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Mais de 33 mil servidores receberão, ainda 
neste mês de junho, a primeira parcela 
do décimo terceiro. Somados à folha de 
pagamento, a prefeitura injetará um montante 
de aproximadamente R$ 320 milhões na 
economia local até o final deste mês.
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Corpos de Bruno e Dom serão 
entregues às famílias hoje (23)
De acordo com a nota 
emitida pela PF, as 
amostras biológicas 
apontaram a presença 
de dois perfis genéticos 
distintos nos remanes-
centes humanos

DA REDAÇÃO

A Polícia Federal do Ama-
zonas informou, na noi-
te desta quinta-feira 
(23), que os corpos do 

jornalista Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Pereira se-
rão entregues à família nesta 
quinta-feira (23). A entidade 
confirmou, ainda, que os exa-
mes periciais estão concluídos 
e confirmaram que os corpos 
encontrados são da dupla. 

De acordo com a nota emitida 
pela PF, as amostras biológicas 
apontaram a presença de dois 
perfis genéticos distintos nos 
remanescentes humanos en-
contrados pela perícia.

Os resultados encontrados 
Assim que os corpos foram encontrados, em Atalaia do 

Norte, foram encaminhados para exames em Brasília (DF) 

estão em consonância com as 
análises de Odontologia Legal, 
da Antropologia Forense e da 
Papiloscopia, que apontaram 
tratar-se dos remanescentes 
de Dom Phillips e Bruno Pereira. 

Os trabalhos dos peritos do 
Instituto Nacional de Crimi-
nalística continuarão nos pró-
ximos dias concentrados na 
análise de vestígios diversos 
do caso. 

A PF comunicou que os corpos 
de Dom Phillips e Bruno Pereira 
serão entregues às famílias nes-
ta quinta-feira, dia 23 de junho, 
com previsão de decolagem do 
aeroporto de Brasília às 14h.

Causa da morte
De acordo com o G1, a nota 

da PF diz que o exame mé-
dico-legal feito pelos peritos 
apontou que “a morte do Sr. 
Dom Phillips foi causada por 
traumatismo toracoabdominal 
por disparo de arma de fogo 
com munição típica de caça, 
com múltiplos balins, ocasio-
nando lesões principalmente 
sediadas na região abdominal 
e torácica (1 tiro)”.

Já a morte de Bruno Pereira, 

ANTONIO MOLINA/ESTADÃO CONTEÚDO

de acordo com a Polícia Federal, 
“foi causada por traumatismo 
toracoabdominal e craniano 
por disparos de arma de fogo 
com munição típica de caça, 
com múltiplos balins, que oca-
sionaram lesões sediadas no 
tórax/abdômen (2 tiros) e face/
crânio (1 tiro)”.

Os corpos das vítimas teriam 
sido esquartejados e enterra-
dos. A motivação do crime ainda 
é incerta, mas a polícia apura se 
há relação com a atividade de 
pesca ilegal e tráfico de drogas 
na região. Segunda maior terra 
indígena do país, o Vale do Ja-
vari é palco de conflitos típicos 
da Amazônia: desmatamento e 
avanço do garimpo.

Investigação
A Polícia Federal (PF) apura 

se Amarildo da Costa Olivei-
ra, conhecido como “Pelado”, 
tem ligação com quadrilhas que 
praticam pesca ilegal em áreas 
da Terra Indígena Vale do Javari, 
no Amazonas. Essa é a nova 
linha de investigação sobre as 
mortes do indigenista Bruno 
Araújo Pereira e do jornalista 
inglês Dom Phillips.
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Recadastramento 
Em encontro com o deputado 

federal Átila Lins (PSD), o ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Marcos Montes, anunciou a 
prorrogação, por mais um ano, do re-
cadastramento de 60 mil pescadores 
no Amazonas. 

A medida contempla os pescadores 
artesanais e profissionais no Sistema 
Informatizado do Registro Geral da 
Atividade Pesqueira.

David investe 
Ao participar da 16ª edição do “ANTP 

Café”, organizado pela Associação 
Nacional de Transportes Público 
(ANTP), o prefeito David Almeida 
(Avante), representando a região 
Norte, destacou o alto investimento 
do seu governo em mobilidade ur-
bana na cidade de Manaus.

“A Prefeitura de Manaus, todos os 
meses, aporta R$ 25 milhões para 
manter o transporte coletivo funcio-
nando. Em quatro anos, gastaremos, 
se nada mudar, R$ 1,2 bilhões apenas 
nessa demanda”, ressaltou o prefeito 
no evento ocorrido no Casarão da Ino-
vação Cassina, na última terça-feira.

Apoio federal (?)
Durante o evento híbrido, que, além 

de David, teve também a participação 
do prefeito de Paranaguá (PR), Mar-
celo Elias Roque, o gestor manauense 
destacou as gratuidades concedidas 
pela Prefeitura aos idosos e outros 
cidadãos necessitados usuários do 
transporte público.

David lamentou a falta de maior 
apoio do Governo Federal à melhoria 
do sistema de transporte na capital 
amazonense. “Os recursos usados 
para concedermos as gratuidades po-
deriam ser usados em outras áreas se 
o apoio federal fosse maior”, afirmou 
o prefeito.

Novos veículos
No “ANTP Café”, David também 

confirmou a chegada a Manaus, até 
o final do ano, de 138 novos veículos, 
incluindo 12 elétricos, que vão forta-
lecer a frota que serve diariamente à 
população da capital.

O prefeito destacou, ainda, os re-
centes convênios assinados com o 
Governo do Estado que resultarão na 
construção do Terminal de Integração 
7 (T7), na Zona Norte, e a reestrutura-
ção do T6, que será transformado na 
nova Rodoviária Municipal.

Desbloqueio de verbas
Com o orçamento R$ 7,5 milhões 

menor, o reitor da Ufam, Sylvio Puga, 
abraçou a luta da Frente Parlamentar 
pela Valorização das Universidades 
Federais lançada ontem em evento 
na Câmara dos Deputados.

Puga engrossou a luta dos reitores 

de universidades que, com a ajuda do 
Congresso Nacional, vão tentar forçar 
o MEC a desbloquear R$ 3 bilhões de 
recursos pertencentes às instituições 
de ensino superior.

ZFM vence 
Políticos do Amazonas festejam nas 

redes sociais a vitória do Estado no 
STF na última segunda-feira, quando 
a Corte restabeleceu a vigência de dis-
positivo da Lei 14.183/2021 que excluiu 
a isenção do Imposto de Importação e 
do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados nas operações com petróleo 
e derivados por empresas da Zona 
Franca de Manaus. 

Conforme o STF, o veto do presiden-
te Bolsonaro é inconstitucional, uma 
vez que foi exercido após o prazo de 15 
dias. A decisão majoritária foi tomada 
na apreciação da Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 893, julgada procedente na 
sessão virtual encerrada em 20/6.

O fim da questão encerrou uma 
guerra em que a ZFM era acusada 
de “concorrência desleal” com outras 
regiões.

FFA se encerra
Chega ao fim, nesta quinta-feira (23), 

o 64° Festival Folclórico do Amazonas 
(FFA), realizado no Centro Cultural Po-
vos da Amazônia (CCPA), no Distrito 
Industrial, Zona Sul, sob a chancela da 
Prefeitura de Manaus.

Iniciado no dia 12, o evento foi pres-
tigiado por mais de 70 mil pessoas, 
segundo a Manauscult, coordenadora 
do festival.

Operação Parintins
Ontem, o Governo do Estado lan-

çou a Operação Parintins 2022, sob 
a responsabilidade da Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-AM), que vai 
cuidar da segurança nos três dias do 
Festival Folclórico da Ilha que iniciará 
amanhã e será encerrado no domingo, 
26 de junho.

A Operação reforçará a segurança na 
Ilha com cerca de 1 mil policiais, além de 
viaturas de duas e quatro rodas, lan-
chas, plataformas de observação ele-
vadas e câmeras de monitoramento. 

Presente de grego
Em cima da abertura do festival de 

Garantido e Caprichoso, que aconte-
cerá amanhã, o DNIT premiu Parintins 
com o fechamento do porto da cidade, 
sem atender aos apelos do prefeito 
Bi Garcia para que a medida extrema 

fosse evitada.

O ato indignou o comandante da 
Agência Fluvial da Capitania dos Portos 
de Parintins, capitão Washington de 
Souza, que lamentou o fechamento 
inesperado.

Atenção à criança
O Amazonas será o primeiro estado 

do Brasil a possuir uma lei com o obje-
tivo de garantir o atendimento integral 
de crianças e adolescentes vítimas de 
violência.

A lei, de autoria da deputada estadu-
al Nejmi Aziz (PSD), foi aprovada ontem 
pela Assembleia Legislativa e propicia-
rá a criação do Centro Integrado de 
Atenção à Criança e ao Adolescente 
vítimas ou testemunhas de violência 
no âmbito do Estado.

Segundo Nejmi, a lei determinará 
a reunião, em um único espaço, de 
equipes multidisciplinares, delegacia 
especializada, serviços de saúde, pe-
rícia médico-legal, serviços socioassis-
tenciais, varas especializadas, Ministé-
rio Público e Defensoria Pública para 
assegurar atendimentos integrados.

A ideia é evitar mais traumas no per-
curso entre vários lugares para coleta 

de depoimentos e demais serviços.

ICMS inconstitucional
Governadores de 11 estados querem 

que o STF julgue  inconstitucional a 
lei complementar 192, do Governo 
Federal, que alterou as regras sobre 
a incidência de ICMS em relação aos 
combustíveis.

A ação é dos governadores dos es-
tados de Alagoas, Bahia, Ceará, Ma-
ranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

“Balcão do MEC”
Batizada de Acesso Pago, uma forte 

operação da Polícia Federal, defla-
grada ontem, prendeu o ex-ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, e vários 
pastores suspeitos de participação em 
um balcão de negócios dentro da 
estrutura do MEC.

O esquema, de acordo com a PF, 
liberava verbas do FNDE (Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educa-
ção) mediante o tráfico de influência 
dos pastores.

Os mandados de busca e apreensão 
da PF envolveram os estados de Goiás, 
São Paulo, Pará e Distrito Federal.

Lei das Filas
Tema de editorial da edição de on-

tem do Em Tempo, a Lei das Filas 
repercutiu na Assembleia Legislativa 
em discurso do presidente da Comis-
são de Defesa do Consumidor da Casa, 
João Luiz (Republicanos).

Ao chamar a atenção para a nova 
legislação, o parlamentar parabeni-
zou a agência do Bradesco do bairro 
Cidade Nova I por estar cumprindo 
a lei. “Antes essa era a pior agência 
bancária que mais descumpria a Lei 
das Filas”, disse João.

Bioeconomia e Inovação
“Bioeconomia e Inovação - Avan-

ços e Desafios - Gestão da apren-
dizagem tecnológica em países de 
economias emergentes” foi tema 
do painel apresentado pelo reitor da 
UEA, professor André Luiz Nunes Zo-
gahib, durante o Fórum Permanente 
de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas, realizado pelo Governo 
do Amazonas.

No Fórum, organizado pela Se-
decti, André destacou a importân-
cia do evento que debateu a cria-
ção de alternativas para a geração 
de emprego e renda à população 
da capital e do interior do Estado,  
fortalecendo o PIM.

A ideia é trabalhar a expan-
são de lavouras industriais (cacau, 
café, açaí e outras culturas), assim 
como incentivar o uso sustentável 
dos recursos naturais, a exemplo 
do manejo florestal sustentável,  
ressaltou André.

Beto Marubo também marcado 
para morrer no Vale do Javari
Amigo do indigenista Bruno Pereira, assassinado no último dia 05 de junho,  Beto Marubo, membro da União dos 

Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), disse ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que seu nome está na lista negra do crime organizado e pode ser o próximo a morrer na Terra Indígena Vale 
do Javari.

Em audiência com Barroso, na terça-feira (21), Beto comunicou que, aconselhado por autoridades do município 
de Atalaia do Norte, se afastou da região para procurar apoio do Poder Judiciário e dos órgãos de segurança para 
proteger sua vida.

Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, que tramita no Supremo sobre 
o caso Bruno Pereira/Dom Philips, Barroso manifestou a Marubo vontade de visitar o Javari para verificar in loco 
a situação de caos da região.

Aos artistas de Parintins, os grandes atores da maior festa da 
nossa cultura amazônica. O colorido da Amazônia e a criatividade dos 
artistas parintinenses produzem artigos de moda como adereços, 
brincos, colares e cocares que viram febre entre os brincantes do 
Festival Folclórico de Parintins. A geração de emprego e renda e 
o fortalecimento da cultura movimentam a economia criativa da 
Ilha Tupinambarana. A festa, promovida pelo Governo do Amazo-
nas, acontece entre os dias 24 e 26 de junho, no Bumbódromo. 

DILVUGAÇÃO DILVUGAÇÃO

DILVUGAÇÃO

Aos altos índices registrados no Amazonas, de violência obstétrica 
nas maternidades. Os Ministério Públicos Federal (MPF), do Estado 
(MPAM), de Contas (MPC) e a Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) 
assinaram conjuntamente, duas recomendações ao Governo e à Se-
cretaria de Saúde do Estado (SES-AM) para que tomem providências 
com relação ao assunto. Em 2021, 113 mortes maternas foram registra-
das no estado, 70 delas na capital, conforme dados da Fundação de 
Vigilância em Saúde (FVS), apresentados nos documentos. Segundo 
parâmetros preestabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS), de 40% 
a 50% das causas desses óbitos poderiam ser evitados.

