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Pontapé inicial da 
empresa privatizada 
será a negociação das 
ações na Bolsa 

A Eletrobras finalizou o pro-
cesso de capitalização nes-
ta quinta-feira (9) e, com 
isso, estará privatizada. O 

procedimento de bookbuilding 
(coleta de intenções de investi-
mento para formar o preço) se 
encerra nesta quinta e o preço 
por ação foi fixado entre R$ 42 e 
R$ 42,50, de acordo com fontes 
ligadas à operação. O pontapé ini-
cial da empresa privatizada será a 
negociação das ações a partir da 
última segunda-feira (6) na B3.

A demanda total da operação 
chegou a R$ 68 bilhões, muito 
acima da oferta, e por isso haverá 
um rateio entre os interessados. Al-
gumas ordens, porém, foram feitas 
com ação abaixo do valor estabe-
lecido e os interessados precisam 
aumentar a oferta para entrarem 
no negócio. 

Com o preço das ações nessa 
faixa, o governo consegue garantir 
pelo menos R$ 30 bilhões, valor 
previsto no prospecto, e a maior 
empresa de energia da América 
Latina é privatizada.

Até a última quarta-feira (9), a 
demanda estava girando em tor-
no de R$ 55 bilhões, mas esse 
valor subiu por conta da adesão 
de investidores institucionais ainda 
nesta quinta-feira. Isso foi feito 
pelos investidores-âncora, que são 
aqueles que garantem a operação.

O preço da ação teria ficado den-
tro do estabelecido pelo Tribunal 

dIvuLgAçãO
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A demanda total da operação chegou a R$ 68 bilhões

O criminoso irá responder por Tentativa de Feminicídio

te ano pelas outorgas das usinas 
hidrelétricas que terão os seus 
contratos alterados.

A Eletrobras precisará pagar esse 
valor 30 dias após a assinatura dos 
contratos das usinas. O dinheiro da 
capitalização será usado para este 
fim. O governo pretende usar a ar-
recadação extra para ajudar a pagar 
a conta da redução de impostos 
sobre os combustíveis. 

Serão ainda destinados R$ 32 
bilhões para aliviar as contas de 
luz a partir deste ano por meio do 
fundo do setor elétrico, a Conta 
de desenvolvimento Energética 
(CdE). 

Eletrobras finaliza processo 
de capitalização da empresa

Homem é preso após tentar matar 
ex-companheira em Manaus

crime 

Justiça decreta prisão 
temporária de suspeito 

desaparecidos no am 

O Tribunal de Justiça 
do Amazona (TJAM) de-
cretou a prisão tempo-
rária por 30 dias de Ama-
rildo da Costa de Oliveira, 
de 41 anos, após audiên-
cia de custódia no Fórum 
de Justiça dr. Norton Cé-
sar M. Pinho, em Atalaia 
do Norte, nesta quinta-
-feira (9). Ele é investi-
gado por envolvimento 
no desaparecimento do 
indigenista Bruno Perei-
ra e do jornalista inglês 
dom Phillips. 

A prisão temporária 
em nome dele foi soli-
citada pela Polícia Civil, 
após ouvirem testemu-
nhas sobre o caso na 
noite da última quinta 
(9). Conforme o TJAM, 
o processo segue em 
segredo de Justiça e a 
prisão temporária de 
Amarildo é válida por 
cinco dias. 

Conhecido como “Pe-
lado”, Amarildo, de 41 

anos, já está preso desde 
terça-feira (7), mas por 
outro motivo. durante 
as investigações sobre 
o sumiço dos dois, as 
autoridades encontra-
ram com ele uma porção 
de droga e munição de  
uso restrito. 

Na ocasião, também 
foi apreendida a lancha 
usada por Amarildo. No 
domingo (5), dia em que 
o indigenista e o jorna-
lista desapareceram, ele 
foi visto por ribeirinhos 
passando no rio logo 
atrás da embarcação dos 
dois, no trajeto entre a 
comunidade ribeirinha 
São Rafael e a cidade 
de Atalaia do Norte. 

de acordo com o de-
legado do município de 
Atalaia do Norte, Alex 
Perez Timóteo, a perícia 
na embarcação foi feita 
com o uso de luminol, 
que apontou “vários 
vestígios de sangue”.

um homem identificado 
como Wellington damas-
ceno, de 25 anos, foi preso 
após tentar matar a facadas, 
a sua ex companheira, iden-
tificada como Suenny Soares, 
de 23 anos. A tentativa de 
feminicídio ocorreu na tar-
de desta quinta-feira (9), na 
avenida Santos dumont, no 
bairro Tarumã, na Zona Oeste  
da cidade.

Conforme as informações 
repassadas pelo delegado 
João Tayah, plantonista da 
delegacia Especializada em 
Crimes Contra a Mulher (dEC-
CM), o homem que não acei-
ta o fim do relacionamento 
com a vítima, estava em um 
motocicleta quando perse-
guiu a mulher após ela sair  
do trabalho. 

Suenny estava na garupa de 
um mototaxista, e, ao chegar na 
avenida mencionada, foi sur-
preendida por Wellington que 
jogou a moto contra o veículo do 
mototaxista. Ainda conforme a 
autoridade, nesta ocasião, os 

três caíram ao chão e o crimino-
so sacou uma faca onde desferiu 
diversos golpes contra a mulher. 

A vítima foi atingida na região da 

nuca e do peito. Após a ação cri-
minosa, o autor das facadas fugiu 
para uma área de mata próxima 
à avenida.

de Contas da união para garantir 
a privatização.

Os bancos que lideram a oferta 
são BTg Pactual, Bank of Ameri-
ca, goldman Sachs, Itaú BBA, XP, 
Bradesco BBI, Caixa Econômica Fe-
deral, Citi, Credit Suisse, JPMorgan, 
Morgan Stanley e Safra.

As ações preferenciais da Ele-
trobras fecharam esta quinta-feira 
cotadas a R$ 42,50, alta de 2%.

A privatização é um símbolo para 
o ministro da Economia, Paulo 
guedes, e para o presidente Jair 
Bolsonaro. O governo, até agora, 
não tinha conseguido vender ne-
nhuma grande estatal de controle 

direto da união.
Mesmo mantendo um discurso 

de defesa da venda de pratica-
mente todas as empresas públi-
cas, guedes não conseguira até 
agora emplacar nenhuma grande 
privatização, mesmo tendo vendi-
do subsidiárias e participações via 
BNdES, que somaram cerca de R$ 
250 bilhões. 

O processo envolvendo a Eletro-
bras é a segunda maior capitali-
zação da História do Brasil, atrás 
apenas da megacapitalização que 
preparou a Petrobras para os in-
vestimentos do pré-sal em 2010 
(na casa de uS$ 70 bilhões) 

A privatização da Eletrobras se 
deu por meio de uma capitalização 
na Bolsa de valores. Foi feita uma 
oferta de ações que não foi acom-
panhada pela união. Com isso, a 
participação da união na empresa 
é reduzida para menos de 50%. A 
estimativa é que o governo ficará 
com cerca de 45%, de acordo com 
fontes a par do assunto.. 

No total, o governo calculou em 
R$ 67 bilhões os valores relacio-
nados à privatização ao longo de 
dez anos, mas nem tudo vai para 
os cofres públicos. desse valor, 
R$ 25,3 bilhões serão pagos pela 
Eletrobras privada ao Tesouro nes-

privatização
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Tríplice fronteira
A reportagem da Folha mostra 

dados do Center for International 
Forestry Research (Cifor), enti-
dade baseada na Indonésia, se-
gundo o qual entre e 2013 e 2014 
nada mais que 278 toneladas de 
carne de caça foram comerciali-
zadas anualmente em Benjamin 
Constant, Tabatinga, Letícia (Co-
lômbia) e Caballococha (Peru).

Na chamada tríplice fronteira, 
é comum esse tipo de comércio 
ilegal que envolve pirarucu, tra-
cajá, queixada, anta e até espé-
cies como onça pintada e sucuri.

Um tracajá custa ao menos R$ 
100 na região e um pirarucu, a 
média de R$ 1 mil.

Lei pisoteada 
De acordo com a legislação 

vigente, somente indígenas e po-
pulações tradicionais possuem 
direito de caçar e consumir ani-
mais silvestres, como forma de 
subsistência.

Mas, o crime organizado trans-
formou a caça em fonte de en-
riquecimento ilícito e, conse-
quentemente, passou a travar 
violentos confrontos com a Po-
lícia Federal de Tabatinga.

Em abril de 2020, a PF apre-
endeu, por exemplo, dez homens 
com  300 quilos de carne de 
veado, jacaré e macaco, frutos 
de caça ilegal na Terra Indígena 
Vale do Javari.

Esquema armado
Matéria divulgada ontem por 

O Globo coloca em suspeição  
os advogados Ronaldo Caldas e 
Davi Barbosa de Oliveira, que 
defendem Amarildo da Costa de 
Oliveira, o Pelado, acusado de en-
volvimento no desaparecimento 
de Bruno Pereira e  Dom Phillips, 
no Vale do Javari.

Os advogados seriam procura-
dores dos municípios de Atalaia 
do Norte, onde Pelado está preso, 
e Benjamim Constant, no Alto 
Solimões.

Os advogados, como afirma O 
Globo, seriam parte de um esque-
ma armado para soltar Pelado.

Sindicalistas elogiam
Sindicalistas que participaram 

das negociações com o governa-
dor Wilson Lima, na quarta-feira 
(08/06), sobre diversas questões 
envolvendo os servidores esta-
duais, destacam o pagamento de 

correção de 10% da data-base de 
2021 para os servidores do setor 
primário ligados a Sepror, ao Idam 
e a Adaf.

Wilson autorizou também o pa-
gamento de gratificação de cursos 
e progressões para os servidores, 
beneficiados pela reestruturação 
da Lei 3.510, sancionada em ja-
neiro pelo governador.

Turismo religioso
Um seminário realizado, na 

quarta-feira passada pela Pre-
feitura de Manaus, acertou metas 
para viabilizar o turismo religioso 
na capital do Estado.

A diretora de Turismo da Ma-
nauscult, Oreni Braga, destacou 
o seminário, que, segundo ela, 
poderá ajudar a deslanchar o po-
tencial do turismo religioso em 
Manaus, que possui templos  que 
guardam histórias e arquiteturas 
únicas.

Potássio avança 
Confirmando nota da Contex-

to há dois meses, o presidente 
da empresa Potássio do Brasil, 
Adriano Espeschit, em encontro 
com o governador Wilson Lima, na 

quarta-feira (08), esclareceu que 
a área de exploração de potássio, 
em Autazes, está 100% fora de 
terras indígenas. 

Adriano disse, no entanto, que 
a preservação ambiental será ri-
gidamente respeitada pela em-
presa canadense na execução do 
projeto de 25 anos de exploração 
mineral em Autazes.

Na fase de implantação, a em-
presa promete gerar 2.600 em-
pregos diretos. Na fase de opera-
ção, 1.300 empregos diretos. Cada 
emprego vai gerar mais de 17 mil 
empregos indiretos, alcançando 
Manaus

.
Medalha a Anderson
“A história do professor, hoje 

prefeito, Anderson Souza, se con-
funde com a dos grandes homens, 
com o pioneirismo, com a garra 
e a dedicação incondicional ao 
seu povo, um líder predestinado 
a governar, a comandar, a dirigir, 
um homem que ama o povo que 
o abraçou”.

Assim o deputado estadual 
Belarmino Lins (PP) destacou a 
trajetória de homem público do 

prefeito de Rio Preto da Eva, An-
derson José de Souza, homena-
geado pelo parlamentar progres-
sista com a Medalha Ruy Araújo, 
a mais alta comenda do Poder 
Legislativo Estadual.

A Sessão Especial, presidida 
pela deputada Alessandra Cam-
pêlo (PSC) teve as presenças do 
deputado federal Marcelo Ra-
mos (PSD) e do vice-presidente 
da FIEAM, Nelson Azevedo, que 
elogiaram as ações administra-
tivas de Anderson, que, confor-
me órgãos de pesquisa, é bem 
avaliado por 91% da população 
riopretense.

Mérito Judiciário
Em solenidade presidida pelo 

desembargador Domingos Cha-
lub, presidente do TJ-AM, ontem, 
o deputado estadual Serafim Cor-
rêa (PSB) foi homenageado com 
a Medalha do Mérito Judiciário.

A medalha é conferida em três 
categorias: “Grande Mérito”, “Mé-
rito Especial” e “Mérito”. Serafim 
recebeu a medalha na categoria 
Grande Mérito.

Instituída em 1982, a comenda 

é a mais elevada distinção ho-
norífica do Tribunal de Justiça 
do Amazonas.

PLs avançam na Aleam
Na Assembleia Legislativa (Ale-

am), o deputado-presidente Ro-
berto Cidade (UB) dá celeridade a 
tramitação do projeto de lei  que 
cria a aposentadoria especial do 
servidor público da Polícia Civil 
do Amazonas (PC-AM). 

O PL foi enviado pelo gover-
nador Wilson Lima no início da 
semana e ganhou celeridade nas 
comissões, podendo ir à votação 
na próxima semana.

PEC vai garantir
A efetivação da aposentadoria 

especial dos servidores da PC 
será viabilizada por uma Pro-
posta de Emenda Constitucional 
(PEC), que já caminha na Aleam. 

De autoria do Governo do Esta-
do, a PEC permitirá a concessão 
do benefício através de regime 
previdenciário diferenciado aos 
policiais civis que ingressaram 
na carreira entre 1º de janeiro de 
2004 até 13 de dezembro de 2019. 

Direito Eleitoral
Acontece, nesta sexta-feira 

(10), o 1º Painel de Direito Eleito-
ral: Eleições Gerais 2022 Em Foco, 
promovido pela Assembleia Le-
gislativa do Amazonas.

O evento ocorrerá das 8h às 17h, 
no Auditório Belarmino Lins, com 
os seguintes palestrantes: advo-
gado Marco Aurélio Choy, com o 
tema Registro de Candidatura e a 
Federação; Desembargador elei-
toral Luis Felipe Avelino Medina 
(Propaganda Eleitoral); Analista 
Judiciário do TRE-AM  Leland 
Barroso (Condutas Vedadas aos 
Agentes Públicos em Período 
Eleitoral); e Rinaldo Paes Guima-
rães, chefe da Seção de Contas 
do TRE (Prestação de Contas e 
o Reflexo da Não Prestação de 
Candidatos e Partidos).

