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 Presidida pelo gover-
nador Wilson Lima, a 
296ª reunião do conselho 
aprovou 40 projetos in-
dustriais, durante Fórum 
de Desenvolvimeto Sus-
tentável, com estimativa 
de criação de mais de 1,3 
mil postos de trabalho. 
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Motorista arrasta cachorro 
em avenida de Manaus
De acordo com infor-
mações preliminares, o 
motorista disse que o 
cachorro estava morto 
desde domingo (19)

Luana Lima

Um caso de maus-tratos de 
animais chocou a população 
de Manaus na tarde desta se-
gunda-feira (20). Em vídeo que 

circulou nas redes sociais, um cachorro 
foi filmado sendo arrastado por uma 
picape, na avenida Passarinho, bairro 
Nova Cidade, Zona Norte da capital.

Após a grande repercussão do caso 
nas redes sociais, o vídeo chegou às au-
toridades, que prontamente iniciaram 
as investigações para a identificação 
do condutor da picape.

Após intensas buscas pelo animal na 
extensão da avenida onde ocorreu o 
crime, a equipe de resgate da Deputada 
Estadual Joana Darc encontrou o corpo 
da cadela. Posteriormente, os agentes 
realizaram a remoção do animal de 
dentro do igarapé do Passarinho, local 
onde o animal foi jogado.

De acordo com informações preli-
minares, o proprietário do veículo que 

arrastou o cachorro há muitos quilô-
metros informou que o animal estava 
morto desde o domingo (19). O indivíduo 
também disse que, na ocasião em que 
foi flagrado, “estava apenas levando o 
corpo até o igarapé para se desfazer”.

As imagens que circulam nas redes 

sociais foram gravadas por testemu-
nhas que passavam pelo local e se 
deparavam com as cenas fortes de um 
cachorro, com uma corda enrolada no 
pescoço, sendo arrastado pela via, por 
um carro modelo Chevrolet/S10, na cor 
vermelha, de placa PHY8j79.

LUANA LiMA

Corpo do animal foi encontrado em igarapé na Zona Norte de Manaus, na noite desta segunda-feira (20)

“infelizmente, a gente encontrou o 
corpo [do cachorro] sem vida. Mas 
ainda assim será importante para servir 
como prova no processo. . Maltratar 
animais é crime”, disse a deputada 
estadual Joana Darc, que esteve nas 
buscas pelo animal.

Sabá Reis 
recebe maior 
honraria do AM

POLÍTICA

Sabá Reis recebeu a Me-
dalha do Mérito Ruy Araújo, 
maior comenda concedida 
pelo Legislativo Estadual, 
nesta segunda-feira (20). 
A solenidade aconteceu na 
Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam).

O ex-secretário munici-
pal se mostrou bastante 
emotivo em suas pala-
vras de agradecimento e 
fez  questão de mencio-
nar e agradecer, durante 
o seu discurso, ao prefeito  
David Almeida. 

“Eu devo muito isso a mi-
nha família e amigos, mas 
sobretudo à prefeitura do 
David. Vieram alguns ga-
ris prestar homenagens e, 
mais do que nunca, eles 
que merecem”, declarou.

Sabá é o nome mais 
forte, nesse momento, a 
ser indicado pelo prefeito 
David Almeida para ca-
minhar, junto de Wilson 
Lima (União Brasil), rumo 
à reeleição do governador  
do Amazonas.
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Mortes sob encomenda
Conforme um dossiê em poder da 

Polícia Federal, familiares de Bruno 
Pereira dizem que o indigenista e o 
jornalista Dom Philips foram mortos 
pela mesma rede criminosa que matou 
o também indigenista Maxciel Pereira 
dos Santos, em setembro de 2019.

Segundo o dossiê, divulgado pelo 
jornal O Estado de São Paulo, a rede, 
composta por narcotraficantes, pes-
cadores ilegais e garimpeiros, teria 
encomendado o assassinato.

Um irmão de Bruno afirma que o 
crime ocorrido no dia 5 de junho teria 
sido evitado se “tivessem feito Justiça” 
acerca de Maxciel

Mais procuradores
Com o assassinato de Bruno Pe-

reira e Dom Philips, o procurador-
-geral da República, Augusto Aras, 
prometeu aumentar o número de 
procuradores da República para o 
combate à macrocriminalidade em 
toda a região amazônica.

A promessa foi feita em visita a Ta-
batinga, no Alto Solimões, no último 
domingo, quando Aras garantiu que 
disponibilizará mais 30 procuradores 
para atuação na defesa do meio am-
biente e das terras indígenas amea-
çadas pelo crime organizado.

Ações em parceria 
Segundo Aras, tais medidas forta-

lecerão as ações de inteligência refe-
rentes à segurança, principalmente na 
Tríplice Fronteira, em parceria com o 
Ministério Público Federal e o Ministé-
rio Público do Amazonas, juntamente 
com a Polícia Federal e os demais 
órgãos comprometidos com a defesa 
da Amazônia.

A Terra Indígena do Vale do Javari 
será alvo de especial atenção, asse-
gurou Aras.

Imagem negativa
De acordo com diplomatas de car-

reira, nunca a imagem do Brasil esteve 
tão comprometida no exterior como 
agora, com  o caso do assassinato de 
um servidor da Funai e de um jornalista 
estrangeiro em território brasileiro.

Para os diplomatas, o assassinato 
mostra descaso com os indígenas e a 
entrega da Amazônia a grupos econô-
micos espúrios.

O secretário-executivo do Ministério 
da Economia, Marcelo Guaranys, disse 
à Folha de São Paulo que o problema 
vai atrapalhar as negociações para 
que o Brasil ingresse no “clube dos 
países ricos”.

Medalha a Sabá Reis
Com as presenças do prefeito Da-

vid Almeida (Avante), senador Omar 
Aziz (PSD) e dos deputados federais 
Marcelo Ramos e Sidney Leite, am-
bos do PSD, o ex-titular da Semulsp, 
Sabá Reis (Avante), foi homenageado 
ontem com a Medalha Ruy Araújo na 
Assembleia Legislativa do Amazonas.

Discursando em nome do Parla-
mento, o deputado Belarmino Lins 
(PP) destacou a trajetória de 40 anos 
dedicados à vida pública pelo home-
nageado: “Sabá é um homem vocacio-
nado a servir ao Amazonas, forjado na 
simplicidade e no humanismo”.

De autoria do deputado Sinésio 
Campos (PT), a concorrida sessão 
especial, presidida por Roberto Ci-
dade (UB), também teve a presença 
do desembargador Flávio Pasquarelli 
(TJAM) e da conselheira Yara Lins 
(TCE-AM), dentre outras autoridades 
e parlamentares.

Lembrando Confúcio
Da tribuna da Aleam, o prefeito de 

Manaus, David Almeida, usou uma 
citação do filósofo chinês Confúcio, 
segundo a qual “o discurso con-
vence e o exemplo arrasta”, para 
elogiar o exemplo de Sabá Reis 
como homem público.

Ele fez questão de ressaltar a for-

ma como Reis conduziu a Semulsp 
enquanto dirigiu a Secretaria, intera-
gindo diretamente com os servidores 
nas ações de rua. “O povo não estava 
acostumado a isso”, disse o prefeito.

Nova parceria 
Por falar em David Almeida, na ma-

nhã de ontem ele e o  governador 
Wilson Lima celebraram nova parce-
ria, agora envolvendo a construção 
do novo Terminal de Integração 7 e 
adequação do Terminal 6.

Por meio da Unidade Gestora de 
Projetos Especiais (UGPE), o Governo 
do Estado repassará R$ 13,6 milhões 
para a realização das obras.

O novo terminal será construído na 
Avenida Torquato Tapajós, esquina 
com a Avenida do Turismo, no bairro 
Santa Etelvina.

Festival salgado
Não é só o alto custo das passagens 

aéreas que ameaça o público previsto 
para o Festival Folclórico de Parintins 
2022, que acontecerá nos dias 24, 25 
e 26 de junho.

Com o novo reajuste dos combustíveis 
determinado pela Petrobras, os preços 
dos litros do diesel e da gasolina estão 
custando os olhos da cara na Ilha do Boi 

Bumbá. O diesel está sendo comercia-
lizado a R$ 8,10 (tipo A) e R$ 8,49 (tipo 
S10). O litro da gasolina está em R$ 7,95.

Greve da Funai
Os servidores da Funai confirmam 

que entrarão em greve a partir da 
próxima quinta-feira (23).

Eles vão protestar contra o des-
monte do órgão que, por exemplo, 
em Atalaia do Norte, no Amazonas, 
possuía 30 servidores e agora conta 
apenas com doze para atuar na Terra 
Indígena Vale do Javari, de 8.544.482 
hectares de floresta equatorial densa, 
situada no extremo oeste do Estado.

Em termos gerais, dos 3.700 existen-
tes na Funai,1.400 são preenchidos por 
servidores permanentes em atividade. 
Os demais cargos estão vagos.

“Intransigência, não”
Conforme o presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
a renúncia do presidente da Petro-
bras, José Mauro Coelho, “não pode 
ser comemorada”.

Para ele, “a intransigência não é o 
melhor caminho e não a admitiremos”. 
A questão dos combustíveis é “uma 
urgência nacional e a ganância não 
pode ficar acima do povo brasileiro”.

Com a queda de Coelho, não se 
sabe que rumo terá agora o pedido 
de CPI feito pelo presidente Jair Bol-
sonaro para o Congresso investigar 
a Petrobras. 

Anoar faz apelo
Nas redes sociais, o secretá-

rio de Estado da Saúde, Anoar 
Samad, alertou para o recru-
descimento dos casos de Co-
vid-19 no Amazonas.

Para ele, o aumento dos casos 
“é uma questão de tempo”, e 
apelou para que a população 
mantenha o seu quadro vacinal 
em dia.

Infectologistas declararam à 
coluna que o Festival Folclórico 
de Parintins, que ocorre nesta 
semana, deverá elevar os casos 
em função do grande número de 
pessoas sem máscaras no evento.

MPC dá posse
Nesta terça-feira (21), a pro-

curadora Fernanda Cantanhede 
Veiga Mendonça toma posse na 
Procuradoria-Geral do Ministé-
rio Público de Contas (MPC). 

A solenidade acontecerá às 10h 
no auditório do Tribunal de Con-
tas do Amazonas.

Procuradora do MPC há 23 
anos, Fernanda vai exercer sua 
nova função durante o biênio 
2022-2024.

  
Ausências criticadas
A ausência de Jair Bolsonaro 

e Lula dos debates programa-
dos para o primeiro turno das 
eleições presidenciais deste ano 
está sendo duramente criticada 
por analistas e concorrentes ao 
Palácio do Planalto.

Marqueteiros de Bolsonaro 
e Lula adotam a mesma es-
tratégia de evitar desgastes à 
imagem dos líderes das pesqui-
sas eleitorais neste período de 
pré-campanha.

A previsão é que os dois rivais 
aceitem debater somente na dis-
puta do segundo turno da batalha 
presidencial.

Prévias do Psol 
O Partido Socialismo e Liber-

dade (Psol) definirá, em prévias, 
o seu candidato ao Governo do 
Amazonas nas eleições deste ano.

Concorrerão os pré-candidatos 
Marcelo Amil, Herbert Amazonas, 
Natália Demes, Marília Freire, 
Luiz Carlos e Israel Tuyuka.

Comissão do Senado vai ouvir ministro da Justiça 
e membros da Univaja sobre caso Bruno e Philips

O ministro da Justiça, Anderson Torres, será ouvido pela pela Comissão Externa Temporária do Senado 
que investigará as mortes do indigenista Bruno Pereira britânico e Dom Phillips e na Terra Indígena 
Vale do Javari.

A oitiva está marcada para as 14 horas de amanhã e será feita em conjunto com a Comissão de Di-
reitos Humanos (CDH). 

Também amanhã serão ouvidos os representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari 
(Univaja).

A Comissão temporária será presidida pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), tendo na vice 
Fabiano Contarato (PT-ES) e Nelsinho Trad (PSD-MS) como relator.