Aplausos Vaias
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A festa vai começar 

Conheça o Assediômetro 

Tudo pronto para o início do 55° Festival Folclórico de 
Parintins, o maior evento popular do Norte amazônico, que 
volta a encantar milhares de aficionados dos espetáculos dos 
bumbás Garantido e Caprichoso após dois anos paralisado 
por causa da pandemia da Covid-19.

O aparato de segurança, com mais de mil homens mobiliza-
dos para garantir ordem e paz dentro e fora do Bumbódromo, 
foi apresentado ontem pelo Governo do Estado por meio da 
Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) comandada pelo 
general Carlos Alberto Mansur.

Desde o início de junho o governador Wilson Lima dedica 
especial atenção à Ilha famosa, procedendo com a devida 
responsabilidade para que a grande festa folclórica trans-
corra em absoluto clima de congraçamento, alegria e paz. 
Afinal, os cidadãos parintinenses precisam de alegria depois 
de sofrerem com a pior pandemia que já castigou o planeta 
Terra e que matou quase 1 milhão de pessoas no Brasil.

Reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
o festival volta a agitar Parintins e a movimentar o turismo 
no Amazonas, oxigenando o comércio e gerando empregos 
na Ilha, mas, sobretudo, fazendo ressurgir o espírito festivo 
dos mais de 115 cidadãos que habitam a Ilha.

Que a festa seja gigantesca como sempre foi ao som das lin-
das e eletrizantes toadas dos bumbás Garantido e Caprichoso. 
Que todos brinquem e confraternizem em paz nos dias 24, 25 
e 26, mas não descuidem do uso de máscaras, sempre acon-
selhável para evitar que a pandemia recrudesça. Feliz festival !  

Em 2020 a Articulação Na-
cional de Carreiras Públicas 
(ARCA) e a Afipea lançaram o 
“Assediômetro”, uma página 
na Internet onde são com-
putados os casos de Assédio 
Institucional no serviço públi-
co, onde também é possível 
fazer denúncias por e-mail ou 
formulário online. 

Como diz o Dr. José Cel-
so Cardoso Jr no artigo Por 
que Entender e Combater o 
Assédio Institucional no Se-
tor Público Brasileiro, “Fe-
nômeno novo e perturbador 
no interior do setor público 
brasileiro, com formas de ma-
nifestação diversas e conse-
quências deletérias ao bom 
funcionamento de organiza-
ções estatais e ao desem-
penho profissional adequado 
de seus servidores, o Assédio 
Institucional é identificado em 
um número crescente de or-
ganizações públicas”. 

O Assédio Institucional de 
natureza organizacional ca-
racteriza-se por um conjun-
to de discursos, falas e po-
sicionamentos públicos, bem 
como imposições normativas 
e práticas administrativas, re-
alizado ou emanado (direta ou 
indiretamente) por dirigentes 
e gestores públicos localiza-
dos em posições hierárquicas 
superiores, e que implica em 
recorrentes ameaças, cerce-
amentos, constrangimentos, 
desautorizações, desquali-
ficações e deslegitimações 
acerca de determinadas or-
ganizações públicas e suas 
missões institucionais e  
funções precípuas. 

Enquadram-se nessa nova 
categoria sociológica e jurí-
dica as reiteradas, infelizes 
e preconceituosas declara-
ções do Ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, e vários de 
seus subordinados acerca do 
suposto parasitismo inerente 
aos servidores públicos, que 
são funcionários sob coman-
do do Estado, mas a serviço da 
sociedade brasileira, incluin-
do os próprios detratores.  

Esses ataques repetem-se 
de forma sistemática desde o 
início desse “governo”, e visam 
claramente criar um clima de 
animosidade da população e 
dos financiadores e avalistas 

do governo contra os servi-
dores, de modo a facilitar a 
imposição, obviamente não 
negociada, de uma reforma 
administrativa de caráter re-
ducionista, persecutória (con-
tra servidores não alinhados 
ao ideário liberal fundamen-
talista e projetos do governo) 
e criminalizadora da própria 
ação estatal. 

Alguns outros exemplos de 
assédio organizacional ata-
cam Universidades e Institu-
tos Federais, ANVISA, ANCINE, 
BNDES, CNPQ, CAPES, FINEP, 
FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, IBA-
MA, ICMBIO, INPE, INEP, IPEA 
e até mesmo organizações e 
carreiras do chamado núcleo 
administrativo ou estratégico 
de Estado, representado pelo 
Fórum Nacional Permanente 
das Carreiras Típicas de Es-
tado, tais como: Fiscalização 
Agropecuária, Tributária e das 
Relações de Trabalho; Arre-
cadação, Finanças e Contro-
le; Gestão Pública; Comércio 
Exterior; Segurança Pública; 
Diplomacia; Advocacia Públi-
ca; Defensoria Pública; Re-
gulação; Política Monetária; 
Inteligência de Estado; Pes-
quisa Aplicada, Planejamento 
e Orçamento Federal; Magis-
tratura e o Ministério Público. 

Dentro desse tema, o Fórum 
Nacional Permanente de Car-
reiras Típicas de Estado (Fo-
nacate) divulgou no dia 17 de 
junho, nota de pesar pelos 
assassinatos do indigenista 
Bruno Araújo Pereira e do 
jornalista inglês Dom Phillips, 
ocorridos na Terra Indígena 
Vale do Javari, na Amazônia. 
As entidades afiliadas cobram 
rigorosa investigação e puni-
ção dos responsáveis. 

“Esse duplo assassinato não 
pode ser visto como caso iso-
lado, pois ocorre num contex-
to de ameaças, perseguições 
e violência contra servidores 
públicos e profissionais da 
imprensa, sobretudo aos que 
se dedicam à defesa do meio 
ambiente e dos povos originá-
rios, muitas dessas agressões 
amparadas em discursos mais 
afetos a outros interesses do 
que aos das populações e re-
giões mais vulneráveis econô-
mica e socialmente”, destaca 
o documento.  

“Aberração jurídica sem paralelo no mundo”

Investigação ‘sob sigilo’ é segredo de Polichinelo

Afinal, é público
Se há suspeita de corrupção 

envolvendo dinheiro público e 
outros crimes correlatos, o cida-
dão deveria ter direito de saber 
o destino da sua grana.

Sem detalhes
O sigilo também impede o ci-

dadão de avaliar a medida de 
prisão imposta a integrante de 
um grupo político que em três 
meses irá disputar eleição.

Para inglês ver
Apesar do sigilo anunciado, 

são inúmeras as notícias com 
detalhes de movimentações 
processuais, decisões e pedidos 
na ação judicial.

Outros tempos
Havia três anos que um ex-

-ministro de Estado não era pre-
so pela Polícia Federal. Antes 
disso, esse tipo de manchete 
era (muito) frequente.

Exonerada, tzarina do setor 
elétrico vai para Câmara

A contadora Marisete Pereira 
foi exonerada pelo presidente 
Jair Bolsonaro da secretaria-
-executiva do Ministério de 
Minas e Energia (MME), como 
antecipou o site Diário do Po-
der. Ela deve ser substituída por 
Hailton Madureira, qualificado 
assessor de confiança do mi-
nistro Adolfo Sachsida. Marisete 
mudou para melhor: terá salá-
rio bem maior como assessora 
parlamentar do presidente da 
Câmara, Arthur Lira. Ganhará 
bem mais que isso: um trabalho 
mais discreto e sossegado.

Não podia dar certo
Marisete chegou ao cargo pe-

las mãos do ex-ministro Ben-
to Albuquerque, que, alheio ao 
assunto, confiou à contadora o 
comando do setor elétrico.

Consumidor prejudicado
Não há ingênuos nas empre-

sas do setor elétrico, que im-
puseram ao MME decisões que 

as favoreceram, em prejuízo dos 
consumidores.

Posto de sonho
Marisete deve ir para o con-

selho da privatizada Eletrobras. 
Conselheiros recebem em geral 
10% do salário de um diretor, à 
volta de R$60 mil.

Boa nova russa
Bolsonaro fez um discurso 

pragmático, na reunião do Brics, 
e ainda ouviu de Vladimir Putin a 
boa nova de que a Rússia irá re-
direcionar o comércio aos países 
do grupo. Ótimo para as impor-
tações e exportações do Brasil.

Certo e errado
O STF decidiu ser necessária 

participação de sindicatos em 
demissões coletivas. Fez bem, 
ruim é quando a demissão é in-
dividual, a pedido de empregado 
não sindicalizado e o ato precisa 
ter “aval” da pelegada.

Educação conturbada
O ex-ministro da Educação 

Abraham Weintraub chegou a 
ser alvo de pedido de prisão, 
em junho de 2020, do senador 
Randolfe Rodrigues ao ministro 
Alexandre de Moraes, no âmbito 
do inquérito das fake news. 

Na veia
Fernando Holiday (Novo-SP) 

criticou a promessa da campa-
nha do PT de “reconstrução”. “O 
partido do ex-presidiário esteve 
no poder entre 2003 e 2016, 
mas agora é que eles querem 
reconstruir o País? Canalhas!”.

Terá apoio?
O senador Marcos Rogério (PL-

-RO) entregou projeto para dar 
poderes ao presidente da Re-
pública de declarar “emergência 
transitória de combustíveis” e 
suspender, excepcionalmente, a 
paridade internacional

Ciro abaixo de 1%
No levantamento espontâneo 

do Paraná Pesquisa (TSE/BR- 

Senador Lasier Martins (Podemos-RS) sobre o “inquérito das fake news”, no STF

Em nota divulgada na manhã desta quarta-feira (22), sobre a prisão do ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, a Polícia Federal informou que a investigação “corre sob sigilo”. Mais uma vez, 
“segredo de Polichinelo”, expressão que remonta ao teatro da Roma antiga, apontando que já é 
do conhecimento público o que tacha de “secreto”. O sigilo impede a vítima, que é o pagador de 
impostos, de sequer acompanhar o caso.

09457/22) no Estado do Paraná, 
quando o candidato é citado li-
vremente pelo entrevistado, Ciro 
Gomes nem sequer atingiu 1% das 
intenções de voto.

Apenas homens?
Até agora, a “varíola dos maca-

cos” tem atingido apenas pessoas 
do sexo masculino. Isso deveria 
ser esclarecido, até para afastar 
a sensação de que algo tem sido 
sonegado à opinião pública.

Comparativo
Presidente do PCO, que teve 

conta no Twitter silenciada pelo 
ministro Alexandre de Moraes, 
Rui Costa Pimenta disse que a 
situação é pior que na ditadura 
militar. “Na época censuravam 
matérias, hoje fecham órgãos de 
comunicação inteiros”, disse em 
seu perfil pessoal.

Pensando bem...
...o alarde de figuras da opo-

sição sobre a investigação de 
corrupção no MEC mostra a ânsia 
por chamar Bolsonaro de “um 
dos nossos”.

PODER SEM PUDOR

Sofrimento como álibi
Jorcelino Tolentino da Gama, 

vice, rompeu com o prefeito de 
Paranaguá (PI), Avelino Lopes, 
e decidiu candidatar-se à pre-
feitura. O prefeito foi à Justiça 
para impugnar a candidatura, 
alegando que Jorcelino assumira 
o cargo. Até apresentou um ofí-
cio assinado por ele. Convocado 
pelo juiz, Jorcelino negou que 
a assinatura fosse sua: “Doutor 
juiz, eu tenho a maior dificuldade 
de assinar o meu nome. Quando 
assino, é um sofrimento. E este 
ano eu não tive esse sofrimento.”

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Prefeitura realiza reunião 
de Fórum sobre transportes
Gestores das áreas de 
trânsito e transporte 
de várias cidades bra-
sileiras participam do 
encontro, organizado 
em todo o Brasil pela 
Associação Nacional de 
Transportes Públicos 
(ANTP)

DIVULGAÇÃO
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O governador e a deputada seguem programação de assistência alimentar

COMIDA NA MESA

O governador Wilson Lima 
inaugurou a 29ª unidade do 
Prato Cheio, nesta quarta-
-feira (22), para as famílias do 
bairro São José, na zona leste 
de Manaus. O programa ofe-
rece, todos os dias, refeições 
para pessoas em situação de 
pobreza e extrema pobreza. 
Com mais essa inauguração 
na capital, a iniciativa já está 
presente em 12 bairros ma-
nauaras, garantindo alimen-
tação para quase 5 mil pes-
soas diariamente.

A desempregada Maria José 
Gomes Lopes, 61, fez a refeição 
no restaurante popular, hoje 
(22). Moradora do São José 
há mais de duas décadas, ela 
considera a abertura do res-
taurante um ganho para as 
famílias que enfrentam mo-
mentos de dificuldade. Maria 

divide a casa com três filhos, 
e apenas um deles está em-
pregado.

