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Em sua live semanal, 
Bolsonaro afirmou que 
chamará a companhia 
para auditar com an-
tecedência “para me-
lhor termos eleições 
livres de qualquer 
suspeita e de interes-
se externo”, disse

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) voltou a atacar on-
tem (5) o sistema eleitoral 
brasileiro e disse que pe-

diu ao presidente do PL, Valde-
mar Costa Neto, para o partido 
contratar uma empresa externa 
para fazer auditoria “antes das 
eleições” de outubro deste ano, 
embora isso já seja feito pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
durante e depois da votação. Par-
tidos políticos podem participar 
de todo o processo. 

Em sua live semanal, Bolsona-
ro afirmou que chamará a com-
panhia para auditar com ante-
cedência “para melhor termos 
umas eleições livres de qualquer 
suspeita e de interesse externo, 
mas ela pode falar que é impos-
sível auditar e não aceitar fazer 
o trabalho, olha a que ponto nós 
vamos chegar”, afirmando que 
a ideia foi discutida com Costa 
Neto. 

Bolsonaro também falou di-
retamente ao TSE. “Adianto 
para o TSE: essa auditoria não 
vai ser feita após as eleições. 
Uma vez contratada, a empre-

diVULgAçãO

Bolsonaro novamente levanta suspeitas sobre eleições brasileiras

sa já começa a trabalhar e vai 
pedir ao TSE, com toda a cer-
teza, uma quantidade grande  
de informações”

O ministro da defesa, gene-
ral Paulo Sérgio Nogueira, horas 
antes, havia enviado um ofício 
ao presidente do TSE, ministro 
Edson Fachin, pedindo à Corte 
que divulgue os questionamen-
tos e sugestões das Forças Ar-
madas sobre o sistema eleitoral. 
As perguntas mantêm a mesma 
linha do discurso de Bolsonaro, 
que tem colocado em dúvida a 
segurança das urnas eletrônicas 
e feito afirmações sobre a sus-
peição da atuação da Corte no  
processo eleitoral. 

desde que as urnas eletrônicas 
foram implementadas —parcial-
mente em 1996 e 1998, e integral-
mente a partir de 2000— nunca 
houve comprovação de fraude 
nas eleições brasileiras, mesmo 
quando os resultados foram con-
testados. A segurança da votação 
é constatada pelo TSE, pelo MPE 
(Ministério Público Eleitoral) e 
por estudos independentes. 

Cúpula do TSE 
Em dois eventos distintos da se-

mana passada, os ministros Ed-
son Fachin, Alexandre de Moraes 
e Roberto Barroso, respectiva-
mente presidente, vice e ex-pre-
sidente do tribunal, defenderam 
o sistema brasileiro de votação.

Ao ser questionado, durante 
visita ao Tribunal Regional Eleito-
ral do Paraná, sobre o papel das 
das Forças Armadas nas eleições, 
Fachin disse não existir no Brasil 
a figura de um “poder moderador” 
para intervir na Justiça Eleitoral.

Bolsonaro diz que PL vai 
contratar auditoria para eleição



Opinião 3

Contexto

 

Manaus, sexta-feira 6 de maio de 2022

União de forças 
Da bancada do Estado no Con-

gresso Nacional à Câmara Muni-
cipal de Manaus, passando pela 
Assembleia Legislativa, parlamen-
tares governistas e oposicionistas 
unem forças para defender os in-
centivos fiscais assegurados à ZFM 
pela Constituição, mas ameaçados 
pelo Governo Federal.

Na Aleam, o deputado-presidente 
da Casa, Roberto Cidade (UB), co-
manda o movimento que fortalece 
a luta do Amazonas no Supremo.

 

Na CMM, vereadores como Caio 
André (PSC) turbinam o movimento.

 “Vida ou morte”
Para Caio André, a ZFM é uma 

questão de “vida ou morte” e só a 
união de todos pode ajudar a reverter 
a grave situação depois dos decretos 
presidenciais que feriram de morte 
o parque industrial criado em 1967 
no Amazonas.

À parte os poderes políticos, Caio 
destaca a importância do engaja-
mento de órgãos como o Conselho 
Regional de Economia do Amazo-
nas (Corecon-AM), Federação das 
Indústrias (Fieam), OAB-AM e outros 
que abraçaram a causa em defesa do 
maior modelo econômico do Estado.

Guedes convidado 
Com  a aprovação de requerimen-

to do deputado federal Zé Ricardo 
(PT), na quarta-feira (4), o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, está 
convidado a comparecer à Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria, Comércio e Serviços (Cdeics) 
da Câmara dos Deputados para ex-
plicar a edição dos decretos consi-
derados ilegais em período eleitoral 
e atentatórios à ZFM.

Segundo Zé, o comparecimento de 
Guedes à Comissão está marcado 
para o dia 1º de junho, às 9h. 

Caso não compareça, o convite 
será substituído por convocação 
para obrigar o ministro a dar as ex-
plicações devidas, afirma o parla-
mentar petista.

Wilson esclarece
Conforme o governador Wilson 

Lima, as ações judiciais do Amazonas 
no STF não significam que o Estado 
seja contrário à redução de IPI em 
benefício da indústria nacional.

A luta apenas visa ao reconheci-
mento das excepcionalidades cons-
titucionais da ZFM que os decretos 
11.055/2022 e 11.074/2022 solapa-
ram, deixando praticamente nati-
morto o modelo que responde por 
80% do PIB do Amazonas.

Fé na vitória 
Após conversas com os ministros 

Alexandre de Moraes e Luiz Fux, este 
presidente do STF, Wilson Lima se 
disse otimista em relação ao sucesso 
das ações impetradas na Corte em 
defesa da ZFM.

Confiante, o governador aposta 
no convencimento dos magistrados 
para a concessão de liminar favorá-
vel ao Amazonas na luta contra os 
decretos federais que estão em vigor 
desde o dia 1º de maio.

Jovens nas urnas 
Apesar de os números finais ainda 

estarem sendo processados, o presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Edson Fachin, estima 
que mais de 2 milhões de eleitores 
adolescentes irão às urnas em ou-
tubro no país.

Segundo o ministro, entre janeiro e 

abril deste ano houve um aumento de 
47,2% em relação ao mesmo período 
em 2018 e de 57,4% quanto a 2014. Em 
março último foram emitidos 522,4 
mil primeiros títulos para eleitores 
entre 16 e 18 anos, cujo voto é fa-
cultativo. Em abril, o número saltou 
para 991,4 mil. 

Fachin afirma que os números 
definitivos serão divulgados em 
julho, quando começará a cam-
panha eleitoral.

Idosos devem votar 
Conforme Fachin, considerando 

todas as faixas etárias, o TSE registrou 
mais de 8,9 milhões de atendimentos 
presenciais e virtuais nos últimos 31 
dias, “um recorde em 90 anos”.

O ministro apela aos eleitores ido-
sos com idade acima de 70 anos para 
que compareçam às urnas e exerçam 
o seu direito ao voto e participem 
efetivamente das eleições deste ano.

Prefeitura Nota ‘A’
A Prefeitura de Manaus alcançou o 

nível máximo na última análise sobre 
Capacidade de Pagamento (Capag) 
do Tesouro Nacional e garantiu nota 

máxima, ‘A’, nos três indicadores que 
compõem a metodologia de cálculo 
da avaliação: liquidez, poupança cor-
rente e endividamento do município. 

A análise Capag monitora a situa-
ção fiscal dos entes subnacionais que 
podem realizar operações de crédito 
com garantia da União. 

Pela liberdade
O presidente da Aleam, deputa-

do Roberto Cidade, destacou o Dia 
Mundial da Liberdade de Imprensa 
comemorado em 3 de maio.

As comemorações do evento, 
neste ano, enfatizaram o tema 
“Jornalismo sob cerco digital: a era 
digital e o impacto na liberdade de 
expressão, na segurança dos jorna-
listas, no acesso à informação e na 
privacidade”. 

“Numa democracia, é importante 
o livre exercício dos profissionais de 
imprensa para aumentar o acesso 
às informações, promover a troca de 
ideias e suscitar os debates dos temas 
do nosso cotidiano, contribuindo, as-
sim, para uma sociedade melhor e 
mais participativa”, disse Cidade.

“Verdade absoluta”
Outro deputado a destacar o Dia 

Mundial da Liberdade de Imprensa 
foi o republicano Dermilson Chagas.

“Acredito que a liberdade de im-
prensa, junto com a existência dos 
partidos políticos, foi o que de melhor 
se conquistou para a democracia. 
É preciso diferenciar os jornalistas 
capacitados de quem comete difa-
mação, calúnia e ‘fake news’. A liber-
dade de imprensa deve ser mantida 
como verdade absoluta”, comentou 
o parlamentar.

Mães Guerreiras
A Rede Estadual de Mulheres Em-

preendedoras (Reme), vinculada à 
Frente Parlamentar Estadual de 
Apoio as Micro e Pequenas Empre-
sas (Frempeei), comemorou o Dia 
das Mães antecipadamente, ontem.

A festa ocorreu durante ação de 
orientação e formalização da Rede 
em parceria com o Instituto AME, do 
bairro Riacho Doce 1.

Na ocasião, o presidente da Frem-
peei, deputado Adjuto Afonso (UB), 
destacou a importância de incentivar 
o empreendedorismo junto às “mães 
guerreiras” do Amazonas.

Palanque lulista 
O deputado Zé Ricardo confirmou 

presença no lançamento da pré-
-campanha de Lula à Presidência 
da República, em São Paulo, neste 
sábado (7).

Quatro mil pessoas são esperadas 
no evento em que os petistas mostram 
grande preocupação com a segurança 
devido à polarização da disputa presi-
dencial com Jair Bolsonaro (PL). 

Piso dos enfermeiros
Nas redes sociais, o deputado fede-

ral Capitão Alberto Neto comemorou 
a aprovação do projeto de lei que al-
terou o piso salarial dos enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, auxiliares  
de enfermagem e parteiras.

O PL, do senador Fabiano Con-
tarato (REDE-ES), determina uma 
atualização monetária anual do piso 
da categoria com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), no valor mínimo inicial de R$ 
4.750, a ser pago, nacionalmente, 
pelos serviços de saúde públicos e 
privados. 

Serão quase 2,6 milhões de profis-
sionais ativos beneficiados pelo PL.

Aleam também ingressa no STF em
favor da Zona Franca de Manaus
Mais uma importante instituição entrou na luta direta pela Zona Franca de Manaus. 

Ontem, o deputado estadual Roberto Cidade (UB) protocolizou, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra os decretos assi-
nados pelo presidente Jair Bolsonaro que agridem a competitividade da Zona Franca da 
Manaus.  

Assinado por todos os parlamentares membros da Mesa Diretora, o documento reforça 
as ADIs ingressadas na Corte pelo Governo do Estado contra os decretos que mutilam 
a ZFM com a redução do IPI em até 35% e determinam o estado de falência do polo de 
concentrados de refrigerantes do modelo.

À advogada baiana Vera Lúcia Santana de Araújo, primeira mulher 
negra a ter o nome incluído na lista tríplice para indicação ao posto 
de ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em entrevista à Folha 
de São Paulo lembrou o quão racista é nossa sociedade, ao destacar 
que a indicação de uma mulher negra ao TSE é o primeiro caso em 
90 anos de tribunal. Ela disse ainda que, se for escolhida, não se 
intimidará por ingressar no tribunal em ano eleitoral conturbado.

Às intervenções nos rios da Amazônia. Um estudo da Rede Ambiental 
Mídia, formada por cientistas e jornalistas, revelou que 20% da Bacia 
Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, já estão altamente 
impactados por atividades como a mineração e a geração de energia 
hidrelétrica.  Os rios mais ameaçados são o Xingu, Tapajós, Tocantins 
e Madeira. O levantamento também mostra a importância das terras 
indígenas na proteção dos rios.   

