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CMM aprova 
empréstimo de R$ 100 
milhões para prefeitura

Vasco anuncia 
Mauricio de Souza 
como técnico

Bolsonaro diz que 
gasolina pode ser 
reduzida em R$2

Governo envia PL para ajudar 
jovens vítimas de violência 

Produção de motos 
atinge melhor 
resultado em 7 anos

Neta ateia fogo em casa 
e mata avó
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A Polícia Federal, assim como associação indígena que denunciou o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e 
do jornalista Dom Philips negaram, nesta segunda-feira, 13, que os corpos dos dois tenham sido encontrados.

Dia a Dia 10

Política 5

PÓDIO 12 Economia 7Política 6

Dia a Dia 9
carlos araújo

Política 5

rEProDUÇÃo

CoMBUStÍVeIS



Manaus, terça-feira 14 de junho de 2022

Última hora

Última hora
Leonardo Senaredacao@emtempo.com.br |

2

Servidores anunciam greve 
contra presidente da Funai
Os servidores querem 
que o presidente da 
Funai se retrate por 
declarações sobre a 
dupla desaparecida 

Servidores da Funai (Fundação 
Nacional do Índio) aprovaram, 
na noite desta segunda-feira 
(13), estado de greve para esta 

terça-feira (14), por 24 horas. Os tra-
balhadores querem que o presidente 
da instituição, Marcelo Augusto Xavier 
da Silva, se retrate sobre a informação 
de que Bruno Pereira e Dom Phillips, 
desaparecidos desde domingo (5), te-
riam tido contato com indígenas sem 
autorização, e que acionará o Ministério 
Público Federal para apurar o caso.

Participaram da assembleia que de-
cidiu pela greve Indigenistas Associa-
dos (INA), representantes do Sindsep-
-DF (Servidores Públicos Federais do 
Distrito Federal), da Condisef (Confe-
deração Nacional dos Servidores Pú-
blicos Federais) e da Ansef (Associação 
Nacional dos Servidores da Funai).

Outra reivindicação é de que sejam 
enviadas força de segurança pública 
para garantir a integridade física de ser-
vidores em todas as bases de proteção 
do Vale do Javari. O mesmo foi pedido 
para as sedes das coordenadorias re-
gionais da Funai.

Na segunda-feira (13), a Univaja 
(União dos Povos Indígenas do Vale 
do Javari) rebateu a Funai e disse que 
Bruno tinha licença para entrar em 
território indígena. Segundo a entidade, 
o indigenista saiu da terra indígena para 
se encontrar com Dom Phillips antes 
do fim do prazo, que expirou em 30 
de maio.

De acordo com o grupo, Bruno se 
encontrou com o jornalista britânico 
em Atalaia do Norte (AM) no dia 31 de 
maio, já fora dos limites da terra indíge-
na e, depois disso, o percurso da dupla 
ao Lago Jaburu também foi feito sem 
o ingresso em território protegido. A 
Univaja também rebateu a informação 
da Funai de que não notificou o órgão 

sobre o ingresso de Dom.
“De fato, na autorização de ingresso 

em terra indígena concedida pela Fu-
nai a Bruno Pereira não há menção ao 
Sr. Phillips, pois ele não ingressou nem 
intencionava adentrar nos limites da 
Terra Indígena Vale do Javari”, explicou.

Segundo a Funai, Bruno e Dom não 
adotaram os protocolos sanitários 
de prevenção contra a Covid-19. Já 
a Univaja contesta: “Não há qualquer 
normativa que obrigue ou determine 
que a Funai deve ser avisada quanto 
ao trânsito de pessoas fora dos limites 
das terras indígenas”.

Quanto à afirmação relacionada à 
aproximação da dupla de indígenas de 
recente contato, a Univaja disse que 
“não cabe à Funai controlar ou mo-
nitorar o que nós, indígenas, fazemos 
fora das nossas terras”. “Esse tipo de 
afirmação reflete práticas de racismo 
institucional que devemos extinguir 
de nossas práticas administrativas”, 
completou a associação.

Escalada de violência
Localizada na fronteira com o Peru 

e a Colômbia, com acesso restrito por 
vias fluviais e aéreas, a região do Vale 
do Javari é maior do que a Áustria e 
abriga 6,3 mil indígenas de 26 grupos 
diferentes, sendo 19 deles isolados - 
trata-se da maior concentração de 
povos isolados no mundo.

Houve um crescimento de 9,2% na 
violência letal entre 2018 e 2020 em 
cidades de floresta na região Norte do 
país, de acordo com o Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública. Isso inclui uma 
guinada na ocupação da área demar-
cada, no avanço do tráfico de drogas, 
da caça clandestina, da extração ilegal 
de madeira e da mineração de ouro.

“Aquela região tem questões en-
volvendo o narcotráfico a ativida-
de de madeireira, de pesca ilegal e 
garimpo. E a organização indígena 
está nesse enfrentamento contra a 
invasão das terras”, declarou Fabio 
Ribeiro, coordenador-executivo do 
OPI (Observatórios dos Direitos Hu-
manos dos Povos Indígenas Isolados 
e de Recente Contato).

Mais cedo, em carta enviada a Mar-
celo Xavier, as entidades deram um 

WILTON JÚNIOR

Bruno e Dom estão desaparecidos desde o dia 5 de junho, um domingo

prazo até as 18h desta segunda (13/6) 
para que o presidente da Funai se 
retratasse “pela difamação e pelas 
inverdades presentes em suas de-
clarações públicas acerca do caso de 
desaparecimento de Bruno Pereira e 
Dom Phillips”.

Confira a nota na íntegra
“Após não ter nenhum ponto de rei-

vindicação atendido, nem sequer uma 
nota digna de solidariedade e apoio às 
famílias de Bruno Pereira e Dom Phillips, 
servidores da Funai de Brasília e Santa 
Catarina decidem por realizar greve 
de 24 horas. No dia 14, a mobilização 
permanente se reunirá em frente ao 
Ministério de Justiça e Segurança Pú-
blica para que servidores sejam rece-
bidos pelo Ministro, de forma que seja  
aberta uma nova mesa de negociações. 
O coletivo de servidores avalia que a 
atual gestão da Funai não tem a digni-
dade e moralidade para tratar questões 
de segurança nacional e humanitárias 
de envergadura internacional. Marcelo 
Xavier deve ser removido da presidên-
cia da Fundação”, diz.

Senado aprova 
redução 
de ICMS 

APROVADO

O plenário do Senado 
aprovou na noite desta 
segunda-feira (13), com 65 
votos a favor e 12 contrá-
rios, o projeto de lei que 
estabelece um teto de 18% 
nas alíquotas de ICMS so-
bre combustíveis, energia 
e serviços de comunica-
ção. A matéria segue para 
a análise da Câmara dos 
Deputados para votação da 
proposta.

Estados serão obrigados 
a aplicar uma alíquota má-
xima de 18% sobre esses 
bens/serviços. Em contra-
partida, os governadores 
terão descontos em suas 
dívidas com a União, caso 
as perdas de arrecadação 
ultrapassem 5% ao longo do 
ano de 2022. A aprovação do 
texto foi considerada uma 
vitória do governo e uma 
derrota dos governadores.

Uma modificação de últi-
ma hora incluiu na matéria 
a vinculação da compen-
sação do governo federal 
aos estados a investimen-
tos em educação e saúde. 
Ou seja, como haverá perda 
de receita, os estados estão 
autorizados a reduzir gastos 
nas duas áreas.

Para tentar atenuar a re-
sistência dos governado-
res, o texto também deixa 
claro que os gestores não 
poderão ser alvo de pro-
cessos de impedimento ou 
serem enquadrados na Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal em 2022, caso ultra-
passem os tetos de gastos 
nos estados.

Jair Bolsonaro afirmou 
hoje que, quando o texto 
for sancionado, a gasolina 
poderá ficar até R$ 2 mais 
barata ao consumidor final.
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Lei no lixo
De acordo com o Procon-Ma-

naus, a Lei das Filas determina  o 
tempo máximo de 15 minutos de 
espera do consumidor em dias 
normais; 20 minutos de véspera 
ou após feriados e de 25 minu-
tos em dias de pagamento dos  
servidores públicos.

Os consumidores que se sentirem 
lesados devem ligar para 0800 092 
0111 e fazerem suas denúncias ao 
Procon-Manaus.

 
O tempo humano
Conforme o site Consultor Jurídi-

co (Conjur),  a Lei das Filas,  apro-
vada pela Assembleia Legislativa 
do Amazonas em abril deste ano, é 
referência para o Brasil, apesar de 
ignorada no Estado onde foi criada.

Conforme o Conjur, a lei mostra 
que o tempo humano possui valor 
jurídico e deve ser, portanto, re-
conhecido como direito humano 
fundamental.

“As concessionárias de serviços 
públicos de água, luz, telefone, 
agências bancárias e seus corres-
pondentes, estabelecimentos de 
crédito, casas lotéricas, prestado-
res de serviços educacionais e de 
saúde privados no Amazonas, terão 
que disponibilizar funcionários su-
ficientes no setor de atendimento 
ao público para que o serviço seja 
feito em prazo hábil”, diz o Conjur.

500 mil por danos
Em maio passado, o MP-AM 

processou o banco Bradesco por 
desrespeito à Lei das Filas.

A ação civil pública do MP pediu 
a condenação do banco por danos 
morais aos consumidores. A pena é 
o pagamento de uma quantia acima 
de R$ 500 mil aos consumidores 
prejudicados.

Wilson se posiciona
Para o governador Wilson Lima 

(UB), a redução de impostos para 
baixar os preços dos combustíveis 
é uma proposta importante, mas 
precisa ser bem discutida para que 
os estados não sejam prejudicados 
em áreas fundamentais.

Uma das áreas mais afetadas 
pode ser a educação, “porque é 
dos estados que saem os recursos 
do Fundeb”, aponta o governador.

Estados no vermelho
De acordo com o Centro de Lide-

rança Pública (CLP), o projeto que 
limita a cobrança de ICMS a 17% sobre 
combustíveis, abraçado pelo Palácio 
do Planalto e pelo Congresso Nacio-
nal, não vai conter a escalada dos altos 
preços dos combustíveis nos estados, 
que continuarão no vermelho.

Como solução, o CLP defende 
o aumento transitório da trans-
ferência de renda para ajudar os 
mais vulneráveis. Mas, essa medi-
da exigirá que o Governo Federal 
corte mais gastos, ao contrário das  
renúncias fiscais. 

Desaparecidos
Ontem, o jornal The Guardian di-

vulgou que os corpos do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista inglês 
Dom Philips haviam sido encontra-
dos no Vale do Javari.

Contudo, o boato foi desmen-
tido pela Polícia Federal/AM, que 
apenas confirmou o encontro de 
materiais biológicos que deverão 
ser periciados em Manaus.

ONU faz barulho
Michelle Bachelet, alta comissária 

de Direitos Humanos da Organiza-
ção das Nações Unidas, manifestou 
ontem preocupação com as cons-
tantes ameaças a ambientalistas e 
indígenas no Brasil.

“No Brasil, estou alarmada por 
ameaças contra defensores dos 
direitos humanos e ambientais 
e ameaças contra indígenas, in-
cluindo a contaminação pela ex-
posição ao minério ilegal de ouro”,  
disse Bachelet.

Michelle criticou a “lentidão” do 
governo brasileiro nas ações para en-
contrar Bruno Pereira e Dom Philips.

Reação do Senado
Em discurso, o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, pre-
gou ontem a reação do Congresso 
Nacional contra o crime organiza-
do e a existência de um “Estado 
paralelo” que podem estar por 
trás do desaparecimento de Bru-
no Araújo e Dom Phillips no Vale  
do Javari.

O “Estado paralelo”, de acordo 

com Pacheco, comanda o tráfi-
co internacional de drogas e de 
armas, desmatamento e garimpo 
ilegal e atentados contra os povos  
da floresta.

Pacheco defende que as Comis-
sões de Direitos Humanos (CDH), de 
Meio Ambiente (CMA) e de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do Senado 
formulem propostas para o comba-
te ao crime organizado e o fortale-
cimento dos órgãos ambientais que 
atuam na Amazônia.

Certame da AFEAM
Segundo o governador Wilson 

Lima, o edital do concurso público 
da Agência de Fomento do Estado 
do Amazonas (Afeam) será publica-
do no dia 30 de junho.

A coordenação do certame é do 
Instituto Brasileiro de Formação e 
Capacitação (IBFC). Com o novo con-
curso, sobe para 2.814 o número de 
vagas abertas pelo Estado desde o 
ano passado.

Ao todo, o concurso da Afeam terá 

30 vagas e constituição de cadastro 
de reserva. 

Peritos de menos
Até agora, os peritos médicos e 

do serviço social, vinculados aos 
processos em que o INSS é parte 
na Justiça Federal, não receberam 
um centavo referente às perícias 
feitas neste ano de 2022.

A informação é do IBPS (Instituto 
Brasileiro de Perícia Social), segun-
do o qual os profissionais seguem 
trabalhando, mesmo com os valo-
res não quitados.