Varíola dos macacos
Está confirmado o primeiro 

caso da varíola dos macacos no 
Brasil. 

O paciente é um homem de 41 
anos, residente em São Paulo e 
que possui histórico de viagem 
para Portugal e Espanha. 

Até a última quarta-feira, o 
Brasil registrava oito casos 
suspeitos da doença, nos esta-
dos de São Paulo, Ceará, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande do  
Sul e Rondônia.

Tráfico turbina negócios milionários 
na Terra Indígena Vale do Javari

Reportagem assinada pelo jornalista João Fellet e veiculada ontem pela Folha de São Paulo desnuda os 
milionários negócios do tráfico de drogas e de animais silvestres, dentre outros crimes, na Terra Indígena 
Vale do Javari, onde desapareceram o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips. 
Segundo a reportagem, a área está infestada de quadrilhas criminosas que agem im-
punemente, tendo como base a cidade de Atalaia do Norte, cujos restaurantes e fei-
ras são abastecidos por carne de caça e peixes, como o pirarucu, capturados ilegalmente. 
As ações do crime organizado na Terra Indígena remontam à década de 70 e são facilitadas pela ine-
ficiência e desaparelhamento dos órgãos ambientais. A intensificação do comércio ilegal, no entanto, 
é notória hoje devido ao desmonte de órgãos como Ibama e ICMbio.

Ao anúncio da reforma da Feira Municipal do Alvorada 2, na Zona 
Centro-Oeste, assinada ontem (9) pelo prefeito David Almeida 
e governador Wilson Lima. Sem receber reformas há 25 anos, a 
feira não apresentava mais condições de funcionamento. O lo-
cal possui 1.460 metros quadrados de área e gera 140 empregos 
diretos e mais de 4 mil indiretos. Para o prefeito David Almeida 
a revitalização irá impulsionar o movimento na feira, devolvendo 
dignidade aos permissionários.

A  grupo criminoso no Rio de Janeiro que forjava casamento com 
pessoas mortas para ter acesso a benefícios previdenciários. Os crimi-
nosos contavam com participação ade servidores do INSS, conforme 
investigação da Polícia Federal,  durante “Operação União Póstuma,”, 
que desarticulou  o esquema. Até o momento, as investigações indicam 
cerca de 700 benefícios com indícios de irregularidades que geraram um 
desvio de R$ 21 milhões.
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O potássio é a pauta  
Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, o mundo inteiro 

passou a se preocupar com o abastecimento, tanto no to-
cante aos combustíveis como no que se refere aos produtos 
alimentícios. Com o conflito, russos e ucranianos deixaram 
de abastecer os mercados ocidentais, sangrando economias 
e colocando os governos do continente em polvorosa.

O governo do presidente Jair Bolsonaro logo começou a se 
preocupar não apenas com os combustíveis, mas também 
com os fertilizantes que importava em grande quantidade 
do Leste da Europa. O Palácio do Planalto voltou-se, então,  
para os estados de Minas Gerais e Amazonas, onde se en-
contram as principais reservas de potássio do país.

Com relação ao Amazonas, o governador Wilson Lima e o 
presidente da empresa Potássio do Brasil, Adriano Espeschit, 
reunidos na quarta-feira (08), em Manaus, fizeram avan-
çar tratativas que podem acelerar o projeto de exploração 
de potássio no município de Autazes, nas proximidades  
de Manaus.

Graças às urgências do país, o projeto de Autazes tem tudo 
para seguir em frente, superadas as barreiras burocráticas 
e políticas que travam o empreendimento desde 2017.

Segundo pesquisadores e o próprio Adriano Espeschit, a 
mina do projeto de mineração em Autazes não está situada  
em terra indígena, mas a 8 quilômetros da Terra Indíge- 
na Jauary. 

Contudo, mesmo assim a Potássio do Brasil ouve os índios 
Mura, mostrando respeito e propósito de parceria, pelo que 
se acredita que agora o projeto avance, gerando milhares 
de empregos à população amazonense e ajudando o país a 
buscar a autossuficiência em fertilizantes.

“Mais de duas centenas de militares foram mobilizados”
Presidente Jair Bolsonaro sobre buscas pelo indigenista brasileiro e jornalista britânico

Papo de Bolsonaro e Fernández encerra mal-estar
O presidente Jair Bolsonaro se movimentou bem na sala vip onde se encontravam os chefes de 

governo que foram à Cúpula das Américas, nos Estados Unidos. Ele teve a iniciativa de se dirigir 
ao presidente argentino Alberto Fernández, com quem sempre teve relações difíceis, e os dois 
conversaram amistosamente por cerca de 30 minutos, dez deles a sós. A reunião foi celebrada 
pelo ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos França, também presente ao evento 
internacional.

Somando esforços
Bolsonaro e Fernández fa-

laram em somar esforços no 
agro, para ter voz mais firme no 
mercado global, e de integra-
ção energética (gás natural).

Bem à vontade
O presidente brasileiro con-

versou também com Iván Du-
que (Colômbia), Mario Adbo 
(Paraguai), Guillermo Lasso 
(Equador) e Ali Irfhan (Guiana).

Reuniões bilaterais
Se nesta quinta-feira o papo 

foi informal, nesta sexta, o bra-
sileiro se reunirá formalmente 
com seus colegas da Colômbia 
e do Equador.

Sem ‘isolamento’
A desenvoltura de Bolsona-

ro entre os demais chefes de 
governo e de estado não lem-
brava o “isolamento” a que se 
referem seus opositores.

PL já escolheu empresa que 
fiscalizará eleições

Esta semana, o ex-deputado 
Valdemar Costa Neto, presi-
dente nacional do PL, informou 
ao presidente Jair Bolsona-
ro a empresa que vai fazer o 
acompanhamento e auditoria 
do processo eleitoral, a que 
cada partido tem direito, se-
gundo a lei. A empresa esco-
lhida é a Voto Legal. Valdemar 
encontrou um caminho para 
fazer isso sem dor de cabeça, 
antes que o TSE adote no-
vas fantasias antibolsonaris-
tas, questionando o uso de 
dinheiro público contratando 
consultoria para fiscalizar o 
próprio tribunal.

Recursos próprios
A solução encontrada pelo PL 

será a utilização de recursos 
próprios para pagar os serviços 
da empresa de auditoria, e não 
do Fundo Eleitoral.

Prioridade do PL
No PL, a maior parte dos 

recursos do Fundo Partidário 
será destinada às campanhas 
dos candidatos ao parlamento.

Ele não precisa
Em 2018, a eleição de Bol-

sonaro custou R$2,5 milhões, 
“menos que um pequeno apar-
tamento no Rio”, espantou-se o 
cantor Zezé di Camargo.

Nunca antes na História
Bolsonaro deu números ao 

esforço na busca pelo jorna-
lista e indigenista sumidos 
na Amazônia: quase 300 ho-
mens e dois aviões na ope-
ração de resgate, além de 
um número não contabilizado  
de embarcações.

O guia do brejo
Em um dia decisivo do im-

pressionante declínio do PSDB, 
o presidente e coveiro do par-
tido, Bruno Araújo, fez discurso 
cheio de obviedades, famélico, 
ao anunciar apoio a candidata 
de 1% Simone Tebet (MDB). 

No Nordeste
Levantamento Paraná Pes-

quisa em Alagoas mostrou Lula 
perdendo eleitores, mas ainda 
lidera com 50,7%. De outro lado, 
Bolsonaro subiu e chegou a 
29,5%. A diferença entre os dois 
caiu 2,4% em um mês.

Se fosse crítica à urna...
O TSE devolveu o mandato 

de um vereador cujo partido, 
Republicanos, foi condenado 
em Santa Catarina por candi-
daturas femininas falsas. Três 
das cinco candidatas não eram 
filiadas, mas o TSE não acha 
isso fraude.

Tamos aí
O ex-governador João Doria 

(PSDB) saiu de cena, só que 
não. Ele voltou a usar as redes 
sociais para divulgar posts de 
conotação político-eleitoral e 
nesta segunda (13) fará café 
da manhã com jornalistas. Tem 
coisa aí.

Embolou
Rui Pimenta, presidente do 

PCO, censurado pelo STF, regis-
trou: “a esquerda quer estran-
gular completamente o meio de 
comunicação mais democrático 
que existe, que é a internet, e 
quem se opõe é a direita”.

10 de junho português
Neste 10 de junho, comemo-

ra-se o Dia da Língua Portugue-
sa. Em Portugal é comemorado 
o Dia de Portugal, de Luís de 
Camões, que nasceu em 10 de 
junho de 1580, e o Dia das Co-
munidades Portuguesas.

Brasil brasileiro
O disciplinador Paulo Sousa 

começou a cair no Flamengo 
ao avisar, à chegada, que seria 
servido jantar após jogos notur-
nos e não aceitaria jogador na 
balada. A turma ficou possessa 
e iniciou a sabotagem.

Pensando bem...
...há 1% de motivos para os 

tucanos voltarem para cima do 
muro

PODER SEM PUDOR

Morfeu, deus do sono
Benedito Valadares, inter-

ventor de Minas, conversava 
com o amigo Ciro dos Anjos 
quando, de repente, levou a 
mão à boca, num longo bocejo: 
“Vou dormir, Ciro, entregar-me 
aos braços de Orfeu!” O amigo 
corrigiu, obsequioso: “Faltou 
um M, doutor Benedito...” O 
interventor decretou: “Orfeom 
é instrumento musical, Ciro. Eu 
estou é com sono mesmo!...”

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

BIBLIOTECA SEM LIVROS

Carmen Novoa

Anos atrás fazia eu uma pes-
quisa no Instituto Geográfi-
co e Histórico do Amazonas 
para composição de um livro, 
quando presenciei a cena in-
sólita de duas garis entregan-
do ao encarregado da insti-
tuição dois sacos contendo 
livros e fotos históricas de 
Manaus que algum burocrata 
de um órgão público situado 
ali perto havia jogado no lixo. 
Pese sua pouca cultura, elas 
tinham consciência de que 
o fato era grave e digno de 
reprovação e reparação, por 
isso intuíam que o mencio-
nado Instituto guardaria os 
objetos em seu acervo. Cer-
to tempo atrás algo idênti-
co aconteceu no Instituto de 
Educação, quando em refor-
ma. Alguém provido de igno-
rância máxima jogou no lixo 
livros e livros. Os transeuntes 
dotados de escassa cultura, 
mas de sensibilidade máxi-
ma não permitiram o crime. 
Levaram-nos para suas casas, 
inclusive “uma tal de Cecília 
Meireles”, segundo aquele 
popular arqueólogo do papel 
impresso coberto pela poei-
ra do descaso. Ironicamente 
informo a esses biblioclastas 
que se acerca o dia em que o 
livro (esses absurdos blocos 
de papel que acumulam pó, 
ocasionam rinites alérgicas, 
são perecíveis e ocupam so-
bretudo um precioso espaço 
físico nas bibliotecas), já es-
tão sendo substituídos por 
práticos “bytes” eletrônicos, 
armazenados em diminutos 
suportes de material quase 
eterno; com a vantagem da 
biblioteca reduzir seu número 
de empregados, já que os ci-
berleitores podem consultar 
as obras desde seu domésti-
co computador, ler, imprimir 
e sem tocar num só livro. 
Exemplificando: A obra e crí-
tica imensa de Shakespeare 
seria reduzida a um “chip” de 
poucos centímetros. As bi-
bliotecas públicas dos Esta-
dos Unidos já estão enviando 
livros de menor importância 
para as lixeiras municipais. 
Incinerados. Em Farenheit 451 
(a temperatura em que arde o 
papel) título do livro que torna 

realidade a literatura de fic-
ção científica do escritor Ray 
Bradbury, quando especulou 
sobre as civilizações do futuro. 
Eis a época das chipotecas.

Em Cochabamba (Colômbia) 
foi inaugurado mês passado o 
Museu do Suor, único em sua 
especialidade onde estão ex-
postos a camisa de futebol de 
Valderrama e um traje de tou-
reiro do renomado César Rin-
cón. A intenção é reivindicar o 
papel das glândulas sudorípa-
ras no progresso da humani-
dade. Tudo o que for mérito 
do Suor literalmente falando, 
é exibido. Assim como conclui 
ser uma esquisitice risível essa 
do Museu do Suor, assim tam-
bém conceituo como esquisita 
e risível para não dizer tris-
te, uma biblioteca sem livros. 
Como um museu sem quadros. 
Um concerto sem músicos. 
Jorge Luis Borges dizia que 
“Os limites de uma biblioteca 
coincidem com os limites do 
universo”. Não anatematizo o 
livro eletrônico e tampouco 
faço apologia romântico-nos-
tálgica ao livro impresso. Eu, 
como Borges que amava os 
livros, acariciava-os e via-os 
em sonhos, porque era cego, 
considero que os limites de 
uma biblioteca não podem ser 
determinados pela consulta 
eletrônica. Precisa e rápida. 
Pela informática do livro vir-
tual carregado do efêmero e 
imaterial. Eu, como Borges 
cremos na leitura por puro 
prazer, sem regras, sem dados 
frios e calculáveis. Acredita-
mos nessa leitura enriquece-
dora do livro impresso. Desses 
com alma. Com a ilimitada 
alma do universo. Em nome 
das guardiãs de bibliotecas 
particulares, Marlídice Pé-
res (Jefferson Péres) Marita 
Monteiro (Mario Ypiranga) ... 
algumas das mulheres ma-
nauenses que creem como 
Emerson ser uma bibliote-
ca uma espécie de gabinete 
mágico. Neles estão encan-
tados os melhores espíritos 
da humanidade, mas esperam 
nossa palavra para sair de seu 
mutismo. Temos que abrir o 
livro, então eles despertam 
definitivamente...

Teóloga e membro da academia brasileira de letras
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Edital Amazonia + 10 
é uma iniciativa con-
junta de governos 
estaduais, por meio 
de fundações de am-
paro à pesquisa

Ao abrir o Fórum Nacio-
nal do Conselho Nacional 
de Secretários de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 

(Consecti) e Conselho Nacional 
das Fundações de Amparo à Pes-
quisa (Confap) – Manaus 2022, 
nesta quinta-feira (9), o governa-
dor Wilson Lima anunciou que o 
Governo do Amazonas vai aportar 
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R$ 5 milhões no edital Amazônia 
+10, uma iniciativa conjunta dos 
dois conselhos em apoio a pes-
quisas para o desenvolvimento da 
ciência, tecnologia e inovação na 
Amazônia Legal.