SILAS LAURENTINODILVUGAçãO

DILVUGAçãO

Aplausos Vaias



Articulistas4
Manaus, sexta-feira 6 de maio de 2022

Os rios estão morrendo
Cada vez mais as atividades ilegais fomentam a degradação 

e a destruição dos rios da Amazônia. É o que aponta o índice 
IIAA (Índice de Impacto nas Águas da Amazônia), criado pela 
Ambiental Media, com apoio do Instituto Serrapilheira.

A escalada do desastre ambiental é acelerada, principal-
mente, pelos impactos das hidrelétricas e pelas  ativida-
des ligadas à mineração e ao garimpo. Os pesquisadores 
analisaram dados de hidroeletricidade, exploração mineral, 
hidrovias, agropecuária, degradação florestal, cruzamentos 
de rios com estradas, área urbana e mudanças climáticas 
em 11.216 microbacias da Amazônia Legal.

Segundo o IIAA, as microbacias mais preocupantes, casti-
gadas pelas hidrelétricas, envolvem os rios Madeira, Tapajós 
e Xingu. Todas essas áreas também são impactadas pelos 
estragos causados pelo uso de mercúrio nos garimpos proi-
bidos pela legislação ambiental.

De acordo com o IIAA, a bacia do Rio Putumayo-Içá é o 
corpo d’água tributário do Rio Amazonas que mais sofre 
com a mineração e o agronegócio, com impacto em 63% do 
percurso. Os desastres igualmente, são patentes em áreas 
indígenas, sobretudo em Rondônia.

Para Thiago Mdaglia, fundador da Ambiental Media e um 
dos pesquisadores, o índice IIAA desmistifica a grave situação 
da Amazônia como sendo culpa apenas do desflorestamento 
irracional. Na verdade, os impactos das hidrelétricas e dos 
garimpos clandestinos, aliados aos distúrbios causados pela 
agropecuária, turbinam a destruição da região, sem que os 
órgãos ambientais, desaparelhados, consigam combater 
exemplarmente os crimes cometidos contra os rios com os 
seus leitos comprometidos.

“Kajuru é vítima do corporativismo doentio do STF” 
Senador Eduardo Girão (Pode) sobre denúncias aceitas contra o senador Jorge Kajuru

Bivar tem só 0,3% em Pernambuco, seu Estado
O deputado Luciano Bivar, presidente do partido União Brasil, que se apresenta como pré-candi-

dato a presidente da República, tem a intenção de votos de apenas 0,3% dos eleitores do seu pró-
prio Estado, Pernambuco, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Opinião e divulgada na 
imprensa local. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bivar afirmou que sua candidatura é produto 
do “sentimento dos brasileiros”.

Fui!
O União Brasil abandonou 

as conversações com os de-
mais partidos de centro para 
definir uma candidatura única 
a presidente.

Brigalhada
O partido decidiu lançar 

“chapa pura”, segundo Bivar, 
diante da falta de unidade no 
MDB e PSDB em torno dos 
próprios candidatos.

Piorou
Em 2018, na eleição para 

deputado federal, Bivar teve 
2,72% dos votos, quase 118 mil. 
Com 0,3%, teria 13 mil votos 
para presidente, no estado.

Registro
O Instituto Opinião realizou 

a pesquisa entre 30 de abril e 
2 de maio e a registrou no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
sob nº 03100/22.

Abstenção pode sepultar a 
candidatura de Lula

Com a virada de Jair Bolso-
naro (PL) nas pesquisas entre 
as faixas etárias com o maior 
número de eleitores, a campa-
nha do PT está atenta para a 
liderança de Lula entre jovens 
com menos de 18 anos e ido-
sos com mais de 70 anos. Eles 
não são obrigados a votar e 
boa parte da vantagem petis-
ta é observada nessas faixas 
etárias. O PT depende não só 
da conquista do voto, mas do 
comparecimento às urnas. São 
cerca de 1,5 milhão de eleitores 
de 16 e 17 anos, e 14 milhões 
maiores de 70.

A que se apegar
No Paraná Pesquisa, Lula 

elevou a vantagem sobre Bol-
sonaro apenas entre eleitores 
16 e 24 anos: de 44,1% a 47,3%. 
Bolsonaro diminuiu.

Luz amarela acesa
O petista também leva van-

tagem entre os maiores de 

60 anos, mas a diferença caiu 
quase três pontos entre abril 
e maio. 

Metodologia
Os dados são do TSE e do 

levantamento Paraná Pesqui-
sas, feito com 2020 eleitores 
dos 26 Estados e DF, e registro 
nº BR-09280/2022.

Trairagem
Na mesma pesquisa que 

aponta Bivar (UB) com 0,3% 
em Pernambuco, o pré-can-
didato tucano João Doria apa-
rece com modestos 1,1% para o 
Planalto no Estado de Bruno 
Araújo, presidente nacional 
do PSDB.

O plano é outro
Para o deputado Alceu Mo-

reira (MDB-RS), após culpar 
a Ucrânia pela guerra, dizer 
que roubo não é crime, querer 
regular a imprensa e ofen-
der policiais, “Lula está cons-
truindo plano de vingança ao 
plano brasileiro”.

Auxílio-manicômio
Pergunta que não quer calar 

do jornalista perseguido por sua 
coragem, Cláudio Lessa: “Além 
de todos os penduricalhos sa-
lariais desfrutados pelos indi-
víduos que ocupam o STF, há 
também o auxílio-manicômio?”

Desconfiança bilionária
Os cartórios brasileiros ba-

teram recorde e arrecadaram 
R$23,4 bilhões no ano pas-
sado. A marca foi comemo-
rada por líderes da indústria 
da desconfiança instalada no 
Brasil, que aumentou o fatu-
ramento em 34%

Sem alternativa
Pesquisa em mais de 21 

mil postos revela que não 
houve redução dos preços 
da gasolina e do etanol em 
nenhuma região do Brasil. 
Segundo a TicketLog, as al-
tas este ano já somam 9% e  

3,1%, respectivamente.

Recuperação a jato
A Associação Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) confir-
mou que a retomada do setor 
aéreo segue forte. A deman-
da total subiu 76% em março 
comparado a 2021. No tráfego 
doméstico, a alta foi de 11,7%.

Chega
Alta da Selic já é vista como 

demasiada por membros da 
indústria e o presidente da 
Associação da Indústria Têx-
til, Fernando Valente, chama 
de ‘torniquete monetário’. “A 
questão é muito mais de ofer-
ta”, disse.

Boa pergunta
Walter Faiad, do Instituto Bra-

sileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), defendeu o projeto, no Sena-
do, que obriga companhias aéreas a 
despacharem as bagagens gratui-
tamente: “Onde está o preço bai-
xo, conforme o prometido quando 
começaram a cobrar as bagagens?”

Pensando bem...
...tem pré-candidato que acha 

que “vagabundo” é vírgula.

PODER SEM PUDOR
A gravata e o cabeleireiro
Certo dia, no Senado, Esperidião 

Amin (SC) e Cid Sabóia (CE) discutiam 
a cor da gravata do peemedebista 
cearense. O careca catarinense iro-
nizou, sugerindo que o colega ex-
portasse a gravata para a Espanha: 
suas cores fortes substituiriam com 
sucesso a capa vermelha usada pe-
los toureiros. Sabóia matou a pau: 
“Gostaria que você me informasse 
o endereço do seu cabeleireiro. Um 
dia eu posso precisar...”

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

‘SEGUE A ESPERANÇA’

Carmen Novoa

Desejo falar sobre o livro 
documental de Dom Luiz So-
ares Vieira (bispo emérito de 
Manaus, ex-vice-presidente 
da CNBB e acadêmico da Aca-
demia Amazonense de Letras) 
tem como título “NÃO PERDER 
A ESPERANÇA”. Tudo fruto da 
experiência apaixonante que 
Manaus lhe proporcionou 
desde 1992, ano em que to-
mou posse como arcebispo.  
A convite dos diretores dos 
jornais locais “Amazonas em 
Tempo” e “A Crítica”, Dom 
Luiz foi articulista aos do-
mingos. Totalizaria hoje se 
fôssemos computar, os vinte 
e um anos de escrita inin-
terrupta, 1.010 artigos (um 
mil e dez). E neles sempre 
persistia na procura da Zona 
Luminosa da Esperança. Sa-
bemos que a grande enfer-
midade do mundo conduz a 
carência das Virtudes Teolo-
gais: FE (crença-fidelidade), 
CARIDADE (crise moral e ética 
inversão desses valores es-
pirituais traduzidos em obras 
que são amores) E ESPERAN-
ÇA, esta última agonizante no 
homem do terceiro milênio. 
 O livro divide-se em 4 partes 
que tratam de suas razões 
de esperança: 1. MISSIONÁ-
RIOS, 2. AMAZÓNIA, 3. BRASIL, 
4. MUNDO e UM ESPECIAL, 
como apêndice contra toda 
a desesperança. Este livro - 
exortação de Dom Luiz - já 
no título “Não perder a espe-
rança” lembra muito o ditado 
popular que diz: “A esperança 
é a última que morre!” No 
entanto, não morre! Princi-
palmente nas páginas desde 
escrito. Em 1.010 crônicas do-
minicais sempre se dirigiam 
ao coração de cada um. E isso 
fazia os leitores comentarem, 
fidelizarem a publicação, e o 
aplaudirem, interessados em 
seus comentários. Falar com 
o coração... E privilégio con-
cedido a poucos como dom 
de Deus. Falar com o cora-
ção... E fazer pulsar de modo 
taquicardíaco os corações de 
cada um. Para seus leitores 
fiéis, Dom Luiz mantinha, ali 
naquele espaço jornalístico, 
uma espécie de ofício sagra-
do. Irmão gêmeo do sacerdó-

cio. Uma tarefa que cumpria 
descalçando sua alma como 
diante da sarça ardente.  
Quando diz: “Eu creio na ale-
gria!” indica a vida missionária 
em vocação genuína. Quando 
diz: “Eu creio na misericórdia!” 
explica que a palavra latina 
em sua etimologia significa 
miserere (compaixão) e cordia 
(coração), ou seja, compaixão 
do coração. É fácil falar com 
tecnicismo, em ritmo mate-
mático, estatístico, números 
e palavras áridas. O difícil é 
falar com autoridade, caris-
ma e palavras messiânicas. 
Essas mesmas que um dia 
desconcertaram Pilatos e en-
fureceram fariseus e Herodes. 
 As palavras recorrentes nessa 
obra são: VIOLENCIA INSE-
GURANÇA PÚBLICA – HUMA-
NIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE-
GRADADOS – INTOLERÃNCIA 
RELIGIOSA – INVERSÃO DE 
VALORES (éticos, morais, es-
pirituais...) DESPREZO As MI-
NORIAS E AOS MIGRANTES. 
Um sonho solitário e uma qui-
mera ou uma fantasia. Mas um 
sonho compartilhado como 0 
“NÃO PERDER A ESPERANÇA” 
é uma utopia coletiva. Um rep-
to possível. Um desafio. Quan-
do Martin Luther King, há 50 
anos, fez o seu famoso discur-
so “I have a dream” (Eu tenho 
um sonho) nas escadarias de 
Lincoln Memorial, construiu 
ali uma das mais poderosas 
utopias contemporâneas (O 
livro Utopia de Tomás Moro - 
queria denunciar os excessos 
de poder, a obsessão pelo ma-
terialismo, o individualismo 
em detrimento do coletivo).  
Mas utopia no caso deste li-
vro de D. Luiz não significa 
algo que não se alcança, mas 
o mérito histórico de achar 
o caminho da superação, do 
pacifismo social político alia-
do ao exercício da justiça para 
nulos. Quando ao sonho de 
vir um mundo mais humano 
habitável, estes sempre fo-
ram fontes de inspiração e 
premonição de criações ex-
traordinárias. SANTO AFONSO 
DE GREGÓRIO FUNDADOR DA 
CONGREGAÇÃO DOS REDEN-
TORISTAS ANDAVA EM CADEI-
RA DE RODAS E EVANGELIZAVA. 