À Policia Civil do Amazonas pela iniciativa em alertar, desde já, cuidados 
e medidas para as mulheres em caso de importunação sexual, durante o 
Festival Folclórico de Parintins. De acordo com a delegada Kelene Passos, 
titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, ato libidinoso é 
o caso mais comum de assédio sofrido em eventos. A titular esclareceu que 
a orientação é que a vítima procure, de imediato, a Delegacia Interativa de 
Polícia de Parintins, para registrar o Boletim de Ocorrência. Kelene ressaltou 
que as vítimas devem estar atentas a locais de grandes aglomerações.

Ao descaso do governo deferal com a Embrapa, que a exemplo de 
outras empresas públicas, entre elas a Petrobras, está sob ataque. Além 
da redução de verbas para a pesquisa operada pelo governo, um projeto 
chamado Transforma Embrapa ameaça transformá-la em prestadora 
exclusiva de serviços ao agronegócio. É o maior risco que a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária corre em seus 49 anos de história. 
A Embrapa está atrás de tudo que chega à mesa dos brasileiros. Da 
qualidade e da quantidade dos alimentos.

DIVULGAçãO BRUNO KELLY/AGêNCIA AMAzôNIA REAL

DIVULGAçãO

Aplausos Vaias
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Atalaia, a miséria de sempre 
Diz o dicionário que “atalaia 

é um termo de origem árabe e 
significa torre de observação. 
Designa qualquer lugar mais 
elevado ou ponto alto de onde 
se vigia. O termo também de-
signa a pessoa que está encar-
regada de vigiar determinada 
área”. Neste caso, é sinônimo 
de sentinela ou vigia, como é 
definido por Ezequiel na Bíblia 
para alertar da importância do 
atalaia na segurança do  povo 
de Deus e, também, na indica-
ção dos ensinamentos corre-
tos das palavras divinas. E, no 
Amazonas, é nome de muni-
cípio, um pico de miséria e de 
descaso de todos os governos 
que passaram no país, inde-
pendentemente de ideologias 
partidárias ou de crenças, mo-
vidos por ditadura militar ou 
por regime democrático.

Os crimes bárbaros cometi-
dos contra o jornalista britâni-
co Dom Phillips e o indigenista 
Bruno Pereira expuseram não 
somente o lado mais primitivo 
e de ganância do homem, mas 
também, contradições sociais, 
econômicas e políticas exis-
tentes em Atalaia, que perma-
necerão depois dos velórios 
das vítimas e das condenações 
dos assassinos, e bem longe 
das coberturas jornalísticas.

No município de Atalaia do 
Norte, 80% da população vive 
na extrema pobreza; apenas 
5% mora em casa de alvenaria; 
somente 32% das moradias 
possuem algum tipo de água 
encanada; o Índice de Desen-
volvimento Humano Munici-
pal IDH - M, que mede a qua-
lidade da educação, da saúde 
e da economia, é muito baixo, 
um dos piores do mundo; o 
município não tem sustenta-
ção econômica e sobrevive de 
repasses de verbas da União e 
do Estado do Amazonas.

Não é um município novo, há 
67 anos, Atalaia do Norte existe 
em condição de miséria e sob a 
força da velha política. Os polí-
ticos antigos foram e os atuais 
são aliados de todos os governos 
desde à época de Getúlio Vargas 
até o governo Bolsonaro. Porém, 
as características são pratica-

mente as mesmas.
Numa região de riquezas na-

turais, de relações entre paí-
ses, de diversidades culturais 
e de encontro de povos, o 
sangue dos indígenas e dos 
caboclos alimentam as ganân-
cias de traficantes capitalistas 
que não se importam com a 
origem de suas riquezas.

No Brasil, há um falso debate 
sobre a falta de recursos fi-
nanceiros para investimentos 
e para a defesa do território 
e dos povos da Amazônia. O 
país não é pobre.  É um dos 
dez países mais ricos do mun-
do capitalista, o Congresso 
Nacional destina bilhões de 
reais para emendas secretas 
de parlamentares, bilhões de 
reais são retirados dos cofres 
públicos para bancar partidos 
políticos e o Governo Federal 
paga bilhões de dívida pública 
que nunca foi auditada. Há 
muita corrupção! Bilhões são 
desviados ou são sonegados.  
Sem corrupção o país não pre-
cisa de dinheiro externo para 
tornar a Amazônia brasileira 
um lugar bem melhor pra vi-
ver, com equilíbrio ecológico 
e sem miséria.

Os povos de Atalaia e da 
região do Vale do Javari me-
recem cidadania, querem res-
peito. Até porque cidades e 
lugares com as condições de 
misérias semelhantes a do 
município de Atalaia existem 
em todas as regiões do Brasil 
e nas periferias dos grandes 
centros urbanos.

Em 2022, teremos novas 
eleições, vivemos um clima 
pré-eleitoral. Os embates ain-
da estão no campo das acu-
sações para saber quais os 
governos mataram mais ati-
vistas ambientais? Ou quais 
gestores são responsáveis 
pela pobreza? As acusações 
são muitas, mas ninguém 
aponta soluções.

      O município de Atalaia vai 
continuar existindo, esperan-
do ajuda, no topo do descaso, 
no mapa do Brasil sem es-
perança. Talvez, aguardando 
uma nova tragédia para ser 
novamente lembrado.

“PT não tem moral para falar de nada neste país. nem da Petrobras”
Deputado Marco Feliciano (PL-SP) sobre petistas babando por controlar a empresa

Petrobras: lucros dão até R$31 milhões a diretores

Não faz diferença
O preço na bomba não im-

porta para quem recebe R$3 
milhões a cada mês. Já o ca-
minhoneiro paga R$4 mil para 
encher o tanque.

Vai aumentar
No primeiro trimestre, a Pe-

trobras lucrou meio bilhão de 
reais por dia. Lira lembrou que 
a margem da Petrobras é de 
31% e a da Shell é 6%.

Elite se esbalda
Lira indagou quanto a Petro-

bras gasta com suas viagens. 
Em 90 dias, foram R$6,8 mi-
lhões em diárias e passagens, 
122 em classe executiva.

Farra é ampla
As 46 estatais controladas 

pelo governo federal, incluin-
do a Petrobras, distribuem 
R$10 bilhões/ano em benefí-
cios e regalias como 14º salário.

Renúncia de Coelho, o breve, 
enfraquece CPI

Após a renúncia de José 
Mauro Coelho da presidência 
da Petrobras, perdeu força a 
proposta de criação de CPI 
para “investigar” a política de 
preços ou privilégios na em-
presa. A proposta do chefe 
do governo e a exigência de 
renúncia, pelo presidente da 
Câmara, deputado Arthur Lira 
(PP-AL), levaram Coelho a jo-
gar a toalha. Eventual CPI ame-
aça o próprio governo, em ano 
eleitoral, e atrapalha a futura 
gestão. Mas a proposta conti-
nua sobre a mesa, encampada 
por deputados governistas.

Voto de confiança
Tanto Lira quanto Bolsonaro 

têm ouvido ponderações por 
um voto de confiança ao futuro 
presidente da Petrobras, Caio 
Paes de Andrade.

Fogueira da oposição
No fim da tarde desta segun-

da-feira (20), apenas políticos 
de oposição aplaudiam a ideia 

de CPI da Petrobras. É a gaso-
lina de que precisam.

Ideia de jerico
A máxima “todo mundo sabe 

como começa uma CPI, mas 
ninguém sabe como termina”, 
de Ulysses Guimarães, também 
é válida nesse caso.

Exploração em 1º lugar
Não deixa de ser irônico o 

conselho de administração da 
Petrobras, empresa acusada de 
explorar os brasileiros, desig-
nar o diretor de Exploração, 
Fernando Borges, como presi-
dente interino.

Farsa desmascarada
A fila de 2,8 milhões de pes-

soas à espera do Auxílio Brasil 
desmascara a “pesquisa” indi-
cando que 33 milhões de brasi-
leiros estariam passando fome. 
Se isso fosse verdade, a fila no 
Auxílio Brasil seria bem maior. 

Ativismo primário
Aqueles que passaram vergo-

nha tentando politizar a mor-
te de Dom Phillips e Bruno 
Pereira, passaram a reclamar 
das motociatas, talvez para não 
terem de divulgar o passeio de-
sastroso de Lula no Nordeste.

Com o pé esquerdo
O ex-terrorista e novo pre-

sidente da Colômbia, Gustavo 
Petro, anunciou em seu primei-
ro discurso como presidente 
eleito que quer “libertar todos 
os jovens presos”. Farsantes 
chamam assim os amigos ter-
roristas.

Cores para lacrar
O Senado aprovou a campa-

nha “junho verde”, para alertar 
sobre o meio-ambiente. Junho 
já é vermelho, para a doação 
de sangue, e laranja, para a 
“conscientização sobre anemia 
e leucemia”.

Ótima pergunta
O senador Alvaro Dias (Pode-

-PR) lembrou que dos 193 paí-

ses membros das Nações Uni-
das, só o Brasil não tem prisão 
após condenação em segunda 
instância: “Quem está certo? O 
Brasil ou os demais países?”.

Pulga atrás da orelha
A decisão do STJ de autorizar 

três pessoas cultivarem maco-
nha para extrair canabidiol para 
uso medicinal ligou alerta. Para 
especialista em direito médi-
co Daniela Ito, necessidade de 
regulamentação é “evidente”.

Boa notícia
Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica confirmou 
alta de 1,2% no consumo de 
energia no mês de maio em 
relação a 2021. Segundo a en-
tidade, o motivo é alta no con-
sumo da indústria e grandes 
empresas.

Pensando bem...
...para pré-candidato oportu-

nista, sequestro deixou de ser 
crime hediondo e virou apenas 
um “erro”.

PODER SEM PUDOR
Ajuda dispensada
Figura muito popular em Tei-

xeira, município paraibano, Zé 
da Onça certa vez abordou João 
Agripino, que visitava a cida-
de: “Preciso da sua proteção, 
governador.” Agripino impôs 
condição: “Ande direito e pode 
contar comigo”. Zé da Onça 
dispensou: “Precisa mais, não. 
Andando direito, não preciso 
da ajuda e ninguém.”

Carlos Santiago 
Dados oficiais do governo mostram que de 2020 a 2021 os salários dos diretores da 

Petrobras saltaram de US$2,8 milhões para US$6,1 milhões (R$31 milhões), segundo a 
Secretara de Controle das Estatais, do Ministério da Economia. Isso dá razão às alega-
ções do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a insensibilidade de sua diretoria. Tudo 
lastreado nos sucessivos aumentos dos combustíveis em meio à crise da pandemia e da 
guerra na Ucrânia, inflando os obesos contracheques. 

Cláudio Humberto
O Vacinômetro Municipal 
No último sábado (18), o secretário municipal de Saúde, 

Djalma Coelho, arrancou aplausos dos participantes do  15º 
Congresso Internacional Rede Unida, ocorrido na cidade de 
Vitória, Estado do Espírito Santo. Os aplausos soara em função 
do Vacinômetro Municipal, criado pela administração David 
Almeida e que se constituiu em uma ferramenta  importante 
no combate à pandemia da Covid-19 em Manaus.

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Infor-
mação (DTI) da Semsa, o Vacinômetro foi apresentado, em 
detalhes, pela analista de sistemas Cleudivania Lopes, cria-
dora da plataforma, e pelo chefe de Sistemas de Gestão da 
secretaria, Claudenir Maia. 

A ferramenta, que pode ser acessada por qualquer cidadão 
por meio do link vacinometro.manaus.am.gov.br, proporcio-
nou total transparência à campanha de imunização contra a 
doença em toda a capital do Estado do Amazonas. 

A campanha, como é do conhecimento de toda a sociedade, foi 
iniciada sob grande pressão popular e, graças ao Vacinômetro, 
possibilitou à Prefeitura Municipal, via Semsa, disponibilizar 
ao povo um eficiente sistema de  monitoramento e controle 
do processo de vacinação.

É sabido que a idealização do Vacinômetro também se deu 
em função de falhas no sistema adotado pelo Ministério da 
Saúde, percebido pelos técnicos da Semsa em plena agonia 
da luta antiCovid em janeiro de 2021. Foi então que o DTI da 
Semsa fez surgir o Vacinômetro que permitiu a realização do 
pré-cadastro da sociedade, agendamento prévio das aplica-
ções e o registro da vacina em tempo real.

