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Flávia havia acabado de 
sair do cursinho quando 
foi abordada pelo infra-
tor, que não estava con-
formado com a suposta 
recusa de namoro

 Luana Lima

Após recusar suposto pe-
dido de namoro de um 
adolescente de 14 anos, 
até o momento não iden-

tificado, Flávia da Silva Bezerra, 
de 15 anos, foi esfaqueada 17 
vezes pelo corpo, na tarde desta 
quinta-feira (23). A tentativa de 
feminicídio ocorreu em uma via 
pública, no bairro Novo Aleixo, na 
Zona Norte da capital.

Conforme as informações de fa-
miliares repassadas à polícia, Flávia 
havia acabado de sair do cursinho 
quando foi abordada pelo infrator, 
que não estava conformado com a 
suposta recusa de namoro que a 
vítima havia dado a ele.

Ainda conforme as informa-
ções, antes de ir até o curso onde 
a menina estava, o adolescente 
foi até a residência dela para 
tentar encontrá-la. Ao saber que 
ela não estava no local, ele se 
dirigiu até o endereço onde o 
crime aconteceu. O infrator fugiu.

A adolescente, que recebeu 17 
facadas pelo corpo, foi socorri-

REPRODUÇÃO

A adolescente foi socorrida e posteriormente foi encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa

da e posteriormente foi encami-
nhada para o Serviço de Pronto 
Atendimento (SPA) Danilo Cor-
rêa, localizado na Zona Norte. 
Flávia passou por procedimentos 
na unidade de saúde e depois 
foi transferida para o Hospital e 
Pronto-Socorro João Lúcio, na 
Zona Leste, onde ficou internada.

O autor das facadas foi apre-

endido pelos policias militares da 
23ª Companhia Interativa Comu-
nitária (Cicom), e foi encaminhado 
para a unidade policial, na com-
panhia de sua mãe, onde passou 
pelos procedimentos cabíveis. A 
polícia investiga o caso.

Crimes contra mulheres
Outros casos de tentativa de 

feminicídios foram registrados 
em Manaus nos últimos meses. 
Dentre eles está o caso da dona 
de casa que foi esfaqueada pelo 
ex-marido, um funcionário públi-
co identificado como Jorge José 
Gonçalves Mota, de 56 anos.

Na ocasião do crime, a vítima 
estava lavando louça para ir em-
bora da casa, pois iria se mudar 

Adolescente é esfaqueada 
depois de recusar namoro

para a residência da sua mãe. 
No local, estavam somente ela 
e o acusado, quando o ex-ma-
rido se aproximou por trás, com 
uma faca, e desferiu um golpe  
em seu pescoço.

A vítima relatou às autoridades 
que ela entrou em luta corporal 
com o homem, segurando a lâmina 
da faca, cortando ambas as mãos, 
momento que ele bateu a cabeça 
no chão, diversas vezes, a ponto de 
quebrar os seus dentes. Ela ainda 
relata que ele tentava cortar o 
seu pescoço com a faca, até que 
a lâmina da faca se quebrou.

O crime foi registrado na DEC-
CM, onde a vítima solicitou as 
medidas protetivas de urgên-
cia. Após investigações sobre o 
paradeiro do homem, que havia 
fugido, ele foi localizado em um 
ramal e recebeu voz de prisão.

Dados
Vários crimes contra a mulher 

foram registrados no Amazonas 
nos últimos meses. Apesar dos 
inúmeros casos, dados levantados 
pelo Centro Integrado de Estatís-
tica de Segurança Pública (Ciesp), 
apontam que no primeiro trimes-
tre deste ano, o índice de violência 
contra a mulher teve uma queda 
de 22% comparado ao primeiro 
trimestre de 2021, em Manaus.

Neste ano, 480 ocorrências 
de violência doméstica foram 
contabilizadas na capital, con-
tra 616 no mesmo período do  
ano passado.

Operação Inquietação é deflagrada após ameaças de represálias 
Após a morte de Luciano da Silva 

Barbosa, o “L7”, filho do narcotra-
ficante José Roberto Fernandes 
Barbosa, o “Zé Roberto da Compen-
sa”, dezenas de mensagens foram 
compartilhadas por grupos crimi-
nosos, com teor de ameaça para a 
população de Manaus. Por isso, foi 
deflagrada a Operação Inquieta-
ção, pela Secretaria de Segurança 
Pública (SSP-AM).

A ação visa reforçar o policiamen-
to nos 62 municípios do Amazonas 
para combater o tráfico de drogas 
e reduzir o registro de ocorrências 
policiais. A intensificação nas ações 
policiais é uma determinação do 

governador Wilson Lima.
 O anúncio da operação foi feito 

pelo titular da SSP, general Carlos 
Alberto Mansur, durante coletiva de 
imprensa ocorrida no Centro Cultural 
de Parintins – Bumbódromo.

 “Essa operação que está sendo 
lançada hoje vai ter apoio aéreo, 
temos os nossos helicópteros, o 
apoio dos drones. Hoje os drones 
estão sendo muito importantes na 
utilização para podermos enxergar 
mais à frente. Estamos utilizan-
do as lanchas blindadas, estamos 
usando paredão, que hoje são mais 
de 500 câmeras. É um sistema 
inteligente que capta fotografias 

de carros e motos”, disse o general.
O reforço no policiamento será 

feito de forma integrada com a 
participação de todas as forças de 
segurança do Amazonas: Polícia 
Civil, Polícia Militar, Corpo de Bom-
beiros e Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran).

 
Manaus
 O comandante-geral da Polícia 

Militar, coronel Vinícius Almeida, 
destacou que, apesar de terem sido 
enviados 500 policiais para Parintins, 
a operacionalidade em Manaus não 
foi abalada, tendo em vista que 90% 
dos servidores atuam na administra-

ção da polícia. “Sequer uma viatura 
diminuiu, muito pelo contrário, nós 
propiciamos mais horas de serviço 
extra gratificado potencializando o 
policiamento”, afirmou.

 O coronel Vinícius disse que, es-
pecificamente em Manaus, serão 
intensificadas as barreiras policiais 
em todas as zonas da cidade, com 
reforço nas áreas onde o serviço de 
inteligência indicar. 

 “As nossas forças especializadas, 
somando-se a nossa tropa conven-
cional, farão esforço conjunto com 
a Polícia Civil, com o Detran, de ma-
neira integrada, faremos uma grande 
operação que vai se estender até 

na segunda-feira, garantindo a se-
gurança pública daqueles que não 
vieram para Parintins e continuam 
em Manaus”, acrescentou o coronel.

De acordo com o diretor do poli-
ciamento do interior, delegado Gui-
lherme Torres, a atuação da Polícia 
Civil ocorrerá em duas frentes. “A 
primeira será fazendo o trabalho 
de polícia judiciária, cumprimento 
de mandado de busca e prisão. E 
nessas mesmas áreas a PM vai 
fazer a ação ostensiva, fazendo as 
abordagens, fazendo a presença 
nesses locais em que foram deli-
mitados como pontos mais críticos 
de atuação do tráfico”, relatou.
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Bumbódromo pronto
Em Parintins, está tudo pronto 

para o início, nesta sexta-feira 
(24), do 55º Festival Folclórico 
de Garantido e Caprichoso.

O Governo do Amazonas con-
cluiu ontem todos os serviços 
ao Centro Cultural de Parintins 
(Bumbódromo) para a grande 
festa que se estenderá até 
domingo (26).

Conforme o secretário de 
Cultura e Economia Criativa do 
Amazonas, Marcos Apolo Muniz, 
100 trabalhadores foram con-
tratados para executar os ser-
viços de reforma e manutenção, 
sendo 70 deles trabalhadores 
parintinenses. 

01 em Parintins
O senador Flávio Bolsonaro 

(PL-RJ) deverá desembarcar 
hoje em Parintins para assistir 
as apresentações dos bumbás 
Caprichoso e Garantido no 55º 
Festival Folclórico da Ilha Tupi-
nambarana.

Pré-candidato ao Senado, 
o coronel Alfredo Menezes 
(PL) confirmou à coluna que 
estará presente hoje na Ilha 
Encantada.

Palanques 
Em entrevista, ontem, à Rá-

dio Difusora do Amazonas, o 
ex-presidente Lula disse que 
o palanque com o PSD do se-
nador Omar Aziz está pratica-
mente certo.

Entretanto, reconheceu 
embaraços para a composi-
ção com o MDB do senador 
Eduardo Braga, embaraços que 
Lula espera superar até o início 
de julho.

Na entrevista, Lula defendeu 
os incentivos fiscais da Zona 
Franca de Manaus, o asfalta-
mento da Br-319 e o prossegui-
mento do processo de demar-
cação de terras indígenas.

4 mil empregos
A reforma da Feira Munici-

pal do bairro São Francisco, na 
Zona Sul, fruto da parceria entre 
o governador Wilson Lima e o 
prefeito David Almeida, vai gerar 
cerca de 90 empregos diretos 
e mais de 4.000 indiretos em 
Manaus.

Há 23 anos a feira não era 
revitalizada.

Mudança
Com o aval da Câmara Mu-

nicipal de Manaus (CMM), a 
Prefeitura de Manaus alterou 
procedimentos nos modais al-
ternativo e executivo do sistema 
de transporte.

Agora, o pagamento da pas-
sagem de ônibus será feita ao 
cobrador no serviço convencio-
nal, e ao motorista, no serviço 
complementar.

Os vereadores Jaildo Oliveira 
(PCdoB) e Joelson Silva (Patrio-
ta) elogiaram o prefeito David 
Almeida pela mudança, que ga-
rantirá três mil postos de tra-
balho que estavam ameaçados 
pela legislação antiga.

Auxílio de R$ 600
Conforme o líder do governo no 

Senado, Carlos Portinho (PL-RJ), 
o Palácio do Planalto discute um 

aumento do Auxílio Brasil, de R$ 
400 para R$ 600.

A medida poderá ser embutida 
na Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) dos combustíveis. 

O Planalto também estuda 
conceder um voucher de R$ 1 
mil mensais a caminhoneiros e 
aumentar o vale-gás a famílias 
de baixa renda. 

Semsa alerta
A Semsa deu um prazo, até o dia 

30 deste mês de junho, para que 
153 mil beneficiários do Auxílio 
Brasil atualizem seus dados no 
programa. Do contrário, ficarão 
sem receber o benefício.

 Até o momento, entre 237.140 
beneficiários, somente 84.071 
estão legais para o recebimento 
do auxílio.

Mais investimentos 
Convênios na ordem de R$111,6 

milhões em investimentos fo-
ram assinados, na quarta-feira 
(22), entre o Governo do Esta-
do e prefeituras de 17 cidades  
do interior.

Segundo o governador 
Wilson Lima, os recursos 
vão apoiar projetos na área 
de produção rural e obras  
de infraestrutura.

 
No setor primário, serão re-

passados mais de R$ 3,6 mi-
lhões oriundos de emendas 
parlamentares dos deputados 
Belarmino Lins (PP), Saulo Viana 
(UB) e Adjuto Afonso (UB).

Infraestrutura
Ontem, em Coari, o gover-

nador Wilson Lima anunciou 
mais de R$ 40 milhões em 
investimentos em infraestru-
tura, incluindo a recuperação 
do sistema viário, de ramais 
e melhorias na iluminação  
pública.

Além do anúncio, Wilson inau-
gurou várias obras na Terra do 
Petróleo envolvendo as áreas 
de saúde e social.

Malafaia desabafa
Acerca dos pastores acusados 

de envolvimento em escândalo 
no MEC, o pastor Silas Malafaia, 
líder da Assembleia de Deus Vi-
tória em Cristo, defendeu o pre-
sidente Jair Bolsonaro e pediu 
“investigação profunda” contra 
o ex-ministro Milton Ribeiro.

Para ele, Ribeiro e os religio-
sos devem assumir seus atos 
se tiverem cometido crime  
de corrupção. 

Em março passado, ao to-
mar conhecimento do episó-
dio, Malafaia desabafou nas 
redes: “Vai fazer um favor aos 
pastores evangélicos no Bra-
sil. Somos mais de 200.000 
pastores no país e não va-
mos tomar lama por causa de  
dois camaradas”.

CPI vai sair 
O líder da oposição no Senado, 

Randolfe Rodrigues, anunciou 
que já possui as 27 assinaturas 
necessárias para instalar a CPI 
do MEC.

Ele assegura que obterá ou-
tras três assinaturas até a pró-
xima terça, antes de protocolar 
o requerimento. 

Péricles vice
O presidente do Diretório 

Regional do PL no Amazonas, 
Alfredo Nascimento, empossou 
ontem o deputado estadual De-
legado Péricles no cargo de vice-
-presidente da sigla.

A posse ocorreu no auditório 
Belarmino Lins, da Assembleia 
Legislativa (Aleam).

O quarto preso
Gabriel Pereira Dantas é 

o nome do quarto envolvido 
na trama que resultou no as-
sassinato do indigenista Bru-
no Pereira e do jornalista bri-
tânico Dom Phillips no Vale  
do Javari.

Gabriel foi preso ontem em 
São Paulo pelo delegado Rober-
to Monteiro de Andrade Junior, 
delegado de polícia de Classe 
Especial.

AM-010 vai virar um ‘canteiro 
de obras’, promete Wilson Lima
Com investimentos da ordem de R$ 343,9 milhões, a Rodovia AM-010 será totalmente 

revitalizada, afirma o governador Wilson Lima (UB). Com o fim do período invernoso, ele 
garante uma forte mobilização de operários e máquinas na estratégica rodovia que liga 
as cidades de Manaus e Itacoatiara.

Serão executadas quatro frentes de pavimentação, além de tapa-buraco, limpeza de 
dispositivos de drenagem, roçagem e limpeza lateral ao longo de toda a AM-010.

Uma rodovia possui uma vida útil de 10 anos, mas a AM-010 encontra-se abandonada 
há décadas. Wilson diz reconhecer essa realidade e assegura que agora, aproveitando o 
verão, vai resgatar a rodovia. “A AM-010 vai virar um grande canteiro de obras”, destaca.

Às iniciativas de fomentar o turismo no Amazonas. Como forma de 
potencializar o mercado regional, o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus) 
vai realizar a 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de 
Aventura da Amazônia (1ª FPEA), A 1ª FEPA está confirmada para ser 
realizada nos dias 18, 19 e 20 de agosto, no Centro de Convenções 
Vasco Vasques (CCA2), em Manaus.

À transfobia que é latente em Manaus e leva a assassinatos recor-
rentes na cidade, onde a maioria desses crimes passa impunes e sem 
investigação adequada. Um dossiê da Associação Nacional de Travestis e 
Transexuais (Antra) revelou que o Brasil é o país que mais mata pessoas 
trans no mundo,. Apesar de o país não saber exatamente quantas são 
e nem como vivem as brasileiras e os brasileiros trans, a ANTRA estima 
que cerca de 1,9% da população pertença à comunidade.
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Investindo em pesquisas 
Recentemente, o governador Wilson Lima participou da 

Chamada Amazônia +10, um desdobramento do Programa 
Amazônia +10, lançado em Reunião Anual da Força-Tarefa 
de Governadores pelo Clima e Florestas (GCF Task Force), 
em março deste ano, em Manaus. Na ocasião, ele anunciou 
investimentos de R$ 5 milhões em pesquisas visando ao 
incremento de projetos sustentáveis no Amazonas.

