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do AM sobre ataques à ZFM
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Varíola dos 
macacos: DF tem 
primeiro caso

O Distrito Federal registrou 
o primeiro caso suspeito do 
vírus monkeybox, também 
conhecido como varíola dos 
macacos, confirmou hoje (21) 
a Secretaria de Saúde do DF 
(SES-DF). Em nota, o órgão 
informou que o paciente é 
do sexo masculino entre 20 
e 29 anos.

A SES-DF também infor-
mou que investiga um caso 
de hepatite de origem des-
conhecida em uma criança 
na faixa etária de 5 a 9 anos. 
Segundo a nota, a criança 
está em bom estado de saú-
de e fazendo acompanha-
mento ambulatorial.

Os dois casos foram notifi-
cados ao Ministério da Saú-
de. De acordo com a Secre-
taria de Saúde, os pacientes 
estão sendo monitorados 
até que saiam os resultados 
dos exames de laboratório.

De acordo com a nota da 
SES-DF, a rede de saúde do 
Distrito Federal está prepa-
rada para lidar com a varío-
la dos macacos. Até agora, 
existem nove casos do vírus 
monkeypox confirmados no 
Brasil.

Plano Tático do Festival é 
apresentado em reunião 
Durante reunião no 
Bumbódromo, foi apre-
sentado Plano Tático 
Integrado que vai nor-
tear os trabalhos na 
semana do festival

A primeira reunião do Cen-
tro Integrado de Comando 
e Controle Local (CICC-L) 
apresentou o Plano Tático 

Integrado (PTI), que será realizado 
durante a semana do 55º Festival 
Folclórico de Parintins (distante a 
369 quilômetros de Manaus). O 
encontro aconteceu nesta terça-
-feira (21) e o documento compila 
as competências de órgãos muni-
cipais, estaduais e federais; além 
das empresas concessionárias  
de serviços.

Na reunião, realizada no Centro 
Cultural de Parintins - Bumbódro-
mo, foram tratados alinhamentos 
em áreas como segurança, saúde, 
assistência social e trânsito.

“Dois anos sem evento, a ex-
pectativa é muito grande, e se 
depender da segurança pública, 
nós estamos com força máxima 
para que possamos proporcionar 
a todas as pessoas que vêm para 

LINDEMBERG CAVALCANTE/SSP-AM

Durante as noites de festival, a estrutura do monitoramento da SSP-AM conta com o auxílio de 25 câmeras

essa festa bonita a segurança ne-
cessária para o evento”, afirmou o 
secretário de Segurança Pública, 
general Carlos Alberto Mansur.

O titular da SSP-AM, que já 
está em Parintins para acompa-
nhar presencialmente as ações 
de segurança, ressaltou que a 
cidade conta, este ano, com um  
efetivo histórico.

“Amanhã iremos fazer o lan-

çamento oficial da operação de 
segurança pública, presença da 
Polícia Militar com um efetivo 
muito grande, quase o dobro do 
efetivo do último evento que 
aconteceu aqui; efetivo grande 
da Polícia Civil, Corpo de Bombei-
ros, da Secretaria de Segurança 
Pública e do Núcleo Especiali-
zado de Operações de Trânsito 
(Neot) do Detran; para proporcio-

nar segurança máxima ao Festival 
Folclórico de Parintins”, detalhou 
Mansur, secretário do Governo 
do Amazonas.

Durante as noites de festival, a 
estrutura de monitoramento da 
SSP-AM conta com auxílio de 25 
câmeras instaladas em pontos de 
grande fluxo de pessoas, além das 
duas Plataformas de Observação 
Elevadas (POE).

SAÚDE
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13º salário
Segundo David Almeida, o paga-

mento da primeira parcela do 13º 
salário aos servidores da Prefeitura 
de Manaus está garantido para o 
próximo mês de julho.

Novas promoções e progressões 
por desempenho e titulação estão a 
caminho, ressalta o prefeito.

Wilson e Aras
Após encontro com o procurador-

-geral da República, Augusto Aras, na 
segunda-feira (20/06), em Manaus,  
o governador Wilson Lima vive ago-
ra a expectativa de o Amazonas ser 
olhado como merece na questão da 
segurança pública.

O encontro poderá resultar na am-
pliação da  capacidade operacional 
dos órgãos de segurança na Terra 
Indígena Vale do Javari, no que Aras 
tem condições de ajudar.

Wilson garantiu ao procurador a 
ampliação do efetivo de policiais mili-
tares em Atalaia do Norte, uma cidade 
considerada sede do crime organiza-
do na Tríplice Fronteira.

Pela Zona Franca 
Na segunda (20), o procurador 

Augusto Aras se manifestou pela 
manutenção da medida cautelar do 
ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal, em favor 
da Zona Franca de Manaus na queda 
de braço com o Palácio do Planalto 
sobre a redução das alíquotas do IPI 
(Imposto sobre Produtos Industria-
lizados).

Aras jogou por terra uma ação da 
AGU (Advocacia-Geral da União) que 
contestava  a decisão de Moraes, 
que preservou os produtos da ZFM 
dos efeitos dos decretos presidenciais 
que reduziram as alíquotas do IPI em 
até 35%.

Vitória da bancada
Para o senador Omar Aziz (PSD), o 

parecer de Aras a favor da ZFM foi uma 
vitória da bancada amazonense por 
meio da ADI (Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) impetrada pelo 
Partido Solidariedade, presidido no 
Estado pelo deputado Bosco Saraiva.

“Além de uma notícia ótima para 
os trabalhadores do Polo Industrial 
de Manaus (PIM), o parecer da PGR 
é uma indicação importante de que 
os argumentos apresentados pela 
bancada foram levados em conside-
ração”, comentou Omar.

Há um mandante 
Falando ontem à Rádio Gaúcha,  o 

superintendente da Polícia Federal 

do Amazonas, Eduardo Fontes, admi-
tiu a existência de um mandante por 
trás das mortes de Bruno Pereira e 
Dom Phillips. 

Ouvidas pela PF, cinco pessoas já 
confessaram participação nos assas-
sinatos em que Bruno e Dom foram 
esquartejados e queimados. 

Cidade comemora
No Twitter, o deputado-presidente 

da Assembleia Legislativa, deputado 
Roberto Cidade (União Brasil),  co-
memorou o parecer de Augusto Aras 
favorável à ZFM.

“É mais uma vitória para nós nes-
sa nossa batalha pela manutenção 
das vantagens comparativas da Zona 
Franca de Manaus, nossa principal 
matriz econômica, que gera milhares 
de empregos em nosso Estado”, disse 
o parlamentar. 

 Quase 1 bilhão
Conforme o advogado Marcos Mau-

rício, presidente da Comissão de De-
fesa da BR-319, da OAB-AM, em dois 
anos os contratos de manutenção da 
BR-319, a partir do Km 178 até o Km 

590, somaram quase R$ 1 milhão.

Os contratos envolvem as empresas 
LCM e Meirelles Mascarenhas.

“É mais um motivo para avançar-
mos nas obras de pavimentação e 
consequente revestimento asfáltico, 
no restante do Lote C (Km 198,20 
ao 250,7) e no Trecho do Meio (Kms 
250,7 ao 656,4)”, afirmou Marcos em 
postagem no Instagram.

Parintins
Desde que assumiu o comando do 

Poder Executivo do Estado, em 2019, 
o governador Wilson Lima já destinou 
R$ 125,3 milhões para obras de infra-
estrutura em Parintins.

Os investimentos contemplam 
obras do Programa Social e Ambien-
tal do Interior (Prosai), implantação 
do programa Ilumina+ e as obras do 
Centro Cultural de Parintins - Bumbó-
dromo para o 55º Festival Folclórico 
da cidade. 

A primeira fase do Prosai conta 

com recursos da ordem de R$ 90 
milhões.

Bumbódromo 
Neste ano, os investimentos do Go-

verno do Estado para melhorar o Bum-
bódromo, palco das apresentações de 
Caprichoso e Garantido, chegaram a 
R$ 5,7 milhões.

Os serviços contemplam uma área 
de 24 mil metros quadrados e incluem 
pintura geral, revisão das instalações 
elétricas, reforma e manutenção da 
arena geral, reforma dos camarotes 
da arena e construção das cabines 
dos jurados.

Novo pacote
Ontem, o governador Wilson 

Lima retomou suas visitas a São 
Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel 
do Rio Negro.

Além de inaugurações e visita a 
obras, ele anunciou um novo pa-
cote de investimentos em projetos, 
somando  recursos da ordem de 
R$ 29,4 milhões, para as áreas de 

educação, saúde e infraestrutura.

Para São Gabriel, o pacote foi de R$ 
19,4 milhões para turbinar a reforma 
do Hospital de Guarnição e a implan-
tação do programa Ilumina+ Amazo-
nas, que vai substituir as luminárias 
antigas por modelos LED.

Périco pré-candidato
Nesta quarta-feira (22), o presiden-

te do Centro da Indústria do Estado 
do Amazonas (CIEAM), Wilson Périco, 
se despede do cargo para disputar 
uma vaga de deputado estadual nas 
eleições deste ano pelo Avante, do 
prefeito David Almeida.

A despedida do líder empresarial 
ocorrerá em coletiva de imprensa, 
às 15h, no prédio-Sede do CIE-
AM, ocasião em que Luiz Augusto 
Barreto Rocha assumirá, interina-
mente, por 120 dias, o comando 
da entidade.

Crime de Abacaxis
Após dois anos, a morte de cinco 

pessoas na região do Rio Abacaxis, 
situado entre Borba e Nova Olinda do 
Norte, no Vale do Rio Madeira, pode 
ser investigada com profundidade 
pelos órgãos federais e estaduais de 
segurança.

A investigação é um imperativo, 
de acordo com o arcebispo de Ma-
naus, dom Leonardo Steiner, car-
deal do Vaticano para a Amazônia, 
que reacendeu  a polêmica sobre 
o caso ao abordar o assassinato 
de Bruno Pereira e Dom Philips 
no Vale do Javari.

No Abacaxis, uma operação policial 
acabou resultando na morte de dois 
indígenas e dois policiais militares 
em 2020. Rapidamente o caso foi 
esquecido.

Lula-Alckmin
Alguns analistas veem oportunismo 

na mudança de pontos do programa 
de governo da chapa Lula-Alckmin, 
dando agora destaque a temas que 
agitaram recentemente a opinião pú-
blica nacional e internacional focando 
a Amazônia.

A defesa ambiental passou a ganhar 
ênfase no programa em função da 
tragédia envolvendo as mortes do 
indigenista Bruno Pereira e do jorna-
lista Dom Philips em Atalaia do Norte, 
no Amazonas.

Além da Amazônia, o programa 
também destaca a Petrobras, a edu-
cação laica, liberdade de imprensa e o 
debate no Legislativo sobre o direito 
de acesso à informação.

David reajusta salários para melhorar
ainda mais a saúde básica da capital 
Apesar de ostentar o status de melhor saúde básica do país, a cidade de Manaus deverá ser pre-

miada, ainda mais, com a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

Essa foi a tônica dos discursos de vários vereadores, ontem, na Câmara Municipal de Manaus, des-
tacando o reajuste salarial de 11,73% concedido pelo prefeito David Almeida a todos os trabalhadores, 
efetivos e comissionados, do sistema de saúde municipal.

Anunciado na noite de segunda-feira (20), o reajuste acontecerá em duas etapas, nos meses de 
julho e novembro.

O prefeito também vai ajustar o organograma da Semsa e contemplar os trabalhadores ocupantes 
de cargos em comissão com melhores condições salariais.

Aos investimentos do atual governo do Estado em ciência, tecnologia 
e inovação (CT&I) nos últimos quatro anos, conforme destacou ontem a 
diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, durante apresentação 
no “Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável do Amazo-
nas”. De acordo com Perales, a instituição investiu aproximadamente 
R$ 350 milhões em CT&I, possibilitando realizar o lançamento de 73 
programas e apoiar mais de dez mil projetos nos últimos anos.

Á juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina, responsável por manter 
uma criança grávida, que foi estuprada, permanecer mais de um mês em 
um abrigo para evitar que ela fizesse o aborto. Nesta terça-feira (21), a Jus-
tiça autorizou que a menina volte a morar com a mãe. O caso exemplifica 
como o aborto legal é dificultado no País e mostra falas comprometedoras 
da magistrada à criança. Nas redes sociais o caso ganhou repercussão e foi 
imensamente criticado.
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Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

Lei das Filas
Para a Amazônia não foi uma boa notícia a sanção, pelo 

Governo Federal, do decreto que al-tera as regras para 
aplicação de multas ou punições decorrentes de crimes 
ambientais no país.

Publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), 
o decreto altera outro decreto, o de nº 6.514, de 22 de julho 
de 2008, que regulamentou os processos para apuração 
de crime ambiental. O decreto institui como infração de 
“menor lesividade” aquelas com multa consolida-da abaixo 
de R$ 1 mil.

Na visão de ambientalistas, que criticam a novidade, a 
elevação do peso das multas apenas busca amenizar a 
péssima imagem do Brasil no exterior em um momento 
em que no recente Fórum Econômico Mundial de Davos, 
na SuÍça, representantes do governo dos Estados Unidos 
exigiram que o Brasil leve a sério a mudança da economia 
internacional para parâmetros verdes e adote medidas 
concretas para zerar o desmatamento na Amazônia.

Para os ambientalistas, o novo decreto não resolverá o 
problema a contento, pois, ao estabe-lecer a conciliação 
com os criminosos que desmatam e queimam a floresta, o 
Governo Federal incentiva o prosseguimento das ativida-
des ilegais, tais como a exploração abusiva de minérios em 
terras indígenas, como ocorre no Amazonas, em Roraima 
e no sul do Pará.

A conciliação ambiental, como se sabe, foi inventada 
pela desastrada gestão do ex-ministro do Meio Ambiente 
Ricardo Salles, em abril de 2019. Especialistas em direito 
a consideram um estí-mulo às práticas atentatórias ao 
ecossistema amazônico, com a certeza da prescrição das 
mul-tas aplicadas, contemplando a impunidade dos que 
degradam a região.

“Sou a favor de abrir todas as caixas-pretas, inclusive a da Petrobras”

Aumento de 65% da Aneel atenta contra o cidadão

Raposas no galinheiro
A vassalagem da Aneel ga-

rantiu às distribuidoras e ter-
melétricas um faturamento 
adicional de R$20 bilhões na 
época da “escassez hídrica”.

‘Escassez’ com enchentes
Os brasileiros foram obri-

gados a pagar bandeira Ver-
melha Tipo 2, a mais cara, 
de setembro a abril de 2022, 
enquanto o Brasil estavas  
sob dilúvio.

Nós é que pagamos
A “escassez hídrica” na ver-

dade eram parcelas, na conta 
de luz, de um empréstimo ban-
cário de R$16,1 bilhões contra-
ído pelas distribuidoras.

Efeito do lobby
Para iniciar o processo do 

reajuste, a Aneel propôs, em 
abril, aumentos de 56% e 57% 
(amarela e vermelha) e redu-
ção de 1,7% na vermelha 2.

Funai gasta 151% mais na 
proteção a terras indígenas

O assassinato de Dom 
Phillips e Bruno Pereira cha-
mou atenção para Vale do 
Jaguari, uma das mais re-
motas regiões de Amazonia 
e também uma das mais pro-
tegidas. Só a Funai investiu 
R$10 milhões nos últimos três 
anos, segundo dados oficiais, 
em ações de proteção dos 8,5 
milhões hectares de terras 
indígenas. Representam au-
mento de 104% em relação a 
2021. Foram gastos também 
R$82,5 milhões em fiscali-
zação de terras indígenas, 
ou 151% a mais que nos três  
anos anteriores.

Desmatamento menor
Caiu 33,4% o desmatamento 

em terras indígenas de 2019 a 
2021, dizem dados de satélite 
do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe).

Presença física
A presença da Funai no Vale 

do Jaguari se materializa por 
meio de uma coordenação 
regional e cinco bases de pro-

teção etnoambiental.

Estrutura de quarentena
Também naquela região há 

uma estrutura de quarentena 
para quem obtém licença para 
visitar terras indígenas. 

Ladrão nunca foi
O “esquecimento” do convi-

te ao velho senador da Ren-
da Mínima é um certificado 
de bons antecedentes. Prova 
de que ele não é da turma 
que mais parecia em forma-
ção de quadrilha do que em  
reunião partidária.

Beijo da traição 
Ministro da Educação, Vic-

tor Godoy foi inaugurar em 
Petrolina obras do governo 
federal, levando a tiracolo o 
senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), que o pre-
sidente acusou de traição, e 
sua astuta família.

Memória curtíssima
Jornalões atribuem a “pres-

sões políticas” a renúncia de 
José Mauro Coelho da presi-
dência da Petrobras, como se 
ele já não estivesse demitido 
há um mês. A renúncia apenas 
serve para antecipar a pos-
se do futuro presidente, Caio 
Paes de Andrade, oficializado 
em 24 de maio.

Covid no palanque
O jornalismo de funerária 

vai à loucura, somando casos 
de covid desde 2020, mais 
de 31 milhões. A pandemia 
tem outra cara, população foi 
vacinada mais de uma vez, 
e há pessoas contaminadas  
várias vezes. 

Rei da embromação
O presidente do Senado, está 

cada vez perdido em seu la-
birinto. Conseguiu conceder 
duas entrevistas coletivas, 
nesta terça (21), e conseguiu 
nada dizer de útil ou de novo. 
Apenas a velha embromação.

Mercado livre
Adolfo Sachsida (Minas e 

Energia) disse na Câmara não 

ser possível interferir nos 
preços de combustíveis. “Te-
mos marcos legais que im-
pedem intervenções do go-
verno na administração de  
uma empresa”.

Panfletagem social
O Partido da Causa Operária 

(PCO) divulga nas redes so-
ciais, enquanto ainda as têm, 
a “panfletagem” em Porto 
Alegre contra a “ditadura do 
STF” e chamando para a Con-
ferência Nacional, neste fim 
de semana.

Ato falho?
Quando o deputado Paulo 

Teixeira (PT-SP) disse que é 
“impressionante como o pre-
sidente atrai criminosos para 
perto de si”, enrolados na era 
petista de corrupção pensa-
ram que ele se referia a Lula.

Pensando bem...
...se o “calaboca” já mor-

reu, como garantiu certa 
vez a ministra Cármen Lúcia,  
virou zumbi.

PODER SEM PUDOR
O pedido mais forte
Murilo Badaró era senador e 

pediu ao governador de Minas, 
Ozanan Coelho, a nomeação 
de seu filho para um apetitoso 
cargo que descobriu vago na 
estatal Açominas. Após alguns 
dias esperando, ele cobrou: 
“Então, Ozanan, vai nomear 
o rapaz?” Reza a lenda que o 
governadir tinha outros pla-
nos: “Vou, mas o rapaz é outro: 
Saulo, meu filho.” Ante a per-
plexidade de Badaró, Coelho 
encerrou o papo: “Ora, Murilo, 
eram dois pedidos. Entre o 
do senador, que é você, e o 
do governador, que sou eu, 
o pedido do governador era 
mais forte...”

Em 2020, pelo menos vinte ambien-
talistas e defensores de terras indígenas 
na Amazônia foram mortos no Brasil, 
segundo a organização não governa-
mental Global Witness. Entre 2009 e 
2019, haviam sido 139.

A situação para jornalistas não tem 
sido muito menos letal. De acordo com 
a Repórteres Sem Fronteiras, na década 
de 2010 ao menos trinta deles foram 
assassinados no País, o segundo pior 
número na América Latina.

A maior parte desses casos trágicos 
não teve a mesma repercussão que está 
tendo e ainda terá o desaparecimento 
de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira.

Em parte, isso se deve ao fato de Dom 
Phillips, 57, ser britânico e ter trabalha-
do, ainda que como free-lancer, para al-
guns dos principais veículos jornalísticos 
do mundo, como The New York Times, 
The Washington Post e The Guardian, 
com o qual vinha contribuindo de forma 
regular até recentemente.

Quando desapareceu com Pereira, 
de 41 anos, que trabalhou anos na 
Funai como respeitado especialista em 
comunidades indígenas, Phillips pes-
quisava para um livro que iria publicar 
sobre a Amazônia.

Outro motivo para o caso chamar 
tanto a atenção é que a administração 
Jair Bolsonaro tem sido tão deletéria 
para a floresta e para os indígenas, 
que isso a tornou pauta prioritária na 
maioria dos países desenvolvidos, tanto 
do ponto de vista jornalístico quanto 
do de ONGs, entidades multilaterais e 
governos.

Os estragos de Bolsonaro contra o 
ambiente prejudicam o interesse na-
cional e até muitos dos seus alegados 
objetivos como presidente.

A OCDE, chamada de “clube dos pa-
íses ricos”, para a qual Bolsonaro quer 
que o Brasil entre, por exemplo, exige 
que os candidatos ao bloco apurem 
violências contra ativistas ambientais 
como um requisito para a aprovação 
de seu pleito.

O acordo de livre-comércio entre 
Mercosul e União Europeia, finalizado 
em 2019 após vinte anos de negocia-
ções, está travado porque a opinião 
pública europeia e muitos dos parla-
mentos nacionais não querem ratificá-
-lo devido aos crimes ambientais que 
vêm sendo praticados no Brasil.

É fato indiscutível que, desde janeiro 
de 2019, a devastação da floresta e a 
segurança dos povos originais piora-
ram como nunca em razão da política 
intencional de desmonte de instituições 
reconhecidas mundialmente como 
competentes na tentativa de controle 

de danos ambientais na região.
Bruno Araújo Pereira, por exemplo, foi 

um dos muitos exonerados pela Funai, 
que a cada dia têm menos condições de 
cumprir sua missão, boicotada de modo 
sistemático pelos atuais dirigentes.

A lentidão com que as autoridades 
militares e policiais procederam para 
dar início às buscas por Dom e Bruno é 
outra demonstração clara da indisfar-
çável má vontade do governo Bolsonaro 
com o respeito aos direitos humanos e 
com a preservação do meio ambiente.

Os criminosos que praticam ativi-
dades extrativas de modo ilegal e em 
territórios onde elas não podem ser 
feitas ganharam passe livre do governo 
Bolsonaro para atuarem de maneira 
ostensiva e com agressividade sem 
precedentes.

Tudo isso só pode levar ao aumento 
de crimes contra os que ainda se opõem 
a essas práticas, com risco de perda 
da própria vida, como tem acontecido.

Dom e Bruno se tornarão perso-
nalidades emblemáticas de defesa da 
Amazônia, como foram Chico Mendes, 
assassinado em 1998, e Irmã Dorothy 
Mae Stang, morta em 2005. Mendes 
era um dos mais importantes ativistas 
ambientais do mundo, e tinha amigos 
e admiradores em diversos países. Irmã 
Dorothy era de nacionalidade ameri-
cana, embora tivesse vivido no Brasil a 
maior parte da vida.

A tragédia reforçará ainda mais a 
cobertura jornalística do que acontece 
com o meio ambiente no Brasil. Os gran-
des veículos das principais nações darão 
cada vez mais espaço a esses temas.

Há poucas semanas, a agência Asso-
ciated Press contratou um dos princi-
pais jornalistas brasileiros especializa-
dos no assunto, Fabiano Maisonnave, 
e os resultados já se fazem sentir com 
o aumento de matérias aprofundadas 
com sua assinatura em maior destaque 
em jornais como o Washington Post.

Outro fator que reforçará a importân-
cia desse assunto na imprensa mundial 
é que a liberdade de imprensa está sob 
assédio em diversos países, e o Brasil 
de Bolsonaro é um dos principais, com 
as agressões verbais e simbólicas do 
próprio presidente, seus assessores e 
familiares e com o incitamento deles a 
agressões físicas contra jornalistas por 
parte de seus apoiadores.

Até como uma forma de autodefesa, 
além do combate pelo princípio da li-
berdade de imprensa, será natural que 
Dom Phillips se junte ao memorial das 
vítimas que sofreram as piores conse-
quências pela coragem de exercer sua 
profissão.

O caso Dom Phillips e Bruno Pereira e os crimes 
contra o meio ambiente e a liberdade de imprensa

A “agência reguladora” Aneel deu ao País, nesta terça (21), uma nova demonstração de que não está a ser-
viço de quem lhes pagam elevados salários, mas das bilionárias empresas do setor elétrico, sobretudo as 
distribuidoras, que enviam as contas de luz aos consumidores. De acordo com a decisão, a Aneel garante às 
distribuidoras receita ainda maior, exagerando no aumento das bandeiras tarifárias. A bandeira Vermelha, 
tipo 1, ficará 64% mais cara, sem nada que o justifique.