O compartilhamento das informações acerca do Vacinô-
metro foi bastante elogiada em Vitória e dignifica o compe-
tente trabalho da Semsa para dar transparência e eficiência 
no combate a maior pandemia já ocorrida no Amazonas. 

Advogado, sociólogo e cientista político

 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Sassá pede multa a Bolsonaro e Menezes por ‘motociata’ sem capacete

Segurança pública na 
região do Solimões foi 
a pauta do encontro, 
que ocorreu um dia 
após o PGR visitar Ata-
laia do Norte

O governador Wilson Lima 
se encontrou, na tarde 
segunda-feira (20), com 
o procurador-geral da 

República, Augusto Aras, em 
Manaus. A pauta da reunião foi 
Segurança Pública, e aconteceu 

DivuLgAçãO

DivuLgAçãO

Durante a sessão da Câma-
ra dos Deputados, na manhã 
desta segunda-feira (20), o 
parlamentar Sassá da Cons-
trução (PT) criticou o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) e 
o Coronel Alfredo Menezes 
(PL) por participarem da ‘mo-
tociata’ sem o uso do capace-
te de proteção, neste sábado 
(18), em Manaus. Na tribuna, 
ele pediu a aplicação de multa 
para ambos.

O vereador informou ao Em 
Tempo que já realizou um 
requerimento e enviará ama-
nhã o documento para o insti-
tuto Municipal de Mobilidade 
urbana (iMMu) para questio-
nar se já foram aplicadas as 
multas contra o presidente e 
o Coronel Menezes.

 “Eu acho que se a multa for 
para o trabalhador, por que 
a multa não é aplicada no 

presidente ou no vereador e 
deputado?  Tem que ser igual. 
Então, eu estou pedindo que 
cumpra a lei. A lei tem que ser 
cumprida”, disse o vereador.

Para ele, a lei deve ser cum-
prida e precisa ser seguida 
por todos os cidadãos, da 
mesma forma também vale 
para aqueles que ocupam 
uma posição de poder e de 
gerenciamento na sociedade.

“Hoje nós temos a lei do mu-
nicípio, e várias leis nas capi-
tais do Brasil, portanto é uma 
lei do uso de capacetes. Hoje 
qualquer trabalhador, qual-
quer ser humano que for pego 
sem usar o capacete receberá 
uma multa de duzentos reais, 
quinhentos reais, dependen-
do da inflação. Então, por que 
ele não foi multado, e por 
que que os outros são multa- 
dos?”, questionou.

De acordo com o vereador, 
o comportamento do presi-
dente na motociata, sem por-
tar o instrumento de prote-
ção, reflete a falta de respeito 
com a própria democracia, e 
com as leis. Também ressalta 
a importância de o chefe do 
executivo servir de exemplo 
para a sociedade. 

“Como eu sou o vereador, eu 
vou dar algum exemplo para o 
eleitor, para o povo de Manaus. 
Assim deveria ser a mesma 
coisa para ele. você tem que 
dar bom exemplo para socie-
dade, tem que usar capacete. 
Se a lei existe, ela deve ser 
cumprida. Muita gente vê um 
presidente sem capacete, e 
vê o coronel Menezes sem 
capacete, então as pessoas 
acabam não usando. Como va-
mos cobrar se o outro não está 
usando?”, pontuou o vereador.

Política 5
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no Aeroporto de Ponta Pelada, na 
Zona Sul de Manaus. O secretário 
de Estado de Segurança Pública, 
general Carlos Alberto Mansur, 
também participou do encontro.

Na ocasião, Lima reafirmou o 
compromisso da sua gestão com 
a Segurança Pública e destacou 
investimentos realizados pelo 
governo estadual, sobretudo no 
combate ao tráfico de drogas nos 
últimos anos. O destaque é para 
a Base Fluvial Arpão, implantada 
para sufocar o tráfico de drogas 
no Rio Solimões.

inaugurada em agosto de 2020, 
nas proximidades de Coari, a Base 
Fluvial atende à região do Médio 

Solimões e está em operação per-
manente no combate ao tráfico 
naquela, que foi a principal, rota 
utilizada pelos narcotraficantes 
para transportar os ilícitos pelos 
rios amazonenses. Os trabalhos 
contam com apoio do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.

Desde a sua criação, a base po-
licial integrada apreendeu mais 
de 13,6 toneladas de drogas e 
retirou mais de 690 armas de 
fogo de circulação.

A reunião com Augusto Aras 
ocorreu um dia após o procura-
dor-geral visitar a cidade de Ata-
laia do Norte, para acompanhar 
os desdobramentos da operação 

que elucidou o homicídio e ocul-
tação de cadáver do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista es-
trangeiro Dom Phillips.

Desde a notificação do crime, 
as forças de segurança pública 
do Amazonas enviaram reforços 
para a região para o trabalho de 
buscas e investigações. A ope-
ração envolve a Polícia Militar, 
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 
sob a coordenação da Secretaria 
de Segurança Pública (SSP-AM). 
Três envolvidos no crime já estão 
presos, os vestígios humanos das 
duas vítimas foram localizados e 
as investigações seguem em cur-
so, dentro da força-tarefa com os 

órgãos federais.
Wilson Lima e Augusto Aras 

falaram da necessidade de am-
pliar a capacidade operacional 
naquela região. E o governador 
determinou ampliação do efetivo 
de policiais militares na cidade de 
Atalaia do Norte, em consonância 
ao entendimento do PgR.

“Eu acabei de me reunir com o 
secretário de Segurança e a gente 
já começa a montar uma estraté-
gia. E vamos continuar discutindo 
com o governo Federal quais ou-
tras iniciativas a gente vai montar 
para garantir a tranquilidade de 
quem mora naquela região”, des-
tacou o governador.

MULTA DE TRÂNSITO

Para ele, a lei deve ser cumprida e precisa ser seguida por todos

A reunião tratou sobre a necessidade de ampliar a capacidade operacional de regiões de difícil acesso, como o vale do Javari 

Wilson Lima dialoga com 
Aras sobre segurança pública
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Comissão do Senado pode 
criar novas leis na Amazônia
O senado instalou a 
comissão externa nes-
ta segunda-feira (20), 
para investigar mortes 
de Bruno Pereira e Dom 
Philips, além da crimina-
lidade em geral da região

divulgação

Amazônia sem lei, sem eira nem beira 
“Com a lei, pela lei e dentro da lei; 

porque fora da lei não há salvação.” 
 Esta sentença profética de Rui Bar-

bosa, pronunciada em discurso na Su-
prema Corte há 130 anos, se deu num 
momento muito delicado do estado de 
direito na República do Brasil. Ela per-
manece atual e preocupante em nossos 
dias, em nossa amazônia e no Brasil 
onde as leis costumam ser editadas 
em profusão e com frequente descaso. 
Como podemos pensar no futuro se 
estamos sempre pendurados na inse-
gurança jurídica de nossos empreen-
dimentos e na crescente intromissão/
diversificação/expansão da ilegalidade? 
Pois bem: este é o nosso desafio e é de 
nossa responsabilidade enfrentar. 

Cumplicidade, colaboração e unida-
de. 

o que está acontecendo na amazô-
nia? um dos imperativos desse desafio 
é se curvar com inteligência na inter-
pretação dos problemas a equacionar. 
É olhar com objetividade e realismo 
os problemas que nos cercam. Sem 
otimismo ingênuo nem pessimismo 
derrotista. Estamos nesta embarca-
ção chamada Zona Franca de Manaus 
há 55 anos e temos os instrumentos 
e muita disposição para consolidar e 
aperfeiçoar este programa. depende só 

de nós. Por isso, a hora exige cumplici-
dade, colaboração e unidade. os fun-
damentos históricos da Zona Franca 
supõe integrar a região ao Brasil para 
não entregar ela a cobiça internacional, 
ao crime organizado e a exploração 
predatória de nossos recursos naturais. 

Desenvolvimento sustentável 
Falamos muito de sustentabilidade e 

poucas vezes paramos para meditar em 
conjunto sobre o significado deste con-
ceito no cotidiano de nossa atividade 
fabril. invocando nosso mestre Samuel 
Benchimol, aprendemos que susten-
tabilidade é todo modo de produção 
economicamente viável, politicamente 
correto, socialmente justo e ambiental-
mente equilibrado. Esta tem sido nossa 
visão de capitalismo desde que foi de-
cretada a instalação da Zona Franca de 
Manaus, pelo marechal Castelo Branco 
dez anos depois de sua homologação 
em 1957, governo JK.

Premissa de perenidade produtiva
Conscientes ou não do imperativo 

ambiental dos anos subsequentes, 
sempre respeitamos o Meio ambiente, 
pautando nossa atividade comercial, 
agrícola e fabril, como referência de 
zelo daquilo que deveríamos integrar 
para não integrar à cobiça internacional: 

a floresta amazônica. Hoje, além de 
ter-se transformado no maior ativo e 
melhor instrumento de legitimidade 
nossa existência, a amazônia, doravan-
te, sua conservação e aproveitamento 
sustentável, será a garantia de nossa 
perenidade produtiva. E aqui estou 
pontuando uma referência de luta: a 
defesa da ZFM, seu polo industrial e seu 
entorno florestal amazônico é nosso 
ponto de partida, o âmago de nossa 
luta e o esteio sustentável de nossa 
sobrevivência e expansão produtiva. 

E por falar em expansão…
gostaria de compartilhar minha sa-

tisfação pessoal com a iniciativa Expo-
amazonia, Bio&TiC, 2022.  E digo porquê. 
Trata-se de um movimento coletivo dos 
entes privados e públicos, conectados 
no desenvolvimento científico tecno-
lógico e Biotecnológico da amazônia. 
Certamente muitos de nós teremos gra-
tas surpresas ao participarmos deste 
evento e a convicção de que o caminho 
já está traçado. as iniciativas que leva-
ram aos produtos, empreendimentos 
e resultados, nasceram a partir desta 
economia desencadeada a partir do 
pólo industrial de Manaus. Nada poderá 
substituir no curto, médio e longo prazo 
este programa exitoso, no desafio da 
redução das desigualdades inaceitáveis 

entre o Norte e o Sul do Brasil. 

Encrencas a eliminar 
Temos, entretanto, que consolidar 

algumas frentes inadiáveis de traba-
lho, como reduzir a burocracia, exigir 
infraestrutura competitiva, financiadas 
pelas montanhas de recursos recolhi-
dos aos cofres federais, temos tam-
bém necessidade de expandir a cadeia 
de suprimentos das indústrias locais. 
Temos capacidade instalada pra isso, 
provamos que sabemos fazer muito 
mais do que supomos, é isso ficou 
demonstrado com a quebra do for-
necimento de insumos por parte da 
cadeia produtiva asiática, durante a 
pandemia. Temos apenas 0,6% dos 
estabelecimentos industriais do Brasil. 
dobrar esta perfomance, não implica 
em ameaçar o contexto socioambiental 
em que operamos. Pelo contrário: Sa-
bemos gerar riqueza para impedir que a 
floresta se transforme em mecanismo 
de sobrevivência social. 

Matrizes da diversificação 
isso não nos impedirá, porém, de 

apostar em diversificação da matriz 
econômica. Em investir na economia 
da diversidade biológica, em aproveitar 
os insumos minerais que a natureza 
nos deu com extrema generosidade. 

investir no turismo sustentável, na 
exploração inteligente e salutar do 
manejo dos ativos florestais. a ciência 
recomenda que assim o façamos para 
fortalecer a qualidade e o vigor de 
nossa floresta. E por falar em ciência, 
este é o caminho e no rol de saídas, 
diria prioritário, para expansão de nossa 
economia sustentável. 

