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PF prende segundo suspeito 
por desaparecimento no AM
Oseney é apontado 
como irmão de Ama-
rildo da Costa de Oli-
veira, vulgo ‘Pelado’, 
que já está preso

   Em Tempo  

A Polícia Federal do Ama-
zonas (PFA) informou, na 
noite desta terça-feira 
(14), que foi realizada a 

prisão temporária de Oseney da 
Costa de Oliveira, de 41 anos, vul-
go ‘Dos Santos’. Ele é o segundo 
suspeito de envolvimento no de-
saparecimento de Dom Phillips e 
Bruno Pereira. Oseney foi apon-
tado como irmão de Amarildo da 
Costa de Oliveira, vulgo ‘Pelado’, 
que já se encontra preso tempo-
rariamente.

Além disso, houve mandado 
de busca e apreensão expedido 
pelo Poder Judiciário em Ata-
laia do Norte – AM, onde foram 
aprendidos alguns cartuchos de 
arma de fogo e um remo (até o 
momento, não foi informado a 
quem pertence). Os objetos serão 
analisados pela perícia.

Oseney estava sendo interroga-
do, na noite desta terça-feira, e na 
sequência foi encaminhado para 
audiência de custódia na Justiça 
de Atalaia do Norte, segundo co-
municado emitido pela PF-AM.

Prisão temporária
‘Pelado’ foi o primeiro suspeito 

a ser preso, dias depois do desa-
parecimento. Durante as buscas 
realizadas em sua casa, na terça-
-feira (7), a polícia encontrou dro-
gas e munição de uso restrito das 
Forças Armadas. Por esse motivo 

EVARISTO SA/AFP

Dom Phillips e Bruno Pereira estão desaparecidos desde o dia 5 de junho. Povos indígenas têm pedido justiça e empenho nas buscas pela dupla

ele foi preso.  Amarildo disse à 
polícia durante o interrogatório 
que mora na comunidade há 30 
anos e negou ter conhecido o 
indigenista Bruno Pereira. A em-
barcação de Amarildo onde foram 
encontrados vestígios de sangue, 
ainda está sendo periciada junto 
com o material aparentemente 
humano e o resultado deverá ser 
divulgado ainda nesta semana.

Embaixada se desculpa
Em carta endereçada aos pa-

rentes do jornalista inglês Dom 
Phillips, o embaixador brasilei-
ro no Reino Unido, Fred Arruda, 
pediu desculpas por informar 
incorretamente que seu corpo 
havia sido encontrado, junto com 
o do indigenista Bruno Pereira. O 
conteúdo foi revelado pelo jornal 
britânico The Guardian na tarde 

desta terça-feira (14).  Dom e 
Bruno estão desaparecidos des-
de 5 de junho.

“Lamentamos profundamente 
que a embaixada tenha passa-
do à família ontem informações 
que não se mostraram corre-
tas”, escreveu Arruda, em trecho  
do comunicado.

O funcionário da embaixada 
fez contato com a irmã de Dom 

Lideranças indígenas se reúnem com FEI para reivindicações
Luana  Lima

Reunião aconteceu na 
noite desta terça-feira 
(14), na sede da FEI

MOVIMENTO

Phillips, na tarde de segunda-
-feira (13), para informar que os 
corpos de Dom e Bruno, seu 
parceiro de viagem, teriam sido 
encontrados amarrados em uma 
árvore, após desaparecerem na 
região do Rio Javarí.

“Nossos pensamentos perma-
necem com Dom, Bruno, vocês e 
os outros membros de ambas as 
famílias”, termina o comunicado.

   Luana Lima

Um grupo de líderes indígenas se 
reuniram com o secretário da Fundação 
Estadual do Índio (FEI), Zenilton Mura, 
para reivindicar direitos e pedir apoio 
do Governo Federal. A reunião ocorreu 
na noite desta terça-feira (14), na sede 
da FEI, localizada na avenida Torquato 
Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Conforme o Coordenador Geral do 
Conselho Indígena Mura CI, José Cláu-
dio, o conselho atende 33 aldeias indí-
genas do município de Autazes (distante 
a 113 quilômetros da capital), e a reunião 
foi realizada para as lideranças reivindi-
carem os seus direitos de forma coletiva. 

Ele informou que, entre as causas, está 
a criação de mecanismo e sustentabili-
dade dentro das aldeias do município, 
bem como o incentivo à população in-
dígena por parte do governo estadual 
e governo federal.

O coordenador ainda falou a respeito 
do desaparecimento do jornalista Dom 
Phillips e do indigenista Bruno Pereira, 
que conheciam a luta dos povos e que 
hoje estão desaparecidos 

“A gente lamenta o que está aconte-
cendo ali no Vale do Javari, junto aos 
nossos parentes. A gente entende que 
a luta deles também é a mesma que a 
nossa, que estamos aqui, distantes no 

rio Madeira. Mas desejo a eles força na 
luta, pois assim como eles estão lutan-
do pelos direitos, nós também estamos 
lutando aqui, reivindicando nossos di-
reitos, na saúde, na educação e no ter-
ritório”, explicou José Claudio.

Ainda conforme José Claudio, outra 
causa importante pela qual os povos 
estão lutando é a questão da Concessão 
de Direito Real de Uso (CDRU) - é fun-
damental porque possibilita a regulari-
zação fundiária em favor das populações 
tradicionais -, que se trata do direito de 
uma área de terra coletiva para os povos 
indígenas.

“Em relação aos nossos direitos de 
terra, estamos tendo o apoio do gover-
no do estado, que tem sido um grande 
parceiro nosso, mas o governo federal 
já não tem essa parceria de fazer de-
marcação de terra. Então nós viemos 
até a FEI reivindicar esse direito que é a 
territorialidade do nosso povo”, finalizou 
o coordenador. 

Durante a reunião, o secretário Zenil-
ton Mura informou que nesta quarta-
-feira (15), representantes de todos os 
órgãos competentes estarão presentes 
na sede da FEI, para um segundo dia 
de reunião, para atender as demandas 
solicitadas pelos líderes indígenas. A 
expectativa é de mais representantes 
dos povos.
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“Falência generalizada”
Na opinião do presidente da As-

sociação Amazonense dos Municí-
pios (AMM), Jair Souto, prefeito de 
Manaquiri, a nova alíquota do ICMS 
significará “a falência generalizada” 
dos municípios.

A manifestação de Souto tem 
como base cálculos da Sefaz que 
estimam as perdas das prefeituras 
na ordem de 25% sobre o repasse 
de ICMS.

Novo jogo na Câmara
Como o projeto aprovado pelo 

Senado terá que retornar à Câma-
ra dos Deputados para alterações, 
vários governadores e parlamenta-
res prometem realizar articulações 
para alterar o atual quadro negativo 
aos  estados.

O ICMS é um tributo estadual 
responsável pela maior parcela de 
tributos arrecadada pelos cofres 
estaduais.

Só prejuízos 
No Rio de Janeiro e em alguns 

outros estados, a alíquota do ICMS 
chega a 34% sobre a gasolina. No 
Amazonas, a alíquota é de 25%, 
mas, com a nova regra, cai  para 17%.

O Governo Federal diz que res-
sarcirá os estados que zerarem a 
alíquota, atualmente em 17%. Mas 
os governadores questionam a 
compensação e argumentam que 
os preços dos combustíveis pros-
seguirão subindo em virtude da 
conjuntura internacional.

André dá prazo 
O ministro André Mendonça, do 

STF, determinou que a União, o 
Senado e a Câmara dos Deputados 
devem se manifestar, em 24 horas, 
sobre a proposta dos estados re-
ferentes às alíquotas de ICMS que 
incidem sobre os itens essenciais 
como combustíveis, energia elé-
trica,  comunicações e transporte 
coletivo. 

Todos sugerem que as alíquotas 
voltem ao patamar atual em janeiro 
de 2023. A partir daí a queda das 
alíquotas em direção ao teto se 
daria de forma gradual até 2024, 
caindo em etapas nos 24 meses 
seguintes.

 
Novos salários 
A CCJ da Assembleia Legis-

lativa (Aleam) aprovou ontem 
projeto de lei do Governo do 
Estado que reajusta os salários 
dos servidores do sistema esta-
dual de saúde e de outras áre-
as envolvendo SEPROR, IDAM e 
ADAF, além de peritos criminais, 
legistas e odontolegistas da Po-
lícia Civil.

Conforme o PL, o reajuste busca a 
recomposição de perdas inflacioná-
rias, com efeitos retroativos a contar 
de primeiro de junho de 2022.

Reajuste de David
Encaminhado na segunda-feira 

(13) pelo prefeito David Almeida 
(Avante), já corre na Câmara Mu-
nicipal de Manaus o projeto de lei 
que reajusta em 12,47% o salário 
dos servidores da Semed. 

“Manaus é a terceira capital que 
melhor paga os profissionais da 
educação, acima do piso, e está 
com a data base atualizada. É des-
sa forma que continuamos com o 
desafio de transformar a educação 
básica de Manaus em referência 
nacional”, comenta David.

O PL também inclui o pagamento 
retroativo a partir de maio deste 
ano, além de reajustar os auxílios 
alimentação e transporte, a Função 
Especial do Magistério (FEM) e a 
Gratificação em Educação (GE).

Isenção mantida
Por 7 votos a 4, o STF der-

rubou, na segunda-feira (13), 
o veto do presidente Jair Bol-
sonaro à proibição de empre-
sas da Zona Franca de Ma-
naus importarem petróleo e 
derivados com isenção de PIS  
e Cofins.

Mas, todo cuidado é pouco, pois 
os ministros têm até o dia 20 para 
registrarem seus votos no sistema 
da Corte, e até lá podem mudar 
seus votos.

O ministro Dias Toffoli, agraciado 
com o título de Cidadão do Ama-
zonas, votou a favor do veto pre-
sidencial.

Bancada x AGU
Sob a liderança do senador Omar 

Aziz (PSD), a bancada federal do 
Amazonas apresentou ontem ao 
Supremo Tribunal Federal um do-
cumento em que desmonta a ação 
movida pela Advocacia-Geral da 
União (AGU) contra a Zona Franca 
de Manaus.

A AGU tenta derrubar no Supremo 
a medida provisória cautelar con-
cedida pelo ministro Alexandre de 
Moraes em favor do Amazonas, pro-
tegendo os incentivos fiscais da ZFM 
contra os efeitos dos decretos do 
Governo Federal que reduziram o IPI.

No documento entregue ao STF 
a bancada defende a decisão de 
Moares que reconheceu a diferen-
ciação tributária assegurada à ZFM 
pela Constituição.

Braga e João
Fontes do MDB admitiram à co-

luna que são intensas as conver-

sas entre grupos do MDB e do PT 
visando um acordo que facilitaria 
articulações em benefício de can-
didaturas majoritárias entre eme-
debistas e petistas em diversos es-
tados, incluindo o Amazonas, como 
consequência do casamento entre 
as legendas em torno da candi-
datura de Lula à Presidência da 
República.

A desistência do ex-senador João 
Pedro Gonçalves de concorrer como 
candidato petista ao Governo do Es-
tado seria parte do jogo. João viraria 
vice do senador Eduardo Braga na 
disputa estadual.

O acordo, conforme as fontes, 
avançará na medida em que a pré-
-candidatura de Simone Tebet não 
deslanche nas pesquisas de opi-
nião. Vários caciques emedebistas 
acham que ela sucumbirá antes do 
final de junho, abrindo caminho para 
o acordo com o PT de Lula.

   
Motociata
Sem a ZFM no radar, 10 mil moto-

ciclistas deverão participar da “mo-
tociata” em apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro (PL) em Manaus, no 
próximo sábado (18).

O evento está previsto para as 
13h, no Complexo Turístico Ponta 
Negra, Zona Oeste, com previsão 
de saída às 15h.

A motociata é uma solicitação dos 
movimentos de motociclistas e mo-
toclubes do Amazonas e é apoiada 
pelos grupos de direita do Estado.

Senadores no Javari
Durante dois meses uma comis-

são de senadores investigará in loco 
as causas do desaparecimento do 
indigenista Bruno Pereira e do jor-
nalista inglês Dom Philips no Vale 
do Javari, no Amazonas.

Proposta pelo senador Randol-
phe Rodrigues (Rede-AM), a comis-
são será integrada por nove sena-
dores pertencentes às comissões 
de de Direitos Humanos, de Meio 
Ambiente e Constituição e Justiça. 

Crimes na mira 
Segundo o presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco, além do desa-
parecimento de Bruno e Philips, a 
comissão de senadores também in-
vestigará o crime organizado e suas 
atividades ilegais no Amazonas.