Deputada Paula Belmonte, que foi presidente da extinta CPI do BNDES

professor do Insper, livre-docente pela Escola de Comuni-
cações e Artes da USP e colunista da Rádio USP

Carlos Eduardo Lins da Silva
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Wilson Lima lança pacote de obras de R$ 10,5 
milhões em Santa Isabel do Rio Negro 

David Almeida destacou 
os investimentos reali-
zados pela Prefeitura de 
Manaus para subsidiar o 
transporte público, in-
cluindo as gratuidades

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, participou, 
nesta terça-feira (21),  
da 16ª edição do “ANTP 

Café”, evento organizado pela As-
sociação Nacional de Transpor-
tes Público (ANTP), que discute 
soluções para a mobilidade ur-

DIVULGAÇÃO
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O governador celebrou, também,  acordo para assumir o sistema de abastecimento de água

Um novo pacote de obras, 
com investimentos da ordem 
de R$ 10,5 milhões, foi lança-
do pelo governador Wilson 
Lima em Santa Isabel do Rio 
Negro (a 630 quilômetros de 
Manaus), nesta terça-feira 
(21). Em viagem pela calha 
do Rio Negro, o governador 
esteve no município pela tar-
de e assinou convênio com o 
prefeito José Ribamar Beleza 
para a recuperação e asfal-
tamento de ruas.

O governador celebrou, 
também, um acordo para 
assumir o sistema de abas-
tecimento de água e determi-
nou uma avaliação do sistema 
pela Companhia de Sanea-
mento do Amazonas (Cosa-
ma). Na cidade, o governo 
estadual mantém outros dois 
convênios focados na infra-
estrutura. Eles representam 
investimento de R$ 8 milhões 

para melhorar as condições 
de mobilidade da população.

O novo pacote de obras 
garante pavimentação, cons-
trução de rede de drenagem, 
entre outros itens, salientou 
o governador. “Esse convênio 
é para completar a pavimen-
tação da cidade, para colocar 
sarjeta, construção de calça-
das, com serviço de drena-
gem, pavimentação asfáltica, 
e meio-fio”, disse.

As obras vão melhorar a 
acessibilidade e mobilidade 
urbana para cerca de 25 mil 
pessoas do município. Além 
disso, vão ser executados 
onze quilômetros de pavi-
mentação em concreto as-
fáltico.

“A gente espera que Santa 
Isabel volte a ser chamada 
pelo nome de princesinha do 
Rio Negro. Podemos obser-
var que esse novo asfalto 

é uma camada bem grossa, 
é uma camada de respeito, 
então a gente espera que, 
com esse asfalto, a melhoria 
venha. Estou feliz porque o 
governador mostrou traba-
lho e vai mostrar mais ainda; 
e que, o bairro Santa Ana, 
seja beneficiado com esse 
trabalho”, disse o motorista 
Luiz Alberto Cavalcante, de 
72 anos, morador há mais de 
20 anos do bairro.

De acordo com o coor-
denador executivo da Uni-
dade Gestora dos Projetos 
Especiais (UGPE), Marcellus 
Campêlo, além da recupe-
ração do sistema viário, há 
investimentos em curso 
para a revitalização da es-
trada do aeroporto, o que 
melhora as condições para 
a população local e também 
para quem viaja a cidade 
para trabalho ou turismo. 

Política 5
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bana dos municípios brasileiros. 
O encontro aconteceu de forma 
híbrida, com o gestor municipal 
de Manaus e o prefeito de Para-
naguá (PR), Marcelo Elias Roque, 
presentes no Casarão da Inova-
ção Cassina, no Centro, enquanto 
os demais participantes acompa-
nharam via aplicativo Zoom.

Representando a região Norte 
no evento, David Almeida desta-
cou os investimentos realizados 
pela Prefeitura de Manaus para 
subsidiar o transporte público, 
incluindo as gratuidades.

“É importante discutir soluções 
para o transporte coletivo, co-
mentar um pouco das dificulda-

des que enfrentamos em todo o 
país. A realidade é muito difícil. 
As prefeituras recebem a menor 
fatia do bolo da distribuição de 
recursos federais e estaduais, mas 
é no ‘para-choque’ do prefeito que 
tudo vem parar. A Prefeitura de 
Manaus, todos os meses, apor-
ta R$ 25 milhões para manter o 
transporte coletivo funcionando. 
Em quatro anos, gastaremos, se 
nada mudar, R$ 1,2 bilhões apenas 
nessa demanda. Além disso, temos 
as gratuidades para os idosos e 
outros beneficiários. Tudo isso sai 
do cofre municipal. São recursos 
que poderiam ser utilizados em 
outras áreas, caso o apoio federal 

fosse maior”, enfatizou Almeida.
O chefe do Executivo municipal 

frisou que um dos principais ob-
jetivos da atual gestão é realizar a 
modernização da frota do trans-
porte urbano. Vale ressaltar que 
até o final deste ano, 138 novos 
veículos, incluindo 12 elétricos, 
já estarão rodando pela capital 
do Amazonas. Destacou também 
que a Prefeitura de Manaus assi-
nou dois importantes convênios 
com o governo do Estado para a 
construção do Terminal de Inte-
gração 7 (T7), na zona Norte, e a 
reestruturação do T6, que será 
transformado na nova rodoviária 
da cidade. 

David Almeida também agrade-
ceu o convite para sediar o evento 
e salientou a importância de mais 
iniciativas como essa, para que os 
municípios recebam ideias que 
resultem em uma melhora no 
serviço público. 

Hoje (22), Manaus irá sediar a 
111ª reunião do Fórum Nacional 
de Trânsito e Transportes. De 
acordo com o diretor-presidente 
do Instituto Municipal de Mobili-
dade Urbana (IMMU), Paulo Hen-
rique Martins, esses encontros 
são fundamentais para que os 
gestores possam trocar informa-
ções na busca de soluções para 
as demandas de suas cidades.

INFRAESTRUTURA

Hoje (22), Manaus irá se-
diar a 111ª reunião do Fó-
rum Nacional de Trânsito

Prefeito destaca investimentos 
no transporte público 
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‘É péssimo’, diz senador Plínio 
sobre trocas na Petrobras PGR acata ação 

de bancada do 
AM sobre ZFM

Conforme o senador 
Plínio Valério (PSDB), 
as trocas do comando 
da Petrobras provocam 
muita insegurança

Com a aproximação do pe-
ríodo eleitoral, o governo 
federal tem buscado arti-
fícios para frear o aumen-

to do preço dos combustíveis, 
problema que corrói boa parte 
da renda dos brasileiros e uma 
das principais insatisfações no 
momento. Diante disso, mais um 
presidente da Petrobras pediu 
demissão, assim como há a arti-
culação da aprovação da Medida 
Provisória (MP) que altera a Lei 
das Estatais para fornecer maior 
controle da estatal pelo estado. 

Pressionado por aliados para 
sair do cargo, como também do 
próprio governo em realizar re-
ajustes nos preços, José Mauro 
Coelho pediu demissão, nesta se-
gunda-feira (20), da presidência 
da Petrobras. 

Anteriormente, outras duas 
pessoas ocuparam a posição, e 
também pediram para deixar o 
cargo. Horas após o anúncio, o 
governo informou que o atu-
al diretor executivo de Explo-
ração e Produção da Compa-
nhia, Fernando Borges, será o  
presidente interino.

Conforme o senador Plínio Va-
lério (PSDB), as trocas do coman-
do da Petrobras provocam muita 
insegurança, e que “é péssimo, 
sempre que o presidente é tro-
cado, gera especulação e deixa a 
suspeita de que a condução está 
sendo política”, disse. 

Indo no mesmo sentido, a sa-
ída do presidente, para o cien-
tista político Carlos Santiago, 
também é uma péssima notícia, 
sendo influenciada e pressiona-
da pelo presidente da república  
Jair Bolsonaro.

“Isso é ruim para a compa-
nhia, para o mercado, e para o 
ambiente político no Brasil, que 
fica ainda mais acirrado por con-

DIVULGAÇÃO

flitos envolvendo a Petrobras, 
o Congresso Nacional e a Pre-
sidência da República. E mais, 
não resolve o principal problema 
do consumidor brasileiro, neste 
momento, que são os preços 
dos combustíveis elevados por 
conta da política de preço da 
Petrobras, que está ligado ao 
preço do barril de petróleo no 
mercado internacional”, disse.

Além disso, Santiago ressal-
ta que a Petrobras possui uma 
posição estratégica na econo-
mia do país, e que o resultado 
da disparidade de preços dos 
combustíveis advém de decisões 
políticas tomadas pelo governo 
federal, o qual é o maior acionista 
da empresa e é quem decide a 
maioria dos dirigentes que vão 
compor o conselho da estatal. 

“A instabilidade econômica e 
política que o país atravessa vem 
inclusive da própria classe políti-
ca que toma as decisões muitas 
vezes erradas. Entre elas foi ligar 
os preços dos combustíveis no 
Brasil com os preços do petróleo 
no mercado internacional. Foi 
uma decisão política no passa-
do. A saída é o diálogo e buscar 
um caminho em que todos ga-

-nhem”, explicou.
A política que iguala o preço 

dos combustíveis produzidos no 
Brasil, pela Petrobras, ao preço 
do barril de petróleo na cotação 
internacional, é a Política de Pre-
ços de Paridade de Importação 
(PPI), definida no governo Mi-
chel Temer, e continuada pelo 
governo Bolsonaro. Conforme o 
economista Mourão Junior. ]

Neste momento, o preço inter-
nacional do petróleo sofre com a 
alta de preços influenciada por 
crises como a guerra da Ucrânia. 
Consequentemente, o preço dos 
combustíveis no Brasil também 
é impactado.

“Nós estamos com uma eco-
nomia internacional muito al-
terada devido à crise provocada 
pela guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia. Isso vem abalando os 
preços de determinados produ-
tos, entre eles, a própria com-
moditie, que é o que está rela-
cionado ao petróleo”, pontuou.  
 
   Medida Provisória 

Outra estratégia articulada 
pelo governo federal para di-
minuir os preços é a alteração 
da Lei das Estatais por meio 

de uma Medida Provisória (MP). 
A discussão a respeito da MP 
já ronda a Câmara dos Depu-
tados, conforme o deputado 
federal Bosco Saraiva (Solida-
riedade), e tem como objetivo 
dar maior poder de interferência 
do governo sobre a Petrobras. 
Segundo o deputado, os de-
bates em torno da clareza a 
respeito dos preços dos com-
bustíveis têm aquecido uma sé-
rie de propostas para questão, 
como a MP que pode ser uma 
alternativa para a solução de  
“problemas passageiros”. 

“Há desde proposta de CPI já 
protocolada até sugestão de que 
medidas imediatas sejam toma-
das por Medida Provisória, que é 
o instrumento mais rápido para 
estabelecer normas precisas so-
bre qualquer assunto e que tem 
prazo limitado. Creio que a edi-
ção de medidas provisórias são 
o modelo ideal para se resolver 
problemas passageiros, como é o 
caso do aumento descontrolado 
dos preços dos combustíveis no 
Brasil”, afirmou.

A Lei das Estatais foi imple-
mentada em 2016, no governo 
Michel Temer.

DECRETO DO IPI

O deputado federal 
Marcelo Ramos (PSD-
-AM) comemorou mais 
uma vitória do Amazo-
nas na batalha judicial 
travada entre a bancada 
do estado no Congresso 
e o governo federal pela 
manutenção das vanta-
gens comparativas da 
Zona Franca de Manaus.

A Procuradoria Geral da 
República (PGR) acaba de 
se manifestar contra os 
argumentos da Advoca-
cia Geral da União (AGU) 
para o não cumprimento 
integral de Medida Cau-
telar que suspende os 
efeitos de dois decretos 
presidenciais que redu-
zem o IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializa-
dos, dos itens produzidos 
na ZFM.

“A PGR se manifestou 
acatando nossas alega-
ções, deixando claro que 
não tem cabimento os 
argumentos da AGU de 
que o Amazonas é um 
paraíso fiscal ou de que 
não é possível cumprir a 
ação cautelar do ministro 
Alexandre de Moraes no 
sentido de excluir os pro-
dutos da ZFM dos efeitos 
dos decretos do IPI”, diz 
Ramos, acrescentando 
que, na ADI (Ação Dire-
ta de Inconstituciona-
lidade) interposta pela 
bancada do Amazonas, 
a PGR atua cono fiscal 
da Constituição.

Marcelo Ramos acre-
dita que, diante de mais 
uma vitória do Amazo-
nas, a justiça ao modelo 
econômico vai se con-
solidando e confirmando 
que a liminar concedida 
por Moraes, relator da 
ADI no Supremo Tribunal 
Federal (STF), apresen-
tada por meio do partido 
Solidariedade, poderá ser 
acolhida em decisão defi-
nitiva do pleno da Corte. 

Outra estratégia articu-
lada pelo governo fe-
deral para diminuir os 
preços é a alteração da 
Lei das Estatais

Governo e Congresso decidem 
criar auxílio para caminhoneiros 

Moraes envia denúncia 
sobre gastos presidenciais

Divulgação

Informação foi confirmada por técnicos do Planalto.