MP mira passagens
Inquérito civil do MP-AM vai 

apurar os abusos que elevaram 
os preços das passagens aéreas 
para Parintins, onde acontecerá o 
Festival Folclórico nos dias 24, 25 
e 26 de junho.

Nas redes sociais, internautas 
aplaudem a instauração do inqué-
rito e pedem ação rápida do MP.

O inquérito está sob a respon-
sabilidade do promotor de Justiça 
Lincoln Alencar de Queiroz.

Interior prejudicado
No interior do Amazonas, as re-

centes visitas do BarcoPrev do INSS 
não teve a presença de peritos, 
necessários para o atendimento 
das demandas locais.

Segundo a legislação, os exames 
feitos no Judiciário em processos de 
benefícios por incapacidade nos quais 
o INSS é parte seriam custeados pelo 
Poder Executivo por até dois anos. 

O prazo venceu em setembro de 
2021. Até dezembro, os peritos re-
ceberam, mas de lá para cá nada 
mais aconteceu, aponta o IPBS.

Dores de cabeça
Nomeados pelo TRE-AM para 

cuidarem da propaganda eleito-
ral em Manaus, os juízes Francis-
co Carlos Gonçalves de Queiroz e 
Mônica Cristina Raposo da Câmara 
Chaves do Carmo não terão traba-
lho fácil para coibir ilícitos na capital  
do Estado.

Às vésperas das convenções par-
tidárias, as redes sociais já exibem, 
por exemplo, um cenário de verda-
deira beligerância entre grupos que 
se hostilizam mutuamente por conta 
de pré-candidaturas a cargos majo-
ritários e proporcionais.

Referência jurídica para o Brasil, Lei 
das Filas é ignorada no Amazonas

Na prática, a lei estadual 5.867/2022 (Lei das Filas), de autoria do deputado João Luiz 
(Republicanos), aprovada em abril deste ano e já sancionada, é totalmente descumprida no 
Amazonas, principalmente pelos bancos Bradesco e Banco do Brasil.

Segundo o Procon-Manaus, o Bradesco, por exemplo, já foi autuado 49 vezes.

Além do Bradesco e do BB, o Procon-Manaus também denunciou a Caixa Econômica Fe-
deral à 1ª Vara da Justiça Federal no Amazonas por ignorar a lei, deixando os consumidores 
nas filas por tempo acima do limite permitido pela nova legislação.

Ao governo do AM que enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Ama-
zonas (Aleam), Projeto de Lei (PL) que cria o Centro Integrado de Atenção 
à Criança e ao Adolescente, vítimas ou testemunhas de violência. A medida 
proporcionará atenção e atendimento integrais e interinstitucionais às crian-
ças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, e será composto 
por equipes multidisciplinares especializadas, além de contar com Conselho 
Gestor do Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente, vítimas 
ou testemunhas de violência, com gestão da Sejusc. 

À política voltada à Amazônia. Mergulhada no caos fundiário, na 
violência, tráfico de drogas e garimpo ilegal, a região vem se transfor-
mando no símbolo do governo Bolsonaro, que levou o Brasil ao cen-
tro de uma crise internacional, com o desaparecimento do jornalista 
britânico Dom Phillips e indigenista Bruno Pereira. É preciso dar uma 
resposta ao caso com urgência e desmistificar o título cada vez mais 
recorrente de ‘terra sem lei’, ainda que com a presença constante das 
Forças Armadas na região.

DIVULGAçãO BRUNO KELLy/AGêNCIA AMAzôNIA REAL

DIVULGAçãO

Aplausos Vaias
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Coisas do amor! 
Ela melhorou a minha vida. 

Durmo e acordo com ca-
rinhos. Num certo dia, eu 
acordei indisposto e sem 
qualquer vontade de sair 
da cama, ela chegou e ficou 
comigo fazendo carícias até 
a minha indisposição pas-
sar. Em outro momento, eu 
estava escrevendo o meu 
artigo semanal sem qual-
quer inspiração, de repente 
ela apareceu, ficou parada 
em frente do computador, 
impedindo-me de trabalhar. 
Então, tive que ir passear 
com ela, depois de duas ho-
ras de caminhada, retornei e 
fiz um belo texto.

Quando saio ou chego em 
casa, sempre recebo sua 
demonstração de amor. 
Ela é o nexo que faltava 
na minha vida. A partir da 
nossa convivência, conheci 
novos amigos, novos luga-
res, outras formas de amar, 
brinquei demais e estudei 
comportamentos da nature-
za que estão muito além da 
limitada compreensão hu-
mana. Depois de conhecê-la,  
tornei-me um homem mais 
amoroso e tolerante.

Isso me fez refletir sobre 
o amor. Um sentimento que 
vai muito além das relações 
humanas. É uma emoção que 
nos faz amar a vida e os seres 
que compartilham a nossa 
existência. Quanto mais con-
vivo com ela, cresce mais o 
nosso amor.                     

Claro que ela tem defeitos: 
é ciumenta, enjoada para co-
mer, chora pedindo atenção, 
nasceu sem um dedo e com 
pernas finas e tortas. Mas 
não a escolhi pela sua dis-
tinção familiar ou formosura. 
Nem ela me escolheu pela 
beleza, crença ou condição 
financeira. Estamos juntos 
pelo amor e porque pessoas 
próximas nos colocaram no 
mesmo caminho da vida.

Dela nasce parte do meu 
equilíbrio para suportar viver 

num país no qual morrem 
crianças em operações po-
liciais; num lugar onde fac-
ções criminosas dominam 
presídios e enormes áre-
as das cidades; em que há 
tantos partidos e políticos 
corruptos; um local no qual 
as instituições “públicas” são 
controladas pelo corporati-
vismo; uma terra onde há 
tanta gente desempregada e 
um pequeno grupo de ban-
queiros bilionários; onde o 
ódio e a morte são lemas de 
governos.  

Sua companhia e o seu 
amor me deixam esperan-
çoso para não aceitar viver 
numa cidade em que a de-
sigualdade social, a cada dia, 
afasta ainda mais as pes-
soas, com crenças religio-
sas cada vez intolerantes e 
sem os princípios de Cristo, 
com políticos ditos novos e 
velhos praticando o mesmo 
modelo espúrio de repre-
sentação e de gestão públi-
ca, com transporte coletivo 
precário, com meio ambiente 
destruído e com uma falta de 
mobilidade urbana decente. 

Hoje, ela faz 4 anos de 
vida. Quatro anos de muita 
sorte, de muita felicidade, de 
compreensão, de carinhos e 
de amor incondicional. Nem 
parece aquela cadelinha do-
ente que foi resgata num 
porão de casa de madeira na 
fronteira do Brasil com Co-
lômbia. Estamos alegres, eu 
e a minha esposa. Parabéns 
minha cadela Minie!

Isso tudo me faz lembrar 
do ensinamento do filósofo 
Arthur Schopenhauer quan-
do afirmava que os focinhos 
confiáveis dos cachorros são 
os remédios para nos recu-
perar do eterno fingimento, 
da falsidade e perfídia dos 
seres humanos sem amor.

Assim, vamos seguindo na 
vida...com esperança, com 
tolerância e amando o pró-
ximo e todos que nos amam.

“Eliminaremos essa descrença generalizada que há hoje no país” 
Senador Álvaro Dias (Pode) propõe alterar a forma de indicação para ministro do STF

Comissão de Anistia custou R$320 milhões em 26 anos

Último relatório
Com a publicação do relató-

rio, a Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políti-
cos chega ao fim e será extinta 
após 26 anos.

Cara malandragem
Ao longo desse tempo, hou-

ve casos de indenização justa, 
mas uma grande parte foi pro-
duto apenas de malandragem.

Tempo voa
Curiosamente, a Comissão 

de Mortos e Desaparecidos 
durou mais tempo (26 anos) 
que a própria ditadura militar 
no Brasil.

Por nossa conta
Nos últimos tempos, a comis-

são reduziu custos com passa-
gens, que caiu de R$623 mil em 
2018 para R$4,8 mil em 2021.

Bachelet faz da ONU palan-
que contra o Brasil

O governo federal decidiu 
registrar, por canais diplomá-
ticos de alto nível, na ONU, seu 
repúdio ao ativismo obsessivo 
da ex-presidente do Chile Mi-
chele Bachelet contra o Brasil. 
Os diplomatas farão ver que 
Bachelet tem exagerado nas 
tentativas de fazer da ONU e 
do Comissariado de Direitos 
Humanos, que ela chefia, pa-
lanque de opositores ao atu-
al governo, distorcendo fatos 
ou desqualificando iniciativas 
brasileiras. Por enquanto, a re-
clamação brasileira será reali-
zada em termos discretos.

Recado olho no olho
Em Genebra para reunião da 

OMC, o secretário-geral do Ita-
maraty, embaixador Fernando 
Simas Magalhães, tem a mis-
são de fazer o repúdio.

Ataque e omissão
Ontem, Bachelet citou “ame-

aças” a indígenas da Amazônia, 
mas silencia sobre a cruel per-
seguição contra índias mapu-
che, no Chile.

Fake vira fato
Bachelet também adverte 

para “ameaças” a candidatos 
negros e gays no Brasil, mas 
não critica os casos de racismo 
e homofobia no Chile.

Favoritismo de Ibaneis
Empolgados com o levanta-

mento do Paraná Pesquisas, 
mostrando grande vantagem 
do governador do DF, aliados de 
Ibaneis Rocha (MDB) já acham 
que a disputa poderá ser defi-
nida no primeiro turno.

Natureza
Bolsonaro fez questão de 

registrar, durante entrevista 
a uma rádio do Recife, que o 
ex-líder do seu governo no Se-
nado, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE) “teve tudo” o que 
quis, mas hoje faz de conta que 
não o conhece, nem cita seu 
nome. Ele conheceu a natureza 
do senador.

Roteiro para Tebet
Cabo Daciolo, o “Glória a Deu-

sh”, ficou em 6º lugar na eleição 
de 2018 gastando R$808. Ficou 
à frente de Henrique Meirelles 
(MDB), que torrou R$53 mi-
lhões na campanha. Simone 
Tebet segue o mesmo roteiro.

Faltou decoro
O Conselho de Ética da Câ-

mara dos Deputados se reúne 
nesta terça (14) para instau-
rar processo contra Glauber 
Braga (Psol-RJ), acusado de 
comportamento “desrespeito-
so e agressivo” contra diversos  
deputados.

Partido colorado
Com muito cuidado para não 

parecer (mas parecendo) que 
apoia Jair Bolsonaro, a CUT, bra-
ço sindical do PT, se posicionou 
contra a inclusão do PCO, que 
pediu a dissolução do STF, no 
“inquérito das fake news”.

Vara curta?
O Partido da Causa Operá-

ria confirmou a impressão de 

“centenas de milhares de pan-
fletos” que pedem a dissolução 
do Supremo. “A ditadura do STF 
mexeu com quem não devia, o 
partido de militantes”, avisou.

Sucesso vacinal
Segundo o vacinabrasil.org, o 

Brasil já passou das 453 milhões 
de doses de vacinas contra a 
covid distribuídas aos estados. 
A média diária de doses apli-
cadas quase dobrou na última 
semana: de 400 mil a 720 mil.

Imóveis em alta
A alta na taxa de juros não 

espantou quem busca imóveis 
para morar ou investir. Segundo 
associação de incorporadoras 
Abrainc, as vendas de imóveis 
subiram 6,2% no primeiro tri-
mestre em relação a 2021.

Pensando bem...
...se os senadores pagassem 

a gasolina que consomem, cer-
tamente aprovariam o projeto 
do ICMS vapt-vupt.

PODER SEM PUDOR

Fé no emprego
Getúlio Vargas resolveu mu-

dar a denominação de muitos 
municípios brasileiros, em 1938, 
e acabou gerando confusão. 
Na Paraíba, Misericórdia virou 
Itaporanga, pela vontade do 
prefeito Praxedes Pitanga. A 
oposição protestou. Em meio 
à guerra, numa missa, um fun-
cionário da prefeitura rezou em 
voz alta: “Salve Rainha, mãe 
de Itaporanga...” O padre re-
clamou, ele explicou: “Mas, seu 
padre, se a gente disser mise-
ricórdia o Praxedes demite...”

Carlos Santiago 
Criada em 1995, no governo FHC, para investigar desaparecimentos e mortes entre 

1961 e 1988, período que inclui o regime militar, e conceder indenizações, a Comissão de 
Anistia virou uma farra de R$319,2 milhões, segundo o relatório final do Ministério da 
Família, Direitos Humanos etc. A maior parte se refere a indenizações (R$281,2 milhões) 
e o restante foi gasto com mordomias, diárias, viagens, eventos etc. 

Cláudio Humberto
PF encara máfia  

Ao decidir investigar um provável esquema de lavagem 
de dinheiro do narcotráfico na tríplice fronteira (Brasil/
Colômbia/Peru), no Alto Solimões, a Polícia Federal po-
derá desnudar uma gigantesca caixa preta dos milionários 
negócios do crime organizado, que podem ir além da 
comercialização de pirarucus, tracajás e carnes de caça.