A abertura do fórum ocorreu no 
auditório da sede do Governo do 
Amazonas, bairro Compensa, zona 
oeste. O Amazônia +10, lançado 
durante o fórum, é um desdo-
bramento do programa Amazô-
nia +10, lançado pelo governador 
durante a Reunião Anual do GCF 
Task Force, realizada no Amazonas 
em março deste ano. Na ocasião, 
Wilson Lima era o presidente da 
reunião anual.

O edital conta com recursos dos 
Governos dos Estados da Amazô-
nia Legal, por meio de suas Fun-

dações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa (FAPs), além de inves-
timento financeiro da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (Fapesp) e de 
governos de outros estados do 
Nordeste, Sudeste e Sul do país. 
No Amazonas, a adesão foi feita 
por meio da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado (Fapeam). 
“O Estado do Amazonas está apor-
tando mais de R$ 5 milhões para 
essas bolsas. Aqui nós temos uma 
possibilidade imensa de estudos e 
matéria-prima. Que a gente possa 
encontrar soluções para proble-
mas que nós temos no dia a dia. 
E eu não tenho a menor dúvida 
que a Amazônia é a solução do 
mundo”, ressaltou Wilson Lima.

Até o momento, 17 FAPs aderi-

ram à chamada pública Amazônia 
+10 e há interesse também de 
agências de fomento nacionais 
e internacionais.

“Nós temos um momento muito 
especial, que é do primeiro edital 
lançado pelo governador Wilson 
Lima e demais governadores da 
Amazônia Legal, com um inves-
timento bem significativo. Esse 
investimento vai se reverter, no 
primeiro momento, em projetos de 
pesquisa, em bolsas para os pes-
quisadores, e ele deverá atuar de 
acordo com o que diz o edital, volta-
do para a solução de problemas da 
Amazônia”, disse a diretora-presi-
dente da Fapeam, Márcia Perales. 
 

Fórum 
A reunião em Manaus conta 

com representantes de 26 FAPs, 
secretários estaduais de CT&I, en-
tidades acadêmicas e científicas, 
representantes de ministérios e 
agências federais e internacionais 
de fomento à CT&I, além da par-
ticipação online do ministro de 
Ciência, Tecnologia e Inovações, 
Paulo Alvim, que está em missão 
oficial em Madri.

A programação inclui mani-
festações das seguintes agên-
cias de fomento: Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
em Nível Superior (Capes), Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep), Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação  
Industrial (Embrapii).

Política 5
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Prefeitura e Ministério da 
Infraestrutura discutem melhorias

Prefeito de Rio Preto é 
homenageado na Aleam

Divulgação

 Equipe técnica discute melhorias no sistema de transporte de Manaus

Em reconhecimento à ca-
pacidade técnica dos servi-
dores do Instituto Munici-
pal de Mobilidade Urbana 
(IMMU), da Prefeitura de 
Manaus, o Ministério de 
Infraestrutura, do gover-
no federal, selecionou seis 
funcionários da autarquia 
para compor três Câmaras 
Temáticas que irão discutir, 
em âmbito nacional, as es-
tratégias para a implanta-
ção de melhorias nas áreas 
de educação e engenharia 
de trânsito, além de fazerem 
parte da Câmara Temática 
de Gestão e Coordenação 
do Plano Nacional de Re-
dução de Mortes e Lesões 
no Trânsito (Pnatrans). 

A publicação do Diário 
Oficial do União (DOU) de 
quarta-feira (8), traz os 
nomes dos servidores do 
IMMU, Uarodi Pereira Gue-
des e Alcy de Oliveira da Sil-
va, para a Câmara Temática 
de Engenharia de Tráfego 

GOVERNO FEDERAL MEDALHA RUY ARAÚJO

e Sinalização de Trânsito 
(CTET); Maria Minuza e An-
tônio Dias, para a Câma-
ra Temática de Gestão e 
Coordenação do Pnatrans 
(CTPNAT); além de Hanara 
Carvalho de Souza e Pedro 
Miranda Dias, para a Câma-
ra Temática de Educação 
para o Trânsito (CTEDUC).

O diretor de Engenharia 
do IMMU, Uarodi Guedes, 

explicou que as Câmaras 
do Ministério da Infraes-
trutura são responsáveis 
por discutir soluções para 
o trânsito no país. “Preten-
demos levar nossos conhe-
cimentos, além de absorver 
novos conhecimentos e 
trazer sugestões de trânsito 
para a cidade de Manaus. 
Vamos contribuir com nos-
sas expertises e com nos-

sa realidade. Podem haver 
problemas de trânsito aqui 
que não existem em outras 
cidades do Brasil e discutin-
do essa problemática, po-
demos encontrar soluções 
para o trânsito”, afirmou.

Guedes ressaltou que 
a seleção para compor 
os colegiados é por meio 
de currículos. 

“Em nosso órgão de trân-
sito temos dois mestres 
em Gestão de Mobilidade 
e Logística. Temos outros 
profissionais com especia-
lização, então, temos um 
corpo temático capaci-
tado. Com a participação 
nessas câmaras, podemos 
desenvolver ações ainda 
melhores com essa inte-
ração com outras cida-
des, que podem agregar 
conhecimentos e soluções 
de engenharia e educação, 
que podem ser aplicadas 
nas demais cidades do 
Brasil”, frisou.

O prefeito de Rio Preto 
da Eva, Anderson José 
de Sousa, foi  conde-
corado com a Medalha 
Ruy Araújo em Sessão 
Especial na Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
realizada na tarde desta 
quinta-feira (9). O autor 
da propositura é o depu-
tado estadual Belarmino 
Lins (Progressistas).

A sessão foi acompa-
nhada por autoridades 
do parlamento estadual, 
federal e vereadores do 
município de Rio Preto da 
Eva, além de familiares do 
homenageado e contou 
ainda com a exibição de 
um vídeo para represen-
tar a história de Anderson. 

“Anderson é a figura 
humana de homem sim-
ples, afeito a respeitar 
e preservar amizades, 
dedicado as causas po-
pulares. Um homem que 
ama à terra e o seu povo 
rio-pretense. No ano que 
Rio Preto da Eva celebra 
40 anos, esta Assembleia 

Legislativa se reúne para 
homenageá-lo, homem 
brilhante, com felicida-
de, admiração e reco-
nhecimento. Pela garra 
e dedicação doada ao 
seu povo, pelo amor in-
condicional à sua pátria. 
Certamente, tem reali-
zado uma administração 
transformadora para 
que Rio Preto venha se 
tornando um dos mais 
prósperos municípios 
do Amazonas. Um dos 
mais eficientes admi-
nistradores do norte do 
Brasil”, destacou o autor 
da propositura Belarmi-
no Lins em discurso.

O deputado Sinésio 
Campos (PT) também 
elogiou Anderson Sousa 
por conta da administra-
ção que vem desenvolvi-
mento o município. 

Já o deputado federal 
Marcelo Ramos (PSD-
-AM) aprovou a lideran-
ça de Anderson Sousa no 
comando do município do 
interior do Amazonas.

A abertura do fórum ocor-
reu no auditório da sede 
do Governo do Amazonas

Wilson Lima anuncia R$ 5 
milhões para Amazônia Legal
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Congresso analisa mudança 
em verba do pré-sal 

O governo federal enca-
minhou ao Congresso 
Nacional, nesta quinta-
-feira (9), um projeto de 

lei que permite à União vender 
sua parcela do excedente em 
óleo e gás proveniente de con-
tratos de partilha de produção 
em áreas não contratadas do 
pré-sal. A proposta do governo 
ainda prevê que os recursos do 
pré-sal sejam desvinculados do 
Fundo Social, criado em 2010 

DivUlgAçãO

Simone Tebet comemora 
apoio do PSDB à candidatura 

APOIO DO PARTIDO

A pré-candidata do 
MDB à Presidência 
da República, Simone 
Tebet, comemorou a 
decisão do PSDB de 
apoiá-la na disputa ao 
Palácio do Planalto. O 
apoio tucano à eme-
debista foi anuncia-
do, nesta quinta-feira 
(9), após reunião da 
executiva do partido,  
em Brasília.

Simone afirmou que 
a união entre MDB e 
PSDB “é um reencontro 
do centro democráti-
co não agendado pela 
história, mas exigido 
por ela”. “No passado, 
democracia, cidadania, 
justiça social. Hoje, pe-
los mesmos valores e 
com a mesma urgência, 
unimos forças por um 
Brasil sem fome e sem 
miséria”, defendeu. 

“Sabemos da respon-
sabilidade. Estamos 
prontos. Com coragem 
e amor, vamos recons-
truir o Brasil. Recebo 
com alegria e imensa 
honra o apoio do PSDB 
à nossa candidatura”, 
prosseguiu a candida-
ta da chamada terceira 
via nas redes sociais.

A reunião
A reunião que de-

cidiu o apoio tucano 
à emedebista esteve 
longe de ser rápida e 
consensual. O encon-
tro, que durou quase 
cinco horas e sob clima 
bastante tenso, oficia-
lizou a aliança entre 
os partidos que bus-
cam lançar um nome 
alternativo a lula (PT) 
e Jair Bolsonaro (Pl)  
nas eleições.

com o objetivo de ser uma fonte 
de recursos para o desenvolvi-
mento social e regional do país. 

Quando criado, o fundo passou a 
receber a parcela dos recursos do 
pré-sal que cabem ao governo fe-
deral, como royalties e participa-
ções especiais — sendo que 50% 
de todos esses recursos devem ser 
destinados à saúde e educação.

Em comunicado à imprensa, 
o Palácio do Planalto informou 
que a medida “promoverá um 
melhor alinhamento entre as 
partes nos contratos de partilha, 
proporcionando mais eficiência 
à exploração de óleo e gás no 
pré-sal”.

O modelo de partilha permite 
que a empresa pague um bônus 
à União ao assinar o contrato e 
realiza a exploração do pré-sal 
por conta própria. No modelo, 
a empresa é remunerada pela 
União caso encontre petróleo e 

recebe um montante pela ex-
ploração. 

Já o modelo de concessão au-
toriza a União a leiloar o direito 
de explorar áreas com potencial 
a empresas. vence a empresa 
que realizar o maior lance. 

Segundo o governo, o modelo 
de partilha faz com que a União 
“compartilhe com os parceiros 
privados os riscos associados à 
exploração do petróleo e que a 
PPSA deve exercer atividades 
similares a de atores privados, “o 
que demanda ações complexas 
a fim de que a empresa estatal 
consiga maximizar as receitas 
da União”.

“Com a venda dos direitos da 
União previstos nos contratos de 
partilha, a PPSA [Empresa Brasi-
leira de Administração de Petró-
leo e gás Natural S.A.] deixaria 
de integrar os atuais contratos, 
fazendo com que as decisões 

empresariais passassem a ser 
tomadas por entes totalmente 
privados”, informou o Ministério 
da Economia.

 Desvinculação
O Ministério da Economia ar-

gumentou que a desvinculação 
proposta ao Congresso Nacional 
é importante, pois, caso mantida, 
“haveria ineficiência na gestão 
fiscal”.

“isso porque, dado o volume 
de recursos esperados, eles não 
teriam contrapartida de previ-
são de despesas no orçamen-
to. Porém não haverá qualquer 
prejuízo à execução das políticas 
públicas abrangidas pelo Fundo 
Social, uma vez que os recursos 
serão alocados normalmente no 
orçamento público conforme as 
prioridades definidas pelo Con-
gresso Nacional”, informou o 
governo.

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 Secre

lutar contra a fome é um ato de amor ao próximo
A Nação ficou chocada esta se-

mana com a pesquisa realizada 
pelo instituto Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Seguran-
ça Alimentar e Nutricional (Rede 
Penssan), que aponta que 33 mi-
lhões de pessoas estão passan-
do fome no Brasil. lutar contra a 
fome é, portanto, um desafio para 
a classe política, as instituições 
e a sociedade. Ao mesmo tem-
po, é um ato de amor ao próximo.  
Para quem trabalha e acompanha 
de perto as políticas públicas de 
assistência social no Amazonas, os 
números trazem à tona o que nós 
já percebíamos nas visitas às cida-
des do interior e nos debates com 
os gestores municipais. O estudo 
revela que 58,7% da população 
brasileira está em situação de in-
segurança alimentar, equivalente 
ao patamar da década de 1990. 
A pesquisa aconteceu entre no-
vembro de 2021 e abril de 2022, 
a partir de entrevistas feitas em 
12.745 domicílios, distribuídos em 
áreas urbanas e rurais de 577 muni-
cípios das 27 unidades da federação 
– 26 estados mais o Distrito Federal. 
A metodologia da pesquisa consi-
derou a Escala Brasileira de inse-
gurança Alimentar (Ebia), a mesma 

utilizada pelo instituto Brasileiro 
de geografia e Estatística (iBgE) 
para mapear a fome no país. 
A pesquisa anterior, divulgada em 
2020, revelava que a fome tinha 
voltado a um patamar equivalen-
te ao de 2004. De acordo com 
a Rede Penssan, o quadro atu-
al é mais do que efeitos da cri-
se sanitária da Covid-19, as res-
trições de acesso à alimentação 
expõem uma realidade preocu-
pante de deterioração socioeco-
nômica e profundas desigualdades 
na sociedade brasileira, anterior 
à pandemia e agravado por ela. 
Atualmente, apenas 4 entre 10 lares 
estão em condição de seguran-
ça alimentar. Os 6 restantes va-
riam em uma escala entre os que 
permanecem preocupados com a 
possibilidade de não conseguirem 
alimentos no futuro e os que já 
estão passando fome. No total, são 
125,2 milhões de brasileiros com 
insegurança alimentar, aumento 
de 7,2% em relação a 2020 e de 
60% em comparação com 2018. 
Desde que voltei à Assembleia le-
gislativa, em abril deste ano, te-
nho pautado o tema do combate à 
fome nos meus pronunciamentos e 
ações. O Amazonas tinha esquecido 

esse assunto e os restaurantes e as 
cozinhas populares do programa 
social Prato Cheio estavam restritos 
à capital – eram sete unidades so-
mente. E todas foram revitalizadas. 
O combate à fome hoje é priori-
dade no estado. Como secretária 
de Assistência Social por um ano, 
colaborei com o governador Wilson 
lima no plano de ampliação do pro-
grama e atualmente são 11 unidades 
na capital e 12 no interior, portanto, 
são 23 em pleno funcionamento. No 
total, o Prato Cheio terá 33 unida-
des no Amazonas, servindo almoço 
a R$ 1 e sopa de forma gratuita.  
Para diminuir a insegurança ali-
mentar da população mais vulne-
rável, é preciso de articulação e 
várias mãos trabalhando no mesmo 
sentido, sem vaidades e sempre 
focando as pessoas que precisam 
ter acesso ao direito humano da 
alimentação adequada. Em Brasília, 
o deputado federal Marcelo Ramos 
abraçou a causa e destinou emenda 
para que a comida de qualidade 
chegasse aos nossos irmãos do 
interior. Em Manaus, empresas do 
Polo industrial também investem 
nos restaurantes populares. São 
exemplos de que a luta contra a 
fome é um ato de amor ao próximo.

moro deve 
ser candidato 
pelo Paraná 

Após ter seu domi-
cílio eleitoral por São 
Paulo negado pelo 
Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-SP), o 
ex-juiz Sergio Moro 
(União Brasil) irá dis-
putar o pleito pelo seu 
estado, o Paraná. in-
terlocutores de Moro 
afirmam que os pró-
ximos meses serão 
de avaliação política 
das intenções de voto 
para decidir se ele irá 
concorrer à Câmara 
dos Deputados ou ao 
Senado Federal.