“Isso é muito importante, 
pois tem pessoas que, no dia 
de hoje, não têm um grão de 
arroz para colocar na mesa e 
para alimentar os filhos. Estou 
desempregada e não recebo 
aposentadoria, então é muito 
bom ter um local com comi-
da servida a R$ 1, não existe 
coisa melhor. Eu considero 
isso um trabalho muito im-
portante, um trabalho feito 
com excelência, que também 
ajuda outros bairros”, disse.

Quem também almoçou no 
lugar foi a família da dona de 
casa Raylen Silva de Castro, 25. 
Mãe de seis filhos, ela está de-
sempregada e acompanhou 
com ansiedade o desenrolar 
da obra do restaurante, que 

fica a poucos metros da casa 
dela, por entender que ele 
vai ser um apoio importante 
nesse momento.

“É muito importante, pois 
muitas vezes não temos nada 
para comer, passamos por 
algumas dificuldades, e esse 
Prato Cheio veio na hora certa. 
Eu tenho seis filhos, estou 
desempregada e está sendo 
uma grande ajuda para a mi-
nha família”, salientou.

Com investimentos de R$ 20 
milhões, o governador Wilson 
Lima está fazendo a expansão 
da rede de restaurantes po-
pulares dentro da estratégia 
de combate à fome. 

De janeiro até abril, foram 
fornecidas 90,4 mil refeições 
e 10,9 mil litros de sopa em 
todas as unidades do Prato 
Cheio do estado.

DIVULGAÇÃO

Wilson Lima e Alessandra Campêlo inauguram 
nova unidade do Prato Cheio em Manaus

A Prefeitura de Manaus, 
por meio do Instituto 
Municipal de Mobilidade 
Urbana (IMMU), dá segui-

mento hoje (23), ao 111ª Reunião 
do Fórum Nacional de Secre-
tários e Dirigentes Públicos de 
Transporte Urbano e Trânsito. O 
evento discute temas pertinen-
tes à modernização dos setores 
e promove troca de experiências 
bem-sucedidas nessas áreas. 

Gestores das áreas de trânsito e 
transporte de várias cidades bra-
sileiras participam do encontro, 
organizado em todo o Brasil pela 
Associação Nacional de Trans-
portes Públicos (ANTP). O evento 
iniciou às 9h, desta quarta-feira, 
(22), no hotel Intercity Manaus, 
na rua Marciano Armond, 544, 
Adrianópolis, zona Centro-Sul.

A abertura da reunião contou 
com as presenças do diretor-
-presidente do Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana 
(IMMU), Paulo Henrique Martins;  
do novo presidente do Fórum 
Nacional e superintendente de 
Transporte e Trânsito de Araca-
ju, Renato Telles; do prefeito de 
Paranaguá, Marcelo Roque; do 
secretário Executivo do fórum, 
Alexandre Resende;  além de  
outros convidados.

Os palestrantes deram início 
à discussão com o tema “Cida-

de de Manaus em Destaque”, 
coordenado por Renato Teles. 
A apresentação da cidade foi 
feita pelo diretor-presidente do 
IMMU, Paulo Henrique Martins, 
que destacou os principais de-
safios da cidade na área de mo-
bilidade urbana.

“Entre os desafios da área de 
transporte estão a melhoria ope-
racional do sistema. Tínhamos 
duas empresas operando mui-
to mal. Uma conseguimos tirar 
do sistema e a outra reduziu-se 
pela metade a frota. Outro de-
safio é a modernização da frota 
envelhecida que o desequilíbrio 
financeiro não deu condições às 
empresas de substituir os carros, 
e depois veio a pandemia com a 
falta de passageiros”, apontou.

Paulo Henrique citou a melho-

ria da infraestrutura do trans-
porte, como a modernização de 
terminais de integração e a re-
cuperação de paradas.

“Outro desafio é a manutenção 
da tarifa, sendo esse o maior dos 
desafio das cidades, porque tem 
aumentado o custo e temos que 
manter a tarifa acessível à po-
pulação. Operadores sabem que 
se aumentar demais o valor da 
passagem, afugenta o passagei-
ro, ainda mais quando há con-
correntes muito fortes como o 
transporte por aplicativo e outras 
opções”, destacou. 

O superintendente da ANTP, 
Luiz Carlos Nespoli, falou so-
bre recursos para fazer fren-
te às necessidades do sistema  
de transportes.

“Está muito claro para todos 

que os recursos advindos dos 
passageiros não são suficientes 
para a manutenção e para ar-
car com os custos do sistema 
de transporte. Para aumentar 
a qualidade, é necessário trazer 
recursos e estes estão disponí-
veis, via Congresso Nacional, que 
já foram aprovados pelo Senado 
e estamos aguardando a aprova-
ção pela Câmara dos Deputados. 
A médio e longo prazos deve-
-se fazer uma revisão profunda 
no modelo de gestão, contrata-
ção e operação no sistema de 
transporte em todo o Brasil. Isso 
também já está no Congresso 
como regulamentação do Marco 
Nacional dos Transportes, que vai 
tratar do custeio, financiamento 
de infraestrutura e também so-
bre transparência, ou seja, todas 

Gestores podem tro-
car experiências de 
todo o país para buscar 
melhorias 

as pessoas devem saber como o 
sistema é organizado”, afirmou. 

Para Renato Telles, presidente 
do Fórum da ANTP, o encontro 
é importante para a troca de 
experiências entre gestores de 
mobilidade urbana do país.

“Acabamos de passar pelo Maio 
Amarelo, que tratou sobre pre-
venção a sinistros no trânsito, 
mas, com certeza, a pauta mais 
importante é o transporte públi-
co. O sistema já vinha cambale-
ando e sofreu forte impacto com 
a pandemia, redução do número 
de passageiros e também pelo 
aumento sucessivo do diesel, que 
impacta sensivelmente a tarifa. 
Temos uma pauta importante do 
trânsito, mas, o mais importante 
no momento é em relação ao 
transporte público”, frisou
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Ex-ministro é preso e Marcelo 
Ramos afirma: ‘só uma ponta’

      Gabriela Brasil

O ex-ministro da Educação, 
Milton ribeiro, foi preso, 
na manhã desta quarta-
-feira (22), por tráfico de 

influência, prevaricação, corrup-
ção passiva e advocacia adminis-
trativa envolvendo a liberação 
de verbas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Com o anúncio da pri-
são de Ribeiro, senadores bus-
cam assinaturas para dar início 
a Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do Ministério da  
Educação (MEC).

Juntamente com o ex-ministro, 
também foram presos os pasto-
res Gilmar Santos e Arilton Moura 
pela polícia federal, que deteve 
outras pessoas por estarem en-
volvidas no esquema de liberação 
do MEC. Para o deputado federal 
Zé Ricardo (PT), o cenário político 
do governo federal é montado 
por ‘absurdos’.

“É a corrupção que está cam-
peando, ministros da educação 
sendo trocados toda hora, e agora 
o ministro indo parar na cadeia 
pelo tráfico de influência, pelos 
esquemas com questões rela-
cionadas a recursos da educa-
ção. Junto a isso, os cortes tão 
acontecendo no Governo Fede-
ral, na educação, faltando para a 
universidade federal, corte para 
o Instituto Federal, que não vai 
ter nem dinheiro para fechar o 
ano para garantir alimentação 
dos estudantes por conta dis-
so. É um descaso geral com a  
educação”, declarou.

O deputado reforça que o des-
caso com a educação culminou 
nos atos ilícitos pelo ex-ministro 
da educação. 

“Então é isso que está aconte-

DIVULGAÇÃO

cendo no Ministério da Educação, 
um reflexo daquilo que é o go-
verno, total descaso, esquemas, 
corrupções e abandono da popu-
lação”, disse

No mesmo sentido, o deputa-
do federal Marcelo Ramos (PSD) 
também identifica as prisões 
como um desastre da política 
educacional do governo federal.

“Agora vai ficando claro que o 
desastre não é só por uma ques-
tão técnica. A educação é tecnica-
mente desastrosa e virou um foco 
de corrupção, desmascarando 
um governo que vivia se auto afir-
mando sem corrupção”, afirmou. 
 
   Investigações

Além do tráfico de influência 
para a distribuição e liberação 
de verbas do FNDE para os mu-
nicípios, a prisão do ex-ministro 
foi decretada pela justiça por 
também se envolver no “balcão 
de negócios” do MEC. Os crimes 

são focos de investigação da PF, 
e são baseados em documentos, 
depoimentos e um relatório da 
Controladoria-Geral da União.

O FNDE é um órgão vinculado ao 
MEC, e tem como função a trans-
ferência de recursos federais e a 
prestação de assistência técnica 
para os municípios e os estados, 
com fins de estimular uma edu-
cação de qualidade. Hoje, o FNDE 
é controlado pelo ‘Centrão’, um 
grupo de parlamentares da Câ-
mara dos Deputados.

Entre as especificações dos cri-
mes, enumerados em depoimento, 
produzido pelo juiz Renato Borelli 
da 15ª  Vara Federal de Brasília, o 
ex-ministro é suspeito de come-
ter: prevaricação, que é quando 
um funcionário público deixa de 
realizar, indevidamente, um ato de 
ofício, ou quando se prática algo 
que vá contra a lei por razões de 
interesse próprio; advocacia ad-
ministrativa, que é referente ao 

funcionário público agir a partir 
de interesses próprios, junto ao 
órgão público; corrupção passiva, 
que se qualifica em casos, os quais 
o funcionário público atende pedi-
dos por meio de trocas de favores 
que o beneficiam; e tráfico de 
influência que consiste na pes-
soa se aproveitar de sua posição  
de privilégio.

As equipes da PF também 
cumprem os mandados de bus-
ca e apreensão nas residências 
do ex-ministro Milton Ribeiro, 
e também dos pastores Santos 
e Moura. As investigações co-
locam como suspeitos os pas-
tores por receberem favoreci-
mento de Ribeiro, e por atuarem 
de forma paralela no MEC na  
liberação de recursos.

Conforme um vídeo divulgado 
em março, o ex-ministro afirma 
que o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) pediu para que ele liberasse 
os recursos para os municípios 

Faz parte da evolução histórica a noti-
ficação de doenças crônicas, que atinge 
níveis elevados na população brasileira. 
Uma dessas condições é a conhecida 
Diabetes Mellitus (DM) ou popularmen-
te conceituada como excesso de açúcar 
no sangue. O diabetes é uma síndrome 
de etiologia múltipla, podendo ser ge-
nética ou não, decorrente da falta de 
insulina ou da incapacidade da insulina 
exercer seus efeitos adequadamente, 
costumamos dizer de uma forma clara e 
objetiva que: “Ter insulina e não produzir 
efeito ou não ter”. Isso não significa que 
todas as pessoas, por exemplo, neces-
sitem da terapia farmacológica através 
da aplicação medicamentosa de insuli-
na. Esta doença caracteriza-se por hi-
perglicemia crônica com distúrbios do 
metabolismo de carboidratos, lipídeos 
e proteínas.  

Os efeitos do Diabetes Mellitus in-
cluem a disfunção de vários órgãos 
(rins, olhos e coração) e de extremas 
microcapilaridades que vão desde o pé 
diabético (dificuldade de cicatrização) 
até em casos mais graves, a cegueira. Pa-
cientes portadores de hiperglicemia não 
controlada ou não tratada desenvolvem 
cetoacidose ou coma hiperosmolar.  O 
Diabetes Mellitus é subdividido em tipo 
I e tipo II. 

O tipo I (imuno- mediado) resulta 
primeiramente das células ß pancre-
áticas e tem tendência à cetoacidose; 

Compreende uma pequena parcela das 
Diabetes Mellitus (5-10%). Os pacientes 
da patologia do tipo I desenvolvem a 
doença ainda jovens, com menos de 20 
anos, ela vem acrescida de perda de peso, 
poliúria, noctúria, polidipsia, polifagia, in-
fecção respiratória e desejo descontro-
lado de bebidas doces. Esses pacientes 
acreditam-se possuir suscetibilidade 
genética. A deficiência de insulina os 
torna dependentes dela, necessitando 
da aplicação diária da insulina. 

A Diabetes Mellitus tipo II, diferentemen-
te do tipo I resulta da resistência à insulina 
e a deficiência relativa de sua secreção. A 
maioria dos pacientes possui excesso de 
peso, tendo início do quadro mais tardio 
(depois dos 40 anos); Desenvolve-se de 
acordo com os hábitos, e muito raramen-
te possui relação com histórico familiar. 
Estes pacientes não são dependentes de 
insulina, porém podem depender da te-
rapia farmacológica convencional, como a 
Glibenclamida e Metformina. 

O fato é que essa doença é antiga e por 
muito tempo foi “palco” de altas taxas de 
mortalidade e morbidade; Atualmente, 
e considerando a evolução médica e 
biomédica é possível se ter uma vida 
normal perante a patologia, desde que 
se monitorem os níveis glicêmicos e se 
configure o tratamento adequado, não 
esquecendo da observação dos sinto-
mas. E acima de tudo lembrar sempre 
do controle da alimentação.  

Parlamentares do AM 
apontam prisão do ex-
-ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, como um 
descaso com a educação

 O deputado reforça que o descaso com a educação culminou nos atos ilícitos pelo ex-ministro 

Bolsonaro sobre CPI da Petrobras: 
‘Eu assinaria se fosse deputado’ 

DIVULGAÇÃO

 Bolsonaro afirma que pressiona Petrobras para melhoria nos preços

O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
afirmou, nesta quarta-feira (22), 
que, se fosse deputado, assinaria 
o pedido de criação da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
Petrobras. A ideia do colegiado 
é investigar supostas irregulari-
dades no processo de definição 
dos preços de combustíveis no 
mercado interno. 