Ao todo, os participantes do Fórum Nacional Consecti e 
Confap destacaram o total de R$ 52 milhões a serem in-
vestidos na chamada do Programa Amazônia +10. No even-
to, a diretora-presidente da Fapeam e vice-presidente do 
Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa (Confap), Márcia Perales Mendes Silva, enfatizou 
os aportes de recursos, oriundos de São Paulo e de estados 
nordestinos, que vão turbinar projetos verdes na Amazônia.

“Nós hospedamos o maior banco genético do mundo, a 
maior província mineral, uma imensurável biodiversidade, 
mas nós também temos uma população de 35 milhões de 
pessoas na Amazônia Legal composta por povos originários, 
comunidades remanescentes dos quilombolas, comunida-
des extrativistas, ribeirinhos, caboclos, seringueiros, entre 
outros. Temos mais de 200 mil indígenas e 180 povos indíge-
nas que falam diferentes línguas”, disse Márcia, empolgada 
com o programa inovador.

Entretanto, para que tais projetos preponderem na re-
gião, torna-se imperativo um elenco de ações que ci-
vilizem e modernizem, por exemplo, as regiões rurais 
do Amazonas, onde ainda preponderam as relações 
selvagens do velho capitalismo. E isso só será possí-
vel com fortes investimentos em educação e seguran-
ça. Essa é a base estratégica para avanços maiores. 

“Tenhamos calma”
Senador Marcos Rogério (PL-RO) defende investigações no MEC, mas sem conclusões antecipadas

Temor é de onda de prisões por motivação eleitoral
A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro para ele não “destruir” ou “ocultar” supostas provas, 

mesmo que não tenha ocorrido tentativas assim em quatro meses de investigação, deu ao gover-
no a certeza de que vem aí uma onda de sentenças contrárias ao governo, incluindo prisões, com 
o objetivo enfraquecer a reeleição de Jair Bolsonaro. “Vamos medir nesta campanha o quanto o 
Judiciário vai interferir no processo eleitoral”, disse ontem o líder do governo na Câmara, deputado 
Ricardo Barros (PP-PR).

Ativismo 
Para Barros, o juiz prendeu 

o Ribeiro por ativismo político, 
como medidas que quis impor 
ao presidente, na pandemia, sem 
ter essa competência.

Veia esquerdista
“O juiz tem a veia da esquerda 

e pretendeu, com a prisão do 
ex-ministro, produzir danos po-
líticos ao presidente Bolsonaro 
e aliados”, disse o líder.

Prisão ‘vai que...’
O juiz criou a prisão “vai que....”: 

alegou periculum libertatis de 
Ribeiro. Ou seja, por ter sido 
ministro, ele poderia ocultar ou 
destruir provas.

Afinidades
Sintonizado com as alegações 

da oposição contra o governo, 
o juiz disse que a investigação 
poderia ser afetada por um tal 
“gabinete paralelo”

CPI do MEC ou da Petrobras 
podem furar a fila

Deputados colhem assinatu-
ras para abrir a CPI da Petrobras, 
enquanto senadores tentam 
instalar a CPI do MEC. É possível 
que ambos tenham sucesso e, 
mais uma vez, furem a fila como 
aconteceu com a CPI da Pan-
demia. No Senado, há duas co-
missões aguardando instalação 
para investigar desmatamento e 
queimadas ilegais na Amazônia, 
mas como o palco do MEC ren-
de holofotes maiores, deve ter 
prioridade e passar à frente. Na 
Câmara, há seis pedidos de CPI 
que aguardam instalação.

Medo do Barroso
Presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco confirmou que, se a CPI 
tiver assinaturas, será instalada. 
A situação da Amazônia não é 
emergência?

Na gaveta
Na Câmara, a fila tem CPI de 

exploração sexual de crianças, 
relações financeiras entre Bra-

sil-Cuba, das passagens aéreas, 
da ‘Vaza Jato’ etc.

Curiosidade
A Câmara tem 15 comissões 

especiais para analisar PECs na 
fila de instalação, incluindo uma 
que versa justo sobre depoimen-
tos em CPIs.

Culpa da vítima
Os que roubaram a Caixa po-

dem ficar tranquilos. O Ministério 
Público Federal (MPF) pretende 
que o “banco social” pague R$5 
bilhões pela corrupção do perí-
odo em que os governos do PT 
a saquearam. 

Outros tempos logo ali
Ao menos oito ex-ministros dos 

governos do PT foram presos en-
tre 2015 e 2018: Paulo Bernardo, 
Guido Mantega, Antonio Palocci, 
José Dirceu, Wagner Rossi, Ged-
del Vieira Lima, Antonio Andrade 
e Neri Geller.

Interdependência
Presidente do Cidadania, Ro-

berto Freire explicou por que Lula 
saiu em defesa da investigação e 
contra prisão de Milton Ribeiro. 
“Solidariedade dos que sabem o 
que é corrupção. Se Bolsonaro 
cair, cai Lula também”.

Anderson na garupa
O presidente Bolsonaro fez 

questão de convidar para sua 
garupa, na motociata de Caru-
aru, o pré-candidato que apoia 
ao governo de Pernambuco, An-
derson Ferreira (PL), em cuja 
vitória ele aposta.

Gabinete do ódio
O empresário Luciano Hang 

acrescentará R$25 mil ao obeso 
saldo bancário: é o valor que o 
ativista do PT Gregorio Duvivier 
terá de pagar por incitação à 
violência, ao pregar o assassinato 
do “veio da Havan”.

Um faz, outro desfaz
Após o líder do governo no 

Senado, Carlos Portinho (PL-RJ) 

anunciar a lei do “voucher cami-
nhoneiro”, virou piada na internet 
o eventual anúncio da Petrobras 
de uma “taxa exclusiva para ca-
minhoneiros”.

Feliz da vida
Ex-ministro do Turismo e pré-

-candidato ao Senado, Gilson 
Machado também pegou caro-
na de Bolsonaro na motociata. 
“Primeira vez na história, um 
presidente vem no São João de 
Caruaru”, exultou.

Percepção mudou
Pesquisa Rasmussen, nos Es-

tados Unidos, identificou que a 
percepção de quem está “ven-
cendo a guerra” virou: em maio, 
era Ucrânia 25% a 15% da Rússia. 
Inverteu em junho: Ucrânia 14% 
contra 24% da Rússia.

Pensando bem...
...o procurador tinha que ser 

levado a uma prisão comum, para 
ver o que acontece com quem 
bate em mulher.

PODER SEM PUDOR
Que satisfação!
Quase um ano depois da morte 

do chefe político nordestino Pe-
dro Badoque, uma comissão de 
inquérito da ditadura sugeriu o 
confisco dos seus bens. Ministro 
da Justiça, Petrônio Portella te-
mia uma injustiça contra a família 
do morto. Pediu provas. E um 
atestado de óbito. Dias depois, 
ele recebeu um ofício da Polícia 
Federal: “Senhor Ministro, temos 
a satisfação de encaminhar o 
laudo cadavérico do sr. Pedro 
Badoque” etc. Petrônio sapecou 
um despacho na parte de cima do 
papel: “Que mórbida satisfação!”

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

A SENHORA ESPERANÇA

Carmen Novoa

Não sei como é que o 
tempo passa tão depressa! 
Se eu viver cem anos, espe-
ro que isso não aconteça-
-jamais vou esquecer o ano 
que passou. E até agora, não 
são muitas as perspectivas 
para um ano melhor.

Até em sonho estou co-
meçando a ver que já se 
foram meus caros confra-
des e outros que estão me 
deixando doido com suas 
maquinações em Roma. 
Minha pobre congregação 
está passando por dias di-
fíceis, juntamente com a 
Regra modificada. A ideia 
de uma nova assembleia 
me causa horror. De certo 
modo trazem mais males 
que bens. O fato é que em 
1764 eu abandonei o grupo 
todo na assembleia. Você 
acredita que já naquela 
época havia um complô 
para me derrubar? Chega-
ram ao ponto de questionar 
a validade da minha posi-
ção como Superior Maior e 
bispo diocesano ao mesmo 
tempo. Meu amigo, o papa, 
sem hesitação pôs fim à 
discussão e permaneci nos 
dois cargos, citando alguns 
itens, e adulam os ministros 
diminuindo outros, estão 
conseguindo uma só coisa: 
isto é, deixar o santo padre 
o papa cada vez mais zan-
gado. Ai de mim!

Lendo um livro de Santo 
Afonso de Ligório “Memó-
rias de outono” veio-me à 
cabeça palavras suas que 
o ditado diz “mudam os 
tempos, a tecnologia e a 
ciência, mas o homem não 
muda em seus princípios 
que acham certos”. 

Ouvi de um sacerdote. 
“Eles são os tempos de mis-
sionareidade de sair atrás 
dos necessitados. E os que 
são impedidos fisicamente, 
qual o seu lugar? Santo 
Afonso (1º de agosto seu na-
talício). Ele responderia as-
sim “Escrevam e com poesia 

esta envolve o coração com 
emoção e não o deixa en-
durecer durante as adver-
sidades. Explicava Tomás 
Moro que queria denunciar 
esses excessos de poder, a 
obsessão pelo materialis-
mo em detrimento do co-
letivo segundo o Evangelho 
cristão. Até com premoni-
ções extraordinárias como 
aconteceu com Jonh Le-
non depois de ter escri-
to IMAGINE (Sua sublime 
melodia) que a compusera 
de um sonho quase vívido. 
Também ALBERT EISTEIN 
assegurou ao mundo que 
sua teoria da relatividade 
foi inspirada de uma série 
de sonhos que teve entre 
abril e junho de 1905.

Gustavo Adolfo Béquer 
poeta, jornalista e memo-
rialista espanhol do século 
15 “A ESPERANÇA e a voz 
secreta da imortalidade”. 
ESPERANÇA cujo símbolo 
é uma âncora a significar 
que o navio jamais ficará à 
deriva se as âncoras esti-
verem presentes.

O escritor português An-
tonio Lobo diz que nosso 
coração é do tamanho de 
nosso punho fechado e eu 
ao abrir esse livro Memórias 
de Outono foi epifânico. Ali 
ele sempre deixava esca-
par a virtude inestimável 
do escritor-poeta de todas 
as esperanças.

E falava. “Que Deus nos dê 
sua graça e a sua benção e 
sua face resplandeça sobre 
nós”. (Salmo 66, 2). No mo-
mento atual acho impres-
cindível dizer de São Afonso 
já de idade, vivia em uma 
cadeira de rodas. “Evangeli-
zando a todos os alunos do 
seminário e congregação. 
Chamava a oração de “o 
grande meio de salvação”.

Bom é verificar sua TE-
OLOGIA MORAL. “A minha 
principal Teologia Moral... 
Dizia ele nestas MEMÓRIAS 
DE OUTONO.

Teóloga e membro da academia brasileira de letras
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Governador Wilson Lima lança 
pacote de R$ 22 milhões para Coari
Fazem parte do pacote 
a recuperação do sis-
tema viário de quatro 
bairros e a moderniza-
ção de sistema de ilumi-
nação pública em LED 

O governador Wilson Lima 
lançou, nesta quinta-
-feira (23), um novo pa-
cote de investimentos 

em infraestrutura para Coari (a 
363 quilômetros de Manaus). Os 
anúncios ocorreram durante via-
gem do governador ao município, 
que também recebeu a edição do 
mutirão de serviços Governo Pre-
sente. Os novos projetos incluem 
a recuperação do sistema viário 
de quatro bairros e a moderni-
zação do sistema de iluminação 
pública com luminárias de LED.

Durante agenda na cidade, o 
governador também assinou a 
ordem de serviço para reforma 
do Centro de Educação de Tempo 
Integral (Ceti) Manuel Vicente  
Ferreira Lima.

“A gente vai colocar também 
iluminação LED aqui no municí-
pio. Já estamos com a estrutura 
pronta em Manaus para man-
dar. É um trabalho que a gente 
faz em aproximadamente vinte, 
trinta dias. De noite aqui vai ser 
tipo dia. Também assinamos al-
guns convênios importantes para 
recuperação do sistema viário”,  
destacou o governador.

Para pavimentação, estão pro-
gramados R$ 14 milhões. Serão 
recuperadas ruas dos bairros 
Nazaré Pinheiro; Grande Vitória; 
Ciganópolis e Urucu. Os recursos 
serão repassados ao município 
por meio da Unidade Gestora de 
Projetos Especiais (UGPE), em 
um convênio firmado entre o 
governador e o prefeito Keitton 
Pinheiro.

Em 2019, o Governo do Estado 
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concluiu a pavimentação de outra 
parte do sistema viário do muni-
cípio com o investimento de R$ 
13 milhões por meio da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura e da 
Região Metropolitana (Seinfra).

O governador destacou que 
há outros dois convênios com 
o município para a recuperação 
de ramais. Por meio da UGPE, o 
Estado está repassando recursos 
para a prefeitura pavimentar os 
ramais Paraíso e Chico da Voz, 
localizados na Estrada Mamiá; e 
o Sol Nascente, Tarcísio e Bom Vi-
ver, que ficam na estrada Itapeuá. 
Nesses projetos, estão sendo in-
vestidos R$ 24 milhões.

O governo estadual também 
está pavimentando a Estrada 

Coari-Itapeuá. O investimento, 
por meio da Seinfra, é no valor 
de R$ 20 milhões, os serviços 
contemplam 19,94 quilômetros 
e a obra apresenta o percentu-
al de 67,44% de execução, com 
previsão de conclusão para de-
zembro deste ano. A estrada vai 
interligar o município de Coari à 
comunidade de Itapéua.

Wilson Lima anunciou que, em 
setembro, o Ilumina +Amazonas 
chega a Coari com investimento 
de R$ 8 milhões. Serão substi-
tuídos, aproximadamente, 3.770 
pontos de iluminação pública. 
Luminárias antigas darão lugar 
ao LED, tecnologia mais econô-
mica e potente. Os trabalhos são 
coordenados pela UGPE.

Setor primário
Durante o Governo Presente, o 

Governo do Amazonas beneficiou 
instituições e associações ligadas 
à produção rural de Coari. Para a 
Associação União das Comunida-
des Indígenas e não Indígenas do 
Rio (Copea-Aucinirc), foi entregue 
um cheque no valor de R$ 60 mil. 
Coari será o segundo município a 
receber a subvenção do pesca-
do, atendendo a um total de 94 
pescadores. A entrega do Estado 
é por meio da Agência de Desen-
volvimento Sustentável (ADS).

Pelo Fundo de Promoção Social 
e Erradicação da Pobreza (FPS) fo-
ram entregues um veículo Ducato 
Minibus para Colônia de Pescado-
res Profissionais e Artesanais de 
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Prefeitura e Suframa avaliam investimentos de R$ 838 milhões 
DIVULGAÇÃO

O encontro teve o objetivo de avaliar uma pauta com 31 projetos industriais

DESENVOLVIMENTO 

A Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Empreendedorismo e 
Inovação (Semtepi), participou 
nesta quinta-feira, (23), da 304ª 
reunião ordinária do Conselho 
de Administração da Suframa 
(CAS), realizada de forma virtu-
al, por meio de videoconferên-
cia.  O encontro teve o objetivo 
de avaliar uma pauta com 31 
projetos industriais, de serviços 
e agropecuários, fortalecendo 
o desenvolvimento econômico 
na capital e no Estado. 