Bandeira da floresta em pé 
Na amazônia, a economia, esteve 

sempre conectada com a ecologia e 
vai se consolidar na medida em que 
não apartar dos parâmetros ambien-
tais. Esta deve ser também a bandeira 
de nossa representação parlamentar 
federal. Bandeira da floresta em pé. 
Não apenas a bancada do amazonas, 
reduzida e guerreira, mas resta-nos o 
desafio de expandir essa representa-
ção parlamentar de toda a amazônia 
pois temos interesses problemas e de-
mandas em comum. É chegada a hora 
da união diuturna, permeada da cum-
plicidade de propósitos na partilha de 
ideias e dos recursos de que dispomos. É 
imperativa a adoção de uma linguagem 
e argumentação compartilhada que as-
segure a conquista dos resultados que 
sonhamos, dentro da lei e da Civilidade, 
um novo tempo para a amazônia, sem 
destruição nem barbárie!

o senado instalou, na ma-
nhã desta segunda-feira 
(20), a comissão externa 
para investigar os crimes 

relacionados às mortes do in-
digenista Bruno Pereira, e do 
jornalista dom Phillips, que de-
sapareceram desde o dia 5 de 
junho. o colegiado também vai 
apurar o aumento de crimes na 
região norte do país.

a comissão terá durabilidade 
de 60 dias, e terá o senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-aP) como 
o presidente. Também contará 
com o senador Nelsinho Trad 
(PSd-MS) como relator, nome-
ado por Randolfe. Já o senador 
Fabiano Contarato (PT) assumirá 
a vice-presidência. 

Também foram aprovados o 
plano de trabalho e requeri-
mentos, como a convocação do 
ministro anderson Torres para 
dar explicações a respeito da 
criminalidade na amazônia.

Conforme o cientista político 
Carlos Santiago, a comissão é 
importante, pois haverá investi-
gações e visitas em localidades 
do vale do Javari com intuito 
de criar documentos que darão 
abertura para novas normas.

“Se for o caso, produzir informa-
ções novas para que sejam enca-
minhadas à polícia federal ou ao 
Ministério Público Federal para a 
tomada de providências e também 
para produzir propostas legislati-
vas, e leis na área sobre a questão 
ambiental, e sobre a questão in-
dígena. além de cobrar do poder 
executivo medidas que resolvam 

o os problemas ambientais, sociais 
e econômicas da região”, explicou.

Segundo Carlos, a comissão 
tem uma outra camada de im-
portância, pois é uma expressão 
representativa da sociedade, que 
terá seus questionamentos in-
terpelados pelos parlamentares 
que compõem o colegiado.

“Também é importante porque 
vai cobrar do governo Federal 
medidas para resolver conflitos 
nessa região, como conflitos eco-
lógicos, os conflitos sociais, as 
dificuldades econômicas para a 
região. Essa comissão especial 
visa também dar uma resposta 
à sociedade que sempre vê o 
Congresso Nacional distante da 
vida e do sofrimento da sociedade 
brasileira”, destacou.

Para o senador Plínio valério 

(PMdB), a comissão pode co-
laborar para pressionar as in-
vestigações. ao mesmo tempo, 
também afirma que para diminuir 
o número de conflitos, é necessá-
rio o poder público implementar 
políticas públicas na região.

“o que pode diminuir esse 
conflito é o Poder Público com 
suas políticas públicas chegar até  
ali”, afirmou.

Em conjunto com a comissão 
externa, também vai atuar a Co-
missão dos direitos Humanos do 
senado (CdH). Nesta segunda-
-feira, a CdH vai votar reque-
rimentos referentes a situação 
de conflito na região amazônica.

Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados

ainda nesta segunda-feira (20), 

foi realizada a primeira reunião 
da Comissão Externa da Câmera 
dos deputados, com o objetivo de 
investigar os crimes que rondam 
a morte do jornalista dom Phillips 
e o indigenista Bruno Pereira.

Entre as deliberações que 
aconteceram durante a reunião, 
os deputados debateram solu-
ções e respostas para os proble-
mas na amazônia, assim como 
o alinhamento com as ações da 
comissão externa do senado.

a comissão, composta por 15 
parlamentares, pretende trazer 
soluções e fiscalizar o assassi-
nato de Bruno e dom Phillips 
no vale do Javari. Para o depu-
tado e um dos coordenadores 
da comissão, Zé Ricardo (PT), a 
Comissão Externa da Câmara vai 
além da resolução de questões 

que envolvem o assassinato no 
vale do Javari, como quem são 
os mandantes. Para ele, também 
é necessário apurar a atuação do 
poder público na amazônia.

“É preciso esclarecer as causas 
do crime e suas circunstâncias, 
bem como de seus mandantes e 
executores. É mais um crime que 
revela o abandono da amazônia 
pelas autoridades: Funai suca-
teada, pouca estrutura da PF e 
na Base anzol, além da inércia 
do Conselho da amazônia. Si-
tuações que serão objetos de 
debate dessa Comissão, diante 
dos crimes ambientais, das redes 
de narcotráfico e das omissões 
do governo Bolsonaro e do go-
vernador Wilson lima, que vêm 
resultando num estado de bar-
bárie no vale do Javari”, afirmou.

 a comissão,de 15 parlamentares, 
pretende trazer soluções para região 
amazônica e fiscalizar a investigação 
do assassinato de Bruno e dom

gabriela Brasil
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Foram aprovados 40 pro-
jetos de novas indústrias, 
com estimativa de gera-
ção de mais de 1,3 mil 
postos de trabalho

O Conselho de Desenvolvi-
mento do Estado do Ama-
zonas (Codam) aprovou 
ontem mais de R$ 1,5 bi-

lhão em novos investimentos in-
dustriais para o estado. Presidida 
pelo governador Wilson Lima, a 
296ª reunião do conselho apro-
vou 40 projetos industriais, com 
estimativa de criação de mais de 
1,3 mil postos de trabalho e ocor-
reu durante o Fórum Permanente 
de Desenvolvimento Sustentável.

O Fórum reuniu empresários e 
autoridades, sob a coordenação 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação (Sedecti), para 
discutir os rumos dos investi-
mentos na economia verde no 
Amazonas. O evento acontece até 
amanhã no Salão Rio Solimões, 
do Centro Cultural Palácio Rio 
Negro, no bairro Centro, zona sul 
de Manaus.

“Essa é a minha preocupação 
enquanto governador, natural-
mente. É importante a vinda para 
cá de empresas, a instalação de 
novos projetos, mas a gente tem 
um foco muito grande que é a 
questão social. A oportunidade 
que a gente vai dar para famílias 
do Estado do Amazonas, que têm 
a possibilidade de sustentar seus 
filhos”, disse o governador.

Dos projetos aprovados, 20 são 
de implantação, 17 de diversifica-
ção e três de atualização. Um dos 
destaques é o projeto da Oben 

DIvULgAçãO 

Brasil LTDA, para investimento 
na produção de chapa, folha, 
tira, película, resina termoplás-
tica, entre outros itens. O valor 
da aplicação é de R$ 761 mil. E 
a Inventus Power Eletrônica do 
Brasil teve seu projeto de fabri-
cação de máquinas de transações 
financeiras aprovado.

Além da capital, a reunião apro-
vou projetos da Portela Comércio 
de Produtos Alimentícios Eireli, 
para o município de Lábrea, que 
vai produzir castanha beneficia-
da. Em Humaitá, o projeto aprova-
do é da empresa Pleno Indústria e 
Comércio de Ferragens e consiste 

Economia
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Codam aprova R$ 1,5 bi em 
investimentos no Amazonas

Codam aprovou 40 projetos industriais durante Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável

na produção de estruturas de 
ferro para construção civil.

O titular da Sedecti, Angelus 
Figueira, disse que as próximas 
edições do Codam ocorrerão em 
intervalo menor, para que se pos-
sa ampliar o volume de propostas 
aprovadas. “Estaremos abrevian-
do as reuniões para diminuir pra-
zo e aprovar mais projetos. Temos 
inúmeros projetos em curso, sen-
do analisados”, disse.

Este ano, o Codam já aprovou 
R$ 3,5 bilhões em investimentos 
previstos para os próximos três 
anos, com mão de obra proje-
tada para 2.954 novos postos 

de emprego. Entre 2019 e 2021, 
foram aprovados 609 projetos, 
resultando em R$ 36,11 bilhões 
em investimentos e na geração 
projetada de 22.771 novos postos 
de trabalho.

Desenvolvimento Sustentável
De acordo com o governador 

Wilson Lima, o objetivo do Fórum 
é promover discussões em torno 
do desenvolvimento econômico 
do Amazonas para se comple-
mentar às atividades que são 
desenvolvidas na Zona Franca 
de Manaus.

“Nós elencamos 21 cadeias 

Presidente da Petrobras pede demissão após críticas
DIvULgAçãO

Saída de José Mauro Coelho ocorre após muitas críticas por parte de Bolsonaro

O presidente da Petrobras, José 
Mauro Coelho, anunciou a renúncia 
ao cargo na manhã de ontem (20). 
A informação foi confirmada pela 
estatal por meio de um comunica-
do. Coelho foi o terceiro executivo 
a comandar a Petrobras na gestão 
do presidente Jair Bolsonaro (PL). 
Segundo a empresa, Coelho também 
deixa o cargo de membro do Con-
selho de Administração da estatal. 
Fernando Borges, diretor executivo 
de Exploração e Produção da Petro-
bras, foi nomeado pelo Conselho de 
Administração como novo presiden-
te interino até a eleição e posse do 
novo comandante da empresa.

A saída ocorre após uma escalada 
de críticas feitas pelo presidente 
Jair Bolsonaro e pelo presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PL). Na 
última sexta-feira (17), a Petrobras 
divulgou novos aumentos no preço 
da gasolina e do diesel para as 
distribuidoras.

Após o anúncio dos novos valo-
res, Bolsonaro defendeu a criação 
de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar a 
Petrobras, seus diretores e conse-
lheiros. “Nossa ideia é propor uma 

CPI para investigar a Petrobras, 
seus diretores e os membros do 
Conselho. Queremos saber se tem 
algo errado nessa conduta deles, 
porque não é possível se conceder 
um reajuste com o combustível lá 
em cima e com os lucros exorbitan-

tes”, disse, em entrevista à Rádio 96 
FM de Natal, na última sexta (17).

Segundo o chefe do Executivo, 
seus aliados no Congresso devem 
pedir a abertura do inquérito ainda 
nesta segunda-feira (20). A pro-
posta ganhou apoio também entre 

políticos da oposição ao governo. 
“Conversei ontem com o líder da 
Câmara [deputado Ricardo Bar-
ros] para a gente abrir uma CPI 
segunda-feira. vamos para dentro 
da Petrobras”, disse. “É inadmis-
sível, com uma crise mundial, a 

Renúncia

produtivas no setor primário. O 
investimento também na pisci-
cultura. A gente tem o turismo 
também como um desses veto-
res de desenvolvimento, tem o 
gás e a mineração”, acrescentou 
Wilson Lima.

Para o titular da Sedecti, An-
gelus Figueira, os novos vetores 
que serão discutidos no Fórum 
podem mudar o rumo da eco-
nomia do estado a curto, médio 
e longo prazos. Figueira reforçou 
também o diálogo com a iniciativa 
para a promoção do desenvolvi-
mento na região.

“Nós precisamos que esse seja 
o caminho dos amazonenses. Isso 
precisa ser um projeto que todos 
participem, não um projeto de 
cima para baixo. É por isso que 
está sendo feito dessa forma. É 
um projeto que está sendo dis-
cutido com a sociedade, verda-
deiramente”, completou o titular 
da Sedecti.

O Fórum foi desenhado para 
discutir e criar alternativas que 
gerem ocupação e renda para a 
população da capital e do interior, 
fortalecendo e complementando 
a economia do Polo Industrial de 
Manaus (PIM). 

Para o interior, a ideia é tra-
balhar a expansão de lavouras 
industriais (cacau, café, açaí e 
outras culturas), assim como, in-
centivar o uso sustentável dos 
recursos naturais, a exemplo do 
manejo florestal sustentável.

O evento conta com apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas (Fapeam) 
e da Agência de Cooperação Téc-
nica Alemã (gIZ), além da partici-
pação de instituições de todos os 
segmentos público e privado que 
promovem, direta e indiretamen-
te, a economia do estado, assim 
como, a presença de empresas 
com potencial investidor.

Petrobras se gabar dos lucros que 
tem”, acrescentou.