Com recente deci-
são do TRE-SP, o ex-
-ministro da Justiça, 
que é filiado ao União 
Brasil, optou por não 
recorrer ao Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE). “A minha opi-
nião é que eu acho que 
a disputa para Câmara 
Federal seria o melhor 
pra ele. Seria o melhor 
a se fazer visando um 
projeto a médio, longo 
prazo”, disse o vice-
-presidente do União 
Brasil, deputado Jú-
nior Bozzella. 

As pesquisas a se-
rem realizadas no es-
tado paranaense fo-
ram encomendadas 
pelo partido de Moro 
e devem ser feitas nas 
próximas semanas. 
Para além do plei-
to desde ano, União 
Brasil quer apostar 
no ex-magistrado 
para dar longos pas-
sos em 2026. Segundo 
Bozzella, após entrar 
no campo legislati-
vo, Sergio Moro terá 
maiores projeções. E 
pode pensar na Pre-
sidência em uma dis-
puta futura.

ELEIÇÕES

O Ministério da Economia argumentou que a desvinculação proposta ao Congresso Nacional é importante

Ministério da Economia 
enviou ao Congresso 
projeto acabando com 
regime de partilha na 
exploração do pré-
-sal e desvinculando  
Fundo Social
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de importação sobre uma série de 
itens, zerou impostos federais da 
cesta básica e promoveu um corte 
linear na tabela do IPI.

Ele também havia menciona-
do outas medidas adotadas pelo 
governo, para tentar dar mais 
fôlego à população e injetar mais 
recursos na economia:

“Nós estamos tentando com os 
nossos programas – os saques do 

FGTS são mais de R$ 30 bilhões, 
a antecipação de benefício pen-
sionista e aposentados são mais 
de R$ 50 bilhões, é o crédito, 
estamos sustentando a camada 
de demanda.” 

Guedes lembrou ainda a redu-
ção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). “Teve 35% 
de redução do IPI, zeramos o 
ICMS [Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços], esta-
mos dando a nossa contribuição 
para a nossa cadeia produtiva”.

O ministro falou na manhã da úl-
tima quinta-feira (9) na abertura 
do Fórum da Cadeia Nacional de 
Abastecimento, promovido pela 
Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras).

Guedes manifestou apoio a uma 
proposta apresentada pelo presi-

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, comemo-
rou a desaceleração da 
inflação em maio (0,47%) 

e afirmou que a população não 
pode continuar arcando com o 
aumento de preços no patamar 
atual.

O comentário foi feito em um 
evento da Cadeia Nacional do 
Abastecimento, no mesmo dia em 
que o IBGE divulgou o resultado 
do IPCA, apontando que a inflação 
perdeu velocidade em relação a 
abril. Ainda assim a pressão nos 
preços nos últimos 12 meses está 
elevada: o índice está em 11,73%. 

“A inflação começou a descer, 
acabamos de ter primeira notícia 
da inflação começando a descer”, 
declarou o ministro.

Durante sua declaração, ele 
também acrescentou: “A grande 
pergunta do S, do social, é como 
é que nós podemos nessa cadeia 
alimentar sem espremer quem 
está com a barriga no balcão (uma 
referência ao setor de supermer-
cados), porque a população não 
pode continuar vendo esse au-
mento de preços nesse extremo. 

No outro extremo, a agricultura 
tem que aumentar a produção 
verde, e o Brasil é a chave de 
segurança energética e alimentar 
do mundo. E tem toda essa cadeia 
de intermediários. Nós estamos 
baixando os impostos.”

O ministro destacou que o go-
verno federal reduziu o imposto 

‘Começou a descer’, diz Paulo 
Guedes sobre inflação de maio 

inflação

Ministro da Economia 
comemorou o resultado 
do IPCA para o mês 

DIvulGAçãO

DIvulGAçãO

Acumulado nos últimos 12 meses está elevado: 11,73%

Presidente pede ‘menor lucro 
possível’ para supermercados

Correção no pagamento 
de servidores é aprovada

O encontro foi realizado na sede do Governo do Amazonas

Bolsonaro governo 

O governador Wilson lima auto-
rizou, nesta semana, o pagamento 
de correção de 10% da data-base 
de 2021 para servidores estaduais 
do setor primário que atuam na 
Secretaria de Estado de Produ-
ção Rural (Sepror), Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário e 
Florestal Sustentável do Estado 
do Amazonas (Idam) e Agência de 
Defesa Agropecuária e Florestal 
do Estado do Amazonas (Adaf). 

Wilson lima autorizou, ainda, 
o pagamento de gratificação de 
cursos e progressões para os ser-
vidores. Além disso, 17 servidores 
da Sepror que hoje atuam na Adaf 
serão relotados na agência. Todas 
as medidas são pleitos apresen-

tados pela categoria e atendidos 
pelo governador.

“Depois de muitas negociações 
nós chegamos a alguns acordos 
que são importantes para a cate-
goria, como a gratificação de curso 
que a gente vai dar, progressões, e 
é a primeira vez que isso acontece 
para esses servidores. E, também, 
fechamos aqui um percentual de 
10% de data-base. São conquistas 
importantes para que a gente pos-
sa valorizar essa categoria”, disse 
Wilson lima. 

Os representantes dos sindica-
tos agradeceram o atendimento 
dos pleitos e destacaram a im-
portância da reestruturação da 
lei 3.510

O presidente Jair Bolso-
naro (Pl) participou hoje, de 
forma virtual, do Fórum da 
Cadeia Nacional de Abas-
tecimento, promovido pela 
Abras (Associação Brasileira 
de Supermercados). O chefe 
do Executivo fez um apelo 
principalmente em relação 
aos produtos da cesta básica. 

“O apelo que eu faço aos 
senhores, para toda a cadeia 
produtiva, é que os produtos 
da cesta básica, cada um 
obtenha o menor lucro pos-
sível, para a gente poder dar 
uma satisfação a uma parte 
considerável da população, 
em especial os mais humil-
des”, disse.

Bolsonaro reclamou de 
ser visto como culpado pela 
“inflação e aumento dos gê-
neros alimentícios”. O presi-
dente deu exemplos de me-
didas do governo, como as 
relacionadas a combustíveis, 
e fez uma lista de pautas 
defendidas por ele. 

“É um apelo pela nossa econo-
mia, para que nós possamos, ao 
continuar o governo, mostrar a 
vocês que nós não queremos, por 
exemplo, revogar a reforma tra-
balhista. Nós não queremos mais 
que se use o nosso BNDES para 
emprestar para ditaduras. Nós 
não queremos valorizar o MST 
da forma original. Não queremos 
uma campanha de desarmamen-
to da população. Nós reconhece-
mos e valorizamos os militares”, 
afirmou, em tom eleitoral, falando 
ainda de liberdade religiosa, de 
imprensa e expressão.

O presidente Bolsonaro e o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, têm conversado com o 
setor nos últimos dias para ten-
tar sensibilizar sobre a alta dos 
preços. Nesta semana, durante 
entrevista ao SBT, o presidente 
afirmou que já tem conversado 
com lideranças dos supermer-
cados sobre o tema 

Em nota, a Abras afirmou que 
se reuniu com o ministro Paulo 
Guedes na última terça-feira (7) e 

pediu a isenção de impostos dos 
produtos da cesta básica e a de-
soneração da folha de pagamen-
to. Ainda segundo o texto, mais 
de 50 varejistas participaram do 
encontro e teriam se comprome-
tido a “repassar ao consumidor 
qualquer redução que houver na 
cadeia produtiva.”

um levantamento realizado 
pelo uOl mostrou que, apesar 
de a inflação ter desacelerado no 
mês passado, ela ainda acumula 
alta de 11,73% em 12 meses. 

Só os alimentos e bebidas su-
biram 13,51% desde maio de 2021. 
Considerando apenas os produtos 
da cesta básica, a disparada foi ain-
da maior, com altas que chegam a 
mais de 67%. Apenas o arroz teve 
queda (-10,27%) no período.. 

O IPCA (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo), a inflação oficial no 
país, fechou maio em 0,47%, segun-
do informou nesta quinta-feira (9) 
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). Houve desace-
leração em relação ao mês anterior, 
quando o índice ficou em 1,06%.

dente da Abras, João Galassi, para 
que a cadeia de supermercados 
não corrija a tabela de preços de 
alimentos até 2023. “Está na hora 
de realmente sentar todo mundo 
e fazer nosso lema, exatamente 
como você sintetizou, nova tabela 
só em 2023”, disse. Ele finaliou a 
sua fala, realizando decarações 
spbre a importãncia da segurança 
alimentgar no país. 
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A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta semana, o 
projeto de lei que impede 
a incidência do ICMS so-

bre o adicional de energia elétrica 
das bandeiras tarifárias. A proposta 
será enviada ao Senado.

De autoria do deputado Hil-
do Rocha (MDB-MA) e do ex-
-deputado e atual senador Fabio 
Garcia (União-MT), o Projeto de 
Lei Complementar 62/15 contou 
com parecer favorável do rela-
tor, deputado Rodrigo de Castro 
(União-MG). O relator apresentou 
apenas uma emenda de redação. 

Criadas pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para 
identificar com mais clareza as 
situações de escassez hídrica, as 
bandeiras tarifárias podem ser 
verde (sem cobrança adicional), 
amarela (acréscimo intermediá-
rio) e vermelhas (1 e 2).

Em razão da maior escassez 
ocorrida no ano passado, vigorou, 
de setembro de 2021 a 16 de abril de 
2022, a bandeira tarifária “escas-
sez hídrica”, criada pelo Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico 
(CMSE), vinculado ao Ministério 
de Minas e Energia.

Sobre os valores representa-
dos pelas bandeiras tarifárias 
incidem todos os tributos que 
já são cobrados sobre a energia 
elétrica: PIS e Cofins (federais), 
ICMS (estadual) e Contribuição 
para Iluminação Pública (CIP), de 
competência municipal.

O autor do projeto, deputado Hil-
do Rocha, calcula que o adicional 
seja de até R$ 15 para cada 100 
kW. Com a aprovação do projeto, 
segundo ele, o consumidor eco-
nomizará até R$ 4 a cada 100 kW 
consumidos, o que equivale a uma 
tarifa de até 27% do ICMS, cobrada 
por alguns estados.

Hildo Rocha afirmou que a co-
brança sobre o adicional é resul-
tado da falta de planejamento de 
quem deve gerar energia. 

“Existe uma tributação excessiva 

sobre a conta de energia. É um 
absurdo. O consumidor não tem 
culpa, mas é punido por pagar 
uma tarifa mais cara. O que se 
criou com estas bandeiras é uma 
tremenda injustiça. Os pobres não 
podem pagar a conta”, declarou.

Na votação em Plenário, foi rejei-
tada emenda do deputado Mauro 
Benevides Filho (PDT-CE) que pro-
punha a retirada do PIS e da Cofins. 

O deputado reclamou da falta de 
isenção para esses dois tributos. 
Ele também acusou o projeto de 
ser inconstitucional.

“A Constituição veda o governo 
federal de fazer isenção de tributo 
estadual. Aqui está sendo isento 
o ICMS”, alertou

Apesar de defender a proposta, 
o deputado Zé Neto (PT-BA) fez 
críticas à venda da Eletrobras, que, 
segundo ele, também deve gerar 
um aumento na tarifa de energia.

“Os valores que vão impactar na 
tarifa sobre a venda da Eletrobras 
são um mistério”, afirmou.

Debate
Durante o debate sobre o pedido 

de urgência, o deputado Mauro 
Benevides Filho (PDT-CE) ques-
tionou a proposta por apenas 
acabar com a cobrança do ICMS 
sobre o adicional de bandeira na 
tarifa, sem atingir impostos fede-
rais. “Se é para reduzir preço, por 
que não vamos corrigir a isenção 
do PIS/Cofins? Somente tiram dos 
estados e deixam a cobrança da 
União?”, indagou.

Deputados da oposição ques-
tionaram os efeitos da privati-
zação da Eletrobras na alta dos 
preços de energia. “O governo 
não toma as medidas necessá-
rias para produzir energia”, afir-
mou o deputado Daniel Almeida 
(PCdoB-BA).

A deputada Fernanda Mel-
chionna (Psol-RS) acredita que 
a proposta levará a uma redução 
pequena na tarifa de energia.

Já o deputado Danilo Forte 
(União-CE) lembrou que o pro-
jeto faz parte de um pacote para 
conter a alta de preços de com-
bustível e energia. “Esses custos 
têm um impacto na inflação”, co-
mentou. “O combate à bitributa-

ção e excesso da carga tributária 
no Brasil caiu na acomodação dos 
governos estaduais. 

O deputado Darci de Matos 
(PSD-SC) espera que a proposta 
ajude as famílias brasileiras.

O  deputado Tiago Mitraud (No-
vo-MG) ressaltou que a bandei-
ra tarifária tem característica de 
tributo. “É cobrar imposto sobre 
imposto”, afirmou. Ele defendeu 
a reforma tributária e a ven-
da de refinarias como formas 
de combater a alta dos preços  
dos combustíveis. 