A menos de quatro meses 
das eleições, o governo Jair 
Bolsonaro (PL) e o Con-
gresso Nacional decidiram 
ampliar o Auxílio Gás e criar 
um auxílio para caminho-
neiros como resposta à alta 
no preço dos combustíveis.

Os detalhes foram acer-
tados em uma reunião en-
tre o ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, e os presi-
dentes da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), nesta terça-feira (21).

A informação foi con-
firmada por técnicos e 
integrantes do Palácio  
do Planalto. 

O Auxílio Gás foi criado em 
novembro do ano passado 
e paga 50% do valor de 
um botijão de gás de 13 kg 
às famílias beneficiárias a 
cada dois meses. Em junho, 
o valor do benefício é de 
R$ 53, pago a 5,7 milhões 

PLANALTO GASTOS EXCESSIVOS

ma, que hoje oscila entre 
R$ 275 milhões e R$ 300 
milhões mensais.

No caso do auxílio, a 
expectativa é contemplar 
entre 700 mil e 900 mil ca-
minhoneiros autônomos. 
O piso de R$ 400 pago 
no programa Auxílio Brasil 
tem sido uma referência 
nas discussões.

A autorização para as 
despesas deve ser incluída 
na mesma PEC (proposta 
de emenda à Constituição) 
que tramita no Senado e 
prevê uma compensação 
aos estados pela redução 
de tributos sobre diesel e 
gás. Os valores ficam fora 
do teto de gastos, a regra 
que limita o crescimento 
das despesas à variação 
da inflação.

Técnicos da área econô-
mica ainda trabalham nas 
estimativas sobre o custo 
adicional das medidas.

O ministro Alexan-
dre de Moraes, vice-
-presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE), abriu prazo para 
o Ministério Público 
Eleitoral (MPE) dizer 
se vê elementos para 
investigar os gastos do 
presidente Jair Bolso-
naro (PL) com a parti-
cipação em motociatas 
de apoio ao governo.

O pedido de inves-
tigação foi feito pelo 
deputado federal 
Elias Vaz (PSB-GO), 
que apontou “gastos 
exorbitantes” no car-
tão corporativo do 
presidente durante  
esses eventos.

Moraes despachou 
em um processo, aber-
to a partir de represen-
tação do PDT, que ana-
lisa se Bolsonaro vem 
usando as motociatas 
para fazer propaganda 
antecipada.

O levantamento do 

deputado Elias Vaz, feito 
a partir de informações 
do Portal da Transpa-
rência da Presidência 
da República, apontou, 
por exemplo, mais de 
R$160 mil em passagens 
e diárias para Bolsonaro 
participar da motociata 
em São Paulo, no dia 15 
de abril.

“Há indícios graves de 
que o Bolsonaro esteja 
utilizando o cartão cor-
porativo para custear 
campanha fora da épo-
ca autorizada por lei. É 
um desrespeito utilizar 
dinheiro público com 
essa finalidade”, afir-
ma o deputado. 

Desde 2019, as fatu-
ras mensais têm ficado 
cada vez mais altas.  A 
fatura média do cartão 
presidencial subiu de 
736,6 mil por mês no 
primeiro ano de man-
dato para 1,2 milhão 
entre janeiro a maio 
de 2022.

de famílias.
Segundo fontes do go-

verno ouvidas pela Folha, 
para implementar a am-
pliação, um dos modelos 
avaliados é reduzir o in-

tervalo do pagamento, 
que passaria de bimestral 
a mensal.

Caso essa seja a opção 
escolhida, a tendência é 
dobrar o custo do progra-
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Gasolina chega a R$ 8,99 nos postos, e diesel a R$ 8,63, aponta ANP

A proposta de reajuste 
será encaminhada nos 
próximos dias à Câma-
ra Municipal de Ma-
naus para aprovação 

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, anunciou, nesta 
semana, reajuste salarial 
de 11,73% para os servi-

PATRÍCIA LIMA
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Na sexta, a petroleira anunciou um aumento de 14,26%

dores da rede municipal de saúde. 
A proposta de reajuste, que deve 
ser concedido em duas etapas, nos 
meses de julho e novembro, será 
encaminhada nos próximos dias 
à Câmara Municipal de Manaus 
(CMM) para aprovação.

Além da melhoria salarial para 
servidores efetivos, David Almeida 
informou que a prefeitura vai pro-
mover ajustes no organograma da 
Secretaria Municipal de Saúde (Se-
msa), que também ainda devem ser 

aprovados pela CMM, garantindo 
melhores condições salariais aos 
ocupantes de cargos em comis-
são, responsáveis pelo trabalho 
de gestão e coordenação técnica.

“Temos a melhor Saúde Básica 
do país e queremos que os salá-
rios e as condições de trabalho 
sejam as melhores. Parabéns à 
Saúde, parabéns aos servidores, 
agradeço cada um pela dedicação 
em prol da sociedade, em prol da 
nossa população, esse aumento 

será dado a partir do mês de julho, 
aos efetivos e comissionados”, 
assegurou o prefeito, durante 
reunião com representantes da 
Semsa, onde foi feito ainda o 
anúncio do pagamento da pri-
meira parcela do 13º salário para 
o mês de julho e novas promoções 
e progressões por desempenho 
e titulação.

David Almeida parabenizou os 
trabalhadores da rede municipal 
de saúde pelo desempenho no 

programa do Ministério da Saúde, 
Previne Brasil, garantindo que 
Manaus se mantivesse em pri-
meiro lugar no ranking de capi-
tais nas duas últimas avaliações. 
O programa mede a qualidade 
dos serviços de atenção primá-
ria em saúde e serve de base 
para o financiamento das ações  
nos municípios.  

A Semsa conta com mais de 11 
mil servidores, entre efetivos e 
ocupantes de cargos em comissão.

COMBUSTÍVEIS

 O preço do litro da gasolina 
nos postos de combustíveis 
do país chegou a R$ 8,990 
na semana passada, enquanto 
o do diesel atingiu R$ 8,630, 
revelam dados da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) divul-
gados nesta terça-feira (21).

O levantamento foi feito en-
tre os dias 12 e 18 de junho e 
ainda não reflete totalmente 
o último reajuste realizado 
pela Petrobras. Na sexta, a 
petroleira anunciou um au-
mento de 14,26% no preço 
do litro do diesel e de 5,18% 
no preço do litro da gasolina 
nas refinarias.

Já o valor médio do diesel 
encontrado nas bombas foi de 
R$ 6,906, uma alta de 0,29% 

em relação à semana ime-
diatamente anterior, quando 
o litro podia ser encontrado 
por, em média, R$ 6,886.

O preço médio da gasolina, 
por sua vez, apresentou re-
cuo de 0,21%. O litro passou 
de R$ 7,247 para R$ 7,232 
nesse período.

No acumulado do ano, o 
diesel aumentou 35,97% nos 
postos, e a gasolina, 9,14%. 

O novo reajuste anunciado 
pela Petrobras aumentou as 
pressões sobre a petroleira 
por parte do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e aliados. Bol-
sonaro está preocupado com 
a disparada dos combustíveis 
em ano eleitoral.

 Diante dessas pressões, na 
sexta, o presidente da estatal, 

José Mauro Coelho, decidiu 
deixar o cargo. 

A política de preços e a 
margem de lucro da com-
panhia são os principais al-
vos de críticas. Desde 2016, a 
Petrobras baseia seus preços 
na cotação do petróleo no 
mercado internacional. É o 
chamado Preço de Paridade 
de Importação (PPI). 

Levantamento da Abicom 
(Associação Brasileira dos 
Importadores de Combus-
tíveis) mostra que, mesmo 
com o reajuste da Petrobras, 
o preço da gasolina nas re-
finarias do país ainda estava 
nesta terça-feira (21) com 
uma defasagem de 12% em 
relação ao mercado externo, 
e o diesel, de 11%.

Economia
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VALORIZAÇÃO

Prefeito anuncia aumento 
para servidores da Saúde

A Semsa conta 
com mais de 11 mil 
servidores
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Wilson Lima investe R$ 3,8 
milhões em São Gabriel
Investimentos garan-
tidos pelo governador 
Wilson Lima levarão 
energia solar e ilumina-
ção LED para o municí-
pio amazonense

Com investimentos de R$ 
3,8 milhões, o governador 
Wilson Lima anunciou a 
implantação do programa 

Ilumina+Amazonas em São Gabriel 
da Cachoeira (a 852 quilômetros de 
Manaus). Ainda na área de geração 
de energia, outra novidade é a 
aquisição de painéis solares para 
garantir energia em comunidades 
rurais indígenas.

Os anúncios ocorreram durante 
a edição do mutirão de servi-
ços Governo Presente, que está 
acontecendo na cidade da calha 
do Rio Negro. Wilson Lima tam-
bém confirmou a construção de 
um alojamento de trânsito para 
indígenas agrícolas.

Na região conhecida como “Ca-
beça do Cachorro”, serão subs-
tituídas, aproximadamente, 1.739 
lâmpadas antigas por luminárias 
modernas de LED, alcançando 
100% da área urbana. O início dos 
trabalhos está programado para o 
mês de novembro.

“Nós vamos colocar iluminação 
de LED no município de São Gabriel 
da Cachoeira e, em novembro, o 
programa começa. Com isso, de-

DIVULGAÇÃO

O governador autorizou a liberação de recursos para aquisição de kits de painéis solares

pois de 15 dias teremos solucio-
nado o problema da iluminação 
pública. A noite vai ficar que nem 
dia”, disse o governador, ao des-
tacar a importância do programa 
Ilumina+ Amazonas

Até o final do ano, as 26 maiores 
cidades do estado terão iluminação 
pública em LED implantadas pelo 
Governo do Estado. São mais de 
R$ 110 milhões em investimentos. 
O Ilumina+ Amazonas já está em 
Parintins, Barreirinha, Tefé e Ita-

coatiara. Ainda neste mês de junho 
está programado para chegar a Rio 
Preto da Eva.

Em julho vai para Humaitá, Au-
tazes, Boa Vista do Ramos, Nha-
mundá e Presidente Figueiredo. 
Em agosto, o programa chega a 
Iranduba, Manicoré e Urucuritu-
ba; em setembro, vai para Beruri, 
Borba, Coari e Codajás; em outu-
bro, Manacapuru e Novo Airão; em 
novembro, Benjamin Constant, São 
Gabriel da Cachoeira e Tabatinga; 

em dezembro, Boca do Acre, Ca-
rauari e Eirunepé. 

Painéis solares
Por meio de convênio entre a Se-

cretaria de Estado de Infraestrutu-
ra e Região Metropolitana (Seinfra) 
e a prefeitura de São Gabriel da 
Cachoeira, o governador autori-
zou a liberação de recursos para 
aquisição de kits de painéis solares 
com equipamentos de instalação. 
O objetivo é levar energia limpa e 

de qualidade para a comunidade 
rural do município.

“Tem algo que eu gostaria de 
destacar, do setor primário, que 
a gente está fazendo para as co-
munidades indígenas daqui, que é 
a implantação de placas solares 
para garantir energia elétrica nas 
pequenas aldeias, onde eles não 
têm acesso à energia elétrica, 
ou não tem motor estacionário, 
onde eles estão completamente 
no escuro. Esse é um projeto pi-
loto, mas nossa ideia é levar para 
outras comunidades do estado”, 
disse o governador. 

Os painéis solares que compõem 
os kits e captam a luz do sol serão 
instalados em telhados, poden-
do gerar cerca de 2,64 kWh/dia 
(considerando seis horas de sol), 
viabilizando o consumo da carga 
por até três dias sem sol. Os kits 
são utilizados em locais remotos e 
isolados, visto que muitas vezes é 
o modo mais econômico e prático 
de se obter energia elétrica.

Alojamento de Trânsito
O Governo do Amazonas anunciou 

a obra de construção do Alojamento 
de Trânsito Ya-Mirim, do quilômetro 
85 da rodovia BR-307. A estrutura é 
importante para receber indígenas 
com suas produções agrícolas, para 
o escoamento de suas lavouras e 
tratamento de saúde.

Com investimento estimado em 
R$ 1,1 milhão, o projeto está em 
processo de licitação e a previsão 
de início das obras é para setembro 
deste ano.
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Crea-AM diz que usuários podem 
denunciar parques de diversões

‘Justiceiro’ mata assaltante 
na Zona Norte de Manaus

Padrasto é preso por estuprar 
enteada com Síndrome de Down

No último final de 
semana, um ho-
mem e uma criança 
precisaram pular de 
um brinquedo que 
se desprendeu da 
estrutura. Ninguém 
ficou ferido

Maiara Ribeiro

Assim como as comemo-
rações de Festa Junina, 
os acidentes em arraiais 
de parques de diversões 

também são frequentes no perí-
odo de junho e julho. Neste do-
mingo (19), no Shopping Phelippe 
Daou, Zona Leste de Manaus, um 
homem e uma criança pularam 
da estrutura de uma das cabines 
de uma roda gigante, que se des-
prendeu da estrutura. Ninguém 
se feriu.