Gestão marcada por pressão
José Mauro Coelho assumiu ofi-

cialmente a presidência da Petro-
bras em 14 de abril. Ex-secretário 
de Petróleo, gás Natural e Bio-
combustíveis, foi indicado ao cargo 
após desistência de Adriano Pires. 
Em pouco mais de dois meses, sua 
gestão foi marcada por pressões 
e polêmicas sobre o reajuste nos 
preços dos combustíveis. Coelho 
é defensor da política de paridade 
da estatal, que vincula os preços 
dos combustíveis às cotações do 
dólar e do petróleo no mercado 
internacional. Uma semana antes 
de a Petrobras anunciar a saída de 
Coelho, Bolsonaro já sinalizava uma 
possível mudança na presidência da 
petrolífera.  “E aí a gente é obrigado 
a mexer nas peças do tabuleiro. Dói 
mandar alguém embora ou quando 
alguém pede para ir embora? Dói, 
não é fácil, mas as coisas acontecem 
e nós temos que mudar. Pior que 
uma decisão mal tomada é uma 
indecisão”, afirmou Bolsonaro no 
dia 16 de maio.

Da Redação 
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Univaja clama por segurança e 
investigação sobre mandantes

Fogo destrói casas no Parque 
das Garças, em Manaus

Operação ‘Esparta’ prende 10 
pessoas por ataque à viatura 

Agenda com parlamen-
tares e o Conselho Na-
cional de Justiça, busca 
medidas de segurança 
para a região do Vale 
do Javari, no AM

Da redação

A União dos Povos Indí-
genas do Vale do Javari 
(Univaja) iniciou, nesta 
segunda-feira (20), uma 

agenda em Brasília (DF), com 
parlamentares e o Conselho 
Nacional de Justiça, em busca 
de medidas de segurança para 
a região do Vale do Javari. As 
entidades reforçam os pedidos 
de investigação sobre possíveis 
mandantes dos assassinatos do 
indigenista Bruno Pereira e do 
jornalista Dom Phillips.

Uma das propostas que a Uni-
vaja vai levar aos deputados fe-
derais é a possibilidade de ins-
tauração de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO) na região do Alto So-
limões, conforme sugerido pelo 
procurador-geral Augusto Aras 
em reunião neste domingo (19).

De acordo com a últimas decla-
rações dos delegados, tudo indica 
que a investigação caminha para 
a conclusão de um crime simples, 
ou seja, de uma vingança pessoal 
de Amarildo da Costa Oliveira, o 
Pelado. Essa versão não agrada 
à Univaja, que vem denuncian-
do a presença de uma estrutura 
criminosa robusta no Vale do 

AP PhOtO/FABIANO MAISONNAVE
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A terra Indígena do Vale do Javari é alvo constante de atividades ilegais. Associações desejam mais segurança e garantias para povos da região

Ataque à viatura aconteceu no dia 6 de janeiro e terminou com dois mortos

INCÊNDIO PRISÃO

Maiara ribeiro

Um incêndio de grandes 
proporções atingiu uma resi-
dência, tipo kitnet, onde mo-
ravam três famílias, na Zona 
Leste de Manaus. O acidente 
aconteceu na rua Cravos da 
Índia, bairro Parque das Gar-
ças,, nesta segunda-feira (20).

Segundo informações de 
um dos moradores, identi-
ficado como Joaquim, o in-
cêndio começou quando ele 
não estava em casa. Ele foi 
informado por vizinhos, que 
ligaram por telefone avisando 
sobre o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado, chegou ao local e 
controlou o fogo. De acordo 
com o seu Joaquim, dono da 
residência, que trabalha com 
reciclagem, não se sabe a ori-
gem do incêndio. 

O Corpo de Bombeiros fará 
uma perícia para informar o 
resultado. De acordo com re-
latos, as três famílias que mo-
ravam no local perderam tudo.

Em um vídeo compartilhado, 
que circula nas redes sociais 
nesta segunda-feira, é pos-

sível ver a proporção que o 
fogo tomou em pouco tempo.

Seu Joaquim informou que 
ficou apavorado com a perda 
total de seus pertences.

“Eu não vi o início porque 
eu tinha acabado de sair para 
fazer uma entrega de ma-
terial, de reciclagem que eu 
trabalho. [Foi] quando me li-
garam para falar que minha 
casa estava pegando fogo e 
eu pensei que não era verda-
de. Quando eu me aproximei, 
que vi o fogo, a fumaça, eu 
fiquei apavorado, não tenho 
mais nada, nada, nada. Aca-
bou tudo”, lamentou Joaquim, 
que trabalha com reciclagem  
de materiais.

Quem quiser ajudar o seu 
Joaquim, e as outras famílias 
vítimas deste incêndio, com 
roupas, alimentos ou outras 
formas de doações, entre 
em contato com o número  
(92) 99961-0686.

No último final de semana, 
uma residência já havia pega-
do fogo no bairro Parque 10, 
Zona Centro-Sul de Manaus. 
Em nenhuma das ocorrências, 
houve vítimas.

Suyanne Lima

Dez pessoas foram presas 
pela Polícia Civil do Ama-
zonas durante a “Operação 
Esparta”, deflagrada para 
investigar um ataque de fu-
zil a viatura da instituição, 
ocorrido no dia 6 de janei-
ro deste ano, que vitimou 
dois detentos. A motivação 
do crime, segundo as au-
toridades, foi disputa entre 
facções criminosas.

Entre os presos estão nove 
homens e uma mulher: “Ba-
naninha”; “Belo”; “Cara de 
Frango”; “Eliandra”; “Era-
mos”; “Level”; “Lukinhas”; 
“Patinhas”; “Ph” e “Picolé”.

No dia do crime, três deten-
tos estavam sendo levados 
para audiência de custódia 
quando a viatura em que eles 
estavam foi interceptada pe-
los criminosos e fuzilada.

Oito pessoas seguem sen-
do procuradas por envolvi-
mento na ação, são elas: 
Adalberto Salomão Guedes 
da Silva, 32; o “Professor”, 
Everton Pereira de Souza, 
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Javari e, portanto, acredita que os 
assassinatos fazem parte desse 
contexto mais complexo.

Segundo o assessor jurídico 
da Univaja, Eliésio Marubo, as 
autoridades que investigam o 
caso afirmaram ao Procurador-
-Geral, Augusto Aras, em reu-
nião nesse final de semana, que 
acreditam que a causa do crime 
foi uma vingança pessoal contra  
Bruno Pereira.

Na sexta-feira (17), a Polícia 
Federal já havia afirmado que 
os suspeitos de envolvimento no 
desaparecimento do indigenis-
ta Bruno Pereira e do jornalista 

inglês Dom Phillips agiram “sem 
mandante nem organização cri-
minosa por trás do delito”.

“Discordamos totalmente dessa 
ideia. É uma afirmativa totalmente 
equivocada diante das informa-
ções que temos. Então é prema-
turo afirmar isso, no momento em 
que que há uma organização cri-
minosa na região. É preciso apro-
fundar as investigações”, afirmou 
Marubo, que também criticou a 
fala do vice-presidente hamilton 
Mourão, que disse nesta segunda-
-feira que um “comerciante da 
área” seria um possível mandante 
do crime.

Proposta de GLO
Nesta segunda-feira, a Univaja 

busca uma agenda com a Comis-
são Externa criada pela Câmara 
dos Deputados para acompanhar 
as investigações. Nesta terça-
-feira, haverá reunião com o CNJ, 
e os indígenas ainda buscam uma 
reunião com o Senado, que tam-
bém instaurou uma Comissão 
Externa para acompanhamento 
do caso.

Além de pontos sobre a investi-
gação, a Univaja quer que parla-
mentares ajudem na formulação 
de medidas de segurança para a 
população do Vale do Javari.

“Queremos atuação do estado 
em decorrência do aumento da 
violência. Os nossos parentes es-
tão assustados. O que o estado 
brasileiro vai fazer agora?”, disse 
Beto Marubo, que está elabo-
rando um documento com as 
principais demandas desse tema.

Em uma reunião com a Univaja, 
no domingo (19), Augusto Aras 
sugeriu a instalação, por parte 
do governo do Amazonas, de uma 
GLO na região do Alto Solimões, 
onde fica o Vale, como forma de 
garantia da segurança. A asso-
ciação é a favor da ideia e levará 
a proposta aos parlamentares.

29; Jarlison da Silva Martins 
Amazonas, 27; Johnsson Al-
ves Barbosa, 34, o “PlayBoy”; 
Kaio Wellington Cardoso dos 
Santos, 29, o “Mano Kaio”; 
Samuel Alves de Andrade, 23, 
e mais dois homens, conhe-
cidos como “Fedor/Piu-Piu”, 
20, e “Zarro”, 30.

Quem puder colaborar com 
as autoridades com informa-

ções sobre o paradeiro dos 
foragidos, pode entrar em 
contato por meio do número 
181 da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Amazonas.

Conforme a polícia, os man-
dantes do ataque são Playboy 
, Mano Kaio e Professor. Os 
três são considerados crimi-
nosos e alta periculosidade 
e estão foragidos.
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Wilson Lima e David Almeida 
encaminham reforma de feira  
Assinatura da ordem 
de serviço para re-
forma da feira da ‘Ja-
piinlândia’ foi realizada 
nesta segunda-feira 
(20), em ação conjunta

O governador do Amazonas, 
Wilson Lima, e o prefeito 
de Manaus, David Almeida, 
assinam a ordem de servi-

ço para início da obra de reforma 
da Feira Municipal da Japiinlândia, 
na rua Portugal, na Zona Sul da 
capital. A assinatura aconteceu 
nesta segunda-feira (20) e essa é 
a quarta das 32 feiras e mercados 
que vão ser reformados.

Os recursos do Governo do 
Amazonas serão repassados para 
a prefeitura e, na reforma da feira 
da Japiinlândia, serão investidos 
mais de R$ 680 mil. Os serviços 
contemplam a execução dos se-
guintes serviços: reforma geral na 
cobertura, nas instalações elétri-
cas e pintura interna e externa.

“Das 43 estruturas de feiras e 
mercados da prefeitura, nós es-
tamos reformando 35, em quase 
dois anos de gestão, nós já es-
tamos refazendo a história dos 
mercados e feiras de Manaus, e 
nessa parceria com o governo es-
tadual, nosso objetivo é reformar 
todas as feiras da nossa cidade. Já 
se passaram décadas, e por anos, 
essas estruturas foram esqueci-
das. Essa reforma significa mais 
qualidade e melhores condições 
de trabalho para a população 
da cidade de Manaus”, destaca 
o prefeito.

Segundo a prefeitura, a Feira 
Municipal da Japiinlândia abriga 
93 permissionários. Surgiu como 
uma feira comunitária na dé-
cada de 1970 e foi construída, 
efetivamente, pela Prefeitura de 
Manaus em 1990. Desde então, 
nunca passou por reforma (mais 
de 30 anos). Possui 2.511m² de 
área construída, gerando cerca 

Prefeitura de Manaus e governo do Estado assinam ordem de serviço para o início da reforma da feira da Japiinlândia

A feira não passava por uma reforma há mais de 30 anos
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de 290 empregos diretos e mais 
de 8.400 indiretos.

Modernização das feiras
Para dar mais dignidade aos 

feirantes e conforto para a popu-
lação que compra nos espaços, o 
Governo do Amazonas, por meio 
da Unidade Gestores de Projetos 
Especiais (UGPE), e a Prefeitura 
de Manaus firmaram convênios 
para revitalização de 32 feiras e 
mercados da capital amazonen-
se. São R$ 24,8 milhões de re-
cursos dos cofres estaduais e R$ 
496,1 mil oriundos do município.

Os serviços envolvem a reforma 
da cobertura e da estrutura me-
tálica, pintura, reforma de pisos e 
paredes, entre outras melhorias. 
A revitalização dos espaços vai 
contribuir para o desenvolvimen-
to social e econômico da cidade, 
para o bem-estar da população, 

além de proporcionar a melho-
ria das feiras de Manaus, que 
durante muito tempo ficaram  
sem manutenção.

De acordo com o governador 
Wilson Lima, a reforma da estru-
tura vai garantir a recuperação 
econômica do Estado, visto que 
o setor foi um dos mais afetados 
durante a pandemia de covid-19.

“Essa parceria que fizemos com 
a prefeitura é histórica, a maior 
de todos os tempos. Isso é impor-
tante, porque a pandemia trouxe 
muita dificuldade, muita gente 
perdeu emprego, muita gente 
perdeu sua única fonte de renda, 
com essa reforma, essa feira vai 
se tornar muito mais agradável, 
e mais pessoas vão querer vir a 
essa feira, com isso, será possível 
movimentar a economia e ofe-
recer respeito e dignidade para 
quem acorda de madrugada para 

trabalhar”, observa Wilson.
O pacote de reformas con-

templa as três grandes feiras 
de Manaus: Manaus Moderna, 
Feira Municipal da Banana e Fei-
ra Municipal da Panair, na Zona 

Sul. Feiras de bairros tradicionais 
também estão contempladas. É 
o caso das feiras da Japiinlândia 
e, ainda, do São Francisco, e o 
Mercado Municipal Dr. Jorge de 
Moraes, em Educandos.