Benefício 
A medida irá favorecer os pe-

quenos negócios , afirma a ana-
lista do Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do Estado 
do Rio de Janeiro (Sebrae Rio), 
Aline Barreto. Pesquisa feita pelo 
Sebrae nacional em dezembro 
do ano passado, com 6.883 em-
preendedores , constatou que a 
grande maioria dos empreende-
dores nacionais tomou medidas 
para diminuição dos custos com 
energia elétrica.

A proposta será envia-
da para o Senado para 
votação na Casa

Entenda como o 5G mudará a economia no país
tecnologia 

Em maio deste ano, a Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) destacou que os recur-
sos levantados com o leilão do 
5G, encerrado em novembro de 
2021, poderão garantir internet 
para 15 mil escolas públicas.

Ao todo, foram gerados R$ 
3,1 bilhões para essa finalida-
de. Além de facilitar o aces-
so à educação, a economia 
brasileira também poderá ser 
impactada de forma positiva 
devido ao novo ecossistema de  
inovação tecnológica. 

De acordo com o estudo apre-
sentado pela Secretaria Especial 
de Produtividade e Competiti-
vidade do Ministério da Econo-
mia (Sepec/ME), a utilização de 

soluções 5G pode proporcionar 
um benefício de R$ 590 bilhões 
por ano. 

No que diz respeito ao poten-
cial de software, a expectativa de 
valor total acumulado até 2031 
é de R$ 101 bilhões, distribuídos 
entre R$ 10 bilhões para software 
de rede. 

Marcio Kanamaru, sócio-líder 
de Tecnologia, Mídia e Teleco-
municações da KPMG no Brasil 
e na América do Sul, indica um 
cenário promissor.

“A nova geração de rede pro-
mete disponibilizar no Brasil, a 
partir do segundo semestre de 
2022, uma conexão com muito 
mais velocidade, estabilidade, 
eficiência e baixíssima latên-

cia. A mudança é definida por 
especialistas como um ‘salto 
quântico’, capaz de abrir novos 
caminhos e ampliar negócios 
em diversos segmentos da eco-
nomia”, explica. 

As melhorias que o 5G tende a 
trazer para o país poderão elevar 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
em US$ 1,2 trilhão até 2035. A 
estimativa foi feita pela Nokia e 
pela consultoria Omdia. A tecno-
logia deve resultar no aumento 
da produtividade, surgimento de 
novos negócios e na queda nos 
custos de produção. Quando es-
tiver em funcionamento, a rede 
incluirá o Brasil aos 60 demais 
países que já possuem a tecno-
logia de quinta geração. 5G poderão trazer um benefício de R$ 590 bilhões por ano

DIvULGAçãO

DIvULGAçãO

O autor do projeto sa-
lienta a economia para 
consumidores no Brasil  

PL que impede cobrança 
adicional na energia é aprovado
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Quatro motociclistas morrem 
em menos de uma semana 
Acidentes tiveram en-
volvimento de carre-
tas e ônibus. Na ocor-
rência mais recente, 
uma mulher teve a 
cabeça esmagada

Entre o período dos dias 
3 a 9 de junho, em Ma-
naus, quatro motociclis-
tas morreram por esma-

gamento em três acidentes de 
trânsito, envolvendo carretas, 
ônibus e o veículo de duas rodas. 
O óbito mais recente aconteceu 
na manhã desta quinta-feira (9), 
quando uma mulher teve a ca-
beça esmagada por um ônibus. 
Ela estava com o filho, que teve 
ferimentos leves.

O especialista em trânsito, 
Emanuel Pontes, explica que 
os acidentes com motocicle-
tas são decorrentes de vários 
fatores, dentre eles o exces-
so de velocidade, a falta de 
sinalização no deslocamento 
lateral, além de ultrapassa-
gem inadequadas sem tempo e  
espaço suficiente.

O aumento frequente no pre-
ço da gasolina também é um 
fator relevante, que favorece a 
preferência dos condutores a 
utilizar a motocicleta em vez do 
carro, pelo fato de ganhar tempo 
no deslocamento no trânsito  
e economizar.

“A autoescola tem um período 
curto de tempo para formar o 
condutor. Além disso, o pro-

REPRODUÇÃO

Na primeira ocorrência do período, na última sexta-feira (3), pai e filho morreram ao serem esmagados por uma carreta

cesso de formação é comple-
xo, pois o condutor é formado 
em um ambiente favorável e 
controlado, já nas vias públicas 
esse ambiente não é o mesmo”, 
relata Pontes, que é coordena-
dor de Desenvolvimento Pro-
fissional da Unidade A-16 do  
SEST/SENAT.

Manaus é conhecida nacio-
nalmente por apresentar um 
trânsito caótico, principal-

mente em horários de pico. 
No entanto, medidas de se-
gurança podem ser tomadas 
visando amenizar esses tipos  
de acidentes.

“Conduzir o veículo com ve-
locidade compatível com a via 
e com as condições climáti-
cas, sinalizar de forma correta 
e com antecedência para re-
alizar manobras de desloca-
mento lateral e também usar 

o capacete de forma corre-
ta [ajudam]. [São] elementos 
que promovem a segurança do 
condutor e passageiro”, conclui  
o especialista.

Levantamento
Nos primeiros quatro meses 

de 2022, a Secretaria de Es-
tado de Saúde do Amazonas 
(SES-AM) registrou 3.001 aten-
dimentos a vítimas de acidentes 
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Maiara Ribeiro

PF confirma vestígios de sangue 
em embarcação apreendida

Dois criminosos são presos; 
terceiro segue foragido

DIVULGAÇÃO

Parque Encontro das Águas vai estar distribuído em mais de 12 mil m2

Da redação

A Polícia Federal do Ama-
zonas confirmou que foram 
encontrados vestígios de 
sangue na perícia realizada 
na embarcação de Amaril-
do da Costa de Oliveira, de 
41 anos, conhecido como 
‘Pelado’. O indivíduo foi 
preso suspeito de partici-
pação no desaparecimento 
do jornalista Dom Phillips 
e do indigenista Bruno 
Pereira. A informação foi 
divulgada na tarde desta 
quinta-feira (9).

A prisão temporária do 
suspeito foi já foi reque-
rida e o material coletado 
está a caminho de Manaus, 
no helicóptero tático Black 
Hawk, para ser periciado.

A PF informou ainda 
que nas últimas 24h foi 
realizada uma busca fluvial 
na região do Rio Itaquaí, 
último local onde as ví-
timas foram vistas. Todas 

DESAPARECIMENTO NO AM ASSALTO A CONDOMÍNIO

as comunidades próximas 
do percurso foram abor-
dadas, principalmente as 
de Santa Cruz, Cachoeira, 
São Gabriel e São Rafael. 
O custo da operação, até o 
momento, atinge o valor de 
R$ 684.000,00, segundo  
a entidade.

Além da busca fluvial, 
foi realizado um reconhe-
cimento aéreo no itinerário 

de Atalaia do Norte até à 
base da FUNAI, na entrada 
da terra indígena Vale do 
Javari, seguindo os pontos 
de interesses pela busca  
dos desaparecidos.

O caso
As buscas pelo indigenis-

ta Bruno Araújo Pereira e 
pelo jornalista inglês Dom 
Phillips entram no quarto 

dia nesta quinta-feira (9). 
Eles estão desaparecidos 
desde último domingo (5), 
no vale do Vale Javari, na 
área do município de Ata-
laia do Norte, no Amazonas.

Os dois chegaram ao 
Lago do Jaburu às 19h25 do 
dia 3 de junho. No domingo, 
retornaram para Atalaia do 
Norte, mas antes pararam 
na comunidade São Rafael 
para uma reunião com o 
comunitário apelidado de 
“Churrasco”, para a con-
solidação de trabalhos em 
conjunto entre os ribeiri-
nhos e a comunidade in-
dígena. Quando chegaram 
na comunidade viram que 
“Churrasco” não estava e 
conversaram apenas com 
a esposa do comunitário.

Depois partiram rumo 
a Atalaia do Norte, em 
uma viagem que dura 
aproximadamente duas 
horas, mas não chegaram  
ao município.

Luana Lima

Dois criminosos iden-
tificados apenas como 
Janderson, de 30 anos, 
e Luiz Carlos, de 37 anos, 
foram presos, na tar-
de desta quinta-feira 
(9), por envolvimento 
no assalto à uma re-
sidência no Forest Hill, 
condomínio de luxo 
localizado na avenida 
Torquato Tapajós, Zona 
Norte de Manaus. O ter-
ceiro envolvido no crime  
está foragido.

As prisão ocorreram no 
Parque Dez e no Mutirão, 
e foi realizada por meio 
de uma operação policial 
da Delegacia Especiali-
zada em Roubos Furtos e 
Defraudações (DERFD).

Durante a prisão, a 
polícia ainda apreen-
deu com os suspeitos 
várias porções de dro-
gas: 106 trouxinhas de 
oxi, 106 trouxinhas de 
pasta base, além de 18 
trouxinhas e uma porção 

média de cocaína.

O caso
O assalto ocorreu na 

manhã de quarta-feira 
(8), quando o trio de as-
saltantes abordou se-
guranças do condomínio 
e depois invadiu a casa 
da vítima.

Na ocasião do crime, 
os assaltantes rende-
ram o morador e leva-
ram uma quantia de R$ 
60 mil, um notebook e 
um carro modelo Toro, 
na cor branca. Duran-
te a fuga, os criminosos 
arrancaram a cancela da 
portaria, utilizada para 
identificação de quem 
entra e sai do local.

As câmeras de segu-
rança do condomínio 
ajudaram à equipe poli-
cial na identificação dos 
brandidos. Os presos 
estão à disposição da 
Justiça aguardando os 
procedimentos cabíveis. 
A polícia está na procura 
pelo terceiro assaltante.

de trânsito. O número aponta 
uma queda de 32% em compa-
ração com o mesmo período de 
2021, em três Hospitais e Pron-
tos-Socorros (HPSs) adultos  
de Manaus.

Relembre os casos
No dia 3 de junho, pai e filha 

morreram em um grave aciden-
te de trânsito envolvendo uma 
motocicleta e uma carreta, na 
avenida Governador José Lin-
doso, no bairro Parque das La-
ranjeiras, Zona Norte da capital.

Após o acidente, o motorista 
da carreta fugiu, mas logo foi 
capturado por outros motota-
xistas e preso pela polícia a pou-
cos quilômetros de distância do 
local do acidente.

Já no dia 7 de junho, um mo-
tociclista, identificado como 
Moisés da Silva, de 56 anos, 
foi vítima fatal de acidente de 
trânsito após ser atropelado por 
uma carreta, na avenida Soli-
mões, bairro Mauazinho, Zona 
Leste da capital.

O acidente mais recente acon-
teceu na manhã desta quinta-
-feira. Uma mulher teve a ca-
beça esmagada por um ônibus 
ao se desequilibrar por conta 
de um buraco no chão, na ave-
nida Camapuã, conjunto Cana-
ranas, localizado na Zona Norte  
de Manaus.

Populares afirmaram que a 
mulher foi fechada por um carro, 
tentou desviar de um buraco, 
caiu no chão e o ônibus pas-
sou por cima de sua cabeça. 
A criança de 11 anos não teve 
ferimentos graves, mas estava 
traumatizada ao presenciar a 
morte da mãe.
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Bumbódromo de Parintins recebe R$ 5,7 mi

No total, 32 feiras vão 
ser reformadas e re-
vitalizadas, em inves-
timentos que somam 
mais de R$ 25 milhões

David Almeida, prefeito de 
Manaus, e Wilson Lima, 
governador do Amazo-
nas, assinaram ordem 

de serviço para reforma da feira 
modelo do bairro Alvorada 2, na 
Zona Centro-Oeste de Manaus. 
A assinatura aconteceu nesta 

DhyeiZO LeMOs/seMCOM

DivuLgAçãO/seinfrA

O Centro Cultural de Parintins está previsto para sediar o 55° festival de Parintins nos dias 24, 25 e 26 de junho

quinta-feira (9). A intervenção 
no espaço está incluída no paco-
te de investimentos de mais de 
r$ 25 milhões, que contempla a 
reforma de 32 feiras e mercados 
da capital.

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, destacou a importân-
cia da parceria do estado com a 
Prefeitura para a realização das 
reformas nas feiras de Manaus.

“A parceria do governador com a 
Prefeitura tem nos oportunizado 
avançar em políticas públicas, e 
essa ação aqui no Alvorada é mais 
uma das ações que tem nos opor-
tunizado melhorar a qualidade 
de vida da população da nossa 

cidade”, destacou o prefeito.
Durante o evento de assinatura, 

o governador conversou com os 
feirantes e reafirmou o compro-
misso de melhorar a qualidade de 
vida dos comerciantes, através da 
parceria com a Prefeitura.

“A cada dia que passa a união 
por Manaus só aumenta. hoje nós 
estamos aqui em um dia impor-
tante para dar início a mais uma 
obra para beneficiar a população 
do nosso estado, que é a reforma 
dessa feira, que há mais de 25 
anos não passava por nenhuma 
intervenção. Os feirantes que es-
tão aqui, os trabalhadores, esta-
vam em condições insalubres e 

difíceis para poder tocar os seus 
negócios e também receber os 
clientes”, destacou Wilson Lima.

Investimentos
Para as intervenções foram 

firmados convênios entre o go-
verno do estado e a Prefeitura 
de Manaus, por meio da uni-
dade gestora de Projetos es-
peciais (ugPe) e da secretaria 
Municipal de Agricultura, Abas-
tecimento, Centro e Comércio  
informal (semacc).

De acordo com o coordenador 
executivo da ugPe, engenheiro 
civil Marcellus Campêlo, já foram 
repassados os r$ 24,3 milhões 

referentes à parte que cabe ao 
estado. O restante dos recursos, 
que compreende r$ 496,1 mil, 
parte do órgão municipal.

Os serviços envolvem a reforma 
da cobertura e da estrutura me-
tálica, pintura, reforma de pisos e 
paredes, entre outras melhorias.

feirante há 50 anos no bairro do 
Alvorada, Wanderli Mota da silva, 
de 70 anos, afirmou que os feiran-
tes aguardam há muito tempo por 
uma nova reforma do local.