 Até o momento, 132 deputados 
assinaram o pedido de instala-
ção do colegiado. São necessários, 
pelo menos, 171 signatários para 
que o presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), proceda com a 
criação da comissão. O requeri-
mento é de autorida do líder do 
PL na Câmara, deputado Altineu 
Cortês (PL-RJ).

“Eu assinaria essa CPI se fosse 
deputado. É para você ver, entre 
outras coisas, como é a compo-
sição do preço do combustível 
na Petrobras. É para você saber 
também a questão do endivi-
damento da Petrobras, por que 
ela se endividou. É você mostrar 
para a população por que as três 
refinarias que começaram com 

COMBUSTÍVEIS  

o Lula deram prejuízo de R$ 100 
bilhões e não refinam um barril de 
petróleo”, prosseguiu.

Patrocinada pelo governo federal, 
a CPI da Petrobras é uma medida 
de retaliação à estatal em função 
de mais um aumento no preço dos 
combustíveis anunciado na última 
semana. A sugestão, inclusive, partiu 
do próprio presidente, logo após a 
petroleira ter emitido o comunicado 
às distribuidoras. Alguns governistas 
ainda resistem em assinar o pedido. 

Caso seja instalada, a comissão 

parlamentar será composta por 25 
membros titulares e igual número de 
suplentes. A comissão terá duração 
inicial de 120 dias, prorrogáveis por 
igual período. 

De acordo com o pedido, o ob-
jetivo é investigar supostas irre-
gularidades no processo de defi-
nição dos preços de combustíveis 
no mercado interno. 

Lira afirmou, na segunda-feira (21), 
que não irá se opor à criação da 
comissão parlamentar, mesmo em 
ano eleitoral.

DIABETES MELLITUS: UMA PATOLOGIA ANTIGA   

indicados pelos dois pastores, 
pois eles possuíam ‘prioridade’.

Ao ser questionado por jor-
nalistas a respeito da prisão de 
Ribeiro, Bolsonaro disse que ele 
que “responda por seus atos”, 
e que o ex-ministro mantinha 
“conversa informal demais com 
pessoas de confiança dele”. 
 
    CPI do MEC

Em meio ao escândalo de cor-
rupção que envolve a prisão do 
ex-ministro, senadores do Con-
gresso Nacional se movimentam 
para atingir o número de assi-
naturas necessárias para abrir a 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) do MEC. No total, são 
necessárias 27 assinaturas para 
a apresentação do requerimento 
da criação do documento.  

Até o momento, 26 senadores 
já assinaram, entre eles os parla-
mentares Eduardo Braga (MDB) e 
Omar Aziz (PSD). Em uma coletiva 
de imprensa, o senador Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG) informou que 
caso o requerimento atenda to-
dos os trâmites demandados, a 
CPI será aberta.

Em março, o requerimento que 
pedia a instalação da CPI do MEC 
foi apresentado pelo senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e 
atingiu o número mínimo de assi-
naturas. Porém, na época, alguns 
senadores apoiadores recuaram, 
o que impossibilitou a instalação.

Segundo o deputado Marce-
lo Ramos, a instalação de uma 
CPI próxima de período eleitoral 
corre o risco de se esvaziar. Ao 
mesmo tempo, também acha que 
caso seja instalada, outras ilicitu-
des podem ser apuradas.

“É difícil você falar em CPI pró-
xima de eleição. Acaba que se 
esvazia um pouco e se contamina 
pela questão eleitoral. Mas, eu 
não tenho dúvida que se ela re-
almente circular ela terá a minha 
assinatura porque nós temos que 
investigar. Parece que tudo indica 
que esses indícios que levaram à 
prisão são só uma ponta de um 
esquema grande de corrupção”, 
disse o deputado.
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David Almeida anuncia 
parcela do 13º dos servidores 
Prefeitura injeta-
rá um montante de 
aproximadamente 
R$ 320 milhões na  
economia local

DIVULGAÇÃO

 Mais de 33 mil servidores receberão, ainda neste mês de junho, a primeira parcela do décimo terceiro

O prefeito de Manaus, 
David Almeida, anun-
ciou, na quarta-feira 
(22), a antecipação do 

13º salário dos servidores pú-
blicos municipais. Mais de 33 
mil servidores receberão, ainda 
neste mês de junho, a primeira 
parcela do décimo terceiro. So-
mados à folha de pagamento, 
a prefeitura injetará um mon-
tante de aproximadamente R$ 
320 milhões na economia local 
até o final deste mês.

“Essa é a boa notícia do dia. 
Hoje, anunciamos o pagamen-
to da primeira parcela do déci-
mo terceiro dos servidores da 
Prefeitura de Manaus, já para 
o mês de junho. No próximo 
dia 30, estaremos colocando o 
pagamento do salário normal, 
junto com o décimo terceiro, 
algo em torno de R$320 mi-
lhões na economia da cidade 
de Manaus”, disse Almeida em 
suas redes sociais.

A primeira parcela do 13º será 
depositada nos mesmos dias 
do calendário de pagamento 
dos servidores municipais. O 
secretário Municipal de Fi-
nanças e Tecnologia da Infor-
mação (Semef), Clécio Freire, 
destacou que o adiantamento 
da primeira parcela do 13º é 
compromisso do prefeito David 
Almeida e fruto também do 
bom trabalho realizado pelas 
demais secretarias.

“Já estamos rodando a folha, 
para que no dia 30 possamos 
efetivar o pagamento. Ano pas-
sado, a parcela foi paga em 
julho, esse ano excepcional-
mente, o prefeito antecipou 

para o mês de junho, refle-
xo do trabalho de excelência 
que todas as secretarias vêm 
realizando”, completou o se-
cretário.

O calendário de pagamento 

dos servidores está disponível 
no site da Secretaria Muni-
cipal de Administração, Pla-
nejamento e Gestão (Semad), 
no endereço http://semad.
manaus.am.gov.br.

Aumento nos custos do transporte de alimentos para o interior do AM 
DIVULGAÇÃO

Os custos do transporte produtos e alimentos logo devem ser sentidos no bolso da população que reside fora da capital

COMBUSTÍVEIS 
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O mais recente aumento no 
preço dos combustíveis de-
cretado pelo Governo Federal 
no último final de semana já 
afetou diretamente os custos 
do transporte de alimentos 

e produtos para os municí-
pios do interior do Amazonas, 
e logo ser sentido no bolso 
da população que reside fora  
da capital.

De acordo com dados do Sin-

Economia 
tenta limitar 
gastos 

AUXÍLIOS

Sob pressão para dar 
aval às medidas articula-
das pelo Congresso e o 
Palácio do Planalto para 
criar um auxílio caminho-
neiro e ampliar o vale gás 
a famílias de baixa ren-
da neste ano eleitoral, o 
Ministério da Economia 
está avaliando o custo 
das iniciativas e trabalha 
para limitar o impacto aos 
cofres públicos, segundo 
cinco fontes familiariza-
das com o assunto.

Números preliminares 
apresentados pelas fon-
tes apontam para um gas-
to entre 4 bilhões de reais 
e 6 bilhões de reais neste 
ano com os dois benefí-
cios. A diretriz do ministé-
rio, segundo duas pessoas 
que acompanham as ne-
gociações, é que a soma 
dessas medidas com o 
pacote já anunciado para 
desonerar combustíveis 
não fique muito acima de 
50 bilhões de reais.

O plano prevê que os 
benefícios sejam incluídos 
na Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que 
tramita no Legislativo 
para reduzir a tributação 
sobre combustíveis. Será 
criada uma exceção ao 
teto de gastos para que 
essas despesas não sejam 
contabilizadas na regra 
fiscal, ideia que anterior-
mente era combatida pela  
equipe econômica.

As fontes afirma-
ram que o formato final 
das medidas ainda não  
está definido. 

dicato das Empresas de Navega-
ção Fluvial do Amazonas (Sindar-
ma), com o novo reajuste, o Óleo 
Diesel Marítimo (ODM), utilizado 
pelas embarcações e balsas que 
abastecem o interior, passou de 

R$ 6,15 / litro na tarde de sexta-
-feira (17), para R$ 7 na manhã da 
última segunda-feira (20).

Ainda segundo o sindicato, que 
tem entre seus filiados as maiores 
empresas do setor no estado, o 
ODM representa 40% da planilha 
de custos do valor do frete.

“Foi um aumento de quase R$ 
1 em 48 horas, que compromete 
as operações e o abastecimento 
para o interior de produtos essen-
ciais como alimentos e combustí-
veis, e afeta toda a cadeia logística 
até chegar ao consumidor final”, 
afirmou o vice-presidente do Sin-
darma, Madson Nóbrega.

Verão
Ainda segundo Nóbrega, o im-

pacto dos constantes aumentos 
no preço do ODM, que segun-
do o Sindarma já acumula mais 
de 40% apenas em 2022, será 
maior no bolso das empresas 
e da população com a chegada  
do verão amazônico.

Por determinação da Capitania 
dos Portos, neste período do 
ano as transportadoras só po-
dem navegar durante o dia para 
evitar acidentes em bancos de 
areia e pedras que surgem com 
a descida das águas dos rios. 

Desta forma, uma viagem entre 
Manaus e Porto Velho (RO), por 
exemplo, que é feita, em média, 
em cinco dias, passa a durar até 
duas semanas.

“E ainda tem a própria dinâ-
mica dos rios. Quando estão 
cheios, é possível navegar em 
linha reta, mas na vazante os 
barcos têm que fazer ‘zigue-
-zague’ pelos canais para evitar 
acidentes. Ou seja, a viagem 
fica mais longa ainda e exige 
mais combustível, mais gastos 
com salários e suporte para a 
tripulação e com manutenção 
do barco, tornando os custos 
operacionais muito maiores”, 
destacou Madson Nóbrega.

O vice-presidente do Sin-
darma acrescenta ainda, que 
a constante presença de pi-
ratas do rio e a ação irregu-
lar de garimpeiros em várias 
bacias fluviais do estado são 
outros fatores que ameaçam 
as atividades das transpor-
tadoras e encarecem o valor 
dos fretes para o interior, uma 
vez que também aumentam os 
gastos com escoltas e siste-
mas de segurança para garan-
tir a integridade da tripulação  
e dos produtos.
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Preço da gasolina chega a R$ 7,95 
no Amazonas, mostra pesquisa

O aumento no preço dos 
combustíveis já virou parte 
da rotina dos brasileiros nos 
últimos anos. Na terça-fei-

ra (21), a Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) divulgou uma pesquisa, feita 
entre os dias 12 e 18 de junho, onde 
preço do combustível chega R$ 
7,95 na capital amazonense, sendo 
a 15ª capital mais cara segundo  
a pesquisa.

De acordo com o presidente 
do Conselho Regional de Econo-
mia do Amazonas (Corecon-AM), 
Marcus Evangelista, o problema 
do aumento de combustível não 
é só na questão de abastecer o 
carro. “Quando temos o aumento 
no diesel, isso afeta diretamen-
te no valor do frete, ou seja, da 
nossa alimentação, pois pratica-
mente tudo que nós consumi-
mos no Amazonas vem de fora”,  
disse Marcus.

Os postos de gasolina de todo 
o país já começam a repassar 
aos consumidores o valor do re-
ajuste da gasolina e do diesel, 
anunciados pela Petrobras, na 
última sexta-feira (17), podendo 
causar grande impacto, aumen-
tando ainda mais a inflação, que 
atualmente está em 11,73.

Segundo a pesquisa feita pela 
ANP, o preço médio do litro da 
gasolina no país recuou de R$ 7,24 
para R$ 7,23, uma queda de 0,21%, 
o maior valor encontrado foi de R$ 

DIVULGAÇÃO

Levantamento foi feito 
entre os dias 12 e 18 de 
junho e ainda não re-
flete totalmente o últi-
mo reajuste anunciado 
pela Petrobras

Os postos de gasolina de todo o país já começam a repassar aos consumidores o valor do reajuste da gasolina e do diesel

8,99. O presidente do Corecon-
-AM dá dicas de como a população  
pode economizar.

“Infelizmente nós não temos 
um transporte público de quali-
dade então dificilmente a pessoa 
que tem um carro vai deixar o 
seu carro na garagem para an-
dar de ônibus. Meu conselho é 
economizar o máximo de carona 

compartilhada, procurar percur-
sos mais curtos, evitar aqueles 
horários de “pico”, enfim, fazer 
manobras para tentar fazer o seu 
combustível render ao máximo. É 
o momento de fazer uma revisão 
do carro, calibrar os pneus que 
são técnicas que as pessoas utili-
zam para fazer o carro andar mais 
consumindo menos”, aconselhou  

Marcus Evangelista.
Ainda segundo o presidente, o 

álcool ou etanol nem sempre é 
uma boa opção. “O etanol está 
sempre mais barato sim, porém o 
motor funcionando com o etanol 
ele rende 30% menos do que a 
gasolina. Então, querer abastecer 
com etanol pode ser uma econo-
mia ilusória”, considera Marcus, 

alertando ainda que o consumi-
dor pode fazer um cálculo rápido, 
antes de abastecer e escolher o 
que é mais vantajoso. “O que deve 
ser feito é tirar 70% do valor da 
gasolina, se o preço do etanol 
ficar abaixo, abasteça com ele, 
mas se ficar acima, escolha a 
gasolina”, explicou o presidente 
do Corecon-AM.