Tubulação rompe e causa transtorno no Redenção
AcERVO PESSOAL

Rompimento causou falta de água no bairro desde o final de semana

Maiara Ribeiro

Uma encanação rompeu e dei-
xou moradores do bairro Reden-
ção sem água, desde o final de 
semana até esta segunda-feira 
(20). A falta de água aconteceu 
na rua cravina dos Poetas (an-
tiga rua Goiânia), Zona Oeste  
de Manaus.

De acordo com moradores 
do bairro, o problema da falta 
de água é rotineiro e, às ve-
zes, chega a faltar o dia inteiro, 
principalmente em finais de se-
mana, deixando os moradores 
com problemas para realizar  
atividades diárias.

Gledson cajoeiro, de 38 anos, 
disse que reside no mesmo lugar 
desde que nasceu e lembra que 
esse é um problema permanen-
te, que só se agrava com o passar 
do tempo. Por causa do deficien-
te fornecimento de água, famílias 
estão optando por comprar caixa 
d’água, com o intuito de evitar 
ficar no prejuízo.

“Esse problema é rotineiro. Não 
sei se é porque é na [rua] prin-
cipal, que acontece isso, mas 
eles [Águas de Manaus] deve-

riam fazer um bom trabalho 
para não ter o mesmo problema 
sempre. É uma falta de respeito 
fazerem isso com as pessoas”,  
relata Gledson.

Os moradores relataram ain-
da que já acionaram a Águas 
de Manaus três vezes, somen-
te nesta segunda-feira, e nada 
foi resolvido até o momento. A 
reportagem entrou em contato 
com a empresa que enviou uma 
nota informando que “irá enviar 
uma equipe para corrigir o vaza-
mento citado”.

“A Águas de Manaus informa 
que irá enviar uma equipe nesta 
segunda-feira (20), à rua cravina 
dos Poetas, no bairro Redenção, 
zona centro-Oeste da cidade, 
para corrigir o vazamento citado”, 
disse trecho da nota.

Alguns moradores também 
enviaram vídeos mostrando o 
desperdício de água por conta 
do rompimento na tubulação.

Problema recorrente
Na semana passada, no feriado 

de corpus christi (16), várias zo-
nas da cidade registraram insta-
bilidade no serviço de água, além 

de falta de energia, o que acabou 
prejudicando a população. Em 
nota, a Amazonas Energia disse 
que a falta de energia elétrica 
foi decorrente de um “evento” 
no Sistema Interligado Nacional.

Em nota, a Águas de Manaus 
informou que os sistemas de 
distribuição de água foram afe-
tados por conta dos trabalhos 
para restabelecimento da ener-
gia elétrica

“A empresa muda de nome mas 
não muda o trabalho. O problema 
permanece o mesmo. A Águas 
do Amazonas não comparece e 
quando comparece deixa o bura-
co cheio de entulho no meio da 
rua”, completou Gledson.

A Águas de Manaus também 
colocou na nota os meios de 
contato para os moradores re-
latarem ocorrências.

“A Águas de Manaus orienta o 
registro de qualquer ocorrência 
que necessite intervenção da 
empresa. Isso pode ser feito nos 
canais oficiais de relacionamen-
to: 0800-092-0195 (Whatsapp 
e SAc), site aguasdemanaus.
com.br e aplicativo Águas APP”,  
diz trecho.

infraestrutura
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Juíza incentiva criança a 
desistir de aborto após estupro
“Em vez de a gente tirar 
da tua barriga e ver ele 
morrendo e agonizan-
do”, disse a juíza para a 
criança, que é mantida 
sob custódia

Uma juíza de Santa Catarina 
negou o direito ao aborto 
a uma criança de 11 anos 
vítima de estupro. O caso foi 

apurado pelo portal Catarinas, em 
parceria com o Intercept Brasil. 

Segundo o processo, a mãe da 
menina descobriu a gravidez dias 
antes do aniversário da criança 
após enjoos e crescimento anormal 
na região do abdômen.

 Após procurar o Conselho Tutelar 
da cidade de Tijucas, a 50 quilôme-
tros da capital Florianópolis, mãe 
e filha foram encaminhadas ao 
hospital de referência no serviço de 
aborto legal, o HU da Universidade 
Federal de Santa Catarina.

A equipe médica responsável, 
contudo, se recusou a realizar 
a interrupção da gravidez, sob a 
alegação de que normas internas 

DIvUlgAçãO
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A legislação brasileira autoriza o procedimento em casos de violência sexual

do hospital apenas autorizavam o 
procedimento até a 20ª semana. À 
época, a menina encontrava-se na 
22ª semana de gestação. 

Devido à recusa médica, a família 
da menor buscou a Justiça para a 
realização do aborto. 

Dois dias após a mãe e a me-
nina informarem ao hospital que 
não queriam manter a gravidez, o 

Ministério Público catarinense pe-
diu o acolhimento institucional da 
menina, sob pretexto de protegê-la 
do agressor.

A medida foi autorizada pela 
juíza Joana Ribeiro Zimmer, que 
ao apreciar o pedido, comparou a 
proteção da saúde da menor com 
a proteção do feto. 

Agora, o acolhimento da menor 

tinha outro motivo: “O risco é que 
a mãe efetue algum procedimen-
to para operar a morte do bebê”, 
anotou a magistrada.

A criança tem sido mantida em 
um abrigo há mais de um mês para 
evitar que faça um aborto legal. 

Durante uma audiência judicial 
relacionada ao caso, realizada em 9 
de maio, a juíza Zimmer defendeu a 
manutenção da gravidez e a possi-
bilidade de um parto antecipado. 

Na gravação da audiência obtida 
pela reportagem, a juíza propõe à 
criança que mantenha a gravidez 
por mais “uma ou duas semanas”, 
para aumentar a chance de sobre-
vida do feto. 

“você suportaria ficar mais um 
pouquinho?”, questiona a juíza para 
a criança.  

A promotora do caso, Mirela 
Dutra Alberton, também tentou 
convencer a menina a manter  
a gravidez. 

“A gente mantinha mais uma ou 
duas semanas apenas a tua barriga, 
porque, para ele ter a chance de 
sobreviver mais, ele precisa tomar 
os medicamentos para o pulmão se 
formar completamente”. 

Ela continua: “Em vez de deixar 
ele morrer – porque já é um bebê, 

já é uma criança –, em vez de a 
gente tirar da tua barriga e ver 
ele morrendo e agonizando, é isso 
que acontece, porque o Brasil não 
concorda com a eutanásia, o Brasil 
não tem, não vai dar medicamento 
para ele… Ele vai nascer chorando, 
não [inaudível] medicamento para 
ele morrer”.

A juíza ainda afirma que o aborto 
não poderia ser realizado, ale-
gando que o Ministério da Saúde 
estipula um período máximo de 
gestação para a interrupção de 
22 semanas. 

“A questão jurídica do que é abor-
to pelo Ministério da Saúde é até 
as 22 semanas. Passado esse prazo, 
não seria mais aborto, pois haveria 
viabilidade à vida”, diz a juíza.

Para a juíza, o aborto após esse 
prazo “seria uma autorização para 
homicídio, como bem a dra. Mi-
rela lembrou. Porque, no Código 
Penal, está tudo muito especifi-
cadamente o tipo penal”, disse 
durante a audiência.  

No entanto, a legislação bra-
sileira autoriza o procedimento 
em casos de violência sexual, 
sem restrições quanto ao tempo 
de gestação ou necessidade de 
autorização judicial.
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O investimento para 
a aquisição do ponta 
esquerda será de 13,5 
milhões de euros 

corrida 

   EM TEMPO

Em busca de reforçar o 
elenco, o Flamengo tem o 
primeiro contratado para 
a janela de transferência 

internacional do meio deste ano, 
que abrirá somente dia 18 de 
julho. Trata-se de Everton Cebo-
linha, agora ex-Benfica (POR). O 
clube português oficializou a saí-
da do atleta para o Rubro-Negro.

O Sport Lisboa e Benfica co-
municou à Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM) 
que chegou ao acordo com o CR 
Flamengo para a transferência a 
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Everton será o camisa 
19 do Flamengo 

ALEXANDRE VIDAL-CRF 

DIVULGAÇÃO

título definitivo de Everton.
Oriundo do Grémio de Porto Ale-

gre, o internacional brasileiro Ever-
ton foi apresentado oficialmente 
no Benfica no dia 14 de agosto de 
2020, numa cerimónia que decor-
reu no Benfica Campus. Everton 
alinhou em 47 jogos e acrescentou 
7 golos à sua ficha pessoal no Clube.

Valor
O investimento para a aquisi-

ção do ponta esquerda será de 
13,5 milhões de euros em parcelas 
divididas por quatro anos, com bo-
nificações por metas que podem 
levar o custo da operação a 16 
milhões de euros — ou cerca de R$ 
85 milhões por 100% dos direitos 
econômicos —, valor que era a 
pedida inicial do clube português.

O reforço só poderá ser regis-
trado após a abertura da janela de 
transferências internacionais, no 
dia 18 de julho. Até lá, o técnico 

Dorival Júnior terá que buscar 
outras alternativas no elenco.

No momento, as principais são 
Vitinho, que entrou no lugar de 
Bruno Henrique contra o Cuiabá, e 
Lázaro, que atuou na função e tem 
características mais parecidas.

Everton tem contrato válido a 
partir de 1° de julho de 2022 até 
31 de dezembro de 2026.

Sem Bruno Henrique 
O Flamengo confirmou que o 

atacante Bruno Henrique precisa 
passar por uma cirurgia. Ele se 
recupera da lesão multiligamen-
tar no joelho direito. O prazo de 
recuperação, segundo divulgado 
pelo clube, é de até um ano.

“O atleta Bruno Henrique rea-
lizou exame clínico e de imagem 
nesta segunda-feira (20). O pro-
cedimento confirmou o diagnós-
tico de lesão multiligamentar no 
joelho direto. O tratamento será 

cirúrgico e o prazo de recupera-
ção está estimado entre 10 e 12 
meses”, informou o Mengão em 
suas redes sociais.

Bruno Henrique se lesionou no 
jogo contra o Cuiabá na quarta-
-feira passada (15), pela 12ª roda-
da do Brasileirão. Em que disputa 
a bola com o zagueiro Marllon, 
aos 21 minutos do primeiro tempo, 
ele teve uma hiperextensão do 
joelho direito que gerou entorse 
no local. O camisa 27 do Rubro-
-Negro saiu de campo na maca 
chorando após a lesão.

O atacante já foi desfalque 
do Flamengo na derrota para o 
Atlético-MG no domingo, pelo 
Campeonato Brasileiro. O próxi-
mo compromisso do time carioca 
será pela Copa do Brasil, nova-
mente contra o Galo, quarta-feira 
(22), no Mineirão. O duelo é válido 
pelo jogo de ida das oitavas de 
final da competição.

Everton Cebolinha é 
anunciado pelo Flamengo 

Brasil estreia 
no Mundial 
3x3

BaSQUETE 

Após duas etapas de 
preparação no Rio de 
Janeiro, com apoio do 
Comitê Olímpico do Bra-
sil, inclusive do Labora-
tório Olímpico, os dois 
quartetos do Brasil via-
jaram no domingo (19) e 
já nesta segunda-feira 
realizam os primeiros 
treinos na cidade. 

A estreia do time mas-
culino acontece na ter-
ça, 21, enquanto as mu-
lheres jogam na quarta, 
dia 22. 

Mundial da Antuérpia
A Seleção masculi-

na está no Grupo A ao 
lado da Sérvia (tricam-
peã mundial de 2016 a 
2018), França, Porto Rico 
e Nova Zelândia. No fe-
minino, as brasileiras te-
rão pela frente Estados 
Unidos (atual campeão 
olímpico) Áustria, Fran-
ça (bronze em 2018 e 
2019) e Nova Zelândia 
que compõem a chave B.