Sabe a PF que o tráfico internacional de drogas, hoje, 
está associado a outros negócios ilegais, que rendem lu-
cros fantásticos no mercado negro de atividades espúrias, 
ou hediondas, como, por exemplo, o tráfico de órgãos, de 
armas e a biopirataria.

Lógico que, para ir bem fundo em suas investigações, 
a PF terá que atuar em parceria com o Poder Judiciário, 
os Ministérios Públicos Federal e Estadual, e também 
com a Receita Federal e a Sefaz. Só essa grande rede de 
inteligência poderá descobrir, de forma clara, as conexões 
financeiras dos envolvidos com as transações criminosas.

Só por meio dessa rede é que os “laranjas” do esquemão 
serão desmascarados, caminho para se chegar aos che-
fões da verdadeira Cosa Nostra que, em nome de lucros 
incalculáveis e absurdos, controlam o poder político no 
Alto Solimões e cometem abusos mil na Terra Indígena 
Vale do Javari.

A torcida é para que as investigações da PF trilhem o 
rumo certo e alcancem os figurões do crime. Com certeza, 
eles estão por trás do desaparecimento de Bruno Pereira 
e Dom Philips. Afinal, Bruno e Philips combatiam, sem 
tréguas, a grilagem de terra, o contrabando de madeira, 
caça e pesca ilegais e o tráfico de drogas e de armas  
na região.

Advogado, sociólogo e cientista político

 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Wilson Lima envia PL que cria centro para jovens vítimas de violência

Para os vereadores, a 
liberação do crédito 
possibilitará o anda-
mento de projetos e 
investimentos na in-
fraestrutura da capital

Gabriela Brasil

Em primeira discussão, a Câma-
ra Municipal de Manaus (CMM) 
aprovou, nesta segunda-feira 
(13), o Projeto de Lei n°. 191/2022 

que autoriza a Prefeitura de Manaus 
emprestar R$ 100 milhões da Caixa 
Econômica. Para os vereadores, a li-
beração do crédito possibilitará o an-
damento de projetos e investimentos 
na infraestrutura da capital.  

A proposta da prefeitura teve apenas 
dois votos negativos, e deve passar 
ainda por uma segunda discussão. O PL 
deve ser votado nesta quarta-feira (15). 

Conforme o vereador Wallace Oli-
veira (Pros), o pedido de empréstimo 
tem como o objetivo destinar recursos 
para a infraestrutura e para o sanea-
mento básico. Com isso, o valor será 
utilizado em projetos que englobam 
mobilidade, sinalização e construção 
de viadutos.

Para o Em Tempo, o vereador 
Marcelo Serafim (Avante) informou 
que, ao longo das gestões anterio-
res, Manaus acumulou uma série de 
empréstimos que, somadas, chegam 
a aproximadamente R$ 700 milhões. 
Ele destaca que o pagamento des-
ses empréstimos precisa ser realizado 
ainda este ano.

Assim, para que os projetos im-
portantes em áreas estratégicas da 
cidade, como a realização de inves-
timentos em infraestrutura, não fi-
quem parados, o vereador ressalta a 
necessidade de a prefeitura obter o 

DivuLGAçãO

DivuLGAçãO

Projeto de Lei cria único ambiente para atender necessidades de crianças e adolescentes vítimas de violência 

 O governador Wilson Lima en-
viou, nesta segunda-feira (13), para 
a Assembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas (Aleam), um Projeto 
de Lei (PL) que busca criar um 
Centro integrado de Atenção à 
Criança e ao Adolescente vítimas 
ou testemunhas de violência no 
âmbito do Amazonas.

A medida proporcionará aten-
ção e atendimento integrais e 
interinstitucionais às crianças 
e adolescentes vítimas ou tes-
temunhas de violência, e será 
composto por equipes multidis-
ciplinares especializadas. 

Entre os pontos de aperfeiçoa-
mento que o projeto de lei prevê, 
também será implantado o Con-
selho Gestor do Centro integrado 
de Atenção à Criança e ao Ado-
lescente, vítimas ou testemunhas 
de violência. Esse conselho será 
integrado à Secretaria de Estado 
de Justiça, Direitos Humanos e 
Cidadania (SEJuSC).

O conselho irá realizar o pla-
nejamento estratégico das ações 
do Centro integrado de Atenção 
à Criança e ao Adolescente, ana-
lisar, em reuniões periódicas, os 
indicadores e dados estatísticos 

decorrentes da aplicação desta 
Lei, que possibilitem a formula-
ção de políticas públicas aptas 
a efetivar o sistema e a política 
de garantia de direitos da crian-
ça e do adolescente, vítimas ou 
testemunhas de violência, além 
de promover, periodicamente, as 
campanhas de conscientização.

O PL também ressalta a garan-
tia de que os serviços oferecidos 
no projeto sejam todos prestados 
em um único ambiente, e que os 
fluxos de rotatividade das ativi-
dades sejam definidos de for-
ma coordenada pelo Conselho 
Gestor, além do que, os atendi-
mentos deverão ser divulgados, 
periodicamente, em campanhas 
de conscientização da sociedade.

A matéria foi submetida à De-
legacia Geral da Polícia Civil e à 
Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania 
– Sejusc, que se manifestaram 
favoravelmente à Proposição, 
tendo o Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente – CEDCA elaborado pro-
jeto destinado à implantação do 
referido centro, elaborado por  
comissão específica. 

Política 5
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crédito oferecido pela Caixa Econô-
mica Federal.

“Esse ano, Manaus irá pagar mais de 
700 milhões de empréstimos feitos 
nas últimas gestões. Se não tivermos 
aporte financeiro, nossa cidade terá 
dificuldades de tocar projetos im-
portantes de infraestrutura urbana”, 
explicou o líder do prefeito na casa, o 
vereador Marcelo Serafim.  

Segundo o vereador Joelson Silva 
(Patriota), mesmo com a autorização 
da CMM para a liberação de crédi-
to para a Prefeitura de Manaus, por 
meio da Caixa Econômica, o dinheiro 
não será usado imediatamente, e que 
levará tempo.

O parlamentar também ressal-
ta que para a prefeitura tomar um 
empréstimo dessa magnitude, ela 
precisa apresentar condições eco-
nômicas favoráveis. De acordo com 
o vereador, a CMM aprovou o pedido 
de empréstimo justamente porque a 
situação é positiva.

“uma autorização é para que a pre-
feitura possa então percorrer os cami-
nhos que não são fáceis. Tem que obe-
decer uma série de critérios e de itens. 
Para você estar habilitado para fazer 
empréstimo, que é um mecanismo que 
muitos entes federativos fazem, como 
as prefeituras, o Governo do Estado e 
as prefeituras do interior, é importante 

ter saúde fiscal. Eles reúnem todo 
um aparato de exigências para poder 
conseguir esse empréstimo”, disse o 
vereador Joelson Silva.

O vereador observa que o mecanis-
mo de empréstimo é bastante utilizado 
por órgãos do poder público, pois a 
taxa de juros é baixa, e o período de 
pagamento é longo. Dessa forma, uma 
das áreas que requer investimentos 
constantes é a da infraestrutura, a qual 
os R$ 100 milhões vão ser direcionados.

“Não há dúvida que nossa cidade 
precisa de infraestrutura. A cidade é 
espraiada, ela não verticalizou. Ela é 
horizontal e o crescimento se espa-
lha. Então, é muito difícil você chegar 

com políticas públicas. Então, a gente 
entendeu o apelo da liderança do pre-
feito, através do projeto do executivo a 
gente votou a favor. Normal, isso todas 
outras administrações fizeram. Des-
de que evidentemente tenha cuidado 
com a saúde fiscal, com as finanças da 
prefeitura e que tenha essa prudên-
cia”, concluiu Joelson.

De acordo com o PL, os recursos se-
rão direcionados para o andamento do 
Programa Melhoria de infraestrutura 
urbana e Tecnológica do Município de 
Manaus (Prominf). Entre os objetivos 
da prefeitura, o empréstimo de destina 
a realizar metas planejadas como o 
programa “Mais Manaus”.

AleAm

CMM aprova empréstimo de R$ 100 
milhões pela Prefeitura de Manaus

Os recursos serão direcionados para o andamento do Programa Melhoria de infraestrutura urbana e Tecnológica do Município de Manaus
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Prazo para relatório sobre 
desaparecidos acaba amanhã Bolsonaro diz 

que gasolina 
baixa R$ 2 

A determinação foi 
expedida no dia 10 
de junho pelo Luís 
Roberto Barroso

divulgação

COMBUSTÍVEIS

 o presidente Jair Bolsona-
ro (Pl) disse, nesta segunda-
-feira (13), que as medidas 
propostas pela gestão fede-
ral para mitigar os altos pre-
ços dos combustíveis devem 
reduzir o litro da gasolina em 
R$ 2, e o do diesel, em R$ 1.

o governo propôs um 
teto de 17% na alíquota do 
imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(iCMS) de combustíveis, do 
setor elétrico e de teleco-
municações, cobrados pelos 
governos estaduais. o texto 
deve ser votado pelo Senado 
nesta semana.

“a previsão é cair por volta 
de R$ 2 o litro da gasolina 
e cair por volta de R$ 1 o 
preço do diesel”, afirmou o 
mandatário em entrevista 
à CBN Recife.

Estimativa semelhante 
havia sido apresentada pelo 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (MdB-PE), relator 
de duas propostas sobre o 
tema no Senado. Segundo o 
parlamentar, os textos pro-
metem reduzir em R$ 1,65 o 
preço do litro da gasolina e 
R$ 0,76 o do diesel.

o chefe do Executivo fe-
deral estuda estratégias 
para reduzir os preços, ten-
do em vista a proximida-
de do processo eleitoral. o 
tema é visto por aliados do 
presidente como o principal 
obstáculo à sua reeleição. 
Bolsonaro aparece em se-
gundo lugar nas pesquisas 
de intenção de voto, atrás 
do ex-presidente luiz iná-
cio lula da Silva (PT). 

o pacote de medidas, 
apresentado pelo che-
fe do Palácio do Planalto 
na semana passada, inclui 
uma proposta de emenda 
à Constituição (PEC) para 
permitir repasse de até R$ 
29,6 bilhões da união, a fim 
de subsidiar a redução de 
impostos estaduais até o 
fim do ano.

ZFM, o mote é priorizar o que nos une
um dos fatores que descrevem a 

eficácia e a prontidão tecnológica 
é a conexão entre ações, estra-
tégias e finalidades. É assim que 
funcionam, igualmente, os orga-
nismos vivos no universo macro da 
diversidade biológica da amazônia 
e no plano nanobiotecnologico da 
biologia molecular. ou seja, a co-
nexão é o xis da questão. E foi essa 
a ideia-força com a qual iniciamos, 
ou melhor, enfrentamos o desafio 
das coordenadorias, tanto entre 
os diversos segmentos dos polos 
industriais como entre os diversos 
campos de atuação da economia. 
Estamos convencidos que este é o 
caminho da resistência, da consis-
tência fabril de nossa malha pro-
dutiva e nossa interlocução com o 
setor primário, de comércios e de 
serviços. o mote é priorizar o que 
nos une. 

Mutirão das saídas 
Nos embates da sobrevivência da 

economia da ZFM, para recordar, 
em lugar do isolamento social, jun-

tamos, virtualmente - viva a tecno-
logia!- toda a tribo em mutirão para 
achar saídas, trocar propostas e 
propósitos, criar soluções inéditas 
para problemas nunca dantes en-
frentado, entre outras importantes 
decisões e preciosos resultados. 
Nada como dividir talentos para 
multiplicar resultados. E assim se 
deu. E essa história precisa ser 
visitada, contada e usada como 
paradigmas de superação. 

Fora da Lei, ninguém 
Com quem pudemos contar quan-

do fomos pilhados por decretos que 
nos tirava o mecanismo fiscal de 
compensação diante de fato de 
operarmos numa região remota? 
Com a lei e as movimentações 
de sua imposição constitucional. 
Então, assim, fica configuradas a 
importância de uma conexão em 
todos os campos de operação e de 
manutenção de nossa segurança 
jurídica. Talvez esteja redundante 
e óbvio. E se estiver porque estou 
convencido, com muita certeza e 

fatos evidentes, que costumamos 
menosprezar pela simplicidade da 
obviedade. 

Protagonismo não nos falte
desde 2006, quando o CiEaM 

fez uma consulta a seus associa-
dos sobre os principais gargalos 
de competitividade da indústria 
em Manaus, sabemos que nosso 
desafio é crucial na infraestrutura 
de logística dos transportes. Há 
outros, com certeza. Mas o que 
fizemos de extraordinário nestes 
16 anos de constatação coletiva. 
Pouco ou quase nada. Presos a 
um duopólio inaceitável, no perío-
do constatado já arrecadamos aos 
cofres federais o suficiente para 
construir quantos portos, rodovias, 
ferrovias, pontes e balizamento de 
todas as hidrovias de que precisa-
mos. Temos que fazer um exame de 
consciência a respeito. E não parar 
por aí. a lei está a nosso favor. E o 
protagonismo não nos pode faltar. 
Senão o que vai sobrar é o pecado 
da omissão. 