“De feira eu tenho 50 anos, 
mas de reforma eu não me lem-
bro muito, não, mas tem uns 30 
anos. É uma melhoria”, afirmou 
o feirante.

InvestImento

O Bumbódromo de Parintins 
vai receber um investimento 
de r$ 5,7 milhões do gover-

no do Amazonas para obras 
de reforma e manutenção. O 
Centro Cultural está previsto 

para sediar o 55° festival de 
Parintins em 24, 25 e 26 de 
junho. O investimento será feito 

por meio secretaria de estado 
de infraestrutura e região Me-
tropolitana de Manaus (seinfra).

Os serviços contemplam uma 
área de 24.742 metros quadrados 
e incluem pintura geral; revisão 
geral em toda as instalações elé-
tricas (painéis, quadros e coman-
do); reforma do prédio anexo à 
arena; reforma e manutenção 
da arena geral; reforma dos ca-
marotes da arena; construção 
das cabines dos jurados e cabine 
de som. 

Além disso, também está 
sendo realizada a reforma dos 
banheiros feminino e masculi-
no das arenas do Caprichoso e 
garantido; reforma dos banhei-
ros dos jurados laterais; estação 
de tratamento de esgoto (eTe) 
e instalação das luminárias em 
LeD da arena. As obras visam 
melhorar a infraestrutura do 
espaço, que ficou fechado por 
conta da suspensão de eventos 
durante a pandemia, asseguran-
do maior conforto e segurança 
a milhares de torcedores, brin-
cantes, artistas e trabalhadores.

outros investimentos
Desde 2019, o governo do 

Amazonas concluiu cinco obras 
no município. entre elas, servi-
ços de manutenção no Bumbó-
dromo, melhorias no aeroporto 
Júlio Belém, reforma do Parque 
de exposições Luiz Lourenço 
de souza e recuperação do 
sistema viário em 270 ruas em 
17 bairros.

Parintins também recebe as 
obras do ilumina+ Amazonas, 
por meio da unidade gestora 
de Projetos especiais (ugPe). A 
previsão é de que 5,8 mil pon-
tos de iluminação antiga sejam 
substituídos por lâmpadas de 
LeD até o festival folclórico.

O investimento em infraestru-
tura no município soma r$ 42 
milhões, entre obras em exe-
cução, anunciadas e concluídas.

este será o primeiro festival 
de Parintins após o término das 
restrições em razão da pande-
mia da Covid-19. A festa que 
acontece no final de junho tem 
a expectativa de receber mais 
de 60 mil turistas e deve movi-
mentar um montante de r$ 100 
milhões no município. Além de 
apreciar a cultura, os turistas 
são grandes consumidores da 
economia local.

Prefeito e Governador alinham 
reforma da feira do Alvorada

A ordem de serviço foi 
assinada nesta quinta-
-feira (9), pelo prefeito 
David Almeida e pelo 
governador Wilson Lima
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GUERRA

Zelenskiy critica bloqueio de alimentos pela Rússia 
DIVULGAÇÃO

Para ele, bloqueio deixou o mundo à beira de terrível crise alimentar

O presidente da Ucrânia, 
Volodymyr Zelenskiy, alertou 
que milhões de pessoas po-
dem morrer de fome por causa 
do bloqueio russo aos portos 
ucranianos do Mar Negro, que, 
segundo ele, deixou o mundo “à 
beira de terrível crise alimentar”.

A Rússia capturou grande 
parte da costa da Ucrânia, 
bloqueando as exportações 
agrícolas e elevando o custo 
dos grãos. 

Zelenskiy afirmou que a 
Ucrânia agora não pode ex-
portar grandes quantidades de 
trigo, milho, óleo vegetal e ou-
tros produtos que desempe-
nhavam “papel estabilizador 
no mercado global”.

“Milhões de pessoas podem 

morrer de fome se o bloqueio 
russo ao Mar Negro continuar”, 
disse ele. 

A Ucrânia e o Ocidente acu-
sam Moscou de usar suprimen-
tos de alimentos como arma de 
guerra. A Rússia diz que as mi-
nas explosivas colocadas pela 
Ucrânia, no mar, e as sanções 
internacionais contra Moscou 
são as culpadas. 

Kiev costumava exportar a 
maioria de seus produtos por 
meio de portos marítimos, mas 
desde a invasão russa, em 24 de 
fevereiro, foi forçada a transpor-
tar grãos de trem pela fronteira 
ocidental da Ucrânia ou por pe-
quenos portos do Rio Danúbio.

Zelenskiy, que foi incluído 
na lista das 100 pessoas mais 

influentes de 2022 da revista 
Time, disse que é grato ao pre-
sidente dos Estados Unidos, Joe 
Biden, por “unir o mundo livre 
quando a ameaça russa surgiu” 

O presidente do Conselho 
Europeu  órgão da União Eu-
ropeia que reúne os chefes na-
cionais de Estado e de governo 
da UE e define a agenda política 
da bloco, Charles Michel, disse 
que milhões de toneladas de 
grãos e trigo estão presos em 
contêineres e navios no porto 
ucraniano de Odessa, no Mar 
Negro, há várias semanas. 

“Isso está elevando os preços 
dos alimentos, empurrando as 
pessoas para a pobreza e de-
sestabilizando regiões intei-
ras”, disse Michel.

Jornal Britânico faz publicação 
sobre jornalista desaparecido
Dom Phillips e o indi-
genista Bruno Pereira 
desapareceram na re-
gião da Amazônia, no 
domingo (5)

Quatro dias após o jorna-
lista inglês Dom Phillips 
e o indigenista brasileiro 
Bruno Araújo Pereira te-

rem desaparecido na Amazônia, 
crescem as pressões internacio-
nais sobre o governo de Jair Bol-
sonaro para encontrá-los.

O jornal The Guardian, para o 
qual Phillips faz reportagens am-
bientais, publicou um editorial na  
última quinta-feira (9) cobrando 
apoio de países e organizações 
para instar o governo brasileiro 
a adotar medidas efetivas para 
as buscas na Amazônia.

“O Brasil é um dos países 
mais perigosos do mundo para 
os defensores do meio ambien-
te e outros associados às co-
munidades indígenas”, afirma 
a publicação. “Infelizmente, o 
presidente, Jair Bolsonaro, tem 
demonstrado pouco interesse em uma  
resposta adequada.” 

Dom Phillips e Bruno Araújo 
Pereira, um ex-funcionário da 
Funai, foram vistos pela última 
vez na região do Vale do Javari, 
no Amazonas, na manhã de do-
mingo (5). O desaparecimento 
foi comunicado no dia seguinte 
pela União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja).

O brasileiro acompanhou o jor-
nalista em uma incursão na Ama-
zônia para que ele fizesse entre-
vistas com indígenas como parte 
da pesquisa de um livro. Após dois 
dias em campo, os homens deve-
riam retornar à cidade Atalaia do 
Norte no domingo de manhã, mas 
não foram mais vistos.

No editorial, o Guardian ques-
tionou a ação das autoridades 
do país desde que o jornalis-
ta foi dado como desaparecido  
na Amazônia.

“A resposta das autoridades 
brasileiras tem sido, na melhor 
das hipóteses, lenta e abaixo do 
esperado. Um helicóptero, es-

DIVULGAÇÃO

O Jornal pediu apoio da comunidade internacional para pressionar o país 

sencial nas buscas em uma área 
tão vasta, não foi usado 

Uma investigação criminal não foi 
aberta até mais tarde naquele dia. 

O veículo britânico ainda criti-
cou a fala de Bolsonaro sobre os 
desaparecidos.

“Tendo demorado dois dias para 
falar sobre o desaparecimento, 
ele (Bolsonaro) parecia culpar 
os homens:

‘Sinceramente, duas pessoas em 
apenas um barco, naquele tipo de 

região, absolutamente selvagem, 
é uma aventura que não é reco-
mendável para ninguém. Qualquer 
coisa pode acontecer. Pode ter 
sido um acidente. Eles poderiam 
ter sido executados’, disse.” 

Por fim, o jornal britânico pediu 
apoio da comunidade interna-
cional para pressionar o Brasil a 
intensificar as buscas pelos dois 
homens, sem a qual, segundo o 
Guardian, “é altamente imprová-
vel que o governo mude de rumo.”

“Muito tempo já foi perdido. 
Nada mais deve ser desperdiça-
do”, foi salientado na publicação. 

Críticas 
Além do editorial, o Guardian or-

ganizou uma carta aberta em con-
junto com o Washington Post, ou-
tro veículo para qual Dom Phillips 
colaborava, cobrando do presiden-
te Jair Bolsonaro esforços para en-
contrar o jornalista e o indigenista 
desaparecidos na Amazônia.

Número de 
brasileiros com 
fome dispara, 
diz pesquisa  

DESIGUALDADE

O número de pessoas 
em insegurança alimentar 
grave no Brasil(passando 
fome) quase duplicou em 
menos de dois anos. Se-
gundo a pesquisa Vigisan 
(Inquérito Nacional Sobre 
Segurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia 
Covid-19 no Brasil), divul-
gada na última quinta-
-feira (8), 33,1 milhões de 
brasileiros se encontram 
nessa situação (15,5% da 
população).

O levantamento foi rea-
lizado pela Penssan (Rede 
Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional), 
que envolve seis entida-
des parceiras. Em 2020, 
quando foi realizada a pri-
meira pesquisa deste tipo, 
eram 19 milhões de pes-
soas com fome no Brasil 
(9,1% da população). 

Existem pesquisas fei-
tas com a mesma meto-
dologia a partir de 2004, 
mas pelo IBGE, que desde 
2018 não realizou mais o 
levantamento, o que im-
possibilita a comparação.

O novo inquérito foi 
conduzido pelo instituto 
Vox Populi entre novem-
bro de 2021 e abril de 
2022, com visita a 12.745 
domicílios de 577 municí-
pios nos 26 estados e no 
Distrito Federal 

Segundo a pesquisa, 
mais da metade (58,7%) 
da população brasileira 
convive com insegurança 
alimentar em algum grau, o 
que significa 125,2 milhões 
de brasileiros. São famílias 
que estão preocupadas 
com a possibilidade de não 
ter alimento no futuro ou 
já passam fome.. 

Proporc ionalmente , 
a preocupação com o 
acesso a alimentos atinge 
maiores parcelas da po-
pulação no Norte (71,6%) 
e no Nordeste (68%).
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E-SPORTS 

EM TEMPO 

Representantes do Ma-
naus Futebol Clube e o 
presidente, Giovanni Sil-
va, se reuniram com a pre-

sidência da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), além de 
todos os presidentes dos clubes 
do Campeonato Série C 2022, na 
sede da Confederação, no Rio de 
Janeiro, nesta quarta-feira (8).

Na presença do presidente da 
CBF, Ednaldo Rodrigues, a reu-
nião pautou temas importantes 
para o futebol no país. O evento 
também contou com a presença 
da diretoria de Arbitragem e di-
retoria de Competições da Con-
federação, para abordar pontos 
importantes da logística de via-
gem e da arbitragem nos clubes, 
além da ajuda em recursos para 
todos os times da competição.

Ednaldo sinalizou um aporte de 
R$8.000.000 – R$400.000 por 
equipe – em apoio para que os 
clubes possam seguir com seus 
compromissos em dia. O presidente 
do Manaus Futebol Clube, Giovanni 
Silva, comemorou a conquista e dis-
se que o investimento vem em um  
momento crucial.

“Sabemos que essa Série C seria 
a mais desafiadora de todas des-
ses três anos que participamos 
com investimentos altos desde o 
início, já que definido em um tur-
no só. Esses recursos vêm em boa 
hora, enquanto ainda estamos 
em processo de recebimento das 
verbas da prefeitura e governo, 
então mais esse apoio vindo da 
CBF nos darão segurança não 
só para honrar o que temos em 
dia como fazer investimento ao 
longo da competição“, afirma.

Outro ponto importante na reu-

nião com a Confederação foi a 
presença dos responsáveis pela 
logística e arbitragem da CBF. 
Giovanni reforçou que esta foi 
oportunidade perfeita de debater 
as experiências obtidas neste ano.

“O desafio de locomoção de 
uma equipe do Norte sempre foi 
grande, assim como para quem 
vem nos enfrentar. É importante 
sempre vermos maneiras de me-
lhorar esse processo, assim como 
a capacitação de uma boa arbi-
tragem, tudo em prol do futebol, 
que é o que deve ser decisivo em 
campo. Agradeço ao Júlio Avellar 
(Diretor de Competições) e ao 
Wilson Seleme (diretor de arbi-
tragem) por nos ouvirem“, explica 
o presidente do Manaus FC.

Já o presidente de honra do 
Clube, Luis Mitoso, reforça como 
a reunião foi um passo essencial. 
“Ver que temos a oportunidade 
de diálogo é muito importan-
te. O Sr Ednaldo (presidente da 
CBF) mostra estar mais vez em 
sintonia com a gente (clubes da 
Série C) o que é importante na 
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Flamengo 
acerta com 
Dorival Jr.

MUDANÇAS 

  Coluna do Fla

O Flamengo já definiu 
o nome para substituir 
Paulo Sousa. Trata-se 
de Dorival Júnior, que 
está atualmente no co-
mando do Ceará. A dire-
toria do Fla já oficializou 
a proposta ao treinador 
e deve fechar a contra-
tação em breve. 

Os jogadores do Ce-
ará, inclusive, já falam 
em tom de despedida 
com Dorival, que deve 
aceitar o novo desafio 
à frente do Mais Queri-
do. A informação foi di-
vulgada primeiramente 
pelo jornalista Venê Ca-
sagrande.

A diretoria do Flamen-
go trabalha para anun-
ciar o novo treinador o 
quanto antes, tendo em 
vista a falta de um téc-
nico interino no clube. 

A princípio, Mário Jor-
ge, recém-promovido 
ao comando do time 
sub-20, assumiria a 
equipe profissional de 
forma provisória. 

Mesmo com a contra-
tação de Dorival já en-
caminhada, o Flamen-
go ainda não se reuniu 
com Paulo Sousa para 
formalizar a ruptura  
do trabalho. 

O treinador portu-
guês, aliás, comandou 
os treinos desta quinta-
-feira (9), visando o jogo 
contra o Internacional, 
no sábado (11).