O primeiro colocado do 
grupo vai direto para as 
quartas. Os dois times 
seguintes avançam pri-
meiro para as oitavas 
de final. 

coNVocadoS
Masculino
Wil Weihermann (Aca-

demia do Esporte)
Fabrício Veríssimo 

(Sodiê Salgados/LSB/
Mesquita)

Renato Scholz (Acade-
mia do Esporte)

André Ferros (São 
Paulo DC)

Feminino
Vanessa Sassá (AD 

Santo André)
Vitória Marcelino (Uni-

sociesc/Blumenau)
Gabriela Guimarães 

(Sampaio Basquete)
Luana Batista (Uniso-

ciesc/Blumenau)

Kits da Corrida da Água são entregues nesta semana 
Os preparativos para a sétima 

edição da Corrida da Água estão 
a todo vapor. O evento acontece 
no domingo (26) e promete reunir 
cerca de 2000 atletas amado-
res e profissionais. Os inscritos 
poderão retirar o kit do evento 
na quinta (23) e sexta (24), das 
8h às 20h, e no sábado (25), das 
8h às 12h. 

Os kits da corrida serão entre-
gues no Centro de Ensino Litera-
tus localizada na avenida Paraíba, 
965, no bairro Adrianópolis.

Cada kit contém um saco mo-
chila de nylon, uma camiseta de 
poliamida, uma squeeze plástica 
de 550ml, uma toalha de rosto, e 
o número de identificação, que é 
pessoal e intransferível, não po-
dendo ser alterado ou rasurado. 
A organização da Corrida da Água 
informa que as camisetas dos 

atletas serão disponibilizadas 
nos tamanhos: PP, P, M, G e GG, 
e serão entregues por ordem de 
chegada dos atletas, conforme 
disponibilidade em estoque.

O participante irá retirar o chip 
da competição no dia e local da 
prova, a partir das 5h, somente 
com o número de peito e com 
o ticket de chip. O uso do chip 
é obrigatório. 

A Corrida da Água 2022 será 
disputada nas categorias, mas-
culino e feminino: geral, especial 
cadeirante, especial visual e aci-
ma de 60 anos.

Percurso
Serão duas opções de percurso 

– 5km e 10km – e a largada da 
corrida acontecerá na rua Rio 
Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, 
no Vieiralves. Os participantes da 

Corrida da Água irão percorrer 
a Djalma Batista, Darcy Vargas, 
Maceió, João Valério e voltarão 
para a praça. 

Os vencedores – primeiro, se-
gundo e terceiro lugar de cada 
categoria – serão premiados com 
troféus. Todos os participantes 
inscritos ganharão medalhas ao 
completar a prova. 

“A corrida busca incentivar a 
prática de esportes para uma 
vida mais saudável e sensibilizar 
a população para a importância 
da economia e da preservação”, 
destacou Elaine Saldanha. 

Ela adianta que o evento conta-
rá com uma estrutura composta 
por guarda-volumes, banheiros 
químicos e postos de hidratação 
com água mineral, tudo para ofe-
recer maior conforto e segurança 
aos participantes. Os vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugar, serão premiados com troféus 
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Centros de convivência de Manaus recebem shows
   EM TEMPO

De quarta a sexta-feira (22 
a 24), o “Música e Movimen-
to” apresenta shows gratuitos 
nos centros de convivência 
da Família Padre Pedro Vig-
nola, Magdalena Arce Daou e  
do Idoso.

A programação acontece na 
última semana de cada mês, 
sob a coordenação da equi-
pe do Liceu de Artes e Ofícios 
Claudio Santoro. Para o diretor 
da instituição, maestro Davi Nu-
nes, o projeto foi desenvolvido 
para apoiar e incentivar artistas 
e movimentar os espaços, em 
diferentes pontos da cidade.

“O ‘Música e Movimento’ tam-
bém permite que os alunos do 
Liceu dos centros de convivên-
cia tenham contato com artistas 
de música e dança e possam 
entender o processo artístico 

e cultural”, comenta o diretor.

Programação
A agenda de shows do “Músi-

ca e Movimento” começa nesta 
quarta-feira, a partir das 9h, no 
Centro Estadual de Convivên-
cia do Idoso (rua Wilkens de 
Matos, Aparecida). No palco, a 
Diva do Bolero e, em seguida, 
Billy Macedo

Na quinta-feira (23), as atra-
ções musicais seguem para o 
Centro de Convivência da Famí-
lia Magdalena Arce Daou (ave-
nida Brasil, Santo Antônio), às 
16h30, com Marcos Dion e, às 
17h30, é a vez de Aldir Jander.

Na sexta-feira, os shows 
acontecem no Centro Estadual 
de Convivência da Família Pa-
dre Pedro Vignola (rua Gandu, 
119, Cidade Nova), com Helmar 
Farias, das 18h30 às 19h30, e 
Adilson Rocha, até as 20h30.

orquestra 

2513

Bruna Oliveira plateia@emtempo.com.br |

  EM TEMPO 

Estão abertas as inscrições 
para o Seminário de Artes 
Visuais, a ser realizado en-
tre os dias 29 de junho e 1º 

de julho, no auditório do Palacete 
Provincial, na Praça Heliodoro 
Balbi, no Centro, com encerra-
mento no dia 2 de julho, na praça 
em frente ao centro cultural.

O seminário faz parte da pro-
gramação do “Amazonas Artes 
Visuais 2022 – Vidas Coletivas”, 
que contempla ainda mostras 
e feiras nos espaços culturais  
da cidade.

Marina Sena 
fará show 
em Manaus

PoP  

Figura obrigatória nos 
principais festivais de 2022 
no Brasil, Marina Sena está 
confirmada para show na ca-
pital amazonense em agos-
to. A cantora mineira revela-
ção do pop no ano passado 
vai ser a atração principal do 
evento promovido pela MIB 
Eventos no Pódium da Arena 
da Amazônia.

Os fãs já podem se pro-
gramar para curtir um dos 
shows mais aguardados na 
cidade. Com seu álbum de 
estreia “De Primeira”, Mari-
na Sena tornou-se um dos 
grandes sucessos das plata-
formas digitais. Entre as mú-
sicas mais conhecidas estão 
“Por Supuesto”, “Voltei Pra 
Mim” e “Me Toca”.

De acordo com a CEO da 
MIB Eventos, Mayara Bri-
lhante, o show terá muita 
música boa oferecendo ao 
público entretenimento de 
qualidade

“Será um momento cheio 
de brasilidades para as pes-
soas se divertirem com os 
músicos multi-instrumen-
tistas e o suingue dançante 
das atrações que estão na 
programação”, declara.

A MIB Eventos divulgará 
em breve a data do show e 
a venda dos ingressos. Mais 
informações podem ser ad-
quiridas por meio do e-mail 
contato@mibeventos.com.

As inscrições são gra-
tuitas e estão disponí-
veis no link da bio da 
Instagram da @cultu-
radoam

As inscrições são gratuitas e estão 
disponíveis no link da bio da Insta-
gram da @culturadoam. Cada se-
minário é limitado a 150 pessoas.

Os seminários acontecem do 
dia 29 de junho a 1° de julho, 
das 9h ao meio-dia e das 14h 
às 18h, no auditório do Palace-
te Provincial, com a participa-
ção de 24 palestrantes locais e 
de outras cidades do Brasil. O 
encerramento da programação 
será no dia 2 de julho, das 10h 
às 17h, com atividades artísticas 
na Praça da Polícia.

A iniciativa é promovida pela 
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa e a organização é do 
Centro de Artes Visuais – Galeria 
do Largo. Segundo o secretário 
de Estado de Cultura, Marcos 
Apolo Muniz, o evento traz uma 
proposta abrangente para as ar-
tes visuais no Amazonas.

“O seminário incentiva diálo-
gos entre os agentes de cultura 
e o público em geral, além de 

promover interações abordando 
as artes visuais. Os palestrantes 
apresentam suas experiências, 
gerando novas possibilidades e 
perspectivas no segmento, que 
podem ser aplicadas a nossa 
realidade e fomentar ainda mais 
a arte no estado do Amazonas”, 
comenta Apolo.

Entre os palestrantes de re-
ferência nacional, Divino Sobral 
(Goiás/GO), Dinho Araújo (São 
Luís/MA), Francisco Rocha (São 
Paulo/SP), Orlando Maneschy 
(Belém/PA), Narcélio Grud (For-
taleza/CE) e outros.

eventos culturais
No decorrer dos quatro dias 

de seminário, o “Amazonas Artes 
Visuais 2022 – Vidas Coletivas” 
oferece, paralelamente, uma 
vasta programação cultural gra-
tuita, com mostras, feiras de arte 
e atrações musicais.

O curador e coordenador do 
evento, Cristóvão Coutinho, con-

ta que a proposta de fazer o mo-
vimento em prol das artes visuais 
iniciou em 2013 e 2014, apenas 
com seminários. Neste ano, o 
“Amazonas Artes Visuais 2022” 
foi marcado com a reabertura 
da Galeria do Largo, em maio.

“O evento traz várias temá-
ticas, conteúdos de produção 
e pensamento em artes como 
foco nas amostragens, incluin-
do profissionais da área em 
pleno exercício de suas ativi-
dades na contemporaneidade”,  
revela Coutinho.

A Mostra de Artes contará com 
11 exposições individuais e co-
letivas, com seis performances 
artísticas e mostra de música, 
nos espaços expositivos da Ga-
leria do Largo, Palácio da Justiça, 
Palacete Provincial, Largo de São 
Sebastião e Praça da Polícia. 

A Feira de Artes contará com 
nove estandes nas dependên-
cias do Palacete Provincial e na 
Praça Heliodoro Balbi.

As apresentações acontecem de quarta a sexta-feira (22 a 24) 

Seminário de Artes Visuais com 
inscrições abertas em Manaus

Os seminários aconte-
cem do dia 29 de junho 
a 1° de julho

ANTôNIO LIMA/SECRETARIA DE CuLTuRA E ECONOMIA CRIATIVA

MICHAEL DANTAS /SECRETARIA DE CuLTuRA E ECONOMIA CRIATIVA

DIVuLGAÇÃO 

O show terá muita música boa
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Os noivos Rafaella e Rodrigo com seus pais, Taiko e Junior Fernandes, Loraíne e 
Sérgio Cardoso, gente do primeiro time da cidade

Os desembargadores Flávio Pascarelli e 
Abraham Campos

A linda noiva da temporada, Rafaella com 
seu pai, Junior Fernandes

Clycia Garcia, Ana Benzecry e Denise 
Benchimol de Resende

Daniel Fernandes e sua avó, a sra. Cândi-
da Fernandes

Rebeca e Dodora Cavalcante e 
Sheila Roncy

A primeira-dama Taiana e o governador 
Wilson Lima com os noivos Rodrigo Cardoso e 

Rafaella Nakajima Fernandes

Os lindos noivos Rafaella Nakajima Fernandes 
e Rodrigo Cardoso, no casamento de sábado 
no Palácio Rio Negro, num dos eventos mais 

bonitos da história social de Manaus

Milena (linda de Carolina Herrera) e Érico 
Desterro e Silva com a linda filha Clarissa, no 

evento no Palácio Rio Negro

Os ótimos Dr. Mike e Kethelen Braz

Camila e Ricardo Paiva

Mario Ricardo e Neibe Gomes

Higino e Regiana Souza

O delegado Leonardo Marinho

Os queridos Ana e Batista Pi

Jackeline Benzecry 

Taiko e Junior Fernandes, impe-
cáveis na festa no Palácio

Cristiano e Alessandra Brandão, o governador 
Wilson Lima, o presidente do TCE-AM Érico 

Desterro e Silva e sua Milena e a filha Clarissa

O bonito casal Jana e Alexandre Souza

Lino e Danielle Chixaro, Taimara e Paulo 
Rogério Arantes

Hellen Sena e Marcos Cavalcanti

Álvaro e Carminha Fernandes

A anfitriã Taiko Fernandes recebendo grupo ótimo: 
Alexandre Prata, Cristiano e Alessandra Brandão, 

Milena e Érico Desterro e Silva a filha Clarissa

Maria Isabel e Rafael Cró

Rubens Benzecry e Jéssica 
Martins

Ludmila e Lenúbia Aziz

Maza e Ademar Pacheco Lopes

@fernandocoelhojr   

fernando.emtempo@hotmail.com 

Mesa de bem-casados 
com linda imagem de 

Nossa Senhora de Fátima, 
na entrada do Salão 

Solimões, anexo do Palácio 
Rio Negro, na recepção 

do casamento de Rafaella 
Nakajima Fernandes e 

Rodrigo Cardoso, na tarde 
de sábado
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Depois de alguns dias de folga, devido à maratona de trabalhos no Mato Grosso do Sul, o elenco de “Pantanal” vai retomar nesta 
semana as gravações da novela no Rio de Janeiro. A partir de agora, todas as sequências serão realizadas apenas nos Estúdios 
Globo, movimentando o elenco principal, a segunda família de Tenório (Murilo Benício) e as participações especiais.