O encontro contou com a par-
ticipação do titular da Semtepi, 
Radyr Júnior, representando o 
prefeito de Manaus, David Al-
meida. Os projetos avaliados 
na reunião totalizam investi-
mentos superiores a R$ 838 
milhões, bem como estimam 
faturamento adicional de R$ 
2,83 bilhões e a geração de 1.392 
empregos na área incentivada 
da Zona Franca de Manaus nos 

próximos anos.
“Participamos da aprovação 

desses projetos de grande 
importância para o desenvol-
vimento econômico da capi-
tal. A expectativa é de que 
mais de 1.300 empregos se-
jam gerados na Zona Franca 
de Manaus. Seguindo a deter-
minação do prefeito David Al-
meida, vamos defender esse 
modelo econômico e mostrar 
esses grandes resultados”,  
afirmou Radyr.

A reunião foi presidida pela 
secretária especial de Produ-
tividade e Competitividade do 
Ministério da Economia, Da-
niella Marques Consentino. 
Também estiveram participan-
do o titular da Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus 
(Suframa), Algacir Polsin, e 
demais conselheiros represen-
tantes de órgãos ministeriais, 
governos estaduais e entidades 
de classe, entre outros.

Pacote engloba os setores de pesca, iluminação, pavimentação e benefícios para produtores rurais 

Coari Z-56 e um carro Fiat Argo, 
para dar suporte aos profissionais 
da Agência de Defesa Agropecuá-
ria e Florestal (Adaf).

Por meio do Instituto de De-
senvolvimento Agropecuário e 
Florestal Sustentável do Ama-
zonas (Idam) e da Agência de 
Fomento do Amazonas (Afeam), 
Wilson Lima liberou operações 
de Crédito Rural no valor de R$ 
349,9 mil, focados em incentivos 
aos negócios ligados à pesca e à 
agricultura.

Ainda durante o evento, foram 
entregues 112 Cartões do Pro-
dutor Primário (CPP) e 20 De-
clarações de Aptidão ao Pronaf 
(DAP) para beneficiar os produ-
tores rurais.
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Estado brasileiro relega a Amazônia 
à lata de lixo da história 
Não data de hoje a omissão do 

Estado brasileiro com relação 
à Amazônia e ao Amazonas, em 
especial. E os recentes aconte-

cimentos envolvendo o assassinato do 
indigenista Bruno Pereira e do jornalista 
britânico Dom Philips, na Terra Indígena 
Vale do Javari, na Tríplice Fronteira do 
Brasil com o Peru e a Colômbia, rea-
cendem a polêmica sobre o infortúnio 
da região há mais de um século.

Se ontem, a luta era contra as tenta-
tivas de tomada da região por uma série 
de atos dos Estados Unidos, inclusive por 
meio do Instituto da Hileia, no início dos 
anos 40, hoje a luta é contra o crime orga-
nizado que cada vez mais expande e for-
talece os seus tentáculos, por exemplo 
no Alto Solimões e no Vale do Javari, no 
Amazonas, onde os negócios dos barões 
das drogas se associam a uma famige-
rada rede de esquemas transnacionais 
abrangendo não somente drogas, mas 
também a exploração ilegal de minérios 
e madeiras, além do tráfico de armas.

A propósito da grave situação, em que a 
impunidade dos criminosos se confunde 
com a incompetência e a omissão do Go-
verno Federal, provocando, infelizmente, 
tragédias como a que vitimou Bruno e 
Philips, a diretora-executiva da Anistia 
Brasil, Jurema Werneck, manifestou à 
imprensa: “O Brasil é um dos países que 
mais matam ambientalistas e defen-
sores de direitos humanos em todo o 
mundo, e essa realidade é consequência 
de uma política que promove ataques 
à legislação ambiental, desmantela as 
instituições de promoção e proteção dos 
direitos dos povos indígenas e criminaliza 
as lutas e organizações populares”.

Olho vivo da ganância
Detentora de recursos naturais fa-

bulosos, com  potencialidades minerais 
indescritíveis e dona da mais pujante 
biodiversidade do planeta, sem contar 
seus indescritíveis mananciais de água 
doce, a Amazônia sofreu agruras no 
passado para sobreviver às investidas 
norte-americanas, como registraram 
Arthur César Ferreira Reis, ex-governa-
dor do Amazonas, historiador, escritor 
e pesquisador, autor de obras como “O 
Processo Histórico da Economia Ama-
zonense” (1944), e Samuel Benchimol,  
estudioso da maior respeitabilidade, não 
mais importante que Reis e que escreveu 
obras marcantes sobre a região, tais 
como “Problemas de Desenvolvimento 
Econômico: com especial referência ao 
caso amazônico” (1957).

Reis e Benchimol abordam, em seus 
trabalhos, como ocorreram os fatos da 
famosa Revolta da Cabanagem, datada 
de 1835, um evento sucedido em Belém 
do Pará, mas cuja repercussão calou 
fundo na opinião pública amazonense 
e apavorou o presidente da República 
da época.

A Cabanagem teve como líder o cea-
rense Eduardo Nogueira, o Angelim, que 
recusou a proposta americana de sepa-
rar do Brasil uma considerável área da 
Amazônia em troca do apoio estrangeiro 
à causa dos cabanos. 

Se a proposta estrangeira não vin-
gou, a verdade é que forçou o governo 
brasileiro a abrir o Rio Amazonas à na-
vegação internacional. Destacaram-se 
nessa empreitada figuras como o Barão 
de Mauá e o poeta Joaquim Serra que 
chegou a celebrar, em pomposos versos, 
a hospitalidade dos povos amazônicos 
aos estrangeiros. 

“Nações do mundo, várias, entrai, sêde 
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bem vindas às plagas amazônicas imen-
sas, ricas, lindas! Missão audaz e bélica 
não é que aqui vos traz... Vindes saudar o 
Império, saudar vindes a Paz! Recebe-vos 
com júbilo o povo brasileiro; na guerra 
altivo, indômito, na paz hospitaleiro! Bem 
vindos sejam os hóspedes! O rio é franco, 
entrai! O colossal mistério abriu-se, ad-
mirai! Cortem as águas do rio, êle festeja 
essa armada de paz, bem vinda seja. No 
amplexo patriótico, que dás-nos liberal, 
nós vemos o prenúncio da paz universal! 
O dia de hoje fúlgido é data memorável; 
penhor seja perpétuo da paz a mais 
estável! E venha a paz à História gravar 
com o seu buril a mais brilhante página 
das glórias do Brasil!”. 

Não demorou para que os estrangeiros 
agradecessem a hospitalidade verde-
-amarela levando, nos porões de navios 
ingleses, sementes da Hevea Brasiliense 
para terras da Malásia, pondo fim ao rico 
ciclo da borracha nas cidades de Manaus 
e Belém.

A seguir, os norte-americanos vol-
taram a atacar as riquezas da região, 
desta vez por meio de uma colônia em 
Santarém, segundo Arthur Reis. A nova 
investida não prosperou, da mesma for-
ma como Plácido de Castro, em 1906, 
frustrou outra ação do governo esta-
dunidense que queria, a ferro e fogo, 
a hegemonia de larga faixa de terra na 
divisa com o Amazonas e a Bolívia.

Planos fracassados 
Na época, para evitar novos ataques da 

América do Norte contra as riquezas de 
Acre, Amazonas e Pará, e sentindo o revés 
sofrido com a perda do monopólio da 
borracha, o Governo Federal adotou uma 
série de medidas objetivando garantir  a 
segurança da região para o Brasil. Arthur 
Reis escreveu sobre as medidas: “Com a 
imigração das héveas e a implantação, 
no Oriente, da produção da borracha, 
sentiu o Brasil que um dos elementos 
constitutivos do binômio borracha-café, 
que sustentava financeiramente o país, 
permitindo-lhe as reformas materiais 
que se operavam, estava perdido se 
não ocorresse uma política de Estado 
imediatista e de sentido global”.

A política dita urgente foi anunciada 
pelo presidente Hermes da Fonseca 
através da Lei 2.542-A, de 05 de janeiro 
de 1912. Era o primeiro plano de valoriza-
ção econômica da Amazônia, que, entre-
tanto, de acordo com Samuel Benchimol, 
acabou não sendo executado como de-
veria, mergulhando a Amazônia em séria 
crise por mais de 30 anos. Arthur Reis 
explicou o fracasso do plano: “O plano 

elaborado era extenso e, se executado, 
teria garantido ao Brasil uma Amazônia 
realmente em novas dimensões. Por 
incrível que pareça, decorrido, porém, um 
ano de lançamento do plano de ação do 
‘Orçamento da União’ não constou mais 
a dotação pertinente”.

Trata-se do primeiro boicote do Go-
verno Federal à Amazônia, que, sem a 
borracha, amargou absurda decadência 
econômica, o que acirrou os problemas 
sociais no campo onde as relações sociais 
eram tão selvagens quanto hoje. 

Mas, se as medidas federais para 
reoxigenar a economia amazônica fra-
cassaram, as empreitadas estrangeiras 
sobre a região prosseguiram, preten-
dendo tornar a Amazônia patrimônio 
internacional. Em 1919, na Conferência de 
Paz, em Genebra, que selava o fim da 1ª 
Grande Guerra, o presidente dos EUA, W. 
Wilson, propôs abertamente a interna-
cionalização do continente amazônico. 
Ele não conseguiu o intento, mas obte-
ve graciosa autorização governamental 
para pesquisar petróleo, que também 
despertava a cobiça inglesa no período. 
As pesquisas seriam interrompidas em 
1930 com a deflagração da Revolução 
de Getúlio Vargas.

O Discurso do Rio Amazonas
Em 1940, Vargas chegou ao extre-

mo do seu nacionalismo, proferindo 
em Manaus o antológico Discurso do 
Rio Amazonas, assim analisado por Sa-
muel Benchimol: “Se poucos resultados 
econômicos foram obtidos, a exortação 
serviu para criar uma mística e abrir 
caminho para a ação política posterior, 
nas décadas subsequentes. No entanto, 
é de justiça salientar que nessa fase foi 
que se efetivou uma providência política 
difícil e ousada, tendo em vista o status 
quo de organização político-territorial da 
região, com a criação dos Territórios de 
Guaporé, Rio Branco e Amapá, em 1943”. 
Esses territórios são hoje os estados de 
Rondônia, Roraima e Amapá.

Conforme Benchimol, o Discurso do 
Rio Amazonas deu alento ao resgate 
do tempo perdido com a debacle da 
borracha. Nos anos 40, com as demandas 
surgidas em virtude da 2ª Guerra Mun-
dial, houve uma tentativa de retomada 
da produção da borracha, mas o que 
feneceu com o fim do conflito em 1945.

Ainda nos anos 40, os norte-ame-
ricanos voltariam à luta para tomar a 
Amazônia, agora através do projeto 
denominado Instituto Internacional da 
Hileia Amazônica, barrado no Congresso 
Nacional pelo então deputado mineiro 

ALESSANDRA CAMPÊLO 
formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com Especialização em Gestão Governamental. Foi Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer (SE-
JEL) e secretária da Secretária de Assistência Social (SEAS), Amazonas. Atualmente é deputada estadual pelo Amazonas.

Parintins e o festival folclórico que orgulha um estado inteiro
Depois de dois anos de paralisação por 

causa da pandemia da Covid-19, o Festival 
Folclórico de Parintins está de volta neste 
fim de semana e simboliza um momento 
feliz em que o Amazonas se reencontra com 
a sua cultura e as suas raízes. Uma festa 
que orgulha um estado inteiro no ritmo da 
toada de boi-bumbá. 

Ir a Parintins é um tipo de viagem que todo 
brasileiro deveria fazer pelo menos uma vez 
na vida. Como amazonense, tenho muito 

orgulho de conhecer a Ilha Tupinambarana. 
E não falo da festa somente, mas a sua gente 
tão acolhedora e criativa. É impossível viajar 
– de barco, de preferência – para Parintins 
e não se sentir abraçado logo na chegada. 

Os moradores da cidade do Baixo Ama-
zonas talvez tenham sido os mais atingidos 
pelos efeitos socioeconômicos da pande-
mia, por isso me empenhei bastante em 
trabalhar como deputada e secretária pela 
destinação de recursos ao município. Au-

xílios emergenciais, Prato Cheio, emendas 
para áreas como Saúde, Assistência Social, 
Educação, Cultura e Qualificação Profissio-
nal de Mulheres. 

A economia de Parintins vive do festival, 
que movimenta o turismo, o comércio e os 
serviços, por isso a realização do evento é 
tão importante para o estado. Emprego e 
renda que dá dignidade para quem mora no 
lado azul do Caprichoso e no lado vermelho 
do Garantido.  

Estarei lá em Parintins, se Deus quiser, 
levando ações do mandato durante o dia e, 
à noite, vibrando na Arena com essa gente 
tão querida nesse que promete ser o maior 
festival folclórico de todos os tempos. Os 
artistas parintinenses encantam o mundo 
inteiro com a poesia das toadas e as suas 
alegorias no Bumbódromo. Na Ilha, o calor 
é humano e estar de volta no município 
é retribuir o amor que sempre recebi dos 
moradores. Viva Parintins 2022!

O Vale do Javari ganhou os holofotes do mundo nas últimas semanas

Artur Bernardes, ex-presidente da Re-
pública (1922/1926), que impôs impla-
cável resistência ao projeto. Ele brecou 
a matéria na Comissão de Segurança e 
contou com o apoio político do Estado 
Maior das Forças Armadas para frustrar 
o projeto no Congresso.

Anos depois, em 1967, a Ditadura 
Militar, sob o comando do Marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco 
brindou a Amazônia com a Zona Franca 
de Manaus, que impulsionou o Ama-
zonas e a região, dando esperança de 
que finalmente o governo investiria para 
valer no desenvolvimento do Amazo-
nas. Entretanto, os boicotes políticos e a 
guerra fiscal, encetados pelo Estado de 
São Paulo, engessaram a dinâmica do 
projeto, que jamais alcançou o interior 
do Estado.

Mas o fato é que, desde a Cabana-
gem, a gigantesca Amazônia sofre com 
a omissão do Governo Federal, que sem-
pre devolve às gavetas da República, 
ressalvando-se a ZFM, os projetos que 
ele mesmo começa, mas não termina, 
com propósitos de desenvolver a eco-
nomia da região. 

A histórica indiferença federal, certa-
mente, suscita questionamentos, até a 
polêmica do separatismo, sobretudo em 
um contexto onde o poder do Estado é 
substituído pelo crime organizado, que 
transformou a Terra Indígena Vale do 
Javari, uma área de 85.445 km2, em 
paraíso de negócios milionários ilegais. 

O desmonte dos órgãos ambientais 
no Javari é prova de que o desinteres-
se federal pela Amazônia é recorrente, 
atendendo à sanha das regiões Sul e Su-
deste, para as quais a concorrência de um 
estado com potencialidades fantásticas, 
como o Amazonas, lhes colocaria em 
uma situação de evidente desvantagem, 
podendo custar-lhes a perda do controle 
do processo econômico e industrial na-
cional. Por isso o boicote ao modelo Zona 
Franca de Manaus e à BR-319. 