Teóloga e membro da academia brasileira de letras
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Após reunião com Fux, Wilson Lima 
obtém apoio em processos futuros da ZFM
Encontro com Luiz Fux 
foi em Brasília, onde 
o governador cumpriu 
agenda para sensibili-
zar sobre a importân-
cia do Polo Industrial 
de Manaus

O governador Wilson Lima 
se reuniu, nesta quinta-
-feira (5), com o presi-
dente do Supremo Tribu-

nal Federal (STF), Luiz Fux, para 
tratar sobre as ações ajuizadas 
em defesa da Zona Franca de 
Manaus (ZFM).

Ele entregou ao ministro um 
memorial com os principais ar-
gumentos do Governo do Esta-
do para manutenção da garantia 
dos direitos constitucionais do 
modelo, incluindo indicadores da 
sua importância na geração de 
empregos no Amazonas.

“O ministro Fux deve participar 
desse processo noutro momento, 
quando as ações forem a plená-
rio para discussão do mérito. E 
ele se colocou à disposição para, 
assim que for superada a etapa 
anterior, colocar em pauta de 
imediato”, afirmou Wilson Lima, 
referindo-se às Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADIs) 
contra efeitos, para a ZFM, dos 
decretos que reduziu o Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI) em 35% no país e, também, 
que zerou o mesmo tributo para 
o polo de concentrados.

Para o governador, o Amazonas 
deve ser respeitado enquanto 
unidade da federação.

“Nossa preocupação é com a 
perda de competitividade das 
empresas que estão no Distrito 
Industrial e, sobretudo, com o 

DIVULGAÇÃO

desemprego que pode gerar no 
estado do Amazonas” declarou.

É importante destacar que 
excepcionalizar os produtos da 
Zona Franca não significa travar o 
desenvolvimento do restante do 
Brasil. A Zona Franca de Manaus 
não é um peso para o Brasil, faz 
parte da indústria brasileira e o 
estado do Amazonas também é 
Brasil”, frisou.

Participaram do encontro com 
o ministro Fux, o presidente da 
Assembleia Legislativa do Ama-
zonas (Aleam), Roberto Cidade, 
o procurador-geral do Estado, 
Giordano Bruno Costa da Cruz, o 
secretário estadual de Fazenda, 
Alex Del Giglio, e o deputado es-
tadual Péricles Nascimento.

O governador ressaltou a im-
portância de uma resposta rápida 

do STF quanto à preservação dos 
direitos constitucionais da Zona 
Franca de Manaus e que, por esse 
motivo, tem mantido diálogo com 
os ministros do Supremo. Ontem 
(4), o governador Wilson Lima es-
teve com o ministro Alexandre de 
Moraes, que é relator da ADI que 
questiona o corte na alíquota de 
concentrados para refrigerantes, 
que afeta duramente o polo de 
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Lei que estabelece o Serviço de Inspeção 
Municipal em Manaus é aprovada na CMM

DIVULGAÇÃO

A Lei vai à sanção do prefeito David Almeida 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Ma-
naus (CMM) aprovou, nesta 
semana, o novo texto da pri-
meira etapa do processo de 
reinstalação do Serviço de Ins-
peção Municipal (SIM), que 
passará por apreciação do Mi-
nistério da Agricultura, e en-
trará em vigor após a sanção do 
prefeito David Almeida. Com 
o novo texto da lei, que é de 
2017, e estava desatualizado, 
a Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abastecimen-
to, Centro e Comércio Informal 
(Semacc), busca a adequação 
e reativação do serviço, que é 
de grande importância para o 
setor primário do município.

O SIM é o mecanismo res-
ponsável pela inspeção e 
fiscalização de estabeleci-
mentos que produzem e ma-
nipulam alimentos de origem 
animal e derivados, bem como 
os abatedouros no município 

de Manaus. Cabe ao SIM, a fis-
calização, desde a procedên-
cia da matéria-prima, como 
carne e leite, até a higiene e 
uniforme dos funcionários, e 
o acompanhamento da ma-
nipulação dos alimentos até 
o produto final, garantin-
do não só a segurança ali-
mentar para quem consome, 
mas a venda do produto em  
vários mercados.

De acordo com o secretário 
da Semacc, Wanderson Costa, 
a reinstalação do SIM segue 
algumas etapas, mas a meta 
é ter o Serviço de Inspeção 
Municipal em pleno funcio-
namento até o fim deste ano.

“O Serviço de Inspeção Mu-
nicipal faz parte das estraté-
gias do plano de governo do 
prefeito David Almeida. Essa 
lei estava desatualizada, mas 
existem fases desse processo, 
nós já avançamos bastante e 
agora vamos submeter o texto 

do decreto que regulamenta 
a nova lei para apreciação do 
Ministério da Agricultura e só 
depois levar à sanção do pre-
feito David Almeida, para que 
realmente seja estabelecido o 
início do serviço de inspeção 
municipal pela Semacc. Pode-
mos considerar, a aprovação 
do novo SIM, como um grande 
avanço para a produção rural, 
esta semana”, destacou Wan-
derson Costa.

“O parlamento municipal 
aprovou o Serviço de Inspe-
ção Municipal, uma legislação 
extremamente moderna, por-
que ela permite aos nossos 
produtores que eles possam 
comercializar não só na cidade 
de Manaus, mas até mesmo 
em outros municípios e até em 
outros Estados da Federação”, 
enfatizou o vereador Eduardo 
Alfaia, presidente da Comissão 
de Agricultura da Câmara Mu-
nicipal de Manaus.

O governador ressaltou a importância de uma resposta rápida do STF em processos futuros envolvendo a ADI

fabricantes do Amazonas. 
Na noite anterior, o governador 

Wilson Lima também se reuniu 
com o ministro Alexandre de Mo-
raes, relator da ADI contra os 
efeitos negativos sobre a ZFM. 
As reuniões marcam a pressão 
realizada pelo Governo do Estado 
e pela bancada federal do Ama-
zonas para reverter o decreto  
de Bolsonaro. 
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Brasil ganha mais 2 milhões de
jovens eleitores, afirma TSE

O voto é obrigatório a 
partir dos 18 anos, mas 
os jovens com 16 ou 
17 anos, que tiraram o 
título de eleitor até o 
dia 4 de maio, terão a 
opção de votar 

O Brasil ganhou mais 2 
milhões de eleitores jo-
vens desde o início do 
ano, um aumento de 

47,2% em relação ao mesmo 
período de 2018, segundo ba-
lanço divulgado nesta quinta-
-feira pelo presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Edson Fachin.

“Entre janeiro e abril deste ano 

DivulgaçãO

DivulgaçãO

Bolsonaro sencionou Plano  

Forças Armadas pedem 
documentos sobre eleições 

desconfiança

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) recebeu, 
nesta quinta-feira (5), 
ofício do ministro da De-
fesa, general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, com 
pedido para que sejam di-
vulgados todos os ques-
tionamentos sobre as 
eleições deste ano feitos 
pelas Forças armadas. O 
ato é endereçado ao pre-
sidente da Corte Eleitoral, 
Edson Fachin.

as indagações estão 
em cinco ofícios enviados 
pelo general de Divisão 
do Exército Heber garcia 
Portella, integrante da Co-
missão de Transparência 
Eleitoral do TSE. 

No ano passado, o TSE 
apresentou 700 páginas 
de respostas aos ques-
tionamentos das Forças 
armadas sobre o proces-
so eleitoral. No entanto, 
o Ministério da Defesa 

cobra agora a divulgação 
de documento enviado em 
fevereiro deste ano.

O pedido ocorre no mes-
mo momento em que o 
presidente Jair Bolsonaro 
(Pl) tem afirmado, com 
frequência, que a Corte 
deve atender às suges-
tões das Forças armadas 
enviadas à Justiça Elei-
toral. Segundo o chefe 
do Executivo federal, as 
ideias dos militares pre-
cisam ser acolhidas “para 
o bem de todos”.

Durante evento pela 
“liberdade de expressão”, 
realizado no Palácio do 
Planalto, em 27 de abril, 
o presidente afirmou que 
os militares apresentaram 
sugestões ao TSE para 
uma espécie de apuração 
paralela. Na mesma ceri-
mônia, disse que é preciso 
existir uma maneira para 
“se confiar nas eleições”.

o país ganhou 2.042.817 novos 
eleitores entre 16 e 18 anos, que 
no dia 2 de outubro compare-
cerão às urnas para exercer o 
nobre e digno direito do voto”, 
disse Fachin, ao atribuir esse 
acréscimo se deve à mobilização 
encabeçada pelo tribunal que 
teve adesão espontânea da so-
ciedade –celebridades como a 
cantora anitta e mesmo atores 
de Hollywood contribuíram para 
animar os mais jovens.

No total, só nos últimos 31 dias 
foram registrados 8.951.527 pe-
didos de regularização eleitoral.

O voto é obrigatório a partir dos 
18 anos, mas os jovens com 16 ou 
17 anos no dia da eleição terão a 
opção de votar se tiraram o título 
de eleitor até o dia 4 de maio.

No balanço, Fachin disse que 
a Justiça Eleitoral “não medirá 
esforços para realizar eleições 
limpas, transparentes, com paz 

e segurança”.
O presidente Jair Bolsonaro 

tem feito ataques a Fachin e ao 
sistema de votação, colocando 
em dúvida a confiabilidade das 
urnas eletrônicas sem apresen-
tar evidências das alegações.

TSE comemora marca histórica  
ao encerrar o cadastro eleitoral 
para as Eleições 2022, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) celebra 
a superação de todos os recor-
des já registrados pela Justiça 
Eleitoral. O anúncio foi feito pelo 
presidente do Tribunal, ministro 
Edson Fachin, na abertura da 
sessão dessa quinta-feira (5).

Esse número representa um 
aumento de 47,2% em relação 
ao mesmo período em 2018 e 
de 57,4% em relação aos qua-
tro primeiros meses do ano em 
2014. as ações da Justiça Eleito-
ral realizadas durante a Semana 
do Jovem Eleitor, entre os dias 

14 e 18 de março, se refletiram 
nos números.

Segundo Fachin, a juventude 
brasileira foi convocada a parti-
cipar das eleições em outubro, 
e a resposta foi impressionante.

Em março deste ano, o Brasil 
contou com o ingresso de 522.471 
novos eleitores de 16 a 18 anos. 
Em abril esse número foi de 
991.415 jovens com o primeiro 
título, um salto de 89,7% quando 
comparado ao mês anterior.

a Justiça Eleitoral mostrou 
toda a força que tem nessa 
reta final do fechamento do 
cadastro eleitoral para as Elei-
ções 2022, encerrado no dia 
de ontem. Nos últimos 31 dias, 
foram registrados 8.951.527 pe-
didos, sendo 4.557.342 de forma 
presencial nos cartórios pelo 
sistema Elo e 4.394.185 solici-
tações feitas de forma virtual 
pelo Título Net.

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.

por justiça salarial entre homens e mulheres 
as mulheres são maioria da po-

pulação e do eleitorado brasileiro, 
além de estarem, graças à luta 
de várias gerações, inseridas no 
mercado de trabalho em diver-
sas ocupações. a diferença salarial 
entre homens e mulheres, entre-
tanto, ainda é muito grande e esse 
debate precisa ser colocado em 
evidência na sociedade. 

Estudo recente do iBgE aponta 
que as mulheres ganham menos 
que os homens em todas as ocu-
pações selecionadas na pesquisa. 
Mesmo com uma queda na de-
sigualdade, as trabalhadoras ga-
nham, em média, 20,5% menos 
que os trabalhadores no Brasil. a 
diferença salarial entre os gêne-
ros segue neste patamar elevado 
mesmo quando se compara tra-
balhadores do mesmo perfil de 
escolaridade e idade e na mesma 
categoria de ocupação. 

O curioso é que a pesquisa “Es-
tatísticas de gênero: indicadores 
sociais das mulheres no Brasil”, di-
vulgada em março deste ano pelo 

iBgE, constatou que as mulheres 
são maioria no ensino superior. 
Mesmo com tripla jornada (estudo, 
trabalho e filhos), elas dominam as 
faculdades. No grupo com 25 anos 
ou mais de idade, 19,4% das es-
tudantes tinham ensino superior 
completo, em 2019, contra 15,1% 
dos homens. Na faixa de 45 a 54 
anos, 19,4% das mulheres tinham 
nível superior contra apenas 13,8% 
dos homens com a mesma titula-
ção, segundo o estudo.