Como se observa, já existe todo um planejamento definido quanto à participação de atores. Mas tem um assunto que a sua di-
reção ainda não fala, que é a data de exibição do último capítulo.

Consultada pela coluna, a Comunicação da Globo se limita a informar que “Pantanal ficará em exibição até o segundo semestre”.

Não confirma, por exemplo, o desfecho em 7 ou 14 de outubro – como circula nos seus bastidores. E esse mistério, convenhamos, 
tem todo sentido! Bons motivos para isso não faltam.

·Luiza Erundina, 87 anos e na 
ativa, é a convidada do “#Provo-
ca”, do Marcelo as, nesta terça, 
22h.

·Johnny Massaro e Renata 
Carvalho são as estrelas de “Os 
Primeiros Soldados”, que es-
treia dia 7 de julho nos cinema...

·... O filme mostra um grupo de 
jovens LGBTQIA+ que lida com 
a primeira onda da epidemia de 
AIDS nos anos 1980. 

·Luciano Szafir deu uma tran-
quilizada nos fãs, domingo, após 
ficar dois dias internado...

·...Ele apresentou um quadro 
de obstrução intestinal, mas 
contou que tudo não passou 
de um susto...

·... Quanto ao trabalho na VTV, 
afiliada ao SBT, sua equipe in-
formou que há uma frente de 
5 programas gravados.

·A quem interessar possa, 
Juliana Paiva informa que não 
foi convidada para o elenco da 
novela “Travessia”.

·Julia Davalia, Guta em “Pan-
tanal”, aguarda o lançamento do 
filme “O Pastor e o Guerrilhei-
ro”, dirigido por José Eduardo 
Belmonte. 

·Tem alguma coisa pegando 
nos bastidores do “Bom Dia 
Você”, da Rede TV!...

·...Pessoal de lá conta inclusive 
que Eri Johnson gostaria de ter 
o seu próprio programa. 

·Chitãozinho e Xororó vão apa-
recer na pizza do “Faustão na 
Band”. 

·Repórter Leandro Stoliar deu 
o alerta: bandidos estão usando 
seu nome e sua foto para aplicar 
golpes via WhatsApp.

C´est fini
Com menos de uma sema-

na de estreia, a série nacional 
“Maldivas” já ocupa o primeiro 
lugar de séries mais vistas no 
Brasil na Netflix. Mérito do bom 
elenco e a agilidade da história 
que reúne Bruna Marquezine, 
Vanessa Gerbelli, Manu Gavassi, 
Sheron Menezzes, Natália Klein 
e companhia bela.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

D
IVu

LG
AçãO

DIVuGAçãO

Globo faz mistério sobre data 
de encerramento de “Pantanal”
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na TV Jovem Pan.

A partir de agora, ela passa a se 
dedicar apenas aos trabalhos da sua 
pré-candidatura a deputada federal 
pelo Rio de Janeiro.

Situação de momento
O encontro entre representantes da 

família de Benedito Ruy Barbosa com 
a direção da Band, para falar de “Os 
Imigrantes”, já aconteceu.

A ideia sugerida e que deve prevale-
cer é de uma coprodução com algum 
streaming, talvez HBO Max, Netflix ou 
Amazon. Bola rolando.

 Lobinho independente
Leandro Quesada, ex-Band e ex-

-Fox Sports, nome respeitado no 
meio esportivo, viabilizou um trabalho 
independente, via redes sociais, para a 
cobertura da Copa do Mundo.

Já está com tudo assegurado para a 
viagem ao Catar.

Viva ela
Arlete Salles passou trabalhando o 

seu aniversário de 80 anos.

No sábado, as comemorações se li-
mitaram aos bastidores de “Além da 
Ilusão”, com uma festa surpresa ofe-
recida pelo elenco e equipe da novela.

Cadeira vazia
Daniel Simões deixou a direção Na-

cional de Mercado da Rede Bandei-
rantes, após dois meses no posto.

O cargo não será extinto, mas ainda 
não há uma definição de como será 
daqui em diante, muito menos de 
quem poderá ocupá-lo. Internamente 
se fala na volta de Cris Moreira.

Problema
Ao longo desses anos todos, a 

Band se especializou em fazer es-
puma, muita espuma, em torno das 
suas realizações. Tudo certo. Faz 
parte do jogo sempre criar uma ex-
pectativa diferente.

primeiro turno das eleições.
Band, com o seu confirmado 

para 14 de agosto, e Globo já de-
ram o contra.  

Passagem de bastão
Em 1º de julho, Patricia Poeta e 

Manoel Soares vão participar do 
“Encontro”, o último comandado 
por Fátima Bernardes, em soleni-
dade de passagem de bastão. No 
dia 4, Patricia e Manoel assumem 
o programa, enquanto Fátima irá 
aguardar o “The Voice Brasil”.

O problema é que isso nem 
sempre vem acompanhado de 
realizações acertadas e muito 
menos de faturamento.

Trilha sonora
Com inúmeras músicas em novelas, 

o Roupa Nova gravou seu DVD come-
morativo de 40 anos de existência no 
último fim de semana, no Rio de Ja-
neiro, após dois anos de adiamentos 
devido à pandemia.

O espetáculo reuniu vários con-
vidados especiais, como Daniel, 
Melim, Tiago Abravanel, Anavitória, 
entre outros. 

Trabalho em cima
O esporte da Globo está tra-

balhando convenientemente a 
escolha de Renata Silveira para 
a Copa do Mundo.

O nome dela, já de al-
gum tempo, passou a 
constar das escalas 
de todas as roda-
das do campeo-
nato brasileiro, 
na aberta ou 
SporTV e Pre-
miere.

Uma coisa é certa
Você pode gostar ou não 

das músicas da Simone e 
Simaria, esta afastada dos 
palcos.

Achar que o trabalho é bom 
ou ruim.

Mas vamos combinar: nenhuma 
dessas duplas tem um marketing 
tão ativo. De uma forma ou de 
outra, para o bem ou para o mal, 
estão sempre aparecendo.

 Olha só
Ontem, a ABERT – Associação 

Brasileira de Rádio e Televisão 
- recebeu um ofício do PT e par-
tidos aliados para que sejam re-
alizados três debates em pool no 

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Hipótese nº 1
A Globo poderá avançar um pouco 

mais com “Pantanal”, porque os seus 
resultados são muito bons, em audi-
ência e faturamento.

Os melhores desses últimos 
anos na faixa das 21h. O original de 
Benedito Ruy Barbosa dá margem 
a esse espichamento.

Hipótese nº 2
Outro motivo para essa desconver-

sa pode estar relacionado à sua subs-
tituta, “Travessia”, escrita por Gloria 
Perez, que ainda está em fase de es-
calação de elenco e sem data definida 
para iniciar gravações.

Além do que, há também toda uma 
preocupação para, depois de “Panta-
nal”, continuar se nivelando por cima.

Bancada do Tutinha
Antonia Fontenelle já encerrou 

as gravações do programa dela 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Senhor (a) Condômino (a). 

O síndico do CONDOMÍNIO ALPHAVILLE MANAUS 3, 
no uso de suas atribuições, convoca os senhores (as) con-
dôminos (as) para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 29/06/2022 
(quarta-feira), no salão de festa do condomínio, às 19h, 
em primeira convocação, com a presença mínima de me-
tade mais um dos condôminos, ou às 19h30, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta:

1)Apresentação e aprovação de orçamentos para a 
execução da reforma da portaria; 

2)Apresentação e aprovação de orçamentos para 
compra de gerador para o clube;

3)Apresentação e aprovação de proposta para con-
tratação de arquiteto para atuar no condomínio;

4)Apresentação e aprovação de proposta para insta-
lação de mercado autônomo no condomínio. 

LEIA COM ATENÇÃO:
a) Contamos com a presença de todos para tratar dos 

assuntos descritos da pauta, haja vista, que são relevantes 
para a vida condominial;

b) A assembleia instalar-se-á, em primeira convocação, 
às 19h, com a presença mínima de metade mais um dos 
condôminos, e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos 
depois, com qualquer número de presentes;

c) Os condôminos impedidos de comparecimento pode-
rão se fazer representados por procuradores devidamente 
habilitados, com documento específico. As procurações 
apresentadas deverão ser entregues antes do início da 
assembleia.

d) Os representantes legais das pessoas jurídicas deve-
rão comprovar tal condição, mediante a apresentação de 
Contrato Social ou Ata de Eleição de Diretoria, ou ainda 
procuração; 

e) Lembramos que somente terão direito a voto os 
condôminos ou as unidades que estiverem quites com o 
condomínio, conforme estabelece o Código Civil Brasilei-
ro – Artigo 1.335 – inciso III; e Convenção Condominial.

f) O presente Edital atende todos os preceitos da Lei 
nº 4.591/64, Lei nº 10.406/02 e Convenção Condominial. 

Manaus, 20 de junho de 2022.

Wendell Jackson de Macêdo Caldas
Síndico

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

Icerol Indústria Cerâmica Rondônia Ltda., torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação n° 178/00-13, que autoriza a de lavra de 
argila, em uma área de 3,6271 ha, localizada na Estrada Manoel Urbano, km 
3,5 Cacau Pirera, Zona de Expansão Urbana, no Município de Iranduba- AM, 
para Lavra a céu aberto sem beneficiamento, com validade de 02 Anos.

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DE MANAUS 
- COTAM, torna público que recebeu da SEMMAS, a LMO N° 237/2015-1 
sob o processo n° 2015.15848.15875.0.000091, que autoriza a atividade Co-
mercialização de Combustíveis, com a finalidade de comércio varejista para 
veículos automotores – composto por 02 (dois) tanques, sendo 01 (um) tanque 
de 30m³ e 01 (um) tanque tripartido em 10/10/10m³, totalizando um volume 
de 60m³. Com validade até 14/06/2025, sito na Rua Quintino Bocaiúva, nº 
742, Centro – Manaus/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria Colegiada do SINTECT/AM em cumprimento 

ao disposto no Artigo 16, § 2⁰ do Estatuto Social da 

entidade, convoca todos os associados em dia com 

as suas obrigações estatutárias a participarem da As-

sembleia Geral Extraordinária que será realizada no 

dia 24 de junho de 2022. Será realizado no Auditório 

do Sindicato, no Beco Boa Sorte 4, casa 324, casa 06 

– Presidente Vargas, nesta Capital, em primeira cha-

mada às 17h45min, e em segunda e última chamada 

às 18h00min, para discutir, apreciar e deliberar sobre 

as seguintes pautas:

01 – INFORMES;

02 – REFERENDAR A PAUTA NACIONAL DE REIVIN-

DICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2022/2023; 

03 – DELIBERAR SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A 

FENTECT ASSINAR O ACT 2022/2023; E

04 – DELIBERAR E APROVAR O NOME DO TITULAR 

E DO SUPLENTE PARA O COMANDO NACIONAL DE 

MOBILIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO PARA REPRESENTAR 

A CATEGORIA. 

Manaus/AM, 20 de junho de 2022.

Pela Diretoria Colegiada
FÁBIO DA SILVA CHAVES

Presidente

Beco Boa Sorte 4, casa 6 – Presidente Vargas – CEP: 69.025-340 – Manaus/AM
Fones: 3622-6271/E-mail: sintectammanaus@gmail.com

CNPJ: 04.956.165/0001-92
SINTECT – AM desde sua criação na Luta pelo trabalhador!

INDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS E EM 

EMPRESAS SIMILARES DE COMUNICAÇÃO POSTAL E
TELEGRÁFICA DO AMAZONAS

FILIADO A FENTECT