Para tais regiões, manter o Amazonas 
isolado e adormecido é tudo. O isolamen-
to, com o Estado vivendo somente das 
migalhas que caem do Poder Central, é 
tudo para que seus adversários, ou ini-
migos, possam preservar o monopólio do 
poder federativo em suas mãos. E, então, 
fecham os olhos para o crime organizado 
na Tríplice Fronteira, hoje uma terra de 
ninguém. Sob sua influência, o Palácio 
do Planalto ataca ferozmente a ZFM 
e só age contra os crimes ambientais 
quando a opinião pública internacional 
o pressiona. Política oficial, de verdade, 
para aplacá-los e criar um plano de 
desenvolvimento econômico com bases 
sustentáveis na Amazônia, que apresen-
ta alternativas à ZFM, nem pensar.

Terra de ninguém
Como nos tempos de Hermes da 

Fonseca, a Amazônia, agora em tem-
pos de Jair Bolsonaro, continua sendo 
uma espécie de terra de ninguém, sem 
nenhuma organização fundiária e uma 
economia que não se moderniza e não 
evolui devido ao quadro de insegurança 
jurídica que marca a guerra fiscal com 
São Paulo e a política federal em relação 
à região.

O que acontece hoje no Vale do Javari 
é consequência de todos esses males, 
males que o crime organizado aproveita 
com oportunismo e eficiência para forta-
lecer e expandir seus negócios. Foi o que 
fez quando Bolsonaro assumiu o poder 
em 2019 e reduziu a pó a infraestrutura 
dos órgãos ambientais, escancarando o 
Javari à rede de transações ilícitas.

Ao transformar a Funai em instrumen-

to hostil à causa indígena e acabar com 
os projetos de assentamentos e piscicul-
tura, o governo agravou um quadro que, 
se já era dantesco, ficou pior. Sem terra 
para morar e sem pesca para comer e 
sobreviver, os ribeirinhos entraram em 
conflito com os indígenas e foram cair 
nos braços do crime. 

Com o jogo político a seu favor, os crimi-
nosos cooptaram lideranças ribeirinhas 
e expandiram suas atividades, passando 
a investir pesado no tráfico de armas, 
de animais silvestres, na pesca ilegal e 
nos garimpos. Atualmente, na Tríplice 
Fronteira prevalece a força de facções 
como o Primeiro Comando da Capital 
(PCC) e Comando Vermelho (CV), que 
saíram das favelas de São Paulo e Rio de 
Janeiro para enriquecer emna Amazônia. 
Afinal, as fronteiras seguem abertas e os 
serviços de inteligência do Poder Central 
inexistem para aquilo que seria o com-
bate ao absurdo comércio das drogas 
ilícitas pelas divisas, principalmente, do 
Estado do Amazonas.

Falta inteligência
Aliás, a falta de inteligência é o que de-

terminará o encerramento, pela metade, 
do caso do duplo assassinato de Bruno 
Pereira e Dom Philips. Como suspeitam 
os ambientalistas, tudo deverá se en-
cerrar mesmo no processo de resgate, 
na identificação dos corpos e no indicia-
mento dos irmãos assassinos Amarildo 
e Oseney da Costa de Oliveira.

Talvez por isso, consciente de que 
o caso se restringiria apenas à ações 
superficiais para atender, quem sabe, 
às pressões internacionais, o especialis-
ta em assuntos indígenas e presidente 
da Associação Nacional dos Procura-
dores da República, Ubiratan Cazetta, 
desabafou à CNN Brasil: “Assim que o 
caso Bruno e Dom passar, a Amazônia  
será esquecida”.

Realista, Ubiratan não se ilude quan-
to ao desfecho do caso, até porque 
ele sabe como são as bases da rede 
criminosa que domina o Javari e todo 
o Norte amazônico, invadindo terras 
públicas ou indígenas em busca de 
ouro e de tudo o que rende grandes 
dividendos no mercado negro nacio-
nal e internacional. Foi essa rede que 
assassinou Chico Mendes em Xapuri 
em 1988, no Acre, a missionária norte-
-americana Dorothy Stang em Anapu, 
no Pará, e tantos outros mártires que 
ousaram lutar por uma reforma agrária 
que nunca aconteceu e dificilmente 
acontecerá dentro das regras moder-
nas que demandam a atual fase do 
sistema capitalista no mundo. 

Talvez a única certeza é que entidades 
como a Anistia Internacional para as 
Américas e a Global Witness prosse-
guirão sua sina de denunciar mortes 
de ativistas ambientais e de jornalistas, 
como ocorreu com Dom Philips, que 
não se acomodam diante dos crimes 
de lesa-pátria cometidos por governos 
insanos contra o rico patrimônio natural 
amazônico e seus respectivos povos, 
sejam eles indígenas ou ribeirinhos. 

O que nos conforta é que, caso as 
estatísticas de mortes de ativistas e 
jornalistas se elevem no futuro, não 
serão inúteis, pois estarão sempre 
apontando um caminho melhor para 
um país que precisa reorganizar suas 
instituições para poder corrigir viola-
ções ao Estado de Direito perpetradas 
em décadas de impunidade, décadas 
com saques e crimes recorrentes con-
tra o patrimônio da região e que,  não 
obstante, relegaram o Amazonas à lata 
de lixo da História.

Juscelino Taketomi
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No mesmo período, 825,3 mil postos de trabalhos formais foram perdidos no país

EMPREENDEDORISMO POR NECESSIDADE

O agravamento da crise econômica 
em meio à pandemia de Covid-19 
levou ao aumento substancial do 
chamado “empreendedorismo por 
necessidade”. Com a perda do em-
prego e, sem a conquista de novas 
oportunidades, milhares de brasilei-
ros apostaram as fichas em empre-
endimentos próprios para compor 
a renda. É o que aponta a pesquisa 
Estatísticas do Cadastro Central de 
Empresas 2020, e foram divulgados 
na quinta-feira (23) pelo IBGE.

Enquanto 825,3 mil postos de tra-
balhos formais foram perdidos no país 
em 2020 frente a 2019, o número de 
empresas no país cresceu 3,7%, puxa-
do pelo aumento da parcela de em-
presas sem pessoal assalariado que 
avançou 4,3% no período. Segundo 
pesquisadores, foi a primeira vez em 
treze anos de pesquisa que a queda 
no número de assalariados ocorreu 
simultaneamente a um aumento ex-
pressivo no número de empresas.

Houve um incremento de cerca 

de 227,3 mil empresas compostas 
apenas por sócios e proprietários, ou 
seja, sem a contratação de mão de 
obra assalariada, chegando a 7,3 mi-
lhões nessa condição. Já o número de 
empresas com assalariados amargou 
perda em todas as faixas: empresas 
com um a nove assalariados (-0,4%), 
10 a 49 empregados (-5,3%), 50 a 
250 pessoas (-2,3%) e mais de 250 
pessoas (-1,0%).

Segundo o IBGE, esse movimento 
pode ter sido ocasionado por demi-
tidos que tentaram abrir seu próprio 
negócio ou por quem buscava com-
pensar suas perdas de renda.

“É o chamado empreendedorismo 
por necessidade. E geralmente acon-
tece em setores que demandam me-
nos capital intensivo”, explica Thiego 
Ferreira, gerente da pesquisa.

No recorte por setor, a maior queda 
percentual de assalariados foi obser-
vada no segmento de alojamento e 
alimentação (-19,4%), retração recor-
de dessa atividade na série histórica 

iniciada em 2007. Em seguida apare-
ce o setor de artes, cultura, esporte 
e recreação com recuo de 16,4%, 
também recorde na série histórica.

A pesquisa também mostra que o 
salário médio pago pelas empresas 
do país caiu 3% em 2020 frente a 2019, 
chegando a 2,9 salários mínimos. Já a 
massa salarial ficou em R$1,8 trilhão, 
recuando 6% frente a 2019, a maior 
queda na série histórica da pesquisa 
intensificada pela redução no núme-
ro de assalariados.

Medidas emergenciais voltadas ao 
emprego 

A pesquisa também mostra que, 
apesar dos duros impactos da pande-
mia, a redução de pessoal assalariado 
não foi a menor da série histórica. En-
quanto em 2020 houve uma queda 
de 1,8% no pessoal ocupado, quedas 
maiores foram registradas há alguns 
anos durante a crise econômica. Em 
2015, a retração dessa parcela foi de 
3,6%, enquanto em 2016 foi de 4,4%.
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O financiamento visa 
abrir oportunidades 
para pessoas com defi-
ciência no limite de cré-
dito de até R$ 21 mil

membro acaba se dedicando ex-
clusivamente para acompanhar 
a PcD, o que dificulta a perma-
nência em um trabalho formal e 
isso se agrava e acaba compro-
metendo a renda de famílias em 
vulnerabilidade social, portanto 
empreender é um excelente ca-
minho para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas com algum 
tipo de deficiência”, disse.

Segundo dados do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), somente em Manaus, 
existem mais de 1,4 milhão de 
pessoas com algum tipo de de-
ficiência, dos quais, aproximada-

mente 10% fazem parte da Po-
pulação Economicamente Ativa 
(PEA), com idade entre 20 a 49 
anos. Esses indicadores apontam 
a importância de criar oportuni-
dades para que essas pessoas 
vivam com dignidade, gerando 
ocupação e renda.

O titular da Sejusc, Emerson 
Lima, reforça que a linha de crédi-
to para Pessoas com Deficiência 
é uma determinação do Governo 
do Estado e visa melhorar a qua-
lidade de vida não só do público 
PcD, mas dos familiares também.

“Mais Crédito Inclusão veio para 
favorecer os responsáveis legais 

das pessoas com deficiência, as-
sim como também os PcDs au-
tônomos que desenvolvem ativi-
dades produtivas sem ter vínculo 
empregatício. Esse é mais um 
projeto de inclusão social deter-
minado pelo governador Wilson 
Lima em favor do público PcD do 
estado e que também incentiva 
a economia”, afirmou o gestor.

Como contratar o Crédito 
A concessão do financiamen-

to será feita inicialmente pela 
Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania – 
SEJUSC, por meio dos telefones 

(92) 98463-5963 / (92) 98484-
1909 ou presencialmente na Se-
cretaria Executiva de Pessoa com 
Deficiência (SePcD), localizada na 
rua Salvador, nº 456, Adrianó-
polis. O atendimento ocorre de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. O atendimento inicia na 
próxima terça-feira (28).

Lançamento 
O evento de lançamento ocor-

rerá na próxima segunda-feira 
(27), às 16h, no PAC Studio 5, loca-
lizado na Av. Rodrigo Otávio, 3555 
- Distrito Industrial I, Manaus. 
(Durante a inauguração do PAC).

Buscando fortalecer a in-
clusão social para pes-
soas com deficiência, o 
Governo do Estado por 

meio da Agência de Fomento do 
Estado (Afeam) lança na próxi-
ma segunda-feira (27), a linha 
de financiamento “Mais Crédito 
Inclusão”, direcionada para Res-
ponsável Legal de Pessoas com 
Deficiência – PcD ou Pessoas 
com Deficiência autônomos que 
desenvolvem atividades produti-
vas sem ter vínculo empregatício. 
Os proponentes serão atendidos 
inicialmente pela Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos Hu-
manos e Cidadania – SEJUSC, 
parceira da Afeam neste projeto.

O financiamento é permitido 
para aquisição de máquinas e 
equipamentos, manutenção, am-
pliação e modernização da ativi-
dade produtiva e ainda financiar 
as principais despesas/custos 
operacionais necessários para a 
implantação do negócio.

De acordo com o diretor-presi-
dente da Afeam, Marcos Vinícius 
Castro, o “Mais Crédito Inclusão” é 
um estímulo ao empreendedoris-
mo e ao trabalho autônomo, per-
mitindo maior inclusão social para 
pessoas com deficiência (PcD) e/
ou famílias que possuem deficien-
tes físicos e mentais/intelectuais. 

“Entendemos o desafio da in-
clusão nas mais diversas esfe-
ras sociais, nesse sentido, por 
orientação do Governador Wilson 
Lima, disponibilizamos recursos 
para atender famílias que pos-
suem filhos ou dependentes com 
deficiência, normalmente um 

Pessoas com Deficiência ganham 
linha de crédito no Amazonas

MAIS CRÉDITO INCLUSÃO

Empreendimentos sem mão de obra crescem no Brasil

Segundo dados do IBGE, 
somente em Manaus, existem 
mais de 1,4 milhão de pessoas 
com algum tipo de deficiência
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O litro do óleo diesel já custa 
mais do que o da gasolina 
e do etanol em postos de 
combustíveis e supera até 

mesmo o valor cobrado na gasolina 
aditivada em alguns locais, algo 
inédito segundo o Sincopetro (sin-
dicato representante dos postos). 

A situação é um reflexo direto do últi-
mo aumento anunciado pela Petrobras, 
no dia 17, que reajustou em 5,2% o preço 
da gasolina nas refinarias e em 14,2% o 
valor do diesel. Na ocasião, a estatal ale-
gou que o mercado de petróleo passa 
por uma mudança estrutural e que é 
necessário buscar convergência com os  
preços internacionais.

No posto da rede Papa localizado na 
marginal Tietê, na Vila Leopoldina, em 
São Paulo, o litro do diesel tipo S-10 
era vendido por R$ 0,40 a mais do que 
o da gasolina comum, na quinta-feira 
(23). Enquanto a gasolina é vendida por 
R$ 6,69 o litro, o diesel comum custa 
R$ 7,09. No caso das opções de diesel 
e gasolina aditivados, a diferença é de 
R$ 0,30 por litro.

A diferença é ainda maior no Au-

DIVULGAÇÃO

A situação é um reflexo direto do último aumento anunciado pela Petrobras

toposto Brasil, na Vila Guilherme, 
onde o litro do diesel comum está 
custando R$ 7,18, enquanto o litro da 
gasolina comum é vendido a R$ 6,58, 
uma variação de R$ 0,60 por litro.

Há quase 50 anos trabalhando 
no ramo de varejo de combustí-
veis, o empresário Francisco Pereira 
Simão, proprietário do Autoposto 
Novo Mundo, na marginal Tietê, diz 
nunca ter visto o preço do diesel ser 
superior ao da gasolina.

“O preço do diesel sempre foi 70% 
do que era cobrado pela gasolina. Ele 
era vendido quase que no mesmo 
preço do etanol”, diz.

A disparada do preço do diesel 
reflete aperto no mercado interna-

cional do combustível, diante da re-
dução da oferta russa e do aumento 
do consumo para geração de energia 
em países afetados por cortes no 
fornecimento de gás da Rússia.

O preço do diesel nas refinarias 
é historicamente mais alto do que 
o da gasolina, mas a diferença na 
carga tributária fazia com que o con-
sumidor brasileiro pagasse menos  
por este último.

Na primeira semana de junho, segun-
do a Petrobras, cada litro de gasolina 
vendido nos postos tinha R$ 2,44 em 
impostos federais e estaduais. No die-
sel, eram R$ 0,82 — neste caso há hoje 
apenas impostos estaduais, já que o 
governo federal zerou a sua parcela.