Hemoam convoca os candidatos 
classificados no PSS 

Receita libera consulta a 
segundo lote de restituição 

DIVULGAÇÃO

Candidatos aprovados no processo seletivo serão para atuação em Coari

A Fundação Hospitalar 
de Hematologia e He-
moterapia do Amazonas 
(Hemoam) convoca a 
partir desta quinta-feira 
(23) os candidatos apro-
vados no Processo Se-
letivo Simplificado (PSS) 
001/2021 para atuação 
nas vagas destinadas ao 
Hemoam Coari, nos car-
gos de assistente social, 
enfermeiro, farmacêuti-
co bioquímico, biomédi-
co, biólogo, biotecnolo-
gia, técnico de patologia, 
vigilante, assistente ad-
ministrativo e auxiliar de  
serviços gerais.

Os aprovados têm até 
o dia 25 de julho de 
2022 para organizar a 
documentação que de-
verá ser entregue en-
tre os dias 26 e 29 de  
julho de 2022.

O procedimento de 
atendimento aos candi-
datos convocados iniciará 
no dia 26 de julho (terça-
-feira), a partir das 8h, 
de forma presencial e se 
encerrará às 17h, no dia 
29 de julho (sexta-feira). 
Os aprovados residentes 
em Manaus deverão com-
parecer no Departamen-
to de Recursos Humanos, 

CONVOCAÇÃO IMPOSTO DE RENDA 

Bloco E – 3° andar, nos ho-
rários das 8h às 11h e 14h às 
17h, na sede do Hemoam, 
localizada na Av. Constan-
tino Nery, n° 4397, bairro 
Chapada, obedecendo  
ao cronograma.

Já os profissionais con-
vocados residentes em 
Coari deverão se apre-
sentar no Hemoam Coari, 
localizado na Rua 2 de 
Agosto, s/n – Tauá Mi-
rim, próximo ao Hospital 
Regional de Coari, nos ho-
rários de 8h às 12h.

O atendimento dos can-

didatos seguirá a ordem 
de classificação quan-
do houver mais de um 
candidato para o cargo. 
A lotação dos aprovados 
ocorrerá logo após a en-
trega da documentação 
obrigatória.

A lista completa dos 
aprovados e as orienta-
ções para apresentação 
de documentação es-
tão disponíveis no site 
www.hemoam.am.gov.
br na aba “Editais” até o 
dia 30 de junho de 2022, 
respeitando a Legisla-

ção Eleitoral nº 9.504/97  
artigo 73.

A convocação segue as 
diretrizes conforme Ho-
mologação em Portaria 
no 0159/2021-GHEMO-
AM, “Anexo Único”, pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado, páginas n° 18 a 35, 
de 15 de Outubro de 2021.

Em caso de dúvidas, os 
candidatos classificados 
poderão entrar em contato 
através do telefone: (92) 
3655-0252 e (92) 3655-
0257 – Departamento de  
Recursos Humanos.

O contribuinte que en-
tregou a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física acertará as contas 
com o Leão, a partir das 10h 
desta quinta-feira (24). 
Nesse horário, a Receita 
Federal liberará a consulta 
ao segundo dos cinco lotes 
de restituição de 2022. O 
lote também contempla 
restituições residuais de 
anos anteriores.

Ao todo, 4.250.448 con-
tribuintes receberão R$ 
6,3 bilhões. Desse total, R$ 
2.697.759.582,31 serão pa-
gos aos contribuintes com 
prioridade legal, sendo 
87.401 idosos acima de 80 
anos de idade; 675.495 en-
tre 60 e 79 anos; 
48.913 contribuintes com 
alguma deficiência física ou 
mental ou doença grave e 
661.831 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja 
o magistério.

O restante do lote 
será destinado a 
2.776.808 contribuintes 
não prioritários que en-
tregaram declarações de 
exercícios anteriores até 
19 de março deste ano. 

O dinheiro será pago em 
30 de junho. A consulta 
pode ser feita na pági-
na da Receita Federal da 

internet. Basta o contri-
buinte clicar no campo 
“Meu Imposto de Renda” 
e, em seguida, “Consultar 
Restituição”. A consulta 
também pode ser feita no 
aplicativo Meu Imposto de 
Renda, disponível para os 
smartphones dos siste-
mas Android e iOS.

A consulta no site permite 
a verificação de eventuais 
pendências que impeçam o 
pagamento da restituição 
– como inclusão na ma-
lha fina. Caso uma ou mais 
inconsistências sejam en-
contradas na declaração, 
basta enviar uma declara-
ção retificadora e esperar 
os próximos lotes.

Calendário
O calendário original de 

restituição foi mantido, 
com cinco lotes a serem 
pagos entre maio e setem-
bro, sempre no último dia 
útil de cada mês.

A restituição será depo-
sitada na conta bancária 
informada na Declaração 
de Imposto de Renda. Se, 
por algum motivo, o crédito 
não for realizado, como no 
caso de conta informada 
desativada, os valores fica-
rão disponíveis para resga-
te por até um ano no Banco.
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Porto de Parintins é fechado a 
dois dias do Festival Folclórico
Decisão partiu do Depar-
tamento Nacional de In-
fraestrutura de Transpor-
te (DNIT). De acordo com 
a Prefeitura de Parintins, 
a decisão do DNIT pegou 
todos de surpresa 

MAIARA RIBEIRO

Faltando dois dias para o 
Festival Folclórico de Pa-
rintins, o Departamento 
Nacional de Infraestrutu-

ra de Transporte (DNIT) fechou 
o porto da ‘Ilha da Magia’ por 
questões técnicas que estavam 
inviabilizando o pleno funciona-
mento da estrutura. A entidade 
já está em contato com outros 
órgãos para retomada das ope-
rações nesta quinta-feira (23). 

De acordo com a Prefeitura de 
Parintins, a interdição aconteceu 
devido ao problema de atracação 
dos barcos. Inicialmente, a própria 
prefeitura, junto com o Governo 
do Estado e a Marinha do Brasil, 
havia decidido somente pelo em-
barque e desembarque de passa-
geiros, estando as embarcações 
proibidas de ficarem atracadas no 
porto - essas embarcações teriam 
que buscar portos alternativos.

A Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) já ha-
via iniciado as fiscalizações no 
Porto de Parintins na terça-feira 
(22), para garantir a eficiência 
da operação portuária na insta-
lação pública do município, mas 
foi interrompida pela interdição 
do porto.

De acordo com a Prefeitura de 
Parintins, a decisão do DNIT pegou 

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PARINTINS

Porto tem como objetivo fornecer segurança nas operações de embarque e desembarque de passageiros

todos de surpresa, visto que até a 
noite de terça-feira (21) o porto es-
tava funcionando normalmente.

Após uma reunião on-line en-
tre DNIT, Prefeitura de Parin-
tins, Governo do Estado e Ma-
rinha do Brasil na tarde desta 
quarta-feira (22), o prefeito do 
município, Bi Garcia, lamentou a 
decisão do DNIT de manter o  

porto fechado.
“É lamentável a atitude do DNIT 

de fechar o porto de Parintins. Eles 
ficam fazendo uma comparação 
com o porto de Manaus, que tem 
mais de cem anos de fundação. 
O porto de Parintins tem 16 anos 
que ele foi inaugurado, foi no ano 
de 2006 e lamentavelmente des-
de a sua inauguração esse porto 

vem dando problema para cida-
de. Esse porto vive mais fechado 
do que aberto. E a prefeitura de 
Parintins tem sido colaboradora 
no sentido de botar funcionários 
para que o porto possa funcionar. 
Nesse momento importante para 
cidade, para economia da cida-
de, para geração de emprego e 
renda e oportunidade de traba-

lho para população parintinense, 
o DNIT resolve fechar o porto 
quando nós temos controle total, 
com apoio da Marinha do Brasil”,  
relatou o prefeito.

Bi Garcia também afirmou que 
a Prefeitura de Parintins tem aju-
dado o DNIT. 

“Nós estamos tendo reuniões 
para ver se a gente encontra 
um caminho para solucionar 
o problema junto com o DNIT. 
Mas, como prefeito da cidade, 
eu só tenho a lamentar a ir-
responsabilidade com que o 
DNIT cuida do porto de uma 
das portas de entrada da nossa  
cidade”, lamenta.

Lamento para viajantes
Donos de embarcações que 

costumam atracar no porto da 
cidade no período festivo estão 
preocupados e já enfrentam di-
ficuldades devido essa interdição. 
É o caso de Jeane Printes, res-
ponsável por um navio que faz o 
trajeto até o município.

“Nós sempre prezamos pela 
segurança dos nossos passagei-
ros, entendemos que essa talvez 
seja uma medida de segurança. 
O problema é que não oferecem 
outro porto para gente operar 
no desembarque dos mesmos, 
não temos opção, não sabemos 
agora como fazer para atracar”, 
enfatiza Jeane.

Além dessas dificuldades, Jea-
ne afirma que há outro problema 
para que a embarcação possa 
atracar em um porto alternativo.

“Isso gera todas as dificuldades 
possíveis, temos idosos, crianças 
abordo, vai ser muito ruim para 
atracar nos portos particulares, 
vendo que eles só operam com 
carga e descarga”, se preocupa a 
empreendedora.

PC-AM prende em 48 horas 
suspeito de matar professor

Homem é esfaqueado 
na ‘Ilha da Magia’

LUIZ CORDEIRO/PC-AM

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, ressaltou a elucidação do caso em 48 horas

DA REDAÇÃO

O homem identificado 
como Diego Ribeiro da Sil-
va, de 30 anos, suspeito de 
matar Alex Rene Mota de 
Carvalho, que tinha 46 anos 
e era professor de dança, 
foi preso, na terça-feira (21), 
pela equipe da Delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS). 
O homicídio aconteceu no 
domingo (19), na rua Pa-
ranapua, bairro Coroado, 
Zona Leste de Manaus.

Durante coletiva de im-
prensa nesta quarta-feira 
(22), na sede da DEHS, 
situada na avenida Autaz 
Mirim, bairro Jorge Teixei-
ra, Zona Leste, o delegado 
Ricardo Cunha, titular da 
especializada, ressaltou 
o trabalho das equipes 
que elucidaram o caso  
em 48 horas.

“É importante salientar 
que esta delegacia está 

PRISÃO HOMICÍDIO

sempre em diligências, tra-
balhando com celeridade 
para trazer uma pronta res-
posta à população como 
neste caso. A autoria, mo-
tivação e as circunstâncias 
que norteiam esse crime 
foram esclarecidos em 
tempo relâmpago por esta 
unidade”, contou o titular.

A delegada Deborah Bar-

reiros, adjunta da DEHS, 
explicou que a vítima e o 
suspeito tinham um rela-
cionamento há cinco anos.

“Testemunhas relataram 
que Alex era uma pessoa 
tranquila e Diego, mesmo 
vivendo com ele, mantinha 
relacionamentos amoro-
sos com mulheres. Quan-
do esses relacionamentos 

não davam certo, Alex o 
aceitava de volta.”, explicou 
a delegada.

Conforme a autoridade 
policial, na ocasião do cri-
me, o casal teve um de-
sentendimento e Diego 
desferiu um golpe de arma 
branca na região do tórax 
de Alex, que veio a falecer 
no local.

DA REDAÇÃO

Um crime brutal foi re-
gistrado em Parintins (dis-
tante a 369 quilômetros 
de Manaus) na madru-
gada desta quarta-feira 
(22). Um homem identifi-
cado como Marconi Costa 
Moutinho foi morto com 
várias facadas pelo corpo 
e pelo rosto. 

De acordo com a Polí-
cia Militar do Amazonas 
(PMAM), o corpo do ho-
mem foi encontrado ainda 
com as vísceras expostas 
na rua Oito, do bairro 
União. As autoridades fo-
ram acionadas e fizeram 
a remoção do corpo do 
homem para o Instituto  
Médico Legal (IML).

Até o momento não há 
nenhuma informação so-
bre as circunstâncias do 
crime e sobre a autoria. A 
Polícia Civil do Amazonas 
(PC-AM), a partir de agora, 
deve ouvir testemunhas e 
buscar imagens de câme-
ras nas proximidades do 

local para traçar uma linha 
de investigação.

Operação Parintins
O Governo do Amazonas 

lançou, nesta quarta-feira 
(22), a Operação Parintins 
2022, com um efetivo que 
envolve policiais militares, 
policiais civis, bombeiros 
militares, agentes de trân-
sito e servidores da Secre-
taria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP-AM). 

São cerca de 1 mil agen-
tes do sistema envolvidos 
no esquema de segurança, 
montado para levar tran-
quilidade a todos que esti-
verem na cidade na semana 
do 55º Festival Folclórico de 
Parintins (a 369 quilôme-
tros de Manaus).

A operação, que também 
conta com 104 viaturas so-
bre duas e quatro rodas, e 
nove embarcações, foi lan-
çada no Centro Cultural de 
Parintins – Bumbódromo. 
O reforço na segurança pú-
blica é uma determinação 
do governador Wilson Lima.
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Governador Wilson Lima exige 
retomada de obras na AM-010

As obras iniciaram no 
dia 17, após a estrutura 
da ponte ser compro-
metida devido às fortes 
chuvas na região

A nova ponte da avenida 
Senador Raimundo Pa-
rente, no bairro Flores, 
Zona Centro-Sul de Ma-

naus, já tem data para ser en-
tregue. De acordo com o prefeito 
de Manaus, David Almeida, a 
estrutura vai ser reinaugurada 
na próxima segunda-feira (27), 
e vai restabelecer o fluxo de 
veículos no local.

Toda a antiga estrutura do ga-
bião (tipo de fundação da ponte 

DIVULGAÇÃO/SECOM

antiga) foi substituída. No total, 
72 estacas foram implantadas 
e, em seguida, feita uma cortina 
de contenção, implantação das 
vigas longarinas e transversinas 
e a concretagem do tabuleiro, 
com lajes pré-moldadas.

“Nós tivemos um grande pro-
blema aqui. A água levou a pon-
te, junto ao ‘rip-rap’, e estamos 
resolvendo de forma definiti-
va. Fizemos uma grande ponte, 
alargamos o leito do igarapé. 
Amanhã, já vamos fazer o as-
faltamento. Estamos fazendo os 
acostamentos e já na próxima 
segunda-feira vamos entregar 
para o tráfego essa tão impor-
tante via de interligação com a 
avenida Torquato Tapajós. Estou 
feliz com o que estou vendo e 
são problemas como esse que 

nós estamos resolvendo de for-
ma definitiva na nossa cidade”, 
salientou Almeida.

As obras iniciaram no dia 17 
deste mês, última sexta-feira, 
após a estrutura da ponte ser 
comprometida devido às for-
tes chuvas. A antiga ponte foi 
demolida e a equipe de obras 
removeu o antigo gabião. Após 
os levantamentos topográficos 
realizados, o projeto executivo 
foi elaborado.

A ponte que tinha 8 metros, 
agora possui 16 metros e está 
1,5 metro mais alta, para que a 
água do igarapé possa passar 
sem provocar alagação, mesmo 
em dias de chuva. Em toda a mar-
gem do igarapé será implantada 
bolsacreto (método de conten-
ção todo feito em concreto en-

sacado para evitar erosões nas 
margens do igarapé), para subs-
tituir o gabião existente que se  
encontra comprometido.

Mais infraestrutura
Nesta quarta-feira (22), a equi-

pe de obras do Distrito Santa 
Etelvina trabalhou na recupera-
ção do bairro Tarumã-Açu e em 
outras localidades do entorno, 
como o Monte das Oliveiras, o 
Santa Etelvina e o Lago Azul. 

Os 54 trabalhadores da Seminf 
estão realizando, em conjunto, 
os serviços nessa ação. Os tre-
chos da comunidade são com-
plexos pela grande concentra-
ção de chácaras com balneários, 
que ficam localizadas na área, 
além de muitos estabelecimen-
tos comerciais e escolas.

O bairro Tarumã-Açu destaca-
-se por ser uma área que tem 
acesso a diversos balneários da 
cidade, onde a população fre-
quenta como área de lazer, e 
a necessidade das obras é em 
caráter emergencial.

Para a moradora Eliete Sarmen-
to, o trabalho na infraestrutura da 
área já era aguardado por todos, 
afinal é uma região muito mo-
vimentada nos fins de semana. 
Além das chácaras e balneários, 
há centenas de famílias na área 
residencial, comércio e escolas.

“Há muito tempo eu não via 
o meu bairro receber obras de 
infraestrutura constante como 
está acontecendo na gestão 
do prefeito David Almeida. O 
trabalho está sendo realizado”,  
disse Eliete.

INFRAESTRUTURA

O governador Wilson Lima de-
terminou a retomada das obras 
na rodovia estadual AM-010, uma 
das mais importantes estradas do 
Amazonas. Os trabalhos retorna-
ram nesta quarta-feira (22), com 
o fim do período de chuvas inten-
sas, e serão executados por uma 
nova construtora. O consórcio an-
terior teve o contrato rescindido 
de forma amigável devido ao ritmo  
lento da intervenção.

“A gente está trabalhando na 
base e sub-base. É por isso que 
a gente tem que tirar esse asfalto 
que estava aqui antes. Há 40 anos 
não havia nenhuma intervenção. 
O asfalto que estava aqui era uma 
vergonha. O que a gente vai colocar 
aqui não pode ter menos de cinco 
centímetros”, enfatizou o governa-
dor Wilson Lima, durante vistoria 
na frente de obra instalada no Km 
166 da rodovia estadual.

Até o final do ano, a meta do 
governo é que as obras sejam 
concluídas em cerca de 100 qui-
lômetros da rodovia, que liga Ma-
naus ao município de Itacoatiara 
(a 176 quilômetros da capital). O 
investimento total planejado é de 
R$ 366 milhões. Serão montadas 
quatro frentes de pavimentação, 

além de tapa-buraco, limpeza de 
dispositivos de drenagem, roça-
gem e limpeza lateral ao longo de  
toda a rodovia.

Metas de trabalho
O Governo do Estado estabele-

ceu como meta a conclusão dos 
trabalhos de pavimentação em 100 
quilômetros da rodovia, em três 
trechos distintos.

O plano de trabalho apresentado 
pela Secretaria de Estado de Infra-
estrutura e Região Metropolitana 
de Manaus (Seinfra) prevê inter-
venções do Km 117 ao Km 167; do 
Km 187 ao Km 224; e do Km 243 
ao Km 253.

Para alcançar esses números, o 
governador determinou a mobi-
lização de cinco frentes de pavi-
mentação. Em cada trecho, ha-
verá disposição de duas equipes 
trabalhando, no sentido Manaus–
Itacoatiara e a outra em sentido 
contrário. A medida deve conferir 
maior celeridade aos serviços.

O projeto de modernização da 
AM-010 é de responsabilidade da 
Seinfra e prevê intervenção em 
250 quilômetros da rodovia. Ele 
compreende o trecho que vai do 
Km 13 ao Km 263.Até o final do ano, a meta do governo é que as obras sejam concluídas em cerca de 100 quilômetros da rodovia

Prefeitura vai entregar nova 
ponte na segunda-feira (27)

Prefeito David Almeida esteve no local, na terça-feira (21), para vistoriar as obras. Nova ponte vai ser mais e mais alta, evitando problemas nas enchentes
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Em São Gabriel da Cachoeira (a 
852 quilômetros de Manaus), 
o Governo do Amazonas en-
tregou mais de R$ 250 mil em 

recursos para o fomento ao esporte. 
A verba é originária do edital de 
Jogos do Interior “Mais Esporte” e 
vai beneficiar o 24º Festival Cultural 
das Tribos Indígenas do Alto Rio 
Negro (Festribal). 

O evento conta com um torneio 
de jogos indígenas e vai reunir mais 
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No município, o governo estadual fez a entrega de materiais esportivos para todas as modalidades

de 2 mil atletas indígenas da região
O edital foi criado pelo governa-

dor Wilson Lima como forma de 
impulsionar a prática esportiva em 
todo o estado.

“O município de São Gabriel da 
Cachoeira está recebendo todo o 
apoio do Governo do Amazonas, na 
pessoa do governador Wilson Lima, 
que tem um olhar sensível ao espor-
te. O edital Mais Jogos no Interior é 
uma das nossas ferramentas para 
continuar no caminho do desenvol-
vimento esportivo da região”, disse 
Jorge Oliveira, diretor-presidente 
da Fundação Amazonas de Alto 
Rendimento (Faar).

No município, o governo estadual 
fez a entrega de materiais espor-

tivos para todas as modalidades 
do Projeto Esporte Lazer na Ca-
pital e Interior (Pelci), como bolas 
de futebol, futsal, handebol, vôlei, 
apitos, cartões e redes de campo. 
Para as modalidades de Jiu-jitsu e 
judô foram entregues 50 quimonos.

Para o morador Cristiano San-
tiago, incentivos como esses são 
importantes para que a juventude 
do município possa se sentir mo-
tivada a integrar um projeto social 
na sua comunidade. 

“Sabemos que o interior guar-
da muitos talentos, então quando 
o poder público chega para in-
centivar esse jovem, ele mostra 
comprometimento com o futuro  
cidadão”, disse.

O Festribal volta a acontecer 
após dois anos de paralisação de-
vido à pandemia de Covid-19, e 
conta com o apoio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa do 
Amazonas, da Empresa Estadual 
de Turismo do Amazonas (Amazo-
nastur) e Agência Amazonense de  
Desenvolvimento Cultural (AADC).

Edital
O Jogos do Interior “Mais Espor-

te” prevê os jogos sendo divididos 
nas seguintes categorias: Masculi-
no, Feminino, Masculino Indígena e 
Feminino Indígena. As modalidades 
esportivas coletivas para as cate-
gorias Masculina e Feminina serão 
futebol de campo, futebol de salão, 

voleibol e handebol. As modalida-
des individuais serão corrida de rua 
- 10km, corrida de velocidade - 100 
metros, judô, jiu-jitsu e wrestling.

Já nas modalidades coletivas para 
as categorias Masculino e Feminino 
Indígena, os esportes disputados 
serão o cabo de força, futebol de 
campo, além dos desportos e jogos 
tradicionais específicos coletivos 
de cada etnia.

Nas modalidades individuais, os 
esportes serão o arco e flecha, 
arremesso de lança, canoagem, 
corrida com tora, corrida de resis-
tência, corrida de velocidade, lutas 
corporais e os desportos e jogos 
tradicionais específicos individuais 
de cada etnia..

Verba será destinada 
para fomentar esporte 
de base do município 

TÁCIO MELO/SECOM E DIVULGAÇÃO/FAAR

COB realiza visita à Vila Olímpica e planeja Paris 2024
RAFAEL BELLO/COB

Brasil se tornou o primeiro país das Américas a marcar presença no local  

O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) realizou na última terça-
-feira (21), visitas à Vila Olím-
pica e ao Comitê Organizador 
Paris 2024. Assim, o país se 
tornou o primeiro das Américas 

a marcar presença no local que 
receberá os atletas durante os  
Jogos Olímpicos.

A ida às instalações da Vila 
teve como objetivo principal 
ajudar no planejamento da 

operação que será realiza-
da pelo COB em Paris 2024 
e é vista como fundamental 
para a estratégia e a logística 
que serão adotadas durante  
as competições. 

OLIMPÍADAS 

“É uma visita estratégica. 
Somos o primeiro país das 
Américas a visitar o Comitê 
Organizador, entender como 
vai funcionar a Vila, onde estão 
as melhores posições. Todos 
os detalhes são importan-
tes na chegada dos atletas à 
Vila e podemos gerar o má-
ximo de conforto, para que 
eles se preocupem só com 
a competição. Estamos sain-
do na frente. A equipe toda 
do COB está trabalhando há 
alguns anos para estarmos 
aqui buscando esse objetivo 
de antecipar todas as neces-
sidades da nossa delegação” 
disse Ney Wilson, Diretor de 
Esportes de Alto Rendimento  
da entidade. 

Sebastian também falou so-
bre a importância de o Brasil 
ser um dos primeiros países 
do mundo a fazer essa visita 
e o quanto isso pode fazer 
diferença durante os Jogos 
Olímpicos Paris 2024. 

“Somos o primeiro país das 
Américas. Eles estão focan-
do nos principais países do 
mundo, as maiores delega-

ções. Depois eles vão come-
çar a falar com os médios e 
menores. Essa antecedência 
é muito importante para ter 
uma prioridade por parte do 
Comitê, tendo assim os me-
lhores locais para nossos atle-
tas e para que nossa opera-
ção possa fluir de forma mais 
tranquila, sem tantos desafios 
na Vila”, disse.

A comitiva do COB con-
tou ainda com as presenças 
de Joyce Ardies, Gerente de 
Jogos e Operações Inter-
nacionais, e Daniela Polzin, 
Gerente de Infraestrutura 
 Esportiva da entidade.

Durante a passagem pela 
Vila Olímpica, o COB também 
pode avaliar qual é o melhor 
prédio para receber a dele-
gação brasileira, se haverá 
necessidade de providenciar 
outros serviços aos atletas e 
oficiais, entre outros aspectos 
fundamentais para a opera-
ção em Paris. 

O Time Brasil terá uma base 
operacional em Saint-Ouen, a 
cerca de 600 metros de dis-
tância da Vila Olímpica.

Esporte de São Gabriel  
recebe incentivo de R$ 250 mil 
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Pia comanda treino da Seleção Feminina na Dinamarca

RUBENS CHIRI

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Com a chegada de Debinha e Kerolin, a atividade contou com 22 atletas convocadas

SELEÇÃO FEMININA 

A técnica Pia Sundhage coman-
dou, a primeira atividade da Se-
leção Feminina em Copenhagen 
(DIN). As atletas iniciaram a pre-
paração com foco nos dois jogos 
amistosos diante da Dinamarca 
e da Súecia, nos dias 24 e 28  
de junho.

A atividade ocorreu no período 
da tarde no Rundforbi Stadium, 
na capital dinamarquesa. Com a 
chegada de Debinha e Kerolin pela 
manhã, a atividade contou com 
22 atletas convocadas.A defenso-
ra Thais se apresentou ao longo 
da tarde e, por conta do des-
gaste da viagem, não participou  
do treinamento. 

Na primeira etapa do treino, Pia 
priorizou a atividade de suporte 
e apoio, que tem como objetivo 
a precisão no passe e ajuda na 
movimentação com e sem bola. 
Logo após, a sueca optou por um 
trabalho de transição ofensiva e 
defensiva de 8 contra 5. 

Em seguida, o grupo atuou 
em um coletivo de 11 contra 11. 
Dando continuidade ao período 

de preparação, a Seleção Femini-
na realizou mais um treino nesta 
quarta-feira (22), às 17h (Horário 
local), no Rundforbi Stadium.

Convocada pela primeira vez 
para a Seleção Feminina, Gabi 
Barbieri não escondeu a felicida-
de e a emoção de vestir a camisa 
verde-amarela. 

“Vou buscar dar o meu má-
ximo, treinar bem, desenvolver 
meu futebol aqui dentro. Fico 
um pouco ansiosa porque é algo 
totalmente diferente do que es-
tava acostumada, mas quero dei-
xar uma pulga atrás da orelha 
e, caso surja uma oportunida-
de para a Copa América, estarei  
pronta”, disse. 

Os compromissos na Europa 
serão disputados no período de 
Data FIFA, entre os dias 20 a 29 
de junho, sendo o primeiro encon-
tro diante da Dinamarca no dia 
24 de junho, no Estádio Parken, 
em Copenhagen (DIN). Enquanto 
o segundo duelo no dia 29 con-
tra a Suécia, na Friends Arena,  
em Estocolmo (SUE).

(20), no clássico contra o Palmei-
ras (1x2) pelo Brasileirão, fizeram 
atividades regenerativas, enquan-
to os demais realizaram trabalhos 
técnicos comandados por Rogério 
Ceni, incluindo um exercício de 
finalizações com as duas pernas.

Em recuperação de cirurgia no 
tornozelo direito, Gabriel Sara cor-
reu no gramado. 

Desde a semana passada, além 
do tratamento no REFFIS, o meio-
-campista tem intercalado idas 
ao campo com os fisioterapeutas 
para corridas leves, sem mudança 
de direção.

O meia-atacante Nikão, em re-
cuperação de dores no tornozelo 
esquerdo, também fez uma cor-
rida no gramado nesta manhã, 
enquanto os meio-campistas An-

drés Colorado e Talles Costa e o 
atacante Alisson deram sequên-
cia ao tratamento de suas lesões  
no REFFIS. 

O volante Luan e o atacante Caio 
foram operados nesta quarta. 

Os procedimentos foram bem 
sucedidos e os jogadores devem 
iniciar o processo de recuperação 
no REFFIS nos próximos dias. 

Verdão
O Palmeiras que venceu o São 

Paulo, de virada, no Morumbi, re-
tomou aos treinos na terça-feira 
(21). A novidade no campo foi o 
lateral-direito Marcos Rocha.

O meio-campo Gustavo Scarpa 
comentou sobre chegar a 50 as-
sistências pelo clube desde sua 
chegada em 2018.

“Foi uma excelente vitória, a 
sensação após o apito final foi 
muito boa porque é um jogo muito 
difícil contra uma grande equipe, 
jogando fora de casa. Só que é isso, 
não temos muito para comemorar, 
a gente comemorou no campo, 
mas acabou e quinta é um novo 
campeonato, temos de entrar com 
mais cuidado, mais atenção do 
que essa última partida porque 
o São Paulo é um time perigoso 
e talentoso. Vamos cientes das 
dificuldades e vamos tentar, da 
mesma forma que foi esse jogo, 
impor nosso ritmo, dar o nosso 
melhor e buscar a classificação”, 
completou Gustavo Scarpa.

O Palmeiras realizou mais uma 
atividade na tarde de quarta-feira 
(22), na Academia de Futebol e 

encerrou a preparação.

Ingressos vendidos
O São Paulo comunicou que já 

vendeu mais de 25 mil ingressos 
para o jogo. Com ingressos a partir 
de R$30, os torcedores ainda po-
dem comprar entradas para todos 
os setores do estádio. As vendas 
seguem normalmente até próxi-
mo do horário do jogo.

Para acesso ao estádio ainda 
é necessário apresentar o com-
provante de vacinação contra 
a Covid-19 com as duas doses 
já aplicadas. Caso tenha apenas 
uma dose, é obrigatório a apre-
sentação de um teste PCR ne-
gativo realizado até 48h antes 
do jogo. A regra é válida para as  
crianças também.

O São Paulo encara o Pal-
meiras nesta quinta-feira 
(23), às 20h, no Morumbi, 
pelo duelo de ida das oi-

tavas de final da Copa do Brasil.
O elenco do São Paulo se re-

apresentou na manhã da última 
terça-feira (21), no CT da Barra 
Funda, e iniciou a preparação para 
o jogo de ida das oitavas de final 
da Copa do Brasil.

Os atletas que atuaram por mais 
tempo na última segunda-feira 

Mais de 25 mil ingres-
sos já foram vendidos 
para o clássico do fu-
tebol brasileiro 

São Paulo busca revanche contra 
Palmeiras pela Copa do Brasil 
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O Bumbá App disponibiliza também um mapa da cidade e do Bumbódromo

TECNOLOGIA 
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DEMI BRASIL 

Karen Francis é cantora, 
compositora e instrumentis-
ta nascida em Maués (AM)

Exposição 
segue em 
cartaz 

ZEZINHO CORRÊA 

A exposição “Amazonas, 
Rio da Minha Vida – A Arte 
de Zezinho Corrêa” segue 
em cartaz até este domingo 
(26), no Amazonas Shop-
ping. A mostra, lançada no 
último dia 15 deste mês, 
é um sucesso, atraindo 
centenas de admiradores  
do cantor

O local pode ser visitado 
das 10h às 22h, de segunda-
-feira a sábado, e domingo, 
das 14h às 21h. A exposição 
conta com mais de 300 pe-
ças do acervo pessoal e 
artístico de Zezinho Corrêa, 
como fotografias, prêmios 
e figurinos. 

A curadoria dos itens foi 
feita por Mário Pollari e a 
produção executiva é do 
amigo pessoal do cantor, 
Luppi Pinheiro.

Nascido na comunidade 
de Imperatriz, em Carauari, 
no Amazonas, Zezinho Cor-
rêa ficou conhecido mun-
dialmente por divulgar a 
cultura do Amazonas. 

Um dos seus principais 
sucessos, que lhe rendeu 
fama internacional com o 
grupo Carrapicho, foi o hit 
Tic Tic Tac. Zezinho faleceu 
em fevereiro de 2021, vítima 
da Covid-19.

Segundo Luppi Pinhei-
ro, na exposição o públi-
co pode visitar através de 
fotos e objetos momentos 
marcantes da vida do Zezi-
nho, desde a infância. Na preparação do terreno para 

o lançamento de seu álbum 
de estreia, a cantora amazo-
nense Karen Francis embarca 

em uma nova fase, guiada por um pop 
solar, e apresenta a música “Expec-
tativa”, lançada nas plataformas de 
streaming nesta quarta (22). 

Inspirada no ritmo do afrobeat, a 
canção é o segundo single do dis-
co, e chega acompanhada de um 
videoclipe dirigido por Demi Brasil e 
protagonizado pela cantora.

“‘Expectativa’ é um som gostoso, 
com uma pitada de referências afro-
-brasileiras. Meus últimos trabalhos 
foram mais voltados para o R&B, 

Governo do Amazonas lança Bumbá App
A programação completa do 

55º Festival Folclórico de Pa-
rintins, serviços de utilidade 
pública e pontos turísticos na 
ilha dos bumbás, a partir de ago-
ra, podem ser encontrados na 
palma da mão, no Bumbá App.

Lançado pelo Governo do 
Amazonas, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa e da Agência 
Amazonense de Desenvol-
vimento Cultural (AADC), o 
aplicativo oferece infor-
mações de maneira prática  
e atualizada.

O Bumbá App é gratuito, 
de fácil navegação, disponí-
vel para os sistemas Android 
e iOS. Segundo o secretário 
Marcos Apolo Muniz, a ferra-
menta faz parte do pacote de 
ações voltadas para o maior 
festival de todos os tempos, 
que acontece de sexta-feira 
a domingo (24 a 26), dentro 

do “Circuito +Cultura”
“Por meio do aplicativo, o 

usuário vai ter acesso à pro-
gramação do festival, dentro e 
fora do Bumbódromo, indica-
ção de pontos turísticos, como 
a Catedral de Nossa Senho-
ra do Carmo, a Praça Digital, 
os currais dos Bois Garanti-
do e Caprichoso, locais para 
apreciar a culinária regional e 
curiosidades que fazem par-
te do universo parintinense”, 
explica o secretário

“Queremos proporcionar a me-
lhor experiência para o público”. 
O Bumbá App disponibiliza 
também um mapa da cida-
de e do Bumbódromo, além 
de telefones úteis e uma aba 
de “Perguntas e Respostas”. 
GIFs e filtro.

Neste mês, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
lançou, no Instagram (@cultu-
radoam), um pacote de filtros e 

GIFs com a temática dos bum-
bás Caprichoso e Garantido. 
Os GIFs estão disponíveis para 
o público utilizar nos stories 
do Instagram, com as pala-
vras “Parintins”, “Caprichoso” 
e “Garantido” no buscador de 
figurinhas da plataforma. Es-
trelas, corações, tambores, vio-
lões, além dos GIFs animados 
de “Parintins 2022” já podem 
ser utilizados pelos seguidores

Por meio de um cocar nas 
cores do Festival, azul e ver-
melho, os seguidores do @
culturadoam também podem 
celebrar o retorno do evento 
nas redes sociais

O filtro pode ser encontrado no 
feed principal do @culturadoam

O projeto foi desenvolvido 
pela equipe de Comunica-
ção, em parceria com a Tec-
nologia da Informação (TI) 
da Secretaria de Cultura e  
Economia Criativa.

A canção é o segundo 
single de disco de es-
treia que sai esse ano

mas esse vem com uma energia 
dançante, mais enérgica, que faz 
a gente querer se mexer”, conta a 
artista. Entre as referências citadas 
por Karen, estão artistas nigerianos 
como Rotimi, Tiwa Sawage, Wizkid e 
Tems, que passeiam pelo afrobeat 
e R&B, e a brasileira Luedji Luna. 
“Tudo isso me alimenta e faz eu que-
rer fazer esse som que esquenta o  
coração”, completa

Por conta da pandemia de Covid-19, 
a canção foi produzida em maior parte 
de maneira remota, contando com 
a produção e mixagem de Tico Pro 
(SP), responsável pelo instrumental, 
e direção artística da cantora ama-
zonense Elisa Maia.

Já o clipe, em que a cantora também 
assina parte do roteiro e da direção 
de arte, foi gravado em estúdio e em 
pontos conhecidos de Manaus, como 
a entrada da Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) e o viaduto da Av. 

Darcy Vargas, ao longo de dois dias, 
reunindo um elenco de figurantes 
formado principalmente por artistas 
negros e indígenas

“A ideia da música é falar sobre 
os sentimentos que andam jun-
tos com a expectativa numa rela-
ção quase romântica, e o clipe vem 
para mostrar tudo isso de uma for-
ma descomplicada, sabe? Mostrar 
o cansaço que rola quando espe-
ramos por alguém, mas também a 
atitude de não esperar mais, de en-
tender que não vale mais a pena”,  
destaca Karen.

“Expectativa” sucede “Confissão”, 
primeiro single do álbum, que foi 
lançado em dezembro de 2021, como 
parte da programação das Seletivas 
Se Rasgum Amazônia Legal, do Fes-
tival Se Rasgum (PA)

A artista
Karen Francis é cantora, com-

positora e instrumentista nascida 
em Maués (AM), e uma das re-
presentantes da nova MPB e do 
R&B contemporâneo produzido 
no Norte do país. 

Sua voz potente é guiada por 
uma musicalidade que une raí-
zes da música negra, sonoridades 
africanas e influências de rap, 
gospel e afrobeat, enquanto suas 
letras discorrem sobre relacio-
namentos, sexualidade, desejos, 
ancestralidade e negritude

No repertório, a artista já conta 
com o EP “Acontecer” (2018) e a 
releitura “Acontecer - Ao Vivo” 
(2021), além de participações 
em faixas do rapper Ian Lecter 
e do grupo Saravá e passagem 
pelos palcos de shows e festi-
vais como Se Rasgum (PA), Sofar 
Sounds, Até o Tucupi, Somas, Vi-
rada Sustentável, Passo a Paço,  
entre outros.
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O público pode visitar momentos 
marcantes da vida do Zezinho

Karen Francis se lança 
no pop e afrobeat 
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A maioria das mortes confirmadas ocorreu na província afegã oriental de Paktika
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O mais letal terremoto em 
décadas matou ao menos 
mil pessoas no Afeganis-
tão nesta quarta-feira 

(22). O tremor ocorreu em uma 
região rural e montanhosa do les-
te do Afeganistão na madrugada 
de quarta-feira. Ao menos outras 
1,5 mil pessoas ficaram feridas.

Segundo as autoridades, o nú-
mero provavelmente deve au-
mentar, porque terremotos des-
sa força causam danos graves 
na área remota, onde casas e 
outros edifícios são mal cons-
truídos e deslizamentos de terra  
são comuns. 

Os esforços de resgate pro-
vavelmente serão complicados, 
porque o epicentro ocorreu em 
uma região montanhosa de difícil 
acesso com aldeias remotas.

O desastre representa um gran-
de teste para o governo, porque 
muitas agências internacionais 
de ajuda deixaram o Afeganistão 
após a tomada do país pelo Tale-
ban no ano passado e a retirada 
caótica dos militares dos EUA da 
guerra mais longa de sua história. 
Os socorristas chegaram ao local 
de helicóptero. 

O Departamento Meteoroló-
gico do Paquistão disse que o 
epicentro do terremoto foi na 
província de Paktika, no Afega-

De magnitude 5,9, se-
gundo Serviço Geológi-
co dos EUA, tremor afe-
tou área montanhosa e 
remota no leste do país, 
perto da fronteira com 
o Paquistão

Terremoto no Afeganistão 
deixa ao menos mil mortos

nistão, cerca de 50 quilômetros 
a sudoeste da cidade de Khost. 
Edifícios também foram danifica-
dos na província de Khost.

O Serviço Geológico dos EUA, 
que registrou a magnitude um 
pouco menor em 5,9, colocou a 
profundidade em apenas 10 qui-
lômetros – outro fator que pode 
aumentar os danos. 

O governo do Afeganistão já fala 

em risco de desastre humanitário. 
“Pedimos às agências de ajuda 
que proporcionem assistência 
imediata às vítimas do terremoto 
para evitar um desastre huma-
nitário”, afirmou o vice-porta-
-voz do governo, Bilal Karimi. Ele 
indicou que várias casas foram 
destruídas e muitas pessoas es-
tão presas nos destroços.

Imagens da mídia afegã mostra-

ram casas reduzidas a escombros 
e corpos cobertos por cobertores 
no chão. 

A maioria das mortes confirma-
das ocorreu na província afegã 
oriental de Paktika, onde 255 
pessoas foram mortas e mais de 
200 ficaram feridas, disse Sa-
lahuddin Ayubi, funcionário do 
Ministério do Interior. Na pro-
víncia de Khost, 25 pessoas mor-

reram e 90 foram levadas ao 
hospital. 

“O número de mortos provavel-
mente aumentará, pois algumas 
das aldeias estão em áreas re-
motas nas montanhas e levará 
algum tempo para coletar deta-
lhes”, disse o representante do 
Ministério do Interior.

O terremoto foi sentido em vá-
rias províncias da região, e tam-
bém na capital, Cabul, localizada 
cerca de 200 km ao norte do 
epicentro do terremoto. Também 
foi observado no vizinho Paquis-
tão, mas até agora não foram 
relatados danos ou vítimas. 

O primeiro-ministro paquista-
nês, Shehbaz Sharif, disse estar 
“profundamente entristecido” 
com esta tragédia e garantiu que 
as autoridades do país estão tra-
balhando para fornecer apoio aos 
seus vizinhos afegãos. 

A ONU indicou que estava estu-
dando as necessidades de ajuda. 
O Afeganistão é propenso a ter-
remotos, especialmente na área 
conhecida como Hindu Kush, de 
grande atividade sísmica e ponto 
habitual de tremores na região.

Em meados de janeiro passado 
um terremoto de 5,3 graus pro-
vocou tremores no noroeste do 
Afeganistão, matando pelo me-
nos 26 pessoas, mostram dados 
da ONU, e destruindo 800 casas, 
principalmente casas frágeis, em 
diferentes distritos da província 
de Badghis.

Também em outubro de 2015 
um terremoto de 7,7 graus com 
epicentro no extremo nordes-
te do país deixou mais de uma 
centena de mortos no Afega-
nistão e quase 300 mortos no 
vizinho Paquistão, onde tam-
bém foram registrados mais de  
2.000 feridos.

MPF recomenda que hospital realize 
aborto em criança estuprada
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No Brasil, vítimas de estupro podem realizar aborto sem prazo de gestação 

 A Procuradoria da Re-
pública recomendou que 
o Hospital Universitário 
Polydoro Ernani de São 
Thiago, que negou o aborto 
legal à menina de 11 anos 
estuprada em Santa Cata-
rina, realize o procedimen-
to na criança “caso venha 
a procurar o Hospital Uni-
versitário e manifeste seu 
consentimento através de 
representante legal”.

A procuradora Danie-
le Cardoso Escobar, que 
assina o documento pu-
blicado nesta quarta-feira 
(22), também recomenda 
que o hospital, ligado à 
Universidade Federal de 
Santa Catarina, em Floria-
nópolis, garanta a pacien-
tes no geral a realização do 
aborto legal nas hipóte-
ses previstas em lei – em 
caso de estupro, de risco 
à vida da gestante e de  
anencefalia do feto.

Ela enfatiza que, nessas 

DIREITO AO ABORTO 

condições, o aborto pode 
ser realizado por médico 
“independentemente da 
idade gestacional e peso 
fetal, sendo desnecessá-
ria qualquer autorização 
judicial ou comunicação 
policial”. A recomendação 
é resultado de um proce-
dimento aberto pelo Mi-
nistério Público Federal 
na última terça-feira, 21, 
e fixa o prazo de quinta-
-feira, 23 de junho, ao 
meio-dia, para que sejam 
remetidas à Procuradoria 
da República informações  
sobre o acatamento.

A procuradora reforça 
que o limite de 22 semanas 
de gestação, citado pela 
juíza Joana Ribeiro Zim-
mer para negar o aborto 
à menina, “não encontra 
previsão legal” e que a 
norma técnica do Minis-
tério da Saúde que sugere 
esse prazo afirma que “nos 
casos de abortamento por 

estupro, o profissional de-
verá atuar como facilitador 
do processo de tomada de 
decisão, respeitando-a”.

Entre os argumentos 
para a recomendação, 
estão ainda as garantias 
à vítima de estupro que 
tem o “direito à integri-
dade física e psicológica, 
à igualdade de gênero, à 
proibição de tortura ou ao 
tratamento desumano ou 
degradante, à saúde e ao 
planejamento familiar”. A 
recomendação cita ainda 
o direito social à saúde, 
previsto no art. 6º da Cons-
tituição Federal, como 
“direito fundamental  
do ser humano”.

Para Daniele Cardo-
so Escobar, “a negativa 
de realização do aborto 
ou exigência de requisi-
tos não previstos em lei” 
configura “hipótese de 
violência psicológica” e de  
“violência institucional”.
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TV Tudo

Depois de “A Decepção” e “A Ingra-
tidão”, a Record e a parceira Casa-
blanca já deram início à produção 
das próximas temporadas da série 
“Reis”.

No ar, os trabalhos serão reaber-
tos com “A Rejeição”, ou como Deus 
rejeita o rei Saul, interpretado por 
Carlo Porto.

A etapa seguinte terá como destaque 
a saga de Davi, papel de Cirilo Luna.

Essa retomada da história bíblica, 
além de apostar em personagens já 
conhecidos, também apresentará 
várias novidades no elenco.

Juliana Boller, Christine Fernan-
des, Paloma Bernardi, Maiara Walsh 
e Caio Vegatti, por exemplo, inte-
gram essa lista.

E como existem possibilidades de 
algumas mudanças, ainda há uma 
certa cautela sobre a divulgação de 

datas, o encerramento de “Todas as 
Garotas em Mim” e a sua substitui-
ção por “Reis”

Apesar de a pandemia estar em 
alta (de novo) no País, provocan-
do mudanças em todos os veículos 
que trabalham com dramaturgia, as 
gravações de “Reis” estão seguindo 
o seu curso.

A expectativa em torno das próxi-
mas temporadas é muito grande.

·       Adrilles Jorge comunicou à 
direção da Jovem Pan que está de 
saída. Será candidato.

·A propósito da Pan, Thiago Uber-
reich lançou na noite de terça o livro 
“1970 – O Brasil é Tri”.

·A produção do “Programa Silvio 
Santos” foi avisada que a ordem é 
estar em alerta, sempre, porque 
pode ter gravação, como pode não 
ter...

·... Na terça, por exemplo, tudo 
correu conforme o previsto, mas 
os trabalhos marcados para hoje, 
só amanhã.

·“Os Dias Eram Assim”, série 
com Sophie Charlotte e Renato 

Góes, está estreando no Chile. 
Exibição semanal.

·Fausto Silva quase foi rece-
ber o “Troféu Imprensa” no SBT, 
por ocasião da última votação...

· ... Só não foi porque na última 
hora não tinha como transferir 
uma gravação na Band.

·A primeira temporada 
do novo programa de Ive-
te Sangalo nos domingos da 
Globo irá de 24 de julho a 2  
de outubro...

·... Resta saber se, logo depois, 
a Globo colocará no ar a “Central 
da Copa” ou algum programa 
sobre o Mundial do Catar.

·A Globo está apenas pelas gra-
vações das duas próximas tempo-
radas da série “Cine Holliúdy”. Texto 
entregue.

C’est fini    
Anunciada ontem a primeira co-

produção entre Globoplay, RTP e 
SPi, uma série em seis episódios 
inspirada no best seller “O Codex 
632”, que terá gravações no Rio de 
Janeiro e em Lisboa.

A proposta é movimentar grandes 
atores de Brasil e Portugal neste 
trabalho sobre a “verdadeira iden-
tidade e missão de Cristóvão Co-
lombo”. Gravações a partir de julho.   

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

Ponto 1
O presidente da Band, Johnny 

Saad, em um jatinho particular, 
acompanhou José Luiz Datena 
na sua viagem a Brasília neste 
começo de semana.

Além dos compromissos polí-
ticos, foram também outros de 
ordem empresarial.

Ponto 2
A Band, em um trabalho pla-

nejado há algum tempo, mas 
que será intensificado a par-
tir de agora, vai fortalecer a 
sua sede no Distrito Federal, 
tanto na parte operacional  
como artística.

A contratação das apresenta-
doras Millena Machado e Vivian 
Costa já faz parte deste processo.

Só no financeiro
Bruno Luperi entregou, na 

Globo, já há algum tempo, todos 
os capítulos de “Pantanal”. Mas 
continua escrevendo para a no-
vela.

É que as sequências de mer-
chandising não param.

Ficou assim
Dan Stulbach gravou no Mato 

Grosso do Sul a primeira parte da 
sua participação especial em “Pan-
tanal”, como o deputado Ibraim. 
Em julho, nos estúdios Globo, ele 
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Record prepara o retorno da série 
Reis com novidades no elenco
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retomará o personagem.

No ar, só no fim de julho ou 
início de agosto. Dan que segue 
normalmente com seu trabalho 
na CBN – “Fim de Expediente”, 
às sextas-feiras, 18h30.

Jogo dos signos
Ingrid Guimarães iniciou, nes-

ta semana, as gravações do seu 
primeiro projeto como contrata-
da da Amazon Prime.

Trata-se do reality show “Ma-
tch nas Estrelas”, que pretende 
unir casais através do horósco-
po. Cada uma, fala sério!

Dança das Cadeiras
A semana começou com tempo 

quente nas emissoras de Recife.

Na TV Jornal, Suelen Brainer 
assumiu o “Primeiro Impacto” 
no lugar de Washington Gurgel. 
Na TV Tribuna, afiliada Band, o 
repórter Rafael Cabral foi desli-
gado. E, na Globo Recife, Maris-
tela Niz, ex-TV Sergipe, acaba de 
ser contratada.

Smash
Dadá Vieira deixou o BandS-

ports, depois de muitos torneios 
e serviços prestados.

E já assinou com a ESPN, para 
integrar o time de comentaris-
tas de tênis.

Mulher do Brasil
Presidente do conselho de ad-

ministração do Magazine Luiza e 
uma das mais importantes líde-
res empresariais do país, ela fala 
sobre sua trajetória e do lança-
mento da biografia escrita por 
Pedro Bial.

Série jovem
A Floresta/Sony vai disparar 

em agosto as gravações de “Use 
Sua Voz”.

Estrelada pelo grupo BFF Girls, 
formado por Bia Torres, Laura 
Castro e Giu Nassa, a série é uma 
aposta do HBO Max, com estreia 

em 2023. 

Tá bravo
Na Rede TV!, além do superin-

tendente de Jornalismo e Es-
porte, Franz Vacek, Luiz Ernesto 
Lacombe positivou para a Co-
vid-19.

Está sofrendo um pouco, até 
porque não tomou vacina. Sem-
pre foi contra.

E mais
Ontem, quarta, foi a vez de Éri-

ca Reis, também da bancada do 

“Rede TV News”, testar posi-
tivo e se afastar do trabalho.

Gabriela Di França e Augus-
to Xavier assumiram a apre-
sentação do jornal.

Final
A Record apresenta no pró-

ximo domingo a grande final 
do “Canta Comigo 4”, sob o 
comando de Rodrigo Faro.

Já no dia 3 de julho entra no 
ar a nova temporada do “Can-
ta Comigo Teen”.
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