De acordo com o Conselho Re-
gional de Engenharia e Agrono-
mia do Amazonas (Crea-AM), o 
parque de diversões não tinha 
autorização para funcionamen-
to e o responsável também não 
apresentou a Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) para 
manutenção dos brinquedos. O 
estabelecimento foi interditado 
pelo Instituto Municipal de Pla-
nejamento Urbano (Implurb).

O conselheiro do Crea-AM, Fre-
derico Cesarino, afirmou que a 
entidade tem conhecimento dos 
acidentes em parques de diver-
sões e, na medida do possível, 
realiza fiscalização para saber se 
há responsabilidade técnica de 

REPRODUÇÃO
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Os parques de diversões, no período de Festa Junina, registram acidentes pela falta de regulaização dos equipamentos

A prisão aconteceu no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus

BALEADOPRISÃO

 Luana Lima

Um vídeo que circula nas 
redes sociais mostra o mo-
mento em que um assaltan-
te, identificado como Paulo 
Gama, de 19 anos, foi morto 
a tiros na tarde desta terça-
-feira (21), após uma ação 
criminosa realizada na rua 
64, da comunidade Nos-
sa Senhora de Fátima 1, no 
bairro Mutirão, Zona Norte 
de Manaus.

De acordo com as infor-
mações preliminares, re-
passadas por testemunhas 
aos policiais militares da 
27ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), Paulo 
estava na garupa de uma 
motocicleta, conduzida por 
um comparsa não identifi-
cado, realizando assaltos no 
endereço mencionado.

Na ocasião, dois homens 
que estavam em uma moto 
avistaram a ação da dupla e 
em seguida iniciaram uma 
série de disparos de arma de 
fogo contra os assaltantes. 
Paulo foi alvejado com vários 
tiros pelo corpo, caiu, mas 

seu comparsa fugiu do local.
Um vídeo que circula nas 

redes sociais, registrado por 
testemunha, mostra o mo-
mento em que Paulo está 
gravemente ferido no chão. 
Nas imagens ainda é possível 
ver o momento em que o as-
saltante é socorrido por po-
pulares, e um dos atiradores 
volta e finaliza a execução.

Paulo utilizava tornozelei-
ra eletrônica e, de acordo 
com a polícia, ele já tinha pas-
sagem por crimes de tráfico 
de drogas e roubo. A dupla 
de justiceiros fugiu sem ser 
identificada. Os familiares de 
Paulo estiveram no local bas-
tante abalados com o fato.

A polícia isolou a área do 
crime e em seguido acionou 
a Polícia Civil (PC), o Depar-
tamento de Polícia Técnico-
-Científico (DPTC), e todos 
os órgãos competentes para 
elucidar o crime.

O Instituto Médico Legal 
(IML) realizou a tremoção do 
corpo da vítima. O crime será 
investigado pela Delegacia 
Especializada em Homicídios 
e Sequestros (DEHS).

Suyanne Lima

Após a segunda fase da 
“Operação Acalento”, de-
flagrada pela Delegacia Es-
pecializada em Proteção à 
Criança e ao Adolescente 
(Depca), um homem de 45 
anos foi preso nesta terça-
-feira (21) por estuprar a 
enteada, uma criança de 10 
anos que possui Síndrome de 
Down. A prisão aconteceu no 
bairro Cidade de Deus, Zona 
Norte de Manaus.

Segundo a delegada Joyce 
Coelho, titular da especiali-
zada, o caso foi denunciado 
no dia 26 de abril deste ano, 
após a genitora da menina 
relatar que ela teria voltado 
da escola com as partes ín-
timas machucadas.

“O exame no Instituto Mé-
dico Legal (IML) confirmou 
o abuso sexual e inicialmen-
te o caso foi denunciado na 
Delegacia Especializada em 
Apuração de Atos Infracionais, 
pois havia a suspeita que o 
estupro pudesse ter sido rea-
lizado por algum adolescente 

um profissional de engenharia 
nesses estabelecimentos.

Além do Crea-AM, o conselhei-
ro lembra que há outros órgãos 
que fiscalizam a seguridade dos 
brinquedos que são: Corpo de 
Bombeiros e prefeitura (que só 
emite o alvará de funcionamen-
to se tudo estiver de acordo 
com as normas exigidas). Es-
sas fiscalizações são realizadas 
por demanda ou por denúncia  
de frequentadores. 

“Os parques só devem funcio-
nar se um profissional de en-
genharia mecânica se respon-
sabilizar pela operação e pela 

manutenção dos parques. Só 
que, nem sempre todos os par-
ques possuem essa responsa-
bilidade técnica e funcionam de 
maneira pirata. Ou, em outros 
casos, um profissional assina um 
documento de responsabilidade 
e o parque opera legalmente, po-
rém, se você for olhar de fato, ele 
está operando em desconformi-
dade, com risco à segurança dos 
usuários”, disse o conselheiro. 

Para medidas de segurança, 
Frederico afirma que é dever 
do parque manter uma equipe 
de emergência, que é norma do 
Corpo de Bombeiros. Além disso, 

o conselheiro também afirmou 
que já houve casos de acidente 
fatal em brinquedos, em Manaus. 

Se os usuários presenciarem 
falta de manutenção ou brin-
quedos que não podem ser uti-
lizados, os mesmos podem aces-
sar o site do Crea-AM, https://
crea-am.org.br/creaam_site/,  
e denunciar.

Casos recentes
Só neste ano, dois casos de 

acidentes em parques de diver-
são de Manaus viralizaram nas 
redes sociais. Em 16 de janeiro, 
um brinquedo apresentou falhas 

no parque de diversões Mirage 
Park. O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para retirar 15 pessoas 
que estavam no brinquedo. Uma 
pessoa desmaiou e precisou ser 
socorrida pelos profissionais. 

Já em 20 de abril, um princí-
pio de incêndio atingiu a Casa 
Fantasma, no mesmo parque. 
O vídeo circulou pelas redes e 
mostrou o momento exato em 
que o brinquedo foi tomado pela 
fumaça. O Corpo de Bombeiros 
foi chamado e conteve as chamas 
causadas por um curto-circuito, 
de acordo com a entidade. Não 
houve feridos.

da escola, mas com as investi-
gações isso foi descartado e o 
caso veio para a Depca. Depois 
de um trabalho com psicólo-
gos, a criança verbalizou que o 
autor do crime seria o padras-
to”, explicou a delegada.

Conforme a autoridade po-
licial, no dia do crime, foi o 
suspeito que ficou respon-
sável por buscar a menina 
na escola e ficou a sós com a 
criança. Acreditando na impu-
nidade, o homem chegou até 
a ir formalizar a ocorrência 

junto com a mãe da vítima.
“É uma criança que tem di-

ficuldade de verbalizar, mas 
com todo nosso trabalho 
especializado ela conseguiu 
apontar o padrasto como au-
tor do crime. Decidimos soli-
citar a prisão temporária dele 
para que ele saia do convívio 
com a menina. O relaciona-
mento dele com a mãe era 
de aproximadamente quatro 
anos, mas não há nenhum 
histórico de abuso”, destacou 
a delegada.
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Prefeito vistoria novos ônibus 
para nova frota de Manaus

FVS alerta para doenças causadas pela enchente

Os novos veículos fa-
zem parte do plano de 
renovação da frota e já 
estarão à disposição da 
na segunda-feira (27)

A cidade de Manaus vai ga-
nhar novos ônibus a partir 
de segunda-feira (27). O 
prefeito David Almeida 

vistoriou, nesta terça-feira (21), 
os primeiros 14 ônibus, de um 
total de 138, que serão coloca-
dos em circulação nas vias da 
capital amazonense ainda neste 
ano. Os novos veículos fazem 
parte do plano de renovação da  
frota manauara.

“Estamos modernizando a frota 
de ônibus. A nossa meta é chegar 
até o final do ano com esses ôni-
bus todos já disponíveis no nosso 
sistema. Assim que esses veícu-
los forem chegando, nós vamos 
colocando para rodar, visando 
melhorar a qualidade do serviço 
prestado no transporte coletivo. 
São ônibus com ar-condicionado, 
com suspensão pneumática e di-
reção hidráulica, dando conforto 
para o trabalhador rodoviário e 
para o usuário do serviço do co-
letivo”, enfatizou David.

O gestor municipal, acompa-
nhado pelo diretor-presidente 
do Instituto Municipal de Mo-
bilidade Urbana (IMMU), Paulo 
Henrique Martins, realizou um 
test-drive no veículo. Durante a 
viagem, ele salientou a importân-
cia dos novos veículos, que são 
um marco na transformação da 
cidade de Manaus.

“Vamos melhorar o conforto 
da população. Queremos moder-
nizar a frota ano a ano. A nossa 
meta é melhorarmos a mobi-
lidade urbana da cidade, me-
lhorarmos o transporte coletivo 
e investir também em viadutos, 
passagens de nível e alargamento 
de vias. Nós estamos finalizando 
os nossos convênios e contra-
tos, e tenho certeza de que, nos 
próximos meses, nós teremos 

Enchente de 2022 já é a quarta maior da história e ocasiona doenças pela subida das águas em locais urbanos

A doenças causas pela cheia 
tem sido alvo da Fundação de 
Vigilância em Saúde do Ama-
zonas - Drª Rosemary Costa 
Pinto (FVS-RCP). A intenção é 
prevenir e sensibilizar secre-
tarias municipais de saúde em 
relação às doenças transmiti-
das por água a partir da cheia 
dos rios. A doença que tem 
mais notificação é a Doença 
Diarreica Aguda (DDA).

A DDA corresponde a um 
grupo de doenças infeccio-
sas gastrointestinais que, a 
depender do agente causador 
da doença e de característi-
cas individuais dos pacien-
tes, pode evoluir clinicamente 
para desidratação, que varia 
de leve a grave. São carac-
terizadas pela ocorrência de, 
no mínimo, três episódios de 
diarreia aguda em 24 horas.

Somente de janeiro a junho 
deste ano, já foram liberados 
1,6 milhão de frascos de hipo-
clorito de sódio para trata-
mento de água para consumo 
humano para os municípios.

“A FVS-RCP monitora o ce-
nário e orienta os municípios 

SAÚDE

no sentido de aplicar medidas 
necessárias identificadas a par-
tir da realidade apresentada em 
cada município. Alertamos as vi-
gilâncias municipais para que seja 
realizada intervenção de forma 
pontual nos locais onde há re-

gistro de casos”, detalha Tatyana 
Amorim, diretora-presidente da 
FVS-RCP.

Somente em 2022, de janeiro 
até maio, foram registrados 81.190 
casos. Desse total de casos, 42% 
(34.492) correspondem a notifi-

cações realizadas pela Vigilância 
em Saúde de Manaus. Em 2021, 
também de janeiro a maio, foram 
registrados 52.350 casos de DDA 
no Amazonas. Já em todo o ano de 
2021, foram 169.456 notificações 
no estado.

Prefeito David Almeida vistoriou os ônibus novos nesta terça-feira (21). Os primeiros 14 da nova frota entrarão em atividade na segunda-feira (27)

Entre as doenças transmi-
tidas durante o período de 
cheia dos rios no Amazo-
nas está a leptospirose, que 
ocorre a partir da exposição 
direta ou indireta à urina de 
animais (principalmente ra-
tos). De janeiro a março deste 
ano foram notificados 34 ca-
sos, sendo sete confirmados 
no Amazonas.

Outra doença com ocorrên-
cia durante as inundações é a 
hepatite A, cuja transmissão 
se dá por meio da ingestão 
da água e alimentos conta-
minados. Foram 262 casos 
confirmados no Amazonas, 
de janeiro a maio deste ano, 
sendo 144 em Manaus, capital 
do estado.

A cheia também reflete 
na ocorrência de aciden-
tes por animais peçonhen-
tos em todo o estado. De 
janeiro a maio de 2022, 
foram registrados 1.391 
registros de acidentes. O 
animal com maior número 
de ocorrência é a serpen-
te, que representa 70% dos  
casos registrados.

LUCAS SILVA/SECOM

uma melhor condição para os 
condutores e para o morador da 
cidade de Manaus com relação ao 
transporte coletivo e a mobilida-
de urbana”, afirmou o prefeito.

Mais tecnologia
Paulo Henrique Martins infor-

mou que todos os novos veículos 
são preparados para atuarem em 
vias que saem dos bairros e se-
guem até os terminais utilizan-
do os corredores, visto que são 
equipados com porta de saída no 
lado esquerdo. Assim, as empre-
sas devem reforçar as linhas que 
atuam nas zonas Norte e Leste 
da capital.