Mesmo sendo maioria com di-
ploma de graduação, as mulheres 
recebem menos que os homens. 
Pior, apenas 34,7% dos cargos ge-
renciais estão ocupados pelo sexo 
feminino, conforme apurou o iBgE.

Outro dado interessante diz res-
peito ao desemprego, que atinge 
principalmente as mulheres. a 
maioria das brasileiras em idade 
de trabalhar está fora do mercado 
ou em ocupações precárias. Dos 12 
milhões de brasileiros desempre-
gados, 6,5 milhões são mulheres, 
segundo última pesquisa do iBgE. 

a taxa de desocupação dos ho-
mens ficou em 9% no final de 2021, 
enquanto que a das mulheres foi 
de 13,9%.

Trazidos à luz, todos esses dados 
reforçam um problema estrutu-
ral, um machismo histórico que 
está enraizado na nossa socieda-
de. Como pode ser possível que 
as mulheres, mesmo ocupando 
cargos idênticos aos dos homens, 
receberem salário menor? 

acredito que isso tudo tem a ver 
com falta de representação polí-
tica, pois as mulheres são minoria 
nos parlamentos. No amazonas, 
por exemplo, somos apenas cinco 
deputadas entre 24 integrantes da 
assembleia legislativa. O Brasil é 
apenas 142º na lista internacio-
nal que aponta a participação de 
mulheres na política. Em síntese,  
discutir igualdade salarial e opor-
tunidades iguais para homens e 
mulheres no mercado de trabalhar 
é falar de avanços civilizatórios 
fundamentais para que o Brasil 
cresça como sociedade.

Bolsonaro 
fortalece combate 
ao feminicídio

Está publicada no Diá-
rio Oficial da união des-
ta quinta-feira (5), a lei 
14.330/22 que inclui o 
Plano Nacional de Pre-
venção e Enfrentamento 
à violência contra a Mu-
lher como instrumento de 
implementação da Políti-
ca Nacional de Segurança 
Pública e Defesa Social.

a norma determina a 
previsão de ações, estra-
tégias e metas específicas 
sobre esse tipo de vio-
lência que devem ser im-
plementadas em conjunto 
com órgãos e instâncias 
estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, respon-
sáveis pela rede de pre-
venção e de atendimento 
das mulheres em situação 
de violência.

Depois de passar pela 
Câmara, o texto foi aprova-
do pelo Senado em março, 
como parte da pauta prio-
ritária da campanha 21 Dias 
de ativismo pelo Fim da 
violência contra a Mulher.

a matéria faz parte de 
novas ações encabeçadas 
pelo governo Federal de 
aumentar as punições para 
agressores. Cinco estados 
do Brasil registraram jun-
tos, em 2021, cerca de 409 
crimes de feminicídio, ou 
seja, crimes cometidos em 
função da vítima ser do gê-
nero feminino.

PLanaLTo

a vinda de Bolsonaro ao amazonas 
deve causar novos desdobramen-
tos no clima tenso gerado pelo 
decreto de redução de iPi para 
Zona Franca de Manaus 
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divulgação

Governo do AM vai selecionar 416 professores
divulgação

Profissionais  irão preencher vagas em regime temporário nas escolas estaduais

PROCESSO SELETIVO DA SEDUC

o governo do amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Educação e des-
porto, abriu as inscrições 
para o Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) 2022, 
para a contratação de 416 
professores que devem atu-
ar na rede estadual. 

as inscrições são gratui-
tas, a partir do dia 16 de 
maio, e seguem até o dia 
26 de maio pela internet. os 
editais estão disponíveis no 
link: https://bit.ly/3Fi0c70.

São dois editais, que con-
templam três modalidades 
de ensino. No total, são 148 
vagas para atuação no Ensi-
no Regular, 63 para Ensino 
Mediado por Tecnologia e 

205 vagas para o Ensino in-
dígena. os profissionais irão 
preencher vagas em regime 
temporário nas escolas es-
taduais da capital e interior 
do estado.

 o edital nº 02/2022, visa 
à contratação de docentes 
que possuam, além dos co-
nhecimentos acadêmicos, 
noções sobre os povos tra-
dicionais e a cultura dos 
povos indígenas. 

o resultado parcial do 
processo seletivo será di-
vulgado no dia 18 de junho. 
a lista final está prevista 
para o dia 28 de junho de 
2022, e a primeira convoca-
ção deverá ser realizada no 
dia 30 de junho de 2022. a 

validade do certame será de 
12 meses a contar da data da 
homologação do PSS. 

Outros municípios
além de Manaus, o edi-

tal contempla, ainda, va-
gas para os municípios de 
amaturá, atalaia do Nor-
te, Barreirinha, Benjamin 
Constant, Beruri, Coari, Ja-
purá, Boca do acre, Borba, 
Humaitá, ipixuna, itacoatia-
ra, Jutaí, Manicoré, Maués, 
Manaquiri, Nhamundá, 
Novo airão, Parintins, Paui-
ni, Santa isabel do Rio Ne-
gro, São gabriel da Cacho-
eira, São Paulo de olivença, 
Tabatinga, Tonantins, Tefé, 
uarini e urucará.

Economia
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Objetivo da visita é cons-
truir mecanismos de fi-
nanciamento para impac-
tar cadeias produtivas de 
bioeconomia e turismo no 
Amazonas

36 municípios do interior.
a agenda com o BNdES iniciou 

na segunda-feira (02/05), com 
uma reunião na sede da Sema, 
envolvendo secretários e repre-
sentantes de agências do governo 
do amazonas. o encontro se es-
tendeu a uma visita ao Centro de 
Biotecnologia da amazônia (CBa). 

Turismo de base comunitária 
Na quarta-feira (04/05), o gru-

po iniciou as visitas in loco. o 
primeiro destino foi a vila do aca-
jatuba, a Reserva de desenvol-
vimento Sustentável (RdS) Rio 
Negro, em iranduba (distante 27 
quilômetros de Manaus). 

a vila tem como principal fonte 
de renda o turismo de base comu-
nitária, oferecendo aos visitan-

tes a possibilidade de conhecer 
pousadas, central de artesanato, 
orquidário, berçário de quelônios 
e várias outras atividades.

Vivência na floresta 
Nesta quinta-feira (05/05), a 

comitiva seguiu para Novo ai-
rão, um dos principais destinos 
turísticos de vivência na floresta, 
no estado. No local, a comitiva 
conversou com empresários do 
turismo e visitou outros modelos 
de base comunitária. 

a equipe também esteve na 
Fundação almerinda Malaquias, 
acompanhando projetos finan-
ciados pelo 

Fundo Amazônia.
a ideia é que, a partir destas 

visitas, o governo do amazonas 
e o BNdES possam encontrar 
mecanismos de financiamento 
rápidos e robustos para gerar 
emprego e renda, aliados à con-
servação ambiental.

Diálogo
o superintendente de plane-

jamento do BNdES, Pedro Moes 
iooty de Paiva, reforçou a im-
portância do diálogo entre as 
instituições. “Nós vimos que as 
iniciativas do governo do ama-
zonas têm muita conexão com 
as atividades e as ações que o 
Banco está fazendo na região. a 
gente viu aqui que tem poten-
cialidade de atuação em várias 
frentes”, disse.

Sobre o BNDES 
Fundado em 1952 e atualmente 

vinculado ao Ministério da Econo-
mia, o BNdES é o principal instru-
mento do governo Federal para 
promover investimentos de longo 
prazo na economia brasileira. Suas 
ações têm foco no impacto socio-
ambiental e econômico no Brasil. 

o Banco oferece condições es-
peciais para micro, pequenas e 
médias empresas, além de linhas 
de investimentos sociais, direcio-
nadas para educação e saúde, 
agricultura familiar, saneamen-
to básico e transporte urbano. 
Em situações de crise, o Banco 
atua de forma anticíclica e auxi-
lia na formulação das soluções 
para a retomada do crescimento  
da economia.

Na comitiva composta por 
membros da Secretaria 
de Estado do Meio am-
biente (Sema) e do Ban-

co Nacional de desenvolvimento 
Econômico e Social (BNdES), uma 
série de visitas estratégicas a 
modelos de cadeias produtivas 
de bioeconomia e turismo do 
amazonas  ocorreu essa semana 
nos municípios de Manaus, Novo 
airão e iranduba. 

Proposta
o secretário de Estado do Meio 

ambiente, Eduardo Taveira, ex-
plica a proposta das visitas.  “o 
objetivo da vinda da equipe do 
BNdES aqui, ao amazonas, é aju-
dar a construir modelos de finan-
ciamento que possam impactar 
diretamente cadeias produtivas 
e trazer geração de renda para 
o estado”, afirmou.

Sondagem
de acordo com o titular da 

Sema, esta é uma primeira etapa 
de sondagem da equipe técnica 
e também da diretoria do Banco, 
para entender as oportunidades 
disponíveis no estado. “a escolha 
do amazonas se deu pela relação 
que o governo do amazonas tem 
com o BNdES, do ponto de vista 
da construção de projetos”, disse.

“Fomos um grande executor - e 
ainda executamos - um programa 
do Fundo amazônia. Então todo esse 
compromisso e expertise ajudou a 
trazer o Banco para cá”, acrescen-
tou Taveira ao referir-se ao Proje-
CaR - Projeto de implementação 
do Cadastro ambiental Rural (CaR), 
que tem apoiado a ampliação de 
inscrições, análises e retificações em 

BNDES visita Manaus, 
Novo Airão e Iranduba

as visitas têm o objetivo de estudar os projetos e comunidades para concessão de financiamentos

INVESTIMENTOS
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O presidente da Potássio do 
Brasil, Adriano Espeschit, 
esclareceu sobre a implan-
tação do Projeto Potássio 

Autazes para procuradores, mi-
nistros e autoridades de diversos 
segmentos, entre eles o de ferti-
lizantes e o de mineração do País, 
em Brasília, durante o evento “A 
Produção Nacional de Fertilizan-
tes e Seus Impactos Econômicos, 
Ambientais e Sociais”, que come-
çou dia 4 e terminou ontem  (5). 
“Não vamos desmatar um hectare 
sequer porque essa área já foi des-
matada por ocupações anteriores. 
Não existe nenhuma degradação 
em áreas que nós vamos ocupar 
na superfície. Mesmo assim, nós 
temos o compromisso de reflo-
restar uma área dez vezes maior 
do que essa área que nós vamos 
ocupar na superfície”, afirmou. 
 Além disso, Espeschit reforçou 
que a empresa tem o Programa 
Autazes Sustentável (PAS), com 
mais de 30 projetos socioeconô-
micos-ambientais para aplicar na 

DIvulgAçãO

Empresa explicou que a extração de potássio em Autazes será sustentável 

região. um deles é o de forneci-
mento subsidiado de Cloreto de 
Potássio para agricultores familia-
res, para evitar que haja desma-
tamento por conta da atividade. 
 “Depois de plantar uma, duas, três 
vezes, acabou. O solo fica pobre. 
Se o agricultor não tem dinheiro 
para comprar fertilizante, o que ele 
faz? um dos nossos programas é 
subsidiar Potássio para quem fizer 
programas dessa forma adequada-
mente. Estamos buscando parcei-
ros, como a Embrapa, por exemplo, 
para nos ajudar a fazer o critério 
disso”, esclareceu.