“Existe uma situação no Estado 
do Amazonas, e em outros estados 
onde há floresta Amazônica, de cri-
me organizado, tráfico de drogas e 
armas, desmatamento ilegal, extra-
ção de madeira ilegalmente, pesca 
ilegal e garimpo ilegal”, diz Pacheco.

Funai em greve
Em greve por 24 horas, servido-

res da Funai protestam contra o 
presidente da entidade, Marcelo 
Augusto Xavier da Silva.

Eles exigem que Marcelo desmin-
ta a falsa informação que divulgou 
dando conta de que Bruno e Philips 
não teriam comunicado a Funai a 
decisão de contatar indígenas no 
Vale do Javari.

O Ministério Público Federal foi 
acionado para apurar o caso.

Mais suspeitos
Segundo a Folha de São Paulo, 

além de Amarildo Oliveira, o Pe-
lado, mais pessoas estão sendo 
investigadas pela Polícia Federal 
e pela Polícia Civil sob suspeita de 
envolvimento com o desapareci-
mento de Bruno e Phlips em Atalaia  
do Norte.

A localização de pertences sub-
mersos no Rio Itaquaí reforça a hi-
pótese de que as atividades ilegais 
de pesca e a caça na região são o 
pano de fundo do sumiço dos dois, 
destaca a Folha.

Integrantes da PF disseram ao 
jornal paulista que as investigações 
estão sendo realizadas sob sigilo, 
razão pela qual os nomes dos novos 
suspeitos não foram revelados.

Perdas de R$ 115 bilhões levam governa-
dores ao STF contra nova alíquota do ICMS

Com a aprovação, no Senado, do projeto que fixa o limite de 17% para a alíquota do ICMS sobre 
itens considerados essenciais, um grupo de governadores recorreu ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) alegando perdas da ordem de R$ 115 milhões na receita de estados e municípios.

A Federação Nacional de Municípios (CNM) já manifestou apoio à corrida ao STF. No Amazonas, 
o titular da Sefaz, Alex Del Giglio, disse na semana passada que o Governo do Estado perderia 
anualmente  R$ 1,2 bilhão em receita caso a nova alíquota do ICMS fosse aprovada pelo Senado, 
o que aconteceu na segunda-feira (13).

Só neste ano de 2022 as perdas alcançarão R$ 600 milhões, impactando negativamente a 
educação, a saúde e outras áreas consideradas prioritárias pelo Executivo Estadual.

Ao Polo de duas rodas no Amazonas que tanto contribui para geração 
de emprego e renda em Manaus. A fabricação nacional de motocicletas, 
quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), 
está entre as sete maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com 
as principais fábricas também instaladas 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, de acordo com a Abraciclo. 

Às constantes violações dos direitos das comunidades tradicionais na Amazônia. 
Desta vez, o Ministério Público Federal encaminhou ao Ministério Público do AM de-
núncias de violações ao território de comunidades da região do Rio Manicoré, no sul 
do Amazonas. O MPF relatou que pessoas contrárias à concessão de direito de uso 
da terra têm feito ameaças a comunitários nas redes sociais. O envio das informações 
ao MP faz parte do inquérito civil em tramitação que acompanha o pedido de criação 
de uma unidade de conservação no município de Manicoré, assegurando direitos de 
comunidades tradicionais que habitam a região.

DILVUGAÇÃO DILVUGAÇÃO

Aplausos

DILVUGAÇÃO

Vaias
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Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

Javari pode gerar CPI   
Por entender que os acontecimentos ocorridos na Terra 

Indígena Vale do Javari não podem ser tratados como algo 
isolado, inclusive em consequência da alta repercussão na 
mídia internacional, o Senado aprovou a criação de uma 
Comissão Externa Temporária para investigar as causas 
que resultaram no desaparecimento do indigenista Bruno 
Pereira e do jornalista inglês Dom Philips.

Autor da propositura que gerou a Comissão, o senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pediu pressa para que os 
partidos indiquem os nomes dos nove parlamentares que 
virão ao Amazonas realizar investigações sobre o quadro 
de violência que graça no Javari e cujos resultados poderão 
subsidiar a formação de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) no Congresso.

 “Não podemos mais tratar como isoladas situações de 
violência contra os defensores da floresta. Temos a escalada 
do banditismo de uma política de ódio e violência que deve 
ser combatida com ações eficientes dos poderes”, disse 
Randolphe em sessão do Senado, defendendo a urgência 
da Comissão.

Fala-se que Randolphe e outros parlamentares, que se 
voltaram para o Javari logo após os acontecimentos do 
último 05 de junho, estranharam um recente evento que 
envolveu a Embaixada brasileira em Londres. Como se sabe, 
uma fonte da Embaixada ligou no amanhecer de segunda-
-feira (13) para a esposa de Phillips, Alessandra Sampaio, 
comunicando que os corpos dele e de Bruno haviam sido 
encontrados. 

“É como filho sair de casa” 

Brasil reage e aplica um ‘passa-fora’ em Bachelet

Atitude política
Bachelet tenta “ajudar” 

amigos que se opõem a 
Bolsonaro e seguir ignoran-
do o que se passa no Chi-
le: racismo e perseguição  
a indígenas.

Que vexame
A chilena foi critica-

da por haver “amarelado”, 
em recente visita à China, 
sem condenar a persegui-
ção aos uigures e minorias  
muçulmanas.

Que vergonha
Omissa, Bachelet não criti-

cou a ditadura cubana pela 
violenta repressão contra 
manifestantes, em 2021. Há 
dias, 318 foram condenados 
à prisão.

Claudicância
O embaixador Tovar Silva 

Nunes, da Delegação do Bra-
sil em Genebra, foi designado 
a protestar contra Bachelet, 
mas fez um discurso fraco. 

Custo total da comissão 
de desaparecidos é mistério

O relatório final da Comis-
são Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, que 
chegou ao fim após 26 anos, 
revela que não é possível 
calcular o total de gastos da 
comissão, desde 1995. Se-
gundo a estimativa, foram 
cerca de R$320 milhões, 
dos quais R$281,2 milhões 
foram dedicados apenas ao 
pagamento de indenizações, 
mas outras despesas, como 
passagens e diárias, só têm 
registro a partir de 2014.

Sem conta
“Não há o registro exato do 

total de recursos emprega-
dos ao longo dos anos nas 
tarefas”, explica o relatório 
final da comissão.

Duas décadas
“Infortúnio que não seja 

possível localizar nomes de 
todos os servidores e ter-
ceirizados que participaram 
deste colossal esforço”, diz 

o relatório.

Pelo menos
Há cerca de R$40 milhões 

em diárias, passagens, even-
tos, taxas bancárias etc. en-
tre os custos confirmados  
da comissão.

Mico em potencial
Paraná Pesquisa em Santa 

Catarina revela que a pré-
-candidata do rico MDB Si-
mone Tebet perde até para 
Vera Lúcia, do PSTU: 1,6% a 
1,4%. O MDB vai levar R$417 
milhões do fundo eleitoral, o 
PSTU, R$3 milhões.

Filhos políticos
Luciana Genro, filha do ex-

-governador petista Tarso 
Genro, chamou obrigar a edu-
cação financeira nas escolas 
públicas de “ridículo”. Para 
Carlos Bolsonaro, filho do 
presidente, “essa aí é contra 
ensinar a pescar”.

Foro para a vítima
O ministro do STF Luís 

Roberto Barroso se sentiu 
ofendido por fala do ex-se-
nador Magno Malta (PL-ES) 
e apresentou queixa-crime 
ao próprio Supremo Tribunal 
Federal. Mas não existe foro 
privilegiado de vítima.

Casinha tá longe
O ex-ministro Ciro Gomes 

(PDT) anda dizendo por aí 
que vai realizar “reformas nos 
primeiros seis meses” de go-
verno, caso seja eleito. Falta 
combinar com o regimento 
do Congresso e os 594 par-
lamentares eleitos.

Tiro no pé alheio
A admissão da ex-presiden-

te impichada Dilma (PT) de 
que é seu “sonho” implantar 
o socialismo no Brasil não 
pegou bem na equipe de cam-
panha do seu chefe, Lula. Nem 
petista raiz defende esse tipo 
de maluquice.

Anota para verificar
Supostos “especialistas” em 

energia rasgaram a máscara e 

se uniram a pelegos sindicais 
para insistir que a privatização 
da Eletrobras não vai baixar 
o preço das tarifas. Se me-
lhorar a eficiência já estará 
bom demais.

Disputa acirrada
O governador catarinen-

se Carlos Moisés lidera com 
25,4% das intenções de voto, 
mas terá de enfrentar segun-
do turno para se reeleger. 
Segundo o Paraná Pesquisas 
SC-06333/2022, o adversá-
rio fica entre Jorginho Mello 
(15,5%), Espiridião Amin (12,1%) 
e Gean Loureiro (10,6%).

Quatro meses
A partir desta quarta-feira 

(15) faltam 160 dias para o 
início da Copa do Mundo no 
Catar. O primeiro jogo da Se-
leção Brasileira vai ser contra 
a Sérvia, às 16h, no dia 24 de 
novembro.

Pensando bem...
...foi inaugurado ontem o 

foro privilegiado para auto-
ridades ofendidas.

PODER SEM PUDOR
A ditadura da poesia
Nomeado interventor do 

Amazonas por Getúlio Vargas, 
o poeta Álvaro Maia sempre 
encontrava tempo para co-
meter versos. Mas dava duro. 
Certo dia, o prefeito de Lábrea 
reclamou do promotor da ci-
dade: “O senhor precisa demi-
tir o homem. Ele bebe muito, 
dá escândalo. Até já ficou nu 
na beira do rio. E isso não é 
nada, há coisa muito pior...” 
O interventor se interessou: 
“É mesmo?” O queixoso com-
pletou: “Além de todos os 
vexames, ele ainda é poeta!” 
O prefeito foi posto pra fora 
do gabinete e demitido no 
mesmo instante.

E assim chegamos em mais um ano 
eleitoral. Estaremos exercitando a de-
mocracia ao elegermos o governador, 
senadores e deputados para representar 
a nossa cidade!

Mas afinal o que é e como podemos 
definir  A CIDADE, o URBANISMO?

Inicialmente a leitura, análise, a com-
preensão e abordagem do espaço ur-
bano é o bom uso de uma ferramenta 
técnico-científica que é utilizada pelo 
URBANISTA e é semelhante ao do Geó-
grafo, isso é, de forma objetiva podemos 
dividir o URBANISMO em dois momen-
tos, sendo:

1 -  momento da prática: do processo 
de leitura e apreensão que é a “es-
pacialidade”, formal ou “espaciologia”, 
que considera os processos (segundo 
o geógrafo Milton Santos), do contexto 
urbano.

2 - momento da “práxis” da ação, da 
produção final de um projeto e de sua im-
plantação da sua produção espaciológico.

Visando simplificar, ainda mais, o en-
tendimento, podemos definir a espaciali-
dade como uma interpretação formal do 
espaço e a espaciologia parte da respec-
tiva relação social desse espaço, “através 
dos processos sociais, das funções e 
das formas”. Segundo Milton Santos, o 
espaço deve ser percebido enquanto um 
processo complexo: O espaço é formado 
por um conjunto indissociável, solidário 
e também contraditório, de sistemas 
de objetos e sistemas de ações, não 
considerados isoladamente, mas com 
o quadro único no qual a história se dá.

A visão do urbanista, profissional que 
atua no segmento urbano, no urbanis-
mo, é ser um espaciológico e não um 
espacialista.

Partindo desse princípio podemos 
decodificar, interpretar a cidade como 
se fosse simbolicamente duas cidades: 
Cidade Legal e Ilegal.  

E como poderíamos defini-la?
As “CIDADES LEGAIS” possuem al-

gumas questões jurídico-institucionais 
que se referem às cidades e ao urbano 
oriundas de uma reforma urbana prota-
gonizada pela sociedade civil organizada, 
que culminou no Capítulo da Política 
Urbana, artigos 182 e 183 na “Constituição 
de 1988”, a aprovação em 2001 da Lei nº 
10.257 de 2001, que instituiu o Estatuto da 
Cidade, criação do Ministério das Cidades 
e do Conselho Nacional das Cidades em 
2003, leis específicas que disciplinam so-
bre questões setoriais, tais como habita-
ção social, saneamento, resíduos sólidos, 
mobilidade urbana, patrimônio cultural, 
acessibilidade, participação social, den-
tre outros. O “Estatuto das Cidades” nos 
trouxe possibilidades como “usucapião 
coletivo”, que juridicamente simplifica e 
agiliza a questão; título de propriedade 
e fim dos entraves e demandas jurídicas; 
acesso individual ao crédito habitacional 
oficial subsidiado; agilização na aprova-
ção de recursos públicos em obras de 
infraestrutura... Mas enquanto imple-
mentações, construções, benfeitorias, 
de cunho público e privado, temos no 
tecido urbano com impactos positivos 

e negativos, mas com uma morfologia 
aparentemente organizada, planejada e 
com valores estéticos urbanos.