Equipe do AM de Counter-Strike estreia na elite nacional
 Após quatro classificatórias, 

muitos desafios e superação, 
a equipe “First Memory”, com-
posta por três amazonenses, 
dois de São Paulo e um re-
presentante de Minas Gerais, 
conquistaram o tão esperado 
acesso e vão realizar o maior 
sonho do grupo, que é partici-
par de um dos maiores campe-
onatos de E-sports do Brasil, 
o Campeonato Brasileiro de 
Counter-Strike (CBCS).

Além da conquista da vaga, 
o First Memory vai competir 
com equipes da elite e do 
mais alto nível nacional, em 
busca da premiação “gorda” 
de R$ 100 mil, além, lógico, do 
reconhecimento no cenário  
da modalidade .  

A base do First Memory é 
composta pelos amazonen-
ses WillZera (Williams Sa-
boia), Cx (Caio Coutinho) e 
Bnc (Pedro Mendes), além de 
Tkl (Marcello Fernandes); He-
artless (Thiago Ferreira) e Ph1 

(Pedro Henrique).
“A base da nossa organiza-

ção é amazonense, criada para 
trazer novas oportunidades, 
principalmente para os joga-
dores do Norte do país”, frisou 
Cx, ao acrescentar que para 
manter a eficiência da equipe, 
têm uma rotina de 9 horas 
diárias de treino coletivo.

Para chegar à elite e chegar 
ao topo, eles vão competir 
contra players antes consi-
derados suas referências no 
Counter-Strike. Para isso, 
participaram de quatro clas-
sificatórias, com dez vagas 
disponíveis. A competição foi 
tão acirrada, que a First Me-
mory só conquistou o acesso 
na última rodada. Mas, estar 
entre os melhores do Brasil 
não foi fácil e nem um trabalho 
de um integrante apenas.

O CBCS tem destaque na-
cional e conta com equipes de 
ponta, em destaque algumas 
delas são: MIBR Academy, B4, 

Los Grandes e Fúria Academy, 
e agora a First Memory.

O campeonato teve 700 
times inscritos disputando 
dez vagas. A First Memory é 
a única equipe do Norte do 
Brasil no cenário brasileiro de 
CSGO, onde disputa a Série A 
e o Campeonato Brasileiro de 
Counter-Strike.

Estreia
A First Memory debuta no 

Campeonato Brasileiro de 
Counter-Strike (CBCS) nes-
ta quinta-feira (9). O CBCS 
será dividido em quatro dias, 
encerrando no próximo do-
mingo (12). Até lá, 16 equipes 
do play-in vão se enfrentar, 
dessa forma passando oito 
times para as finais, que irão 
disputar a premiação de R$ 
100 mil reais. O campeona-
to está dividido em 4 grupos 
com 4 equipes em cada, sendo 
que o 1° e 2° avançam para  
as fases finais. O CBCS tem destaque nacional e conta com equipes de ponta

O presidente do Ma-
naus Futebol Clube, 
disse que o investi-
mento vem em um 
momento crucial.

Manaus participa de reunião na 
CBF e vai receber aporte financeiro

THAIS MAGALHÃES/CBF

DIVULGAÇÃO 

Ismael Monteiro

Clubes da Série C publicaram uma carta aberta

A reunião pautou temas 
importantes para o futebol 
no país e do Amazonas

certeza que não estamos sozi-
nhos na hora de enfrentarmos 
tantos desafios, pois afinal de 
contas trabalhamos pelo mesmo 
objetivo: fomentar e fortalecer o 

futebol brasileiro!“, explica.
Em conjunto, os clubes da Série 

C publicaram uma carta aberta 
nessa quinta-feira (9), em agra-
decimento a CBF pelo gesto..
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PCD’s terão entrada gratuita no show de Nando Reis em Manaus   

A venda dos ingressos já está em último lote

No elenco estão pro-
fessores, atores reno-
mados, atores forma-
dos pela Interarte e 
atores em formação

‘Baile do Panza’ 
é realizado 
em Manaus

SHOW 

O “Baile do Panza” 
promete agitar a Lótus 
Club no próximo dia 10 
de junho, a partir das 21h. 
O evento vai ser coman-
dado pelo DJ Panza que 
vai trazer o melhor do 
Pop/Pop 2000’s, funk, 
brasilidades e música 
eletrônica.

Os ingressos custam 
R$ 20 na bilheteria da 
Lótus Club, localizada 
na avenida João Valé-
rio, 209 – Nossa Sra. das 
Graças. 

“O “Baile do Panza” 
é em comemoração ao 
meu aniversário que 
aconteceu no último dia 
29 de maio. A festa terá 
participação do DJ Da-
videla, DJ Ariana Paes, 
DJ Hayden, DJ Gabe e 
DJ Felipe Bach”, revela 
DJ Panza.

Ao todo, já são 8 anos 
de carreira como DJ. A 
trajetória começou em 
2014, segundo Panza, 
através de um grupo de 
amigos na rede social.

“Me lancei como DJ em 
2014, através de um gru-
po de WhatsApp, onde 
sempre que tinha algu-
ma festa me chamavam. 
A partir daí, o que era 
apenas um hobby, to-
mou grandes proporções 
e acabei levando a diante 
o projeto para tocar em 
festas de amigos”.

Mesmo com tanto 
tempo de estrada, Panza 
teve que dar uma pausa 
na carreira devido a pan-
demia de Covid-19 e só 
voltou a atuar como DJ 
em junho de 2021.

Interarte promove maratona de 
apresentações no Teatro Amazonas 

Em comemoração aos seus 
cinco anos de atividade, a 
Interarte Produções, Cia. e 
Escola Teatral promoverá 

uma maratona de apresentações 
teatrais no Teatro Amazonas, no 
dia 22 de junho. Nesta data, 
o público poderá conferir, de 
forma gratuita, três espetáculos 
idealizados pela companhia.

Intitulado “3x Interarte”, o pro-
jeto é um presente para o público 
manauara. As apresentações ini-
ciam às 17h, com o espetáculo “A 
Andorinha Sinhá” (censura livre). 
Em seguida, às 19h se apresenta 
no palco do Teatro Amazonas a 
peça “Agreste” (censura 12 anos) 
e por fim, a obra “O homem é 
um homem” (censura 12 anos), 
às 20h.

“3x Interarte é um presente para 
Manaus em comemoração aos 
cinco anos de atividades como 
produtora cultural, companhia 
e escola de teatro. Para estas 
comemorações foram escolhidos 
três espetáculos com linguagens 
e estilos diferentes para que o 
público tenha uma experiência 
artística diversa”, ressaltou Ro-
ger Barbosa, ator e diretor da 
Interarte.

No elenco estão professores, 
atores renomados, atores for-
mados pela Interarte e atores 
em formação selecionados em 
testes realizados internamen-
te. As apresentações têm o  
clima de celebração.

Andorinha Sinhá
Com censura livre, o espetáculo é 

uma adaptação de “O Gato Malha-

do e a Andorinha Sinhá”, de Jorge 
Amado. Roger Barbosa assina a 
direção e adaptação da obra.

No enredo de “Andorinha Si-
nhá”, um Gato Malhado tem um 
temperamento nada bom, onde 
basta aparecer no parque para 
que todos fujam às pressas. Sem 
se importar com os outros, o 
gato vai tocando sua vida com 
indiferença, até a chegada de 
uma certa primavera, quando o 
Gato nota que a Andorinha Si-
nhá não tem receio algum dele. 
Sendo suficiente para que dali 
nascesse a amizade dos dois, 
que se aprofunda com o tempo.

A obra traz para cena os atores 
Adriana Barbosa, Carlos Dugarte, 
Pedro Henrique, Raphael Frota, 
Késia Leão, Lia Pinheiro, Fábio 
Guy Camilo, Claudia Simões, Die-
go Caranhas, Eloah Scantelbury, 
Tamirys Andrade, Rafael Viegas, 
Davi Mendonça, Tábatha Matos, 

Mel Angeoles e Marcelo Gaeta.

Agreste
De autoria de Newton Morena, 

Agreste é uma obra adaptada 
por Clayson Charles, que também 
assina a direção.  Classificação 
etária: 12 anos.

Agreste é uma história de amor 
e drama no coração do Nordeste, 
manifestando ilusão, preconcei-
to, paixão, fábula e poesia. Nar-
rada no meio da seca, do calor, 
da fome e do clima árido e é 
baseada em fatos reais.

“Ele andava muito para en-
contrá-la. Mas quando se viam, 
ficavam no mínimo a cinco me-
tros de distância. Sempre. Uma 
cerca os separava. Esse conto de 
amor vai além do modelo Lam-
pião e Maria bonita. Qual seria 
o mistério desse agreste seco?”.

No elenco Alycia Gomes, Breno 
Moreira, James Bentes, Kliver 

Gomes, Rafaella Perez, Sebas-
tian Moura e Jones Victor. 

O Homem é um Homem
“Um homem é um homem” é 

livremente inspirada no original 
de Bertold Brecht e crítica de 
maneira mordaz a manipulação 
do homem comum pelo poder e 
a ideologia da guerra e narra a 
transformação do estivador Fe-
lix Felizardo numa máquina de 
guerra. Um alerta sobre o poder 
da manipulação e os perigos que 
corre aquele que não sabe dizer 
“não”.

Os artistas Alessandra Take-
tomi, Marcos Auzier, Wilson do 
Carmo, Clayson Charles, Rodrigo 
Martiveira, Breno Moreira, Ja-
mes Bentes, Débora Rodrigues 
e Sebastian Moura integram o 
elenco, que conta com direção 
e adaptação de Roger Barbosa. 
Censura: 12 anos.

Intitulado “3x Interarte”, o projeto é um presente para o público manauara

SUZY RAMOS

Pessoas com Deficiência 
(PcD’s) terão acesso gra-
tuito ao show do cantor 
e compositor Nando Reis 
que acontece no dia 17 de 
junho, no Studio 5 Centro 
de Convenções, zona Sul de 
Manaus.

Segundo o artigo 16, do 
capítulo 2 da Lei nº 241, 
de 31 de março de 2015, 
“fica instituída a gratuidade 
para pessoas com deficiên-
cia e meia-entrada para seu 
acompanhante nos even-
tos em salas de cinema, 
em espetáculos de teatro 
e circo, em museus, parques 
e eventos educativos, es-
portivos, de lazer, culturais 
e similares”.

O objetivo é garan-
tir a acessibilidade e 
proporcionar uma boa 
experiência e um tra-
tamento adequado aos vi-
sitantes com qualquer tipo  
de deficiência. 

“Cumpriremos a lei esta-

dual com muita alegria e 
estamos preparados para 
receber no setor de Frisa, as 
pessoas com mobilidade li-
mitada, deficientes visuais e 
a todas as pessoas com de-
ficiência”, destacou o em-
presário Kleber Romão, CEO 
da Smart Bureau, empresa 
responsável pela produção  
do espetáculo.

Critério
As PcDs terão acesso gra-

tuito ao show, desde que 
apresentem na entrada o 
RG/CNH, mais um dos se-
guintes documentos que 
atestem a deficiência: Pas-
se Livre, Passe Legal, laudo 
médico ou as carteirinhas 
emitidas pelas associações 
dos segmentos, tais como 
a Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (Sejusc). O acom-
panhante da Pessoa Com 
Deficiência precisa comprar 
o ingresso na bilheteria do 

Studio 5.

Último lote
A venda de ingressos está 

no último lote nos seguintes 
valores: pista R$ 125, arqui-
bancada R$175, Frisa R$145 
e Mezanino Budweiser Ro-
ckstar R$355. Todos os in-
gressos são vendidos no 
valor de meia-entrada so-
cial e os valores são corres-
pondentes para venda física 
e pagamento em dinheiro. 
Compras online, com cartão 
de crédito e parceladas, es-
tarão sujeitas a taxas.

Os passaportes podem ser 
adquiridos nos pontos de 
vendas físicos das Óticas Di-
niz do Shopping Manauara, 
Grande Circular e Sumaú-
ma Park Shopping. O Meet 
Cozinha Boêmia, situado na 
Rua Rio Mar, 58 – Vieiralves 
também é um ponto físico. 
Os ingressos também es-
tão disponíveis no site www.
shopingressos.com
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O prefeito de Manaus, David Almeida e o ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, 
um dos autores do livro “Recurso Especial”, no lançamento da obra na Escola Superior 

da Magistratura do Amazonas

O procurador Ivson Coelho, o ministro Mauro Campbell Marques e o advogado Marcos Choy, no 
evento literário que movimentou a classe jurídica da cidade, no início da semana

As ótimas Adriane Antony e Tânia Castro, em 
tarde de almoço no badalado atelier TC, no 

Vieiralves

Natasha Oliveira e Bruno Vasquez, jovens 
empreendedores da cidade, impulsionando o 
mercado de moda em Manaus com a ótima 
loja Lelli, no Conjunto de Adrianópolis, uma 

nova boutique cheia de charme para as mu-
lheres antenadas

. A diretora criativa Miuccia Prada colaborou com o premiado ci-
neasta visionário Baz Luhrmann e a figurinista vencedora do Oscar 
Catherine Martin para criar vários looks para os personagens prin-
cipais de seu filme altamente antecipado, Elvis, projetando peças 
personalizadas e revisitando modelos dos arquivos da Prada e da 
Miu Miu.  

. O filme, estrelado por Austin Butler como Elvis, o vencedor do Os-
car Tom Hanks como seu empresário enigmático, Coronel Tom Pa-
rker, e Olivia DeJonge como Priscilla, refaz a vida e a música de Elvis 
Presley, celebrando seu estilo icônico, bem como o de toda uma era.  

. A partir do estudo das fontes de roupas de Elvis e Priscilla, Prada e 
Miu Miu encontraram afinidades e semelhanças em seus imensos 
arquivos, dando forma a novas criações. O resultado lembra forte-
mente os anos representados no filme, mas também é uma expres-
são dos DNAs das duas marcas e suas histórias.  

. Nomes do Society da cidade estarão no evento coordenado por esta coluna, no pró-
ximo domingo, comemorando o Dia dos Namorados.  

. O jantar será no novo e elegante salão de eventos do Hotel Juma Ópera, na Rua Dez 
de Julho, que tem uma visão privilegiadíssima do Teatro Amazonas.  

. O dinner terá cardápio assinado pela chef Sofia Bendelak e animação com a banda My 
Manhattan Jazz, do exímio Humberto Amorim. Informações do evento: 99985-1422.   