O presidente da Potássio do Brasil 

explicou que a extração do Potássio 
na região também será sustentável, 
pois utilizará o método de câmaras 
e pilares. As câmaras são abertas e 
os pilares darão sustentação. Depois, 
será retirada a Silvinita, um minério 
composto de Silvita, que é o Clo-
reto de Potássio, e Halita, que é o 
Cloreto de Sódio (Sal de Cozinha). 
“É uma mineração extremamen-
te sustentável. É engenharia pura. 
Sustentabilidade é usar a enge-
nharia de forma adequada”, disse. 
 Durante o evento, o ministro de 
Minas e Energia, Bento Albuquer-
que, disse que é possível desenvolver 
economicamente o país viabilizando 

projetos de oferta de fertilizantes, 
como o Projeto Potássio Autazes, 
considerado estratégico para o País. 
 Ele lembrou que o Brasil tem a opor-
tunidade de expandir a produção de 
fertilizantes e sair da condição de 
um dos maiores importadores no 
mundo e da dependência externa. 
 “Apesar da abundância e dos inú-
meros recursos naturais e riquezas 
que possuímos em nosso território, 
somos um dos maiores importadores 
mundiais de fertilizantes, situação 
que nos diferencia de outros gran-
des consumidores e nos expõe a 
riscos de abastecimento, como vi-
venciado a partir dos conflitos in-

Presidente da Potássio do 
Brasil esclareceu sobre o 
Projeto Potássio Autazes 
em evento do MPF, que se 
encerrou ontem (5 ), com o 
procurador-geral da Repú-
blica e ministros, em Brasília

‘Potássio Autazes’ promete sustentabilidade 
e reflorestamento no interior do AM

Da redação 

ternacionais atuais”, disse o ministro. 
 O procurador-geral da República 
(PgR), Augusto Aras, também falou 
da relevância do projeto de potássio 
na Amazônia, citando os esforços 
para promover a sustentabilidade, 
a diplomacia e a segurança jurídica 
em meio ao atual cenário de crise na 
ucrânia e Rússia, grandes exporta-
doras de fertilizantes para o Brasil. 
 “De um lado, a diplomacia brasilei-
ra tem mantido boas relações com 
nossos principais fornecedores de 
insumos. De outro lado, as reservas 
de potássio da Amazônia, um dos 
fertilizantes mais usados na agri-
cultura, são encontradas em parte 
considerada fora de Terras Indígenas, 
segundo estudos da universidade 
Federal de Minas gerais”, ressaltou. 
 Atualmente, o Projeto Potássio Au-
tazes da Potássio do Brasil está em 
fase de licenciamento ambiental, já 
possui a licença Prévia (lP), e aguar-
da a licença de Instalação (lI) uma 
vez que a consulta ao povo indígena 
Mura de Autazes e Careiro da várzea 
foi deflagrada desde 2019, fruto de 
um acordo judicial entre a empresa 
e o Povo Mura, na Justiça Federal. 
 

Potássio do Brasil
A Potássio do Brasil é uma empresa 

privada brasileira, com atuação na 
região amazônica desde 2009. Pos-
sui investidores brasileiros, ingleses, 
australianos e canadenses, somando 
15% de investidores nacionais e 85% 
estrangeiros, com perspectivas de 
atração de mais investidores brasilei-
ros à medida que o Projeto Potássio 
Autazes é desenvolvido.

Mineração 
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Comandante prega justiça 
em velório de Isaías, cabo da PM
A polícia já possui a 
suspeita de quem te-
nha cometido o crime 
contra o policial. O 
corpo foi em transla-
do para Primavera, no 
Pará, onde ele nasceu

Carlos Araújo

O velório do CB PM Isaías 
Cardoso de Oliveira Filho, 
38, encontrado morto no 
quintal de uma residên-

cia - onde ocorreu um triplo ho-
micídio - no bairro Tarumã, Zona 
Norte de Manaus, foi marcado 
pela comoção dos colegas de 
farda da Polícia Militar do Estado 
do Amazonas (PMAM). 

A cerimônia aconteceu no 
Complexo do Comando Geral da 
Polícia Militar, na manhã quinta-
-feira (5), na rua Benjamin Cons-
tant, bairro Petrópolis, Zona Sul  
de Manaus.

Isaias Cardoso foi homenage-
ado pelos PMs e o Comandante 
Geral da Polícia Militar, Cel. Mar-
cus Vinícius, deixou claro que 
a corporação vai encontrar os 
autores do crime.

“Queremos deixar claro à so-
ciedade amazonense que nós 
não iremos descansar até que 
justiça seja feita. Iremos traba-
lhar diuturnamente. Essa foi uma 
ordem direta do governador Wil-
son Lima. Deste ontem (4), eu 
estou na rua e vou continuar na 
rua, junto com nossa tropa, até 
que esse crime seja solucionado”, 
afirmou o Cel.

Marcus Vinícius também afir-

REPRODUÇÃO

Comandante Geral da Polícia Militar, o Cel. Marcus Vinícius deixou claro que a corporação vai encontrar os autores do crime que vitimou o cabo Isaías Filho

mou que já existe a suspeita de 
quem tenha cometido este crime. 
“Temos uma pista sim e esta-
mos estudando a possibilidade 
de, até o final do dia, divulgarmos 
a foto daquelas pessoas que es-
tamos perseguindo. É muito duro 
para a gente perder um com-
panheiro que, verdadeiramen-

te, deu a vida pela segurança”,  
comenta emocionado.

Ainda na tarde desta quinta, o 
corpo do CB PM Isaias Cardoso 
foi em translado para a cida-
de de Primavera, no Pará, de 
onde o PM era natural. Ele re-
ceberá as últimas homenagens e  
será sepultado.

Conforme informações do 
tenente-coronel da PM, Eddie 
Censa, embora o corpo do policial 
tenha sido encontrado no local de 
outro crime, a polícia descarta a 
relação com o triplo homicídio.

Ainda conforme o tenente, o 
cabo foi vítima de uma possível 
retaliação, pois Isaías vinha sendo 

ameaçado de morte na área, por 
ser um policial que combatia o 
tráfico na região.

“Ele era um policial nato, um 
cara produtivo que trazia resul-
tado, um cara que honrava a far-
da. Na sua folga não perturbava 
ninguém”, disse o policial durante 
o velório.

Suspeito de executar gari é 
preso na zona rural de Manaus

Homem não consegue fugir 
e é executado no Terra Nova

REPRODUÇÃO

Suspeito buscou refúgio na zona rural da capital, mas foi encontrado

Luana Lima

Um homem, identificado 
como Fábio Alexandre e sus-
peito de ter assassinado o agen-
te de coleta de lixo, foi preso, 
na tarde desta quinta-feira (5), 
em uma comunidade situada na 
zona rural de Manaus.

A prisão ocorreu por volta das 
14h30 durante buscas realiza-
das pela equipe da Delegacia 
Especializada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS). O homem 
que estava escondido na zona 
rural é apontado como o autor 
do disparo que matou o gari, 
Aldenir Castilho, de 25 anos.

Na ocasião do crime, a vítima 
estava trabalhando, realizando 
a coleta diária na rua S6, no bair-
ro Japiim, na Zona Sul, quando 
se assustou durante um assalto 
e acabou sendo alvejado com 
disparos de arma de fogo.

Aldenir ainda foi socorrido 
para o Hospital e Pronto-So-
corro 28 de Agosto, mas ao 
passar por procedimentos não 
resistiu aos ferimentos e mor-

prisão execução

reu na unidade.
O delegado Ricardo Cunha, ti-

tular da DEHS disse que mais 
informações sobre a prisão serão 
repassadas durante uma coletiva 
marcada pela assessoria.

Lamento
De acordo com a irmã de Al-

denir, Elisangela Rodrigues, ele 

saiu de Benjamin Constant de-
vido a dificuldades de encontrar 
emprego. A vítima veio primeiro 
há três anos e, após conseguir o 
emprego, trouxe a esposa e as 
duas filhas, de 4 e 7 anos, para 
morar na cidade.

O corpo do gari foi velado 
e sepultado no município de 
Benjamin Constant. 

Elizeu Lopes

Um homem identifica-
do como Darlison Gomes 
de Moura, de 25 anos de 
idade, foi executado com 
vários tiros na noite desta 
quinta-feira (5), na rua 
Jonatas, do bairro Colônia 
Terra Nova, na Zona Norte 
de Manaus.

Segundo informações 
dos policiais militares do 
Comando de Policiamen-
to de Área (CPA Norte), 
por volta das 20h Darlison 
estava em frente a um 
ponto de venda de drogas, 
na mesma rua, junto de 
outros homens. Eis que 
um carro parou e indi-
víduos saíram armados. 
O grupo de homens, ao 
ver o veículo, correu, mas 
Darlison ficou para trás e  
foi executado.

Segundo moradores, 
ele tinha uma munição 
alojada na perna esquer-
da, por ter sido atacado há 
dias. Ele morreu no local.

Três viaturas da Polí-
cia Militar do Amazonas 
(PMAM) isolaram o lo-
cal e o Departamento de 
Polícia Técnico Científi-
ca (DPTC) fez a perícia, 
constatando que o jovem 
levou cinco tiros no tórax 
e na cabeça, de revólver 
calibre 38.

Além do ataque sofrido 
há dias, segundo informa-
ções preliminares, Darli-
son também utilizava tor-
nozeleira eletrônica.

A Delegacia Especia-
lizada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS) vai in-
vestigar o caso. Segundo 
informações do sistema 
policial, Darlison Gomes 
tinha envolvimento com 
o tráfico de drogas. O 
ataque, de acordo com a 
linha de investigação da 
Polícia Civil do Amazonas 
(PC-AM) foi feito por uma 
facção rival, que tem o 
intuito de tomar o con-
trole das vendas de droga  
da localidade.
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Por Dia das Mães, Wilson Lima adianta Auxílio

Também foram dis-
cutidas na reunião 
formas de tornar os 
espaços urbanos do 
município mais atra-
tivos para as pessoas

   Da redação

Os espaços dos parques e 
praças construídos atra-
vés do Programa Social e 
Ambiental de Manaus e 

Interior+ (Prosamin+) terão um 
novo formato de administração. 

TIAgO COrrêA/ugPe

LuCAS SILVA/SeCOM

regularmente, o pagamento mensal do Auxílio de r$ 150 é efetuado pelo governo no dia 15 de cada mês

Isso porque, nesta quinta-feira 
(5), a unidade gestora de Proje-
tos especiais (ugPe) definiu as 
condições do novo convênio fir-
mado entre governo do Amazo-
nas e Prefeitura de Manaus para 
a administração dos espaços. 

O novo convênio está inseri-
do no protocolo de intenções 
assinado pelo governador Wil-
son Lima e o prefeito David 
Almeida, que vai permitir, além 
da manutenção, um melhor 
aproveitamento dos espaços  
do Prosamin+. 

O secretário municipal de 
limpeza pública, Altevi Morei-
ra, destacou a importância do 
trabalho integrado para a con-

servação dos espaços públicos 
na cidade e o interesse do mu-
nicípio em receber e cuidar dos 
parques do Prosamin. “A gente 
sabe que é de responsabilidade 
da Prefeitura cuidar de tudo o 
que está na cidade. e nós vamos 
dar manutenção, fazer a limpeza 
continuamente e cuidar desses 
parques e praças, que são nos-
sos”, reforça.

Ao todo, serão repassados 
para a Prefeitura de Manaus 
11 parques e 19 praças. Con-
forme o secretário da Semacc, 
Wanderson Costa, nos espaços 
estão instalados quiosques e 
pontos comerciais que podem 
ser explorados comercialmente 

por pequenos empreendedores 
de Manaus.

Conforme explicou o coorde-
nador executivo da ugPe, enge-
nheiro civil Marcellus Campêlo, 
os espaços já haviam sido repas-
sados para a Prefeitura, na ges-
tão anterior a do prefeito David 
Almeida, através de um convênio 
com o Implurb, que agora será 
renovado com a Semulsp.

“estamos nos últimos detalhes 
do convênio que vai ser firma-
do com a Semuslp para que o 
órgão possa tomar conta dos 
parques, fazer a manutenção e 
deixar em perfeitas condições 
para a população de Manaus  
utilizá-los”, explicou.

Além das atribuições de cada 
órgão, foram discutidas na reu-
nião formas de tornar os espa-
ços urbanos do município mais 
atrativos para a população, 
movimentando a parte cultural 
com shows e espetáculos e in-
centivando a prática esportiva 
nesses locais.