Enquanto as “CIDADES ILEGAIS” res-
tam as invasões e favelas; os lotes irre-
gulares que ocupam áreas ilegais; cota e 
declive acima do permitido para habita-
ção; alto risco geral de ocupação (linhas 
de transmissão, áreas de alagamento e 
desabamento, aterros sanitários, pro-
ximidade à indústrias petroquímicas e 
outras com legislação específica); maior 
deficiência de infraestrutura, às vezes 
totalmente inexistente; propriedade, 
pública ou privada, eventualmente conta 
com possíveis demandas jurídicas de 
reintegração de posse; impossibilidade 
de obter financiamento nos programas 
públicos de financiamento habitacional, 
dentre outras características.

Mas as cidades são na verdade com-
postas pelas duas cidades, legal e ilegal, 
de forma única.

E a interlocução dessa única cidade, 
mesmo com os tais avanços normativos 
e similares, como os Planos Diretores, 
apresentam, e nós agentes sociais viven-
ciamos as problemáticas urbanas muitas 
vezes agravadas pelas ações públicas e 
privadas na (re)produção da cidade de 
forma segregativa, desigual e fragmen-
tada. O direito à cidade, embora seja uma 
das bases do “Estatuto da Cidade”, ainda 
não é uma realidade quando se obser-
vam as intervenções que são realizadas 
para melhorar a condição urbana.

As administrações, estaduais e mu-
nicipais, necessitam de planejamento, 
com base em estudos técnicos e sóli-
dos, norteador das ações, não só para 
o gestor municipal – o prefeito, mas 
também e, principalmente, para aqueles 
que constituem a base da administração 
(secretário, diretores corpo técnico em 
geral) e que operam, na prática, a legis-
lação urbanística. As ações cotidianas 
precisam estar norteadas por princípios 
e fundamentos que lhe dêem base para 
se pautar em objetivos que busquem 
a eficiência dos investimentos públicos 
adequados, não só ao crescimento das 
cidades, mas também, a gestão urbana 
fundada na justiça distributiva, procu-
rando, assim, diminuir a distância entre 
a teoria e a prática.

Sabemos que não podemos ter a 
inocência de achar que o Plano Dire-
tor, instrumento normativo oriundo 
do “Estatuto das Cidades”, que se for 
totalmente implementado irá resolver 
todos os problemas urbanos e sociais 
da cidade. Pelo simples motivo que sua 
implementação se faz através de um 
processo longo e num complexo campo 
de disputas, gerando dificuldades em 
apresentar resultados rápidos. Mas ur-
banamente acreditamos que tal instru-
mento pode/poderá contribuir, e muito, 
no cumprimento do princípio da função 
social da cidade e da propriedade urbana, 
promovendo a equidade social.

Que possamos, sempre refletir, en-
quanto gestor, cidadãos e profissionais 
do urbanismo, quanto essa produção 
desse tecido urbano formando a CI-
DADE, LEGAL E ILEGAL. Que possamos 
ter uma gestão profissional com uma 
equipe técnica capacitada, experiente 
em prol de um bem comum: a cidade e 
seus agentes sociais.

Cidade
O governo brasileiro enviou mensagem direta a Michelle Bachelet, do Comissariado de Direitos Humanos da 
ONU, em Genebra, protestando contra seu ativismo contra o Brasil. Na nota, à qual esta coluna teve acesso, 
o governo se revela “decepcionado” com a socialista chilena e exige que ela apresente provas dos dados 
usados para criticar o Brasil, dando crédito a fantasias dos militantes brasileiros da sua assessoria e a ONGs 
inconformadas porque já não têm acesso livre aos cofres públicos.

Ministro Paulo Guedes (Economia) sobre a privatização da ex-estatal Eletrobras

arquiteta e urbanista, coordenadora e professora da 
Faculdade Santa Teresa e colaboradora da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Melissa Toledo
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CMM aprova e David Almeida 
sanciona reajuste salarial na Semed

Wilson Lima anuncia investimento de mais de R$ 20 milhões em Lábrea

Na mesma sessão, os 
vereadores também 
aprovaram a contra-
tação de empréstimo 
no valor de R$ 100 mi-
lhões para aplicação 
em infraestrutura

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de Manaus 
(CMM) aprovaram, nes-
ta terça-feira (14), o 

projeto de lei que autoriza o 
reajuste de 12,47% no salário dos 
servidores da Secretaria Muni-
cipal de Educação (Semed). Na 
mesma sessão, os vereadores 
também aprovaram a contrata-
ção de empréstimo no valor de 
R$ 100 milhões para aplicação  
em infraestrutura.

“Quero agradecer a toda a Câ-
mara Municipal, que aprovou o 
reajuste salarial dos servidores 
da educação. A mensagem go-
vernamental que nós enviamos 
ontem de forma rápida e célere 
foi aprovada. Estou sancionando 
essa lei para que esse aumento 
possa ser concedido o mais rá-
pido possível, retroativo ao mês 
de maio”, ressaltou Almeida.

A proposta inclui o pagamento 
retroativo a partir de maio deste 
ano, além de reajustar os auxílios 
alimentação e transporte. Con-
forme o espelho de pagamento 
do mês de maio, mais de 15 
mil servidores ativos no mês de  
maio receberão. 

Esse aumento irá gerar um 
impacto de R$ 85 milhões na 
folha de pagamento até o final 
do ano de 2022. Para a titular da 
Semed, professora Dulce Almei-
da, esse aumento representa a 
valorização que os servidores 
estão recebendo na atual ges-

DIVULGAÇÃO

Esse aumento irá gerar um impacto de R$ 85 milhões na folha de pagamento até o final do ano de 2022.

INFRAESTRUTURA

Política 5

Lucas Henriquepolitica@emtempo.com.br |

Para trazer melhorias na in-
fraestrutura de Lábrea, a 702 
quilômetros de Manaus, o go-
vernador Wilson Lima anun-
ciou, nesta terça-feira (14), o 
investimento de mais de R$ 
20 milhões para o município. 
Entre as áreas que vão receber 
o recurso, estão a recuperação 
do sistema viário da cidade, a 
revitalização do aeroporto e a 
reforma e ampliação do abas-
tecimento de água da cidade.

Para o sistema viário serão 
destinados R$ 20,8 milhões. 
O valor total do convênio as-
sinado com a prefeitura, via 
Unidade Gestora de Projetos 
Especiais (UGPE), é de R$ 21,4 
milhões, sendo R$ 645,4 mil de 
contrapartida municipal.

 “Eu fiz uma parceria com o 
prefeito Gean, de R$ 20 mi-
lhões, para a gente pavimen-
tar o que falta das ruas do 
município de Lábrea. A gente 
vai aproveitar esse verão para 
trabalhar o máximo que a gente 
puder. Quando a gente faz isso 

não é só asfalto ou concreto 
que a gente está entregando, 
o que a gente está dando para 
as pessoas é dignidade e res-
peito”, destacou o governador.

Conforme a UGPE, a primeira 
parcela do convênio, no va-
lor de R$ 5,4 milhões, já foi 
repassada à prefeitura. A re-
cuperação do sistema viário 
de Lábrea vai contemplar 29 
quilômetros de vias na sede 
do município, com aplicação 
de pavimento misto, utilizando 
concreto asfáltico e concreto 
armado, serviços de pintura 
e de drenagem, com coloca-
ção de meio fio em concreto,  
entre outros.

Aeroporto revitalizado
Outra obra importante em 

Lábrea é a revitalização do 
aeroporto da cidade. O serviço 
será executado pela Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e 
Região Metropolitana de Ma-
naus (Seinfra), com investi-
mento de R$ 4,5 milhões.

De acordo com a Seinfra, 
os serviços serão executados 
em uma área de 4.806,00 
metros e contemplam a re-
vitalização da pavimentação 
da pista de pouso e deco-
lagem; adequação; limpeza e 
compactação da faixa de pista 
preparada; construção de cer-
ca operacional e pintura de  
sinalização horizontal.

O processo está em licitação 
e a previsão de início das obras 
é para agosto deste ano. A obra 
tem a finalidade de melhorar 
as condições de infraestrutu-
ra aeroportuária atendendo os 
requisitos de segurança ope-
racional e contra atos de in-
terferências ilícitas solicitados 
pela autoridade aeronáutica.

O governador Wilson Lima 
também adiantou investi-
mentos para ampliação do 
abastecimento de água no 
município e afirmou que vai 
implementar iluminação pú-
blica de LED, em Lábrea, até o  
final do ano.

tão e que a equipe da secreta-
ria trabalhou muito para que  
fosse possível.

“A equipe da Semed fez o 
estudo para que pudéssemos 
ter esse cenário positivo, que 
permitiu a assinatura. Isso é 
um ganho muito grande para 
a categoria. Temos o terceiro 
maior piso salarial do Brasil e 
isso reflete o compromisso do 
prefeito David Almeida com a  
educação”, completa.

Lei aprovadas
Os vereadores também apro-

varam na mesma sessão a con-
tratação de empréstimo no valor 
de R$ 100 milhões para aplicação 
em infraestrutura, o aumento 
de 280 para 320 no número de 
carros dos modais alternativos 
e executivos que passarão a in-
tegrar o sistema de transporte 
público de passageiros.

Além destes, os parlamenta-
res ainda aprovaram a criação 
do Programa de Aproveita-
mento de Resíduos de Poda, a 
inclusão no calendário oficial 
de Manaus, do mês Junho Ver-
de, destinado à realização de 
ações voltadas à sensibilização 
da população sobre a impor-
tância de ações de sustenta-
bilidade e de conservação do  
meio ambiente.

Transportes
Os vereadores aprovaram o PL 

nº. 241/2022, que altera a Lei nº. 
2.898, de 09 de junho de 2022, 
que trata da inclusão dos mo-
dais alternativos e executivos 
ao Serviço de Transporte Público 
Coletivo de Passageiros.

A alteração é apenas na quanti-
dade de veículos que terão autori-
zação para integrar o sistema, que 
de 280 passa para 320 carros. O 
projeto, que tramitou em regime 
de urgência, foi encaminhado para 
sanção da Prefeitura.

DIVULGAÇÃO

Primeira parcela no valor de R$ 5,4 milhões, já foi repassada à prefeitura
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No total, o texto-ba-
se foi aprovado por 
65 votos a 12, e tem 
como objetivo dimi-
nuir os preços como 
os combustíveis e a 
conta de luz

       Gabriela Brasil

O Senado aprovou, nesta se-
mana, o projeto que limita a 
alíquota do Imposto sobre 
a Circulação de Mercado-

rias e Serviços (ICMS) que incide 
nos combustíveis, energia elétrica, 
transporte público e serviços de te-
lecomunicação. Em unanimidade, 
os três senadores que represen-
tam o Amazonas votaram a favor 

 Senado interpreta que a limitação da alíquota do ICMS será determinante para baixar preço de combustíveis 

do projeto.
No total, o texto-base foi apro-

vado por 65 votos a 12, e tem como 
objetivo diminuir os preços como os 
combustíveis e a conta de luz. Por ter 
alteração, o projeto deve voltar para 
a Câmara dos Deputados. 

Juntamente com o restante da 
bancada do Amazonas, o senador 
Plínio Valério (PSDB) votou a favor do 
projeto que limita a alíquota do ICMS 
para que a população tenha acesso a 
preços mais baixos dos combustíveis 
nos postos de gasolina. No entanto, 
o parlamentar teme que a redução 
do ICMS não reflita no bolso do 
consumidor.  

“É possível a gente sonhar que 
a gasolina possa custar menos na 
bomba. Eu tenho essa desconfiança 
de que não chegue na bomba, como 
muitas outras coisas que a gente faz, 
mas isso não me impede de fazer 
o certo. O correto é a gente baixar 
imposto, o correto é facilitar a vida 
do cidadão e da cidadã. Por isso, eu 

votei sim. Agora, quanto a chegar na 
bomba esse desconto, aí já não é mais 
com o legislador, já é com o pessoal 
que é encarregado de cumprir a lei”, 
afirmou.

Em suas redes sociais, o senador 
Eduardo Braga (MDB) afirmou que 
seu voto foi a favor do projeto. Para 
ele, é preciso combater o preço alto 
da gasolina.

“Votei a favor do Projeto, que li-
mita em 17% a cobrança do ICMS 
sobre combustíveis, energia trans-
porte público e comunicações. Pre-
cisamos combater o absurdo preço 
da gasolina e melhorar a vida das 
pessoas do Amazonas e de todo o 
Brasil”, declarou.

Período eleitoral
Os parlamentares apoiadores de 

Bolsonaro se articularam em peso 
para aprovar o projeto, que iniciou na 
câmara dos deputados e foi aprovado 
no mês de maio.  

Esse movimento a favor do projeto, 
por parte de senadores pró-governo, 
acontece justamente porque os rea-
justes feitos nesses itens têm efeitos 
negativos sobre a popularidade do 
presidente. Assim, os parlamentares 
correram para aprovar o projeto ain-
da nesta segunda-feira, um dia atí-
pico para votação de projetos, pois é 
quando há menos sessões no senado.

Conforme o deputado estadual Se-
rafim Corrêa (PSB), durante discurso 
na Assembleia Legislativa do estado 
(Aleam), mesmo sendo a favor da 
redução do ICMS, ele não concorda 
com a intenção política por parte dos 
parlamentares em aprovar o projeto 
em período eleitoral, com o intuito de 
promover a imagem do presidente 
Jair Bolsonaro.

“O Supremo Tribunal Federal já 
tinha decidido o assunto, tinha es-
tabelecido que alíquota máxima era 
de 17%, mas isso valeria apenas para 
1º de janeiro de 2024. Essa pressa 
do governo federal em antecipar a 

entrada em vigor para agora, antes da 
eleição, tem um objetivo meramente 
eleitoreiro. O Brasil vai queimar uma 
Eletrobrás para dar essa benesse que 
acaba em 31 de dezembro de 2022, 
ou seja, acabou a eleição vai acabar a 
benesse”, disse o deputado estadual.

O deputado destaca que a Pe-
trobras deve anunciar, futuramente, 
novos aumentos no preço dos com-
bustíveis e que, por isso, os parla-
mentares mobilizaram essa manobra 
para frear os preços. Além disso, com 
a limitação do ICMS, o estado deixará 
de arrecadar recursos.

“Mas o que o governo federal está 
fazendo é atribuir uma conta que 
é sua aos estados, porque ele é o 
maior acionista da Petrobras e vai 
receber bons dividendos, mas quem 
vai pagar a conta são os estados. Ele 
diz: ‘eu vou dar um subsídio se for a 
zero, eu compenso, mas só compenso 
até dia 31 de dezembro’, mas haverá 
vida depois do dia 1º de dezembro de 
2023”, afirmou Serafim. 

PGR exige que Supremo anule pena de Daniel Silveira
DIVULGAÇÃO

 PGR usa como base o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) exigiu 
que o Supremo Tribunal Federal (STF) anulasse 
a pena contra o deputado federal Daniel Silveira 
(PTB-RJ). O pedido aconteceu nesta terça-feira (14). 
A condenação do parlamentar aconteceu após ele 
ameaçar o magistério. A pena estabelecida é de 8 
e 9 meses de prisão e o pagamento é de mais de 
R$ 190 mil.

Assinada pela subprocuradora-geral da Repú-
blica, Lindôra Araújo, a petição da PGR pede que, 
em virtude do perdão presidencial concedido pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) um dia após a con-
denação pela Suprema Corte, sejam revogadas as 
penas impostas ao deputado. 

“O decreto presidencial é existente, válido e eficaz, 
sendo que o gozo dos benefícios da graça concedida 
está na pendência da devida decisão judicial que 
declare extinta a pena, nos termos do artigo 738 do 
CPP, artigo 192 da LEP e artigo 107, II, do CP, com 
retroatividade dos correlatos efeitos jurídicos à data 
de publicação do decreto presidencial”, diz o pedido.

Silveira foi acusado de tentar impe-
dir, com emprego de violência ou grave ame-
aça, o livre exercício de um dos Poderes, 
além de cometer o crime de coação no curso  
do processo.

Na petição enviada pela subprocuradora-
-geral da República, também é solicitada a re-
vogação de “todas as medidas cautelares em 
face do condenado, com eficácia retroativa à 
data da publicação do decreto concessivo de  
graça constitucional”.

PROCURADORIA GERAL 

Senadores do AM votam a favor de 
projeto que limita o ICMS
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Preços das passagens de barcos para 
Parintins variam entre R$350 a R$700
 Associação das 
Agências de Passagens 
do Transporte 
Aquaviário estima 
que a demanda  deva 
aumentar

DIVULGAÇÃO

Trabalhadores do setor de venda de passagens no Porto de Manaus estao otimistas com a venda de passagens para Parintins

Com a proximidade do Festival 
Folclórico de Parintins 2022, 
nos próximos dias 24, 25 e 
26 de junho, os amazonenses 

têm buscado agências de vendas 
das passagens de barco no intui-
to de conseguir preços acessíveis 
para chegar à Ilha Tupinambarana. 
A meta é conseguir passagens a 
preços populares, garantindo, ainda, 
segurança e conforto na ida e volta 
da festividade, que atrai milhares 
todos os anos. Este é o caso de Maria 
Fernandez, 34 anos, universitária, 
ansiosa para torcer pelo Garantido, 
seu boi do coração, após dois anos 
sem ir ao festival. “Estou louca para 
chegar o dia e já vim garantir minha 
passagem. Só que só posso gastar 
até R$ 400. Espero ter sorte”, afirma.

O comerciante Antônio Fernán-
dez, 29 anos, foi outro que compa-
receu à orla da Manaus Moderna, 
Centro da capital, para pesquisar 
os preços das passagens de barco 
para Parintins e ver de perto o  
boi Caprichoso.

Este ano, ele conta que a filha e 
a companheira fazem questão de 
conhecer a festa. “É um sonho da 
duas. Então, como preciso fazer 
um pacote, vou comprar adian-
tado, na esperança de ter uma 
economia maior nessa viagem.  
Lá, pretendemos ficar na casa 
de amigos”, explica.

Sandra dos Santos, 46 anos, é 
autônoma e quer conferir as no-
vidades do Festival bem de perto, 
este ano. Para isso, ela dispõe de 
um limite de R$ 700 para viajar com 
comodidade. “Claro que espero ter 
uma ‘economia’, mas por nada vou 
perder o Festival de Parintins. Já 
basta que a pandemia adiou nossa 
festa tão linda”, comenta.

Preços variados
A expectativa para o Festival não 

fica só por conta de quem está com-
prando. Os donos de diversas agên-
cias de passagens de barcos como na 
orla da Manaus Moderna, Centro da 

capital, esperam obter boas vendas, 
com a tradicional competição entre 
Garantido e Caprichoso e estão tra-
balhando em ritmo dobrado, para 
dar conta de tantos clientes.

Mary Freury, 45, da agência “Fé 
em Deus”, explica que a procura 
de passagens para Parintins está 
grande neste período e que os pre-
ços atendem todos os bolsos. “O 
movimento está aumentando. Cada 
diz que passa está ficando melhor. 
Aqui, temos passagens que vão de 
R$150, somente a ida e até pacotes 
com ida, volta, alimentação no barco 
por apenas R$350. Vai do bolso de 
cada um”, disse.

Já na agência “Arco Íris”, Elaine 
Campos, 40 anos, garante que os 
clientes que comprarem suas pas-
sagens, antecipadamente, podem 
ter descontos especiais. “Em ex-
presso, por exemplo, está custando 

R$500. Mas, se nosso cliente garan-
te logo a compra, ela sai por R$450. 
A gente lembra que as agências têm 
um local fixo, ao lado do Mercado 
Municipal Adolpho Lisboa e nossos 
clientes são atendidos com todo 
conforto”, pontua.

Sobre as demais embarcações, a 
dona da “Arco Íris” garante que os 
preços valem a pena. “E muito. Veja!  
Barcos com ida e volta, com estadia e 
alimentação, estão saindo pelo valor 
de R$350. Tem mais! Dia 23 temos o 
‘América’, em que a passagem custa 
R$400. Se o cliente vier até o dia 
15 [quarta-feira] aqui comigo, vai 
ter desconto. Vamos viver a alegria 
do Festival Folclórico de Parintins, 
gente”, comemora.

Demanda
Até o próximo sábado (18), a Asso-

ciação das Agências de Passagens 

do Transporte Aquaviário do Esta-
do do Amazonas (Agptram), estima 
que a demanda de idas e voltas a 
Parintins deve aumentar. De acordo 
com a diretora de comunicação da 
associação, Paula Castro, 41 anos, as 
vendas de passagens de lanchas, por 
exemplo, estão no limite. “Agora, as 
de embarcação, ainda temos muitas 
e é bom que as pessoas corram para 
não deixar tudo em cima da hora. 
Ainda é tempo de pegar promoções 
e bons descontos. Temos barcos 
com ‘open bar’, atrações especiais, 
também. A expectativa é a melhor 
possível”, relata.

Paula Castro da Agpetram diz que 
associação projeta crescimento nas 
vendas de passagens para Festival 
Folclórico de Parintins 2022/ Foto: 
Carlos Araújo. Paula aproveita para 
repassar o horário de funcionamen-
to das agências das proximidades 

do Mercado Adolpho Lisboa e re-
comenda que os clientes corram 
enquanto é tempo.“Venham logo 
garantir sua passagem para curtir 
o Festival Folclórico de Parintins 
2022. Tivemos tantos problemas 
causados pela pandemia. Então, 
agora, precisamos voltar com tudo. 
Quem vier logo vai se dar bem nos 
preços. As agências funcionam 
de segunda a domingo, das 7h às  
17”, finaliza.

O Festival Folclórico de Parintins 
foi adiado por dois anos em decor-
rência da pandemia, mas a festa 
retornou e agora, Garantido e Ca-
prichoso vão se enfrentar em 2022, 
durante os dias 24, 25 e 26 de junho. 
Para saber mais informações sobre 
promoções, pacotes e descontos 
em passagens das embarcações 
para a ilha tupinambarana, ligue  
para (92) 99156-1197.

Pescadores vao receber subvenção do pirarucu
DIVULGAÇÃO

Subvenção do governo do Amazonas chegará a 12 municípios até o fim do ano

MANEJO

O Governo do Amazonas pagou  on-
tem (14) subvenção econômica para  
pescadores manejadores de pirarucu 
em Lábrea (a 702 quilômetros de 
Manaus). O planejamento é repassar 
mais de R$ 2 milhões para associações, 
cooperativas e federações que atuam 
na modalidade em 12 municípios até 
o final do ano.

Lábrea foi o terceiro município a 
receber a subvenção econômica, paga 
por meio da Agência de Desenvol-
vimento Sustentável do Amazonas 
(ADS). Um valor de R$ 51,6 mil referen-
te a 54,9 toneladas de pirarucu comer-
cializadas foi recebido pela Associação 
de Produtores Agroextrativistas do 
Médio Purus (Atamp), durante ações 
do Governo Presente coordenadas 
pelo governador Wilson Lima.

“Nós estamos pagando a subven-

ção do pirarucu, assim também como 
estamos pagando a subvenção da 
juta, da malva, da piaçava, borracha. 
Quando eu assumi o governo, em 
2019, fiz questão de atualizar todas 
as subvenções. Estavam atrasadas 
desde 2016, e eu já determinei que 
não deixem atrasar nenhum ano o pa-
gamento dessas subvenções, porque 
disso dependem muitas famílias para 
se sustentar”, afirmou Wilson Lima.

Para o pescador Jelsenir Bar-
bosa, 32, da Atamp, o pagamento 
da subvenção é a garantia de um 
trabalho mais digno, tanto pela 
logística de transporte do produto 
quanto para garantir o manejo 
sustentável do pescado.

“Para nós melhorou muito na área, 
tanto de prestar mais socorro. É um 
privilégio muito grande o governo 

estar ajudando a gente com esses 
benefícios, não só na área de manejar, 
mas proteger a floresta que está bem 
próximo de nós. É importante a gente 
saber que tem gente lutando por nós”, 
comentou o pescador.

Subvenção do pirarucu - Conforme 
o Decreto nº 41.829, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado do Amazonas, no 
dia 21 de janeiro de 2020, estabelece a 
subvenção do pirarucu no valor de R$ 
1 para cada quilo comercializado pelo 
pescador, associação ou cooperativa 
de pescadores.

Este ano, será pago o valor total de 
R$ 2.071.029,01 para 20 entidades, 
entre as quais associações, cooperati-
vas e federações, de 12 municípios do 
Amazonas. São ele: Barcelos, Beruri, 
Carauari, Coari, Fonte Boa, Japurá, 
Jutaí, Lábrea, Maraã, Tapauá e Tefé.

Economia
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A pauta principal do fó-
rum foi a regulamen-
tação final da cobran-
ça do Imposto Predial 
e Territorial Urbano 
(IPTU) para o Impos-
to sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) a 
produtores rurais 

A Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Empreendedo-
rismo e Inovação (Semtepi), 

realizou, ontem, 14/6, a 8ª reunião do 
Fórum Permanente de Articulação 
da Zona Franca de Manaus (FOPA-
ZFM), no auditório da Federação do 
Comércio do Estado do Amazonas 
(Fecomércio-AM), no bairro Adria-
nópolis, zona Centro-Sul.

“A reunião de hoje, além de ser uma 
reunião de apresentação de resulta-
dos, é também de continuidade de 
ações do ano passado, e que ainda 
estamos em busca de solução para 
elas”, avaliou o secretário da Semtepi,  
Radyr Júnior.

A pauta principal do fórum foi a 
regulamentação final da cobrança 
do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) para o Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR) 
a produtores rurais, que estão em 

DIVULGAÇÃO

Substituição do IPTU pelo ITR e programa 
‘Nosso Centro’ na pauta do FOPAZFM

área urbana da capital. O tema foi 
apresentado ao fórum em 2021, por 
um grupo de produtores rurais, e para 
tratar do assunto, a Semtepi montou 
uma frente de trabalho, com técnicos 
do órgão e também da Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia 
da Informação (Semef).

“Essa demanda foi apresentada ao 
fórum no ano passado. Apresenta-
mos a demanda de uma insegurança 
jurídica que nós tínhamos, referente 
ao tributo municipal de nossas pro-
priedades rurais, da área de expansão 
do Distrito Industrial. Só temos a 
agradecer a toda a equipe do fórum, o 
empenho ao longo desses meses que 
trabalhou para garantir e legitimar 
as nossas atividades de agroindús-
tria, de produção rural”, destacou o 
produtor rural, Carlos André Plácido.

Também foram debatidas oito 
ações de fomento, sendo uma de-
mandada pela Semtepi e as demais 
por quatro federações.

Projeto       
Contemplada na pauta, a revitaliza-

ção do centro de Manaus, por meio 
do programa “Nosso Centro”, que 
está dentro do plano de crescimento 
econômico e social “Mais Manaus”, 
lançado pelo prefeito David Almei-
da, em junho de 2021, e com projeto 
arquitetônico do Instituto Municipal 
de Planejamento Urbano (Implurb), 
também foi comentada durante a reu-
nião, e contou com apresentação de 
algumas obras que já foram realizadas 
e outras em andamento para fortale-

cer a arte, cultura e lazer da capital. “A 
ideia do Mais Manaus, de trazer mais 
negócios e desenvolver a nossa cidade 
economicamente, tem sido um mote 
da administração do prefeito David 
Almeida”, ressaltou Radyr.

Finalidade
O encontro presencial tem 

o intuito de promover solu-
ções inteligentes para atender 
às necessidades de integração 

entre os setores da indústria, 
comércio e agropecuária, que 
compõem a Zona Franca de 
Manaus (ZFM), além de conti-
nuidade e encaminhamento às 
demandas e ações, bem como 
informações de novas propostas 
para ampliação e fortalecimento  
do modelo.

A reunião desta terça-feira, 
também contou com a presen-
ça do subsecretário de Assun-

tos Operacionais da Semtepi, 
Gustavo Igrejas; o presidente da 
Fecomércio-AM, Aderson Fro-
ta; o vice-presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
do Amazonas (Fieam), Nelson 
Azevedo; o superintendente 
adjunto de Projetos da Supe-
rintendência da Zona Franca 
de Manaus (Suframa), co-
ronel Dower Borges, dentre  
outras autoridades.

O encontro tem a finalidade de propor soluções inteligentes para setores econômicos da capital 
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Idoso entrega celular em assalto, 
mas é baleado e morre em Manaus

Corpo de homem é encontrado 
boiando em lago de Iranduba

SPA Galileia é assaltado duas 
vezes em menos de 4 horas

Um dia antes do Dia 
Mundial de Conscien-
tização da Violência 
Contra a Pessoa Ido-
sa, homem de 63 anos 
morreu em decorrência 
de ferimentos sofridos 
por disparos no assalto

Suyanne Lima

André Pimentel Pereira, 
de 63 anos, morreu nes-
ta terça-feira (14) após 
não resistir a ferimentos 

de arma de fogo na cabeça e na 
mão. O óbito do idoso é registra-
do um dia antes do Dia Mundial 
da Conscientização da Violência 
contra Pessoa Idosa. A agressão 
aconteceu durante um assalto 
no último sábado (11). A vítima 
estava internada no Hospital e 
Pronto-Socorro João Lúcio, na 
Zona Leste de Manaus.

De acordo com o Boletim de 
Ocorrência (BO) registrado no 14º 
Distrito Integrado de Polícia (DIP), 
a vítima estava na rua Oiticica, 
bairro Monte das Oliveiras, na 
Zona Norte, quando foi abordada 
por dois homens que pediram o 
aparelho celular dele. Ao entre-
gar, André recebeu dois tiros.

Ele foi internado no João Lúcio, 
onde ficou até não resistir aos 
ferimentos. Imagens de câmeras 
de segurança flagraram o assalto 
e podem ajudar a polícia a iden-
tificar os criminosos.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Assalto aconteceu no sábado (11), mas André ainda chegou a ficar internado por três dias antes de morrer no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio

Profissionais e pacientes da unidade foram surpreendidos

HOMICÍDIOASSALTOS

 Luana Lima

O corpo de um homem, até 
o momento não identifica-
do, foi encontrado na tarde 
desta terça-feira (14) boiando 
dentro de um lago, situado 
na comunidade da Várzea, no 
município de Iranduba, região 
metropolitana de Manaus.

Conforme as informações 
repassadas pela polícia, um 
grupo de pescadores passa-
vam pelo lago quando avis-
taram o cadáver boiando em 
meio as plantações inun-
dadas. A vítima trajava uma 
blusa na cor preta e uma 
bermuda preta.

Os pescadores acionaram 
a polícia que ao chegarem 
no local solicitaram apoio 
do Corpo de Bombeiros (CB-
MAM), pois o corpo estava 
em uma área de difícil aces-
so. As equipes identificaram 
que a vítima tinha um corte 
profundo na região da cabeça.

O Instituto Médico Legal 
(IML) realizou a remoção 
do corpo da vítima após ser 
retirado do logo pelo Cor-
po de Bombeiros. O crime 

será investigado pela Polícia  
Civil (PC).

Outro crime em Iranduba
Uma discussão de relacio-

namento terminou em morte 
na cidade de Iranduba (dis-
tante a 27 quilômetros de 
Manaus). Abraão dos San-
tos Medeiros, de 17 anos, foi 
morto a tiros na tarde de 
segunda-feira (13), por volta 
das 14h, na estrada do Ja-
nauary, Ramal Boa Fé, pelo 
tio da namorada.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO) registrado 
na 31ª Delegacia Interativa de 
Polícia (DIP), Abraão estava 
discutindo com a namora-
da, quando ela pediu ajuda 
para o tio, identificado como 
Jhonatan, o ‘Bebê’. O homem 
chegou e efetuou um tiro de 
espingarda na vítima.

O jovem ainda foi socorrido, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos. O corpo dele foi removido 
pela equipe do Instituto Mé-
dico Legal (IML), onde deve 
passar por exame de necrópsia.

O caso será investigado 
pela Polícia Civil do Amazonas  
(PC-AM).

Luana Lima

Em menos de 24 horas, 
pacientes e funcionários do 
SPA do Galileia foram al-
vos de criminosos na noite 
desta segunda-feira (13) e 
na madrugada desta terça-
-feira (14). A unidade hospi-
talar fica localizada na ave-
nida Sumaúma, no bairro 
Nova Cidade, na Zona Norte 
de Manaus, e foi assaltada 
duas vezes em um curto 
espaço de tempo.

De acordo com as infor-
mações, as pessoas que es-
tavam no SPA foram vítimas 
de assaltos que ocorreram 
com intervalos de 4 horas. 
A primeira ação criminosa 
foi registrada por volta de 
23h45, quando um assal-
tante que se passava por 
paciente esperou a movi-
mentação no local diminuir 
para realizar o roubo. O ho-
mem, que não foi identifi-
cado, levou pertences de 
pacientes e funcionários.

Ainda conforme os rela-
tos, por volta das 4 horas 

Violência contra a terceira idade
A morte de André Pimentel 

pode ser considerada um caso 
isolado de latrocínio. Porém, no 
Brasil, , mais de 82 mil denúncias 
de violência contra idosos foram 
registradas em todo o país de 
janeiro a dezembro de 2021. A 
Sociedade Brasileira de Geria-
tria e Gerontologia (SBGG) chama 
a atenção para a importância 
da denúncia e para as diferen-
tes formas de violência a que a 
população em idade avançada  
está exposta. 

A especialista em gerontologia, 
Dra. Vânia Beatriz Merlotti, ex-

plica que “as violências podem 
se manifestar de várias formas e 
sempre trazem prejuízos aos que 
são por ela afetados. As violências 
mais frequentes são: violência 
física, violência psicológica, a vio-
lência sexual, a negligência e o 
abandono, e a violência financeira 
que envolve uso não consentido 
de recursos financeiros e patri-
moniais, bem como uso ilegal de 
recursos”, explicou.

Segundo a especialista, durante 
a pandemia os registros de vio-
lência contra a população idosa 
aumentaram muito por conta do 
confinamento. A principal violên-

cia notada foi a financeira, tendo 
como agressores, familiares.

Conhecida como Estatuto do 
Idoso, a Lei Federal nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, prevê a 
proteção contra a violação dos 
direitos humanos a fim de pro-
teger a população idosa.

Sinal de alerta
Segundo Merlotti, para que o 

número de denúncias aumente 
ainda mais e que haja um declínio 
nos casos de violência, é necessá-
rio que as pessoas idosas sejam 
alertadas dos riscos que correm 
e que tenham o conhecimento 

necessário para garantir a auto-
nomia e independência.

“As informações devem ser cla-
ras e precisas para que o idoso 
tenha condições de escolher com 
segurança. Nem sempre as infor-
mações dadas pelas instituições, 
pelos meios de comunicação e 
mesmo pelas famílias são claras 
o suficiente para que os idosos 
tenham noção do risco que cor-
rem. O crescimento de golpes, 
nas suas mais diversas origens, 
poderia ser evitado se as in-
formações fossem utilizadas em 
benefício da população idosa”, 
finaliza a especialista.

da madrugada, uma dupla 
de bandidos entrou na uni-
dade hospitalar anunciando 
o assalto. Segundo as infor-
mações, houve um tumulto 
no momento, pois os funcio-
nários e os pacientes que es-
tavam na recepção ficaram 
assustados com a violência. 
Os homens fugiram sem se-
rem identificados.

Uma testemunha, que 
não quis se identificar, re-
latou que “não é a primeira 
e segunda vez que assaltos 
acontecem nesta unidade de 
saúde. Vários outros roubos 
já ocorreram no local onde 
trabalhadores e pacientes 
que buscam por cuidados 
médico, acabam se tornando 
reféns da criminalidade”.
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‘Asfalta Manaus 1’ avança em 
diferentes zonas da capital

Restaurantes e cozinhas populares são inauguradas

O trabalho é feito por 
etapas, com a fresagem 
e, em seguida, aplicação 
do novo asfalto. A apli-
cação é feita cuidado-
samente

   Da redação

O programa ‘Asfalta Manaus 1’ 
tem avançado para diferen-
tes zonas da capital. Nesta 
terça-feira (14), o prefeito de 

Manaus, David Almeida, e o titular 
da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura (Seminf), Renato Júnior, 
acompanharam parte do processo 
de recuperação viária da cidade, re-
alizando uma série de fiscalizações 
em diferentes frentes de obras. 

Com a celeridade dos trabalhos 
no bairro Planalto, Zona Centro-
-Oeste, o gestor municipal des-
tacou que o programa visa trans-
formar a capital amazonense em 
referência para o restante do país.

“Nós vamos recuperar todas as 
ruas do bairro Planalto, mas nossas 
frentes de trabalho também estão 
no bairro Parque 10, Alvorada, Tan-
credo Neves, Japiim e outras zonas 
da cidade. Manaus está recebendo 
uma nova realidade com relação a 
infraestrutura viária com o ‘Asfal-
ta Manaus’. Estamos trabalhando, 
diuturnamente, para que Manaus 
seja referência também na infra-
estrutura, esse é um trabalho em 
parceria com o Estado, que está 
proporcionando uma melhor qua-
lidade da infraestrutura da nossa 
cidade”, afirmou o prefeito.

Morador do bairro Tancredo Ne-
ves, na Zona Leste, o aposentado 
Sebastião Bezerra afirmou ser mo-
tivo de alegria ver a via asfaltada e 
mencionou a qualidade dos serviços 
realizados pela prefeitura. “Agora 
estamos vendo um serviço de qua-
lidade aqui na rua, estamos felizes 
agora, o benefício chegou em uma 
boa hora, e as coisas vão melhorar 
bastante”, finalizou Sebastião.

A rua 13, do bairro Alvorada 2, 
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O Governo do Amazonas já implantou, desde o ano passado, 16 unidades do Prato Cheio no interior

Trabalhos vêm sendo feitos com fresagem, que é a retirada da antiga camada

também recebeu os serviços de 
infraestrutura. Aproximadamente 
22 ruas secundárias do bairro já 
foram atendidas, no total, 35 serão 
totalmente recapeadas. Eram locais 
que estavam intrafegáveis e foram 
mapeados pela Prefeitura de Ma-
naus para receber o novo asfalto.

Na Vila Marinho, no bairro Com-
pensa, a prefeitura trabalha para 
a recuperação de 54 ruas. Em um 
pouco mais de 45 dias do “Asfalta 
Manaus”, 31 vias já foram recu-
peradas. Já no bairro Parque 10, 
Zona Centro-Sul, 27 ruas serão 
totalmente revitalizadas.

Para garantir um resultado de 
qualidade, o trabalho é feito por 
etapas, com a fresagem, que é a 
remoção da camada antiga do pa-
vimento, para, em seguida, a apli-

cação do novo asfalto. A aplicação 
é feita cuidadosamente. E as vias 
que recebem obras também rece-
bem nova pintura e sinalização de 
trânsito. Os trabalhos vêm sendo 
realizados em todas as zonas da 
capital amazonense.

“Na gestão do prefeito David Al-
meida, estamos indo para as ruas 
secundárias, conversando com a po-
pulação e vendo as necessidades de 
cada cidadão. Em um pouco mais de 
um mês, o programa Asfalta Manaus 
já é uma transformação nas ruas da 
capital, o prefeito David Almeida, em 
parceria com o governador Wilson 
Lima, sabe o que o nosso povo pre-
cisa, quem ganha com essa parceria 
é a população, com ruas asfaltadas 
e revitalizadas”, completou o titular 
da Seminf, Renato Júnior.

PRATO CHEIO

O governador Wilson Lima inau-
gurou mais duas unidades do pro-
grama Prato Cheio nos municípios 
de Lábrea e Manicoré (distantes a 
702 e 332 quilômetros de Manaus, 
respectivamente). Com os novos 
espaços no Sul do Amazonas, en-
tregues nesta terça-feira (14), che-
ga a 16 o número de municípios do 
interior que dispõem do serviço 
voltado para garantir a segurança 
alimentar de pessoas em situação 
de vulnerabilidade.

Em Lábrea, o local funcionará na 
modalidade cozinha popular, ser-
vindo 400 litros de sopa por dia, 
de segunda-feira a sábado, aten-
dendo a população em situação de 
vulnerabilidade social e inseguran-
ça alimentar e nutricional. No mu-
nicípio de Manicoré, a modalidade 
será restaurante popular com 400 
refeições por dia, de segunda-feira 
a sexta-feira, servidas pelo valor 
simbólico de R$ 1.

Em Manicoré, o autônomo Jus-
tino Soares, de 54 anos, aprovou 
a iniciativa do Governo do Esta-
do. “Vai alimentar muitas famílias, 
principalmente famílias carentes. 
Tem muita gente que precisa. Está 
aprovado”, afirmou Justino.

“Mais uma unidade do restauran-
te popular que nós entregamos no 
interior do estado. Isso é importan-
te para garantir segurança alimen-
tar daqueles que mais necessitam. 
Se você observar nesses restau-
rantes há uma grande quantidade 
de crianças, idosos, e eu estou tra-
balhando para que ninguém nesse 
estado tenha que passar fome”, 
afirmou o governador Wilson Lima.

O programa Prato Cheio é admi-
nistrado pela Secretaria de Esta-
do da Assistência Social (Seas) e 
Agência Amazonense de Desen-
volvimento Econômico, Social e 
Ambiental (Aadesam).

A assessora da Seas e do progra-
ma Prato Cheio, Vanessa Andrade, 
destacou que o espaço em Lá-
brea atenderá tanto moradores do 
município quanto de comunidades 
próximas. “Esse ponto foi escolhido 
por ser um ponto estratégico e 
acaba que atende toda a população 
de Lábrea, todas as comunidades 
ribeirinhas. Hoje mesmo estivemos 
em alguns bairros periféricos de 
Lábrea e são pessoas que estão 
precisando muito, famílias enor-
mes, e o projeto Prato Cheio vai 
ajudar muito essa população”.

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, e o titular da Seminf, Re-
nato Júnior, estiveram fiscalizando 
pontos de obras do programa
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A Apib (Articulação dos Po-
vos Indígenas do Brasil) 
levou o desaparecimento 
do indigenista licenciado 

da Funai Bruno Pereira e do jor-
nalista inglês Dom Phillips, co-
laborador do The Guardian, ao 
Tribunal Penal Internacional.

A entidade enviou nesta terça-
-feira (13) uma manifestação para 
atualizar a denúncia já feita con-
tra o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) —e citou o caso da dupla que 
foi vista pela última vez no dia 5, 
quando transitava pelo Vale do 
Javari rumo à cidade de Atalaia 
do Norte (AM). 

No documento, a entidade diz 
que “a omissão estatal na rea-
lização das buscas e a possível 
ocorrência de um crime são efei-
tos da política anti-indígena de 
Bolsonaro”.

Em agosto de 2021, a Apib apre-
sentou uma denúncia contra o che-
fe do Excecutivo à Corte de Haia, na 
Holanda, acusando-o de genocídio 
por causa da morte de 1.162 indí-
genas no período de pandemia. 
Há ainda a descrição de ações e 
supostas omissões do governo na 
gestão do meio ambiente.

Agora, a entidade acrescenta 
mais três denúncias contra Bol-
sonaro, ocorridas entre janeiro 
e maio deste ano. Além do de-
saparecimento, a entidade alega 
que foi um período marcado pela 

DIVULGAÇÃO

“ampliação significativa da ativi-
dade garimpeira na Terra Indíge-
na Yanomami”, a maior do Brasil.

Segundo investigação do MPF 
(Ministério Público Federal) em 
Roraima, apenas 9 de 421 pontos 
de garimpo ilegal no território 

yanomami contaram com algum 
tipo de ação policial, dentro de 
um plano formulado pelo governo 
Bolsonaro para tentativa de reti-
rada de garimpeiros que estão na 
região ilegalmente atrás de ouro.

Isso significa que incursões po-

liciais só ocorreram em 2,1% das 
áreas de garimpo.

A Apib também acusa Bolso-
naro de “implementar política 
anti-indígena” em órgãos como 
a Funai. A organicação cita medi-
das administrativas “criadas com 

o objetivo de desproteger indí-
genas localizados em terras não 
homologadas, além de atos infra-
legais que facilitaram o acesso de 
terceiros às terras indígenas, bem 
como a completa paralisação dos 
processos demarcatórios”.
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Desaparecimento é levado ao 
Tribunal Penal Internacional

EUA confirmam viagem de Biden 
para Israel e Arábia Saudita

UE compra mais de 100 mil 
vacinas contra nova epidemia

Divulgação

 Biden visitará país onde jornalista foi executado por ordem de príncipe 

A Casa Branca confirmou 
nesta terça-feira (14) a via-
gem do presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, para 
Israel e Arábia Saudita entre 
os dias 13 e 16 de julho.   

De acordo com a nota, a 
viagem é para “reforçar o 
compromisso de segurança 
e prosperidade com Israel” e 
para participar do encontro do 
Conselho de Cooperação do 
Golfo, ao lado ainda de Egito, 
Iraque e Jordânia.   

“O presidente começará sua 
viagem por Israel, onde ele 
irá se encontrar com líderes 
israelenses para discutir a 
segurança, a prosperidade e 
aumentar a integração com 
essa grande região. O presi-
dente ainda visitará a Cisjor-
dânia para se reunir com a 
Autoridade Palestina e reite-
rar seu forte apoio à solução 
de dois-Estados, com medidas 
justas de segurança, liberdade 
e oportunidade para o povo 
palestino”, acrescenta a nota.   

DIPLOMACIA VARÍOLA DOS MACACOS

A Comissão Europeia fe-
chou um contrato nesta 
terça-feira (14) com a in-
dústria farmacêutica Ba-
varian Nordic para a com-
pra de 109.090 mil doses 
da vacina contra a varíola 
dos macacos, informou a 
comissária para a Saúde 
do bloco, Stella Kyriakides.   

“Esse é um claro sinal 
que a agência Hera pode 
responder de maneira efi-
caz às ameaças de saúde”, 
disse Kyriakides referindo-
-se ao órgão criado pela 
União Europeia em setem-
bro do ano passado para 
preparação e respostas às 
crises sanitárias. A agência 
foi organizada por conta 
da pandemia de Covid-19, 
quando os 27 Estados-
-membros fizeram a com-
pra conjunta das vacinas e 
dos medicamentos contra 
a doença.   

O acordo prevê a entrega 
das doses tanto para todos 
os países-membros como 
para a Noruega e Islândia 
no fim deste mês.   

A distribuição será feita 
de maneira proporcional, 
começando pelas nações 
que mais têm casos da 
doença registrados, como 
Alemanha e Espanha.   

Ao todo, são cerca de 900 
os contágios confirmados 
em 19 Estados-membros 
da UE, Noruega e Islândia 
desde o dia 18 de maio.   

OMS 
Nesta terça-feira, o dire-

tor-geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, afirmou que a 
entidade analisa se será 
declarada uma emergên-
cia internacional da varíola 
dos macacos.  

“O foco da varíola é inco-
mum e preocupante. Por 
esse motivo, decidi convo-
car o Comitê de Emergên-
cia na próxima semana para 
avaliar se esse surto repre-
senta uma emergência sa-
nitária pública de interes-
se internacional”, afirmou  
aos jornalistas.

No entanto, a parte mais po-
lêmica da viagem será sua ida 
à Jidá, onde se reunirá com o 
príncipe saudita Mohammed 
bin Salman.   

Mesmo citando que o país 
é um “parceiro estratégico 
dos Estados Unidos há cer-
ca de oito décadas”, as re-
lações entre as duas nações 
ficaram estremecidas após o 
assassinato do jornalista Ja-

mal Khashoggi, em outubro de 
2018, na embaixada saudita 
em Istambul. O repórter era 
um ferrenho crítico da mo-
narquia e publicava colunas 
também no jornal “The Wa-
shington Post”.   

Segundo a própria Inteli-
gência norte-americana, o 
príncipe “deu autorização” 
para uma missão para “cap-
turar ou matar” Khashoggi.

Apib atualizou de-
núncia já feita con-
tra o presidente Jair 
Bolsonaro (PL)

Entidades indígenas têm feito inúmeras manifestações em protesto pela falta de respostas sobre o caso 
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Time centro-ameri-
cano venceu a Nova 
Zelândia por 1 a 0 e 
vai para o grupo E, 
ao lado de Alemanha, 
Espanha e Japão

MATTHEW ASHTON/GETTY

FUTEVÔLEI

BRASILEIRÃO

A atleta Pamella Regin 
embarcou, nesta terça-feira 
(14), rumo à Brasília, onde 
vai representar o Amazonas 
no Circuito Praia do Cerra-
do 2022 de Futevôlei, que 
acontece nos dias 15 a 19 de 
julho, na capital federal. A 
amazonense teve o apoio do 
Governo do Amazonas e re-
cebeu passagens aéreas por 
meio da Fundação Amazonas 
de Alto Rendimento (Faar).

O Circuito Praia do Cerrado 
é uma das competições de 
futevôlei mais importantes 
da temporada no Centro-
-Oeste e contará com atle-
tas de todas as regiões dos 
estados brasileiros.

“Eu já disputei outras ve-
zes essa mesma competição, 
mas após a pandemia, eu tive 
que superar o sobrepeso, o 
tempo sem treinar e jogar. 
Hoje me sinto muito mais 
preparada do que 2 anos 
atrás, coloquei na minha ca-
beça que era isso que eu 
queria e me preparei a longo 
prazo”, comentou Pamella.

Buscando se destacar na 
competição, o atleta falou 
sobre suas expectativas e 
agradeceu o apoio rece-
bido. “Estou treinando há 
8 meses, fazendo todo o 
trabalho necessário para 
essa competição, me sinto 
bem preparada”, afirmou a  
atleta amazonense.

   Da redação

A Costa Rica venceu a 
Nova Zelândia por 1 
a 0, pela repescagem 
continental da FIFA, e 

garantiu a última das 32 vagas 
da Copa do Mundo 2022. Com 
apenas dois minutos de bola 
rolando, Joel Campbell marcou 
o único gol do jogo. Esta será 
a sexta participação da Costa 
Rica em Mundiais, a terceira 
consecutiva. A partida entre os 
representantes da Concacaf e 
da Oceania aconteceu nesta 
terça-feira (14), no estádio Ah-
mad Bin Ali, em Doha. 

A seleção classificada entra 
agora no Grupo E da Copa do 
Mundo. A chave é complica-
da: tem Espanha, Alemanha e 
Japão. A estreia será diante 
dos espanhóis, no estádio Al 
Thumama, em 23 de novembro.

O duelo foi muito disputa-
do entre as duas equipes e a 
Nova Zelândia até conseguiu 
empatar, mas o gol foi anulado 
pelo VAR. Após muitas chances 
perdidas, o placar permaneceu 
em 1 a 0 e a Costa Rica carimbou 
seu passaporte para o Catar. Já 
a Nova Zelândia amarga ausên-
cia desde 2010 - a participação 
anterior fora em 1982.

Geração de 3 Copas 
A geração da seleção da Cos-

ta Rica que chegará à Copa 
do Mundo tem como ícones o 
goleiro Keylor Navas, do PSG, e 
o meia Bryan Ruiz. O primeiro 
tem 35 anos e ainda atua em 
alto nível no futebol europeu. 
Já o segundo, com passagem 
pelo Santos, está com 36 e joga 
no Alajuelense. Navas chegou 
a 101 jogos pela seleção. Bryan 
Ruiz, que entrou logo após o 
intervalo, atingiu 138 partidas.
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Costa Rica garante última 
vaga da Copa do Mundo

No duelo de torcidas, a Costa 
Rica levou a melhor. A exemplo 
do que fizera o Peru na noite 
anterior diante da Austrália, 
a presença costarriquenha foi 
bem maior do que a neozelan-
desa, pelo que se pôde ver nas 
arquibancadas em Al Rayyan. Os 
gritos envolveram o tradicional 
“Sí, se puede”. 

Grupo da morte
A estreia da Costa Rica será 

contra a seleção espanhola, dia 
23 de novembro. Depois, no 
dia 27, jogará contra o Japão. 
No dia primeiro de dezembro, 
terá a Alemanha pela frente, 
no estádio Al Bayt.

Luis Fernando Suárez, que di-
rigiu o Equador na Copa da Ale-
manha-2006 e a surpreendente 
Honduras no Brasil-2014, será o 
comandante dos costarriquenhos.

O atacante Joel Cam-
pbell foi o autor do gol 
que garantiu a vaga

Atleta do AM 
vai disputar 
torneio nacional
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Pamella Regin irá representar o 
AM no Circuito Praia do Cerrado

Flamengo recebe o Cuiabá em confronto direto no Maracanã
Vindo de três derrotas no Cam-

peonato Brasileiro, o Flamengo 
terá mudanças para enfrentar 
o Cuiabá, no Maracanã, nesta 
quarta-feira (15). Além da volta 
de Arrascaeta ao time principal, 
Dorival Júnior também indicou que 
Pablo, Ayrton Lucas e João Gomes 
também serão titulares.

Com 12 pontos, o Flamengo é 
o 16º colocado. O Cuiabá, com a 
mesma pontuação, está na zona 
de rebaixamento, na 18ª posição. A 
bola rola no Maracanã, às 20h30, 
pela 12ª rodada do Brasileirão.

Enquanto o meia volta a ser op-
ção após duas semanas a serviço 
da seleção do Uruguai e entra no 
lugar de Thiago Maia, os outros três 
atletas citados devem substituir 
Rodrigo Caio, Filipe Luís e Willian 
Arão, que iniciaram o jogo na der-
rota para o Colorado, no Beira-Rio.

A provável escalação do Fla-
mengo contra o Cuiabá tem Die-
go Alves; Matheuzinho, Pablo, 
David Luiz e Ayrton Lucas; João 
Gomes, Andreas Pereira, Ever-
ton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol.

As baixas para o técnico Dorival 
Júnior são Santos, Fabrício Bruno 
e Matheus França, todos em fase 
final de recuperação de lesões.

Cebolinha vem aí?
A negociação pela chegada de 

Everton Cebolinha ao Flamengo 
segue avançando. A direção da 
Gávea discute com o Benfica o 
pagamento de bônus por metas 
atingidas pelo atacante de 26 anos 
para selar o acordo com o clube 
português. A quase um mês da 
abertura da janela de transferên-
cias, a expectativa é de final feliz.

A diferença entre o valor inicial 
oferecido pelo Fla e o desejado 
pelos Encarnados é em torno dos 
2,5 milhões de euros.

Por 100% dos direitos de Everton 
Cebolinha, o Flamengo formalizou 
oferta de 13,5 milhões de euros - 
cerca de R$ 72 milhões. Premia-
ções em metas estipuladas em 
contratos não são novidades no 
clube, tanto individuais - como 
minutos por temporada - quan-
to coletivas - como classificações 
para competições internacionais 
ou títulos.

Everton Cebolinha, ex-Grêmio, 
é um desejo antigo do Flamen-
go, que tentou a contratação do 
ponta no início da temporada. O 
atacante está de férias no Brasil, 
na intertemporada europeia, e vê 
com bons olhos o retorno ao fu-
tebol nacional. Dorival Jr. vai estrear no Maracanã, no comando do Flamengo, na atual passagem

GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

A Nova Zelândia não 
participa de uma Copa 
do Mundo desde 2010
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O 55º Festival Folcló-
rico de Parintins acon-
tece entre os dias 24 e 
26 de junho

No começo eles brinca-
vam de boi-bumbá, as 
lembranças de infância 
trazem o som do tambor 

e o calor da galera. Agora, eles 
assumem funções e se dedicam 
com amor aos bois Caprichoso e 
Garantido, que voltam a se en-
frentar na arena do Bumbódro-
mo, de 24 a 26 de junho, no 55º 
Festival Folclórico de Parintins.

Entre as histórias de curumins 
e cunhantãs apaixonados pelos 
bumbás da Ilha Tupinambarana, 
do lado Caprichoso, as estudan-
tes Rafaela Medeiros, 27, e Vi-
tória Mascarenhas, 23, contam 
sua experiência na Marujada. Já 
o boi Garantido destaca a tra-
jetória dos estudantes Gusta-
vo Zaguri, 14, e Júlia Santos, 21,  
na Batucada.

Rafaela aprendeu a andar 
no ritmo do boi. Ela relata que 
a família é uma das fundado-
ras da Associação Folclórica 
Boi-Bumbá Caprichoso e do  
Movimento Marujada.

“Em 2006, aos 11 anos, passei 
a ser ritmista da Marujada de 
Guerra e permaneci até o ano de 
2013. Hoje sou item 19”, declara 
a torcedora azul e branco.

Ao citar o melhor momento 
ao lado do touro negro, Rafaela 
lembra uma noite chuvosa do 
Festival, em 2015, quando junto 
da galera, foi campeã.

“A chuva foi passando e a apre-

 Tradição de Garantido e Caprichoso garante que novas gerações perpetuem a magia do Festival Folclórico 

aprendendo isso, tendo conta-
to com essa arte tão bonita que 
está no coração do brasileiro”,  
frisa Márcia.

Nas oficinas do “Pipoca em 
Cena”, o cineasta e sua equipe 
apresentam os curtas “Leco” 
2017 (prêmio de Melhor Mon-
tagem 2017) e “ZANA – O Fi-
lho da Mata”, de 2019, que é 
ganhador de 12 prêmios em 
festivais pelo Brasil, entre eles 
o Prêmio de Melhor Direção 

para o cineasta amazonense.
Para Augusto Gomes, a ofi-

cina é uma oportunidade 
para descobrir um novo ta-
lento. “Após o curso, os alu-
nos são convidados a criar 
um curta-metragem de um 
minuto, produzido por eles 
mesmos. Então, eles vão co-
nhecer toda essa jornada de 
como se faz o cinema, como 
se faz um filme, produzindo na  
prática”, pontuou. 

Projeto ‘Pipoca em Cena’ apresenta filme a 
estudantes de escola da zona sul de Manaus

Sesc divulga datas para Festas 
Juninas e Arraial do Comerciário

DIVULGAÇÃO

Além da sessão de cinema, alunos aprendem como fazer curta-metragem

A Escola Estadual Lucinda 
Félix de Azevedo foi a terceira 
unidade a receber o Projeto 
‘Pipoca em Cena’, que apre-
senta aos alunos um pouco 
da produção de conteúdos 
audiovisuais e novos olhares 
aos estudantes sobre futuras 
profissões. A Secretaria de Es-
tado de Educação e Desporto 
vai atender 12 escolas da rede 
pública de ensino até o fim 
de junho.

Além da sessão de cinema, os 
alunos aprendem como fazer 
um curta-metragem durante 
as oficinas ministradas pelo 
cineasta Augustto Gomes. Para 
a pedagoga da Escola, Márcia 
Esther, a passagem do projeto 
pela instituição é muito im-
portante para abrir mais uma 
opção de futuro para os alunos. 

“Os alunos aprendem como 
é fazer um cinema, quais são 
os recursos, as pessoas que 
são necessárias, desde aque-
le que vai filmar, os padrões 
cinematográficos e toda a 
estrutura como o roteiro, a 
edição, atores. Cada detalhe 
é importante e eles estão 

CINEMA COMEMORAÇÕES

 Nos dias 22, 23 e 24 de junho, 
o Sesc Amazonas promove o 
Circuito de Festas Juninas que 
será realizado, a partir das 
18h, na quadra poliesportiva 
do Sesc Balneário, localiza-
do na Avenida Constantino-
pla, n.288, bairro Alvorada,  
em Manaus.

Já no dia 07 de julho será 
realizado o tradicional “Arraial 
do Comerciário”, a partir das 
17h, na unidade do Sesc Cen-
tro, situado na rua Henrique 
Martins, n.427, Centro.

 A programação tem início no 
dia 22 de junho (quarta-feira), 
às 18h, com a Festa Junina 
promovida pelo Trabalho So-
cial com Idosos (TSI) do Sesc 
Amazonas. As atrações deste 
dia reúnem apresentações de 
dança com a Quadrilha Divina 
Diva e shows musicais com a 
banda Forró Delivery. 

Os participantes do TSI 
também farão apresentações 
como a Dança do Cangaço e o 
Sarau do Carimbó.

 Neste ano, a festa junina 
do TSI, a mais antiga realiza-
da pelo Sesc AM, celebra 35 
anos de existência e em todo 
esse tempo o cantor ama-
zonense Zezinho Corrêa, que 

foi funcionário do Sesc AM 
por mais de 30 anos, esteve 
presente nas festividades ju-
ninas, à frente da coordenação  
do evento.

Por esse motivo, como for-
ma de homenageá-lo, todo o 
circuito de festas juninas do 
Sesc em 2022 contará com 
atrações alusivas ao artista.

 “Estamos preparando uma 
programação especial para 
marcar o grande retorno da 
festa junina presencial. Esse 
evento que é tão tradicional 
do Sesc e aguardado pelos 
trabalhadores do comércio e 
toda a sociedade amazonen-
se. Neste ano, em especial, 
a figura do Zé está fazendo 
muita falta. O Zezinho sempre 
foi o grande entusiasta dessa 
festa”, comenta o Recreador 
Regional do Sesc Amazonas, 
Nilthon Montenegro.

 O circuito continua nos dias 
23 e 24 de junho com a apre-
sentação de dança..

E no dia 07 de julho, às 17h, 
na unidade do Sesc Centro, 
será o Arraial do Comerciá-
rio com entrada gratuita e o 
tradicional concurso para a 
escolha do Rei e da Rainha do  
Comércio 2022.

Integrantes de Caprichoso e 
Garantido contam trajetória 
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sentação ficando cada vez mais 
linda. Quando vi, estávamos to-
dos nós, brincantes, pulando nas 
poças d’água que se formaram 
na arquibancada, gritando ‘é  
campeão!’”, conta.

Gustavo diz que tem pais ca-
prichosos mas, por influência do 
avô, José Bonifácio, o Zezinho 
Aranha, um dos fundadores do 
Movimento Amigos do Garantido 
(MAG), iniciou na Batucada do 
Garantido aos 4 anos.

“Eu lembro quando eu fui es-
colhido para homenagear o Is-
rael Paulain, fizeram uma in-
dumentária igual a dele, subi 

ao palco de surpresa enquan-
to ele estava fazendo uma 
apresentação. Entrei tocan-
do e o representando quando 
criança na batucada”, recorda  
o adolescente.

O momento mais significativo 
vestindo as cores vermelho e 
branco aconteceu em 2018.

“O ano mais marcante, quan-
do entrei pela primeira vez no 
Bumbódromo, como integrante 
da batucada, onde permaneço 
até hoje”, afirma ele.

Continuidade
A influência da família é clara 

para a longevidade da cultura 
parintinense. Para a jovem ma-
rujeira Vitória, a irmã e a mãe, a 
jornalista Marilza Mascarenhas, 
foram determinantes na cami-
nhada que começou aos oitos 
anos, na Marujada.

“Quero passar para as minhas 
primas mais novas, futuramente 
para os meus filhos, levar para o 
bar do boizinho, para Parintins. 
Eu tenho muita vontade de pas-
sar para frente essa cultura que 
eu espero que nunca se apague”, 
diz Vitória. 

Participando da Batuca-
da desde os 13 anos, com os 

pais, Júlia se emociona com as 
crianças que se apaixonam pelo 
Garantido e diz que influencia 
seu sobrinho, antes mesmo  
do nascimento.

“Eu fico emocionada de ima-
ginar um batuqueirinho ou uma 
batuqueirinha correndo pelos 
ensaios. Não gostar de boi não 
vai ser uma opção”, diverte-se. 
“É lindo vê-los se apaixonan-
do mesmo tão pequenos. Eu já 
tento influenciar, desde sempre, 
meu sobrinho já tem seu baby 
boi Garantido e sua primeira 
camisa do boi. E ele ainda nem 
nasceu”, finalizou.



Foi no Armazém XV, no Porto de Ma-
naus, que a TV Norte - retransmissora 
do SBT - fez a Live com os Bumbás de 
Parintins, Garantido e Caprichoso. As 
fotos mostram os eleitos convidados 
da festa top, farta e privada.
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Sérgio Fontes e Djalma Coelho Marcelo e Cristinne Neves

Kátia Fontes, Fabíola Coelho  
e Eunice Mascarenhas 

Rúbia Bringel
Nilceana e o Sérgio Bringel

Fernando Salignac, Pedro Côrtes e David ReisLarissa Furtado

Kelly TadrosPatrícia TeixeiraAnne Bringel e Francisco Saldanha

Márcia e Filipe Gil de Britto

Eleninha Fagundes

Os melhores, Cleiton Pascarelli  
e Márcia LasmarRicardo NicolauBeto Nicolau 

Martha e Carlos MonteiroFlávia e Hamilton Almeida Silva Lígia e João AlvesHelena Britto e Carlos Miguel Castro

Kátia e Gilson Corrêa

Val e João LessaAdriana e Vandex AlvinoInayara e Betinho CunhaFernanda e Dyego MariDaniel Gonçalves e Adriana Cordeiro

Débora e Emerson GalvãoGreice e Édson MaiaJanaIny e Júlio Lopes

Fefa Cacheado e Henrique Schmeil
Azuri e Amanda Benzion

Chef Paulo Fortunato que preparou  
o jantar dos deuses.Adriana e Ivonildo FreireEneida e Muller Cacheado 

Eleninha Fagundes e Helena Brito, juntaram os saudosos e os amigos do Village 
e prepararam o almoço do dia dos namorados no Village Festas. No mesmo   pa-
drão de sempre, comida sensacional, música com Bandas ótimas e todo decora-
do pelas meninas do Bandeirão Eventos. Pronto, formou!!

Fefa Cacheado e o curador da Casa 
Violeta, Henrique Schmeil, foram os 
anfitriões para o jantar, a luz de velas, 
celebrando o dia dos namorados, no 
último domingo. As fotos mostram al-
guns presentes.
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Canal 1

TV Tudo

O ambiente no esporte da Globo, por 
causa da lista da Copa do Mundo, anda 
meio diferente.

Sempre existiu um papo que os nomes 
escolhidos seriam conhecidos em maio, 
só que até agora nada, embora nos in-
teriores se fale que, quem vai, já sabe.

E que de alguma forma foi informado, 
porque um trabalho desta natureza, de 
tamanha grandeza, envolve uma série 
de providências que devem ser tomadas 

antecipadamente. Tanto por parte da 
empresa quanto das próprias pessoas.

Passagens e documentação são algu-
mas delas.

Por outro lado, há, internamente, um 
cuidado em torno desse assunto, por-
que a divulgação dos nomes escolhidos 
poderá ser decisiva ou vir a ter enorme 
significado em relação ao futuro.

E um momento delicado como o de 

agora, passa a exigir da chefia esforços e 
cuidados redobrados no trato das ques-
tões, a começar por um contato mais di-
reto com os seus comandados. Também 
trocar um pouco mais o expediente do 
Jardim Botânico pela sede do departa-
mento na Barra, administrar divisórias 
entre Globo e SporTV, igualar mais o 
trato e, na medida do possível, também 
dispensar mais atenção às praças.

Por aí, pode ser um caminhar um pouco 
mais sereno.

Preocupação
Já foi anunciado que, após a 

saída ou parada do Galvão Bue-
no, o “Bem, Amigos!” vai aca-
bar. De fato, por ser uma ex-
pressão dele, não teria muito  
sentido continuar.

O problema é que nada será 
colocado no lugar dele. Talvez o 
“Troca de Passes” e olhe lá.

Esperança
O que deixa o pessoal do Spor-

TV mais animado é que novo 
presidente-executivo dos ca-
nais Globo, Paulo Marinho, foi 
formado na Pay-TV, com anos  
de Globosat.

·“A Grande Reportagem”, de 
Roberto Cabrini, “O Dono da Rua”, 
exibida no último “Domingo Es-
petacular” da Record foi pico de 
audiência do dia...

·... Alcançou 10.7 pontos na 
Grande São Paulo.

·Tutinha, da TV Jovem Pan, vol-
tou da sua viagem romântica em 
Paris e outros lugares da Europa...

·... E parece que voltou cheio 
de amor, com postagem elogiosa 
aos comandados.

·Rafael Cortez vai receber Miá 
Mello no “Matéria Prima” deste 
sábado, às 20h na TV Cultura. 
Menu variado.

·Em São Paulo, continuam os tes-
tes para a formação de elenco do 
espetáculo “Marrom, o Musical”, 
em homenagem à cantora Alcione. 
Direção do Miguel Falabella...

·... Estreia marcada para 25 de 
agosto no Teatro Sérgio Cardoso, 
em São Paulo.

·O Canal Noveluxo, de Vitor de 
Oliveira e Rodrigo Albuquerque, 
sobre o universo das telenovelas, 
comemora 1 mês no YouTube...

·... Para celebrar a data, nes-
ta quarta, às 20h, será exibido 
um especial com depoimentos 
de Beth Goulart, Thais de Cam-
pos, Olivia Araújo, Paula Barbosa, 
Martha Meola, Leandra Lopez, 

Eduardo Martini, Regina Volpato, 
Tia e Fefito.

·Estão no ar as primeiras cha-
madas do “Ilha Record”, com Ma-
riana Rios. Estreia em julho.

·Naiara Azevedo e Thiago Martins 
gravaram o “Faustão na Band”, 
segunda-feira. Exibição em breve…

C´est fini
“Mar do Sertão”, nova novela 

das seis da Globo, ainda não dis-
parou as gravações em estúdio 
no Rio de Janeiro.

Mas as externas já começaram.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!
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E trabalhou por muito tem-
po ao lado de pessoas como 
Alberto Pecegueiro. Sabe das 
coisas. Com certeza, não vai 
deixar cair.

 Voo nas alturas
Até agora nada de Copa do 

Brasil. O processo da nova licita-
ção dos direitos de transmissão, 
pelos próximos 4 anos, parou e 
não voltou a andar.

Nos bastidores se fala que a 
CBF vai pedir em torno de R$ 
700 mi. A Globo, atual deten-
tora, pagou R$ 340 mi. Tam-
bém tem aquela, pedir é uma  
coisa, fechar...

DIVULGAÇÃO

CRÉDITO JOÃO COTTA

Copa do Mundo será um importante 
divisor no esporte da Globo

 Manaus, quarta-feira 15 de junho de 2022

Susto
O narrador Ivan Bruno não 

passou bem durante a transmis-
são da NBA, segunda-feira, na 
Band, e deu lugar a Álvaro José.

Teve uma queda de pressão. 
Mas está confirmado na narra-
ção do sexto jogo das finais nes-
ta quinta-feira.

Gravando
A Globo e a produtora Gullane 

Entretenimento estão tocando 
em São Paulo os trabalhos das 
próximas temporadas da série 
“As Five”, com o diretor Fabricio 
Mamberti à frente das equipes.

As gravações da terceira tem-
porada, que deve ser a última, já 
começaram.

Edição especial
O Teleton, neste 2022, vai 

completar 25 anos de realização 
no Brasil.

O programa será levado ao ar 
nos dias 4 e 5 de novembro, com 
Eliana e Daniel como padrinhos, 
Maisa Silva e Celso Portiolli  
no digital.

Teatro
Depois de algumas semanas a 

serviço das primeiras gravações 
de “Mar do Sertão” na região 
Nordeste, Sérgio Guizé, um dos 
protagonistas, volta suas aten-
ções para São Paulo.

Especialmente para a estreia 
de sua mulher, Bianca Bin, dia 17, 
no Teatro FAAP, com o espetá-
culo “Jardim de Inverno”.  

Não rolou
Um dos primeiros nomes con-

firmados na série “O Jogo Que 
Mudou a História”, produção do 
Globoplay, o ex-jogador Edmun-
do desistiu de participar.

“Eu acabei não conseguin-
do ir nas gravações”, explicou  
à coluna.

Pensa que é fácil
A cena da morte de Levi (Lean-

dro Lima) em “Pantanal”, exibida 
na última segunda-feira, levou 
mais de quatro horas de grava-
ção e movimentou cerca de 30 
profissionais nos bastidores.

No ar, a sequência não pas-
sou de sete minutos.

Faz lembrar - 1
A produção do “Fantástico”, lá 

no seu começo, resolveu gravar 
uma apresentação da Orques-
tra Sinfônica de São Paulo, sob 
a regência de Eleazar de Carva-
lho, na igreja da Consolação.

Augusto César Vannucci, 
acompanhado de outras pes-
soas, viajou do Rio para São 

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Paulo, especialmente para diri-
gir os trabalhos.

Faz lembrar – 2
E como a Globo não tinha 

unidade de externas em São 
Paulo, foi alugado o caminhão 
da TV Gazeta. Um enorme ca-
minhão da Gazeta.

Entre preparativos e grava-
ções, mais de cinco dias de tra-
balho. No ar, no domingo, um 
minuto e meio. E olhe lá.

É hoje
Nesta quarta, 21h30, o SBT vai 

exibir o “Troféu Imprensa”, com 
a escolha dos que mais se des-
tacaram no ano passado.

O programa terá 2h45  
de duração.
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98244 - 0888/ 99529-8130 www.emtempo.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA

O Titular do CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓ-

VEIS DE MANAUS/AM, a requerimento do(a) Fiduciário(a), intima 

a pessoa abaixo relacionada, para satisfazer, no prazo de 15 

dias, a(s) prestação(ões) vencida(s) e as que se vencerem até a 

data do pagamento, nos termos do art. 26, da Lei n.º 9.514/97. 

A purgação da mora deverá ser efetuada junto a esta Serventia 

Registral, situada na Av. Djalma Batista, n.º 1719, Sala 1303, Torre 

Business, Edif. Atlantic Tower, Chapada, Manaus/AM, (próximo ao 

Shopping Millenium Center), Tel.: (92) 98105-0002 ou na agência 

bancária instituidora do financiamento. FIDUCIANTE INTIMADO: 

JAMERSON LUIZ DA COSTA NUNES MELO, CPF: 772.933.712-

68. Manaus, 13 de Junho de 2022. O Oficial.

DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL N°. 28.678/2009

Unitas Agrícola  S.A, torna público que recebeu do IPAAM, a Outorga 
de Uso do Recurso Hídrico  n.°120/2022, que autoriza Captação de Agua 
Subterrânea por Poço Tubular, localizado na Rua Rio Jaguarão, n° 2.134, 
Vila Buriti, nas coordenadas geográficas : 03°08’48,24” S e 59°57’58,80” 
W, Manaus- AM, com validade de 05 Anos.

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA IPAAM/P/N. ° 3785/12

Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda – UTE Carauari, torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação N° 280/20 - 01, 
autoriza a operação  de uma usina Termoelétrica — UTE, que utilizará óleo 
combustível BS - 500, com potência de 9,531 MW, localizada no Município de 
Carauari - AM, para Geração de energia elétrica, com validade de 04 Anos.

 

 
VENDO CASA 

 
BAIRRO: CACHOEIRINHA 
VENDE-SE UMA CASA NO BECO AYRÃO N° 2369 CASA  04. 
 
VALOR A COMBINAR. 
 
CONTATO: ALICE -  99449-9191  
  

 


