e Tiago Eltz irão 
comandar um novo jornal, das 16h  
às 18h.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

Divulgação

Divulgação

Novelas e séries brasileiras podem 
ser importantes na quebra de tabus

Curioso é que o diretor Renato Ri-
beiro é preservado das críticas, mas 
sobram reclamações com a falta de 
jeito do pessoal abaixo dele.

Por exemplo
Internamente, estão em curso 

na Globo os preparativos para a 
transmissão da Copa do Mundo, 
com tudo que diz respeito ao tra-
balho que será feito no Catar.

Já existe uma escalação daque-
les que vão, mas é curioso como 
nenhuma satisfação é dada aos 
que não irão. Entre eles, profis-
sionais com muito tempo de casa 
e que há anos foram e ainda são 
importantes na construção da 
história do esporte da emissora. 
Nem aí pra eles. Tem muita gente 
aborrecida.

Cadeira vazia
Após a saída da Juliana Algaña-

raz, a Rede TV! não tem ninguém 
cuidando do seu Artístico. Ainda.

Pesquisas estão sendo feitas 
para se chegar ao nome possível e 
ideal. Por enquanto, Celso Tavares 
continua à frente da Programa-
ção, como já estava, assim como 
Roberto Martins na Produção.

Tá no vazio
Depois de perder o repórter 

Flávio Ortega, setorista do Corin-
thians, a ESPN ficou sem cober-
tura fixa dos dois principais times 
paulistas na Libertadores em jogo.

Bibiana Bolson, que antes co-
bria o Palmeiras, saiu faz tempo. 
Ninguém até agora no lugar deles.

Reflexos – 1
Algumas observações sobre 

o “Primeiro Jornal” e a integra-
ção com outros canais do Grupo 
Bandeirantes. O informativo per-
deu quinze minutos, começando  
agora às 4h.

Passou a ser transmitido dos 
estúdios do BandNewsTV - antes 
era do principal da Band, o mesmo 
do “Jornal da Band”, “Brasil Ur-
gente”, “Bora Brasil”, “Boa Tarde, 
São Paulo” e outros…

Reflexos – 2
Diante dessas mudanças para 

os estúdios do BandNewsTV, o 
“Primeiro Jornal” agora tem uma 
equipe bem menor no switcher. E 
também não tem mais operado-
res. As câmeras são robóticas e fi-
xas, como em toda a programação 
do BandNewsTV.

Cinemateca
A reabertura de um dos espaços 

mais importantes do audiovisual 
brasileiro, a Cinemateca, em SP, ga-
nha destaque no “Metrópolis” des-
ta sexta, às 19h20, na TV Cultura.

Dira Paes, atualmente em “Panta-
nal”, também participa do programa.

DIVULGAçãO

É hoje
Nesta sexta-feira, a Conmebol 

deve apresentar o último capítu-
lo da novela Libertadores e Sul-
-Americana, anunciando quais 
serão os donos dos seus direitos 
de transmissão entre 2023-2026.

Curioso também para saber por 
que demoram tanto para decidir.

Cinema
Fernanda Paes Leme, Maria 

Flor, Micheli Machado e Priscila 
Assum, as protagonistas de “Qua-
tro Amigas Numa Fria”, irão parti-
cipar de duas sessões de lança-
mento do filme.

A primeira, dia 16, segunda, no Rio, 
e a outra, na terça, 17, em São Paulo.

Band – 55 anos
Fausto Silva vai receber no seu 

“churrascão” desta sexta-feira, na 
parte musical, Lexa e Marcos & 
Belutti.

Ana Paula Padrão e Rodolfo 
Schneider também participam, 
para falar do “MasterChef” e dos 
55 anos da Band TV, completados 
hoje.    

Hora do Faro
Sheila Mello fará uma partici-

pação no “Vai Dar Namoro/Dança 
Gatinho” deste domingo, ao lado 
de Rodrigo Faro.

O programa vai prestar uma ho-
menagem ao cantor canadense 
Shawn Mendes.   
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