As restrições na oferta de diesel 
preocupam o mercado de combustí-
veis no país, que vê riscos de falta de 
produto no início do segundo semes-
tre, principalmente se a temporada 
de furacões forçar a paralisação de 
refinarias nos Estados Unidos.

Reação de internautas nas redes 
sociais

Internautas se manifestaram nas 
redes sociais nos últimos dias indigna-
dos com o preço do óleo diesel sendo 
vendido mais caro do que a gasolina.

Em foto registrada em 21 de junho, o 
internauta Ramon Cujui, de Porto Ve-
lho (RO) destacou a variação no preço 
da gasolina comum e do diesel S-10 

Após reajuste da Petro-
bras, litro do combustível 
supera até gasolina aditi-
vada em alguns estados 
brasileiros, diz Sincopetro

Diesel já custa mais que gasolina 
em postos de combustível

Da redação 

aditivado, vendidos respectivamente 
a R$ 7,05 e R$ 7,65. “Parabéns aos 
envolvidos”, escreveu na publicação.

Em Juazeiro do Norte, no estado 
do Ceará, o litro do óleo diesel já se 
aproxima dos R$ 9. “Isso é inusita-
do”, postou o internauta Rubens.

Morador de São José do Egito, in-
terior de Pernambuco, o internauta 
Jackson Ferreira também destacou 
a variação dos preços. “Jamais vi no 
sertão nordestino, diesel mais caro 
que gasolina”, escreveu.

Distribuidoras dizem que não defi-
nem políticas de preços

Por meio de nota, a Ipiranga in-
formou que pratica uma política de 
preços de forma regular e alinhada 
com os parâmetros vigentes.

Em relação ao preço do diesel em 
comparação ao da gasolina, a empresa 
diz que os mercados são diferentes, 
não competindo entre si, “bem como 
os impactos de custos, que também 
são distintos referentes à refinaria e 
importação. Não há impacto em nossa 
estratégia corporativa ou de pricing”.

A ALE disse que não interfere na 
definição de preços nos postos, que 
têm administrações autônomas.

A Vibra, distribuidora da Petrobras, 
informou que a precificação é livre 
nos diversos mercados e que cada 
revendedor tem níveis de formação 
de custo dos produtos e de competi-
tividade diferentes, o que leva a uma 
diferença nos preços praticados nas 
bombas em todo Brasil.

Alta do preço
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‘Brincantes’ se preparam 
para Festival à distância

Torcedores de Capri-
choso e Garantido que 
não puderam ir a Parin-
tins já têm planos para 
acompanhar o Festival 
na capital, com a família

Maiara Ribeiro

Chegou a hora do 55º Festi-
val Folclórico de Parintins. 
O espetáculo inicia nesta 
sexta-feira (24) e entra 

nos dois dias do final de sema-
na. As “galeras” do Garantido e 
Caprichoso já estão na expecta-
tiva para viver esse momento de 
euforia depois de dois anos sem 
poder estar no Bumbódromo por 
causa da pandemia. No entanto, 
muita gente não pôde compare-
cer à “Ilha da Magia” para desfru-
tar do evento presencialmente.

É o caso do professor Hélder 
Mourão, 31 anos, que não foi ao 
festival por falta de tempo e por 
questões financeiras. Mourão 
disse que sua família toda está 
em Manaus e vão acompanhar 
a transmissão do festival pela 
televisão e internet. O professor 
ressaltou que o evento é uma 
questão de união familiar.

“A gente se junta para assis-
tir, faz comida e bebida. Viramos 
jurados. A gente comenta todos 
os detalhes, acompanhamos o 
que falam pela internet”, relata 
o professor.

Hélder diz que a Covid-19 não 
foi uma influência para que ele, 
junto de sua família, não fosse 
ao Bumbódromo. A expectati-
va é que seu boi (Caprichoso) 
faça uma grande apresentação 
e vença o rival nas três noites 
do festival. 

“É um festival diferente e muito 
importante, então a disputa vai 
ser ainda maior. Mas eu acredito 
que o Caprichoso vença. O boi fez 
ótimas contratações na equipe 
artística. Nossos itens estão óti-
mos, temos um levantador de 

MICHAEL DANTAS/SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Após dois anos de pandemia, o 55º Festival Folclórico de Parintins acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho. O primeiro dia de apresentações é nesta sexta-feira (24)

toadas incrível. E acredito que 
o ensaio técnico do caprichoso 
foi melhor e mais organizado”, 
comenta.

A operadora de caixa Marcele 
Fonseca, de 33 anos, torcedo-
ra do boi Garantido, destaca os 
impedimentos para sua ausência 
no Festival Folclórico deste ano: 
falta de dinheiro e trabalho. Mas 
afirma que se tivesse a chance, 
estaria participando, pois a últi-
ma vez que esteve presente em 

terras parintinenses foi em 2018.
Fonseca afirma que se não 

puder estar em Parintins, onde 
acontece toda a euforia do fes-
tival, prefere ficar em casa em 
vez de sair.

Acompanhado das torcidas
Para os “brincantes” que pre-

ferem estar no meio de suas 
“galeras”, mesmo que à distância 
do Bumbódromo, há vários locais 
espalhados pela capital amazo-

nense que farão transmissões ao 
vivo do Festival.

A primeira opção é o res-
taurante Tupinambarana, lo-
calizado na Praça do Caran-
guejo, conjunto Eldorado, no  
Parque 10.

De acordo com informações 
do próprio restaurante nas re-
des sociais, o espaço é aberto 
ao público em geral que queira 
apreciar todos os momentos do 
Festival com euforia e paixão. 

O restaurante irá transmitir as 
três noites do festival, além da 
apuração das notas e a festa da 
vitória com bandas.

A segunda opção é o restau-
rante Luar de Uaicurapá, que é 
o primeiro restaurante temático 
de boi-bumbá do país. Está lo-
calizado no conjunto Vieiralves, 
na avenida Rio Madeira. O local 
fará a transmissão no telão para 
os “brincantes” durante os três 
dias de festividade.

Luciano ‘L7’, filho do narcotraficante Zé Roberto, 
é assassinado e decapitado em Anamã

REPRODUÇÃO

L7 teve a casa invadida por pelo menos 20 homens, que levaram sua cabeça

Suyanne Lima

Luciano da Silva Barbosa, 
de 32 anos, conhecido como 
“L7”, filho do narcotrafican-
te José Roberto Fernandes 
Barbosa, o “Zé Roberto da 
Compensa”, foi brutal-
mente executado e deca-
pitado, nesta quinta-feira 
(23), por volta das 4h40  
na madrugada.

Ele teve a casa invadida 
por pelo menos 20 homens 
na comunidade Santa Ma-
ria, Zona Rural de Anamã 
(distante a 161 quilômetros 
de Manaus). “L7” era con-
siderado o cabeça de uma 
organização criminosa que 
atua no Estado.

Além de “L7”, o padrasto 
dele, Silviney Oliveira Araújo, 
também foi morto a tiros no 
ataque. Além da dupla, a mãe 
de “L7” estava na residência.

Conforme os relatos da 
única sobrevivente, cerca 
de 20 homens encapuza-
dos e fortemente armados 
chegaram de lancha no lo-
cal e arrombaram a resi-
dência da família. O ataque 

GUERRA DE FACÇÕES

foi direcionado a “L7”, que 
foi atingido com vários tiros 
e teve a cabeça decapitada  
pelos criminosos.

Após a brutal execução, os 
criminosos ainda fugiram le-
vando a cabeça de “L7”, con-
siderada como prêmio para  
facções rivais.

Mandante de crimes
Luciano Barbosa foi preso 

pela última vez no dia 2 de 
setembro do ano passado, no 
Fórum Ministro Henoch Reis, 
quando o suspeito participaria 
de uma audiência no local.

“L7” foi apontado como sus-
peito de ordenar as mortes 
de Talyson dos Santos Souza 
e Rodrigo de Oliveira Lima, 
que tinham 24 e 32 anos, res-
pectivamente, conforme in-
formado pela polícia. O crime 
ocorreu em fevereiro de 2021, 
no Compensa, Zona Oeste.

Ele é apontado como lí-
der de uma facção criminosa 
que, além do tráfico de ar-
mas, é suspeita de praticar 
lavagem dinheiro, evasão de 
divisas, roubo, homicídios, 
sequestro e tortura.

Saída do mundo do crime
Em uma de suas últimas 

aparições, Luciano gravou 
um vídeo dentro do sistema 
penitenciário, onde afirmou 
que queria deixar o mundo 
do crime para buscar a Deus  
e sua família.

“Eu estou abrindo mão de 
tudo, quero mais não. Para 
mim, chega. Se não minha 
vida só vai ser essa aqui, ca-
deia ou morto. É de coração, 
espero que ele me entenda, 
eu fiz o que pude. Não dá 
não. Se não, vou acabar que 
nem meu pai. Eu não tive nem 
a oportunidade de ver meu 
filho, não estou nem há um 
ano na rua e já fui perseguido 
de novo. Chico Velho, você é 
meu irmão, mas para mim já 
deu. Quero que você tenha 
uma boa sorte aí, porque eu 
vou buscar a Deus e a minha 
família, que está sofrendo 
muito. Eu não estou bem”, 
afirmou Luciano.

“L7” era investigado por or-
denar uma série de homicí-
dios na capital e a morte dele 
pode gerar retaliações entre  
facções criminosas.
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Caic+ do bairro Parque 10 é reinaugurado 

Obra integra convênios 
entre Estado e Prefei-
tura de Manaus para 
restaurar 32 feiras e 
mercados na capital

Após mais de 20 anos sem 
receber manutenção, a 
Feira Municipal do São 
Francisco vai ser total-

mente reformada. A ordem de 
serviço para início das obras foi 
assinada, nesta quinta-feira (23), 
pelo prefeito David Almeida e o 

JOÃO VIANA/SEMCOM

ROBERTO CARLOS/SECOM

Unidade é a quarta que teve reforma concluída em 2022 e agora conta com novas especialidades médicas

governador do Amazonas, Wilson 
Lima. A ação faz parte do pro-
grama “Mais Manaus”, que visa 
recuperar mais de 30 feiras e 
mercados da capital, totalizando 
R$ 25 milhões em investimento.

A reforma da feira do São 
Francisco, está orçada em R$ 
436.667,11, contemplando a troca 
da cobertura e reformas do piso, 
sistema de drenagem, esquadrias, 
instalações elétricas e pintura.

“Antigamente, essa feira era no 
meio da rua e o meu pai foi ad-
ministrador dela. Eu lembro que 
vinha para cá com ele quando era 
criança. Quando assumi, eu falei 
com o Renato Júnior que íamos 

mudar a realidade das feiras e 
dos permissionários da cidade de 
Manaus. Se nós, que temos origem 
nos mercados e feiras, não fizésse-
mos isso, nunca mais essa classe 
seria lembrada. Quis Deus que 
hoje estivéssemos assinando esta 
ordem de serviço, que vai trazer 
dignidade para esses trabalhado-
res e movimentar a economia da 
região”, enfatizou Almeida.

O governador Wilson Lima des-
tacou que a ação faz parte da 
parceria firmada com a gestão 
municipal, que busca encontrar 
soluções para os problemas en-
frentados na capital.

“Essa parceria que fazemos não 

é só da boca para fora, no discurso 
ou por conveniência. Desde que 
o David assumiu, tenho conver-
sado com ele para que possamos 
encontrar soluções para a cidade 
de Manaus. Para que possamos 
avançar em políticas públicas 
e entregas que mudem a vida 
das pessoas. Esse espaço aqui 
é utilizado pelas famílias, pelos 
feirantes que diariamente estão 
batalhando para garantir a sua 
renda, e eu não tenho a menor 
dúvida que depois que essa obra 
for entregue, o movimento irá 
aumentar, girando assim a roda 
da economia”, afirmou o gover-
nador.

Trabalhadores celebram
Fundada em 1950, a feira do São 

Francisco possui área construída 
de 836,13 metros quadrados e 
atende a 48 permissionários. A 
feira gera quase 90 empregos 
diretos e mais de 4.000 indiretos.

“A nossa esperança é que me-
lhore, que o público entre, por-
que nós estamos abandonados 
há mais de 20 anos. Então es-
tamos esperando que seja uma 
reforma bem feita. Estamos 
ansiosos para que inicie essa 
obra”, disse a feirante Maria 
Oliveira, de 75 anos, que há 40 
anos trabalha na feira do bairro  
São Francisco.

SAÚDE

O Centro de Atenção Integral 
à Criança e ao Adolescente 
(Caic+) Dr. Afrânio Soares, loca-
lizado no bairro Parque 10, na 
Zona Centro-Sul de Manaus, 

foi reinaugurado após passar 
por revitalização e receber no-
vas especialidades médicas. A 
solenidade contou com a pre-
sença do governador Wilson 

Lima.
Com o novo perfil, foi amplia-

do o atendimento de crianças e 
adolescentes, passando de 0 a 
14 anos para de 0 a 17 anos. A 

Ação conjunta alinha reforma 
da feira do São Francisco

Prefeitura de Manaus e Governo do Estado assinam ordem de serviço da obra de reforma da feira municipal do São Francisco. Esta é a quinta feira a iniciar as obras de modernização

mudança é resultado de ações 
do projeto Criança Amazonas, 
que faz parte do programa Saú-
de Amazonas, executado pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-AM).

“Esse é o quarto que estamos 
entregando com esse novo con-
ceito de Caic+. Não falamos ape-
nas sobre a questão da estrutura 
ou de acréscimo de equipamen-
tos, mas sobre o aumento das 
especialidades e atendimento. 
Nessa unidade, eram feitos, em 
média, 300 atendimentos por 
mês. Vamos aumentar, então 
são mais de 1.000 atendimentos 
a mais nessa unidade”, enfatizou 
o governador

Com o Caic+, crianças e ado-
lescentes passam a contar com 
novas especialidades médicas. 
Além da pediatria, serão ofere-
cidos atendimentos em endo-
crinologia, neonatologia, reu-
matologia e nutrologia, com 
capacidade para realizar 1.584 
consultas por mês.

De acordo com a SES-AM, 
a unidade também ofertará 
2.860 atendimentos nas es-
pecialidades de enfermagem, 
cirurgião dentista, fonoaudio-

logia, nutricionista, psicologia e 
serviço social. O Caic+ contará 
ainda com serviços de imuni-
zação e triagem neonatal por 
demanda livre.

Reformas
Ainda neste mês, o Governo 

do Amazonas entregará o Caic+ 
Josephina Mello, localizado na 
Colônia Oliveira Machado, na 
zona sul, que já se encontra com 
a obra 100% concluída.

A reforma dos Caics é fruto 
da parceria entre a SES-AM, o 
Fundo de Promoção Social e 
Erradicação da Pobreza (FPS) 
e a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Região Metro-
politana de Manaus (Seinfra), 
que executou os trabalhos. A 
revitalização do Caic+ Afrânio 
Soares, incluindo a reforma e 
mobiliário, contou com recursos 
do FPS no valor total de R$ 
548.088,87.