“Esses ônibus serão distribu-
ídos pelas empresas nas áre-
as que mais necessitam. É bom 

que as pessoas entendam que 
estamos entrando em uma fase 
de melhoria tecnológica dos ve-
ículos. Essa é a quarta etapa no 
programa de governo do prefeito 
David Almeida. São ônibus que 
poluem menos, têm suspensão 
a ar e são menos barulhentos, 
pois os motores estão na parte 
traseira. Essa tecnologia, só Ma-
naus e Goiânia (GO) estão usando. 
Foram as primeiras capitais a 
receberem esses veículos”, in-
formou Martins.

Infraestrutura viária
Em menos de dois meses, mais 

de 700 vias já receberam asfal-
tamento, e desde segunda-feira 
(20), a Prefeitura de Manaus 
avança no programa em mais 

seis ruas do bairro Tancredo Ne-
ves, Zona Leste. O bairro recebe 
serviços de infraestrutura nas 
ruas Miranda, Cressida, Esme-
ralda, Amazonas, das Gravitas 
e a avenida Almir Cardoso. As 
vias serão recapeadas em toda 
a extensão.

Outras ruas do bairro Tancre-
do Neves já foram concluídas 
na programação do Asfalta Ma-
naus. No total, mais de 15 ruas 
foram recapeadas, receberam 
nova estrutura viária, com asfalto  
de qualidade.

O comerciante Fernando de 
Souza, morador do bairro há 16 
anos, lembra das dificuldades 
pela falta de infraestrutura e 
agradece a Prefeitura de Manaus 
pelos trabalhos.

“Logo quando eu cheguei no 
bairro, montei um estabeleci-
mento para ser o ganha-pão 
da minha família. Com o pas-
sar do tempo, sendo conheci-
do pelas pessoas por colocar 
o pão cedinho para vender, fui 
sonhando em expandir o meu 
negócio, mas as ruas estavam 
ficando cada dia pior e, quan-
do chovia, alagava tudo, a água 
cobria os buracos fundos, e 
causava muitos acidentes. Fui 
perdendo clientes. Mas agora 
eu voltei a sonhar novamente 
e já imagino minha rua lisinha, 
como um tapete. Agradeço ao 
prefeito e ao secretário Renato 
Júnior, que vieram aqui acompa-
nhar tudo de perto”, assegurou  
o morador.

DIVULGAÇÃO/SEMCOM
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Juíza que negou aborto para 
menina estuprada deixa caso
A assessoria do ór-
gão ressaltou que 
a mudança ocorreu 
antes da repercus-
são do caso

O Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina confirmou que a 
juíza Joana Ribeiro Zimmer 
não é mais a responsável 

pelo caso da menina de 11 anos grá-
vida após um estupro — e que teve 
o pedido de aborto legal negado 
pela Justiça. Segundo informações 
confirmadas pela assessoria de im-
prensa do órgão a Universa, Zimmer 
não estava mais como titular da Vara 
Cível da comarca de Tijuca desde a 
última sexta-feira (17).

No dia 15 de junho, ela foi pro-
movida em uma sessão do Órgão 
Especial, que faz a gestão de car-
reiras dos magistrados. Por isso, 
ela foi transferida para a comarca 
de Brusque, no Vale do Itajaí. A 
assessoria do órgão ressaltou que 
a mudança ocorreu antes da reper-
cussão do caso. 

Quem assume o cargo da cidade 
é a juíza Monike Silva Povoas No-
gueira, que deve ser a responsável 
pelo caso com a saída de Zimmer. 
No entanto, a informação ainda não 
foi confirmada pelo TJ-SC.

Nesta segunda-feira (20), o Tri-
bunal de Justiça de Santa Catarina 
divulgou que a Corregedoria-Geral 
do órgão vai investigar e analisar a 
conduta de Zimmer.

A menina de 11 anos estava sob 
custódia em uma instituição após 
medida protetiva do Ministério Pú-
blico catarinense. Nesta terça-feira 
(21), a Justiça de Santa Catarina 
autorizou a saída do abrigo para 
onde havia sido levada após decisão 
judicial, há um mês.

A desembargadora Cláudia 
Lambert de Faria, que assina a 

DIVULGAÇÃO

A juíza Joana Ribeiro Zim-
mer incentivou a criança de 
11 anos a manter a gestação

11

Lucas Henriqueredacao@emtempo.com.br |

decisão, afirma ainda que “com a 
companhia e os cuidados da mãe, 
no aconchego do lar, a agravante 
[menina vítima do estupro] terá 
melhores condições psicológicas 
para enfrentar este momento tão 
delicado de sua vida”.

A menina está grávida de 29 se-
manas. Faria explica que sua deci-
são não tem relação com autorizar 
ou não o aborto solicitado pela mãe 
da garota, “porque constitui temá-
tica que compete ao juízo criminal”. 
Cita, porém, uma medida cautelar 
que autoriza a interrupção da gravi-
dez, mas que teria de ser estudada 
a possibilidade de antecipação do 
parto para salvaguardar a vida da 
menina e do bebê.

Entenda o caso
A juíza Joana Ribeiro Zimmer, 

da Justiça estadual de Santa Ca-
tarina, induziu, em audiência, a 
menina de 11 anos, vítima de estu-
pro, a desistir de fazer um aborto 
legal. A história foi revelada na 
segunda-feira (20), em reporta-
gem publicada pelo The Intercept 
Brasil e pelo Portal Catarinas.

Em áudios publicados pela re-
portagem, a juíza tenta convencer 
a menina a seguir com a gravidez, 
mesmo com respostas claras da 
vítima de que ela não queria. Ela 
chegou a falar para a criança que 
a gravidez precisaria continuar 
para que o bebê fosse colocado 
para adoção.

A mãe procurou apoio médico 
quando descobriu a gestação da 
filha, no momento em que com-
pletava 22 semanas. No hospital, 
a afirmação foi de que seria ne-
cessária uma autorização judicial. 
Ao procurar a Justiça, tanto o 
aborto foi negado como a menina 
foi afastada da família e colocada 
em um abrigo, fazendo com que o 
procedimento não fosse realizado. 
Zimmer chegou a afirmar que o 
aborto após esse prazo “seria uma 
autorização para homicídio”.

PF pede 30 dias para concluir inquérito sobre morte de Genivaldo
DIVULGAÇÃO

Investigadores apontaram necessidade de aguardar laudos periciais

 A Polícia Federal em Sergipe pediu 
nesta terça-feira (21), ao Ministério 
Público Federal mais 30 dias para 
finalizar o inquérito sobre a morte de 
Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado 
após o porta-malas de uma viatura da 
Polícia Rodoviária Federal ser trans-
formado em “câmara de gás”, no dia 
25 de maio.

Os investigadores apontaram que o 
pedido de prorrogação está ligado à 
necessidade de aguardar “a apresen-
tação de laudos periciais requisita-
dos”, “indispensáveis para a finaliza-
ção do procedimento investigatório”. 
Tratam-se das perícias do Instituto 
Médico Legal em Sergipe do Instituto 
de Criminalística da Diretoria Técnico-
-Científica da PF.  

No âmbito das apurações, a Polícia 
Federal já ouviu cerca de 30 pessoas, 
entre elas os familiares de Genivaldo, 
testemunhas da abordagem e ainda 
os policiais rodoviários federais envol-
vidos na ocorrência. Como mostrou o 
Estadão, três agentes chegaram a se 
apresentar à PF em Sergipe logo depois 
do ocorrido em Umbaúba.

Em comunicação de ocorrência poli-
cial, agentes envolvidos na abordagem 

que culminou na morte de Genivaldo 
classificaram o falecimento do homem 
de 38 anos como uma “fatalidade des-
vinculada da ação policial legítima”. 
Os PRFs narraram que foi empregado 
“legitimamente o uso diferenciado da 
força” no caso, registrando que foram 
usados gás de pimenta e gás lacrimo-
gêneo para “conter” Genivaldo.

Dias após a morte de Genivaldo, 
peritos do Instituto Nacional de Cri-
minalística da PF foram até o interior 
de Sergipe para examinar a viatura 
da Polícia Rodoviária Federal na qual 
a vítima foi trancada. A corporação 
ainda isolou um trecho da BR-101 em 
Umbaúba para captação de imagens 
aéreas e terrestres. 

No âmbito da PRF, foi aberto um pro-
cesso disciplinar para investigar a con-
duta dos agentes envolvidos. Ambos 
os procedimentos são acompanhados 
pelo Ministério Público Federal. 

O procurador Flávio Pereira da Cos-
ta Matias, coordenador de Controle 
Externo da Atividade Policial na Pro-
curadoria da República em Sergipe, 
abriu um procedimento requisitou in-
formações às Polícias Civil, Rodoviária 
Federal e Federal sobre o caso. 

NEGLIGÊNCIA
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Cinco confrontos abrem 
oitavas de final da Copa 
do Brasil, nesta quarta-
-feira (22). Fase é reche-
ada de clássicos, como o 
Choque-Rei 

SÉRIE D

O elenco atualmente 
conta com três arqueiros, 
mas na última semana 
com apenas dois por conta  
de lesão

Líder do grupo A1 da Série 
D do Campeonato Brasilei-
ro com nove gols sofridos, 
o Amazonas Futebol Clube 
segue atento ao mercado 
e agora busca um golei-
ro para fortalecer e acir-
rar ainda mais a disputa  
pela posição.

O elenco atualmente 
conta com três arqueiros, 
mas na última semana 
apenas dois – Gustavo e 
Rodrigo – estavam disponí-
veis para os treinamentos e 
para a partida contra o São 
Raimundo-AM, por conta 
de uma lesão do então ti-
tular Iago Salles no jogo 
diante do Estrelão, no úl-
timo dia 12.

“A contusão do Iago na úl-
tima semana nos ligou um 
sinal de alerta, pois ficamos 
apenas com dois goleiros 
para os treinamentos e o 
jogo seguinte, o que não é 
o ideal. Por conta disso, es-
tamos buscando uma nova 
peça para a posição, para 
não correr riscos nas pró-
ximas rodadas e no mata-
-mata”, avaliou o executivo 
de futebol, Ângelo Márcio.

Com 22 pontos, dois a 
mais que o vice-líder do 
grupo, Rio Branco, o Auri-
negro volta a campo para 
defender sua posição na 
tabela de classificação no 
sábado (25), às 15h, na Are-
na da Amazônia. O adver-
sário será o Porto Velho. 
No duelo do turno entre 
as equipes, vitória da Onça 
por 3 a 1.Cinco jogos decisivos es-

tão programados para 
esta quarta-feira (22) pela 
Copa do Brasil. O Flamen-

go encara o Atlético MG; Corin-
thians duela contra o Santos; o 
Athletico-PR recebe o Bahia; o 
Atlético-GO joga contra o Goiás; 
e o Fortaleza enfrenta o Ceará. 

Flamengo x Atlético MG
O elenco rubro-negro finalizou 

na terça-feira (21), no Ninho do 
Urubu, a preparação para o con-
fronto contra o Atlético-MG. O jogo 
acontece às 21h30, no Mineirão.
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Jogos das oitavas da Copa do
Brasil acontecem nesta quarta

O técnico Dorival Júnior coman-
dou uma atividade tática e ajustou 
os últimos detalhes para a partida 
desta quarta. Na parte da tarde, 
a delegação rubro-negra seguiu 
viagem para Belo Horizonte.

O CRF informou que rescindiu o 
contrato do lateral-direito Mau-
rício Isla, que está em processo 
de transferência para o Univer-
sidad Católica-CHI. Com o Manto 
Sagrado, o chileno atuou em 83 
partidas, marcou quatro gols e 
deu 12 assistências, conquistando 
os títulos do Brasileirão 2020, 
Supercopa do Brasil 2021 e Ca-
rioca 2021.

O Flamengo disputa as oitavas 
de final da Copa do Brasil pela 
25ª vez em sua história. 

Corinthians x Santos
Na tarde da última segunda-

-feira (20), no CT Dr. Joaquim 
Grava, o Corinthians se reapre-
sentou após a vitória diante do 
Goiás e iniciou a preparação para 

o próximo compromisso. A partida 
acontece às 21h30, na Neo Quí-
mica Arena.

Os atletas que atuaram por mais 
de 45 minutos do último jogo 
permaneceram na parte interna 
do CT. Os demais foram ao Campo 
1, onde participaram do aque-
cimento. Depois, no Campo 2, o 
técnico Vítor Pereira promoveu 
uma atividade de posse de bola 
em campo reduzido.

Em seguida, houve uma ativida-
de de enfrentamento em campo 
reduzido e, por fim, uma mo-
vimentação ofensiva de passes, 
cruzamentos e finalizações.