Fórum de Cabotagem 
No próximo dia 21 de junho, as 

coordenadorias da FiEaM, que cria-
mos para conectar os setores no 
setor produtivo e entidades filia-
das, vamos debater logística dos 
transportes, com apoio técnico da 
aBaC, uFaM e Porto Chibatão, no 
v FÓRuM de logÍSTiCa da iN-
dÚSTRia, na sede da FiEaM, com 
o tema: CaBoTagEM. de Porto em 
Porto, o Brasil não tem porque 
virar as costas para a amazônia. 
Empresários e executivos estão 
convocados. Será presencial e, com 
certeza, imperdível. vale lembrar 
que, com a tecnologia revolucio-
nária da navegação a vapor, irineu 
Evangelista de Souza, o Barão de 
Mauá, consolidou a cabotagem no 
país há quase dois séculos e deu 
ao amazonas, juntamente com o 
engenho da inovação logística dos 
ingleses, o protagonismo da maior 
contribuição econômica, logística e 
industrial ao país nos primórdios de 
sua afirmação civilizatória. Mãos 
à obra! 

Em razão da determina-
ção do Supremo Tribunal 
Federal (STF), expedida 
no dia 10 de junho pelo 

ministro luís Roberto Barroso, 
o governo federal tem até a pró-
xima quarta-feira (15) para dar 
um posicionamento a respeito 
do desaparecimento do indige-
nista Bruno da Cunha araújo 
Pereira, e do jornalista britânico  
dom Phillips.

“É dispensável o senhor Barroso 
dar uma de dono da verdade e 

dar cinco dias para o presiden-
te explicar ou achar esses dois 
que desapareceram na região da 
amazônia. Estamos fazendo nossa 
parte”, disse Bolsonaro durante 
entrevista à Rádio CBN, na manhã 
desta segunda-feira, 13.

Barroso pediu que o governo 
federal utilize “todos os meios 
e forças cabíveis” para encon-
trar os dois desaparecidos. No 
despacho, o ministro ordena 
ainda que sejam identificados 
e punidos os responsáveis pelo 
desaparecimento do indigenis-
ta e do jornalista e que seja 
apresentado ao Supremo, em 
até cinco dias e em documento 
sigiloso, um relatório com todas 
as providências adotadas e in-
formações obtidas no caso. Foi 
fixada multa de R$ 100 mil em 

caso de descumprimento.
“Sem uma atuação efetiva e 

determinada do Estado brasi-
leiro, a amazônia vai cair, pro-
gressivamente, em situação de 
anomia, de terra sem lei. É pre-
ciso reordenar as prioridades do 
país nessa matéria”, registrou o 
ministro no documento.

a decisão de Barroso foi profe-
rida a pedido da articulação dos 
Povos indígenas do Brasil (apib), 
que acionou a corte máxima por 
meio da ação que tratou do plano 
de contenção da pandemia da 
covid-19 em terras indígenas. a 
apib argumentou que o desa-
parecimento de Bruno Pereira 
e dom Philips ocorreu em área 
de barreira sanitária determi-
nada no bojo de tal processo, 
“que tinha por objeto proteger 

a entrada da Terra indígena do 
vale do Javari”.

ao analisar o caso, Barroso re-
gistrou que o desaparecimento 
de Bruno Pereira e dom Phi-
lips é “fato público e notório”, 
tendo repercutido inclusive no 
exterior. além disso, indicou que 
as “deficiências da atuação da 
união na proteção à vida e à 
saúde dos indígenas” é obje-
to de ‘reiteradas decisões’ por  
ele proferidas.

o ministro registrou que, 
no caso, há relatos de que já 
estão sendo adotadas provi-
dências em âmbito local, mas 
ressaltou que cabe ao Supre-
mo, quando provocado, “atu-
ar para resguardar os direitos 
fundamentais à vida e à saúde  
dos envolvidos”.

o ministro registrou que, no caso, há relatos de que já estão sendo adotadas providências em âmbito local
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 No acumulado dos cinco 
primeiros meses, foram 
fabricadas quase 570 mil 
unidades no Polo Indus-
trial de Manaus

As fabricantes de motoci-
cletas produziram 569.598 
unidades nos cinco primei-
ros meses deste ano. De 

acordo com levantamento da As-
sociação Brasileira dos Fabrican-
tes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares – 
Abraciclo, o volume é 22,9% maior 
que o registrado no mesmo período 
de 2021 (463.413 unidades). Esse 
é o melhor resultado para o perí-
odo desde 2015, quando 580.607 
motocicletas saíram das linhas de 
montagem do Polo Industrial de 
Manaus (PIM).

Na comparação mensal, o resul-
tado também é positivo: em maio, 
foram produzidas 129.781 motoci-
cletas, alta de 15,2% na comparação 
com abril (112.678 unidades) e de 
25% em relação ao mesmo mês do 
ano passado (103.792 unidades).

Ao avaliar os resultados alcança-
dos pela indústria de motocicletas, 
o presidente da Abraciclo, Marcos 
Fermanian, afirma que o ritmo atual 
de produção está dentro do pla-
nejado para atingir as 1,29 milhão 
de unidades em 2022. “Estamos 
conseguindo atingir os patama-
res planejados de produção para 
alcançar nossa meta de crescer 
7,9% neste ano em relação ao ano 
anterior”, comenta o executivo que 
acrescenta. “Apesar de registrar-
mos crescimento de quase 23% na 
comparação com janeiro a maio do 
ano passado, temos que lembrar 
que naquele período fomos forte-
mente impactados pela pandemia 
do coronavírus”, explica.

DIvulgAção 

Vendas no varejo
No acumulado do ano, as vendas 

no varejo totalizaram 515.724 uni-
dades, alta de 25,6% em relação ao 
mesmo período de 2021 (410.474 
motocicletas).

Em maio, os emplacamentos de 
motocicletas registraram o melhor 
resultado do ano. Foram licenciadas 
133.344 unidades, volume 23,8% su-
perior ao registrado em abril (107.707 
motocicletas) e 20,8% maior na com-
paração com o mesmo mês do ano 
passado (110.376 unidades). Esse 
também foi o maior volume de licen-
ciamentos registrados desde janeiro 
de 2014 (133.632 unidades) e o melhor 
desempenho para o mês desde 2012  

Economia
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Produção de motocicletas atinge 
melhor resultado em sete anos

Produção de motocicletas contou com alta expressiva

(149.871 motocicletas).
Ao analisar o desempenho do setor, 

o presidente da Abraciclo afirma que, 
em abril e maio, as fábricas tiveram 
produção plena, o que permitiu aten-
der melhor à demanda por motoci-
cletas. “Dessa forma, gradativamente 
estamos atendendo ao consumidor 
e reduzindo a fila de espera”, diz  
Marcos Fermanian.

A Street foi a categoria mais em-
placada em maio, com 66.470 uni-
dades e 49,8% de participação no 
mercado. Na sequência do ranking 
ficaram a Trail (25.019 motocicletas 
e 18,8% dos licenciamentos) e a Mo-
toneta (20.433 unidades e 15,3%).

Mercado por região
A região que mais emplacou mo-

tocicletas nos cinco primeiros me-
ses do ano foi a Sudeste. Foram 
198.979 unidades licenciadas, o que 
representa 38,6% do total do mer-
cado. o Nordeste ficou em segundo 
lugar (155.157 motocicletas e 30,1% 
de participação), seguido pelo Norte 
(60.218 unidades e 11,7%), Sul (51.736 
motocicletas e 10%) e Centro oeste 
(49.634 unidades e 9,6%).

o principal destaque nesse perío-
do foi a região Norte, que registrou 
alta de 41,9% no volume de empla-
camentos – o maior crescimento 
em termos percentuais.

 

Manaus vai sediar Feira de Pesca esportiva e turismo 
DIvulgAção

A Feira tem como objetiivo promover negócios da floresta

Inédita em Manaus (AM), a 1ª Feira 
de Pesca Esportiva, Ecoturismo e 
Turismo de Aventura da Amazônia, 
realizada pelo Conselho de De-
senvolvimento Econômico, Sus-
tentável e Estratégico de Manaus 
(Codese Manaus), ocorrerá nos dias 
18, 19 e 20 de agosto, no Centro de 
Convenções vasco vasques (CCA2), 
em Manaus (AM).

 Amazônia
Com o slogan “A Amazônia é uma 

aventura”, a feira tem como objeti-
vo promover negócios da Floresta 
Amazônica para o mundo. A proposta 
é reforçar a região amazônica como 
destino e conexão para os produtos 
de pesca esportiva, ecoturismo e 
turismo de aventura. “Dessa forma 
é possível gerar uma cadeia de ne-
gócios, que movimenta diferentes 
setores, principalmente iniciativas 
envolvidas com o Turismo, entre eles 
a hotelaria, gastronomia, serviço em 
geral, assim como tecnologias para 
as práticas de ecoturismo, turismo de 
aventura e pesca esportiva na Ama-
zônia. Em geral, Manaus é o centro 
onde, necessariamente, passa esse 
fluxo de negócios, por isso criamos 

essa feira”, explica Euler guimarães, 
presidente do Codese Manaus.

Expositores
Produtos, negócios, conexões e 

workshops estarão na programa-
ção da 1ª Feira de Pesca Esportiva, 

Ecoturismo e Turismo de Aventura 
da Amazônia, que terá palestras e 
atividades formativas com os mais 
renomados profissionais da área. “A 
nossa estimativa é ter um even-
to com, aproximadamente, de 150 
expositores e uma média de 5 mil 

visitantes por dia”, destaca Caio 
Kanawati, coordenador da Câma-
ra Técnica de Turismo do Codese 
Manaus, e um dos coordenadores 
da feira.

De acordo com ele, durante a 
temporada de julho a fevereiro, o 

codEsE

As três primeiras posições fo-
ram mantidas no ranking mensal 

Sudeste (52.074 motocicletas e 
39,1% de participação no merca-
do), Nordeste (39.246 unidades e 
29,4%) e Norte (16.661 motocicle-
tas e 12,5%). Em quarto lugar, ficou 
a região Sul (12.754 unidades e 
9,6%), seguida pelo Centro oeste 
(12.609 motocicletas e 9,5%).

Exportações
De janeiro a maio, foram expor-

tadas 20.523 motocicletas, retra-
ção de 6,1% na comparação com 
as 21.851 unidades registradas no 
mesmo período do ano passado.

Em maio, as exportações soma-
ram 5.990 motocicletas, o volume 
é 51,8% maior na comparação com 
abril (3.946 unidades) e 35,8% em re-
lação ao mesmo mês do ano passado  
(4.410 motocicletas). 

sobre a ABRAcIcLo e o setor 
de duas Rodas

Com 45 anos de história e con-
tando com 14 associadas, a Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares 
– ABRACIClo representa os fabri-
cantes de veículos de duas rodas no 
país, tendo como principal missão 
o desenvolvimento e fomento do 
setor por meio de ações baseadas 
em três pilares: Política Industrial, 
Segurança viária e Técnico.

A fabricação nacional de motoci-
cletas, quase totalmente concen-
trada no Polo Industrial de Manaus 
(PIM), está entre as sete maiores 
do mundo. 

No segmento de bicicletas, com as 
principais fábricas também instala-
das no PIM, o Brasil se encontra na 
quarta posição entre os principais  
produtores mundiais. 

No total, as fabricantes do Setor 
de Duas Rodas geram cerca de 14 mil 
empregos diretos em Manaus/AM.

Amazonas recebe, aproximadamen-
te, 30 mil pessoas, de todo o mundo, 
para atividades relacionadas à pesca 
esportiva. “Temos uma estimativa de 
R$ 400 milhões gerados nesse setor 
no nosso Estado”, ressalta Caio Ka-
nawati, que também é empresário do 
Turismo e presidente da Comissão de 
Turismo da ordem dos Advogados do 
Brasil (oAB).. 

Órgãos Envolvidos
Realizada pelo Codese Manaus, a 1ª 

Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo 
e Turismo de Aventura da Amazônia 
conta com o patrocínio da Prefeitura 
de Manaus, por meio da Secretaria 
Municipal do Trabalho, Empreende-
dorismo e Inovação (Semtepi), com o 
apoio do governo do Estado por meio 
da AmazonasTur, Associação Comer-
cial do Amazonas (ACA), Associação 
Brasileira de Agências de viagens do 
Amazonas (ABAv), Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurante (Abrasel 
– AM), Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas do 
Amazonas (Sebrae – AM)), ordem dos 
Advogados do Brasil (oAB) Amazonas 
e Rede de Inovação e Empreende-
dorismo da Amazônia (Rami).
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Divulgaçãoi

Para o prefeito, é necessário valorizar os profissionais da educação

David envia projeto para 
garantir aumento à educação

o prefeito David almeida 
encaminhou, ontem (13) 
à Câmara Municipal de 
Manaus (CMM), um pro-

jeto de lei que autoriza o reajuste 
de 12,47% no salário dos servi-
dores da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed).