“Ganhamos muito, principal-
mente no crescimento da saú-
de, em especial na área das 
crianças, porque nós tínhamos 
um déficit”, disse Valdirene Sei-
xas, enfermeira da unidade Caic 
Zona Sul.
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Boris Johnson rejeita discussão sobre 
renúncia antes de eleições

DIVULGAÇÃO

 O primeiro-ministro acumula polêmicas em sua gestão no Reino Unido 

REINO UNIDO 

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris John-
son, classificou como “lou-
cura” a sugestão de que ele 
pode renunciar ao cargo se 
perder dois assentos par-
lamentares nas eleições.

As votações serão a pri-
meira chance de os elei-
tores darem seu veredicto 
sobre Johnson desde que 
um relatório do governo no 
mês passado detalhou uma 
série de festas que viola-
ram lockdown da Covid-19 
em sua residência e gabi-
netes oficiais em Downing 
Street, em Londres. 

No início deste mês, ele 
sobreviveu a um voto de 
desconfiança de parla-
mentares de seu Parti-
do Conservador, mas seu 
cargo de primeiro-ministro 
continua atolado em es-
cândalos e Johnson está 
sob investigação de um co-
mitê acusado de enganar  
o Parlamento. 

Mas Johnson, falando a 
repórteres a caminho de 
Ruanda para uma reunião 
da Commonwealth, rejei-
tou qualquer sugestão de 

que ele poderia ser forçado 
a sair caso os candidatos 
conservadores sejam der-
rotados nas duas eleições.

“Você é louco?”, reagiu 
ele quando perguntado se 
renunciaria se perdesse os 
dois assentos.

“Os partidos governantes 
geralmente não ganham 
eleições suplementares, 
particularmente não no 
meio do mandato. Você 
sabe, estou muito espe-
rançoso, mas você sabe.”

Os dois assentos, um no 
norte da Inglaterra e outro 
no sul, irão a votação de-
pois que os parlamentares 
conservadores que os ocu-
pavam renunciaram — um 
por assistir pornografia no 
Parlamento e o outro de-
pois que foi considerado 
culpado de abusar sexual-
mente de um adolescente.

Se os conservadores per-
derem uma ou ambas as 
eleições, é provável que 
isso leve a novas ques-
tões sobre a liderança de 
Johnson, apesar de ele 
ter sobrevivido ao voto  
de desconfiança.

Programas de vacina-
ção evitaram em todo 
o mundo cerca de 19,8 
milhões de mortes

As vacinas contra a Covid-19 
reduziram o número po-
tencial de mortes globais 
durante a pandemia em 

mais da metade no ano seguinte 
à implementação das campanhas 
de imunização. As estimativas são 
de um novo estudo de modela-
gem matemática publicado nesta 

DIVULGAÇÃO

O estudo estima 
que mais de 500 
mil vidas pode-
riam ter sido sal-
vas se as metas 
da OMS tivessem 
sido atingidas

quinta-feira (23) pela revista Lan-
cet Infectious Diseases.

No primeiro ano dos programas 
de vacinação, foram evitadas em 
todo o mundo cerca de 19,8 mi-
lhões de mortes de um potencial 
de 31,4 milhões de óbitos em 
decorrência da doença.

As estimativas foram baseadas 
no excesso de mortalidade de 
185 países e territórios. O exces-
so de mortes é definido como 
a diferença entre os números 
observados de óbitos em perí-
odos específicos e os números 
esperados de perdas de vidas nos 
mesmos períodos.

O estudo estima que mais 
599.300 vidas poderiam ter sido 
salvas se a meta da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de va-
cinar 40% da população em cada 
país, com duas ou mais doses, até o 
final de 2021 tivesse sido atingida. 

“Nossas descobertas oferecem a 
avaliação mais completa até o mo-
mento do notável impacto global 
que a vacinação teve na pandemia 
de Covid-19. Das quase 20 milhões 
de mortes que se estima terem 
sido evitadas no primeiro ano após 
a introdução das vacinas, quase 7,5 
milhões foram evitadas em países 
cobertos pela iniciativa de acesso 

à vacina Covax”, afirmou Oliver 
Watson, principal autor do estudo, 
do Imperial College, de Londres,  
em comunicado.

Desde o início das campanhas 
de vacinação contra a Covid-19, a 
OMS tem defendido a equidade 
na distribuição dos imunizantes 
como condição fundamental para 
o enfrentamento da pandemia a 
nível global.

O consórcio Covax, que permitiu 
a distribuição de doses contra a 
Covid-19 aos países de baixa e 
de média rendas, é uma iniciati-
va coliderada pela Coalizão para 
Inovações em Preparação para 

Epidemias (CEPI, na sigla em in-
glês), a aliança de vacinas Gavi, a 
OMS e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef).

“Nossas descobertas mostram 
que milhões de vidas provavel-
mente foram salvas ao disponibili-
zar vacinas para pessoas em todos 
os lugares, independentemente 
de sua riqueza. No entanto, mais 
poderia ter sido feito. Se as metas 
estabelecidas pela OMS tivessem 
sido alcançadas, estimamos que 
cerca de 1 em cada 5 das vidas 
perdidas devido à Covid-19 em 
países de baixa renda poderiam 
ter sido evitadas”, disse Watson.

Vacinas evitaram quase 20  
milhões de mortes por Covid
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FUTEBOL FEMININO

   Da redação

Embalado com três vitórias 
consecutivas e invicto na 
Série B do Campeonato 
Brasileiro, o Vasco da Gama 

recebe o Operário-PR na noite 
desta sexta-feira (24), em São 
Januário. A partida é válida pela 
14ª rodada da competição e pode 
marcar a quebra de um “Fantas-
ma” para o Cruzmaltino.

No último jogo entra as equipes 
em São Januário, os paranaenses 
saíram do Rio de Janeiro com uma 
vitória de 2 a 0, em jogo que va-
leu pela primeira rodada da Série 
B do Brasileiro de 2021. Na oca-
sião, Leandrinho e Ricardo Bueno 
anotaram os gols dos visitantes. 
No segundo turno, o Operário-PR 
voltou a superar a equipe vascaína 
por 2 a 0, mas no Estádio Germano 
Krüger, no Paraná.

Na atual edição, o Fantasma é 
o nono colocado, com 16 pontos, 
cinco pontos a menos em relação 
ao Grêmio, o quarto. Portanto, o 
time visitante briga pelo G4, já o 
Vasco é o segundo colocado com 
27 pontos.

Momento bom
Em menos de 2 dias, os 22 mil 

bilhetes postos à venda já foram 
esgotados. Desta vez, inclusive, o 
setor da arquibancada destinado 
aos visitantes será ocupado por 
vascaínos. Isso depois de as direto-

rias negociarem e mais camarotes 
serem cedidos para o Fantasma.

Jogador discreto, mas líder im-
portante no Vasco, Edimar não é 
dos mais acarinhados pela torcida 
do Vasco.

“Cada um pensa de uma forma. 
Eu não consigo pensar assim. Acho 
que estou sendo muito regular 
desde que cheguei. Concordo que, 
com os resultados, alguns são mais 
cobrados, outros não. Meu cres-
cente eu devo muito à crescente 

do time. Estamos fazendo jogos 
mais seguros, compactos. Agrade-
ço muito a Deus por estar vivendo 
um momento como esse no Vasco, 
de segurança, de ter o trabalho 
reconhecido. Divido o mérito com 
meus companheiros e com a co-
missão técnica”, analisou Edimar.

“Estreia”
O técnico Maurício Souza vai 

vivenciar pela primeira vez a ex-
periência de um jogo em casa com 

o estádio de São Januário lotado. 
Nessa linha de respeito ao am-
biente e em busca de prolongar a 
lua de mel com o torcedor, Mau-
rício Souza prepara o time para 
enfrentar o Operário-PR e manter 
a invencibilidade na Série B.

O Vasco vem de vitória sobre o 
Cruzeiro, por 1 a 0, no Maracanã. 
Naquele dia, mais de 60 mil pesso-
as estiveram presentes ao estádio 
e empurraram o Cruzmaltino rumo 
à vitória.
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Elenco cruzmaltino finalizou a preparação nesta quinta-feira (23) para confronto contra o Operário-PR

Fifa aumenta 
número de 
convocados

COPA DO MUNDO

   Agência Brasil

As seleções nacionais 
poderão convocar até 26 
jogadores para a próxima 
edição da Copa do Mundo, 
depois que a Fifa aumentou, 
nesta quinta-feira (23), em 
três o número máximo de 
integrantes por equipe no 
próximo mundial. 

A Fifa disse que a mu-
dança acontece por conta 
do momento incomum no 
calendário em que o tor-
neio ocorre, assim como 
pelo impacto da covid-19 
nas seleções. O mundial do 
Catar acontece entre 21 de 
novembro e 18 de dezembro.

“O número de jogadores 
que será incluído na lista 
final será aumentado para 
pelo menos 23, e no máximo 
26”, afirmou a entidade em 
nota. “No máximo 26 pes-
soas (até 15 reservas e 11 
membros da equipe técni-
ca) poderão ficar no banco 
durante as partidas”, disse 
a entidade.

A Uefa adotou uma de-
cisão semelhante no ano 
passado, permitindo que 
as equipes levassem três 
jogadores extras para 
a Eurocopa por conta  
da pandemia. 

A International Board, en-
tidade que define as regras 
do futebol, deu neste mês 
o sinal verde para o uso 
de cinco substituições nas 
partidas, o que havia sido 
inicialmente introduzido 
como uma regra provisória 
por conta da Covid-19.

Brasil encara a Dinamarca em amistoso
Na preparação para a dis-

puta da Copa América, que 
começa no próximo mês, a 
Seleção Brasileira de Fute-
bol Feminino terá o primeiro 
desafio pela frente no Velho 
Continente. Nesta sexta-feira 
(24), a partir das 13h (horário 
de Manaus), o Brasil encara a 
Dinamarca, em Copenhague. 

A partida terá transmissão 
ao vivo da Globo, na TV aberta, 
do SporTV, na TV fechada, e 
do Globoplay, na plataforma 
de streaming.

A técnica Pia Sundhage con-
ta com o retorno de Luana, 
recuperada de um problema 
no joelho esquerdo. 

Últimos ajustes
Na véspera do duelo, nesta 

quinta-feira (23), Pia ajustou 
os últimos detalhes antes da 
partida. Na primeira etapa, 
a sueca fez um trabalho de 
apoio e suporte. Na sequência, 
optou por um coletivo de 11 x 
11 espelhando a equipe que 
entrará em campo diante da 
Dinamarca. Em seguida, um 
trabalho de 5 x 5 em campo 

reduzindo, fechando com as 
jogadas de bola parada. 

O duelo diante da Dinamar-
ca será o penúltimo antes da 
disputa da CONMEBOL Copa 
América Feminina. Mesclan-
do atletas experientes e jo-
vens, Pia conta nesta convo-
cação com duas estreantes na 
equipe principal. Entre elas, 
uma recém promovida da 
Seleção Feminina Sub-20, a 
goleira Gabi Barbieri, e a meia 
Duda Sampaio.

Além do compromisso dian-
te da seleção dinamarquesa, a 
Canarinho enfrentará a Suécia 
no dia 28 de junho, às 13h30 
(Horário de Brasília), na Frien-
ds Arena, em Estocolmo (SUE).

Fala, Pia!
Antes do confronto desta 

sexta-feira, a comandante da 
Canarinho ressaltou, em en-
trevista coletiva, a importân-
cia de enfrentar adversários 
de alto nível, ainda que estes 
sejam diferentes das equipes 
da América do Sul.

“Acredito que esses dois jo-
gos serão muito importantes 

para nós. Buscamos algumas 
respostas, queremos saber se 
estamos bem o suficiente na 
defesa e no ataque, principal-
mente marcando gols. A Dina-
marca e a Suécia são equipes 
bem diferentes das que en-
frentaremos na América do 
Sul, mas esses amistosos são 
sobre competição, velocida-
de de jogo, situações de um 
contra um. Então, se formos 
bem nas situações novas que 
treinamos, servirá para ga-
nharmos confiança”, analisou 
a treinadora.

Pia também avaliou o estilo 
de jogo da seleção dinamar-
quesa. Para ela, a principal 
arma adversária está no lado 
esquerdo com atletas como 
Pernille Harder, do Chelsea.

“Não sabemos se elas jo-
garão com três ou quatro 
atletas no setor defensivo. A 
Dinamarca tem um lado es-
querdo  muito bom. Temos 
que preparar o time para 
enfrentar um adversário as-
sim. A chave para fazermos 
uma boa partida é estarmos  
compactas”, concluiu. Último treino da Seleção Feminina antes do amistoso contra a Dinamarca, em Copenhage

Cariocas recebem o 
Operário-PR, conhe-
cido como ‘Fantasma’. 
No último jogo entre 
as equipes no RJ, os 
paranaenses vence-
ram por 2 a 0

Vasco recebe ‘Fantasma’ 
da Série B em São Januário 

DANIEL RAMALHO/CRVG

LUCAS FIGUEIREDO/CBF
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DIVULGAÇÃO

A história da amizade entre um 
menino e um filhote de peixe-
-boi, ambos órfãos, marca o en-
redo da produção literária “Ór-
fãos das Águas” que apresenta 
um importante apelo para a pre-
servação da Amazônia. A obra do 
escritor, jornalista e sociólogo 
amazonense Wilson Nogueira, 
terá a sua 7ª edição lançada na 
Bienal do Livro, em São Paulo, 
evento que ocorrerá no período 
de 2 a 10 de julho.

Esta será a primeira vez que 
Nogueira participará da Bienal 
como autor. Ele relata que es-
pera, com a participação, que 
os temas levantados pela obra 
ganhem mais visibilidade. 

“O livro mostra que os ecos-
sistemas estão todos interliga-
dos. Nós dependemos uns dos 
outros. Dependemos dos bichos, 
da floresta, da água. Precisamos 
preservar isso, senão, como ire-
mos viver?”, destacou.

No livro, durante uma das várias 
pescarias com o avô, Cate, me-
nino aventureiro e questionador, 

ouve histórias sobre o peixe-boi, 
cuja população diminuiu dras-
ticamente, a ponto de ele não 
acreditar na existência desses 
animais. Até que conhece Yawê, 
um filhote de peixe-boi, órfão 
como ele, e inicia-se, então, uma 
aventura que mescla realidade 
e fantasia.

Voltado ao universo infantoju-
venil, a obra também aborda o 
respeito que deve ser atribuído 
tanto para a ciência quanto para 
o conhecimento empírico. 

“É, sobretudo, uma mensagem 
de inclusão, partindo do prin-
cípio que somos dependentes 
uns dos outros. Não devemos 
preservar o meio ambiente ape-
nas por uma questão econômi-
ca, mas, sim, porque precisamos 
dele para viver”, reforçou o autor. 

A primeira edição do livro foi 
lançada em 1997. Foi editado 
pela Três Comunicação e Ma-
rketing. “É uma obra pela qual 
temos enorme carinho, porque 
também marca o início da atu-
ação da Três Comunicação. 

BIENAL DO LIVRO 
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Obra literária amazônica será lançada em São Paulo 

A obra é voltada para o universo infantojuvenil 

Objetivo foi melhoria 
da infraestrutura do 
espaço, garantindo 
conforto e seguran-
ça de milhares de 
torcedores na arena 

Jeito Moleque 
faz show em 
Manaus 

PAGODE

A galera manauara já 
pode se programar para 
curtir um pagode de al-
tíssimo nível. No dia 8 
de julho, acontece a fes-
ta Pagode no Jeito, que 
receberá Jeito Moleque 
para uma noite incrível.