O convênio que repassa 
os parques e praças do Pro-
samim para a Prefeitura de 
Manaus deve ser formalizado 
nas próximas semanas. An-
tes disso, haverá uma  visi-
ta técnica para que os órgãos 
municipais  possam conhecer 
todas as estruturas e fazer o  
tombamento patrimonial.

dia das mães

O pagamento do Auxílio es-
tadual Permanente será feito 
nesta sexta-feira (6), e não 
somente no dia 15 como nos 
outros meses. O governador 

Wilson Lima deu a autorização 
da antecipação da parcela de 
maio por homenagem ao Dia 
das Mães, comemorado neste 
domingo (8). A antecipação 

deve injetar aproximadamen-
te r$ 45 milhões na economia 
do estado, beneficiando capi-
tal e interior. 

“eu acabei de autorizar a an-

Governo e Prefeitura alinham novo 
convênio para gerência do Prosamin

tecipação do Auxílio estadual 
Permanente para esta sexta-
-feira, dia 6, para que essas 
mães que são beneficiadas por 
esse programa, que é o maior 
programa de distribuição de 
renda, possam passar o Dias 
das Mães, colocar alimento na 
mesa e se reunir em família por 
conta dessa data tão importan-
te”, disse o governador.

Pelos critérios, o programa 
Auxílio estadual Permanente 
prioriza mulheres que são che-
fes de família como titulares 
do benefício, que dá direito 
ao valor mensal de r$ 150, 
destacou Wilson Lima.

Ao todo, o programa já bene-
ficia mais de 294 mil famílias 
em situação de pobreza e ex-
trema em todo Amazonas, pro-
movendo uma injeção mensal 
na economia de r$ 44.196.450. 
Desde que o Auxílio estadual 
foi implementado pelo gover-
nador Wilson Lima, o programa 
injetou r$ 254.276.700,00 na 
economia do estado até abril.

“Por um lado, a gente bene-
ficia essas mães, por outro a 
gente está injetando r$ 45 mi-
lhões na economia que se junta 

ao valor de r$ 290 milhões da 
primeira parcela do 13° salário 
dos servidores públicos”, com-
pletou o governador. 

Nesta quinta e sexta-
-feira (5 e 6), o governo do 
Amazonas paga a primeira 
parcela do 13° salário para 
mais de 105 mil servidores 
em atividade, aposentados e  
pensionistas estaduais.

artesanato feminino
A unidade gestora de Proje-

tos especiais (ugPe) do gover-
no do Amazonas realizou, na 
quarta-feira (4), uma oficina 
de vitral para moradoras da 
comunidade da Sharp, loca-
lizada no Armando Mendes, 
Zona Leste.

A oficina, que consiste na uti-
lização de vidro para confecção 
de arte, faz parte da progra-
mação da campanha da ugPe, 
“Minha mãe tá toda Prosa!”, em 
alusão ao Dia das Mães.

em um estudo realizado pela ugPe 
para a execução do Plano Diretor 
de reassentamento do novo Prosa-
min+, em junho de 2021, verificou-se 
que 60% dos lares na Comunidade da 
Sharp são chefiados por mulheres.

O convênio que repassa os parques e praças do Prosamim para a Prefeitura de Manaus deve ser formalizado nas próximas semanas. Ao todo, serão repassados 11 parques e 19 praças
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Estudo aponta que número de mortos da 
pandemia é três vezes maior que o oficial

ArsepAM/DivulgAção

 estudo aponta que houve quase 15 milhões de mortos na pandemia 

PANDEMIA COVID-19

 um estudo divulgado pela-
organização Mundial da saú-
de (oMs), nesta quinta-feira 
(5) estima que houve aproxi-
madamente 14,9 milhões de 
mortes causadas direta ou in-
diretamente pela pandemia de 
covid-19 ao redor do mundo, 
número quase 3 vezes maior 
que os 5,4 milhões de óbitos 
pela doença contabilizados 
oficialmente por governos. 
essa estimativa, chamada no 
levantamento de “excesso de 
mortalidade”, é referente ao 
período que vai de janeiro de 
2020 a dezembro de 2021.

“esses dados preocupantes 
não apenas apontam para o 
impacto da pandemia mas tam-
bém para a necessidade de 
todos os países investirem em 
resilientes sistemas de saúde 
que possam sustentar serviços 
de saúde essenciais durante 
crises”, disse Tedros Adhanom, 
diretor-geral da oMs, que tam-
bém ressaltou a importância do 
fortalecimento dos sistemas 
de informação ligados à saúde.

Brasil
No Brasil, a diferença entre 

os dados oficiais para o perí-

odo, que apontaram 619.056 
óbitos, e a estimativa da oMs, 
de 681.267 mortes, foi de 62.211. 
segundo o levantamento, 84% 
das mortes que ocorreram ao 
redor do mundo se concentra-
ram nas Américas, na europa e 
no sudeste Asiático. Além disso, 
57% dos óbitos totais foram de 
homens e 43% de mulheres.

A oMs ressaltou que essa 
diferença entre os dados do 
estudo e os números oficiais se 
dá por fatores como a subno-
tificação de casos. Além disso, 
explicou que as mortes indi-
retas inclusas na estimativa 
são óbitos causados por ou-
tras doenças para as quais as 
pessoas não tiveram acesso à 
prevenção e ao tratamento de-
vido à sobrecarga dos sistemas 
de saúde na pandemia.

 segundo o órgão internacio-
nal, o grupo responsável pelo 
estudo é formado por “muitos 
dos principais especialistas 
do mundo, que desenvolve-
ram uma metodologia inova-
dora para gerar estimativas de 
mortalidade.

Como as pandemias termi-
nam

Coração de porco transplantado 
estava com vírus suíno

o porco doador perten-
cia a um rebanho que 
passou por uma técnica 
de modificação genética

o  coração de porco trans-
plantado para um paciente 
americano no início deste 
ano estava contaminado 

com vírus suíno, o porcine cyto-
megalovirus. o órgão foi genetica-
mente modificado para que pudes-
se funcionar no corpo humano. o 
paciente David Bennett, de 57 anos, 
morreu em março deste ano meses 
após realizar o procedimento. 

De acordo com informações publi-
cadas pela MiT Technology review, 
o cirurgião responsável pelo proce-
dimento, Bartley griffith, acredita 
que o vírus tenha contribuído para 
o falecimento. 

No dia da morte de Bennett , o 
Centro Médico da universidade de 
Maryland informou que “antes de 
consentir em receber o transplante, 
o sr. Bennett foi totalmente infor-
mado dos riscos do procedimento, e 
que o procedimento era experimen-
tal com riscos e benefícios desco-
nhecidos”.  o transplante era a única 
alternativa para o paciente após ter 
sido considerado inelegível para um 
transplante de coração convencio-
nal. A informação  foi apresentada 
à comunidade científica no último 
dia 20 de abril, durante um evento 
nos estados unidos. “estamos co-
meçando a entender por que ele 
faleceu”, disse o médico.

DivulgAção

David Bennett e o cirurgião Bartley p. griffith antes da cirurgia, no Centro Médico da universidade de Maryland, usA.

segundo o médico, um teste 
indicou a presença do vírus suíno 
20 dias após o transplante, mas 
em um nível tão baixo que foi 
descartado à época como um 
“erro de laboratório”. A revivicor, 
empresa de medicina regenerati-
va que realizou o procedimento, 
se recusou a comentar o caso.

“era morrer ou fazer esse trans-
plante. eu quero viver. eu sei 
que é um tiro no escuro, mas é 
minha última opção”, declarou 
Bennett um dia antes da opera-
ção. o paciente passou os meses 
anteriores ao procedimento na 
cama e ligado a uma máquina de 
suporte à vida.

Sobre o órgão
o porco doador pertencia a um 

rebanho que passou por uma 
técnica de modificação genética. 
o procedimento buscou remover 
um gene que poderia desencade-
ar uma forte resposta imune de 
um ser humano e, assim, causar 
a rejeição do órgão. A modifica-
ção foi realizada pela empresa 
de biotecnologia revivicor, que 
também forneceu o porco usado 
em um transplante de rim ino-
vador feito em um paciente com 
morte cerebral em Nova York, em 
outubro de 2021. o órgão doado 
permaneceu em uma máquina de 
preservação antes da cirurgia, e 
a equipe também usou um novo 
medicamento, um composto 
experimental, junto com outras 
substâncias convencionais para 
suprimir o sistema imunológico 
e impedir a rejeição do coração. 

em maio de 2020, o jornal 
americano The New York Times 
ouviu uma série de historiadores 
para saber como uma pandemia 
chega ao fim. 

 FiM MéDiCo: com vacinas e 

tratamentos eficazes, os núme-
ros de casos de infecções, inter-
nações e mortes se reduzem a 
um nível controlado no qual a 
doença não mais representa um 
risco global.

FiM soCiAl: a população per-
de o medo da doença indepen-
dente de sua evolução epide-
miológica e retoma as atividades 
rotineiras, com o risco de ela 
ainda poder causar danos.
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futebol americano

Patrícia Lima

Os pequenos grandes atletas 
da academia White House 
School Brazilian, localizada 
no bairro Aleixo, vão repre-

sentar o Amazonas no Campeo-
nato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022, 
que acontecerá em Barueri, São 
Paulo. O campeonato chancelado 
pela Confederação Brasileira de 
Jiu-Jitsu (CBJJ) acontece entre os 
dias 6 e 15 de maio.

Com idades de 8 a 17 anos, os 
competidores vão disputar várias 
categorias, entre infantil A (8 e 
9 anos), Infantil B (10 e 11 anos), 
Infanto-Juvenil A (12 e 13 anos), 
Infanto-Juvenil B (14 e 15 anos), e 
Juvenil (16 e 17 anos).

Renan Lima, de apenas 8 anos, 
é faixa branca e vai participar das 
competições na categoria infan-
til A – Médio. O lutador tem se 
dedicado bastante aos treinos e 
está confiante.

“Essa é a primeira vez que vou 
competir, estou treinando todos 
os dias e vou voltar com medalha 
de ouro”, disse Renan.

O faixa laranja Ricardo Yoshito, 
de 14 anos, é chamado pelos cole-
gas de ‘Samurai’ e já competiu em 
edições anteriores. Neste ano, o 
atleta pretende conquistar o título 
em sua categoria.

“Meu objetivo maior, com cer-
teza, é ganhar o mundial na faixa 
preta quando eu crescer, mas hoje, 
um dos campeonatos mais impor-
tantes que eu vou competir é o 
Brasileiro, além do Pan-mericano 
nos Estados Unidos, por isso te-
nho me aprimorado nos treinos”, 
destacou o ‘Samurai’.

Yoshito tem uma rotina bem in-
tensa de treinos e no cotidiano 
alinha o esporte com os estudos. 

“Eu chego a acordar às 5h da 
manhã, tenho quatro treinos por 
dia e concilio com a escola todos 
os dias”, disse.

Preparação
Segundo o diretor técnico da aca-

demia, Alcenor Alves, os treinos 
tem sido bem intensos e foram 
mais ou menos três meses de pre-
paração para os competidores. “A 
gente está trabalhando bastante 
para que eles tenham um bom 
desempenho e conquistem o lugar 
mais alto do pódio, que é a tão so-

nhada medalha de ouro e o título 
de ‘campeão brasileiro’”, disse.

De acordo com Ricardo Amaral, 
um dos professores e sócio pro-
prietário da academia White Hou-
se School Brazilian, não se trata 
apenas de arte marcial, é muito 
mais. A prática do Jiu-Jitsu auxilia 
na disciplina, no comportamento 
e na concentração.

“Tem sido um trabalho árduo, 
mas muito divertido, pois aqui 
estamos promovendo saúde às 
crianças, aos jovens e aos adultos 
também. Essa é uma parte virtu-

osa da vida, que vai além de só 
estudo e trabalho. O maior objetivo 
da academia é gerar em cada aluno 
uma mente sã, corpo são e fazer 
entender que o esporte é essen-
cial em nossas vidas”, afirmou.

A academia White House tem 
sido referência nas competições 
infantis e juvenis regionais e na-
cionais. Inclusive, durante o Cam-
peonato Brasileiro, contará com a 
participação de 17 alunos repre-
sentantes, tendo altas chances 
de alcançarem títulos importantes 
para o Amazonas.
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Renan e Ricardo querem o ouro em Barueri, São Paulo

Jorge Jesus 
cria ‘muvuca’ 
no Flamengo

flamenGo

  Da redação

A quinta-feira (5) come-
çou com uma bomba nos 
bastidores do Flamengo: 
Jorge Jesus, em entrevis-
ta para o jornalista Renato 
Maurício Prado, do UOL, que 
quer voltar ao Rubro-Negro. 
Segundo o português, o clu-
be tem até dia 20 para tomar 
uma decisão, se o quer ou se 
vai respaldar Paulo Sousa, 
atual treinador.

A declaração não caiu 
bem no staff do atual co-
mandante. O empresário do 
técnico, Hugo Cajuda, em 
nota, lamentou a postura de 
JJ e disse que “só estando 
perturbado e desesperado 
para revelar tamanha falta 
de ética”.

Hugo afirmou que Jorge 
Jesus tem “largo histórico” 
em episódios caracterizados 
por “falta de ética, respeito e 
profissionalismo”, mas que o 
“vergonhoso episódio” o fez 
subir patamares.

Sob olhares atentos, o Fla-
mengo entra em campo no 
domingo (8), pelo Campe-
onato Brasileiro, para en-
frentar o Botafogo no Mané 
Garrincha, em Brasília (DF). A 
bola rola às 10h (de Manaus).

Manaus FC no Brasileiro da bola oval 
Neste final de semana, o Ma-

naus FC não entra em campo 
somente no Brasileiro da Série 
C. No sábado (7), o Gavião do 
Norte encara o Porto Velho Mi-
ners, no estádio Carlos Zamith, 
em jogo válido pela primeira 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol Americano 
2022. A bola sobe às 14h no 
estádio que fica localizado no 
bairro Coroado, Zona Leste da 
capital amazonense. 

A partida será classificató-
ria para os playoffs nacional 
da modalidade. Organizada 
pela Confederação Brasi-
leira de Futebol Americano 
(CBFA), o campeonato conta 
com 44 equipes de diversas 
regiões do Brasil. 

No ‘grupo norte’, estão inte-
grados os Lobos FA, Manaus 
Cavaliers, além do Porto Velho 
Miners. Na categoria mascu-
lina adulta, em sua primeira 
fase, serão realizados jogos 

regionais, onde os melhores 
colocados de cada região se 
enfrentam em quartas, semi-
finais e finais nacionais.

“Será empolgante acom-
panhar Manaus FA sendo um 
dos nossos representantes 
no futebol americano. Eles 
estão sempre treinando na 
Vila Olímpica para desenvol-
ver sua melhor performan-
ce e estamos esperançosos 
que a equipe tenha um bom 
papel na competição”, disse 
Jorge Oliveira, diretor-pre-
sidente da Faar.

“Realizar esse jogo aqui em 
Manaus é importante para 
a visibilidade local, temos a 
chance de mostrar o poten-
cial do futebol americano local. 
Inscrevemos 50 atletas que 
terão o privilégio de participar 
da abertura da competição, 
pela primeira vez realizado no 
estado do Amazonas e espe-
ramos conquistar esse título 

para nosso estado”, destacou 
Renner Silva, coordenador de 
projetos da equipe Manaus 
Futebol Americano.

futebol
Também no sábado (14), às 

16h, o Manaus FC enfrenta 
o Confiança-SE, pela quinta 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro - Série C. Ocupando a 
oitava posição com sete pon-
tos, o Gavião Real vai em busca 
de recuperação, após perder 
para o Vitória em sua última 
apresentação, enquanto que o 
adversário vai tentar seu pri-
meiro triunfo na competição.

Pela Série D, o São Raimundo 
encara o Trem (AP), no do-
mingo (8), às 15h, no Estádio 
Ismael Benigno, válido pela 
quarta rodada da competição. 
No último jogo, contra o Porto 
Velho-RO, o time amazonense 
perdeu por 1 a 0 e desceu para 
a quinta posição na tabela. Time do Manaus FC é um dos expoentes da modalidade no Amazonas

Foram mais ou menos 
três meses de prepa-
ração na White House 
para os competidores 
chegarem bem a SP

Jovens querem representar a 
‘Casa’ no Brasileiro de Jiu-Jitsu

ACERVO PESSOAL

Jorge Jesus ficou até dezembro no 
comando do Benfica, de Portugal
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Divulgação

o Centro de Manaus receberá o 
evento “Te Encontro na Barroso”, 
neste domingo (8). a atividade, 
promovida pelo Casarão de ideias, 
vai contar com música, gastrono-
mia, debate sobre questões am-
bientais e vai ocorrer a partir das 
16h, na rua Barroso. Também vai 
estimular a economia com a pre-
sença de expositores.

”No longo período de isolamento 
social a arte, em suas mais diversas 
esferas, foi a companhia de muitos. 
E para celebrar esse reencontro, 
criamos esse evento que quere-
mos calendarizar bimestralmente 
para reunir e pensar a cidade pela 
cultura”, explica João Fernandes, 
diretor do Casarão de ideias.

No local, estarão mais de 40 
expositores ofertando os mais di-
versos serviços que vão construir 
ainda mais a relação com o pú-
blico e a cidade. Entre os servi-
ços estarão disponíveis: roupas e 
vestuário, acessórios, papelaria e 
artesanato. “Muitos empreende-
dores sofreram com a pandemia 
e essa é uma oportunidade de 

tentar compensar esse período”, 
comenta Fernandes.

Na questão socioambiental, fo-
ram selecionados projetos que 
pudessem apresentar ações de 
responsabilidade como a organi-
zação internacional Para as Migra-
ções – Manaus, o coletivo indígena 
ind’arte e o projeto de sustenta-
bilidade litros de luz.

Já a parte musical contará com 
atrações de diversos gêneros. as 
picapes serão comandadas pelas 
DJs Carol amaral e luana aleixo 
e pelo palco irão passar o cantor 
Dan Stump com o show ‘Transe 
Tropical’, a cantora Rebeca grana 
e um tributo ao grupo guns n’ Ro-
ses. além disso, o público poderá 
conferir uma intervenção com o 
Maracatu Pedra Encantada.

“Contaremos, também, com es-
paços instagramáveis para que to-
dos possam registrar o momento, 
doação de livros e bicicletas para 
pedalar pelo Centro de Manaus. 
Será um evento para celebrar e 
‘abraçar’ a Rua Barroso”, finaliza 
João Fernandes.

CASARÃO DE IDEIAS

2513

Bruna Oliveiraplateia@emtempo.com.br |

‘Te Encontro na Barroso’ movimenta o Centro de Manaus

No local, estarão mais de 40 expositores ofertando os mais diversos serviços

Apresentações vão 
acontecer no Teatro 
da Instalação 

Concultura formula 
Plano de Cultura 
em Manaus

DIRETRIZES

as três últimas reuni-
ões com trabalhadores 
e empreendedores dos 
segmentos de Equipa-
mentos e Patrimônio 
Cultural, Cultura Digi-
tal, gastronomia e Ma-
nifestações Culturais 
Manaus, acontecerão 
no Palácio Rio Bran-
co, sede do Conselho 
Municipal de Cultura 
(Concultura), dentro do 
trabalho de elabora-
ção do Plano Municipal  
de Cultura (PMC).

“além das reuniões 
presenciais, que en-
cerramos hoje, vamos 
disponibilizar nas redes 
sociais e sites do Con-
cultura/Manauscult du-
rante uma semana, do 
dia 5 a 11 de maio, um for-
mulário de sugestões de 
ideias que será disponi-
bilizado a toda a popula-
ção que queira contribuir 
com o nosso PMC”, in-
formou o presidente da 
Comissão, Neilo Batista, 
que é vice-presidente  
do Concultura.

as sugestões vão dar 
origem às diretrizes e 
ações que farão parte 
do plano de cultura da 
cidade de Manaus, a  ser 
transformado em lei e 
que norteará a política 
cultural do município.

a primeira fase de audi-
ências com os segmentos 
Circo, Teatro, Cultura Étnica, 
Dança, Música, audiovisual, 
artes visuais, Folclore, Car-
naval, literatura foi realiza-
da no período de (28) a (8)
em reuniões realizadas no 
Museu da Cidade de Ma-
naus (Muma).

Festival Amazonas de Ópera realiza 
recitais gratuitos a partir de sábado

Chegou a hora de se emocio-
nar com os recitais do 24º 
Festival amazonas de Ópera 
(Fao). a série de apresen-

tações gratuitas traz três recitais 
com diferentes propostas artísti-
cas, entre elas música napolitana, 
canções em língua inglesa e música 
brasileira modernista. o primeiro 
concerto acontece neste sábado 
(07/05), no Teatro da instalação 
(rua Frei José dos inocentes, s/nº, 
Centro), às 19h.

a estreia é dedicada à canção 
francesa (Chanson), inglesa e ame-
ricana (Songs). Com o título de 
“Recital Bradesco i – Chansons & 
art Songs”, o destaque da apre-
sentação vai para as compositoras 
Nadia Boulanger e Florence Price.

ao piano, o maestro Hilo Car-
riel acompanha Dhijana Nobre, 
Samanta Costa e luiz Carlos lo-
pes, todos integrantes do Coral do 
amazonas.

De acordo com o secretário de 
Cultura e Economia Criativa, Mar-
cos apolo Muniz, um dos compro-
missos do Fao é oferecer atrações 
gratuitas para a população. Na ava-
liação do titular da pasta, os recitais 
são uma forma de introdução ao 
mundo da ópera.

“Funciona como uma porta de 
entrada para esta arte tão com-
pleta, já que a proximidade com os 
artistas é maior. a dinâmica dessa 
relação é muito mais intensa nes-
ta modalidade de apresentação”, 
afirma o secretário.

Programação 
o “Recital Bradesco ii – o ca-

minho do Modernismo na Can-
ção Brasileira” teve o repertório 
elaborado pelo barítono Homero 
velho, professor na universidade 
Federal do Rio de Janeiro (uFRJ). 
o concerto alterna peças solos do 

maestro Marcelo de Jesus ao pia-
no e canções de cada compositor.  
Segundo o maestro Marcelo de Je-
sus, o recital é uma espécie de con-
certo mais intimista, que conta com 
um número reduzido de músicos.  

“os recitais deste ano foram es-
colhidos pela diversidade. várias 
canções de diversos países e gê-
neros”, destaca o maestro. 

Na ocasião do recital com Mar-
celo de Jesus, a “Cantiga Bohemia”, 
de Henrique oswald, será interpre-
tada utilizando o manuscrito do 
autor. a apresentação também é 
gratuita e acontece no domingo 
(8), às 19h, no Teatro da instalação.

Já a itália sobe ao palco do Teatro 
da instalação, no dia 14 de maio, 
às 19h. o “Recital Bradesco iii – 

Canções Napolitanas” é a última 
apresentação no Fao e se dedica 
à música popular da cidade de Ná-
poles (itália) e de regiões vizinhas.

a italiana Maria Sole gallevi, 
acompanhada pelo pianista Ma-
teus alborghetti, apresenta can-
ções famosas nas vozes de Zizi 
Possi e luciano Pavarotti, como 
“Core ‘ngrato” e “Torna a Surriento”.  

Festival 
 o Fao acontece até o dia 31 de 

maio, na capital e interior. a progra-
mação conta com atrações gratui-
tas e pagas, com ingressos à venda 
em www.bilheteriadigital.com e na 
bilheteria do Teatro amazonas. 

Cinco óperas, recitais, concertos, 
workshop e encontro de economia 

criativa estão na agenda do evento. 
a programação inclui atrações no 
Teatro amazonas, Teatro da ins-
talação, centros culturais Palácio 
da Justiça e Palácio Rio Negro e 
também no interior. as estreias das 
óperas vão ser transmitidas pela 
Tv Encontro das Águas e nas redes 
sociais da @culturadoam. 

o Fao é realizado pelo governo 
do amazonas, por meio da Secreta-
ria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa e da agência amazonen-
se de Desenvolvimento Cultural 
(aaDC). o projeto, aprovado pela 
lei de incentivo à Cultura, Mi-
nistério da Cidadania e Secretaria 
Especial de Cultura, tem patrocínio 
master do Bradesco e patrocínio 
da innova.  