 De acordo com o gestor muni-
cipal, os profissionais da Educa-
ção têm um papel fundamental 
na formação das próximas ge-
rações que irão administrar a 
capital do amazonas. visto isso, 
para ele, é necessário valorizar 
o trabalho realizado e incenti-
var que esses servidores sigam 
buscando a excelência no serviço 
público. “Essa proposta fixa os 
índices de reajuste das remu-
nerações dos profissionais da 
Semed. a atuação desses profis-
sionais impacta, dentro e fora da 
sala de aula, o desenvolvimento 
dos alunos. Manaus é a terceira 
capital que melhor paga os pro-
fissionais da Educação, acima do 
piso, e está com a data base atu-
alizada. É dessa forma que conti-

O prefeito atribuiu a pro-
posta como forma de re-
conhecer o trabalho rea-
lizado pelos profissionais 
da educação e incentivar 
para que busquem co-
locar a cidade de Ma-
naus entre as melhores 
classificadas no Brasil, 
de acordo com o Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb)

nuamos com o desafio de trans-
formar a educação básica de 
Manaus em referência nacional”,  
enfatizou almeida.

Pagamento retroativo
a proposta também inclui o 

pagamento retroativo a partir 
de maio deste ano, além de re-
ajustar os auxílios alimentação e 
transporte, a Função Especial do 

Magistério (FEM) e a gratificação 
em Educação (gE).

Para a secretária de Educa-
ção, Dulce almeida, esse rea-
juste proposto pelo chefe do 
Executivo municipal só confirma 
o compromisso que ele tem com 
a classe da Educação e com a 
qualificação do setor na cida-
de de Manaus. “Nossa equipe 
técnica fez um trabalho mara-

vilhoso para que pudéssemos 
ter esse cenário da data-base 
que o prefeito assinou. Estamos 
acima do piso nacional e nós 
só temos a agradecer ao olhar 
do prefeito David almeida e a 
nossa equipe da Semed que é a  
melhor”, concluiu.

o projeto foi entregue à Casa 
legislativa ainda ontem e deve 
tramitar em caráter de urgência.

Prefeitura 
realiza 8ª 
reunião do 
FOPAZFM

Integração

Com novas propostas 
e mudanças para a me-
lhoria do comércio, in-
dústria e agropecuária, 
a 8ª reunião do Fórum 
Permanente de articu-
lação da Zona Franca 
de Manaus (FoPaZFM), 
realizada pela Prefeitu-
ra de Manaus, acontece 
hoje às 14h, no audi-
tório da Federação do 
Comércio do Estado do 
amazonas (Fecomércio), 
na rua São luiz, bairro 
adrianópolis,o encontro 
tem o intuito de pro-
mover soluções inteli-
gentes para atender às 
necessidades de inte-
gração entre os setores 
da indústria, comércio e 
agropecuária, que com-
põem a Zona Franca de 
Manaus, além de dar 
continuidade e encami-
nhamento às deman-
das e ações, bem como 
informações de novas 
propostas para amplia-
ção e fortalecimento do 
modelo. De acordo com 
o subsecretário de as-
suntos operacionais da 
Semtepi, gustavo igre-
jas, reunião tende a ser 
a diminuição do distan-
ciamento histórico que 
existe entre a prefeitura 
e o modelo ZFM.“Esse 
fórum vai trazer grandes 
resultados para a socie-
dade por ser uma porta 
de entrada dos anseios  
de todos para a nossa 
economia”, finalizou. 
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Neta ateia fogo na casa e mata 
a própria avó carbonizada

Tenente da PMAM persegue 
clientes com viatura na ZL

Criança de 4 anos entra em 
coma suspeita de maus-tratos

Ainda não há informa-
ções sobre o que pode 
ter motivado o crime. 
Vizinhos foram até a 
frente da casa indigna-
dos com o caso

Suyanne Lime e Maiara Ribeiro

Uma mulher identificada 
como Cintia Monteiro da 
Rocha, de 34 anos, ateou 
fogo na casa e matou a 

própria avó carbonizada, Maria 
Monteiro da Encarnação, uma 
idosa de 91 anos. O fato aconte-
ceu nesta segunda-feira (13), na 
rua Sete, no bairro Nova Veneza, 
no Distrito de Cacau Pirêra, em 
Iranduba (distante a 27 quilôme-
tros de Manaus).

De acordo com o delegado 
Orlando Amaral, Cintia estava 
desaparecida, mas as imagens 
divulgadas pela imprensa no local 
da tragédia ajudaram a polícia a 
prender a mulher, no local do 
crime. A família afirmou que Cintia 
tem problemas neurológicos em 
contradição com o que foi rela-
tado pela população, presente ao 
local do crime.

“O que tenho a dizer é que ela 
aparenta ter problemas mentais, 
mas até que se prove o contrário 
ela será autuada em flagrante 
como qualquer outra pessoa nor-
mal, desde que alguém apre-
sente algum documento hábil 
informando o contrário”, disse o 
delegado Amaral.

CARLOS ARAújO

REPRODUçãO

O corpo da idosa foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necrópsia

O corpo da avó foi encontrado carbonizado 

A criança estava na casa do pai e da madrasta e deu entrada no hospital

AFASTADO VIOLÊNCIA

Suyanne Lima

Vídeos que tomaram reper-
cussão em redes sociais mos-
tram o tenente da Polícia Militar 
e servidor da Casa Militar, Dilson 
Castro, invadindo um condo-
mínio privado, localizado no 
bairro Coroado, Zona Leste de 
Manaus, e perseguindo clientes 
de um café regional com uma 
viatura da instituição. O fato 
ocorreu neste domingo (12).

De acordo com testemunhas, 
a discussão começou no esta-
belecimento comercial, que é 
de propriedade do policial, e 
ocorreu devido a pedidos dos 
clientes que não foram servi-
dos. Eles teriam se recusado 
a pagar pelos determinados 
itens, fato que gerou a dis-
cussão.

Em vídeo divulgado à impren-
sa, Dilson afirmou que tomou 
tal atitude para defender seus 
direitos como comerciante e 
que, desde o começo, a famí-
lia demonstrou que não tinha 
intenção de pagar o que consu-
miu configurando um ‘calote’.

O policial utilizou a viatura 
policial descaracterizada e se-

guiu a família até o condomínio 
onde eles moram, localizado 
no bairro Coroado, Zona Leste 
da capital amazonense, inva-
dindo a propriedade. Tudo foi 
filmado e divulgado em redes 
sociais.

A família perseguida, no en-
tanto, afirma ter efetuado o pa-
gamento de parte do valor to-
tal referente aos pedidos, que 
consumiram ainda no início da 
discussão, no estabelecimento 
comercial.

Em nota, o Governo do Ama-
zonas informou que um pro-
cedimento para apurar o caso, 
a motivação e os envolvidos, 
será aberto pela Polícia Militar 
do Amazonas. O servidor será 
afastado de suas funções. O 
caso foi registrado e será in-
vestigado também pela Polícia 
Civil do Amazonas.

No início desta segunda-feira 
(13), inclusive, mais viaturas fo-
ram entregues às Polícia Civil e 
Polícia Militar. A frota atual das 
instituições já atinge o número 
de 217 e faz parte do programa 
Amazonas Mais Seguro, pro-
grama de investimentos para 
a segurança.

Suyanne Lima

Uma criança de apenas 
quatro anos de idade deu 
entrada, na última sexta-
-feira (10), com hematomas 
pelo corpo e sangrando no 
Hospital e Pronto-Socorro 
da Criança da Zona Oeste 
de Manaus. A suspeita é 
que ela tenha sido vítima 
de maus-tratos realizados 
pelo pai e pela madrasta. Ela 
está em coma atualmente.

De acordo com a Polícia 
Civil do Amazonas, foram 
os profissionais da unidade 
hospitalar que identificaram 
contusões no rosto e lesões 
no órgão genital da criança.

A mãe da criança informou 
em entrevista à uma TV lo-
cal que o filho costumava 
passar os fins de semana na 
casa do pai devido a guarda 
ser compartilhada. Ele já te-
ria comentado sobre possí-
veis maus-tratos ocorridos 
por parte da madrasta.

“Todas as vezes que meu 
filho vinha para casa ele 
contava que a titia batia, 

9
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Ainda de acordo com o delega-
do, a irmão de Cintia estava tra-
balhando no momento do crime e 
o marido dela saiu para comprar 
comida e voltou muito rápido. 
“Tudo que aconteceu aqui foi tão 
rápido que não tiveram condições 
de tentar impedir que a mulher 
morresse e por conta desta sa-
ída repentina, ele vai ter de dar 
maiores explicações”, disse.

Populares presentes esta-
vam revoltados com a situação 
e questionavam o motivo de a 
família ter deixado a idosa com 
Cintia. Além disso, não há mui-
tas informações sobre a família 

da idosa, pois, de acordo com 
a vizinhança, eles são novos na 
comunidade. 

O Instituto Médico Legal (IML) 
esteve no local para a remoção 
do corpo e Cintia foi presa e le-
vada para o Distrito Integrado de 
Polícia de Iranduba.

“Quero justiça, como todo mun-
do. Ela matou a minha bisa(vó). Eu 
acho que ela não é louca, porque 
se ela fosse louca, ela não estava 
fugindo e ela não teria consegui-
do escapar, tinha morrido junto. 
Também estou sofrendo”, disse 
uma familiar da neta e da avó, 
que passava em frente à casa.

que a titia maltratava. Na 
última segunda-feira (6), o 
pai dele informou que não 
iria devolver naquele dia 
porque queria passar mais 
um pouco de tempo e iria 
levá-lo ao cinema. Esperei a 
volta do meu filho na quin-
ta-feira (9), liguei mas não 
tive informação nenhuma”, 
explicou a mãe .

Um dia depois, a criança foi 
internada na unidade, onde 
segue em estado grave.

A delegada joyce Co-
elho, titular da Delegacia 
Especializada em Proteção 
à Criança e Adolescente 
(Depca), informou que foi 
instaurado um Inquérito 
Policial (IP), a fim de apurar 
as circunstâncias do fato.

REPRODUçãO
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Polícia Federal do AM afirma que
‘nada foi encontrado’ em buscas
A mulher de Dom 
Phillips chegou a in-
formar que os corpos 
foram encontrados; a 
PF e associações in-
dígenas negaram

Da redação

A Polícia Federal do Ama-
zonas informou, na tarde 
desta segunda-feira (13), 
que ‘nada foi encontrado’ 

durante as buscas pelo jornalista 
Dom Phillips e pelo indigenista 
Bruno Pereira. A atualização foi 
divulgada pelo Comitê de Crise. 
Eles estão desaparecidos desde 
o dia 5 de junho e, segundo a 
entidade, as buscas aconteceram 
até as 17h (horário de Manaus) 
nesta segunda-feira.

De acordo com a PF, além dos 
esforços concentrados no refe-
rido local, as buscas continuam 
nas demais áreas do Rio Itaquaí e 
as investigações continuam sen-
do realizadas de forma técnica, 
sem que esforços materiais e 
humanos sejam poupados para 
a completa elucidação do caso.

Quanto ao material orgânico 
aparentemente humano e as 
amostras de sangue encontra-
das na embarcação de Amarildo 
da Costa, 46 anos, estão sendo 
periciados e o resultado deverá 
ser divulgado ainda esta semana.

Mulher de Dom é desmentida
A mulher de Dom Philips, Ales-

sandra Sampaio, disse que o indi-
genista Bruno Araújo Pereira e o 
jornalista inglês Dom Phillips, que 
estavam desaparecidos desde 
domingo (5), no Amazonas, foram 
encontrados mortos. A informa-
ção foi confirmada ao jornalista 
André Trigueiro, do O Globo, no 
início da segunda-feira.

Após a confirmação da mulher, 
a PF disse, em nota, horas depois, 
que informação não procedia.

Bruno e Phillips foram vistos pela última vez quando chegaram à comunidade São Rafael, por volta das 6h de domingo (5). Eles retornariam para Atalaia do Norte

Manifestação em Atalaia do Norte  

REPRODUÇÃO
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“Não procedem as informações 
que estão sendo divulgadas a 
respeito de terem sido encon-
trados os corpos do Sr. Bruno 
Pereira e do Sr. Dom Phillips”, 
diz a nota, divulgada na manhã 
de segunda-feira.

A confirmação da mulher de 
Dom se juntou à informação de 
que objetos foram encontrados 
no domingo (12). Naquele dia, a 
PF afirmou ter encontrado uma 
mochila, sandálias e documentos 
do indigenista Bruno Pereira e 
do jornalista inglês Dom Phillips.

Conforme a PF, foram percorri-
dos cerca de 25 km, com procuras 
minuciosas pela selva, em trilhas 
existentes na região, áreas de 
igapós e furos do Rio Itaquaí.

“Na região onde se concentra-
ram as buscas foram encontrados 
objetos pessoais pertencentes 
aos desaparecidos, sendo 1 (um) 

cartão de saúde em nome do Sr. 
Bruno Pereira, 1 (um) calça preta 
pertencente ao Sr. Bruno Pereira, 
1 (um) chinelo preto pertencente 
ao Sr. Bruno Pereira, 1 (um) par 
de botas pertencente ao Sr. Bru-
no Pereira, 1 (um) par de botas 
pertencente ao Sr. Dom Phillips 
e 1 (uma) mochila pertencente ao 
Sr. Dom Phillips contendo roupas 
pessoais”, informou a nota.

Manifestação
Integrantes de vários povos in-

dígenas foram às ruas, também 
nesta segunda-feira, no muni-
cípio de Atalaia do Norte, em 
protesto contra o governo Jair 
Bolsonaro, contra as invasões às 
terras indígenas e por justiça pelo 
indigenista Bruno Pereira e pelo 
jornalista Dom Phillips.

A manifestação foi organizada 
pela Univaja (União dos Povos 

Indígenas do Vale do Javari), que 
representa sete etnias e defende 
os indígenas isolados que estão 
no território.

O protesto foi contra o governo 
Bolsonaro, contra a falta de fis-
calização da atuação de invasores 
e uma forma de manifestação da 
indignação com o desapareci-
mento de Pereira e Phillips.

O indigenista é servidor licen-
ciado da Funai (Fundação Nacio-
nal do Índio) e atuava pela Univaja 
em defesa da terra indígena.

Uma das suspeitas da PF é 
de que o desaparecimento es-
teja relacionado à atuação de 
pescadores ilegais na região. O 
único suspeito preso, Amarildo 
Oliveira, o Pelado, é um morador 
da comunidade São Gabriel. O 
local onde foram encontrados 
os pertences do indigenista e do 
jornalista fica próximo à comu-

nidade, onde vivem pescadores 
e pequenos agricultores.

“Bolsonaro, queremos justiça 
pelo indigenista Bruno e pelo jor-
nalista Dom” e “O povo kanamari 
resiste”, eram algumas das frases 
que estampavam as faixas.

Alunos vão receber atendimento odontológico
CAMIlA BATISTA/SEMSA

A carreta, que possui dois consultórios odontológicos, terá seis odontólogas

Alunos da educação infantil e do 
ensino fundamental da rede mu-
nicipal vão receber atendimento 
odontológico gratuito. O benefício 
será por meio do projeto da carreta 
OdontoSesc, do Serviço Social do 
Comércio (Sesc) em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação 
(Semed). A divulgação do progra-
ma foi feita pela Prefeitura de 
Manaus, nesta segunda-feira (13).

O serviço será destinado aos 
Centros Integrados Municipais 
de Educação (Cime) e o primeiro 
beneficiado foi o Cime Doutora 
Viviane Estrela Marques Rodella, 
no bairro lago Azul, Zona Norte 
da cidade, com a triagem dos alu-
nos para o atendimento, na tarde 
desta segunda-feira. 

A carreta, que possui dois 
consultórios odontológicos, vai 
atender nos turnos matutino e 
vespertino, com um total de seis 
odontólogas.

A secretária da Semed, Dulce 
Almeida, destacou a importância 
da parceria, a qual será importante 
para a rede municipal de ensino, 
principalmente por atender os alu-
nos de famílias que têm poucos 
recursos para acessarem o serviço.

“Estamos com a equipe da Se-
med assinando o convênio com a 
carreta do OdontoSesc. É um con-
vênio que tem como finalidade a 
saúde bucal dos nossos alunos. Es-
tamos cumprindo a determinação 
do prefeito David Almeida”, disse.

Para o diretor do Departamento 
de Planejamento (Deplan), leís 
Batista, é um serviço que será 
muito importante para os alunos, 
o que mostra a preocupação da 
Prefeitura de Manaus com a saúde 
dos estudantes da rede municipal.

“Nós teremos cinco meses de 
projeto sendo implantado em 
nossa rede. O primeiro a ser be-
neficiado é o Cime Viviane Estrela, 
que já começou o atendimento 
dos nossos alunos. Esse é um 
momento muito importante para 
todos nós da secretaria, pois te-
mos a preocupação de atender 
e beneficiar da melhor maneira 
possível os alunos de todas as 
zonas”, completou.

Mais ações da Prefeitura
A partir desta segunda-feira, a 

Prefeitura de Manaus estará le-
vando os serviços da Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) Móvel 04 aos 

moradores da comunidade Novo 
Reino, bairro Tancredo Neves, na 
Zona leste 

A unidade está instalada na ave-
nida Almir Cardoso e funciona de 
segunda a sexta-feira, de 8h às 16h.

O titular da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, 
informou que a UBS Móvel deve 
permanecer no local até o dia 24 
deste mês, com atendimentos por 
livre demanda. Os usuários devem 
levar documento de identidade 
com foto, CPF e cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“As unidades móveis são for-
tes ferramentas na cobertura 
da Atenção Primária na cidade 
de Manaus, pois conseguimos 
deslocá-las para vazios assisten-
ciais. As estruturas comportam 
todos os equipamentos de saúde 
e profissionais necessários para 
cuidar da nossa população”, disse 
o secretário.

Djalma explicou que as UBS Mó-
veis permanecem em determinada 
localidade por pelo menos 15 dias 
até serem deslocadas a outras áre-
as, conforme planejamento do Pro-
grama Saúde Manaus Itinerante da 
Semsa, responsável pelo serviço.

saúDe
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ONU revela preocupação 
com eleições no Brasil
Chefe de direitos hu-
manos da organização 
afirmou estar preo-
cupada com ataques 
contra congressistas e 
candidatos 

A chefe de direitos huma-
nos da ONU (Organização 
das Nações Unidas), Mi-
chelle Bachelet, demons-

trou preocupação diante das 
eleições brasileiras de outubro, 
nesta segunda-feira (13).

Em discurso na abertura do 
Conselho de Direitos Humanos 
da ONU, em Genebra, a ex-presi-
dente chilena disse que “ataques 
contra congressistas e candida-
tos – especialmente aqueles que 
são afrodescendentes, mulhe-
res e membros da comunida-
de LGBT+ – frente às eleições 
gerais de outubro” são motivo  
de preocupação.

“Eu peço que as autoridades 
garantam o respeito aos direitos 
fundamentais e às instituições 
independentes”, declarou Ba-
chelet, que também pontuou ca-
sos recentes de violência policial 
e racismo estrutural no país.

Em sua fala, ela também disse 
estar “alarmada” pelas “ameaças 
contra ambientalistas defenso-
res dos direitos humanos e [con-
tra] a população indígena”.

Não buscará reeleição
No mesmo discurso, Bachelet 

fez um anúncio surpresa de que 
não buscará um segundo man-
dato como Alta Comissária das 
Nações Unidas para os Direitos 

DivULGAçãO
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Michelle Bachalet revelou sua preocupação com o ambiente do país durante o pleito deste ano, principalmente com candidatos de minorias

Humanos.
Bachelet fez uma viagem à Chi-

na no mês passado, pela qual 
foi criticada por grupos de direi-
tos humanos e por alguns go-
vernos ocidentais, incluindo os 
Estados Unidos, que disseram 
que as condições impostas pe-
las autoridades chinesas à visita 
não permitiram uma avaliação 
completa e independente do  
ambiente de direitos.

“À medida que meu manda-
to como alta comissária está 
chegando ao fim, a 50ª sessão 
deste Conselho será a última 
que eu informo”, disse ela, sem  

DNA da varíola dos macacos é encontrado 
no sêmen em série de casos registrados 

Bolsonaro nega pedido 
indecente para Biden 

DivULGAçãO

Seis de sete pacientes tiveram o material genético encontrado no sêmen 

 Fragmentos do vírus da 
varíola dos macacos fo-
ram detectados no sêmen 
em uma série de pacien-
tes na itália, levantando 
questionamentos sobre 
se a transmissão sexual da 
doença é uma possibilida-
de, afirmaram cientistas 
nesta segunda-feira (13). 

O entendimento atual é 
que o vírus causador da 
doença se espalha pelo 
contato próximo com uma 
pessoa infectada, que 
pode passar o vírus pe-
las lesões características 
na pele ou por gotículas 
grandes espalhadas pelo 
sistema respiratório. Mui-
tos dos casos de varíola 
dos macacos no atual sur-
to estão entre parceiros 
sexuais que tiveram con-
tatos do tipo.

No entanto, casos de 
doenças sexualmente 
transmissíveis como o 
Hiv/Aids, clamídia e sífilis 

MATERIAL GENÉTICO DIPLOMACIA

são conhecidos por serem 
causados por patógenos 
que passam de um pes-
soa para outro especifi-
camente pelo sêmen, se-
creções vaginais e outros 
fluídos corporais. 

Pesquisadores do insti-
tuto Spallanzani, um hos-
pital e centro de pesquisa 

em doenças infecciosas 
em Roma, foram os pri-
meiros a destacar as evi-
dências do vírus da varíola 
dos macacos no sêmen de 
quatro pacientes na itália 
em um relatório no dia 2 
de junho.

Desde então, seis de 
sete dos pacientes no 

instituto tiveram mate-
rial genético do vírus en-
contrado no sêmen. Em 
um deles, uma amostra 
testada no laboratório de 
um dos pacientes sugere 
que o vírus encontrado 
em seu sêmen era capaz 
de infectar outra pessoa 
e de se replicar.

O presidente Jair 
Bolsonaro negou nes-
ta segunda-feira que 
tenha pedido ajuda ao 
presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, para 
vencer o ex-presidente 
Luiz inácio Lula da Silva 
nas eleições presiden-
ciais de outubro durante 
reunião bilateral reser-
vada que tiveram na se-
mana passada. 

“Não existe isso daí”, 
disse ele, durante en-
trevista nesta manhã 
à Rádio CBN de Recife, 
ao ser perguntado sobre 
notícias que afirmavam 
que ele havia feito o pe-
dido a Biden. Bolsona-
ro classificou a notícia 
como “especulação” e 
disse ter tratado sobre 
vários assuntos com 
Biden, recusando-se a  
dar detalhes.

Segundo Bolsonaro, 
o que conversou com 
Biden na reunião re-
servada à margem da 
Cúpula das Américas 

“não sai de mim”. A in-
formação sobre o pedi-
do de ajuda eleitoral foi 
publicada inicialmente  
pela Bloomberg.

O presidente disse que 
Biden falou que quer co-
laborar com a preserva-
ção da Amazônia e que 
o líder norte-america-
no fez um mea culpa, 
dizendo que os EUA 
destruíram suas flo-
restas. Bolsonaro dis-
se que Biden teve uma  
“posição equilibrada”.

Em novo ataque à cú-
pula do Poder Judiciário, 
Bolsonaro afirmou que 
querem dar “um golpe” 
para tirá-lo do poder e 
disse que o presiden-
te do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Edson 
Fachin, é “petista” e 
“lulista” e que deve fa-
vores ao ex-presidente, 
que lidera as pesquisas 
de intenção de voto para 
a eleição de outubro. 

“Por que devo acredi-
tar nele?”, questionou. 

dar uma razão.
Alguns diplomatas disseram 

que esperavam a permanência 
de Bachelet, ex-presidente do 
Chile, que é vista como próxima 
do secretário-geral da ONU, An-
tonio Guterres, no cargo após o 
término de seu mandato no final 
deste ano. 

Houve murmúrios na sala do 
Conselho de Genebra quando ela 
fez o anúncio.

Em seu discurso, ela disse que 
seu escritório está trabalhando em 
uma avaliação atualizada da situa-
ção dos direitos humanos na região 
ocidental de Xinjiang, na China, 

onde há alegações generalizadas 
de que a maioria muçulmana uigur 
foi ilegalmente detida, maltratada 
e forçada a trabalhar.

A China nega todas as acusa-
ções de abuso em Xinjiang.

“Será compartilhado com o go-
verno para comentários factuais 
antes da publicação”, disse ela 
sobre seu relatório, que deveria 
ser publicado meses atrás, sem 
dar um cronograma.

Kenneth Roth, diretor execu-
tivo da Human Rights Watch, 
chamou sua viagem à China de 
“desastre absoluto” e criticou Ba-
chelet por usar o termo chinês 

“vETCs”, para centros de edu-
cação e treinamento vocacional, 
para descrever instalações de de-
tenção em massa em Xinjiang.

Sobre a situação dos direitos na 
Rússia, ela disse que a prisão arbitrá-
ria de um grande número de mani-
festantes que se opunham à invasão 
da Ucrânia era “preocupante”.

Bachelet também levantou 
preocupação com retrocessos 
nos direitos das mulheres e res-
trições ao aborto, referindo-se 
aos Estados Unidos, onde a Su-
prema Corte deve derrubar uma 
decisão histórica sobre direitos 
ao aborto em todo o país.
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O time do país da Oce-
ania vai para o grupo 
D, ao lado de França, 
Dinamarca e Tunísia. 
Goleiro foi destaque

natação

EM TEMPO 

A Austrália garantiu vaga na 
Copa do Mundo de 2022 e 
vai entrar no grupo D, ao 
lado de França, Dinamar-

ca e Tunísia. Após empatar sem 
gols com o Peru, os Socceroos 
venceram a disputa de pênaltis 
por 5 a 4. A partida foi válida pela 
repescagem final da Fifa.

A estreia australiana será dia 
22 de novembro, contra a seleção 
francesa; depois, enfrenta a Tu-
nísia, dia 26, e Dinamarca, dia 30. 
Todos os jogos serão no estádio 
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A Austrália vai reencon-
trar França e Dinamarca, 
que estavam no mesmo 
grupo na Copa de 2018

MOhAMMED DAbbOuS

DIVuLGAÇÃO/FAAR

Al Janoub, em Al Wakrah. 
O grande destaque da Aus-

trália foi o goleiro Andrew Re-
dmayne. Com um estilo ‘dife-
rentão’, o goleiro de 33 anos, 
do Syndey FC, entrou no fim da 
prorrogação com uma só mis-
são: pegar pênalti. Pegou o que 
consagrou a classificação do time  
da Oceania.

Jogo morno
O primeiro tempo no Estádio 

Al Rayyan foi de pouca emoção 
dos dois lados. Os australianos 
criaram mais chances do que os 
peruanos, mas não levaram gran-
de perigo ao gol defendido por 
Gallese. A seleção sul-americana, 
por sua vez, pouco assustou.

Os 45 minutos complementa-
res também foram de pouquís-
simas oportunidades claras de 
gol. A Austrália se expôs mais e 
quase marcou aos 42 minutos, 
com hrustic. Após cruzamento de 

Mabil, o camisa 10 parou em boa 
defesa do goleiro Gallese.

Durante os 30 minutos de pror-
rogação, o Peru foi quem mais 
buscou o gol e o time de Gareca 
quase marcou. No segundo tem-
po, Flores recebeu cruzamento 
da esquerda e parou na trave 
após cabeceio. No rebote, Aquino 
mandou para fora.

Disputa de pênaltis
Nas penalidades máximas, 

brilhou a ousadia do técni-
co australiano Graham Arnold, 
que substituiu o goleiro Ryan  
por Redmayne. 

O arqueiro reserva pegou uma 
cobrança e garantiu a classifi-
cação da Austrália por 5 a 4. 
Mooy, Goodwin, hrustic, Ma-
cLaren e Mabil marcaram, mas 
boyle perdeu para os Socceroos. 
Lapadula, Callens, Tapia e Flo-
res fizeram para o Peru, mas 
Advíncula e Valera, na cobrança  

Austrália venceu o Peru 
nos pênaltis e vai à Copa

Vasco anuncia 
técnico 
Maurício 
Souza, ex-Fla

noVo tÉCnICo

O Vasco da Gama anun-
ciou um novo treinador: 
Maurício Souza. O pro-
fissional de 48 anos foi 
anunciado oficialmen-
te nesta segunda-feira 
(13) e tem contrato até 
dezembro. Ele assume 
o comando técnico da  
equipe imediatamente. 

O histórico de Maurício 
Souza tem, mais recen-
temente, uma passa-
gem de três meses como 
auxiliar-técnico do Ath-
letico-PR. No Flamen-
go, ele foi treinador nas 
categorias de base com 
bom retrospecto. Tam-
bém foi auxiliar-técnico 
do time principal e foi 
interino após as saídas 
de Jorge Jesus e Renato 
Gaúcho.

No Vasco, vai lhe ca-
ber dar sequência ao 
trabalho antes de-
sempenhado por Zé 
Ricardo. Nos últimos 
dois jogos, Emílio Faro, 
auxiliar-técnico da co-
missão permanente, foi  
o comandante.

Maurício Souza, além 
de já ter tido Carlos bra-
zil, gerente do Vasco, 
como superior no Fla-
mengo, se adequa aos 
pré-requisitos: pouco 
histórico de atritos por 
onde passa e capacida-
de de dar sequência a 
trabalhos em andamen-
to. É um dos poucos que 
se encaixa. Foi escolhido 
com a missão de dar 
sequência ao que está 
dando certo: time invic-
to, no G4 e em momento 
de evolução.

umberto Louzer, cam-
peão da Segundona em 
2020 com a Chapecoen-
se, foi outro nome son-
dado pelo Cruzmaltino, 
mas não levou à frente.

Amazonense de Natação 2022 tem quebra de recordes
 EM TEMPO 

O Campeonato Amazonense de 
Natação 2022 teve quebra de re-
cordes. A competição aconteceu 
na sexta-feira (10) e no sábado 
(11), levou mais de 100 atletas 
para a piscina da Vila Olímpica e 
contou com competidores locais, 
além de convidados vindos do 
estado de Roraima. 

Nadadora desde os 6 anos de 
idade, Adrielle Marcela, de 12 anos, 
estabeleceu o recorde brasilei-
ro petit, nos 1.500 metros livre, 
na sexta-feira, com a marca de 
19m16s20. No sábado, a jovem 
também venceu os 200 metros 
borboleta, com um tempo de 
2m34s35, além dos 800 metros 
livre, estabelecendo a marca de 
10m06s79 e os 200 metros me-
dley, com o tempo de 2m40s03.

Animada com a sua performance, 
a atleta do Instituto Pedro Nico-
las disse. “Fico muito feliz com as 
minhas vitórias. Isso é fruto do 
meu treinamento, mostra o quanto 
estamos no caminho certo para 
que mais conquistas cheguem no 
futuro e eu possa trazer medalhas 
para o Amazonas com o passar do 
tempo na minha carreira”, disse 
Adrielle, que levou o troféu Efici-
ência no feminino.

Quem “nadou de braçadas” no 
amazonense foi o atleta Caio Ar-
cos, do Instituto Pedro Nicolas, 
que na sexta-feira, estabeleceu 
os recordes nas provas 400 me-
tros medley, com o tempo de 
4m43s73 e os 100 metros costa 
com a marca de 1m00s69.

Já no sábado, Caio levou nos 
200 metros costa com o tempo de 
2m13s86 e nos 100 metros livre com 

os seus 52s49, também estabele-
cendo recordes em ambas as pro-
vas. Ainda no sábado, o atleta ainda 
venceu os 200 metros medley e os 
50 metros livre, com as marcas de 
2m10s87 e 24s31, respectivamente.

“Fiquei muito feliz com os meus 
resultados, fiquei a 9 centésimos 
do recorde absoluto do Amazonas 
nos 100 metros livre. Agora é focar 
no Campeonato brasileiro, que vai 
acontecer na bahia”, disse Caio.

“A nova geração de atletas pode 
contar com o apoio do Governo 
do Amazonas para que o seu de-
senvolvimento seja realizado, pois 
estamos prontos para receber 
competições no nosso complexo 
e fomentar o esporte para que mais 
recordes sejam estabelecidos”, dis-
se Jorge Oliveira, diretor-presiden-
te da Fundação Amazonas de Alto 
Rendimento (Faar).

decisiva, perderam.

Última vaga
Agora resta apenas uma vaga 

para a Copa do Mundo. Nesta 
terça-feira (14), Costa Rica e Nova 
Zelândia decidem quem será o úl-
timo classificado. O jogo acontece 
também em Al Rayyan, no Qatar. 
A bola rola às 14h45 (de Manaus)

Competição aconteceu na piscina da Vila Olímpica de Manaus 

MuSTAFA AbuMuNES/AFP

Redmayne foi destaque nos pênaltis
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OCA comemora 20 anos com temporada de concertos
Divulgaçãoa orquestra de Câmara do ama-

zonas (oCa) completa 20 anos em 
2022 e, para celebrar a data, uma 
programação de concertos gra-
tuitos segue até novembro, com 
apresentações no Teatro ama-
zonas e no Teatro da instalação.

a temporada inicia nesta terça-
-feira (14), às 20h, com a estreia 
de “as Estações dos 20 anos de 
oCa”, no Teatro amazonas. 

o concerto inédito apresen-
ta trechos de obras de antonio 
vivaldi, astor Piazzolla e Max 
Richter, tem a participação de 
solistas da própria orquestra e do 
músico Átila de Paula, no cravo 
e sintetizadores.

a temporada comemorativa traz 
estreias mundiais, maestros con-
vidados e comprova a atuação 
versátil da orquestra, que tem 
como identidade a mistura entre 
a música clássica e a popular.

Composta por 11 músicos, a 
oCa pertence aos Corpos artís-

ticos do governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa.

Segundo o diretor artístico e 
regente titular da orquestra, Mar-
celo de Jesus, o DNa da orquestra 
é não ter preconceito musical.

Ele destaca que o grupo é pio-
neiro na execução de crossover, 
a junção de dois ou mais gêne- 
ros musicais.

“o primeiro concerto que abriu 
o leque de possibilidades musicais 
foi com o Raízes Caboclas. o even-
to ‘Rocka’, em que a orquestra 
tocou com uma banda de rock, 
clássicos do led Zeppelin, Rolling 
Stones, Beatles, também foi um 
marco”, comenta o maestro.

o repertório da oCa se destaca 
ainda pela execução de músicas 
do século 20 e 21, com ênfase nos 
compositores minimalistas. 

Espetáculos da temporada
a programação alusiva aos 20 

anos da orquestra traz desta-
ques, entre as quais a participa-
ção de maestros amazonenses 
convidados se dedicando a re-
pertórios diferenciados.

À frente da oCa, Átila de Paula 
investe na música barroca; Bruno 
Nascimento, na música das amé-
ricas; e Hilo Carriel, na novíssima 
música brasileira.

a temporada também se des-
taca com a apresentação de 
crossovers. Em julho, o espetá-
culo “Nossa voz” traz lucilene 
Castro, Marcia Siqueira e aline 
Fagan e, em setembro, tem um 
tributo a linkin Park com a oCa 
e a banda Bates.

Segundo o maestro Marcelo 
de Jesus, o auge da programação 
será o dia 16 de agosto, com o 
espetáculo “Noite Transfigura-
da”, que apresenta duas obras 
importantes dos composito-
res arnold Schönberg e Dmitri  
Shostakovitch.

orquEstra 
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Natural de Manacapuru 
(distante 98 quilôme-
tros de Manaus), Edio-
mar Queiroz representou 

o Brasil no Festival Break The 
Floor, que ocorreu em fevereiro, 
em Cannes, na França. Mais co-
nhecido como Bboy Tchantcho, 
o amazonense é popular na cena 
da cultura Hip Hop por seus 
movimentos de grande impacto 
(power moves e saltos mortais). 
No campeonato, também forma-
ram o time brasileiro o nortista 
Bboy Mascot, de Belém do Pará, 
e Klesio, de Brasília.

o evento foi realizado no Palais 
des Festivals et des Congrès, 
palco de grandes festivais in-
ternacionais, como de cinema e 
de publicidade. Para a equipe de 

Largo recebe 
Tacacá na 
Bossa 

MÚsICa 

o Tacacá na Bossa 
movimenta as quartas-
-feiras, no largo de São 
Sebastião, no Centro, 
com shows gratuitos, de 
diferentes estilos. Nesta 
semana, a partir das 19h, 
a cantora isabel vegas 
recebe convidados para 
apresentar um repertó-
rio composto de seresta, 
bossa nova e samba.

No dia 22 de junho é 
a vez de gil valente su-
bir ao palco com o “Es-
pecial Chico Buarque”, 
enquanto Chico da Silva 
encerra a programação 
do mês, no dia 29, com 
setlist de clássicos. 

a proposta tem apoio 
do governo do amazo-
nas, por meio da Se-
cretaria de Estado de 
Cultura e Economia 
Criativa. Segundo o 
idealizador da iniciativa, 
Joaquim Melo, o Tacacá 
na Bossa é uma vitrine 
para os músicos ama-
zonenses, o que tornou 
a agenda de atrações 
disputada por artistas 
interessados em parti-
cipar do projeto.

“Nós levamos em con-
sideração a variedade 
de ritmos da nossa 
cidade, e o Tacacá na 
Bossa é um dos proje-
tos culturais que vem 
resistindo ao longo do 
tempo. Se não fosse a 
pandemia, estaríamos 
na 18ª edição do proje-
to, e a agenda é sempre 
concorrida”, comenta  
o organizador.

De acordo com Joa-
quim, sobre o balanço do 
primeiro mês, o projeto 
foi muito bem recebido 
pelo público em maio. 
Neste ano, o Tacacá na 
Bossa, que está na 16ª 
edição, tem programa-
ção até dezembro.

Bboy Tchantcho afirma 
que acredita na evolu-
ção da cena do break 
dance no Amazonas

jornalismo do Em Tempo, o Bboy 
Tchantcho não poupou palavras 
para descrever como foi a ex-
periência em participar de uma 
competição internacional.

“É uma das melhores expecta-
tivas que confesso que já tive. a 
gente se esforça e se dedica o 
tempo todo, e ao participar de 
uma competição internacional 
tudo o que você mais quer é 
fazer o melhor daquilo que você 
ama. a minha maior expectativa é 
em dar o meu melhor sem errar 
e deixar um legado de que não 
é impossível participar de uma 
disputa ao nível mundial. as pes-
soas do meu Estado [amazonas] 
e da minha cidade Manacapuru 
precisam ver que representar a 
sua cultura em uma competi-
ção como essa não é algo im-
possível para os dançarinos de  
break“, destacou. 

“Bboy” é a abreviação de “break 
boy”, que são os praticantes do 
break dance que se expressam 
por meio das batidas do gênero 
musical. a cultura Hip Hop engloba 

muito mais que apenas a dança e 
é composta por quatro elementos: 
DJ (disc jockey; MC (mestre de 
cerimônia/cantor de rap); break 
dance (a dança) e grafite (arte 
urbana com spray e tinta).

Como um dos elementos que 
compõem a cultura, o break 
dance carrega toda a ideologia 
que carrega esta manifestação. 
geralmente praticado nas ruas, 
o breaking é considerado a mãe 
das street dances.

“o break está passando por 
essa revolução sem perder a 
sua origem cultural e entrando 
para a parte mais esportiva. gos-
tei disso de que um cara como 
o eu e os outros Bboys serão 
reconhecidos como atletas. Me 
sinto orgulhoso de representar 
o break, que é uma das culturas 
do Hip Hop que eu pratico, do 
amazonas para o mundo. Para 
mim, o break mudou a minha 
vida e isso é muito bom. isso é 
o break, ele muda e transforma 
as nossas vidas”, disse. 

a dança de rua, que foi cria-

da nos anos 1970, no Bronx, na 
cidade de Nova York, e chegou 
ao Brasil nos anos 1980 foi con-
firmada pelo Comitê olímpico 
internacional (Coi) como moda-
lidade nas olimpíadas de Paris, 
em 2024. a entrada nos Jogos 
olímpicos significa um marco 
muito importante para a cultura 
de rua, no entanto, a decisão le-
vantou alguns questionamentos 
de que “dança não é esporte”.

“Quando a afirmação se refere 
às danças normais está absolu-
tamente certo, mas falando do 
break é completamente dife-
rente. a modalidade exige muito 
movimento, nós usamos muito o 
corpo para saltar, para fazer o 
power move (movimentos bra-
çais) e se não tiver preparação 
física a pessoa não vai conseguir 
ser um bom Bboy. Para nós que 
praticamos, é essencial praticar 
algum esporte para desenvolver 
melhor o break. o bom é que 
sendo modalidade olímpica, as 
empresas vão ter mais oportu-
nidades de investir”, destacou.

o repertório da oCa se destaca pela execução de músicas do século 20 e 21

Hip-Hop: Amazonense 
ganha destaque mundial 

“‘Noite Transfigurada’ e ‘Sin-
fonia de Câmara em dó menor’ 
são de extrema dificuldade, exi-
gem muita técnica e mostram a 
excelência dos nossos músicos”, 
acrescenta.

Entre as estreias mundiais, está 

a da obra do compositor alexan-
dre guerra, “Contemplação para 
cordas”, além de parcerias com 
o Corpo de Dança do amazonas 
(CDa) nos “Festejos de Hallowe-
en” e no espetáculo “Solistas da 
amazonas Filarmônica”.

o break dance 
carrega a cultura 
de rua na dança 
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Jean Cleuter e Fernanda Mendonça Jenny e César Ituassú 

Daniel e Adriana Cordeiro

Tânia Castelo Branco e Carlos Perales

Divie e Anderson Cavalcante 

Rozeane e Paulo Bernardes

O DJ Roger Corrêa apresentando  
seu set list

O advogado Henrique Furtado e a namo-
rada Maria

Gracielza e o deputado Adjunto Afonso

Os queridos Alexandre Prata e Marilena 
Perales

Lais Martins e Lucas Jeffes

My Manhattan Jazz

Natasha Oliveira e Bruno Vasquez

Carlos Miguel e Helena Brito

Leno e Tatiana Frota

Lissandra e Horácio Martins

O chef Igor Almeida

Éricles Albuquerque 

Taimara e Paulo Rogério Arantes

Izabelle Nunes e Gabriel Gadelha

Oneide e Garcia, comemorando aniversário 
de casamento no Jantar dos Namorados

Ester e Leandro Nunes

Antonio Lucena Neto e Joziane  
Nascimento

Mimos assinados pelos parceiros, a loja Lelli, VR Manauara e Valiserie

Joana Cohen e o advogado Felipe  
Pascarelli

Marco e Kalina Cohen

Dorinha e Carlão Tavares

Paulo e Mônica Ferreira

Leo Rezende e Camila Prata

@fernandocoelhojr   

fernando.emtempo@hotmail.com 

. Foi incrível! A noite de domingo foi movimentadíssima por conta da festa que esta coluna armou no novíssimo salão 
de festas do Hotel Juma Ópera, uma das pérolas do Centro Histórico de Manaus. 

. A festa tradicional de todos os anos no dia 12 de junho estava chic e descolada com ambientação do Bandeirão, que 
se supera a cada festa, com itens especiais e uma equipe nota dez. Destaque paras milhares de mini luzes de LED sobre 
cortinas de veludo vermelho! Nossa produção seguiu para a modernidade com projeções digitais em lâmina de vidro, 
sensacional! Em nossos eventos cumprimos a missão de apresentar o que há de mais moderno e bacana no mercado!  

. Jantar com cardápio preparado à quatro mãos com assinatura da chef Sofia Bendelak executado pelo chef Igor Almei-
da. Sucesso no papillote de pirarucu com legumes e velouté de tucupi e a flechada do amor dessert. Aplaudidíssimos! A 
noite reservou ainda show com a ótima My Manhattan Jazz do cantor Humberto Amorim e o set list do DJ Roger Corrêa. 
Noite das boas! 
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TV Tudo

Manaus, terça-feira 14 de junho de 2022

Data hoje, a Band está próxima 
de cruzar a linha de chegada da 
Fórmula 1 na disputa dos seus 
direitos de transmissão a partir 
do ano que vem.

Mas outros concorrentes im-
portantes ainda aparecem no seu 
retrovisor.

Luciano Callegari Jr., do SBT, 
consultado, informou que o in-
teresse sempre existiu. Esse ano 

também, segundo ele, “mas as 
coisas não evoluíram” e só es-
tranha o fato de, até agora, essa 
questão não estar resolvida.

Na Globo, sabe-se que a or-
dem de agora é recuperar tudo 
o que foi perdido nos últimos 
anos. Depois da “Libertadores”, 
como primeira reconquista, a 
volta da F1 pode perfeitamente 
se incluir entre essas possibilida-
des, embora se saiba que a sua 

desistência, na forma que acon-
teceu, deixou feridas que ainda 
não cicatrizaram totalmente.

Na Band, claro, depois da con-
versa, olho no olho no Bahrein, 
o assunto é conduzido com oti-
mismo e também porque tudo 
o que foi prometido está sen- 
do entregue.

Há a certeza, inclusive, que por 
meio do trabalho desenvolvido 

foi possível inverter a curva de 
declínio que, por aqui, a mo-
dalidade vinha observando nos 
últimos anos.

Todavia, na Fórmula 1, a lição 
do Cleber Machado, “hoje não, 
hoje sim”, ficou para sempre e 
também deve ser utilizada fora 
da pista. Negociação é negocia-
ção. A bandeirada só vale com o 
contrato assinado. E, parece, uma 
vez mais, com muita emoção.

  Boa notícia para os funcioná-
rios da Rede TV!: a lanchonete 
reabriu as suas portas.

Trabalhos já em produção e 
gravação, o ator JB Oliveira foi 
escalado para a série “Notícias 
Populares”, do Canal Brasil, com 
direção de Marcelo Caetano, 
e “Biônicos”, filme de Afonso 
Poyart para a Netflix..

JB vai integrar também o elen-
co de um projeto da Xuxa para 
o Disney+.

No próximo dia 27, o Palácio 
Tangará, em São Paulo, será 
palco do jantar solidário do 
G10 Favelas...

O evento terá Edu Guedes 
como padrinho e uma  apresen-
tação da cantora Luciana Mello. 

A rádio Cultura, como parte 
das comemorações dos seus 
45 anos, vai transmitir nesta 
quinta-feira, 16h, o Concerto de 
Verão 2022, com a Orquestra 
Filarmônica de Viena.

Yuri Marçal lançou na Ne-
tflix o espetáculo de comédia 
“Ledo Engano” na última se-
mana, ampliando o catálogo 
de stand-up comedy brasileiro 
na plataforma...

No próximo dia 22, será a vez 
de Bruna Louise chegar ao site 
com o show “Demolição”, grava-
do ano passado em São Paulo. 

“Rise”, mais novo filme origi-
nal do Disney+, estreia no dia 
24 na plataforma...

A produção acompanha a 

história real da família que 
criou o primeiro trio de irmãos 
a se tornar campeão da NBA: 
Giannis e Thanasis Antetokou-
nmpo, do Milwaukee Bucks, 
e Kostas Antetokounmpo, do 
Los Angeles Lakers.

C´est finia

O autor português António 
Barreira, que está à frente do 
projeto “Dona Beija”, encontra-
-se no Rio de Janeiro acele-
rando os processos de roteiro 
da trama.

A produção leva assinatura 
da Floresta/Sony e tem como 
destino o HBO Max.     

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

D
iVu

LG
AçãO

DiVuGAçãO

Disputa pela Fórmula 1 promete fortes 
emoções até a bandeirada final
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sua direção.

Entre esses vários destaques, a atriz 
Juhlia Ficer, que faz  Verônica Torres e 
já trabalhou em “Gênesis” e no filme 
“Tudo Bem no Natal que Vem”.

Está ruim
A TV Cultura lançou o “Esta Ma-

nhã”, que é bem interessante e está 
conseguindo conversar com aque-
les que assistem pela TV, ouvem no 
rádio ou navegam nas redes sociais.

O problema do jornal está  
no antes.

Explico
Em toda e qualquer grade de TV 

precisa existir uma sequência lógi-
ca, meio que haver um certo diálogo 
entre os programas.

Antes desse jornal mati-
nal da Cultura é exibido um tal 
de “Energia”, de 1994, meio que 
nada com coisa nenhuma. Aí  
fica difícil.

A propósito
José Roberto Maluf iniciou ontem 

o seu segundo mandato, mais três 
anos, à frente da Fundação Padre 
Anchieta.

Enéas Carlos Pereira passa a ser 
o seu vice-presidente, acumulando 
com a programação, e Carlito Ca-
margo é o vice-presidente institu-
cional.

Preparação
Ontem, segunda, com a presença 

de todo o elenco, foram realizados 
os primeiros workshops de “Traves-
sia”, de Glória Perez.

É a novela que vai substi-
tuir “Pantanal”, em outubro,  
na Globo.

Retomada
Dony De Nuccio retoma nesta 

quarta-feira seus trabalhos no SBT. 
No caso, as gravações de mais uma 

vem assistir.

O texto é maravilhoso e a in-
terpretação dos dois, qualquer 
coisa. Emoção do começo ao 
fim. Está no Teatro B32, em  
São Paulo.

Agora, o Rio
A alta direção da Band está 

agora com a suas atenções 
voltadas para a TV do Rio  
de Janeiro.

Há um trabalho de fortale-
cimento sendo planejado, 

inclusive com possibilida-
des de contratações que 
podem vir a surpreender. 

A ideia principal é au-
mentar a sua partici-
pação nos trabalhos  
da rede.

temporada do programa “Bake Off 
Brasil: A Cereja do Bolo”.

O apresentador, como se recorda, 
precisou passar por três cirurgias (a 
última, em abril) na coluna em dois 
anos para tratar de uma hérnia de 
disco.

E o Música?
ivete Sangalo foi anunciada on-

tem como nova apresentadora de 
um programa da Globo nas tardes 
de domingo, a partir de julho; ela 
que já comanda o “The Masked 
Singer Brasil”.

Agora resta saber se 
continuará, também, 
tocando o “Mú-
sica Boa Ao Vivo” 
ou o Multishow 
anunciará um no- 
vo apresentador.

Liberada
Recuperada da 

Covid e depois de 
cumprir a sua quaren-
tena, Ana Paula Araújo 
retoma nesta 
terça o co-
mando do 
“Bom Dia 
Brasil” na 
Globo.

Mariana 
Gross foi a 
sua subs-
tituta nos 
últimos dias.

Recomen-
dação obriga-
tória

“Piaf e Brecht 
– A Vida em 
Vermelho” , 
com Letícia 
Sabatella e 
F e r n a n d o 
Alves Pinto, é 
um espetáculo 
que todos de-

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Por fora
Sobre o SBT, a informação é que, 

em todo o seu processo de Fórmu-
la 1, a ideia sempre foi contar com a 
parceria da ESPN e assim fechar o 
balão: TV aberta e TV fechada.

Como a Globo sempre fez, valen-
do-se com SporTV, e a Band, canal 
BandSports.

Por outro lado

Sempre vale considerar que a 
ESPN, a Disney no caso, tem a Fór-
mula 1 em TVs do mundo todo.

Só no México e Brasil que não. O 
desejo, sabe-se, sempre foi fechar 
esse ciclo.

Olho nela
“Todas as Garotas em Mim”, da 

Record, reúne um elenco jovem dos 
mais talentosos, mérito também da 
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DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N°.  3.785/2012

Ecoagro Comércio e Serviços Ambientais Ltda., torna público que recebeu 
do IPAAM, a Licença de Operação n.°148/2022, que autoriza a operação 
de uma usina para produção de Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
– CBUQ  com canteiro de obras, localizada na Rua São Geraldo, s/n°  
Bairro Ulisses Guimarães, Gleba Esperança, Zona Urbana do Município de 
Barreirinha – AM, para Usina de Produção de Concreto Asfáltico (móvel) 
, com validade de 01 Ano.  