O evento acontecerá 
no All Night Pub, a par-
tir das 22h, e os ingres-
sos já estão disponíveis  
para venda. 

Quem comparecer 
também poderá cur-
tir as apresentações de 
dois grandes nomes de 
Manaus. Nascido em 
Pará, mas criado no ber-
ço do samba Manauara, 
Uendel Pinheiro prome-
te fazer um show ines-
quecível. DJ John fi-
naliza esse trio incrível  
de convidados. 

“É sempre um prazer 
visitar Manaus e temos 
certeza que vamos viver 
mais uma noite inesque-
cível. Estamos preparan-
do um show muito es-
pecial, para não deixar 
ninguém parado”, conta 
Gui Albuquerque, voca-
lista do grupo. 

O Grupo 
O Jeito Moleque nasceu 

em Santana, Zona Norte 
de São Paulo (SP), em 
1998, quando, após as 
partidas de futebol jo-
gadas em um clube do 
bairro, os cinco amigos 
de infância, Bruno, Carli-
nhos, Felipe, Rafa e Ale-
mão, se aproximaram dos 
músicos que tocavam no 
local e começaram a for-
mar um grupo de pagode 
universitário.

Governo conclui serviços no 
Bumbódromo de Parintins

O Governo do Amazonas 
concluiu os serviços no 
Centro Cultural de Parin-
tins – Bumbódromo para 

a realização do 55º Festival de 
Parintins. A disputa dos bois Capri-
choso e Garantido ocorre a partir 
desta sexta-feira (24) e segue até 
o domingo (26) no município, dis-
tante 369 quilômetros de Manaus. 
O objetivo dos trabalhos foi o de 
melhorar a infraestrutura do es-
paço, que ficou fechado por conta 
da suspensão de eventos durante 
a pandemia, garantindo assim, o 
conforto e segurança de milhares 
de torcedores na Arena. O serviço 
foi executado pela Secretaria de 
Infraestrutura e Região Metropo-
litana de Manaus (Seinfra).

A frente de trabalho contem-
plou diversas ações, como revisão 
elétrica, hidráulica, estação de tra-
tamento, pintura, subestação de 
energia e geradores e manutenção 
da estrutura metálica. A chefe 
do Departamento de Fiscalização 
de Obras da Seinfra, engenheira 
Tyssia Rayol, ressaltou que o prin-
cipal foco é a segurança para que 
o evento ocorra adequadamente.

“A gente sempre trabalha pen-
sando na segurança. O aperto das 
estruturas metálicas é feito anu-
almente, justamente para garantir 
essa segurança, tendo em vista se-
rem estruturas já antigas. Pode [o 
torcedor] brincar tranquilo e pode 
pular tranquilo que as arquibanca-
das aguentam”, disse a engenheira.

O secretário de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Amazonas, Mar-
cos Apolo Muniz, destaca que as 

intervenções irão contribuir para 
a realização do maior festival da 
história. “O Bumbódromo está 
preparado para receber esse pú-
blico com segurança e, acima de 
tudo, com a beleza necessária para 
que as pessoas possam levar essa 
recordação deste momento em 
que passaram no festival”, disse.

A reforma do Bumbódromo fez 
parte de um pacote de infraestru-
tura destinado pelo governador 
Wilson Lima a Parintins, com re-
cursos da ordem de R$ 28 milhões. 
O pacote incluiu ainda, entre ou-
tros projetos, a implantação de ilu-
minação pública em LED, por meio 
do programa Ilumina+ Amazonas, 
inaugurada no dia 15 deste mês.

Fonte de Renda
Ao todo, 100 trabalhadores fo-

ram contratados para executar os 
serviços de reforma e manuten-

ção, sendo 70 deles trabalhadores 
de Parintins. É o caso do pintor 
Márcio Souza, que comemora o 
retorno do festival.

“Isso aqui é uma contribuição 
para a gente. Uma fonte de ganhar 
dinheiro era aqui. Graças a Deus 
voltou de novo o movimento e nós 
temos aqui, espetacular, a cultura, 
a cultura que a gente tem aqui. O 
movimento que a gente tem é a 
renda do município de Parintins”, 
ressaltou Márcio.

Turistódromo 
O Governo do Amazonas, por 

meio da Empresa Estadual de 
Turismo do Amazonas (Amazo-
nastur) iniciou nesta quinta-feira 
(23), a segunda edição do Turis-
tódromo, localizado na praça da 
Catedral de Nossa Senhora do 
Carmo, das 9h às 19h e no domingo 
(26), das 9h às 17h.  O espaço é 

dedicado ao atendimento a tu-
ristas, durante o 55º Festival Fol-
clórico de Parintins, e conta com a 
participação de diversos órgãos e  
empresas parceiras. 

Segundo o presidente da Ama-
zonastur, Gustavo Sampaio, para 
que o Festival fosse o “maior da 
história e de todos os tempos”, 
equipes da pasta estão atuando há 
meses, inclusive no planejamento 
do Turistódromo. 

“A Amazonastur preparou o es-
paço aqui que é destinado exclu-
sivamente ao turista, com vários 
serviços para dar todo o auxílio, 
apoio e assistência para o turista 
que venha conhecer a Ilha Tu-
pinambarana ou aquele que já 
vem todo ano, que acompanha 
o festival já há algum tempo. A 
cidade está preparada, Parintins 
está preparada”, afirmou o titular 
da Amazonastur.

A reforma do Bumbódromo fez parte de um pacote de infraestrutura
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Primeira mulher a ocupar a Procu-
radoria-Geral do Ministério Público 
de Contas no Amazonas, Fernanda 
Mendonça ao lado de seus pais, os 

queridos Fred e Suely Veiga, durante 
sua posse no TCE-AM

Ricardo e Márcia Nicolau prestigian-
do a posse no TCE-AM

Show de beleza: Ana Eliza 
Praciano e a filha Flaveliza 

Jurema Missioneiro, Marinildes Lima 
e Rebeca Mendonça Lima

César e Lucas Bandiera, elegân-
cia de pai e filho

Elza Vitória de Melo e a procura-
dora-geral de Contas, Fernanda 

Mendonça

Os queridos Norma e Antonio Silva 
presentes na posse de Fernanda 

Veiga Mendonça, no TCE-AM
Fernanda Mendonça ao lado do marido Jean Cleuter, presidente da OAB-AM, e dos filhos 

Maysa e Jean Victor, em sua concorrida posse como procuradora-geral do Ministério  
Público na Corte de Contas, no início da semana, no auditório do TCE-AM

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, con-
selheiro Érico Desterro e Silva e Milena, Glória e o desembargador 

João Simões

Sabá Reis recebendo a Medalha Ruy Araújo com o proponente da 
homenagem, deputado Sinésio Campos e o prefeito David Almeida, 
na sessão solene na Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas

David Reis com o pai, Sabá Reis, na homenagem que movimentou a 
Assembleia Legislativa do Amazonas

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, 
vereador David Reis, o senador Omar Aziz e o de-

sembargador Flávio Pascarelli, na mesa diretora da 
sessão solene de homenagem a Sabá Reis

. Um dos nomes poderosos no time 
feminino da cidade, Fernanda Veiga 
Mendonça é agora procuradora-
-geral do Ministério Público de 
Contas, para o biênio 22/24. 

. A posse aconteceu na ma-
nhã de terça-feira em evento 
que lotou o auditório do Tri-
bunal de Contas do Estado do 
Amazonas, reunindo a família, 
amigos e funcionários do TCE-
-AM. 

. Competente, correta e com no-
tório saber jurídico, Fernanda - que é de 
uma família muito querida pela coluna -, 
filha de Fred e Suely Veiga, é a primeira 
mulher a assumir o cargo. Ela recebia os 
cumprimentos ao lado do marido Jean 
Cleuter Mendonça, presidente da OAB-
-AM. Aplausos! 

. Átila Lins Filho e Ana Flá-
via levaram o filho Átila Neto 
para a pia batismal da Paróquia 
de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, Lago Sul, em Brasília 
para o seu batizado. 

. A linda cerimônia religiosa 
foi seguida de almoço, reunindo 
a família e um grupo de amigos, 
com os avós paternos, Átila e a 
elegante Rita Lins ajudando a 
receber os convidados. 

 . A história da amizade entre um menino e um filhote de 
peixe-boi, ambos órfãos, marca o enredo da produção lite-
rária “Órfãos das Águas” que, de forma lúdica, apresenta 
um importante apelo para a preservação da Amazônia. 

.  A obra do escritor, jornalista e sociólogo amazonense 
Wilson Nogueira, terá a sua 7ª edição lançada na Bienal 
do Livro, em São Paulo, evento que ocorrerá no período 
de 2 a 10 de julho. 

.  A produção se juntará a outras cinco publicações que 
serão lançadas pela editora Valer durante a Bienal. A pri-
meira edição de “Órfãos das Águas” data de 1997. Foi 
editado pela Três Comunicação e Marketing, das jornalis-
tas Izenilda Farias e Margareth Queiroz. 

 . O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, anunciou a ante-
cipação do 13º salário dos ser-
vidores públicos municipais.  

. Mais de 33 mil servidores 
receberão, ainda neste mês 
de junho, a primeira parcela 
do décimo terceiro. Somados 
à folha de pagamento, a pre-

feitura injetará um montante 
de aproximadamente R$ 320 
milhões na economia local 
até o final deste mês. 

 . “Essa é a boa notícia do 
dia. Hoje, anunciamos o pa-
gamento da primeira parcela 
do décimo terceiro dos ser-
vidores da Prefeitura de Ma-

naus, já para o mês de junho. 
No próximo dia 30, estare-
mos colocando o pagamen-
to do salário normal, junto 
com o décimo terceiro, algo 
em torno de R$320 milhões 
na economia da cidade de 
Manaus”, disse Almeida em 
suas redes sociais. Merece 
congratulações! 

. O querido Sabá Reis ganhou 
homenagem na Assembléia Le-
gislativa do Estado do Amazonas. 

. Ele foi condecorado com a me-
dalha Ruy Araújo, durante sessão 
solene com o Plenário Ruy Araú-
jo lotado!  

. Foi cumprimentadíssimo. 

Posse concorrida

Pia batismal 

Obra amazônica 

 Economia local 

Homenagem  

O deputado 
federal Átila 
Lins e Rita, 

emoldurando 
Anna Flávia 
e Átila Filho, 
no batizado 

de Átila Neto, 
em Brasília

Anna Flávia e Átila 
Filho batizando 

Átila Neto, na Pa-
róquia Nossa Se-

nhora do Perpétuo 
Socorro, no Lago 
Sul, em Brasília
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O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para Eventual Contratação de pessoa jurídica para Execução de Obras 

e Serviços de Engenharia para Construção de Obras Complementares 

do Campo de Futebol 2ª Etapa, do Município de São Paulo de Olivença/

AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

no projeto básico, edital e seus anexos. Local e horário para se lê 

e obter o edital na Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro, São Paulo 

de Olivença/AM, das 08:00 às 12:00 e no e-mail: cpl.spoam@gmail.

com em dias uteis. Data da sessão pública: 13/07/2022 às 09h:00m 

(horário de Manaus), no endereço: Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro.

São Paulo de Olivença/AM, 23 de junho de 2022.

__________________________________

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022/CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2022/SEMOT

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sede do Executivo – Endereço: Rua Getúlio Vargas 1556 – Bairro Centro - CEP 69600-000
CNPJ 05.829.577/0001-24

São Paulo de Olivença – Amazonas
Email: prefeituramunicipalspo@gmail.com

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para Eventual Contratação de pessoa jurídica para reforma da Praça 

São Paulo, do Município de São Paulo de Olivença/AM, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico, 

edital e seus anexos. Local e horário para se lê e obter o edital na 

Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro, São Paulo de Olivença/AM, das 

08:00 às 12:00 e no e-mail: cpl.spoam@gmail.com em dias uteis. 

Data da sessão pública: 12/07/2022 às 09h:00m (horário de Manaus), 

no endereço: Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro.

São Paulo de Olivença/AM, 23 de junho de 2022.

__________________________________

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022/CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2022/SEMOT

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Sede do Executivo – Endereço: Rua Getúlio Vargas 1556 – Bairro Centro - CEP 69600-000
CNPJ 05.829.577/0001-24

São Paulo de Olivença – Amazonas
Email: prefeituramunicipalspo@gmail.com

EDITAL RESUMIDO DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS

A Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores em 
Empresas de Transportes Especial, Turismo, Fretamento, Locadoras e 
Carro de Valores Intermunicipal de Manaus – SINDESPECIAL, inscrito 
no CNPJ sob o nº 00.408.681/0001-21, com sede na Rua Leopoldo 
Carpinteiro Peres, nº 83, bairro Petrópolis,, no uso de suas atribuições 
e em conformidade com os art. 40 e 41 combinados com os artigos 
32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 56 e 64 do Estatuto Social, torna 
público que serão realizadas as eleições do SINDESPECIAL e con-
voca seus associados quites com as suas obrigações estatutárias a 
participar da eleição para escolha dos membros da diretoria, conselho 
fiscal e delegados junto a federação e seus respectivos suplentes para 
o quadriênio 2022-2026. O processo eleitoral ocorrerá em primeiro 
escrutínio no dia 18 de julho de 2022, das 05:00hs às 16:00hs. O prazo 
para inscrição de chapas concorrentes será de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do primeiro dia útil subsequente a data da publicação deste 
Edital, ou seja, o primeiro dia de prazo para as inscrições das chapas 
concorrentes dar-se-á em 27/06/2022 (segunda-feira), o prazo para 
inscrição das chapas concorrentes encerra-se em 01/07/2022 (sexta-
-feira). O local de inscrição de chapas será na sede do SINDESPECIAL 
junto à Comissão Eleitoral - secretaria da Comissão Eleitoral, sito a 
Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, nº 83, bairro Petrópolis, no horário de 
08h00mim às 16h00mim. As eleições ocorrerão nos seguintes locais: 
Os trabalhadores associados da empresa Tema Transportes Especiais 
de Manaus Ltda, Aruanã Transportes Ltda, Expresso Transamazônica 
Ltda, votarão na Urna 1 – na sede da empresa Tema Transportes 
Especiais de Manaus Ltda., situada na Av. dos Oitis, 2729 – Distrito 
Industrial; Os trabalhadores associados das empresas Sena Transportes 
Comercio Ltda, MR Transportes Ltda, votarão na Urna 2 – na sede 
da empresa Sena Transportes Comercio Ltda.. situada na Av. Autaz 
Mirim, 1929 - São José I; Os trabalhadores associados da empresa 
Vical – Viação Caravelas, votarão na Urna 3 -  na sede da empresa 
Vical, situada na Avenida Cosme Ferreira, Km 12 - Colônia Antônio 
Aleixo, Manaus - AM, 69008-310; Os trabalhadores associados da 
empresa Seta - Serviços Especiais de Transp. da Amazônia Ltda. 
votarão na Urna 4 -  na sede da Seta - Serviços Especiais de Transp. 
da Amazônia Ltda., situada na Av. Timbiras, 02, – Cidade Nova 2 ; Os 
trabalhadores associados da empresa RR Serviços de Transporte e 
Navegação Ltda, Navegação Cidade Ltda, Samira Transportes Eireli 
EPP, Leão Locadora de Veículos Ltda, Leo Rent a car Locação de 
Automóveis Eireli, Couto Serviços de Transportes Ltda. votarão na Urna 
5 – na garagem da empresa Samira Transportes Eireli EPP, situada 
na Rua Barão de Surui, 14 - Flores; Os trabalhadores associados da 
empresa Martins Rent A Car Ltda. votarão na Urna 6 – na sede da 
garagem da empresa Martins Rent A Car Ltda., situada na Av. Duque 
de Caxias, 750 – Centro; Os trabalhadores associados da empresa 
Jaçanã Transportes Ltda., votarão na Urna 7 – na sede da empresa 
Jaçanã Transportes Ltda., situada na Rua Tómas Edson, sem número 
- Nova Esperança; Os trabalhadores associados da empresa Zenatur 
Transportes e Turismo Ltda, votarão na Urna 8 – na sede da garagem 
da empresa Zenatur Transportes e Turismo Ltda, situada na Rua Cuba, 
3 - Flores; Os trabalhadores associados das empresa L.M.C Transportes 
Ltda, votarão na Urna 9 – na sede da garagem da empresa L.M.C 
Transportes Ltda, situada na Av. dos Oitis, 188, Distrito Industrial; Os 
trabalhadores associados da empresa RO dos Santos Ltda (Novo Ho-
rizonte), votarão na Urna 10 – RO dos Santos Ltda (Novo Horizonte), 
situada na Rua José Augusto de Queiroz, 16, Nova Esperança; Os 
trabalhadores associados das empresas Brecha Transportes e Turismo 
Ltda, votarão na Urna 11 – na sede da garagem da empresa Brecha 
Transportes e Turismo Ltda, situada na Rua Caucaia, 200, Redenção; 
Os trabalhadores associados das empresas Edacos Transportes Col. 
Esp. e Turismo Ltda, votarão na Urna 12 – na sede da garagem da 
empresa Edacos Transportes Col. Esp. e Tur. Ltda, situada Rua Hidra, 
92 – Santo Agostinho. Os trabalhadores associados das empresas 
Dantas Transportes e Instalação Ltda, votarão na Urna 13 – na sede 
da garagem da empresa Dantas Transportes e Instalação Ltda, situado 
na Rua Utinga, 310, Lírio do Vale, Os trabalhadores associados das 
empresas, Brasiltur Transportes e Turismo Ltda, LC Transportes Espec 
Ltda, Empresa de Transportes Dantas Ltda, votarão na Urna 14 – na 
sede da empresa Empresa de Transp. Dantas Ltda, situado na Rua 
Jequié, 960, Lírio do Vale; A Urna 15, Urna 16 e Urna 17 – Serão 
Itinerantes com local a ser definido pela comissão eleitoral conforme o 
§ 3º do artigo 40; Os demais trabalhadores associados das empresas 
não citadas nesse edital, votarão na Urna 18 – Na sede do sindicato 
situado na rua Leopoldo carpinteiro Peres, 83 Petrópolis.

           Manaus, 24 de junho de 2022.

DRA. NATIVIDADE DE JESUS MAGALHÃES MAIA
Presidente da Comissão Eleitoral

WILLIAM ENOCK SOUSA SIQUEIRA
Presidente do Sindespecial

Rua Leopoldo Carpinteiro Péres, n°83-B. Petrópolis - Manaus – Amazonas.
Fone: 3233 - 0957 ou 3633 - 2373 CEP. 69063-510

E-mail: sindicato.especial@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS

A Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores em Empre-
sas de Transportes Especial, Turismo, Fretamento, Locadoras e Carro de Valo-
res Intermunicipal de Manaus – SINDESPECIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 
00.408.681/0001-21, com sede na Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, nº 83, bair-
ro Petrópolis,, no uso de suas atribuições e em conformidade com os art. 40 e 
41 combinados com os artigos 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 56 e 64 do 
Estatuto Social, torna público que serão realizadas as eleições do SINDESPECIAL 
e convoca seus associados quites com as suas obrigações estatutárias a par-
ticipar da eleição para escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal e 
delegados junto a federação e seus respectivos suplentes para o quadriênio 
2022-2026. O processo eleitoral ocorrerá em primeiro escrutínio no dia 18 de 
julho de 2022, das 05:00hs às 16:00hs. O prazo para inscrição de chapas 
concorrentes será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subse-
quente a data da publicação deste Edital, ou seja, o primeiro dia de prazo para 
as inscrições das chapas concorrentes dar-se-á em 27/06/2022 (segunda-feira), 
o prazo para inscrição das chapas concorrentes encerra-se em 01/07/2022 
(sexta-feira). O local de inscrição de chapas será na sede do SINDESPECIAL 
junto à Comissão Eleitoral - secretaria da Comissão Eleitoral, sito a Rua Leo-
poldo Carpinteiro Peres, nº 83, bairro Petrópolis, no horário de 08h00mim às 
16h00mim. O requerimento de registro de chapas deverá ser apresentado ao 
presidente da Comissão Eleitoral e assinada por qualquer um dos candidatos 
que integram a chapa, instruído com cópias autenticadas dos seguintes docu-
mentos: I – Requerimento de inscrição da chapa em 02 (duas) vias com os 
cargos de todos os candidatos inscritos; II – Ficha de qualificação em 02 (duas) 
vias assinada e preenchida pelo candidato, o modelo das fichas de qualificação 
deverão os interessados solicitar na comissão eleitoral; III - Cópia autenticada 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; IV - Certidão ou declara-
ção expedida pelo sindicato que comprove tempo de exercício da profissão ou 
atividade na base territorial do sindicato e de comparecimento nas 03 (três) 
últimas assembleias gerais emitidas pelo senhor presidente ou secretário geral 
da entidade sindical. V - Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação 
ou RG e CPF; VI - Comprovante de residência do candidato (luz, água, telefo-
ne fixo) atualizado, últimos 30 dias. Será recusado o registro da chapa que não 
apresentar o número total de membros/candidatos para ocupação dos cargos à 
Diretoria Executiva e Suplentes, Conselho Fiscal e Suplente, Delegados Repre-
sentantes e Suplentes. O pleito será valido na hipótese de participarem da vo-
tação 50% mais 01 (um) dos associados aptos a votarem, não obtido esse 
quórum, será realizada nova eleição nos mesmos locais e horários em segunda 
convocação no dia 20 de Julho de 2022 a qual terá validade se nela tomarem 
parte no mínimo 40% dos associados aptos a votarem, não alcançando na 
segunda convocação o quórum exigido ou empate entre as chapas mais votadas, 
será realizada nova eleição nos mesmos locais e horários em terceira e última 
convocação no dia 22 julho de 2022 a qual terá validade se nela tomarem 
parte no mínimo 30% dos associados aptos a votarem. Se a eleição tiver ape-
nas uma chapa concorrente (chapa única) neste caso será aplicado o que de-
termina o § 4º do artigo 64 do estatuto; na ocorrência de haver a inscrição de 
apenas uma chapa, o quórum de validade do pleito de comparecimento, será 
de 10% (dez por cento) dos eleitores listado no primeiro escrutínio. As eleições 
ocorrerão nos seguintes locais: Os trabalhadores associados da empresa Tema 
Transportes Especiais de Manaus Ltda, Aruanã Transportes Ltda, Expresso 
Transamazônica Ltda, votarão na Urna 1 – na sede da empresa Tema Trans-
portes Especiais de Manaus Ltda., situada na Av. dos Oitis, 2729 – Distrito In-
dustrial; Os trabalhadores associados das empresas Sena Transportes Comer-
cio Ltda, MR Transportes Ltda, votarão na Urna 2 – na sede da empresa Sena 
Transportes Comercio Ltda.. situada na Av. Autaz Mirim, 1929 - São José I; Os 
trabalhadores associados da empresa Vical – Viação Caravelas, votarão na Urna 
3 -  na sede da empresa Vical, situada na Avenida Cosme Ferreira, Km 12 - 
Colônia Antônio Aleixo, Manaus - AM, 69008-310; Os trabalhadores associados 
da empresa Seta - Serviços Especiais de Transp. da Amazônia Ltda. votarão 
na Urna 4 -  na sede da Seta - Serviços Especiais de Transp. da Amazônia 
Ltda., situada na Av. Timbiras, 02, – Cidade Nova 2 ; Os trabalhadores associa-
dos da empresa RR Serviços de Transporte e Navegação Ltda, Navegação 
Cidade Ltda, Samira Transportes Eireli EPP, Leão Locadora de Veículos Ltda, 
Leo Rent a car Locação de Automóveis Eireli, Couto Serviços de Transportes 
Ltda. votarão na Urna 5 – na garagem da empresa Samira Transportes Eireli 
EPP, situada na Rua Barão de Surui, 14 - Flores; Os trabalhadores associados 
da empresa Martins Rent A Car Ltda. votarão na Urna 6 – na sede da garagem 
da empresa Martins Rent A Car Ltda., situada na Av. Duque de Caxias, 750 – 
Centro; Os trabalhadores associados da empresa Jaçanã Transportes Ltda., 
votarão na Urna 7 – na sede da empresa Jaçanã Transportes Ltda., situada na 
Rua Tomás Edson, sem número - Nova Esperança; Os trabalhadores associados 
da empresa Zenatur Transportes e Turismo Ltda, votarão na Urna 8 – na sede 
da garagem da empresa Zenatur Transportes e Turismo Ltda, situada na Rua 
Cuba, 3 - Flores; Os trabalhadores associados das empresa L.M.C Transportes 
Ltda, votarão na Urna 9 – na sede da garagem da empresa L.M.C Transportes 
Ltda, situada na Av. dos Oitis, 188, Distrito Industrial; Os trabalhadores associa-
dos da empresa RO dos Santos Ltda (Novo Horizonte), votarão na Urna 10 – RO 
dos Santos Ltda (Novo Horizonte), situada na Rua José Augusto de Queiroz, 
16, Nova Esperança; Os trabalhadores associados das empresas Brecha Trans-
portes e Turismo Ltda, votarão na Urna 11 – na sede da garagem da empresa 
Brecha Transportes e Turismo Ltda, situada na Rua Caucaia, 200, Redenção; 
Os trabalhadores associados das empresas Edacos Transportes Col. Esp. e 
Turismo Ltda, votarão na Urna 12 – na sede da garagem da empresa Edacos 
Transportes Col. Esp. e Tur. Ltda, situada Rua Hidra, 92 – Santo Agostinho. Os 
trabalhadores associados das empresas Dantas Transportes e Instalação Ltda, 
votarão na Urna 13 – na sede da garagem da empresa Dantas Transportes e 
Instalação Ltda, situado na Rua Utinga, 310, Lírio do Vale, Os trabalhadores 
associados das empresas, Brasiltur Transportes e Turismo Ltda, LC Transportes 
Espec. Ltda, Empresa de Transportes Dantas Ltda, votarão na Urna 14 – na 
sede da empresa Empresa de Transp. Dantas Ltda, situado na Rua Jequié, 960, 
Lírio do Vale; A Urna 15, Urna 16 e Urna 17 – Serão Itinerantes com local a ser 
definido pela comissão eleitoral conforme o § 3º do artigo 40; Os demais traba-
lhadores associados das empresas não citadas nesse edital, votarão na Urna 
18 – Na sede do sindicato situado na rua Leopoldo carpinteiro Peres, 83 Petró-
polis. No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o encerramento das inscri-
ções, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação das chapas registradas, pelo 
mesmo meio de divulgação utilizado para a publicação do Edital de Convocação 
da Eleição. O prazo para impugnação das candidaturas é de 03 (três) dias 
contados da publicação da relação nominal das chapas registradas, na forma 
do Estatuto. A impugnação que somente poderá versar sobre causas de inele-
gibilidade prevista neste Estatuto será proposta por associados em pleno gozo 
de seus direitos sindicais através de requerimento fundamentado, mediante 
protocolo dirigido à Comissão Eleitoral. No encerramento do prazo da impugna-
ção, lavrar-se-á o competente termo de encerramento, onde serão consignadas 
as impugnações propostas, destacando-se nominalmente os impugnantes e os 
candidatos impugnados. A Comissão Eleitoral citará o candidato impugnado, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da impugnação, conce-
dendo-lhe o prazo de 03 (três) dias para apresentar defesa. A Comissão Eleito-
ral instruirá e decidirá o processo de impugnação no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas corridos. O direito ao voto será exercido através de cédula única 
contendo todas as chapas registradas, a ser depositado em urna que assegure 
a inviolabilidade do voto, na forma prevista no Estatuto. As mesas coletoras de 
votos funcionarão sob a exclusiva responsabilidade de um presidente e 02 me-
sários indicados pelo Presidente da Comissão Eleitoral, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias antes da data de realização das eleições. A posse dos eleitos será 
conforme o artigo 72 e seus parágrafos. Observações: O Estatuto que será 
usado como base, será o Estatuto Registrado em 2011, conforme decisão an-
terior do Juízo da 10ª Vara do Trabalho, processo de Nº 0000425-39.2018.5.11.0010.

DRA. NATIVIDADE DE JESUS MAGALHÃES MAIA
Presidente da Comissão Eleitoral

WILLIAM ENOCK SOUSA SIQUEIRA
Presidente do Sindespecial

Rua Leopoldo Carpinteiro Péres, n°83-B. Petrópolis - Manaus – Amazonas.
Fone: 3233 - 0957 ou 3633 - 2373 CEP. 69063-510

E-mail: sindicato.especial@gmail.com

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
PRESTAÇÃO DE CONTA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação, Gelo, Moagem de Café, Trigo, Rações, Sal, Frigoríficos, 
Vinagre, Laticínios, Castanha, Iogurtes, Xaropes e produtos Alimentícios 
no Estado do Amazonas – SINTAM, no uso de suas atribuições e 
em conformidade com o disposto no Artigo 22 e seus incisos, letras 
e Parágrafo Único do ESTATUTO SOCIAL, pelo presente EDITAL, 
convoca todos os Associados ao Sindicato, em pleno gozo dos 
seus direitos sociais, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, que será realizada no dia 24 de Julho 2022, (Domingo), 
no Salão de Reunião da Casa do Trabalhador do Amazonas, sito a 
Rua Marcílio Dias, 256 – Centro, Manaus Am, Cep- 69005-270 as 
9:00 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados presentes ou as 9:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de sócios presentes, para discutir 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

  Leitura e aprovação da Ata da Assembléia anterior ;

  Apresentação, discussão e aprovação do Balanço e Relatório, 
referente ao Exercício de 2021.

Manaus (AM), 23 de Junho de 2022.
 
 

José Soares de Abreu
Presidente



ANUNCIE 3042 -1006

Manaus, sexta-feira 24 e junho de 2022

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

M C D Carvalho & Cia Ltda, torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença de Operação n.°  231/20-01, que autoriza  a comercialização de 
combustíveis derivados de petróleo  (gasolina,  diesel e óleo lubrificante), 
localizada na Rua Paraíba, n° 2857,  Emilio Moreira, Parintins – AM, para 
Comercialização de Combustíveis,  com validade de 05 Anos.
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