. Na tarde de segunda-feira, aconteceu o lançamento do 
livro “Recurso Especial”, que tem como um dos autores 
o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Mauro 
Campbell, juntamente com Eduardo Arruda Alvim, Gui-
lherme Pimenta da Veiga Neves e Fabiano da Rosa Te-
solin.  

.  A solenidade ocorreu no auditório da Escola Superior da 
Magistratura do Amazonas (Esmam).  

. O evento reuniu pesos pesados da cidade.   

. O Dia dos Namorados está chegan-
do e, para celebrar a data, o Millen-
nium Shopping preparou uma sur-
presa para o público.  

. No próximo sábado (11), às 19h, o mall 
será palco do show da cantora Lore-
na Alexandre, cover de Marília Men-
donça.   

. O público poderá conferir a apre-
sentação na praça de alimentação e 
o acesso será gratuito.  

. Gisele Bündchen desbancou Iza como a celebridade 
mais influente do Brasil segundo o ranking The Most In-
fluential Celebrities 2022, divulgado pelo instituto Ipsos.  

.  A ubermodel, que havia anunciado a aposentadoria das 
passarelas, mas voltou a posar para ensaios de moda 
esse ano, ocupa o topo da lista que foi da cantora no ano 
passado, agora em segundo.  

. A lista de maiores influenciadores é dominada por mu-
lheres e tem a Nathalia Arcuri, do canal “Me Poupe!”, 
como terceira colocada. Na sequência, a influenciadora 
digital Jout Jout e a atriz Grazi Massafera completam a 
lista. O primeiro homem da lista geral é o ator Rodrigo 
Hilbert, que aparece na nona posição.  

Figurino

. O Grupo Norte de Comunicação vai 
movimentar a cidade com a Live 
Norte Bumbás, nesta sexta-feira.

. O evento será no lindo Armazém 
XV no Porto de Manaus. 

. Imperdível

A sobremesa “Flechada do Amor”, com chocolate Nakau, assinada pela chef Sofia 
Bendelak, uma das delicias do Jantar dos Namorados, no próximo domingo no 

salão de eventos do Hotel Juma Ópera

 . A Prefeitura de Manaus recebeu do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), 32 apare-
lhos que permitem a identificação de alterações na 
região ocular (oftalmoscópios) e no ouvido (osto-
cópios), a serem utilizados no atendimento a crian-
ças nas unidades de saúde da rede de Atenção Pri-
mária.  

.  A doação dos equipamentos foi realizada no iní-
cio da semana, na sede da Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa).  

 . A consultora de Saúde e Nutrição do Unicef no 
escritório de Manaus, Neidiana Ribeiro, e o diretor 
regional da Agência Adventista de Desenvolvimen-
to e Recursos Assistenciais (Adra), Luiz Ferreira, ao 
realizarem a entrega oficial dos aparelhos (16 oftal-
moscópios e 16 ostocópios), destacaram a impor-
tância do esforço interinstitucional para fortalecer 
a Atenção Primária.  
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Muito em função da exibi-
ção de “Pantanal”, houve um 
crescimento bem importante 
no número de pedidos para a 
produção de outros remakes 
na Globo.

Entre os mais solicitados, 
“Terra Nostra” e “Renascer”, 
por acaso, ambas de autoria 
de Benedito Ruy Barbosa.

A direção da casa, na dela, 
não se pronuncia a respeito. Por 
enquanto, a informação é que 
não tem nada programado para 
os próximos tempos. E, de fato, 
parece que não tem mesmo.

Numa dessas, tudo isso pode 
ser apenas uma nuvem passa-
geira, que irá se desmanchar 
imediatamente após os novos 
trabalhos de Glória Perez e 

Walcyr Carrasco, os próximos 
na fila das 21h.

O tempo é que vai dizer.

Ou responder, se o barulho de 
agora é simplesmente causado 
por saudosismo ou se, de fato, 
existe uma maior insatisfação 
por parte do telespectador 
com os trabalhos realizados  
mais recentemente.

Agora é moda
A Band, que ameaça voltar 

com a dramaturgia, como se in-
formou aqui, está mexendo os 
pauzinhos para uma nova pro-
dução de “Os Imigrantes”.

Parece que a preferência, em 
vez de arriscar, é investir no que 
deu certo. 

E mais essa
A área internacional da Globo 

está bem animada com a reper-
cussão de “Pantanal”.

Existe a certeza de que serão mui-
tos os negócios envolvendo a venda 
do remake nas próximas feiras.

Premiação
Tainá Müller recebeu, quarta-fei-

 Paulo Vieira, Deborah Sec-
co e Ary Fontoura estão no 
elenco de dubladores da ani-
mação infantil “O Lendário  
Cão Guerreiro”..

O filme estreia dia 14 de julho 
nos cinemas.

Solange Castro Neves, cola-
boradora de Ivani Ribeiro em 
“A Viagem” da Globo em 1994, 
prepara uma versão teatral da 
novela ao lado de Vitor de Oli-
veira e Thalma Bertozzi...

“A Viagem - O Musical” es-
treia em 2023. 

SBT vai exibir o “Troféu Im-
prensa” na noite deste sábado, 
a partir das 20h30...

Nos bastidores, Silvio Santos 
disse que também reprisaria 
no domingo.

Raphael Logam, Rocco Pi-
tanga, Leandro Firmino e 
Bukassa Kabengele agora 
aguardam o lançamento da 
quarta temporada de “Impuros”  
no Star+...

As gravações já foram  
encerradas.

Nos bastidores da Band 
a informação é que “Nóis 
na Firma”, programa de hu-
mor, foi aprovado e vai entrar  
na grade...

O dono Johnny Saad assistiu 
e gostou,

São dois os lançamentos es-
portivos da Paramount+ nos 
próximos tempos...

Um é do Adriano Imperador e 
outro do Anderson Silva.

 C´est fini
A Globo sempre tem procu-

rado fazer centenas de regis-
tros de marcas, para colocar a 
disposição de seus programas, 
séries e novelas.

Muitas delas, também de 
olho no movimento das redes 
sociais. Por exemplo, pediu o 
registro da marca “Like de Mi-
lhões”.

 Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Produção de remakes se dá por 
saudosismo ou falta de bons 
trabalhos?

ra, no Septimius Awards, em Ams-
terdã, o prêmio de Melhor Cinema-
tografia por “Bom Dia, Verônica”. A 
série da Netflix também concorreu 
às categorias de Melhor Atriz e Me-
lhor Roteiro.

A próxima temporada de “Verô-
nica” chega no segundo semes-
tre com novidades no elenco, 
entre elas, Reynaldo Gianecchini 
e Mel Maia.

Vamos por parte
Ontem mesmo, neste sagrado es-

paço, se falou do interesse da Band 
em renovar os direitos de transmis-
são da Fórmula 1.

E que há todo um esforço nesse 
sentido. O contrato em vigor termi-
na no final deste ano.

As variantes
Existem especulações de que há, 

por parte da Globo, grande interesse 
em voltar com a Fórmula 1. Por en-
quanto, só fumaça. Nada de oficial.

Porém, com absoluta segurança, 
a coluna pode assegurar que o SBT, 
sim, está no páreo.

Lei da compensação
Esse desejo da direção do SBT em 

ter a Fórmula 1 chama atenção por 
alguns aspectos.

Primeiro é porque não terá a “Li-
bertadores”. Há o entendimento 
que essa conquista será uma res-
posta das mais importantes para o 
mercado: “perdi lá, mas ganhei aqui”.

Por outra...
A Fórmula 1 no SBT será também 

uma forma de corrigir uma derrapa-
da do passado.

Antes de fechar com a Band, em 
2021, o contrato só não foi assinado 
com a TV de Silvio Santos porque a 
sua direção cochilou ou “cozinhou 
a questão”. Quando se tocaram, a 
concorrente já tinha levado.

Tudo pronto
Começam neste domingo as 

gravações do “Ilha Record” em 

DIVULGAÇÃO

Paraty, com a entrada de todo o 
pessoal na “Vila”.

Nesses últimos dias, foram mui-
tos os preparativos, entre pilotos 
e outros vários testes, todos com 
a participação da apresentadora 
Mariana Rios.

Um presta atenção
Foi bem desagradável, até fal-

ta de educação, o que aconteceu 
com alguns convidados do “Su-
perpop”, da Rede TV!, no programa 
de quarta-feira.

Meio que enganaram o pessoal.

Cama de gato
Monique Curi e Eri Johnson fo-

ram chamados para o “Superpop”, 
sob o pretexto de que seriam dis-
cutidas as dificuldades da carreira 
do ator.

A Monique, por exemplo, viajou do 
Rio para São Paulo e só com o pro-
grama no ar soube que o assunto 
era “Pantanal”, novela que ela não 
assistiu da primeira vez e nem está 
acompanhando agora. Entrou muda 
e saiu calada. Desagradável. Isso 
não se faz.

Inédita
O SBT escalou “A Desalmada” para 

substituir “Amanhã é Para Sempre” 
na faixa das Novelas da Tarde no 
início de julho.

A trama mexicana de 2021 é iné-
dita no Brasil e tem apenas 90 ca-
pítulos.

Bastidores
Natalia Grimberg, diretora-

-artística, e Adriano Melo, dire-
tor -geral, com Paolla Oliveira e 
Marcelo Serrado no intervalo de 
gravação de “Cara e Coragem”, 
sucesso também em reprise na 
madrugada. Neste sábado, vai ao 
ar a sequência em que os dublês 
de ação se arriscam em um co-
mercial (fictício) de pneus.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DE TRANSPORTES ESPECIAL, TURISMO, FRETAMENTO, LOCA-
DORAS E CARRO DE VALORES INTERMUNICIPAL DE MANAUS 
- SINDESPECIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 00.408.681/0001-21 no 
uso de suas atribuições estatutárias conferidas do Estatuto Sindical, 
neste ato com fundamento do artigo 15, §2 e §3 e art. 21 alínea F 
do mesmo Estatuto Sindical, tornam público que serão realizadas 
eleições para escolha da Diretoria Plena da Entidade, Conselho Fiscal 
e Delegados representantes na Federação para Quadriênio 2022/2026, 
motivo pelo qual convoca todos os trabalhadores representados por 
essa Entidade Sindical, a comparecerem na Assembleia Geral Ex-
traordinária a ser realizada no dia 15 de junho de 2022 (quarta-feira) 
na sede do sindicato, sito à Rua Leopoldo Carpinteiro Peres nº 83, 
bairro de Petrópolis, sendo a 1º Convocação dos Trabalhadores as 
07h30min com a presença de 2/3 dos trabalhadores e a 2º Convo-
cação será às 08h00min com os presentes que houver.

a)Tomar ciência da convocação de eleições sindicais para o qua-
driênio 2022/2026;
b)Eleger a comissão eleitoral;
c)O que houver;                     

Manaus, 10 de Junho de 2022.

__________________________________________________
William Enock 

Presidente
Rua Leopoldo Carpinteiro Péres, n°83-B. Petrópolis - Manaus – Amazonas.

Fone: 3233 - 0957 ou 3633 - 2373 CEP. 69063-510
E-mail: sindicato.especial@gmail.com

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA, através da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, torna público aos interessados a 
realização da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-CPL, cujo objeto 
refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM ÁREA RURAL, NO MUNICÍPIO 
DE ENVIRA/AM. 
Abertura da sessão: 27/06/2022, às 08h00min, horário local, na 
sede da CPL. 
Edital e Anexos disponíveis a partir do dia: 10/06/2022, na sede 
da CPL, localizada na Rua dos Imigrantes, s/n, Bairro São Francisco, 
Envira/AM, no horário das 08:00h às 12:00 e das 14:00h às 17:00h, 
de segunda à sexta-feira.
Envira/AM, 09 de junho de 2022.

FRANCISCO ADALBERTO PEREIRA SANTOS
Presidente da CPL

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - CPL

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

COMSERVIÇO LTDA, torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de 
Operação n.º 044/17-05, que autoriza o transporte rodoviário de derivados 
de petróleo (gasolina, óleo diesel) e álcool combustível, no Estado do 
Amazonas-AM, para Transporte rodoviário em veículos tanques combus-
tíveis, com validade de 02 Ano.

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

Rio Grande Produção Florestal  LTDA, torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação n.° 127/2022, que autoriza a exploração 
florestal através de um Plano de Manejo Floresta Sustentável de Maior 
Impacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal – UPF 02 de 
966,7328 hectares, cujo volume a ser explorado é de 22.379,4275 m³ de 
madeira em tora, localizada na Fazenda Três Barras, Rio Aquiry – Zona 
Rural, Lábrea – AM, para Exploração Florestal, com validade de 02 Anos.

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

Califórnia Industria e Comércio de Madeiras Ltda, torna público que 
recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.° 118/2022, que autoriza a 
exploração florestal através de um Plano de Manejo Floresta Sustentável de 
Maior Impacto de Colheita em uma Unidade de Produção Florestal – UPF 02 
de 1.068,7500 hectares, cujo volume a ser explorado é de 24.598,4130 m³ 
de madeira em tora, localizada na Fazenda Três Barras, Rio Aquiry – Zona 
Rural, Lábrea – AM, para Exploração Florestal, com validade de 02 Anos.

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

NIVALDO CESAR DA VITÓRIA, torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença de Operação n.° 154/2022, que autoriza a exploração florestal 
por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável de Maior Impacto, 
com Unidade de Produção Florestal – UPF de 1.578,81 ha, e Área de 
Efetiva Exploração Florestal de 1.350,48 ha, cujo volume a ser ex-
plorado é de 33.630,2186 m³, localizada na Gleba Ituxi, Ramal Mendes 
Junior Km 68,8, Zona Rural, Lábrea/AM, para Exploração Florestal, com 
validade de 02 Anos. 

 RB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA torna público que recebeu da SEM-
MAS, a LMO N° 39/2018 – 2ª Renovação sob o protocolo n° AMA2200001650, 
que autoriza a atividade Comercialização de Combustíveis, com a finalidade 
de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores denominado 
“Posto RB” - composto por 05 (cinco) tanques, sendo 01 (um) pleno de 30 m³, 
01 (um) bipartido em 15/15 m³ e 03 (três) bipartidos em 20/10 m³, totalizando 
150 m³. Com validade até 30/05/2025, sito na Av. Torquato Tapajós, nº 6180, 
Colônia Terra Nova – Manaus – AM - CEP 69093415.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS


