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PF identifica restos mortais 
do jornalista Dom Phillips
A Polícia Federal confir-
mou que os restos mor-
tais que foram encon-
trados na Amazônia são 
do jornalista inglês Dom 
Phillips. O material foi 
identificado por peritos 
do Instituto Nacional de 
Criminalística, em Brasília, 

Jornalista Dom Phllips fez diversas reportagens sobre a Amazônia

DivulgAção

Polícia Federal informou 
na sexta-feira (17/06) que 
restos humanos encon-
trados em uma área de 

mata no vale do Javari, no oeste 
do Amazonas, pertencem ao jor-
nalista britânico Dom Phillips. Ele 
desapareceu junto com o indige-
nista Bruno Pereira, no dia 5 de ju-
nho. Segundo a PF, a identificação 
foi feita pelo instituto Nacional de 
Criminalística por meio exames 
da arcada dentária da vítima. “o 
Comitê de crise, coordenado pela 
Polícia Federal/AM, informa que 
a Polícia Federal, confirma que os 
remanescentes de Dom Phillips 
fazem parte do material que foi 

recolhido no local apontado pelo 
Sr. Amarildo da Costa oliveira, que 
estão sendo periciados no insti-
tuto Nacional de Criminalística”, 
diz um trecho da nota.

A Polícia Federal informou que 
as investigações sobre o desapa-
recimento da dupla apontam que 

seus supostos assassinos teriam 
agido sozinhos e que o crime 
não teria sido ordenado por um 
mandante e nem estaria ligado a 
uma facção criminosa. “As inves-
tigações prosseguem e há indi-
cativos da participação de mais 
pessoas na prática criminosa. As 

investigações também apontam 
que os executores agiram so-
zinhos, não havendo mandante 
nem organização criminosa por 
trás do delito. Por fim, esclarece 
que, com o avanço das diligências, 
novas prisões poderão ocorrer”, 
diz um trecho da nota enviada 
pela Polícia Federal na manhã de 
sexta-feira.

Na quarta-feira (15) o supe-
rintendente da Polícia Federal, 
Alexandre Eduardo Fontes, disse 
que um dos dois homens presos 
durante as investigações, Ama-
rildo da Costa oliveira, conhecido 
como “Pelado”, teria confessado 
que enterrou os corpos de Bruno 
e Dom em uma área de mata de 
difícil acesso. Segundo Fontes, 
“Pelado” guiou os investigadores 
até o local onde os corpos teriam 
sido enterrados. lá, as equipes 
de busca encontraram os rema-
nescentes humanos que foram 
enviados a Brasília para serem pe-
riciados. A segunda pessoa presa 
até o momento é oseney da Costa 
de oliveira, irmão de Amarildo que 
negou participação no crime.  Na 
noite de sexta-feira (17), a PF in-
formou que foi decretada a prisão 
de um terceiro suspeito do crime, 

que está foragido.

Bruno Pereira 
Bruno da Cunha de Araújo Pe-

reira é indigenista e servidor da 
Funai (Fundação Nacional do Ín-
dio). Ele estava licenciado do cargo 
e trabalhando em um projeto das 
oNgs WWF-Brasil e união dos Po-
vos indígenas do Parque do Javari 
(univaja) para ensinar indígenas 
a monitorarem suas terras com o 
uso de tecnologias como drones. 

A terra demarcada no vale do 
Javari é constantemente invadida 
por criminosos. Bruno era tido 
como um dos maiores especia-
listas sobre a região e um dos 
principais indigenistas do país. 
Em 2019, ele foi exonerado de 
um cargo de chefia na Funai, mas 
seguiu como servidor licenciado. 

 
Dom Phillips
o jornalista Dom Phillips co-

laborou com diversos jornais no 
exterior, entre eles o britânico The 
guardian. Ele realizou diversas 
viagens para a Amazônia, onde 
fez reportagens sobre desmata-
mento e crimes. Ele vivia no Brasil 
há 15 anos e era casado com uma 
brasileira.
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Terceiro suspeito

A Justiça do Amazonas expe-
diu, na noite desta sexta-feira 
(17), o mandado de prisão em 
nome de Jeferson da Silva Lima, 
vulgo “Pelado da Dinha”. Ele é 
apontado pela Polícia Federal 
como o terceiro suspeito por 
envolvimento na morte do in-
digenista Bruno Pereira e do 
jornalista inglês Dom Phillips

Autismo 

Quanto antes o autista souber 
da sua condição, melhor. Isso 
é o que acaba de revelar um 
estudo inédito, que investigou 
o impacto do momento em que 
a pessoa recebe seu diagnóstico 
no bem-estar futuro. A análise 
mostrou que conhecer a própria 
situação em uma idade mais 
jovem leva a mais qualidade de 
vida na fase adulta. No caso das 
crianças, conversar cedo sobre 
o assunto pode ajudá-las a se 
entender melhor e a encontrar 
mais apoio. 

Bolsonaro e os combustiveis

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) criticou a Petrobras em 
uma publicação no Twitter na 
sexta-feira (17), em meio à ex-
pectativa de que a estatal anun-
cie novos reajustes no preço 
do diesel. “A Petrobras pode 
mergulhar o Brasil num caos”, 
afirmou o presidente, desta-
cando que o governo federal, 
enquanto acionista majoritário 
da empresa, é contra qualquer 
aumento nos preços dos com-
bustíveis.

Juros

O Brasil manteve a liderança 
do ranking de maiores juros reais 
dentre as principais economias 
do mundo, com a taxa básica do 
país, a Selic, atingindo 13,25% ao 
ano. O levantamento, feito pela 
Infinity Asset, leva em conta os 
juros de 40 países. O país voltou 
ao primeiro lugar na lista após 
a reunião de maio, quando a 
taxa chegou a 12,75% ao ano 
após uma elevação de 1 ponto 
percentual. Em abril, a Rússia 
estava na liderança, mas banco 
central do país realizou novas 
reuniões com cortes na taxa 
de juros nominal, hoje em 9,5%. 

Caça ilegal

Aproximadamente 99 kg de 
carne de animais silvestres fo-
ram apreendidos por Policiais 
militares do Batalhão de Poli-

ciamento Ambiental (BPAmb), 
vinculado ao Comando de Po-
liciamento Ambiental (CPAmb), 
na quinta-feira, em uma feira 
no bairro Colônia Santo An-
tônio, zona norte de Manaus. 
A responsável  pelo boxe 23, 
onde as carnes de paca, anta 
e pirarucu eram vendidas, uma 
mulher de 44 anos,  foi presa em 
flagrante e levada ao 6°Distrito 
Integrado de Polícia (DIP).

Crime ambiental

O CPAmb e o BPAmb orien-
tam que pescar, transportar e 
comercializar peixes do ambien-
te natural, que se encontram 
em período de defeso, bem 
como matar, perseguir, caçar, 
apanhar e utilizar espécies da 
fauna silvestre, nativos ou em 
rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autoriza-

ção da autoridade competen-
te configura crime ambiental, 
sujeitando seu(s) autor(es) às 
penalidades previstas na Lei.

Hospital veterinário

O governador do Amazonas, 
Wilson Lima, vistoriou as obras de 
construção do primeiro Hospital 
Público Veterinário do Estado na 
última sexta-feira .

Iniciada no mês de abril, a obra 
está 24% executada. O atendi-
mento na unidade será gratuito 
e o projeto de construção é exe-
cutado pela Seminf.

 
Pioneiro do Amazonas

O hospital universitário, pio-
neiro no Amazonas, tem o ob-
jetivo de fornecer serviços gra-
tuitos de consultas, cirurgias de 
castração, exames laboratoriais 

e internações, sendo uma op-
ção de atendimento aos animais 
cujos donos não possuem con-
dições financeiras 

Arthur Neto

O pré-candidato ao Senado 
pelo PSDB Amazonas, Arthur 
Virgílio Neto, segue em sua cru-
zada pelo interior do Estado.

Na quinta-feira, feriado de 
Corpus Christi, ele foi aos mu-
nicípios de Beruri (na calha do 
Purus), Anamã e Anori (calha do 
Solimões), onde foi recepciona-
do pelos moradores e lideranças 
comunitárias e políticas. 

David na Maratona do Rio

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, está no Rio de Janeiro 
neste domingo, 19, onde corre 
a Maratona do Rio. Na cidade, 

David Almeida conhece de perto a 
expertise da organização da tra-
dicional maratona carioca. David 
Almeida disse também que irá 
conhecer os principais players e 
influencers do mundo das corri-
das, visando à divulgação e, con-
sequente, atração de corredores 
e turistas para a Maratona de 
Manaus, que acontece nos dias 
22 e 23 de outubro. O prefeito 
deixou claro que viajou com re-
cursos próprios.

Parada gay

Com o tema “Diversidade e Or-
gulho”, o Centro de Manaus sedia 
neste domingo a a 22ª edição da 
Parada do Orgulho LGBTQIA+, a 
partir das 17h. Realizada pela As-
sociação da Parada do Orgulho 
LGBT (APOLGBT), O evento terá 
dois palcos, ambos na avenida 
Eduardo Ribeiro.

Intercâmbio internacional

A Prefeitura de Manaus, via Ins-
tituto Municipal de Planejamen-
to Urbano (Implurb), participa de 
intercâmbio internacional, no pe-
ríodo de 22 a 24/6, em Nápoles, 
na Itália, dentro do cronogra-
ma do Programa Internacional 
de Cooperação Urbana, projeto 
global que apoia cidades de di-
ferentes regiões do mundo para 
compartilhar soluções e desafios 
comuns no desenvolvimento ur-
bano sustentável. 

Agenda sustentável 

Manaus participa da “Agenda 
Urbana Sustentável para Cen-
tros Históricos” em mais uma 
etapa do programa, agora com 
intercâmbio presencial e troca 
de experiências e vivências com 
a cidade de Nápoles, na Itália. 
Durante a agenda, os represen-
tantes de Manaus vão conhecer 
mais sobre reabilitação de cida-
des históricas, regeneração ur-
bana e social, transformação de 
espaços públicos, políticas e pla-
nejamento. Assim como Manaus, 
Nápoles tem uma área de porto 
e desenvolveu projetos com foco 
em planejamento sustentável 

Sinetran 

A Prefeitura de Manaus escla-
rece que o sistema de bilhetagem 
está passando por atualização do 
software, que está instalado nas 
catracas dos ônibus e interligado 
a computadores. A necessidade do 
reparo no programa tem o objetivo 
de melhorar os serviços ofereci-
dos aos usuários do transporte 
coletivo.

Criminosos no Vale do Javari 
Exame de arcada dentária realizado no Instituto Nacional de Criminalística de Brasília na 

sexta-feira (17) confirmou que restos mortais, encontrados em uma área de mata no Ama-
zonas, são do jornalista inglês Dom Phillips, de acordo com a Polícia Federal (PF). Os restos 
mortais que seriam do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips 
chegaram a Brasília na noite desta quinta-feira (16). Os corpos foram encontrados na tarde de 
quarta-feira (15) após um dos suspeitos relatar o local em que havia enterrado os cadáveres, 
a cerca de 3,1 quilômetros da região onde ocorreu o crime. A dupla desapareceu no último dia 
5, no Vale do Javari, no Amazonas. 

Defensores da região e de seus povos são constantemente alvos de criminosos no Vale do 
Javari. Ameaças contra pessoas que trabalham na região de Atalaia do Norte, onde o indigenista 
e o jornalista inglês desapareceram, têm crescido, segundo relatou a auxiliar de coordenação 
da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Soraya Zaiden.

À Campanha de proteção ao idoso “Não abandone suas origens”, 
em alusão ao Junho Violeta, realizada pela Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e que tem o objetivo de 
evitar que a pessoa idosa seja abandonada pelos familiares em 
festas como carnaval e festivais folclóricos.  Esse tipo de crime 
manifesta-se pelo isolamento e, assim, potencializa a depressão, 
a desorientação e diminui a autoestima. Para denúncias de aban-
dono, disque 181, 100 Direitos Humanos, Seadpi 98483-5075, DECCI 
3214-5800 e CEI 99189-4371. 

Aos crimes sexuais. Estupro, importunação sexual, divulgação de cenas 
íntimas, gravação e publicação de imagens sem a permissão da vítima estão 
previstos no Código Penal como tipos desse crime. Com a aproximação do 
Festival Folclórico de Parintins, a Polícia Civil do Amazonas, tendo em vista a 
grande circulação de pessoas no festejo, enfatiza a importância do registro 
de Boletim de Ocorrência (BO) para apuração dos casos. Em um evento como 
este, caso um indivíduo passe a mão ou force um beijo com uma mulher, já 
está caracterizado como crime.  É importante realizar o registro na unidade 
policial mais próxima. 
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 MULHER E DEMOCRACIA

Flávio Lauria

Dizem os médicos - e as 
estatísticas provam - que a 
saúde de uma família pode 
ser avaliada pela saúde da 
mulher. Faz tempo que os 
sanitaristas descobriram que 
em geral, mas especialmente 
entre os pobres, se a dona da 
casa estiver com o organismo 
em ordem, é provável que o 
chamado organismo familiar, 
a começar dos filhos me-
nores, também esteja. Par-
tindo daí, pode-se apostar 
- e o Afeganistão e outros 
menos votados no noticiário 
não deixam ninguém mentir 
- que a mesma relação vale 
para a democracia, para o 
funcionamento de um sis-
tema social como fator de 
bem-estar coletivo. Ou seja, 
quanto menor for a distân-
cia entre homens e mulhe-
res, em matéria de direitos 
e oportunidades, no senti-
do pleno desses conceitos, 
no papel e na prática, tanto 
mais livre, justa e democrá-
tica será uma sociedade. Dito 
de outro modo ainda, à parte 
quaisquer outros fatores que 
se possam imaginar, quanto 
mais satisfeita estiver uma 
população feminina com o 
seu papel social e com a sua 
participação na esfera públi-
ca - quanto melhor, portanto, 
for a sua “saúde cívica” - tanto 
mais integrada deverá estar a 
população do país, e menos 
motivos terão os seus habi-
tantes para se hostilizarem 
uns aos outros. É possível 
demonstrar que essa corre-
lação existe, usando o Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) construído pelas Na-
ções Unidas, considerado o 
mais preciso termômetro que 
já se inventou para medir a 
qualidade de vida de um povo. 
O índice avalia a situação 
de 174 países, com base em 
dados sobre expectativa de 

vida, grau de alfabetização 
e número de anos de estudo 
da população adulta, e renda 
por habitante. A ONU prepara 
também uma versão do IDH 
que incorpora as diferenças 
entre homens e mulheres 
em cada um desses itens, 
acrescentando os dados so-
bre participação das popu-
lações masculina e feminina 
na renda nacional. Pois bem. 
Dos dez países que lideram 
o ranking mundial no IDH 
- Canadá, França, Noruega, 
Estados Unidos, Islândia, Fin-
lândia, Holanda, Japão, Nova 
Zelândia e Suécia - oito tam-
bém lideram o ranking do 
que se poderia chamar Idis 
(Índice de Desenvolvimento 
da Igualdade Sexual), embo-
ra não necessariamente na 
mesma ordem. Do primeiro 
rol, não entram no segundo 
o Japão das gueixas e dos 
quimonos e, por motivos in-
sondáveis para este articulis-
ta, a ultra avançada Holanda, 
substituídos pela Austrália e 
a Dinamarca. O Canadá leva 
o ouro também na segunda 
modalidade. (O Brasil está no 
62º lugar na categoria geral e 
em 56º na específica.) Levan-
do o argumento um pouco 
mais longe, é o caso de dizer 
que a história da civilização, 
na acepção primeira dessa 
palavra - que de modo algum 
se confunde com as expres-
sões materiais do engenho 
humano, mas tem tudo a ver 
com a presença dos valores 
da civilidade, o respeito recí-
proco entre os membros de 
uma população -, é também 
a história da conquista da 
equidade entre os sexos. (Ou 
de gênero, como se fala hoje 
em dia, desde que as feminis-
tas americanas resolveram 
trocar sex por gender.) Isso 
vale para o retrospecto de 
cada país e para comparar a 

trajetória de um país com a 
de outro. 

Pelo menos nas democra-
cias onde o Estado fica numa 
ponta e as igrejas na outra, 
todos são livres para achar 
que Deus existe, não existe - 
ou nenhuma das anteriores. 
Mas uma coisa é certa: da 
mesma forma como apren-
deram a usar as religiões que 
criaram como pretexto para 
se exterminarem reciproca-
mente, os homens da espécie 
também delas se prevalece-
ram para pôr as mulheres no 
lugar que acharam devido - o 
de seres de segunda classe. 
A opressão sancionada pela 
fé atinge o auge, como se 
sabe, nos fundamentalismos 
de todos os credos. Mas, nes-
se departamento, ninguém 
parece bater os talibãs afe-
gãos e os wahabitas da Arábia 
Saudita. 

Os cientistas sociais que 
perdoem a heresia, mas só 
mesmo Freud e sua turma 
para explicar essa mistura 
patológica de medo e ódio 
da mulher, que leva os seus 
algozes, em nome de Deus ou 
da tradição, a degradarem o 
espírito e o corpo feminino, 
com requintes de sadismo, 
como se diz. O Taleban proi-
bia que as mulheres fossem 
atendidas por médicos e as 
impedia de estudar medicina. 

Ou de estudar, ponto. A 
Aliança do Norte que o subs-
tituiu em Cabul não chega a 
tanto, mas impediu outro dia 
as sem-burcas e com bur-
cas de fazerem uma passeata 
até o escritório da ONU para 
reivindicar os seus direitos 
elementares - o de traba-
lhar, por exemplo. O dia em 
que elas os conquistarem, o 
Afeganistão, parafraseando 
Millôr Fernandes, correrá o 
sério risco de cair numa de-
mocracia.
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Javari, terra de ninguém  
Ao todo, são seis mil indígenas, pertencentes a sete etnias, 

que habitam a perigosa Terra Indígena Vale do Javari, uma 
área de 85.455 km2, completamente dominada pelo crime 
organizado cujos barões traficam drogas na chamada Tríplice 
Fronteira, à vontade, sem encontrar barreiras.

Segundo entidades como o Center for International Forestry 
Research (Cifor), da Indonésia, apenas no período 2013/2014 
os traficantes comercializaram 278 toneladas de carne de 
caça em feiras e mercados das cidades de Benjamin Constant, 
Tabatinga, Letícia (Colômbia) e Caballococha (Peru).

O ataque à rica fauna da localidade inclui espécies como 
pirarucu, tracajá, queixada, anta, onça pintada, veado, maca-
co, sucuri e outras. Além dos seis mil indígenas, a gigantesca 
área, equivalente ao território de Portugal, também abriga 
vários povos que vivem isolados, todos à mercê do tráfico 
transnacional.

Enquanto o Ministério da Defesa, em Brasília, se ocupa de 
questões eleitorais em vez de priorizar a segurança nacional 
nas fronteiras, a base da Funai, no Javari, é tratada à bala 
sempre que ousa se opor às investiduras dos criminosos. Em 
2019, Maxciel dos Santos Pereira foi assassinado a tiros por 
exagerar no combate à caça e à pesca ilegais.

Em 2000, o Movimento dos Sem Rio, formado por 300 
pescadores, detonou as instalações da Funai com coquetéis 
molotov no Javari. Ambientalistas sustentam que a demar-
cação das terras locais, mal realizada, acirrou conflitos entre 
indígenas e ribeirinhos, e jogou estes à sanha dos traficantes

Os conflitos só fortaleceram os traficantes que cooptaram 
centenas de ribeirinhos e absorveram os negócios ilegais de 
madeireiros, caçadores e garimpeiros. O resultado é a terra 
de ninguém em que se transformou o Javari.

Dom Leonardo Steiner

Os bispos do Regional Norte 
I e os bispos do Regional No-
roeste estarão em Roma de 20 
a 26 para a Visita ad limina. A 
Visita tem um significado te-
ológico-espiritual-pastoral que 
permite aprofundar o sentido 
e iluminar as relações entre as 
igrejas particulares com o Papa, 
a catolicidade da Igreja.

“A visita tem duas razões: a 
veneração e a peregrinação às 
relíquias dos Apóstolos Pedro 
e Paulo e o encontro com o 
sucessor de São Pedro. A prática 
da Visita vem do início da Igreja 
e mantêm o seu profundo signi-
ficado espiritual e de comunhão 
eclesial. Um significado especial 
para os pastores, sucessores dos 
apóstolos. A peregrinação expri-
me a unidade da Igreja, fundada 
por Jesus Cristo “sobre os Após-
tolos e edificada sobre Pedro, 
sua cabeça, com o próprio Je-
sus Cristo como pedra-mestra-
-angular e seu «evangelho» de 
salvação para todos os homens” 
(Diretório da Visita ad limina).

O encontro com o Sucessor 
de Pedro ressalta a unidade da 
fé, esperança e caridade e faz 
conhecer e apreciar o imenso 
patrimônio de valores espirituais 
e morais de toda a Igreja, em co-
munhão com o Bispo de Roma. 
As modalidades e a frequência 
do encontro com o Papa podem 
variar, como aconteceu durante 
os séculos, mas o significado 
essencial permanece sempre o 
mesmo: comunhão, catolicida-
de. Hoje em dia é uma visita 
de cinco em cinco anos. Com 
a pandemia houve adiamento 
da Visita.

O sentido da visita aos túmulos 
de Pedro e Paulo e a visita ao 
Sucessor de Pedro, percebe-
-se nas palavras de três papas. 
“Como toda visita, se trata de 
um encontro, ou seja, de uma 
ocasião para falar, para estar 
juntos, para trocar, em nome de 
Cristo, o beijo santo da caridade 

e da paz” afirmava São Paulo VI 
a respeito da Visita ad Limina. 
Bento XVI afirmava que a “visita 
ad Limina  àRoma, é tempo de 
reforçar os vínculos de comu-
nhão fraterna com o Sucessor de 
Pedro e por ele ser animado na 
condução do rebanho de Cristo”. 
Francisco salienta a importância 
do encontro afirmando: “Visita 
ad Limina Apostolorum são dias 
de reflexão e de oração, fonte de 
renovação e cultivo do vínculo 
de comunhão eclesial, a fim de 
responder às exigências de uma 
ação conjunta e coordenada do 
progresso espiritual e mate-
rial do Povo de Deus, confiado  
aos bispos”. 

Cada bispo diocesano envia 
com antecedência um Relatório 
que deveria ser quinquenal. O 
Relatório é um meio para fa-
cilitar a relação de comunhão 
entre as Igrejas particulares e o 
Santo Padre na ocasião da Visita 
ad Limina. Ele ajuda no diálogo 
com os diversos Dicastérios que 
serão visitados pelos bispos.

“A visita «ad limina Aposto-
lorum» por parte de todos os 
Bispos que presidem na carida-
de e no serviço às Igrejas parti-
culares em todo o mundo, em 
comunhão com a Sé Apostólica 
tem um significado preciso, ou 
seja, o revigoramento da própria 
responsabilidade de sucessores 
dos Apóstolos e da comunhão 
hierárquica com o Sucessor de 
Pedro, e a referência na visita à 
Roma, ao túmulo dos Santos Pe-
dro e Paulo, pastores e colunas 
da Igreja Romana.” (Diretório da 
Visita ad limina)

O encontro com o Papa é sem-
pre um momento especial de 
profunda comunhão de colegia-
lidade, de fraternidade. A visita 
aos túmulos de Pedro e Paulo 
é a oportunidade de reafirmar 
o ministério do bispo para ser 
pastor solícito, dedicado e fiel 
como foram  os dois grandes 
apóstolos.

Arcebispo de Manaus

Visita

MONITORAMENTO DE CRIANÇAS UTILIZANDO 
FERRAMENTAS DO COTIDIANO DIGITAL

Jean Mark Lobo

No mundo de hoje, mais de 
79% da população mundial, 
incluindo crianças em torno 
de oito ou sete anos, possui 
telefones inteligentes. Isto 
é devido a muitas razões. 
Um deles são os destaques 
e capacidades excepcionais 
que novos telefones celula-
res avançados oferecem par-
ticularmente os smartpho-
nes. Com tantos destaques, 
a exigência de aplicações 
inteligentes aumenta. Como 
poderíamos ver, o GPS ofere-
ce capacidades excepcionais 
em encontrar posição e isso 
pode ser utilizado para criar 
aplicativos engenhosos que 
ajudam a encontrar jovens 
ausentes ou perdidos. Estu-
dos liderados pela Cyber Di-
cas de viagem demonstraram 
que em São Paulo, o desapa-
recimento das crianças são 
fundamentalmente ordena-
das em duas classificações.

A classe primária está de-
saparecendo, que incorpo-
ra a fuga de casa. A outra 
classe está sendo seques-
trada. Insights revelam que 
desde 2016, um agregado de 
5.996 crianças menores de 
18 anos desapareceram de  
suas casas.

Felizmente, cerca de 4.092 
jovens voltaram para casa 

ou foram encontrados pela 
polícia. No entanto, as outras 
1.904 crianças ainda estão 
ausente. Essas crianças são 
jovens de ambos os sexos 
com idades entre 14 e 17 
anos. Da mesma forma, que 
os pais precisam fazer uma 
viagem em família, o jovem 
também estão cada vez mais 
independentes. Com isso, os 
pais podem perder de vista 
seus filhos e temer um pos-
sível  sequestro ou pior para 
eles. Como ajudar a localizar 
crianças desaparecidas ou 
perdidas. Vamos aproveita 
o fato de que muitas das 
crianças de hoje trazem te-
lefones inteligentes o que é 
conveniente para este tipo 
de situação. A utilização do 
GPS combinado a alguns ou-
tros serviços básicos de um 
smart como um GSM, mais 
especificamente SMS, em 
um sistema. Um aplicativo 
do lado dos pais permiti-
rá que os responsáveis en-
viar uma demanda de área 
para o lado jovem naquele 
momento recuperar a área 
da resposta de demanda e 
mostrá-la no um guia. Então, 
novamente, o aplicativo ao 
lado da criança reúne os da-
dos fundamentais da célula 
avançada que será utilizado 

para encontrar o smartpho-
ne. Informações como GPS 
as coordenadas e a hora são 
coletadas e enviadas aos pais 
pré-registrado no aplicativo. 
A correspondência entre os 
pais e o filhos pelo aplicati-
vo é concluída utilizando o 
serviço de mensagens cur-
tas (SMS). O serviço de SMS 
oferece ao sistema recursos 
exclusivos. Ele vai permitir 
o sistema funcionar sem a 
necessidade de conexão in-
ternet, permite assim que 
o aplicativo seja implemen-
tado em telefones antigos 
que não suportam GPRS, 2G 
ou 3G conectividade com a 
internet. O sistema envia a 
localização de o smartphone 
da criança para o smart dos 
pais em tempo real, podendo 
utilizar até a fusão com o 
Google Maps para facilitar  
a localização.

O SMS é uma administração 
fundamental em qualquer 
células avançadas (área de 
abrangência da estação rádio 
base) e o uso de GPS podem 
ser encontrados em novos 
smartphones. Essas ferra-
mentas podem ser utiliza-
das pelos pais em qualquer 
momento para encontrar a 
área do jovem e garantir a 
sua segurança

Analista em Redes de Computadores - Professor do Centro Universitário Fametro



Política
Manaus, sábado e domingo 18 e 19 de Junho de 2022

O gestor lembrou ao pú-
blico, que é filho de ga-
rimpeiro, e que os avós 
deixaram o Nordes-
te para se estabelecer 
na Amazônia por opor-
tunidades

O governador do Amazonas, 
Wilson Lima (PSC), afir-
mou, durante evento na 
última semana, que irá 

“até as últimas consequências” 
para impedir a criação de reserva 
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A Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Susten-
tabilidade (Semmas), realiza-
rá nos dias 22 e 23 deste mês, 
a 1ª Mostra Sustentável Ma-
naus verde,  com o objetivo 
de divulgar ações voltadas à 
sustentabilidade ambiental 
dentro do município. 

O evento, que faz parte do 
“Junho verde”, mês dedicado 
à sensibilização e conscienti-
zação ambiental, acontecerá 
das 14h às 20h, no Centro 
de Convenções do Amazo-
nas (CCA) vasco vasques, 
localizado na avenida Pedro 
Teixeira, zona Centro-Oeste 
da cidade..

A Mostra vai reunir órgãos 
públicos, empresas, institui-
ções de ensino e organiza-
ções da sociedade civil em 
um espaço de integração, 
promovendo o intercâmbio 
de boas práticas ambientais, 
iniciativas e soluções sus-

O deputado estadu-
al Sinésio Campos (PT) 
entregou, nesta sema-
na, o relatório final da 
Comissão Parlamentar 
de inquérito (CPi) da 
Amazonas Energia ao 
Tribunal de Justiça do  
Amazonas (TJAM). 

O documento foi re-
cebido pelo juiz auxi-
liar da presidência do 
TJAM, Jorsenildo Dou-
rado do Nascimento. Ele 
apontou que a maioria 
das ações que trami-
ta nos juizados espe-
ciais julga as deman-
das dos consumidores  
de energia.

“Há uma atenção já de-
senvolvida pelo Tribunal 
de Justiça para que essas 
ações tenham um anda-
mento mais adequado, 
pois os usuários do nosso 
serviço, que é público, 

merecem um atendi-
mento rápido e eficaz do 
poder judiciário”, decla-
rou Jorsenildo.

O deputado estadual 
Sinésio Campos sugeriu 
que o Tribunal de Justi-
ça possa criar uma vara 
específica, a fim de tratar 
sobre os danos que en-
volvam a má prestação 
do serviço de energia,  
no Estado.

“A CPi identificou co-
branças indevidas como 
encontro de contas –, 
comprometendo a con-
tribuição da taxa de ilu-
minação pública –, mal-
versação de recursos 
federais direcionados a 
programas como o Luz 
Para Todos e, por essa 
razão, sugerimos a cria-
ção de uma vara especial 
que cuide desses danos”, 
destacou Sinésio.

MEIO AMBIENTE AMAZONAS ENERGIA

Prefeitura reafirma compromisso 
com políticas sustentáveis

TJAM e Defensoria recebem 
relatório final de CPI

Prefeitura fortalece compromissos com Mostra Manaus verde 

de desenvolvimento sustentável 
(RDS) na região do Rio Manicoré.

O gestor lembrou ao público, 
que é filho de garimpeiro, e que 
os avós deixaram o Nordeste 
para se estabelecer na Amazô-
nia em busca de oportunidades  
de trabalho.

“Quem está aqui em Manicoré só 
quer ter a condição de trabalhar 
e sustentar sua família. Por isso, 
meus amigos, tem uma situação 
que eu faço questão de esclarecer 
aqui e que está acontecendo lá no 
Rio Manicoré. Tem gente dizendo, 
levantando a ideia, de que será 
criada uma reserva ali. Esqueça, 
porque não há a menor possibi-

lidade de acontecer. Eu vou lutar 
contra quem quiser fazer isso. Eu 
vou até as últimas consequências”,  
disse o governador.

A área, localizada no centro-
-oeste de Manicoré, tem mais de 
392 mil hectares e engloba 15 
comunidades, que totalizam uma 
população de 4 mil pessoas, se-
gundo a ONg WWF.

No evento, Wilson também 
destacou o convênio com a pre-
feitura de Manicoré para obras 
futuras e outras que já estão  
em andamento.

“O que a gente tem que fazer é 
olhar para frente e fazer parcerias, 
como a que nós fizemos com a 

Prefeitura para pavimentar as ruas 
de Manicoré. A gente tem difi-
culdade nesse período por conta 
da chuva – e acabou de cair uma 
chuva forte – mas as máquinas 
estão nas ruas. Quando sai o sol 
o pessoal começa a trabalhar, e 
a gente está torcendo, pedindo 
a Deus que ele mande pelo me-
nos uns dois dias desses de sol 
para que a gente possa pavimen-
tar todas as ruas de Manicoré”, 
apontou o governador, em visita  
ao município.

As obras de recuperação e dre-
nagem das vias estão previstas 
para 30 ruas nos bairros Centro, 
Mazarello ii e Conjunto Newton 

Cabral, somando cerca de 9,1 
quilômetros de ruas da cida-
de. O investimento dessa obra 
é de R$ 10.343.837,22, sendo R$ 
10.033.522,10 oriundos do Estado 
e R$ 310.315,12 de contrapartida 
da prefeitura.

Também já foram iniciadas as 
obras de terraplanagem, pavi-
mentação e drenagem de vias no 
bairro 11 de Maio.

A execução se dará em 14 ruas, 
chegando a 5,3 quilômetros de vias 
que receberão os serviços. O in-
vestimento é de R$ 7.326.047,94, 
sendo R$ 6 milhões oriundos do 
Estado e R$ 1,3 milhão de contra-
partida da prefeitura.

tentáveis, por meio da exposição 
de produtos e serviços, além da 
oferta de palestras relacionadas 
aos temas.

A Semmas desenvolve o Pro-
grama Municipal de Arborização 
urbana e Conservação Florestal 
Manaus verde, que norteia as 

ações voltadas à sustentabilida-
de ambiental. “Nesse contexto, a 
Semmas realiza a Mostra como 
parte da programação do mês 
repleto de atividades relaciona-
das ao meio ambiente, o Junho 
verde”, disse o titular da Semmas, 
Antonio Ademir Stroski.

Wilson Lima diz que vai lutar por 
geração de emprego em Manicoré

 O governador é contrário ao 
projeto de Reserva de Desen-
volvimento Sustentável no 
município
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‘Omissão’ do governo federal 
inflama crimes na Amazônia
Políticos do Amazonas 
comentam o desca-
so do governo federal 
com o setor e ativistas 
também denunciam o 
sucateamento da pas-
ta ambiental 

 Gabriela Brasil

Ao longo dos anos, a Ama-
zônia tem sido alvo do 
aumento de crimes am-
bientais que são acom-

panhados por ataques contra 
povos originários e grupos que 
vivem na região. Historicamente, 
o local é marcado por conflitos, 
no entanto, diante do desmonte 
de órgãos institucionais de fisca-
lização, mediado por políticas de 
esvaziamento e sucateamento 
de pastas pelo governo federal, 
houve a escalada da morte e da 
violência, assim como da degra-
dação ambiental.

Nos últimos dias, o mundo co-
nheceu a realidade cruel da re-
gião do Vale do Javari, localizado 
no extremo oeste do Amazonas, 
na fronteira com o Peru. O indi-
genista e servidor da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) Bruno 
Araújo Pereira e o jornalista in-
glês e correspondente do The 
Guardian Dom Phillips estavam, 
há mais de 10 dias, desaparecidos. 
Na noite desta quarta-feira (15), a 
polícia federal confirmou a morte 
de ambos.

O caso brutal de violência que 
tirou a vida de dois homens de-
dicados ao trabalho em defesa 
da Amazônia reflete os diversos 
crimes que avançam no território. 
Conforme o deputado Zé Ricardo 
(PT), as ações do governo federal 
implementam, desde seu início, 
uma política de desmonte de es-
truturas públicas de fiscalização 
ambiental, como o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis (Ibama) e 
de mecanismos que garantam 
a proteção dos povos indígenas, 
como a Funai.

“Então, você vê a Funai sucate-
ada com redução de funcionários, 
com falta de investimentos. Há a 
paralisação das demarcações de 
terras indígenas, que amplia os 
conflitos, e a morte e violência 

Com as inovações tecnoló-
gicas nas áreas da medicina, 
nutrição, diagnósticos, farma-
cologia, entre outros avanços, 
evidencia-se grande aumento 
da longevidade na população 
em todos os recantos do mun-
do e segundo dados estatís-
ticos do IBGE, a população 
Brasileira de Idosos deverá 
triplicar entre 2020 e 2050.

 Diante destes dados é na-
tural que os estudos sobre 
qualidade de vida desta popu-
lação se tornem obrigatórios e 
necessários pois este aumen-
to vertiginoso da expectativa 
de vida enseja o estabeleci-
mento de ações assertivas 
na prevenção de doenças, na 
manutenção da saúde física 
e psicológica e a viabilidade 

de uma vida longa, saudável 
e feliz.

 Qualidade de vida, portanto, 
não deve somente ficar esta-
belecida no aumento da lon-
gevidade, mas com a máxima 
preservação das estruturas 
físicas e mentais, e quanto 
mais cedo a mudança para 
hábitos saudáveis acontecer 
melhor será o enfrentamento 
da nova fase da vida e conse-
quente bem estar e adaptabi-
lidade funcional citando entre 
muitos outros fatores alguns 
importantes:

1.A atividade física trazendo 
importante papel na manu-
tenção do corpo e  mente, 
controle do estresse e ansie-
dade; a boa alimentação (de 

preferência, se possível, com 
a acompanhamento de nu-
tricionista) pois a boa saúde 
necessita da excelência da 
absorção dos nutrientes, os 
quais precisam de análise in-
dividualizada.

2.O estabelecimento de uma 
rotina de acompanhamen-
to médico o qual inclui uma 
disciplina na regularidade de 
exames preventivos e os devi-
dos tratamentos das doenças 
já existentes com seu efetivo 
controle (ex. característicos 
da terceira idade hipertensão, 
diabetes, depressão etc.).

3.Evitar o isolamento social 
ao máximo, ou seja, muito ao 
contrário, se faz necessário o 

engajamento social, seja fa-
miliar, através de clubes da 
terceira idade, cursos, apren-
dizado de novas atividades, 
participação ativa na vida dos 
filhos, netos e antigos ami-
gos, organização de viagens 
(dentro da possibilidade eco-
nômica de cada indivíduo) 
enfim, promover uma vida 
social ativa dentro das limi-
tações naturais impostas pela  
faixa etária.

4.Melhoria da Auto Estima 
entendendo este quesito não 
apenas como a percepção da 
aparência, mas em relação 
ao modo de vida estabeleci-
do percebendo-se não como 
algo negativo no núcleo fami-
liar mas alguém que no auge 

da maturidade e experiência 
se permite gratidão, o senso 
de utilidade, o conhecimento 
adquirido pelas experiências 
vividas e a possibilidade de 
seu compartilhamento com 
familiares e amigos.

 Sendo assim, podemos con-
cluir, diante das breves pala-
vras, e não esgotando o tema, 
que adaptar-se funcional-
mente,  estabelecer mudanças 
comportamentais e no modo 
de enxergar e perceber  a vida 
são fundamentais para o es-
tabelecimento de um caminho 
de prazer, saúde  e satisfação 
na terceira idade permitindo 
uma vida não somente ca-
racterizada pela longevidade, 
mas uma experiência positiva 
e feliz de uma vida longa.
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QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE

Grandes figuras da política nacional e regional reafirmam que governo federal é permissivo com cenário atual 

contra os indígenas e suas lide-
ranças. Você vê o Ibama que foi 
desmontado do Amazonas, e no 
interior do estado praticamente 
não existe mais. Está totalmen-
te sucateado e seus funcioná-
rios desvalorizados”, explicou  
o deputado.

Dessa forma, para o deputado, 
sem a atuação do estado em 
inibir crimes como o garimpo, 
a mineração e a pesca ilegal, a 
impunidade se alastra em uni-
dades de conservação e em ter-
ras indígenas da maior floresta 
tropical do mundo. No caso do 
garimpo ilegal, houve um avanço 
de 46% da atividade na Amazônia, 
entre os anos de 2020 e 2021, 
segundo os dados da pesquisa 
realizada pelo Instituto Socio-
ambiental (Isa) e da Hutukara  
Associação Yanomami.

Já o desmatamento por mine-
ração na região cresce em ritmo 
alarmante:  em número recorde, a 
mineração causou o desfloresta-
mento de aproximadamente 125 
km² da floresta amazônica, um 
aumento de 62%, desde 2020 a 
2021, conforme o relatório Cum-
plicidade e Destruição da Arti-
culação dos Povos Indígenas do 

Brasil (Apib).
O deputado também ressalta 

que servidores de carreira de 
órgãos institucionais que de-
nunciaram as atividades ilegais 
chegaram a ser perseguidos, o 
que dificulta o trabalho de quem 
permanece no órgão.

“Portanto, hoje está muito fa-
cilitado, por parte do governo, 
atividades ilegais pelo fato de 
se omitir na fiscalização. Isso é 
muito grave porque as consequ-
ências estão aí, um aumento da 
violência. Esse agora de Atalaia 
com os assassinatos do indige-
nista Bruno e do jornalista Dom 
Phillips mostra exatamente que 
não há segurança, que há um des-
caso geral em relação à política 
indigenista”, afirmou o deputado.

Em nota conjunta, o ex-presi-
dente Luís Inácio Lula da Silva 
(PT) e o ex-governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin (PSB) lan-
çaram uma nota que aponta o 
desmonte das políticas públicas 
em curso.  

“O mundo sabe que este crime 
está diretamente relacionado ao 
desmonte das políticas públicas 
de proteção aos povos indígenas. 
Está diretamente relacionado 

também ao incentivo à violência 
por parte do atual governo do 
país”, diz a nota.

Fiscalização
Para o deputado estadual Sera-

fim Corrêa (PSB), uma das regiões 
mais vulneráveis ao crime é a 
fronteira da Amazônia. Segundo 
o parlamentar, a tríplice fronteira 
entre o Brasil, Colômbia e Peru 
não possui a presença efetiva 
do estado brasileiro, algo que 
conflita nos diversos crimes.

“Isso é algo que vem de muito 
tempo, mas nos últimos anos 
isso se aprofundou. Existindo a 
ausência do estado, um poder 
paralelo se impõe e, no caso é 
o narcotráfico, é o garimpeiro 
ilegal, madeireiro ilegal. É lamen-
tável que tudo isso aconteça e 
nós defendemos que o estado 
brasileiro se faça presente para 
evitar que episódios como do 
Bruno e do Dom se repitam”, 
declarou o deputado.

Em suas redes sociais, o sena-
dor Eduardo Braga (MDB) tam-
bém alertou sobre a importân-
cia do estado se fazer presente 
na fiscalização em terras indí-
genas e em áreas de proteção  

da Amazônia.
“Nossas fronteiras não podem 

ser “terra de ninguém”. É preci-
so coibir o narcotráfico, proteger 
os povos indígenas e preservar 
nossa floresta e nossa fauna. 
Precisamos ampliar a fiscaliza-
ção dos territórios da Amazônia 
e fazer vigorar a Lei. Proteger os 
indígenas, os ambientalistas e o 
povo caboclo e ribeirinho é uma 
obrigação do Poder Público. A 
preservação do Meio Ambiente 
passa pela segurança dos guar-
diões da Floresta”, disse.

Insegurança
Conforme Eliesio Marubo, pro-

curador jurídico da União dos 
Povos Indígenas do Vale do Ja-
vari (Univaja), um dos grupos que 
atuou intensivamente nas bus-
cas do indigenista Bruno Pereira 
e Dom Phillips, a violência contra 
eles não é exclusividade da região 
do Vale do Javari, mas se estende 
para outras comunidades indí-
genas da Amazônia. Para ele, à 
medida que a violência na área 
cresce, também acompanha o 
desmonte das políticas públicas 
pelo governo federal.

“No governo Bolsonaro, a gente 
teve essa desmonte mais efeti-
vo porque não é prioridade do 
governo fazer e tentar tornar 
efetiva a política de fiscalização, 
por causa dos interesses que 
ele representa. O governo Bol-
sonaro representa exatamente 
o atendimento aos grupos que 
matam, que fazem um garimpo 
ilegal, aos grupos que vão contra 
essa política que é a proteção e 
o fortalecimento da fiscalização 
na Amazônia”, afirmou.

Ao mesmo tempo, o procu-
rador jurídico da Univaja disse 
ao Em Tempo que os recursos 
da Funai já estavam diminuindo 
nas últimas décadas. Porém, se 
tornaram ainda mais escassos  
no governo atual.

Ao ser questionado pela equi-
pe jornalística do Em Tempo se 
percebe uma movimentação de 
mudanças na fiscalização, ele 
respondeu de forma negativa e 
com apreensão.

“Isso aqui [investigações do 
desaparecimento e assassinato] 
está acontecendo no calor do 
momento, com a morte do Dom e 
do Bruno, mas isso é passageiro. 
Daqui a uma semana já não vai 
ter mais nada de estrutura aqui 
não”, concluiu.
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7COM A PALAVRA

Nesta edição de “Com a 
Palavra”, a equipe do Em 
Tempo conversou com o 
pré-candidato a deputa-
do estadual Wilson Périco

Nesta edição de “Com a Palavra”, 
o Em Tempo conversou com 
o pré-candidato a deputado 
estadual Wilson Périco, que 

deixou o cargo de presidente do Cen-
tro da Indústria do Amazonas (Cieam) 
para participar das eleições. Durante 
a entrevista, Wilson falou sobre a im-
plementação de medidas que estimu-
lem o desenvolvimento econômico no 
interior do Amazonas, e sua atuação 
como presidente do Cieam durante o 
enfrentamento da pandemia.

Após algumas especulações, o se-
nhor confirma sua pré-candidatura a 
deputado estadual pelo Avante, certo?

Exatamente isso. Nos últimos anos, 
nos últimos dez anos principalmente, 
eu não fiz outra coisa que não dedicar 
100% do meu tempo, defendendo o 
modelo Zona Franca. Não por conta 
do resultado econômico dos investi-
mentos aqui, mas, principalmente, pela 
contrapartida que esse modelo dá, que 
é social para o nosso povo.

Os empregos gerados no Polo In-
dustrial de Manaus trazem diferença 
para a população. Nós estamos fa-
lando de 500 mil empregos diretos 
e indiretos gerados na capital, e mais 
750 mil empregos gerados nos demais 
estados do país, e isso é o indicador 
mais importante.

E o senhor sempre pensou em en-
veredar por esse lado político?

Não, na verdade não. Eu tenho sido 
assediado, recebi alguns convites de 
alguns partidos, mas nunca houve um 
uma empatia de verdade. Por conta 
desta última situação do IPI, em uma 
reunião convocada pelo Prefeito David 
Almeida, nós participamos, discutimos, 
e debatemos bastante. Ele me convi-
dou e convidou o Jorge Junior para 
um almoço, no dia seguinte, para ele 
entender um pouco mais o que havia 
sido discutido. Nesse almoço ele me 
fez o convite para me filiar ao Avante.

Então, não estava no meu radar alçar 
uma carreira política, vamos assim cha-
mar. Então, pela primeira vez na vida, 
eu me filiei a um partido político e, logo 
em seguida, ele me postulou como um 
pré-candidato ao governo do estado. O 
que me traz muito desafio que me traz 
muita alegria é poder continuar com-
partilhando esse meu entendimento, 
um pouco da minha experiência, um 
pouco da minha vivência e muito da 

minha gratidão a essa terra agora com 
a legitimidade política se Deus quiser.

O senhor é presidente do Centro 
das Indústrias do Estado do Amazo-
nas, e vice-presidente da Federação 
das Indústrias do Estado. Durante o 
período da pandemia, as indústrias 
foram muito afetadas e eu gostaria 
que o senhor comentasse um pouco 
sobre como foi a sua atuação.

Eu estou no Cieam há dez anos, 
como presidente, e também, hoje, na 
Federação das Indústrias, como se-
gundo vice-presidente. O momento 
da pandemia, tanto o primeiro quan-
to o segundo ano, foram momentos 
muito difíceis para todos nós. Nós li-
damos com o imponderável e, para 
minha alegria, a indústria se dedicou 
muito usando a sua expertise para 
auxiliar, principalmente, as equipes de 
saúde a prestarem os serviços para  
a população.

Usamos das linhas de produção para 
produzir em Manaus os EPIs que não 
fazem parte do portfólio de produtos 
que temos aqui na Zona Franca, como 
produzir o face shield, produzir más-
cara, produzir proteção para sapato 
e produzir os aventais. Entramos nos 
hospitais para desenvolver um res-
pirador aqui para atender também a 
demanda daquelas pessoas que esta-
vam precisando. Todo o alimento dos 
hospitais em campanha foi fornecido 
também pelas indústrias. Houve um 
esforço muito grande, em um segun-
do momento, para conseguirmos o 
oxigênio que estava faltando. Então, 
usamos tanto o oxigênio que estava nas 
linhas de produção, que as indústrias 
abriram mão da utilização reduzindo a 
sua atividade industrial, mas também 
de buscar a doação de oxigênio em 
outros estados.

Nós trouxemos para cá quase um 
milhar de cilindros de oxigênio, e esse 
cilindros foram utilizados e ajudaram 
muitas pessoas a passarem por aque-
le momento. Então, a indústria não 
se furtou ao desafio e, principalmen-
te, não demitiu ninguém por conta  
da Covid.

Em 2011, o senhor foi considerado 
o mais jovem líder empresarial da 
indústria amazonense. Eu queria que 
comentasse um pouco como foi essa 
sua atuação logo no início tão jovem, 
e se tem algo em mente para esse 
público mais jovem?

Mas você sabe… a questão são as 
oportunidades. Me foi dada a oportuni-
dade de colocar a minha a contribuição, 
e isso se soma também ao conheci-
mento que você tem, e às qualificações 
que a gente traz para compartilhar isso 
de forma voluntária.

Eu quero ressaltar que a minha atua-
ção no centro da indústria, no sindicato, 

e na federação é uma atividade volun-
tária, não tenho remuneração por isso 
não. Mas, me oportunizou compartilhar 
esse meu entendimento com vários 
atores da sociedade, vários atores dos 
poderes ou do governo do estado, da 
prefeitura, e do governo federal. Tive-
mos um crescimento bastante grande.

Aprendi muito nesse período do que 
é trabalhar com a política, e isso me traz 
hoje condições de pleitear um cargo na 
Assembleia Legislativa do Estado para 
atuar do lado de dentro da política, 
conhecendo o que nós conhecemos 
da realidade da capital e o que nós 
conhecemos também das potenciali-
dades do interior para poder ajudar o 
nosso Estado a desenvolver um projeto, 
um planejamento para o nosso estado 
daqui a cinco, dez, e quinze anos. Eu 
acho que sem isso, sem um norte as 
coisas ficam mais difíceis. Nós preci-
samos resgatar o planejamento, e a 
Assembleia Legislativa tem um papel 
fundamental para isso.

Agora falando um pouco sobre as 
ameaças sofridas pela Zona Franca 
de Manaus, o senhor é um defensor 
intransigente da Zona Franca. O que o 
senhor teria em mente para a melhoria 
desse cenário?

Eu tenho comigo primeiro a convic-
ção e segundo as comprovações técni-
cas, econômicas e sociais, falando dos 
acertos do modelo Zona Franca. Daí 
a minha defesa ferrenha aos direitos 
aqui percebidos pelo Decreto nº 288, 
aos investimentos aqui da nossa cidade 
que geram emprego principalmente.

Da mesma forma que eu entendo 
que o nosso estado tem uma situa-
ção que traz muita dificuldade para 
o Amazonas. O que é a concentração 
da riqueza na capital? As oportunida-
des do nosso estado, hoje, elas estão 
resumidas a Manaus. E nós precisa-
mos mudar isso. Nós precisamos olhar 
para as potencialidades do interior. Nós 
temos outros 61 municípios, nós não 
podemos continuar aceitando que 90% 
do ICMS do estado seja arrecadado 
na capital. Nós temos a oportunidade 
de aumentar e oportunizar a geração 
de riqueza, renda e emprego calcadas 
nessas potencialidades. Quais sejam? 
A mineração, a fruticultura, a piscicul-
tura, a farinha, o turismo, são alguns 
deles. Mas, nada em detrimento do 
polo industrial. Alternativas, matrizes, 
atividades econômicas que venham 
se somar com o que temos na capital 
para levar essa oportunidade também 
à população que está no interior.

Ultimamente, é muito falado sobre 
a Amazônia e economia verde. Do seu 
ponto de vista, quais infraestruturas 
os governos, tanto no âmbito federal 
quanto estadual, precisam implemen-
tar para tirar esses projetos de desen-

volvimento econômico do papel?
A economia verde, se nós formos 

falar de crédito de carbono, se nós 
vamos falar de contrapartida, ou sus-
tentabilidade, nós precisamos garantir 
que isso não pare na Copa das Larvas. 
Que se enxergue o indivíduo que está 
nas comunidades, nos municípios do 
interior que precisam de oportunidade 
de emprego. O crédito de carbono, por 
exemplo, ele é importante? É claro 
que é importante. Mas, eu pergunto: 
quantos empregos nós vamos gerar 
com queda de carbono? Eu não me 
vejo defendendo o retorno do assis-
tencialismo. Eu vejo como busca da 
oportunidade para a dignificação do 
indivíduo. A geração de emprego cal-
cada na qualificação, na capacitação 
desse indivíduo para que ele possa ser 
abraçado por toda e qualquer atividade 
que venha ser desenvolvida, fruto da 
biodiversidade, ou das outras ativida-
des já potencializadas no nosso estado. 
Então, a economia verde ela é impor-
tante, porque o nosso estado, como 
eu disse, é o estado que mais preserva 
a sua habitação nativa. Ninguém vai 
apregoar aqui o desmatamento ilegal, 
nada disso.

Mas, o fato de nós termos essa maior 
preservação, 97% do nosso estado é 
preservado, ao invés de ser um bônus 
para o nosso estado, se tornou um 
ônus, porque no nosso estado nada 
pode. Você quer manejo para fazer um 
reflorestamento, para uma atividade 
de fruticultura, por exemplo, não pode. 
Você quer desenvolver uma atividade 
de mineração, mas faz nove anos que 
está se brigando para explorar o po-
tássio, não pode.

Hoje, nós trazemos pescado de Ron-
dônia e de Roraima, sendo que a maior 
bacia hidrográfica está no estado do 
Amazonas. Por que é que nós não con-
seguimos levar essa oportunidade para 
o nosso cidadão que está no interior 
para que ele possa ter uma fonte de 
renda oriunda daquilo que é a nossa 
vocação? Então, eu acho que existem 
sim ferramentas que nós podemos 
colocar em prática para já alavancar 
atividades que são as vocações do 
nosso estado.

O bancário Kervin Minton pergun-
ta:  pré-candidato, quais são os seus 
planos para a população do interior?

Bom, Kevin, como eu falei, o nosso 
interior ele está cercado de oportuni-
dades e potencialidades. Eu citei al-
gumas: a fruticultura, a piscicultura, 
o turismo e a mineração. Aquilo que 
advém da nossa biodiversidade, que 
tem que se transformar em bionegó-
cio, porque caso contrário, não vai dar 
resultado e é exatamente esse um dos 
caminhos que nós precisamos para 
que o nosso estado deixe de ser tão 
dependente como é da geração de 

riqueza da capital e que nós possamos 
também tirar o estado dessa comissão 
de reféns que somos hoje por conta do 
modelo Zona Franca.

Nós temos que olhar e preservar a 
natureza, preservar o meio ambiente, 
mas juntamente com o cidadão que 
aqui vive. É essa pessoa que vai nos 
ajudar a preservar o meio ambiente, 
se ela tiver condição de emprego e 
renda, e se ela tiver dignidade para ter o  
seu sustento.

A cidadã Maria das Dores pergunta: 
pré-candidato, como você analisa o 
cenário político atual?

Nós estamos vivendo um momento 
muito chato. Essa polarização, de um 
lado não quer nem saber o que o outro 
está pensando. Aquele negócio ‘eu nem 
sei o que você está pensando, mas eu 
não concordo’, e quem tem sofrido 
muito com isso somos nós cidadãos. 
A sociedade sofre demais. Então, eu 
espero sim, que nós possamos resgatar 
esse equilíbrio, e ter o cidadão como 
o verdadeiro e principal objetivo das 
ações políticas e das atividades nos 
âmbitos municipal, estadual e federal 
para que nós possamos tirar essa cha-
tice da nossa frente, resgatar um pouco 
mais da confiança, da esperança ou em 
cima de tudo aquilo que nós sabemos 
podemos e devemos realizar. Então, 
eu acho que é um momento de buscar 
mudanças também e, por isso, nomes 
novos que vão aparecendo. Eu sou um 
caso desse, e espero ter a oportunidade 
para tentar fazer parte dessa mudança.

Eu gostaria que o senhor destacasse 
aqui para a população quais ações e 
projetos  pretende desenvolver em 
prol da população caso venha ser eleito 
deputado estadual?

Bom, eu falo de emprego do Polo 
Industrial de Manaus. Consequente-
mente, as famílias que têm a sua saúde 
e os seus alimentos provenientes desse 
emprego. Nós não podemos pensar 
que o modelo Zona Franca vai ser pe-
rene. A inovação tecnológica mais e 
mais traz a automação, que pede me-
nor demanda por mão de obra. Nós 
temos que pensar na contrapartida 
social. Daí a necessidade de desenvol-
vermos essas novas matrizes focadas 
nas potencialidades do nosso estado 
nos demais sessenta e um municípios  
que temos.

Faz parte, e tem que fazer parte 
da prioridade do Governo do Estado 
buscar soluções de logística, de infraes-
trutura para o desenvolvimento dessas 
atividades. Consequentemente, geran-
do emprego no interior, melhorando a 
vida da população do interior e tirando 
o estado dessa dependência que temos 
hoje da capital. Eu acho são medidas 
plausíveis, e são propostas simples e 
de interesse de todos.

WILSON PÉRICO

Ex-presidente do Cieam, 
Wilson Périco é pré-candi-
dato pelo partido Avante 

Pré-candidato a deputado estadual 
destaca alternativas econômicas
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Justiça decreta sequestro de
bens de ex-contador de Lula
Membros da facção 
criminosa PCC tam-
bém são investigados 
na mesma operação 

Divulgação

o contador é suspeito de ser o “operador de um esquema de lavagem de dinheiro através de prêmios da loteria Federal”

a 1ª vara de Crimes Tribu-
tários, organização Cri-
minosa e lavagem de 
Dinheiro da Justiça es-

tadual de São Paulo determinou 
o bloqueio de R$ 40 milhões em 
imóveis e ônibus de integrantes 
do PCC e do contador João Muniz 
leite, que foi responsável pelo 
imposto de Renda do ex-presi-
dente luiz inácio lula da Silva e, 
até hoje, cuida da contabilidade 
e divide sala com empresas do 
filho do petista, Fábio luís lula 
da Silva, o lulinha.

o pedido foi feito pelo delegado 
Fernando Santiago, e endossado 
pelo Ministério Público Estadual 
de São Paulo. além de Muniz, 
atinge o traficante de drogas 
anselmo Becheli Santa Fausta, 
o Cara Preta, considerado um 
dos principais fornecedores de 
drogas do Primeiro Comando da 
Capital (PCC), e seu sócio, Silvio 
luiz Ferreira, o “Cebola”, chefe da 
Sintonia do Progresso, o setor que 
cuida do tráfico doméstico man-
tido pela facção. Santa Fausta foi 
morto, em dezembro de 2021, em 
uma emboscada na zona leste. 

a medida da Justiça atingiu 
250 ônibus da uPBus, a em-
presa de ônibus comprada por 
Santa Fausta supostamente com 
o dinheiro lavado nas loterias. a 
uPBus mantém contrato de R$ 
660 milhões com a Prefeitura 
de São Paulo e toma conta de 13 
linhas de ônibus na zona leste. 

além de Santa Fausta, Cebola, 
que está foragido, faz parte da 
diretoria da empresa. o seques-
tro dos ônibus e não das contas 
da empresa serviu para que ela 
não paralise seu funcionamento, 
prejudicando os usuários.

o contador é suspeito de ser o 
“operador de um complexo es-

quema de lavagem de dinheiro 
através de prêmios da loteria Fe-
deral”. Como mostrou o Estadão, 
Muniz, ao lado da esposa, ganhou 
em loterias federais 55 vezes so-
mente no ano de 2021. Segundo 
a contagem final da Polícia Civil, 
o montante lavado pelo contador 
em prêmios na loteria chegou aos 

R$ 40 milhões. Do total, R$ 16 
milhões ficaram com o contador e 
o restante teria ficado com Santa 
Fausta. Em diversas ocasiões, os 
valores das apostas superavam 
o dos prêmios obtidos, com ex-
ceção de dois prêmios de R$ 16 
milhões na Mega Sena. 

o ex-presidente lula não é alvo 
da investigação. Muniz é contador 
da família do ex-presidente até 
os dias atuais. levam o logo da 
JMl assessoria Contábil e Fiscal 
os documentos de cadastro, na 
Junta Comercial de São Paulo, em 
fevereiro de 2022, da mais recente 
empresa criada por lulinha, a llF 
Tech Participações lTDa, sedia-
da no apartamento onde o filho 
do ex-presidente reside. o imó-
vel está em nome do empresário 
Jonas Suassuna, que foi sócio de 
lulinha e proprietário formal do 
sítio Santa Bárbara, em atibaia, 
propriedade em razão da qual lula 
foi processado na lava Jato. 

o advogado de João Muniz, Jor-
ge Delmanto, afirmou ao Esta-
dão que vai “acessar o processo”, 
para, então se manifestar sobre 
a investigação. “adianto apenas 
que a empresa de Contabilidade 
tem mais de 30 anos de atuação, 
com mais de 60 funcionários e 
média de 1000 clientes ativos, 
sendo empresa voltada ao pro-
fissionalismo, legalidade, ilibada 
e com postura ética em todos os 
casos”, disse.
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Festival Folclórico do Am recebe 
mais de 20 mil pessoas em 4 dias
O festival, que iniciou 
no último domingo (12), 
segue até o dia 23 deste 
mês, a partir das 19h, 
com entrada gratuita

O 64° Festival Folclórico 
do Amazonas já recebeu 
mais de 20 mil pessoas em 
apenas quatro dias. Rea-

lizado no Centro Cultural Povos 
da Amazônia (CCPA), no Distrito 
Industrial, Zona Sul de Manaus, o 
festival iniciou no último domingo 
(12) e vai até o dia 23 deste mês, 
sempre a partir das 19h, com 
entrada gratuita. 

A festa é promovida pela Pre-
feitura de Manaus, em parceria 
com o governo do Amazonas. O 
diretor-presidente da Fundação 
Municipal de Cultura, Turismo 
e Eventos (Manauscult), Alonso 
Oliveira, conta que a presença 
do público superou as expecta-
tivas da prefeitura nos primei-
ros dias do festival. Para ele, o 
sucesso do evento é fruto de 
um trabalho integrado entre as  
secretarias municipais.

“Nós iniciamos no dia 12 de junho 
e a nossa expectativa inicial de 
público para a primeira noite era 
de 10 mil pessoas, conseguimos 
atingir essa meta, e nesses quatro 
dias tivemos a presença de um 
público de mais de 20 mil pessoas 
de forma transitória, aqui no Cen-
tro Cultural Povos da Amazônia. 
Tudo isso é fruto de muito plane-
jamento, hoje estamos realizando 
esse evento com a participação e 
integração de todas as secretarias 
do município”, ressalta.

Quadrilhas, cirandas, cacetinho, 
tribos, boi-bumbá, danças nacio-
nais, internacionais e nordestinas 
das categorias Bronze e Prata, se 
apresentam na arena do CCPA. Os 
horários e a programação com-
pleta do festival podem ser con-
sultados no site da Manauscult 

ANTÔNIO PEREIRA/SEMCOM

Quarta noite do 64° Festival Folclórico do Amazonas agitou o público no Centro Cultural Povos da Amazônia. Quadrilhas e cirandas se apresentam

família, tem segurança, as mesas 
estão liberadas para as pessoas 
poderem assistir mais próximo, 
tem barracas com comidas típi-
cas, espaço para as crianças, eu 
recomendo o evento”, comenta.

A apresentação da quarta noite 
do evento ficou a cargo dos gru-
pos folclóricos: Cabras do Capitão 
Cabeleira (dança nordestina), Xa-
meguinho do Xote (dança nacio-
nal), Jai Oh (dança internacional), 
Anjos do Faroeste (quadrilha de 
duelos), e Junina Diva (quadrilha 
tradicional), que empolgaram o 
público presente.
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UEA celebra lançamento de obras literárias
DANIEL BRITO/UEA

A Editora da Universidade do 
Estado do Amazonas (UEA) lan-
çou, nesta semana, três livros da 
Coleção Multiáreas. O evento 
de lançamento aconteceu no 
auditório do Casarão de Ideias 
e contou com a participação dos 
autores das obras. Uma série 
de lançamentos, de 12 livros da 
coleção, estão previstos para 
ocorrer nos dias 22 e 29 deste 
mês e 6 de julho.

Foram lançados os seguintes 
livros: “As crianças perambu-
lantes-trabalhadoras, traba-
lhadoras-perambulantes nas 
feiras de Manaus – Um olhar 
a partir da sociologia da infân-
cia”, por Evelyn Lauria Noronha; 
“Princípios básicos de meteo-
rologia dinâmica”, organizado 
por José Augusto Paixão Vei-
ga; e “A imprensa operária no 
Amazonas (1891-1920) – algu-
mas dimensões”, por Luciano 
Everton Costa Teles.

A autora e professora da 
UEA, Evelyn Noronha, ressal-
tou o sentimento de gratidão 
por estar entre as primeiras a 
lançar obra literária por meio 
do projeto.

“Estou feliz por estar aqui, 
especialmente por representar 
a universidade onde trabalho há 
muitos anos. Precisamos, cada 
vez mais, fazer os lançamentos 
para dar retorno à sociedade 
e fazer com que a população 
reflita sobre as temáticas abor-
dadas”, frisou Evelyn.

Representando a diretora da 
Editora da UEA, Isolda Prado, a 
diretora executiva da editora, 
Sindia Siqueira, destacou que  
é o primeiro lançamento após o 
início da pandemia de Covid-19.

“Esse evento é um marco, 
pois inicia uma sequência de 
lançamentos de obras muito 
interessantes e que são fruto 
do trabalho desenvolvido na 

editora da universidade. Além 
disso, inauguramos o projeto em 
parceria com o Casarão, que tem 
o objetivo de fomentar a cultura 
em nossa região”, ressaltou.

O diretor-geral do Centro 
Cultural Casarão de Ideias e 
professor da UEA, João Fer-
nandes Neto, pontua que a 
parceria entre a universidade 
e o Casarão é fundamental 
para fortalecer as atividades 
de promoção da cultura e di-
fusão do conhecimento.

“É sempre importante que a 
UEA possa contar com parceiros 
para potencializar os resulta-
dos positivos de obras espe-
ciais como essas. Esse é um 
momento festivo, que marca o 
novo jeito de pensar no forta-
lecimento dessas ações. Quem 
ganha é a sociedade, pois este 
é o maior papel da universidade: 
de trazer benefícios à popula-
ção”, comentou.

educação

Lançamento está previsto para ocorrer nos dias 22 e 29 de junho e 6 de julho

(manauscult.manaus.am.gov.br) 
ou diretamente pelo link https://
bit.ly/64°FFA.

A assistente social Gracilene 
Medeiros, 45, que prestigiou a 
quarta noite do festival, elogia 
a organização e policiamento 
do evento.

“Eu achei tudo muito organizado, 
está muito bom, vi que a população 
retornou com força total. Por con-
ta da pandemia, nós ficamos por 
muito tempo sem nenhuma atra-
ção, sem nenhuma diversão. O que 
eu pude observar hoje é que aqui 
está muito organizado, cheio de Público surpreendeu a Prefeitura de Manaus e passou dos 20 mil nos primeiros dias

ANTÔNIO PEREIRA/SEMCOM
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Autoabastecimento preocupa 
frentistas e sindicatos no AM
Decisão em SC permitiu 
o autoabastecimento, 
mas TRF 4 derrubou 
semanas depois

ACERVO PC-AM

Enquanto frentistas temem o autoabastecimento, advogados apontam que o autosserviço fere a lei. Prática foi derrubada em SC

   Gabriela Brasil

Diante de uma decisão ju-
dicial que aconteceu em 
Santa Catarina, na qual 
o juiz permitiu o serviço 

de autoabastecimento em um 
posto de gasolina do estado, a 
classe frentista de Manaus teme 
que a situação, sem precedentes, 
passe a avançar no restante do 
país, chegando ao Amazonas. No 
Sul, a decisão foi derrubada pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4), em Porto Alegre.

Para os trabalhadores da área, 
caso a decisão, que foi proferida 
no final de abril, passe a valer para 
o Amazonas, em algum momento, 
milhares de pessoas perderiam 
seus empregos, algo que agra-
varia ainda mais a questão do 
desemprego no estado.

A situação do desemprego é 
significativa no Amazonas, visto 
que, segundo os dados do IBGE, a 
taxa registrada em 2022 é de 13%.

Há um Projeto de Lei, identifi-
cado por 2302/2019, que permite 
o autoabastecimento nos postos 
de gasolina em todo o territó-
rio nacional – ele está pronto 

para a pauta na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços 
(CDEICS). Caso esse PL seja apro-
vado, anula o Projeto de Lei Nº 
9.956, sancionado em 2000, que 
proíbe o autosserviço nos postos 
de gasolina.

Conforme Luiz Souza, de 25 
anos, que trabalha há um ano 
como frentista, o Projeto de Lei 
que permite o autoabastecimen-

to pelos clientes é um desrespei-
to para a classe frentista, pois 
muitos trabalhadores vão perder 
a única renda que sustenta toda 
uma família.  

“Como é que vamos colocar o 
pão de cada dia em nossa mesa, os 
alimentos para a nossa família, se 
a gente parar de trabalhar? Esse 
projeto de lei não deveria existir 
nem em Manaus nem em canto 
nenhum, porque cada frentista 

está ali buscando um futuro não 
só para si, mas para sua família. 
Queremos dar um mundo me-
lhor para os filhos, como uma 
boa escola e uma casa”, afirma 
o frentista.

O que diz o sindicato?
Segundo o presidente do Sindi-

cato dos Empregados em Postos 
de Serviços de Combustíveis e De-
rivados de Petróleo (Sinpospe-

tro) do Amazonas, Adonay Gomes, 
o sindicato se preocupa, porque 
há um risco de aproximadamente 
16 mil frentistas do estado perde-
rem seus empregos. “Imagina 16 
mil pessoas desempregadas, olha 
o caos que vai ser para o estado”,  
questiona Adonay.

O presidente do Sinpospetro 
do Amazonas também ressal-
tou a grande importância dos 
frentistas para a sociedade, por 
serem contribuintes e pagarem  
seus impostos. 

Contra a lei
Conforme o advogado Paulo Al-

meida, especialista da área traba-
lhista, o autoabastecimento fere 
o artigo 1º da lei 9.956/003, que 
proíbe o autosserviço nos postos 
de combustível em todo o Brasil, 
ou seja, sem a necessidade do 
trabalho dos frentistas. 

O advogado também explica 
que o frentista oferece ao con-
sumidor um atendimento espe-
cializado e com segurança.

“É de suma importância a aná-
lise que, sem o frentista, quem 
abasteceria seria o próprio con-
sumidor, que poderia estar cor-
rendo risco pela falta de seguran-
ça, por ter que abastecer sozinho 
em postos de gasolinas, em locais 
violentos, como também por cor-
rer perigo de vida por explosões 
pelo manuseio de bombas de 
combustíveis sem a devida apti-
dão”, diz o advogado.



Maiara Ribeiro

Ser defensor das causas 
socioambientais na Ama-
zônia é extremamente 
perigoso, para além do 

caso de Bruno Pereira e Dom 
Phillips. Desde 1988, quando o 
ativista político Chico Mendes 
foi assassinado por donos de 
terra de seringais, o problema 
é presente. De acordo com um 
relatório da ONG Internacio-
nal Global Witness, em 2020, 
o Brasil foi o quarto no ranking 
de países onde ativistas am-
bientais mais foram assassina-
dos, atrás apenas de Colômbia,  
México e Filipinas.

Nesta semana, a confissão do 
assassinato do indigenista Bru-
no Pereira e do jornalista in-
glês Dom Phillips, pelos irmãos 
Oseney e Amarildo da Costa, 
trouxe à tona o foco para o  
problema novamente.

Em 2021, quando entrou em 
vigor o Acordo de Escazú (Acordo 
Regional sobre Acesso à Infor-
mação, Participação Pública e 
Acesso à Justiça em Assuntos 
Ambientais na América Latina 
e no Caribe), o Brasil, que foi 
um dos articuladores do projeto, 
ficou apenas como espectador, 
sem direito ao voto.

Foi o primeiro tratado para pre-
ver a proteção de ambientalistas. 
O documento, porém, precisava 
ser ratificado nos congressos 
dos países signatários, o que 
não aconteceu até hoje.

Especialistas e profissionais 
que atuam em defesa da causa 
socioambiental da Amazônia di-
zem que a criminalidade ameaça 
a vidas dos povos indígenas e 
dos ribeirinhos residentes nas 
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Criminalidade é ameaça a 
trabalho em prol de ‘indefesos’

Ativistas ambientais 
que atuam em defesa 
dos povos indígenas 
são resistentes em 
um cenário sem apoio 
e defesa. Povos indí-
genas e ribeirinhos 
são principais alvos 

ARquIvO PESSOAL

caso bruno e dom

localidades.
Alana Manchineri, bióloga e 

técnica de comunicação da Co-
ordenações das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasilei-
ra da região do Alto Purus, afirma 
que a falta de acessibilidade para 
se chegar até os territórios de 
reserva indígena, além da falta 
de acesso permanente à comu-
nicação, é um dos problemas a 
se destacar, pois só existem dois 
tipos de tráfego: fluvial e aéreo.

“A minha aldeia é muito perto 
do Peru, que também está so-
frendo com invasão de madei-
reiros. Também há a questão 
de desmatamento, o garimpo, 
que tem muito na região. Se 
houver um ataque no território, 
dificilmente a gente fica sabendo 
porque não tem acesso à liga-
ção (de imediato). A gente está 
lidando com pessoas para além 
dos ‘pequenos’”, relata Alana.

A ativista afirma ainda que é 
necessário punir os verdadeiros 
culpados e, além disso, é preciso 
apontar para o direcionamento 
certo: fazer a demarcação dos 
territórios indígenas, proteger a 
vida destes e dos ribeirinhos que 
habitam nessas regiões, além de 
gerar empregabilidade e renda 
de maneira correta. Há o fato de 
que garimpeiros e madeireiros 
oferecem dinheiro, de valores 
injustos em relação à mão de 
obra, para comunidades que es-
tão com necessidades.

“Algo interessante que eu ouvi 
de amigos é que o Bruno (Pereira, 
o indigenista) não encontrava 
culpados entre indígenas e ri-
beirinhos, mas sim vítimas. quem 
é que quer morrer por conta de 
uma doença que o mercúrio traz? 
Ninguém. Mas a pessoa não quer 
passar fome e aceita negócios 
com garimpeiros e invasores de 
terra. Então, é preciso pensar em 
uma alternativa que gere renda 
e não cause impacto ambien-
tal naquela localidade”, disse  
a comunicadora.

solidariedade aos ‘pares’
O geógrafo e ambientalista 

Carlos Durigan, de 56 anos, disse 
que o assassinato da dupla trou-
xe tristeza para todos.

“O sentimento é de tristeza 
profunda. Para quem atua na 
Amazônia, em defesa dos povos 
indígenas, quilombolas, agroex-
trativistas e do nosso patrimônio 
natural, esse é um momento de 
dor e solidariedade, tanto pelas 
famílias e amigos de Bruno e 
Dom, quanto pelos povos in-
dígenas do Javari, que seguem 
ameaçados”, lamenta.

O ambientalista também exige 
justiça pelo que aconteceu e 
destaca que é preciso apurar e 
punir criminosos que cometem 
crimes como este. “Muitos cri-
mes similares até hoje não foram 
esclarecidos. Também é preciso 
que a gestão pública se faça 

presente e atue pela proteção 
efetiva de territórios indígenas e 
quilombolas, além de unidades 
de conservação”, afirma.

Durigan afirma que atual-
mente os tempos são difíceis, 
a gestão das políticas públicas 
socioambientais tem sido deses-
truturada e isso certamente tem 
influência na crescente violência 
a servidores de órgãos como 
a Fundação Nacional do Índio 
(Funai), o Instituto Chico Men-
des de Biodiversidade (ICMbio) 
e o Instituto Brasileiro do Meio 

O geógrafo e ambien-
talista Carlos Durigan, 
de 56 anos, disse que 
o assassinato trouxe 
tristeza para todos

Ambiente (Ibama), além de lide-
ranças e ativistas.

O geógrafo espera que toda a 
visibilidade que esse caso ga-
nhou internacionalmente traga 
inspiração para mudar a reali-
dade de ambientalistas e defen-
sores da causa socioambiental.

“Infelizmente, é mais um fato 
que atrai a atenção de forma 
negativa. Espero que as histó-
rias de vida de Bruno e Dom 
e sua luta possam inspirar a 
mudança da dura realidade que  
vivemos”, concluiu.

Para Alana Man-
chineri, a falta de 
acesso permanente 
à comunicação é um 
dos problemas em 
relação à proteção 
de povos indefesos
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Putin diz que nada será como 
antes na nova ordem mundial

Naquele que foi o discurso 
mais agressivo desde que a 
Rússia lançou a invasão da 
Ucrânia, Putin deixou claro 

a forma como encara as relações 
internacionais, referindo-se às “mu-
danças tectônicas verdadeiramente 
revolucionárias” na política mundial 
“que já não são possíveis de ignorar”.

O discurso no Fórum Económi-
co de São Petersburgo serviu para 
que Putin expusesse a sua visão da 
ordem geopolítica actual, à luz da 
invasão lançada pelo Kremlin, ao 
mesmo tempo em que apresentava 
a Rússia como um ator indispensável 
e sólido no novo xadrez mundial. O 
alvo principal de Putin foram os EUA 
e os seus aliados, que, depois do 
fim da Guerra Fria, se comportaram 
como “deuses na Terra, sem deveres, 
apenas interesses”. “Pensam que o 
domínio do Ocidente sobre a política 
e a economia globais é uma cons-
tante, mas nada é eterno”, declarou.

A ideia de uma nova ordem mundial 
voltaria a ser aflorada por Putin no 
final do discurso, garantindo que a 
Rússia entra nela como uma “nação 
poderosa e soberana”. “É óbvio que 
as regras e a essência da nova ordem 
mundial serão ditadas pelos Estados 
fortes e soberanos”, afirmou. Todos 
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Aumentos serão automáticos ao consumidor

bRASIL

REUTERS

Consumidor vai pagar mais caro por combustível
Da Redação

Os reajustes anunciados pela Pe-
trobras vão ter impacto direto no 
bolso do consumidor já neste sá-
bado (18), dizem representantes dos 
postos. 

No caso do diesel, esse aumento 
direto será de ao menos R$ 0,63 
por litro. Na gasolina, o consumidor 
vai sentir pelo menos o litro R$ 0,15 
mais caro.

Esse aumento corresponde ape-
nas a parte da margem de lucro da 
estatal e não está incluído ainda a 
parte da revenda. Por isso, o peso 
na bomba deverá ser ainda maior, 
afirmam representantes do setor 
sob condição de anonimato.

No IPCA, o índice oficial da inflação, 
o aumento de 5,18% na gasolina e 
de 14,25% no diesel, anunciado pela 
estatal, o peso deve ser diluído entre 
os meses de junho e julho. Segundo 
um representante do setor, “os au-
mentos já estavam sendo esperados 
e por isso grande parte do setor como 
um todo já está com tudo pronto 
para virar os preços”.

Os aumentos serão praticamente 
automáticos ao consumidor porque 
há muita pressão nos custos, com 
as margens já pressionadas. Pro-
curada, a Fecombustível ainda não 
se posicionou. 

Segundo a Petrobras, a parcela 
da estatal no preço ao consumidor 
da gasolina passará de R$ 2,81, em 
média, para R$ 2,96 a cada litro 
vendido na bomba. Uma variação de 
R$ 0,15 por litro. NO caso do diesel, 
a fatia da estatal passou de R$ 4,42 
para R$ 5,05 a cada litro vendido 

na bomba.
Segundo a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), o litro da gasolina 
nos postos chega a ser encontrado 
por R$ 8,49 no brasil. 

Na última semana, o preço médio 
ficou em R$ 7,247 no país, uma 
alta em relação à semana anterior, 
quando ficou em R$ 7,218. O diesel 
ficou estável, em R$ 6,88, na duas 
últimas semanas.

bolsonaro chama de traição
Em visita ao Rio Grande do Norte 

o presidente Jair bolsonaro respon-
sabilizou a Petrobras pelo aumen-
to dos combustíveis anunciado na 
sexta-feira e disse que o reajuste é 
“uma traição para com o povo brasi-
leiro” e que vai pedir a instalação de 
uma CPI para investigar o presiden-
te, os diretores e os membros dos 
conselhos da estatal.  “É uma traição 
para com o povo brasileiro. O presi-
dente da Petrobras, o diretor e seu 
conselho traíram o povo brasileiro. 
O lucro da Petrobras é uma coisa 
que ninguém consegue entender, 
algo estúpido. Ela lucra seis vezes 
mais que a média das petrolíferas 
de todo mundo”, disse Jair bolsonaro 
em entrevista a rádio 96 FM.

Segundo ele, as petrolíferas fora 
do brasil reduziram a margem de 
lucro para atender aos anseios da 
sua população em momentos de 
crise. “A Petrobras, só no primeiro 
trimestre deste ano, lucrou R$ 44 
bilhões. E você tem como reduzir 
essa margem de lucro porque está 
previsto na lei de estatais que ela 
tem que ter um fim social. E ela não 
se preocupa com o social, se preo-
cupa apenas com o lucro”.

Postos

Presidente Russo fez um discurso agressivo e falou em nova ordem mundial 

os restantes estão “condenados a 
continuar a ser colônias sem di-
reitos”.

Entre os atores que Putin vê como 
fracos nessa nova ordem mundial 
está a União Europeia, outro dos 
grandes alvos do seu discurso, que 
está “a dançar a música tocada por 
outros”. O Presidente russo disse 
que o “blitzkrieg econômico” impos-
to sob a forma de sanções por causa 
da invasão é “louco e irrefletido” e 
garantiu que são os países europeus 
que sofrem com esta política.

Prevendo que os países da UE 
venham a perder 400 mil milhões 
de dólares por causa das sanções 
e um aumento da desigualdade no 
espaço europeu, Putin acredita que 
o radicalismo vai aumentar, levando 
a uma “mudança das elites” políticas.

Quanto ao impacto no próprio país, 
Putin disse que a economia russa se 
mantém sólida, embora tenha ape-
lado aos empresários russos para 
investirem no país. “É mais seguro 
investir na sua própria casa. Os que 
não quiseram ouvir isto perderam 
milhões no estrangeiro”, afirmou.

A tese de que as autoridades ucra-
nianas estariam a conduzir um geno-
cídio contra a população russófona, 
maioritária no Leste do país, tem 
sido usada como justificativa para a 
invasão militar pela Rússia. No en-
tanto, não existem quaisquer provas 
de que esse genocídio estivesse em 
curso ou sequer em preparação. 

Putin apresenta a Rússia 

como ator indispensável  

no novo xadrez mundial



Governo realiza Fórum Permanente 
de Desenvolvimento Sustentável

Economia
Manaus, sábado e domingo 18 e 19 de Junho de 2022
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   Da redação

 

Com o objetivo de fortalecer a 
matriz econômica com ativida-
des que apresentam potencial 
no Amazonas, o governo do 

Estado, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Sedecti), pro-
move nos dias 20 e 21 de junho, o Fó-
rum Permanente de Desenvolvimento 
Sustentável e a 296ª Reunião Ordiná-
ria do Conselho de Desenvolvimento 
do Amazonas (Codam). A iniciativa 
prevê a criação de um plano estra-
tégico para alavancar e diversificar 
a economia do Amazonas. O evento 
inicia às 8h30 no salão Rio Solimões 
do Palácio Rio Negro, bairro Centro, 
na zona sul.

Mais que um modelo de diversifica-
ção econômica, o Fórum é um com-
promisso do Governo do Amazonas 
que foi desenhado para discutir e criar 
alternativas que gerem ocupação e 
renda para a população da capital e do 
interior, fortalecendo e complemen-
tando a economia do Polo Industrial de 
Manaus (PIM). Para o interior, a ideia 
é trabalhar a expansão de lavouras 
industriais (cacau, café, açaí e outras 
culturas), assim como, incentivar o 
uso sustentável dos recursos natu-
rais, a exemplo do manejo florestal 
sustentável. 

Para o titular da Sedecti, Angelus 
Figueira, os novos vetores que serão 
discutidos, no Fórum, podem mudar o 
rumo da economia do estado a curto, 
médio e longo prazo. “A orientação do 
governador Wilson Lima é trabalhar 
um Fórum de discussão permanente 
para que seja possível investir nos 
potenciais que temos. Vamos focar em 
vetores que possam, não só dinamizar 
nossa economia, mas fortalecer cami-
nhos, como a bioeconomia, o manejo 
florestal sustentável, a indústria de 
petróleo e gás, a mineração susten-
tável e a economia criativa. Tudo, 
é claro, com muita responsabilidade 
ambiental e dentro do que a Lei per-
mite”, resumiu Figueira.

Parcerias 
O evento conta com apoio da Funda-

ção de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas (Fapeam) e da Agência 
de Cooperação Técnica Alemã - GIZ, 

além da participação de instituições 
de todos os segmentos público e pri-
vado que promovem, direta e indire-
tamente, a economia do estado, assim 
como, a presença de empresas com 
potencial investidor.

A programação inclui a realização 
de palestras e exposições divididas 
em seis eixos: Polo Industrial de Ma-
naus; Comércio, Serviço e Turismo; 
Serviços Florestais; Mineração, Óleo 
e Gás; Agropecuária Sustentável; Bio-
economia e Inovação.

Atores 
Participarão do fórum, as Federações 

das Indústrias do Estado do Amazonas 
(Fieam); dos Trabalhadores na Indústria 
do Estado do Amazonas (FTIAM); dos 
Trabalhadores Rurais e Agricultores e 
Agricultoras Familiares do Estado do 
Amazonas (Fetagri); do Comércio do 
Amazonas (Fecomercio) e da Agricul-
tura e Pecuária do Amazonas (Faea); 
além do Centro da Indústria do Estado 
do Amazonas (Cieam); da Empresa Es-
tadual de Turismo do Amazonas (Ama-
zonastur); das Secretaria de Estado 
de Produção Rural (Sepror) e Cultura 
e Economia Criativa; da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
do Amazonas (SAF/Mapa).

Além de instituições de ensino, pes-
quisa e assistência ao produtor, como 
a Universidade do Estado do Amazo-
nas (UEA); Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam); Instituto Federal 
do Amazonas (Ifam); Instituto Nacio-
nal de Pesquisas da Amazônia (Inpa), 
Centro de Biotecnologia da Amazônia 
(CBA); Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa); Instituto 
de Desenvolvimento Agropecuário e 
Florestal Sustentável do Amazonas 
(Idam) e ainda prefeituras municipais, 
associações de municípios e empresas 
como a Mil Madeiras e Eneva.

Potencialidades 
A ideia de diversificação econômica 

inclui atividades como a exploração do 
gás, potencialidade comprovada e em 
plena expansão, o manejo florestal 
que tem como diretriz a conservação 
da floresta e a produção sustentável.

Atualmente, o estado conta com 
cerca de 32 milhões de hectares de 
florestas passíveis de fazer manejo 

florestal sustentável. Desse total, já 
estão sendo habilitados mais de 2,5 
milhões de hectares para início ime-
diato do plano de manejo.

Outros ativos da bioeconomia como 
o pirarucu de manejo, conhecido como 
“a pérola do extrativismo moderno”. 
E, ainda, atividades de potencial eco-
nômico no interior do Estado como a 
piscicultura (criação de peixes), óleos 
vegetais, farinha, banana, açaí, cacau 
e castanha-do-Brasil.

No turismo, a ideia é mostrar a di-
versidade local de forma sustentável 
e criativa, priorizando roteiros que va-
lorizem as belezas naturais da região.

Na inovação tecnológica, a Sedecti 
e instituições parceiras irão apoiar as 
startups, que na maioria são lideradas 
por jovens, trazem soluções inova-
doras para atender necessidades do 
mercado. A economia criativa também 
está ligada à inovação e essa iniciativa 
gera conteúdo de consumo, de bens 
e serviços.

Codam 
Na ocasião, o Conselho de Desen-

volvimento do Estado do Amazonas 
(Codam) realizará a 296ª Reunião 
Ordinária com foco na discussão e 
aprovação de projetos de interesse 
econômico, social e na formulação da 
política de incentivos fiscais e extra-
fiscais do estado.

O Codam aprovou, no período de 
2019 a 2021, um total de 609 projetos, 
resultando em R$ 36,11 bilhões em 
investimentos e na geração projetada 
de 22.771 novos postos de trabalho.

Em 2022, nas duas últimas reuniões 
do Codam que foram realizadas nos 
meses de fevereiro e abril, foram apro-
vados o montante de R$ 3,5 bilhões 
em investimentos previstos para os 
próximos três anos, com mão de obra 
projetada para 2.954 novos postos de 
emprego para o Amazonas.

O Conselho de Desenvolvimento do 
Estado do Amazonas (Codam) é um 
órgão colegiado, vinculado ao gabi-
nete do Governador do Estado, ten-
do o governador como presidente e 
o secretário da Sedecti, como vice-
-presidente.

O calendário anual, resoluções e as 
pautas das Reuniões do Codam estão 
disponíveis no site da Sedecti (www.
sedecti.am.gov.br), na aba Codam.

DIVULGAçãO

Programação:

20/06
08h às 9h - Abertura de 

instalação do Fórum Perma-
nente de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas e 
da 296ª (ducentésima no-
nagésima sexta) - Reunião 
Ordinária do Conselho de 
Desenvolvimento do Ama-
zonas (CODAM).

9h às 10h – Reunião do 
Codam e assinatura da re-
solução de aprovação dos 
projetos do Polo Industrial 
de Manaus (PIM).

10h às 12h- Instalação do 
Fórum Permanente de De-
senvolvimento Sustentável 
do Amazonas e do Conselho 
Consultivo e Deliberativo do 
Fórum, assinatura do ato.

14h às 15h - Primeiro Pai-
nel: Polo Industrial de Ma-
naus (PIM) – Avanços e De-
safios.

15h às 16h- Segundo Pai-
nel: Avanços e desafios da 
área de comércio, serviços 
e turismo.

16h20 às 17h30 - Terceiro 
Painel: Serviços da floresta 
– avanços e desafios.

21/06
08h30 às 09h30 - Quarto 

Painel: Mineração, Óleo e 
Gás – Avanços e Desafios.

09h30 às 10h30 - Quinto 
Painel: Agropecuária Sus-
tentável – Avanços e De-
safios.

11h às 12h - Sexto Painel: 
Bioeconomia e Inovação- 
Avanços e Desafios.

12h às 12h30 – Encerra-
mento

Evento ocorrerá nos 
dias 20 e 21 de junho 
com o objetivo de 
discutir novos vetores 
para fortalecer a 
matriz econômica do 
Amazonas

Governo acredita que discussões podem orientar nova economia para o Estado
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Da Redação

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria 
Municipal da Mulher, As-
sistência Social e Cida-

dania (Semasc), começou a en-
tregar, a partir de quarta-feira, 
15/6, as guias de pagamento do 
Auxílio Aluguel Operação Cheia 
2022 para as famílias residentes 
em áreas atingidas pela subida 
das águas do rio Negro. 

Neste ano, o valor do benefício 
está sendo reajustado para duas 
parcelas de R$ 600, após 10 anos 
sem reajuste, com o novo valor 
sendo equivalente ao dobro do 
que era repassado até o ano 
passado. 

O auxílio será pago, até o mo-
mento, para um total de 2.820 

D
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u
lg

A
çã

O

Prefeitura entrega 
guia de auxílio aluguel

Prefeitura começa 
a entregar guia de 
pagamento do Auxílio 
Aluguel para famílias 
atingidas pela cheia 

AfetAdos pelA CheiA

famílias com o cadastro efetivado 
pelas equipes da Semasc e da 
Defesa Civil. 

Esse número ainda deve au-
mentar já que o trabalho de ca-
dastramento avança conforme 
a subida do nível do rio Negro. 
“Como os cadastros ainda estão 
sendo realizados pelas equipes 
da Semasc nas áreas urbana e 
rural, o benefício será liberado 
em lotes. Nossas equipes estão 
trabalhando para validar os ca-
dastros no nosso banco de da-

dos e junto ao operador bancário 
para que os próximos lotes de 
pagamento estejam liberados no 
menor tempo possível”, afirmou a 
secretária da Semasc, Jane Mara 
Moraes.

A lista com os nomes dos be-
neficiários pode ser consultada 
no endereço eletrônico semasc.
manaus.am.gov.br/serviço_cida-
dao e então clicar no ícone “lista 
Auxílio Aluguel - Operação Cheia 
2022”. 

A Semasc montou uma força 
tarefa para ligar para as famílias, 
orientando sobre a entrega da 
guia de Pagamento. 

Quem não puder receber a guia, 
poderá se dirigir à sede da Semasc 
(Avenida Ayrão com avenida Fer-
reira, Centro) na sexta-feira, 17/6. 

Pagamento via aplicativo Car-
teira bB

Os beneficiários já podem fazer 
o download do app “Carteira bB” 
por meio da loja de aplicativos do 
celular, e seguir os passos.

O valor do benefício está 
sendo reajustado para 
duas parcelas de R$ 600
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Natural do de Matanzas, 
em Cuba, Ariel Galarraga 
trabalha como massa-
gista no Manaus FC 

Fernanda Lopes

O futebol não é construí-
do somente por atletas 
protagonistas de gols 
históricos ou defesas 

fascinantes. Com pouco reco-
nhecimento, profissionais são 
fundamentais para o desenvol-
vimento de um atleta longe dos 
holofotes e um desses cargos é 
o de massagista.

Natural de Matanzas, cida-
de de Cuba, Enny Ariel Galarra-
ga Aguiar, de 33 anos, trabalha 
há um mês como massagista 
no time de futebol amazonense 
Manaus Futebol Clube. Formado 
em fisioterapia, após passar um 
período trabalhando em Marga-
rita, na Venezuela, o imigrante 
cubano veio para a capital ama-
zonense por meio de uma excur-
são de um grupo de brasileiros.

“Fui para a Venezuela a tra-
balho e entrei aqui no Brasil 
mediante uma excursão de bra-
sileiros que estavam no país, 
passando por Margarita. Eles me 
trouxeram para esse país mara-
vilhoso. Aqui comecei a trabalhar 
como autônomo indo nas resi-
dências ou condomínios. Graças 
a um amigo que me indicou, fui 
contratado pela equipe de fute-
bol do Manaus FC”, destacou.

A vinda de Ariel Galarraga da 
Venezuela para o Brasil aconte-
ceu em janeiro de 2018 por con-
ta da crise socioeconômica, po-
lítica, humanitária e migratória 
que o país tem sofrido desde o 
final do governo de Hugo Chávez, 
adentrando o atual governo de 
Nicolás Maduro. 

Para quem pratica qualquer 
modalidade esportiva com con-
tato físico, a massagem espor-
tiva é uma grande aliada na 
prevenção de lesões. Como é o 
caso dos jogadores de futebol, 
que veem na massagem a prin-
cipal arma para acelerar o pro-
cesso de recuperação, reduzir a 
fadiga, as tensões musculares  
e articulares.

Trajetória
O massagista faz parte da es-

tatística de pessoas que saem 
dos seus países de nascença por 
motivos econômicos, estudos, 
reunião familiar, deslocamen-
to forçado (refúgio), questões 
ambientais e que lutam para 
reconstruir suas vidas longe  
de sua cultura. 

Dados do Comitê Nacional para 
os Refugiados (Conare) do Minis-
tério da Justiça (MJ), registrados 
em 2017, apontam que, em re-
lação ao ano de 2015, o número 
de cubanos que pediu ao órgão 
o reconhecimento do status de 
refugiado aumentou 352%.

Além da crise que se deparou 
no país natal, Ariel também per-
cebeu que a Venezuela estava 
em um momento difícil e resol-
veu imigrar. 

Quando chegou em solo bra-
sileiro, Enny Ariel começou tra-
balhando como massagista nas 
ruas, condomínios, bazares e até 
mesmo na praia da Ponta Negra. 
Precisando de um salário fixo 
para ajudar a sua esposa e fi-
lhos, logo conseguiu entrar para 
o time do Manaus FC.

“Estava trabalhando como au-
tônomo na Venezuela, mas es-
tava muito difícil com a ques-
tão de economia para conseguir 
as necessidades básicas como 
alimentação, saúde e pela fa-
mília. Tomei a decisão de mi-
grar para outro país e escolhi o 
Brasil, tanto pela proximidade e 
pela facilidade para me comu-
nicar com os brasileiros. Decidi 

redacao@emtempo.com.br | Bruna Oliveira

A vinda de Ariel 
Galarraga da Vene-
zuela para o Brasil 
aconteceu em 
janeiro de 2018

Imigrante conquista  
espaço no Manaus FC

Quando chegou em solo brasi-
leiro, Enny Ariel começou tra-
balhando como massagista nas 
ruas, condomínios, e bazares 

MANAus FC 

tentar uma vida melhor aqui no 
Brasil. Nunca imaginei que po-
deria fazer parte de um time de  
futebol”, relembra. 

No decorrer da sua trajetória 
como profissional do ramo, Ga-
larraga destaca que o momento 
que mais o marcou foi ser con-
tratado como massagista de 
um grande clube de futebol do 
Amazonas, visto que há um tem-
po vivia com muitas dificuldades, 
mas atualmente se mantém de  
forma estruturada.

Profissional exemplar
O presidente do Manaus FC, 

Giovanni silva, destacou que 
Ariel é um profissional exem-
plar e conquistou o seu cargo no 
clube com empenho e respon-
sabilidade, mostrados por meio 
do seu trabalho voltado ao pro-
gresso e evolução dos jogadores 
que atuam no Gavião do Norte.

“O Ariel é um grande colabora-
dor, que assim como os demais 
vem se dedicando para fazer-
mos história dentro das quatro 
linhas. Conquistou sua oportuni-
dade aqui no Manaus com muito 
trabalho, dedicação e compro-
metimento, independentemen-
te de sua nacionalidade. Temos 
certeza que onde estiver, será 
sempre reconhecido por isso!”, 
pontuou.

O clube
Fundado em 5 de maio de 

2013, o Manaus Futebol Clube 
(mais conhecido como Gavião 
do Norte) é um clube de fute-
bol brasileiro da cidade de Ma-
naus, localizada no Amazonas. 
No mesmo ano da fundação, o 
time disputou a segunda Divisão 
Amazonense, onde foi campeão 
dos dois turnos e entrou para a 
lista de participantes da Primei-
ra Divisão do Campeonato Ama-
zonense de Futebol de 2014.

Com pouco menos de uma 
década, o Gavião do Norte já 
conta com uma história re-
pleta de conquistas que mui-
tos clubes amazonenses le-
varam décadas ou até mesmo  
nunca alcançaram.
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divulgação 

A área externa do 
Mané Garrincha re-
cebeu uma arena 
de 10.000 m², com 11 
quadras

os melhores do mundo no 
beach tennis estão em 
Brasília (dF) para o iTF 
Sand Series Brasília Clas-

sic’22, um dos maiores torneios 
oficiais da modalidade. 

a área externa do estádio Mané 
garrincha recebe neste domingo 
(19), atletas de 17 países para a se-
gunda edição do evento. além dos 
principais nomes do Brasil, estão 
na capital federal representantes 
de itália, venezuela, Espanha, ale-
manha, Rússia (iTF), Japão, Equa-

 

dor, Chile, Estados unidos, Bolívia, 
França, letônia, aruba, Holanda, 
lituânia e argentina.

o evento conta com parceria da 
Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania. um Ter-
mo de Fomento, no valor de R$ 1 
milhão, ajudou a garantir a loca-
ção e instalação das quadras de 
jogo, a locação de infraestrutura, 
a montagem de arquibancadas 
temporárias e o sistema de sono-
rização, iluminação e parte elétri-
ca do evento.

a área externa do Mané gar-
rincha recebeu uma arena de 
10.000 m², com 11 quadras. duas 
têm arquibancadas. uma para 
500 pessoas e outra para 2.000 
pessoas. o público conta, ainda, 
com praça de alimentação, muro 
de escalada, miniquadra de be-
ach tennis e um boulevard com 

apresentações musicais.
“o Ministério da Cidadania é o 

braço social e esportivo do go-
verno Federal. Competições com 
essa projeção internacional não 
só disseminam a modalidade, mas 
difundem um estilo de vida pau-
tado na prática frequente de ati-
vidades físicas, o que é essencial 
para um cotidiano mais saudável”, 
afirmou o ministro da Cidadania, 
Ronaldo Bento.

os líderes do ranking mundial, 
no masculino e feminino, partici-
pam do evento: o espanhol an-
tonio Miguel gomes viera e as 
italianas giulia gasparri e Ninny 
valentini. viera terá ao lado o ita-
liano Michele Cappelletti, quarto 
no ranking. gasparri e valentini 
jogarão como dupla número 1 do 
mundo. Já o italiano Mattia Spo-
to, vice-líder do ranking, volta ao 

país ao lado do francês Nicolas 
gianotti (5), com a parceria bus-
cando o bicampeonato. 

o Brasil contará com seus me-
lhores jogadores. No feminino, 
Marcela vita e vitória Marchezini, 
oitavas no ranking mundial, en-
tram em quadra para defender o 
título conquistado ano passado. 
Rafa Miiller, atual número 3 do 
mundo, jogará com a venezuelana 
Patty dias (4).

No masculino, o brasileiro andré 
Baran, oitavo do mundo, terá ao 
lado Nikita Burmakin, número três 
do ranking. Eles chegam motiva-
dos com a conquista do título no 
torneio de valinhos. Já vini Font 
(13º) estará jogando com o italiano 
Marco garavini (18º). E allan oli-
veira (10º) formará dupla brasilei-
ra com Thales Santos (12º) - vice-
-campeões no interior paulista.

o World Tour Sand Series Clas-
sic reúne os torneios mais impor-
tantes e com maior premiação na 
modalidade, como os grand Slams 
do tênis. “o Brasil é uma das refe-
rências do beach tennis no mun-
do, um dos principais centros de 
prática da modalidade, tanto no 
alto rendimento quanto como la-
zer”, afirmou Marcelo Magalhães, 
secretário especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania.

o Sand Series é um evento ofi-
cial da Federação internacional 
de Tênis (iTF), da Confederação 
Brasileira de Tênis e da Federa-
ção Brasiliense de Tênis, com a 
realização do instituto Pró Bra-
sil. Segundo estimativas dos or-
ganizadores, das duas milhões 
de pessoas que praticam o be-
ach tennis no mundo, 800 mil 
estão no Brasil.

GUERRA E FUTEBOL – O DIÁLOGO DEVE PREVALECER!
olá leitores!
Que a vida é cíclica, parece una-

nimidade percebida pela sociedade 
humana. uma espécie de ida e volta, 
alternando ora em tempos de paz e 
luz, ora na estupidez das guerras e na 
escuridão. Em pleno século XXi, no 
mais alto desenvolvimento tecnoló-
gico da história, das ciências e com 
o extraordinário avanço promovido 
pela internet, assistimos mais um 
conflito bélico!

a guerra entre ucrânia versus Rús-
sia é sem dúvida o pior cenário arma-
do ocorrido na Europa em décadas. 
até o início destas linhas, esta bata-
lha já dura 107 dias, afetando o mun-
do. o número de mortos e feridos de 
acordo com a oNu (organização das 
Nações unidas), é difícil de estimar. É 
impossível contar pela falta de aces-
so nas áreas de conflito. 

No esporte e neste combate euro-
peu, se faz necessário lembrar: “No 
esporte não há inimigo, nesta guerra 
não deveria!”. No futebol são adver-
sários enquanto durar a partida, o 
jogo, ao final devem cumprimentar-
-se cordialmente. Nesta guerra es-
pecífica as “nações envolvidas tem 
laços de sangue”, portanto não são 
inimigos naturais, pelo contrário.

Em ambos os cenários de guer-
ra e futebol, a violência gratuita e 

banal parece não dar oportunidade 
ao fair play (jogo limpo), ao diálogo. 
Parece que ninguém está com dis-
posição, ânimo e desejo de escuta, 
requisitos fundamentais para que 
o diálogo ocorra. a intransigência 
e a cegueira turvam os olhos dos 
envolvidos, não permitindo que a 
sensatez humana prevaleça.

o fair play não está na regra do fu-
tebol, mas funciona como um princí-
pio a ser seguido, em que se valoriza 
o espírito esportivo. Honra, lealdade, 
respeito pelos adversários e a si mes-
mo, são valores essenciais não só 
para o esporte, mas para a vida em 
sociedade. No esporte, o conceito de 
fair play está ligado à ética.

a analogia entre guerra e Futebol 
se faz necessário, pois, o que “acon-
tece no futebol” é um pequeno re-
corte do que acontece na vida em 
sociedade, no mundo. visão equivo-
cada a meu ver! analisemos: Sobre-
pujar o adversário ou inimigo deve 
ser o objetivo? derrotas históricas e 
humilhantes precisam ser vingadas? 
a falta de empatia entre os adversá-
rios colabora para acirrar os ânimos? 
a vitória a qualquer custo é válida?

o esporte futebol como fenô-
meno sociocultural, apesar dos 
problemas, demonstrou tentativas 
de reconstrução, a busca por uma 

“utopia de um mundo melhor, fra-
terno e menos violento”, entre os 
povos. Trago nestas linhas, alguns 
belos exemplos que devem ser 
constantemente relembrados. 

o primeiro exemplo de diálogo e 
trégua foi durante a 1ª guerra mun-
dial, a véspera de Natal, soldados 
alemães e ingleses cantavam jun-
tos músicas natalinas e resolveram 
largar suas armas para uma “Pelada 
no Campo de Batalha”. Naquele mo-
mento o futebol interrompeu a guer-
ra e superou os conflitos.  

Pelé já parou uma guerra! Quando 
atuava pelo Santos que fazia excur-
são pela África, parou um conflito 
conhecido como “guerra de Biafra - 
guerra Civil Nigeriana”. a equipe do 
Santos aceitou convite, só que para 
chegar ao estádio Beni City, na Ni-
géria, era preciso um “Cessar-Fogo”, 
uma “armistício durante o jogo”, no 
qual o Santos ganhou por 2 x 1 frente 
a seleção do Centro-oeste da Nigéria. 

a seleção de brasileira de Ronaldo, 
Rivaldo, Ronaldinho gaúcho, Rober-
to Carlos e outros, realizou partida 
contra um combinado Haitiano. Esse 
jogo em 2004, ficou conhecido como 
“Jogo da Paz”, o Brasil liderou missão 
no Haiti. a equipe se dirigiu ao estádio 
de Porto Príncipe, sentados em Tan-
ques de guerra a serviço da Paz. a 

partida teve lances de solidariedade, 
ataques de alegria e defesa dos direi-
tos humanos. inesquecível!

E o craque drogba! Ficou conheci-
do como o “Pacificador da Costa do 
Marfim” – Em plena guerra civil, após 
classificar pela primeira vez a partici-
pação da Seleção em Copa do Mun-
do. drogba fez um discurso em que 
pedia perdão de todos os lados, ge-
rando o primeiro cessar-fogo desde 
que o conflito havia começado. Me-
ses depois foi assinado um tratado 
de paz. 

outros casos isolados de Fair 
Play no futebol. – “o alemão Klose, 
maior artilheiro de Copas do Mun-
do”, em duas atitudes demonstrou 
ter boa formação ética. o primeiro 
quando jogava pelo Werder Bre-
men um pênalti inexistente e o 
segundo pela lazio, em gol com a 
mão. Em ambos os jogos se dirigiu 
ao árbitro dizendo que os gols fo-
ram feitos de forma ilegal. 

outro jogador do Werder Bre-
men, aaron Hunt entrou na área 
e caiu, o juiz marcou pênalti. Hunt 
levantou e antes que a polêmica 
aumentasse disse que não foi. Em 
entrevista falou   “Eu estava pro-
curando por um contato, eu queria 
um pênalti, foi por instinto. Eu pen-
sei sobre isso e eu não quero ven-

cer partidas dessa maneira”.
Em campeonato inglês, entre lee-

ds x aston villa. um jogador do aston 
villa caiu no meio de campo, a equi-
pe do leeds não parou e fez um gol. 
indignado com isso o técnico exigiu 
que após o centro a equipe do leeds 
ficasse parada permitindo o empate 
do aston villa. leeds united e Mar-
celo Bielsa ganharam troféu Fair Play 
por essa atitude esportiva.

a belíssima atitude do atléti-
co Nacional da Columbia jamais 
deve ser esquecida. - Propôs que 
a CoNMEBol desse o título da 
Copa Sul-americana após tragédia 
ocorrida com avião da Chapecoen-
se. o atlético além do Troféu Fair 
Play, teve reconhecimento mun-
dial pelo gesto de solidariedade e 
respeito ao adversário.  

o objetivo desta crônica dentre 
outros, é refletir sobre o papel con-
ciliador do esporte e a urgência na 
ação de dialogar, parece que temos 
que reaprender a fazê-lo. Finalizo 
me solidarizando ao povo ucraniano. 
“devemos exercitar a capacidade de 
se colocar no lugar do outro, pois é a 
base de tudo, base da civilização, da 
sociedade, da ética”. Nada justifica 
esta barbárie!

Precisamos de diálogo, bons exem-
plos e fair play sempre!

o evento conta com 
parceria da Secretaria 
Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania

Sand Series reúne os 
melhores do beach tennis
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Fernanda Lopes

Mais que um espetáculo, 
o Festival de Parintins 
é um conjunto de cria-
tividade, amor e paixão 

pela arte e pela cultura popular. 
Palco da rivalidade entre os bois 
Garantido e Caprichoso, o festi-
val é protagonizado pela criati-
vidade dos artistas com talento  
e originalidade. 

Conhecido por ser um retrato 
multicolorido da Amazônia, o ar-
tesanato parintinense é retrato 
de uma tradição milenar que re-
monta aos índios Sapupés, Mun-
durucus, Paravianas, Uapixanas, 
Tupinambás e Parintintim. A arte 
remete à diversidade cultural por 
meio do material da fauna e da 
flora amazônica. Penas, semen-
tes, cipós e um conjunto de outros 
itens naturais viram arte através 
das mãos hábeis dos artesãos.

“Quem nasce em Parintins já nas-
ce com o dom”, comentou o artista 
plástico D’angeles Andrade Elias.

Natural da “Ilha Tubinambarana” 
e atuando na área artística há mais 
de dez anos, o artista coleciona 
uma trajetória ao lado de inúme-
ras personalidades do estado do 
Amazonas e atualmente trabalha 
por conta própria. Nas vésperas do 
Festival de Parintins, D’angeles não 
poupa palavras ao descrever as 
expectativas para o evento. 

“Estou nesta empreitada como 
artista há mais de dez anos e há 
sete anos tenho um ateliê próprio. 
Ao longo do tempo vou moldando 
e me reconstruindo para demons-
trar a minha capacidade e a minha 
própria imaginação. Confecciono 
adereços em relação às manifes-
tações folclóricas. No que antecede 
o festival, já ficamos naquela ex-
pectativa para a criação em relação 
aos acessórios”, destacou o artista. 

Sobre o processo criativo para 
o desenvolvimento das peças, 
o artista plástico ressalta que 
a produção acontece de acordo 

Artistas de Parintins dão ‘formas 
e cor’ ao Festival Folclórico
Penas, sementes, cipós 
e um conjunto de outros 
itens naturais viram 
arte através das mãos 
hábeis dos artesãos

com o tema escolhido pelos bois. 
Neste ano, o Boi Caprichoso vai 
levar para a arena o tema “Ama-
zônia, nossa luta em poesia”. Já 
o boi-bumbá Garantido, busca o 
bicampeonato com o tema “Ama-
zônia do Povo Vermelho”.

“Decidimos junto com a Comis-
são de Arte. É sempre baseado 
pelo contexto histórico, traduzi-
dos pela sinopse do tema e pelos 
croquis estabelecidos de acordo 
com a noite. São três noites e cada 
uma representa uma abertura, 
que vem trazendo o tema como 
o principal foco. Dessa forma, são 
conduzidos os elementos para a 
formação do festival de Parin-
tins”, pontuou.

Imaginação e transformação são 
os principais lemas do trabalho 
que o artista desenvolve para os 
eventos artísticos e folclóricos do 
Estado. No decorrer do processo 
criativo para cada peça, D’angeles 

ressalta que a criação varia con-
forme inúmeros fatores, sejam 
esses o conforto, a valorização e 
a originalidade.

“A minha criação é baseada de 
acordo com a imaginação. Os artis-
tas, no geral, trabalham de acordo 
com a percepção. Às vezes estou 
trabalhando em um cocar e daque-
le elemento consigo transformá-
-lo. As inspirações vêm e aparecem 
sem a gente querer. Trabalhamos 
sempre com a perfeição e também 
de conduzir elementos que valori-
zem mais a peça. Também para que 
os itens possam ter mais conforto 
na hora da evolução”, disse.

Recomeço
O Festival de Parintins 2022 

volta a ser realizado após dois 
anos de paralisações por conta 
da pandemia da Covid-19. Duran-
te o período pandêmico, artistas 
parintinenses buscaram novas 

formas de conseguir uma renda 
em meio às dificuldades e a As-
sociação dos Artistas Plásticos de 
Parintins (AAPP) foi fundamental 
para contornar a situação.

O Festival Folclórico é uma das 
principais atividades econômicas 
no município e, de acordo com o 
presidente da AAPP, Rob Barbosa, 
a Associação atuou nas buscas de 
novas alternativas para diminuir o 
impacto dos efeitos da pandemia 
no trabalho e na renda das famílias 
dos trabalhadores. 

“O impacto da pandemia foi de-
vastador, mas a AAPP conseguiu 
buscar alternativas para amenizar 
as dificuldades dos seus associa-
dos, promovendo atividades vir-
tuais. Este festival de 
2022 é um recomeço 
de vida. Muitas pesso-
as se foram, mas es-
tamos aqui para tocar 
para frente o legado 

ARQUIVO PESSOAL 

O Festival de Parintins 2022 volta a ser realizado após dois anos de paralisações por conta da pandemia da Covid-19

por muitos deixados. O festival vai 
resgatar o poder ativo do povo 
parintinense, tanto na arte quanto 
na economia”, disse Rob Barbosa. 

A AAPP atua no incentivo das 
atividades artísticas na comuni-
dade e busca chamar atenção de 
crianças, jovens e adultos para 
essas atividades, livrando ou dire-
cionando um caminho que possa 
se tornar uma pessoa de bem.

Sobre o Festival
O Festival de Parintins acontece 

durante os dias 24, 25 e 26 de junho, 
na ilha de Parintins, localizada às 
margens do rio Amazonas, a 420 
quilômetros de Manaus. 

A festa cresceu e virou uma 
superprodução com a constru-
ção do “Bumbódromo de Parin-
tins”, uma arena onde aconte-
cem as apresentações. Nas três 
noites de disputa, o espetácu-
lo chega a atrair mais de 100 
mil pessoas além dos milhares 
de telespectadores acompa-
nhando por todos os meios de 
comunicação transmitindo o  
evento simultaneamente. 

O festival surgiu a partir de uma 
rivalidade iniciada há quase cem 
anos, quando dois “bois” come-
çaram a representar nas ruas de 
Parintins o folclore do boi-bumbá. 
Os bois encenam a lenda da Mãe 
Catirina, uma mulher que estava 
grávida e com desejo de comer 
língua de boi. Para satisfazê-la, 
seu marido, Pai Francisco, sacri-
fica o boi favorito do patrão, que 
ameaça matá-lo.

Quem salva Pai Francisco da 
morte é o Pajé, que ressuscita o 
boi antes da tragédia acontecer. 
Toda a lenda é ambientada no 
contexto da Amazônia: os povos 
indígenas, as criaturas e toda a 
mística do maior bioma do planeta.

O primeiro boi a representar essa 
história foi o Garantido, fundado  
em 1913. 

Nove anos depois, em 1922, 
apareceu o boi Galante, reno-
meado como Caprichoso em 1925. 
O Garantido usa a cor vermelha 
e o Caprichoso usa o azul. Nos 
primórdios, a disputa era informal 
e acontecia no centro da cidade 
de Parintins.

Com fantasias, músicas e ale-
gorias, a festividade cresceu e 
virou uma referência turística 
e cul- tural da região Norte.

Imaginação e transfor-
mação são os principais 
lemas do trabalho que o 
artista desenvolve

O artista plástico ressalta que a produção acontece de acordo com o tema escolhido pelos bois

ARQUIVO PESSOAL 
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Comic Con Experience 
Awards é o prêmio de 
um dos maiores eventos 
de cultura pop do País

   EM TEMPO 

A CCXP Awards anunciou 
a lista completa de con-
correntes ao prêmio, que 
conta com três indicações 

para o Amazonas. O quadrinista 
Ademar Vieira e o canal de notícias 
Mapingua Nerd estão entre os 
indicados amazonenses. Ademar 
concorre nas subcategorias “Me-
lhor Roteirista” e “Melhor Tira”. O 
Mapingua Nerd concorre a “Me-
lhor Canal/Criador Revelação”.

A entrega dos prêmios do Comic 
Con Experience Awards vai acon-
tecer em 15 de julho para celebrar 
os maiores nomes e títulos da 
cultura pop lançados em 2021.

 Ademar foi um dos quadrinis-
tas que participou da Semana do 
Quadrinho Nacional de Manaus, 
evento contemplado no Prêmio 
Amazonas Criativo, do Governo do 
Amazonas, por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia 
Criativa, em março deste ano.

“O Governo do Amazonas tem 
apoiado os nossos talentos, de 
forma democrática, por meio de 
editais que contemplam as mais 
diversas manifestações artísti-
cas. E ter uma indicação para o 
Estado, em um prêmio tão gran-
dioso quanto esse, é motivo de 
grande realização para a Secreta-

ria de Cultura”, afirma o secretário 
Marcos Apolo Muniz.  

De acordo com o produtor da 
Semana do Quadrinho Nacional 
de Manaus, Evaldo Nascimento, a 
indicação faz parte de um proces-
so de crescimento do quadrinho 
amazonense, que já recebeu in-
dicações em outros prêmios lite-
rários e do gênero no País.  

 “Essa indicação para o Ademar, 
que está concorrendo em duas 
categorias de melhor Web Tira e 
melhor roteirista de quadrinho, 
faz parte desse processo onde os 
artistas amazonenses estão cada 
vez mais ganhando espaço no 
cenário nacional dos quadrinhos”, 
comenta o produtor.

 Votação do Público
 A CCXP Awards tem 32 subca-

tegorias divididas entre as catego-
rias de Quadrinhos, Filmes, Séries, 
Criadores de conteúdo, Games e 
eSports. Cada categoria tem 10 
indicados concorrendo e a votação 
é aberta ao público, até dia 26 de 
junho, pelo link da organização: ht-
tps://participe.ccxpawards.com.  

A votação final vai ser de 1º a 6 
de julho. E os vencedores são esco-
lhidos pelo júri técnico do evento e 
por votação aberta para o público.

 
 Outros artistas
 Além dos dois indicados, o pú-

blico amazonense pode conhecer 
o trabalho de outros artistas que 
também estão concorrendo ao 
CCXP Awards. O evento realiza-
do na Casa das Artes, no mês de 
março, contou com a participação 
do quadrinista paraense Gidalti 

Junior, que concorre em cinco 
indicações do prêmio, incluindo: 
“Melhor Quadrinista”, “Melhor 
Quadrinho” e “Melhor Álbum”, 
com a obra “Brega Story”, lança-
da em Manaus durante o evento.

Participaram ainda o paraibano 
Paulo Moreira, que concorre na 
categoria “Melhor Quadrinho”, com 
a obra “Bom dia, Socorro” e a pau-
lista Fabi Marques, que concorre na 
categoria “Melhor Colorista”.

 CCXP
O universo da Comic Con reú-

ne cultura pop, painéis, filmes, 
experiências, sessões de fotos e 
autógrafos, performances, cam-
peonatos de videogames e muito 
mais. Neste ano a CCXP realiza, 
pela primeira vez, um prêmio vol-
tado ao gênero.

LARiSSA PANTOJA

A pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) castigou severamente o 
Amazonas e o mundo nos últimos 
três anos. Entretanto, com a redução 
no número de casos confirmados 
e mortes pela doença, acendeu a 
chama da esperança na população 
amazonense para o futuro.

É com esse pensamento que a es-
critora parintinense Renney Corrêa 
Filgueira Siqueira está produzindo 
um livro, intitulado “Esperança! Rela-
tos e sonhos pós-pandemia”, desen-
volvido com os estudantes do 6° ano 
da Escola Municipal São Francisco 
de Assis.

Segundo a escritora, o livro surgiu 
como uma proposta de amenizar os 
impactos causados pela pandemia 
da Covid-19 no Amazonas, princi-
palmente no município de Parintins. 
A proposta desse projeto é levar 
cultura, arte e conhecimento aos 
estudantes, ele é também um ins-
trumento de escuta de relatos.

“Desejamos é estimular o conhe-
cimento de histórias, bem como a 

arte, a cultura e o entretenimento no 
seio familiar, através da contação de 
histórias de forma, que este projeto 
reúna as famílias, e traga momentos 
de alegria e que diminua os impactos 
emocionais e psicológicos causados 
pela pandemia. O livro vai trazer, rela-
tos vividos por famílias que sofreram 
perdas causados pela pandemia.

O livro foi lançado na última terça-
-feira (14), no Centro do idoso Pas-
tor Lessa, localizado na rua Vinte e 
Quatro de Janeiro, bairro itaúna i, a 
partir das 17h, com tarde de autó-
grafos com a escritora Renney Cor-
rêa Figueira Siqueira, apresentação 
do coral Esperança e recitais feitos 
com alunos e professores da escola 
onde o projeto é desenvolvido na 
ilha Tupinambarana.

O projeto foi contemplado no edi-
tal “Prêmio Amazonas Criativo”, por 
meio da Lei Aldir Blanc, com apoio 
da Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Amazonas (SEC) e da 
Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) de Parintins.

DiVULGAÇÃO

O projeto foi contemplado no edital “Prêmio Amazonas Criativo”, por meio da Lei Aldir Blanc

Escritora de Parintins produz livro pós-pandemia 
CULTURA LOCAL 

Amazonas é indicado a três 
prêmios na CCXP Awards

A CCXP Awards tem 32 sub-
categorias divididas entre as 
categorias de Quadrinhos, 
Filmes, Séries, Criadores de 
conteúdo, Games e eSports
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Os vereadores Mitoso Junior e Marcelo Serafim com o competente 
secretário municipal de Comunicação, Israel Conte, durante evento na 

Câmara Municipal de Manaus

A Comissão Técnica para Implementação e Revitalização do Centro Histórico de Manaus, criada pelo 
prefeito David Almeida, que atua na definição de pontos de intervenção para o plano “Nosso Centro”, 
retomou as reuniões presenciais com a ampliação do grupo técnico de composição, no Casarão da Ino-
vação Cassina, no Centro.  

A comissão é coordenada pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) - contando com 
diretores, gestores e técnicos com expertise no tema – além das secretarias municipais de Finanças e 
Tecnologia da Informação (Semef); do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi); e da Funda-
ção Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). 

O grupo esteve reunido para conhecer mais detalhes das intervenções do “Nosso Centro”, durante 
apresentação do diretor-presidente da autarquia, Carlos Valente. A próxima reunião da comissão acon-
tecerá no próximo dia 30, às 14h, no Casarão de Inovação Cassina. 

 Luccas e Suely Nascimento, filho e mãe, 
enchendo de charme evento infantil estrela-

díssimo com o tema fundo do mar

Comissão 

A Prefeitura de Manaus apre-
senta o Vacinômetro municipal 
como case de sucesso durante o 
15º Congresso Internacional Rede 
Unida, evento que destaca o en-
frentamento à pandemia de Co-
vid-19.  

O congresso está sendo reali-
zado até hoje em Vitória, Espirito 
Santo. 

O Vacinômetro, desenvolvido 
pelo Departamento de Tecnologia 
da Informação (DTI) da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa), foi 
apresentado ontem, pela analis-
ta de sistemas Cleudivania Lopes, 
criadora da plataforma, e pelo 
chefe de Sistemas de Gestão da 
secretaria, Claudenir Maia. A fer-
ramenta pode ser acessada por 
toda a população por meio do link 
vacinometro.manaus.am.gov.br. A procuradora Fernanda 

Cantanhede Veiga Mendonça 
assume a procuradoria-geral 
do Ministério Público de Con-
tas (MPC) na próxima terça-
-feira. 

O evento está marcado para 
acontecer no Tribunal de Con-
tas do Amazonas (TCE-AM), às 
10h, no auditório da Corte. 

Eleita para o biênio 2022-
2024, Fernanda Mendonça 
é procuradora do MPC há 23 
anos, quando foi empossa-
da em junho de 1999. A nova 
procuradora-geral ocupará a 
vaga deixada pelo procura-
dor João Barroso, que esteve 
à frente do MPC nos últimos 
quatro anos, tempo máximo 
permitido em lei para o cargo. 
Aplausos! 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realizará nos dias 22 e 23 
deste mês, a 1ª Mostra Sustentável Manaus Verde,  com o objetivo 
de divulgar ações voltadas à sustentabilidade ambiental dentro do 
município. 

O evento, que faz parte do “Junho Verde”, mês dedicado à sensibi-
lização e conscientização ambiental, acontecerá das 14h às 20h, no 
Centro de Convenções do Amazonas (CCA) Vasco Vasques. As ins-
crições devem ser realizadas por meio do link: https://www.sympla.
com.br/1-mostra-sustentavel---manaus-verde__1612084 

A Mostra vai reunir órgãos públicos, empresas, instituições de en-
sino e organizações da sociedade civil em um espaço de integração, 
promovendo o intercâmbio de boas práticas ambientais, iniciativas 
e soluções sustentáveis, por meio da exposição de produtos e servi-
ços, além da oferta de palestras relacionadas aos temas. 

. Com um olhar para reunir arraial, resgate do boi de rua e a Ban-
da do Boulevard, surgiu o “Arraial do Boilevard”. 

. O evento é uma realização da Banda do Boulevard e diversos 
parceiros, neste domingo, partir das 16 horas no Viaduto do Bou-
levard. 

. Além de barracas com comidinhas da época, o evento contará 
com atrações com a Batucada do Boilevard, Batucada Corre Cam-
po, Bateria da Banda do Boilevard, Canto da Mata, Xiado da Xinela 
e Paulinho Viana.  

. A esperadíssima collab Dior x Birkenstock acaba de aterrissar nas prateleiras do mundinho 
fashion. 

. A Maison Dior lançou dois modelos – o mule Tokio e a sandália Milano – à venda em seu site. As 
sandálias vêm em duas cores, couro nobuck preto e lã feltrada “Dior grey”. Todas elas com a fivela 
emblemática da Dior e solas em relevo com uma mistura de Dior Oblique com o padrão Birkenstock. 

Sandra Frota e Izabel Marques em tarde 
only for women na Jess Cake

O secretário Ebenezer Bezerra, o deputado Abdalla Fraxe e 
o presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, conferindo o 

ótimo Festival Folclórico do Amazonas
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TV Tudo
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A Record e a TeleImage dispa-
raram em Paraty, no Rio, as gra-
vações da segunda temporada 
do “Ilha Record”, sob o coman-
do da atriz, cantora e apresen-
tadora Mariana Rios. A estreia 
do programa está prevista para 
acontecer em 18 ou 19 de julho 
e sua exibição será de segunda a 
sábado.  

O formato multiplataforma, 
praticamente uma regra em se 
tratando de realities shows, de-
verá atingir um total de 46 epi-

sódios. E não dá para fugir dessa 
“obrigação” porque é um tipo de 
produto que a audiência gos-
ta de acompanhar comentando 
nas redes sociais, daí toda uma 
atenção também com o digital.

Alguns nomes do elenco já 
são conhecidos, como Vitória 
Bellato – paulista, 22 anos; sol-
teira; influenciadora digital; Aline 
Dahlen – gaúcha, 40 anos; atriz e 
fisiculturista; Ste Viegas – cario-
ca, 30 anos; ex-“De Férias com o 
Ex”,  modelo e digital influencer, 

e Whendy Tavares – paulista, 27 
anos; solteira; ex-panicat, mode-
lo e digital influencer.

O time completo ainda será 
anunciado oficialmente pela 
emissora, que promete “cada dia 
uma aventura diferente” em re-
lação à disputa.

A audiência do gênero “reality 
show” cresce a cada ano na te-
levisão brasileira e, hoje, todas 
elas se esforçam para exibir um 
conteúdo com essas caracterís-

ticas.

Record e Globo já possuem 
programas tradicionais que re-
gistram altos índices de audi-
ência e mexem também com a 
internet. O SBT, por sua vez, se 
prepara para voltar ao segmen-
to, muito por conta dos resulta-
dos de suas concorrentes.

Como se observa, trata-se de 
um movimento que promete ter 
muitos anos ainda de vida nos 
nossos canais.

Na Praça
O humorista Marco Luque, com 

passagens pelo “CQC”, “Alta Ho-
ras”, “Zig Zag Arena”, entre ou-
tros, vai aparecer em “A Praça é 
Nossa”, no SBT.

O personagem é o Mustafary.

Ao trabalho
O ator e apresentador Luciano 

Szafir, que ficou um tempo inter-
nado (recebeu alta no sábado, 
11), para a retirada da bolsa de 
colostomia, se prepara para re-
tomar seus compromissos pro-
fissionais.

Dia 27, ele volta a gravar o pro-
grama “Casa Szafir”, em exibição 
aos sábados, às 13h15, na VTV 
— emissora afiliada ao SBT em 
Campinas e Santos.

 Previsão
A terceira temporada do “Can-

ta Comigo Teen”, já gravada e, 
uma vez mais, sob o comando de 

· Karla Hill já está a toda 
com seu trabalho musical, 
single e videoclipe “Cora-
gem”...

· ...Um trabalho totalmente 
independente e já em cartaz 
nas plataformas digitais.

· Fernando Sampaio, re-
cém-saído das filmagens de 
“A Entrega”, grava participa-
ção na série “Encantados”, da 
Globo.

· O roteiro é um dos pontos 
altos dessa quarta tempora-
da de “Stranger Things”...

· ...Aliás, uma produção que 

prende todas as audiências.

· Totia Meireles vai até fim 
de julho com “Herivelto como 
conheci” no Teatro dos 4, Rio 
de Janeiro...

· ...Ela pretende iniciar uma 
turnê do espetáculo em 
agosto.

· Duca Rachid e Júlio Fis-
cher já entregaram os pri-
meiros 25 capítulos da nove-
la “Amor Perfeito”, para a fila 
das 18h...

· ...Se tudo der certo, as 
gravações terão início entre 
novembro e dezembro...

· ...É a provável substituta 
de “Mar do Sertão”.

 C’est fini
 O Multishow marcou para 

o próximo dia 27, às 22h30, 
a exibição da nova tempo-
rada da série “Tô de Graça”, 
protagonizada por Rodrigo 
Sant’anna.   

“A sexta temporada está 
chegando cheia de novida-
des, com um cenário ma-
ravilhoso e novos persona-
gens...”, conta Gracyanne 
Barbosa.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau! 

Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, 
está prevista para ir ao ar entre 
2 de outubro e 18 de dezembro. 
As duas edições anteriores tam-
bém foram apresentadas nesse 
período.

 Não para
Leandro Lima está liberado da 

novela “Pantanal”, mas ainda en-
volvido nas filmagens de “A Cer-
ca”, trabalho do diretor Rogério 
Gomes, o Papinha.

Aliás, o ator e modelo não deve 
ficar muito tempo longe do cir-
cuito artístico. Já está com dois 
roteiros em mãos.   

 Próximos passos
Ainda este mês o SBT preten-

de definir um novo projeto para 
Otaviano Costa em sua progra-
mação. Por enquanto, suspense 
em relação ao título desse próxi-
mo trabalho. 

 Liberado 
Na Globo de hoje não tem mais 

essa de o ator poupar imagem 
– até porque vivemos a fase do 
“contrato por obra”. Leopoldo 
Pacheco fez “Pantanal” e emen-
dou em “Cara e Coragem”. Rena-
to Góes trabalhou em “Pantanal” 
e grava “Mar do Sertão”, também 
como protagonista.

Cuidados
O que a Globo pretende evitar 

é que um mesmo artista apareça, 
simultaneamente, em produções 
inéditas. Isso acontece quando 
um conteúdo, gravado, fica mui-
to tempo esperando a vez para 
entrar no ar. A série “Rio Connec-
tion”, protagonizada por Marina 
Ruy Barbosa, por exemplo, ainda 
não tem data de estreia, mas a 
atriz logo será chamada para um 

DIVULGAçãO DIVULGAçãO

Gravações da nova temporada de Ilha 
Record estão a todo vapor no Rio
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novo trabalho.

 Agora não
Sobre “Travessia”, substituta 

de “Pantanal”, a autora Gloria 
Perez fez questão de comemo-
rar nas redes sociais a escalação 
de Mauro Mendonça Filho para 
a direção. Depois, mais nada. 
Não entrou em momento algum 
nessa questão envolvendo a 
presença da ex-BBB Jade Picon 
na sua trama. 

 Mesma estratégia
A cantora e atriz Lucy Alves, 

escolhida para protagonizar 
“Travessia”, também adotou a lei 
do silêncio. Quando convidada 
para entrevistas em programas 
de rádio ou TV, seu pessoal logo 
avisa que ela só falará de música 
e, no máximo, de Netflix. Globo, 

não.       

 Em alta
Vice-campeão da primeira 

temporada do “The Masked 
Singer” na Globo, o “monstro” 
Nicolas Prattes está em alta 
na Globo. Enquanto aguarda 
a estreia de “Rio Connection”, 
ele já se garantiu também em 
“Todas as Flores”, novela de 
João Emanuel Carneiro, e em 
“Musa Música”, ambos traba-
lhos para o Globoplay.

 Indicado 
Ed Lopez estará na segun-

da temporada da série “Cine 
Holliúdy”, na Globo, fazendo 
um vereador da oposição que 
luta pela abertura de um bor-
del.

Lopez que foi indicado re-
centemente como melhor 
ator no Festival Internacional 
Seoul Webfest- Coreia, por 
sua  atuação na série “Homo-
fóbico”. O evento é um dos 
mais importantes festivais de 
séries do mundo.

JOãO COTTA

DIVULGAçãO



Manaus, sábado e domingo 18 e 19 de Junho de 2022 

Plateia22

EM TEMPO

Considerado um dos even-
tos folclóricos mais tradi-
cionais do Estado, o Festi-
val Folclórico do Amazonas 

chega a sua 64ª edição e continua 
neste fim de semana no Cen-
tro Cultural Povos da Amazônia 
(CCPA), no Distrito Industrial, 
zona Sul, conhecido, tradicional-
mente, como “tabladão da bola 
da Suframa”. 

Durante 12 noites, 72 grupos 
das categorias Prata e Bronze, 
divididos em 12 modalidades, en-
tre as quais quadrilhas, cirandas, 
cacetinho, tribos, danças nacio-
nais, internacionais e nordestinas 
se apresentarão no CCPA até o 
próximo dia 23. 

O evento, organizado pela Pre-
feitura de Manaus, por meio da 
Fundação Municipal de Cultu-
ra, Turismo e Eventos (Manaus-
cult) e secretarias integradas, 
posiciona a capital amazonen-
se como um celeiro de vasta 

Durante 12 noites, 72 
grupos se apresentarão 
no CCPA até o próximo 
dia 23 de junho 

produção cultural, influencian-
do decisivamente o fazer ar-
tístico e o mercado de eventos  
e entretenimento.

O diretor-presidente da Ma-
nauscult, Alonso Oliveira, explica 
que foi necessário realinhar a for-
matação dos grandes eventos na 
cidade, além de traçar estratégias 
eficientes para atrair a presença 
de público e equilibrar custos com  
protocolos sanitários. 

“Este é o terceiro grande evento 
que estamos realizando. Durante 
seis meses fizemos um planeja-
mento minucioso e, dentro da 
matriz de responsabilidade da 
gestão municipal, envolvemos as 
demais secretarias no processo. 
Hoje, o que vemos aqui é um be-
líssimo espetáculo, consolidando 
o evento como o maior festival 
plural do Brasil”, enfatiza.

Em março deste ano, o diretor-
-presidente e o corpo técnico da 
Manauscult participaram de uma 
especialização em Gestão de Me-
gaeventos na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM), 
em São Paulo (SP). 

Dentre as dinâmicas do curso, 
a equipe da fundação municipal 
acompanhou toda a operação 
de montagem do backstage do 
festival Lollapalooza Brasil 2022, 
aprendizado que vem sendo apli-

cado na realização do Festival 
Folclórico do Amazonas.

“Estamos preparados. Em mar-
ço deste ano fizemos uma reci-
clagem na ESPM São Paulo, onde 
tivemos aula prática dentro do 
Lollapalooza, o que nos dá ain-
da mais autoridade na hora de 
planejar grandes eventos. Aqui 
neste festival, com os conheci-
mentos nivelados, já foi possí-
vel, por exemplo, sanear um dos 
principais pontos críticos dentro 
de um planejamento, que é a con-
centração dos brincantes. Então, 
quem vier ao Povos da Amazônia 
vai perceber uma nova dinâmica 
na realização do evento, que é 
um piloto para os que estão por 
vir”, ressalta o diretor de Grandes 
Eventos da Manauscult, Reginei 
Rodrigues.

O Festival Folclórico do Ama-
zonas viabilizou apoio finan-
ceiro aos grupos por meio do 
Edital de Chamamento Público 
nº 002/2022 - Manauscult, pu-
blicado na edição n°5.328, do 
dia 25/4. No total, 72 grupos 
folclóricos da categoria Bronze 
e Prata foram habilitados para 
o recebimento do recurso. Mais 
de 500 pessoas estão envolvidas 
diretamente na operação deste 
grande evento.

ANTôNIO PEREIRA / SEMCOM

             

ANTôNIO PEREIRA / SEMCOM

Os horários e a programação completa do festival podem ser consultados no portal da Manauscult

Festival Folclórico demonstra expertise 
para grandes eventos em Manaus

Balanço
Na terceira noite de espetáculo, 

na última terça (14), mais de mil 
pessoas prestigiaram a apresen-
tação de seis modalidades, três 
Bronze e três Prata, sendo elas 
tribo, dança nacional, cacetinho, 
quadrilha de duelo, quadrilha 
cômica e ciranda, além da parti-
cipação especial da banda Tomi 
Xote Oficial, com o playboy do 
arrocha, Marcos Arigó.

Além das apresentações dos 
grupos folclóricos, o público 

também contou com uma fei-
ra de artesanatos coordenada 
pela Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação (Semtepi), um espaço 
atrativo para crianças (área kids) 
e feira gastronômica comandada 
por instituições sociais assistidas 
pelo Fundo de Promoção Social 
(FPS) e Fundo Manaus Solidária.

Os horários e a programação 
completa do festival podem ser 
consultados no portal da Ma-
nauscult.
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Plateia 23

Depois de alguns dias da comemoração, seria impossível, não registrar o aniversário da beligerante, solicita, generosa, 
loura, encarnada, conservadora, de direita, inteligente, advogada culta, de intelecto impar e minha amiga, Mary Tuma. A 
festa aconteceu no reservado do Coco Bambu e foi tudo de bom. Teve música ao vivo e em cores do Matheus Goiano 
que, ainda, dividiu o microfone com os afoitos, destruidores de música. Viiiva a Mary!!!

Lou Souza e Iolandinha OliveiraMary Tuma Baby Rizzato e Waisser BotelhoAngela Bastos e Edilane Frota

Eliane Schneider

Hellen Belota Lia Pinto e Marcia Martins Alberto, Mary e Julio Tuma FilhoO cantante Matheus Goiano

Sandra Saraiva

Hermengarda Junqueira e Lucia Viana

Márcia De’Carli

Jaqueline Veiga e Lenúbia AzizSocorro Abrahim e Marlice Pessoa

Kátia Sebben, Diana Paixão, Simone Trigueiro e Denise Santana

Suely Paes Barreto e Conce Oliveira Lucimar Augusto Charufe Nasser, dia 23 tem festa de niver.  
Eu vou!

Denise Macedo

Carol Carvalho

Simne Ale e Sheila Romcy

Jussara Pordeus, Moísa Guerreiro e  
Isabela de Paula

Fátima Mesquira, Elaine Moita e  
Terezinha CadaisAlessandra Queiroz e Denise Macedo

Jaqueline Santana

Márcia De’Carli juntou as primei-
ras 30 amigas, no salão de festas 
do Farol da Ponta Negra, para co-
memorar o novo ano, no fim da 
tarde do sábado, mas que entrou 
pela noite. A pista bombou com a 
mulherada dançando e celebran-
do Márcia. As fotos mostram al-
gumas eleitas. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

Sindicato dos Aeroviários do Amazonas, por seu representante legal abaixo 
assinado no uso de suas atribuições e conforme o capitulo VI e artigo 24º 
do Estatuto Social da Entidade Sindical convoca toda a categoria, sócios e 
não sócios e Diretoria para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que será 
realizada no dia 22 de junho 2022 com 1ª chamada às 13h00min e 2ª 
chamada às 13h30min no Saguão do Aeroporto Eduardo Gomes  sito a Rua: 
Avenida Santos Dumont 1350, bairro Tarumã-Manaus-Am, para ser 
apresentada a PRESTAÇÃO DE CONTAS referente ao exercício de 2021. 

Manaus-Am, 17 de junho de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Williney Conegundes Almeida 
Presidente 

 

ABANDONO DE EMPREGO

A T A SOBREIRA IMOBILIÁRIA ,  CNPJ n° 
33.597.560/0001-24, inscrita sob o CRECI PJ n° 
482. Sediada à rua Umberto Calderaro Filho, nº07, 
Conj. Abílio Nery, Adrianópolis, CEP 69057- 015, Ma-
naus – AM, solicita o comparecimento do funcionário: 
DHEYMAX LOBO DA SILVA MIRANDA, CTPS Núme-
ro: 00000078454 - Série: 01230 no prazo de 48Hs, 
para prestar esclarecimentos sobre sua ausência que 
ocorre desde (16/05/2022). Seu não comparecimento 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 
482, alínea “i” da CLT.

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

Jane Katia Bezerra Venâncio., torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação n.°  160/2022, que autoriza o 
transporte fluvial de combustíveis derivados de petróleo (Ga-
solina, diesel etanol), localizada na Rua Paraíba ,  n° 992, 
Adrianópolis, Manaus – AM, para Transporte Fluvial de Com-
bustível, com validade de 01 Ano.

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

M.A. da Costa dos Santos, torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença de Operação n.°  231/02-17, que autoriza Autorizar a prestação 
de serviços de desinsetização, desratização e descupinização em áreas 
urbanas com utilização de unidades móveis, localizada na Rua Nova 
Olinda, n°  41, Japiim, no Município de Manaus- AM, para  Prestação de 
Serviços de Controle de Insetos e Roedores, com validade de 06 Anos.

IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A. torna público 
que recebeu da SEMMAS a LMO nº 061/2022 sob processo nº 
2019.15848.15968.0.001615, que autoriza a Atividade Serviço de 
Telecomunicação, com a finalidade Torre Telefônica – Estação 
Rádio Base –  AMMNS012, Com validade de 36 meses, sito 
na Rua Irmã Dulce, N°20 — Colônia Terra Nova— Manaus/AM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS

J R COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME. torna pú-
blico que recebeu da SEMMAS, a LMO N° 254/2015 – 4ª Renovação sob 
o protocolo n° AMA2100049078, que autoriza a atividade Comercialização 
de Combustíveis, com a finalidade de Comércio varejista de combustíveis 
automotores - composto por 03 (três) tanques com capacidade individual de 
15m³, totalizando 45m³ - denominado “POSTO TAPAJÓS”. Com validade até 
09/06/2023, sito na Av. Tarumã, 451, Centro – Manaus – AM - CEP 69025040.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS

VENDO CASA

BAIRRO: CACHOEIRINHA
VENDE-SE UMA CASA NO BECO AYRÃO N° 2369 
CASA  04.

VALOR A COMBINAR.

CONTATO: ALICE -  99449-9191.
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Williney Conegundes Almeida 
Presidente 
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