Na terça, novamente pela tarde, 
o elenco encerrou a preparação 
para o Clássico Alvinegro.

Athletico-PR x Bahia
O Athletico Paranaense encer-

rou nesta terça, no CAT Caju, a 
preparação para a disputa. O jogo 
começa às 19h30 na Arena Fonte 
Nova, em Salvador (BA).

Amazonas 
FC busca por 
goleiro

Majestic Bjj Challenge 2 será realizado em Manaus no mês de julho
De acordo com os organizadores, 

todas as lutas serão profissionais, 
com árbitros inscritos na Confede-
ração Brasileira de Jiu-Jitsu

O Majestic Bjj Challenge, even-
to de jiutsu a ser realizado no dia 
23 de julho, no Teatro Manaua-
ra, de 19h às 23h, mostra que 
chegou para ficar, após a união 
de três sócios entusiastas de 
esportes de combate na capital.

A ideia do trio de empreen-
dedores é possibilitar a parti-
cipação dos mais renomados 
artistas marciais no encontro, 
trazendo um novo conceito de 
lutas para apresentação nas 
quatro linhas em Manaus, com 
foco nas famílias e ambiente 
diferenciado.

O matmaker e sócio do evento, 
João Paulo, diz que o importante 
mesmo vai ser a integração de 
todos que gostam do esporte.

“O evento tem como foco a 
integração entre os fãs do es-
porte, praticantes de lutas e o 
público família em geral. Tudo 
isso por meio de uma estrutura 
confortável, espaço adequado 
para os lutadores e professores, 
patrocinadores, público e equi-
pe de apoio”, salienta.

“Escolhemos fazer no Teatro 
Manauara por ser o centro de 
compras de maior destaque e 
circulação de pessoas em nossa 
cidade, além de oferecer con-
forto e comodidade ao público”, 
complementa João Paulo.

Para que o evento ganhe ain-
da mais repercussão, será nova-
mente transmitido pela internet. 
O PAY-PER-VIEW contará com 
comentários em inglês e portu-
guês, contemplando telespec-
tadores de fora do Brasil, au-
mentando assim vitrine em todo 
mundo para atletas, por meio 
do link: https://acessoaoshow.
com/evento/majestic2/ com va-
lor promocional de 29,90 até o 
dia 4 de julho. Já a partir do dia 
5, será cobrado o valor de 39,90.

Como esporte tem um forte 
viés econômico, além do evento 
ser uma vitrine para os atletas, vai 
também gerar emprego e renda 
no Amazonas, com oferecimento 
de trabalho a diversos setores.

De acordo com os organiza-
dores, todas lutas serão profis-
sionais, com árbitros inscritos 
na Confederação Brasileira de 
Jiu-Jitsu. As lutas infantis terão 
a duração de quatro minutos 
e as lutas de adultos/másters, 
duração de seis minutos.

Programação
O evento será composto por 

14 lutas, divididas em 12 lutas 
GI (com kimono) e 2 lutas NOGI 
(sem kimono). Entre as 14 lutas 
haverá duas intituladas SUPER 
LUTAS, entre atletas de Manaus 
e outros estados do Brasil.

A Co-luta principal do even-
to vai trazer o combate entre, 
o multicampeão de Jiu jitsu e 

MMA, amazonense Victor Neves 
do “Clube Pina/Equipe Shok JJ” 
contra supercampeão do cir-
cuito AJP maranhense Gabriel 
Maranhão, da “Guigo Jiu Jitsu”, 
radicado em São Paulo, com 
inúmeras vitórias na carreira.

A luta principal vai trazer mais 
uma revelação do Mestre Luiz 
Guilherme, da “Guigo Jiu Jitsu”, 
Wallissson “Tarta” Oliveira, re-
presentando São Paulo. Ele che-
gou à faixa preta dando o que 
falar e vai enfrentar uma das joias 
reveladas pela escola “Melqui 
Galvão de Jiu Jitsu”. Nada mais, 
nada menos, que o habilidoso e 
super experimentado Luiz Paulo 
“The Machine”, com toda sua 
experiência internacional.

Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho di_forero@hotmail.com / amaral.mfc@gmail.com
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Depois da vitória sobre o Cori-
tiba pelo Campeonato Brasileiro, 
no domingo (19), o time athleti-
cano contou com duas sessões 
de treinos dedicadas ao desafio. 

Os trabalhos destacaram a re-
cuperação física do elenco, além 
de abordar a estratégia do Rubro-
-Negro para a partida na Arena-
Fonte Nova.

O lateral-direito Orejuela e o 
atacante Vitor Roque já defen-
deram outras equipes na Copa 
do Brasil e não podem atuar pelo 
Rubro-Negro na competição. 

A delegação partiu em voo fre-
tado a Salvador, chegou ainda no 
período da tarde e fica concen-
trado na cidade do jogo. 

Copa do Brasil
Fluminense, Cruzeiro, Palmei-

ras, São Paulo, América Fc Saf – 
MG e Botafogo ainda jogam nos 
próximos dias. Os jogos de volta 
serão realizados nos dias 12,13 e 
14 do mês de julho.
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O público que for ao 
teatro poderá conferir 
as apresentações de: 
“A Andorinha Sinhá”, 
“Agreste” e “O homem 
é um homem”

Nesta quarta-feira (22), o 
Teatro Amazonas abrirá 
as cortinas para receber o 
projeto “3x Interarte”, que 

levará para o palco três espetácu-
los teatrais totalmente gratuitos 
à população.

A maratona de apresentações 
será promovida pela Interarte 
Produções, Cia. e Escola Teatral, 
em comemoração aos seus cinco 
anos de atividades em Manaus.

O público que for ao teatro 
poderá conferir as apresenta-
ções de: “A Andorinha Sinhá”, 
“Agreste” e “O homem é um ho-
mem”. No elenco estão profes-
sores, atores renomados, atores 
formados pela Interarte e atores 
em formação selecionados em 
testes realizados internamente 
pela companhia.

“São três espetáculos pensados 
com muito carinho e esmero para 
o público. Desde os figurinos até 
a direção. Foram três meses de 
ensaio cada. Não precisa agendar é 
só chegar ao teatro. Quem puder ir, 
certeza que irá gostar muito, rir e se 
emocionar”, destacou Roger Bar-
bosa, ator e diretor da companhia.

“Andorinha Sinhá” será a pri-
meira a ser encenada, às 17h. Ins-
pirada na obra “O Gato Malhado 
e a Andorinha Sinhá”, de Jorge 
Amado, o espetáculo poderá ser 
acompanhado pelo público de 
todas as faixas etárias.

No palco, estrelam o espetá-
culo os atores Adriana Barbosa, 
Carlos Dugarte, Pedro Henrique, 
Raphael Frota, Késia Leão, Lia Pi-

A maratona de apresentações será promovida pela Interarte Produções, Cia. e e Escola Teatral

a satisfação de ter um prefácio 
escrito pelo Dr. Robério Braga, pre-
sidente da Academia Amazonense 
de Letras, a capa, que está sendo 
muito elogiada, é da artista plástica 
Rosa dos Anjos e temos convites 
para o fim do ano estarmos na 
Argentina”, disse di Castro.

O livro tem apoio da Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia 
Criativa, Samel, Rosa dos Anjos, 
Alan Nuguette, Di Castro Comuni-
cação e Eventos e Riffs Academia 
de Música.

Além da Bienal do Livro de São 
Paulo, Milena di Castro também foi 
convidada para lançar na Livraria 
da Vila, no Shopping Center Norte, 
veja a programação completa na 
capital Paulista.

Sinopse
A obra é baseada em fatos reais, 

na experiência de quase morte da 
autora, após um acidente de carro, 
que ocasionou uma fratura gra-
ve na coluna cervical da mesma, 
que a levou a uma cirurgia de alta 

complexidade, no Hospital Ange-
lina Caron, na cidade de Campina 
Grande do Sul, interior do Paraná.

O livro motivacional foi escrito 
no período de janeiro a agosto de 
2021, no auge da pandemia, onde 
a autora perdeu várias pessoas 
da família e amigos para a Co-
vid-19 e, mesmo com todos os 
eventos traumáticos, traz uma 
narrativa prazerosa e com muito 
humor todas as dificuldades até 
o momento da cirurgia da artro-
dese cervica (C5-C6).

O enfoque do livro é todo em 
esperança, pois no marco do Dia 
Mundial de Prevenção ao Suicí-
dio, que acontece no dia 10 de 
setembro de cada ano, a Orga-
nização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) alertou que a pandemia da 
Covid-19 exarcebou os fatores de 
risco associados a comportamen-
tos suicidas e pediu pela priorização 
da prevenção ao suicídio.

O livro a todo momento versa 
sobre mudanças de pensamento, 
revolta, esperança e dias melhores.

A obra motivacional é a primeira da 
profissional de comunicação e musicista 

Cantor amazonense lança 
novo videoclipe

Todo escritor sonha em estar na 
maior feira de livros da América Lati-
na – a Bienal do Livro SP – que, desde 
1970, reúne as maiores editoras e 
escritores mundiais. Imagina o que 
passa na cabeça da amazonense, 
Milena di Castro, autora da obra 
bilíngue “O livro do Milagre: você é 
capaz!”, em saber que seu livro será 
lançado neste evento.

“Ainda não caiu a ficha. Minha 
editora ligou dizendo que eu havia 
sido selecionada para lançar o livro 
na Bienal. Chorei tanto de felicida-
de”, emociona-se Milena.

A obra motivacional é a primeira 
da profissional de comunicação e 
musicista. Com o selo da Edito-
ra Illuminare, foi traduzida para o 
espanhol com o título “El libro del 
Milagro: usted es capaz!”, será lan-
çado no Brasil, Argentina e Portugal, 
e será comercializado também em 
formato de e-book pela Amazon 
internacional.

“Sou grata a cada momento, pois 
muitas pessoas ajudaram esse pro-
jeto. A revisão da Gracy Drumond, 

BIENAL DE SÃO PAULO ARLLEY SOUZA

Depois do sucesso de “Eu 
quis Acreditar”, música feita 
em homenagem a sua mãe e 
que tem quase 30 mil visua-
lizações no seu canal do You 
Tube, em pouco mais de um 
mês, o vocalista da banda de 
rock Critical Age, Arlley Souza, 
lançou esta semana o vídeo-
clipe da música “SOS Amazô-
nia”, com várias participações 
especiais, dentre elas o le-
vantador de toadas oficial do 
Boi Garantido David Assayag e 
Maiíra Gomez – Cunhã Poran-
ga da Tribo Tatuyo. 

A produção, fotos e finaliza-
ção do clipe ficaram por conta 
de Tiago Oliver e Francisco 
Barboza.  O Designer gráfico 
é de Cláudio Marques e as 
imagens de apoio é da Envato 
Elements. O clipe conta ainda 
com a participação de outros 
músicos conhecidos do cená-
rio musical amazonense como 
o tecladista Labamba, Hudson 
Alves, Aldenor Honorato, José 
Jonas Jr e Neil Armstrong Jr.

A música “SOS Amazônia” foi 
composta por Arlley Souza e 
seu pai Celso Souza há mais de 
10 anos. De acordo com Arlley, 
ela já foi executada diversas 
vezes em suas apresentações 
pelo Amazonas e países afora, 
como Portugal, mas é a primei-
ra vez que ela vai a estúdio para 
ser produzida e agora, lançada 
oficialmente juntamente com 
o clipe.

As locações do clipe foram no 
Museu da Amazônia – MUSA 
e na tribo Tatuyo, que fica 
às margens do Rio Negro em 
frente ao Açutuba, da qual a 
Maira Gomez faz parte. Ela 
participou do clipe junto seu 
irmão e com seu pai, que é 
chefe da tribo. Maira tem cerca 
6,6 milhões de seguidores do 
TikTok.

“SOS Amazônia” foi lançada 
no último domingo (19) e já tem 
quase mil visualizações. Ela 
será divulgada em Parintins 
este ano durante os três dias 
de Festival.

Três espetáculos gratuitos no 
Teatro Amazonas nesta quarta

DIVULGAÇÃO

nheiro, Fábio Guy Camilo, Claudia 
Simões, Diego Caranhas, Eloah 
Scantelbury, Tamirys Andrade, 
Rafael Viegas, Davi Mendonça, 
Tábatha Matos, Mel Angeoles e 
Marcelo Gaeta. A direção é de 
Roger Barbosa.