Cinco óperas, recitais, concertos, 
workshop e encontro de economia 
criativa estão na agenda do evento
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O presidente do TRE-AM, desembargador Wellington Araújo na entrega 
da “Medalha do Mérito Eleitoral – Categoria Ouro” ao prefeito de  Ma-

naus, David Almeida, na terça-feira

O procurador geral do Município, Ivson Coelho, com a esposa 
Michelle, durante a solenidade em que recebeu a “Medalha do 
Mérito Eleitoral”  concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Amazonas

Ednéa Ribeiro e Gizella Bolognese emoldurando o querido padre Mauro Cleto, no 
evento que comemorou seu aniversário, no Sabor a Mi

Aniversariante da temporada, Ana Julia Cavalcante, na cerimô-
nia religiosa de seus 15 anos, no início da semana

O querido empresário Zeca Nascimento com a aniversariante Ana Julia e seus pais, Ana Rúbia e Samuel Cavalcante, na 
missa em Ação de Graças pelos seus 15 anos, na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré

. O editor deste 
espaço ganha almoço 

hoje! 

. Um grupo de mu-
lheres do Society está 
organizando o evento 
em comemoração ao 
aniversário deste co-
lunista, no badalado 
restaurante Caxiri. 

. O evento será only 
for women e terá uma 

produção deslum-
brante.  

. A Prefeitura de Ma-
naus atingiu o nível má-
ximo na última análise 
sobre Capacidade de 
Pagamento (Capag) do 
Tesouro Nacional e ga-
rantiu nota máxima, ‘A’, 
nos três indicadores que 
compõem a metodologia 
de cálculo da avaliação: 
liquidez, poupança cor-
rente e endividamento 
do município. 

.  A análise Capag do Te-
souro Nacional monitora 
a situação fiscal dos en-
tes subnacionais que po-
dem realizar operações 
de crédito com garan-
tia da União. Ao mesmo 
tempo em que a classifi-
cação concede priorida-
de aos entes municipais 
na contratação de novas 
operações de crédito, é 
traçado um perfil deste 
e obtém-se um panora-
ma da situação fiscal de 
cada município. 

 . “É mais uma prova 
do trabalho sério que 
estamos desenvol-
vendo. A equipe desta 
prefeitura é compro-
metida e desde o pri-
meiro dia em que as-
sumi a administração 
da cidade de Manaus, 
vejo o quanto nossas 
ações estão fazendo a 
diferença em todos os 
setores de nossa com-
petência, seja na Edu-
cação, na Infraestru-
tura, na Saúde, e agora 
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 popula-
ção que está sentin-
do e vivenciando cada 
passo que está levando 
Manaus para um outro 
patamar”, mencionou o 
prefeito David Almeida. 
Aplausos! 

. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Muni-
cipal de Mobilidade Urbana (IMMU), estendeu para cinco 
anos a validade das credenciais de estacionamento para 
idosos e Pessoas com Deficiência (PcD).  

. Antes, os beneficiários tinham que fazer a renovação 

a cada três anos e, a partir de agora, ganham mais dois 
anos para renovar o documento. 

 . A portaria com a mudança foi publicada na terça-fei-
ra, no Diário Oficial do Município (DOM), e é assinada pelo 
diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins. 

. A Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas reúne convidados para sessão es-
pecial no próximo dia 13 de maio. 

. O evento será para a entrega do Título de 
Cidadão do Amazonas ao padre Felipe Bau-
zière, vice-inspetor da Inspetoria Salesiana 
Missionária da Amazônia. 

. A sessão especial acontece com aprovação 
de projeto de lei de autoria da deputada The-
rezinha Ruiz, no Plenário Ruy Araújo.
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As medidas que estão sendo tomadas 
em todos os setores apenas demons-
tram que a Globo tem cumprido à risca 
um novo projeto de trabalho, que é o 
de manter em seus quadros apenas os 
considerados absolutamente essenciais 
em suas funções.  

Algo que nem cabe discutir. Cada empresa 
tem o pleno direito de decidir o que deve ser 
feito e o que poderá acontecer de melhor.

Nessas tantas, a única incerteza, pelo 
menos para alguém do lado de fora, é 
o que vem acontecendo no jornalismo, 
no instante em que se decide abrir mão 
de pessoas na altura do Chico Pinheiro 
e Carlos Tramontina, por exemplo, em 
um ano que teremos eleições gerais 
pela frente.

Profissionais que, com a experiên-
cia que têm, sempre se colocaram 

como imprescindíveis, principalmente 
em ocasiões de tamanha importância. 
Não seria o caso de esperar mais um 
pouco?

E o curioso é que, tanto no caso de um, 
Chico, como no do outro, Tramontina, o 
que mais se reparou nos últimos dias foi 
o agradecimento de jovens jornalistas 
por tudo o que puderam aprender com 
eles ao longo dos tempos.

Próximo passo
A Globo também tem um 

plano de rejuvenescimento 
para o esporte.

As várias medidas que já 
foram tomadas e outras 
que ainda serão nos próxi-
mos tempos, não indicam 
outra coisa.

Por exemplo
O acerto com Tiago Lei-

fert para transmitir jogos 
do mundial no Globoplay, 
SporTV e GE, já é um passo 
importante nesta direção. 
Significa rejuvenescimen-
to.

E está muito na cara que 
isso não irá parar só por aí. 
Vem mais.

Vale dizer
Todos os profissionais do 

esporte da Globo, a partir 
de agora, serão chamados 
para a preparação promo-
cional das transmissões da 
Copa do Mundo.

A lista do pessoal que vai 
para o Catar passará segu-
ramente de 100 nomes.

 Título escolhido
“Olhares Brasileiros” é o 

nome definitivo do pro-
grama que Abílio Diniz vai 
apresentar na CNN Brasil

Hoje presidente do Con-
selho de Administração da 
Península, empresa de in-
vestimentos de sua famí-
lia, ele vai conversar com 
autoridades do Brasil e do 
mundo sobre os mais di-
versos assuntos.

·Mayana Neiva, Reynaldo 
Gianecchini, Fiuk e Vanessa 
da Mata estarão segunda-
-feira, dia 9, no “Faustão  
na Band”.

·Globo, ontem, anunciou 
um show especial da Ivete 
Sangalo, dia 27 próximo, em 
Juazeiro, para comemorar 
os seus 50 anos de vida.

·Marcela Fetter, como uma 
jornalista que fará pesquisas 
no Pantanal, ainda não tem 
data para estrear na novela 
da Globo.

·Hortência, Paula Pequeno 
e Fabi Alvim serão algumas 
das atrações do especial do 
“Dia das Mães”, domingo, 
no SporTV, com apresen-

tação de Mariana Fontes.  
Às 13h30.

·A relação do treinador 
Tite, da seleção brasilei-
ra, com a Globo sempre foi  
das melhores...

·... Mas ele aparecer em 
um institucional da emisso-
ra não é um pouco demais?

·Adriane Galisteu no “Po-
wer Couple” é um verdadeiro 
desfile de moda...

·... E ela não se limita a uma 
só roupa por dia.

·O dentista Anderson Ber-
nal terá um quadro no “Bom 
Dia Você”, na Rede TV!, a 
partir do dia 13...

·... “Transformação” é o  
título. 

C´est fini
Em novo passo no proces-

so de integração do Grupo 
Bandeirantes, a partir de 
segunda-feira, o “Primeiro 
Jornal” passa a ser trans-
mitido em cadeia pela Band, 
BandNews TV, Canal 21, Ca-
nal TerraViva, Agromais e 
Rádio Bandeirantes.

O jornal, ancorado por 
João Paulo Vergueiro, das 
4h às 6h, vai contar com o 
envolvimento de talentos de 
todos esses veículos.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Divulgação

Globo pode sentir as faltas de 
Tramontina e Chico no primeiro momento

Nova casa
No dia 14, sábado da pró-

xima semana, São Paulo 
terá a inauguração do Vibra 
Hall, antigo Credicard Hall.

A casa vai reabrir com o 
show “Irmãos”, do Alexan-
dre Pires e  Seu Jorge.

No vácuo
A Jovem Pan tem umas 

coisas que só ela. Um re-
pórter, ao terminar a en-
trevista com o economista 
Ulisses de Gamboa, colo-
cou o convidado à disposi-
ção do estúdio, como nor-
malmente acontece.

Aí entra o Sami Dama di-
zendo: “obrigado Daniel 
(Lian). A gente aguarda a 
sua próxima entrada no de-
correr da programação”. O 
sr. Ulisses e nem ninguém  
entendeu nada.

Pesou
Já na CNN Brasil, estudos 

continuam sendo feitos 
para descobrir as razões da 
queda da audiência a par-
tir do lançamento da nova  
programação.

E parece que já encontra-
ram alguma coisa: é tudo 
por causa do jornal de eco-
nomia, que o público não 
aceitou muito, e as mudan-
ças no “CNN Novo Dia”.

Vai daí que
Daí a necessidade que 

a direção da CNN tem de 
mexer em tudo novamente, 
especialmente no começo 
da manhã. Essa derrubada 
tem comprometido tudo.

Há até o reconhecimento 
que Elisa Veeck e Luciana 
Barreto jamais deveriam 
ter saído desta faixa.

Nova baixa
O autor e diretor Cao 

Hamburger está de saída 
da Globo, também por con-
ta do processo de reestru-
turação em prática. “Ma-
lhação – Viva a Diferença” 
e a série “As Five”, que terá 
outras duas temporadas, 
foram os trabalhos realiza-
dos.

Mais contida
Já se percebe uma mudan-

ça de comportamento bem 
importante entre a “Pan-
tanal”, da Manchete, exibi-
da há mais de 30 anos, e a  
da Globo.

A de agora está mais re-
primida, com relação a cer-
tas tomadas, como as de 
quarta-feira com Alanis 
Guillen e Jesuíta Barbosa 
no rio. Juma e Jove antigos 
escancaravam tudo.

Tudo certo
O “TV Fama”, da Rede TV!, 

a partir do dia 16, terá um 
outro começar de novo.

Entre as reformulações 
planejadas, já existe a cer-
teza de novos apresen-
tadores: Fefito, de tantas 
glórias e tradições, está a 
caminho do programa.

A apresentadora Ana 
Paula Renault e a mode-
lo Erika Schneider são ou-
tros nomes cotados para o  
“TV Fama”.

DIVULGAçãO
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MONTEIRO E VALE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA torna públi-
co que recebeu da SEMMAS, a LMO N° 018/2018-1 sob o processo n° 
2019.15848.15858.0.001057, que autoriza a atividade Comercialização de 
Combustíveis, com a finalidade de Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores denominado “POSTO TORQUATO I” - composto por 05 
(cinco) tanques, com capacidade individual de 15 m³, totalizando um volume 
de 90 m³. Com validade de 36 meses, sito na Avenida Torquato Tapajós, nº 
53, Flores – Manaus/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Bebidas em Geral de Manaus, no uso das atribuições que lhe con-

fere o Estatuto Social da Entidade e Legislação Sindical em vigor, 

convoca para o dia 14/05/2022 a Assembleia Geral Ordinária ás 

09:00hs. 1ª. Convocação de toda a diretoria e a presença de 1/5 

dos associados. 2ª. Chamada ás 09:30hs, com qualquer número de 

associados e Diretores presentes, na sede do Sindicato sito na Rua 

Yucatan, Nº. 11 Alvorada II, Manaus/AM, para deliberar e aprovar 

as seguintes pautas: 1ª. Leitura de Ata anterior e aprovação. 2ª. 

Apresentação e aprovação do balanço do ano de 2021 e Parecer 

do Conselho Fiscal; 3ª. Apresentação e Aprovação do parecer sobre 

a Proposta Orçamentária de Despesas e Receitas para o Exercício 

2022; 4º. O Que Houver.

 

Manaus – Am, 06 de maio de 2022.

Hélio Marcos Pereira da Silva

Presidente