3x Interarte
Em seguida, às 19h, será a vez de 

“Agreste” para o público a partir 
dos 12 anos de idade. Agreste é 

uma história de amor e drama no 
coração do Nordeste, manifes-
tando ilusão, preconceito, paixão, 
fábula e poesia. Narrada no meio 
da seca, do calor, da fome e do 
clima árido e é baseada em fa-
tos reais. De autoria de Newton 
Morena, “Agreste” é uma obra 
adaptada por Clayson Charles, 
que também assina a direção.  
No elenco Alycia Gomes, Breno 
Moreira, James Bentes, Kliver 

Gomes, Rafaella Perez, Sebastian 
Moura e Jones Victor. 

Finalizando a maratona de 
apresentações, “Agreste” saí de 
cena para a entrada de “O homem 
é um homem”, às 20h. também 
voltado para o público maior de 
12 anos. No elenco Alycia Gomes, 
Breno Moreira, James Bentes, 
Kliver Gomes, Rafaella Perez, 
Sebastian Moura e Jones Victor. 

“Com exceção da primeira apre-

sentação que é aberta para to-
das as faixas etárias, o público 
não precisará deixar o teatro. As 
pessoas poderão ficar e assistir 
todas as apresentações. Este é 
um presente que a Interarte está 
dando para o público manauara. 
Fica nosso convite para todos”, 
comentou Roger Barbosa.

O projeto conta com apoio da 
Secretaria de Estado de Cultura 
e Economia Criativa (SEC).
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A daminha Antonella, Taiana e Wilson Lima

Os filhos de Taiko e José Fernandes Jr e Loraine e Sérgio Cardoso, Rafaella e Rodrigo, respectivamen-
te, se casaram, sábado à tarde. A cerimônia civil - proferida pelo juiz Edson Rosas Neto - foi nos jardins do 
Palácio Rio Negro, sob um dorsel de flores coloridas, depois teve as bençaos do Padre Amarildo. O convite 
foi virtual, ao som de La Vie En Rose, sendo ecologicamente correto. Minha gente! Que festa linda, tudo 
conspirou em favor, o lugar, o amor dos noivos, o tempo, mesmo a saudade de Fátima e Robert Nakajima 
que pairava no ar, foi como bálsamo para a perfeição. A recepção foi no Salão Solimões, outra luxo, flores 
em pendants que cercavam os chandeliers de cristais, nas paredes espelhos prata envelhecida, como um 
palácio. A decoração linda, clássica e creiam, cada arranjo, cada torçal de flores que ornavam as mesas é 
fruto do bom gosto da Taiko e captado pelas meninas do Bandeirão Eventos. Aliás, Taiko estava divina de 
amarelo e Rafaella era noiva moderna, num vestido justo que embelezava mais, ainda, o corpo esbelto e 
longilíneo. O serviço foi do Le Lieu, maravilhoso o menu. Zeina Neves cuidou do cerimonial. As músicas não 
deixaram a pista vazia, foi muito animado, enfim, um casamento que vai ficar, p’ra sempre, na memória 
afetiva e na melhor recordação, inesquecível!

#casamentoRR

A daminha Cecíia, Bianca e Ricardo Cardoso

Adiene Vieiralves e Douglas Monteiro

Alessandra e Cristiano Brandão

Amanda e Edson Rosas Neto

x Claudia e Adalberto Martins

Danielle e Lino Chíxaro Denise e Paulo Resende

Roberto Fernandes Neto

Flávio Pascarelli Gisella e Toshizo Nakajima, IIvone e  
Bruno Lins

Herman Fernandes Ivannia e Marcos Costa

Ivone Bonfim Borborema

x Jaqueline  Benzecry, veio da Flórida.

Jéssica Costa Jocione Souza, Tatiana Vivian, Luana e Marco 
Babadopulos

Lívia e Laísa Stone

Ludmila e Lenúbia Aziz Matheus, Micaela, Kiko e Laila Garcia

Milena, Ériko e Clarissa Desterro
Os noivos, Toshizo Nakajima e Carol Carvalho

Oswaldo Frota e Zica Pereira

Rebeca Cavalcnte Sandra e José Frota Sheila Romcy

Tainara e Paulo Rogério Arantes

Ticiana e Gustavo Hagge, vieram de SP.

Taiko e Júnior Fernandes, Rafaella e Rodrigo, 
Loraine e Sergio Cardoso

Cândida Fernandes e Huguette Santos

Jomar, Regina e Lara Fernandes

Luciana e Belarmino Lins

Rafaella Naka-
jima Fernandes 
e Rodrigo Mon-
teiro Cardoso
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Canal 1

TV Tudo

Manaus, quarta-feira 22 de junho de 2022

A televisão no Brasil, como uma 
senhora de quase 72 anos, com 
hábitos e costumes muito próprios, 
já mostrou que,  para uma vida 
saudável e sem sobressaltos, o 
mais importante é saber fixar uma 
grade de programação.

Criar atrativos e levar o público 
a se acostumar ao que ele poderá 
encontrar naquele dia e horário.

Dia desses, aqui se comentou 
a facilidade da Band em criar ex-

pectativa em torno das suas reali-
zações. Que a sua direção sempre 
faz isso muito bem, mas que os 
resultados, em audiência e fatu-
ramento, ainda deixam a desejar.

Evidente que a conquista da Fór-
mula 1 e a contratação de Fausto 
Silva foram fatos dos mais signi-
ficativos, capazes de fazer toda a 
diferença, mas que ainda precisam 
ser acompanhados de outras in-
ciativas, capazes de dar unidade 
e promover o fortalecimento da 

grade como um todo.

Isso, lamentavelmente, ainda 
não vem acontecendo. E quando 
se fala em um maior atendimento 
à programação, o que se recla-
ma é um trabalho capaz de ir ao 
encontro daquilo que o público 
espera encontrar. Sem que isso 
até implique em maiores ou novos 
investimentos, mas apenas em sa-
ber definir o que deve ou não ser 
produzido, o que pode ou não ser 
colocado no ar. Enfim, o que funcio-

na ou não. Por exemplo: otimizar a 
participação do seu departamento 
de jornalismo, talvez não em pro-
gramas, como hoje acontece, mas 
em atuação ou como pontuação 
de grade, ao longo do dia pode ser 
um começo interessante. Sempre 
funciona. Voltar a dar ao esporte 
a importância do passado. E saber, 
por fim, eliminar o que não serve. 
Movimentos, enfim, que passam 
longe de aumentar gastos, mas 
que só exigem um pouco mais de 
esforço e maior criatividade.

·Confirmado na novela “Traves-
sia”, Nando Cunha terminou há 
poucos dias os seus trabalhos no 
filme “Nosso Sonho”, com a his-
tória de Claudinho e Buchecha...

·... Nando faz o seu Souza, pai 
do Buchecha, interpretado por 
Juan Paiva. Lucas Penteado é o 
Claudinho.

·De volta das férias, Daniel Adju-
to está novamente com Marcela 
Rahal no “Live CNN Brasil”, 11h da 
manhã.

·Rádios e TVs encontrando difi-
culdades em marcar entrevistas 
com os pré-candidatos Bolsonaro 
e Lula...

·... As assessorias ainda não 
estão autorizadas a confirmar 
quase nada.

·Liderado por Moacyr Franco e 
Marcelo Médici, o elenco da série 
“Nóis na Firma” grava normalmen-
te durante toda esta semana nos 
estúdios Vera Cruz, em SBC...

·... E a ordem é abrir uma boa fren-
te de trabalhos para evitar des-
locamento frequentes de atores, 
algo que ninguém está gostando...

·... Se tudo correr como se es-
pera, a estreia será em julho, aos 
sábados, 20h30.

·Durante recente evento em São 
Paulo, Buddy Valastro contou que 
em breve terá novidades sobre TV...

·... Alguns dão como certeza que 
essa novidade tem a ver com a 
Rede TV!.

·Ana Maria Braga reassume o 

“Mais Você” nesta quarta-feira, 
depois de outra viagem a Portugal.

·Nesta sexta-feira, o “Conversa 
com Bial” traz um especial junino...

·...Haverá ainda uma homena-
gem a Luiz Gonzaga, com partici-
pação de Tarcísio do Acordeon e 
Targino Godim.

C´est fini
A Endemol Shine Brasil anun-

ciou em suas redes sociais que está 
em busca de homens e mulheres 
para um reality show que envolve 
casamento.

O requisito é ter de 25 a 35 anos 
e, para se inscrever, basta enviar 
um e-mail para a produtora.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

DIVUGAÇÃO

DIVUGAÇÃO

A Band ainda é uma TV de muita 
iniciativa e pouca acabativa
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sociais. Nenhum dado é desprezado.  

Big rider
A partir desta quinta-feira, o Canal 

OFF se muda para Saquarema para 
acompanhar os bastidores da etapa 
Brasil do Mundial de Surfe (WSL).

Transmissão sob o comando de 
Gabriel Pastori, Marcelo Trekinho, 
Jesse Mendes e Marina Werneck.

Trilha sonora
A jovem cantora Jade Baraldo ga-

nha cada vez mais espaço nas tri-
lhas de novelas da Globo.

Depois de trabalhos em “Quan-
to Mais Vida, Melhor!” e “Pantanal”, 
ela também emplacou uma faixa 
em “Cara e Coragem” - “Oh My Baby 
Let’s Die Together”.

Foi mal
E a Globo resolveu mesmo meter 

um “X” no nome do novo programa 
da Ivete Sangalo, com exibição nas 
tardes de domingo. Em vez de um 
“S”, como é o correto, vai se chamar 
“Mixto Quente”.

De nada adiantou falar e pedir. 
Prevaleceu a ideia que é diferente 
(?). Com certeza, um “x” enorme será 
destacado na arte.

Vale dizer
Tudo que é falado ou escrito er-

radamente, principalmente nos 
meios de comunicação e numa TV 
do tamanho da Globo, é sempre um 
enorme desserviço.

Por que, então, não evitar? Como 
explicar, depois, para uma crian-
ça na escola que o certo é com “s”, 
quando a televisão mostra com “x”. 

Estaleiro
O chef Henrique Fogaça testou 

positivo para a Covid-19 e precisou 
se afastar dos seus trabalhos na 
Band. Felizmente, sintomas leves.

Ele está sendo substituído por 

julho. O programa já está inteira-
mente gravado.

Documentário
O discovery+ estreia dia 9 de 

julho a série documental do 
gênero True Crime “Abdelmas-
sih – Do Milagre ao Crime”, que 
revela em quatro episódios a 
saga de mulheres que denun-
ciaram os crimes sexuais co-
metidos pelo famoso médico 
Roger Abdelmassih.

Em uma época anterior ao 
movimento #MeToo, que teve 
início nos EUA, uma investigação 
dá início ao escândalo que cho-
cou o país. A minissérie é produ-
zida pela Mixer Films.

chefs convidados nas gravações das 
seletivas do “MasterChef+”.

Estreia
O Brasil será o palco das viagens 

de Titi Müller na nova temporada do 
“Anota Aí”, que estreia dia 24, às 18h, 
no Multishow.

Ao longo de oito episódios, às sex-
tas-feiras, a apresentadora vai mos-
trar o mundo de possibilidades cul-
turais que o nosso território abriga.

Agora sim
Onde se leu outubro, apaga. A 

nova temporada do “Canta Comigo 
Teen”, parceria Record e Endemol 
Shine, com Rodrigo Faro e Ticiane 
Pinheiro, vai começar no dia 3 de 

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Só um adendo
Dentro da própria Band mesmo 

o aluguel da Vera Cruz e do Teatro 
Itália encontra resistências.

Até pela subutilização dos dois 
e falta de um melhor planeja-
mento, foi outro tiro no escuro. 
Ou mais dois.

Parece que sim
Se foi um fato isolado ou não, di-

fícil saber, mas no jogo São Paulo e 
Palmeiras, não apareceu nenhum 
monitor ligado na imagem da Globo.

Será que alguém esqueceu ou ti-
raram de vez?

Essa merece
Nesta quinta-feira, depois de 27 

meses, J. Junior voltará a narrar 
num estádio, Ponte Preta e Sam-
paio Corrêa, no Premiere.

Jotinha, por toda história e traba-

lho, é uma das figuras mais respei-
tadas do meio esportivo.

Ibope
Na semana em que completou 10 

anos no ar, o Gloob, canal infantil 
da Globo, liderou a audiência en-
tre crianças com TV por assinatura, 
além de recorde em 2022 no target.

Isso se deu com a pré-estreia 
exclusiva do primeiro episódio da 
quinta temporada de Miraculous 
Ladybug, dia 13.

Olho em tudo
Foi-se o tempo que o Ibope era 

a única ferramenta que basea-
va os trabalhos das agências de 
propaganda para distribuição de 
suas verbas.

Marcos Quintela, presidente da 
Y&R, em conversa com a coluna, ga-
rante que hoje há um levantamento 
de tudo, incluindo cliques nas redes 
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