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Festival de Parintins é 
transmitido no Largo
A ação inédita ocorrerá 
até o dia 26 de junho no 
Centro de Manaus 

O Largo de São Sebastião, no 
Centro de Manaus, pas-
sou a  receber o público  
na última sexta-feira (24) 

para transmissão do 55º Festival 
Folclórico de Parintins. 

A atividade é uma realização 
inédita do Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia Criativa 
e Agência Amazonense de De-
senvolvimento Cultural (AADC). As 
transmissões, que fazem parte do 
projeto “Circuito +Cultura”, iniciam 
30 minutos antes do espetáculo.

Segundo o secretário Marcos 
Apolo Muniz, a iniciativa tem como 
objetivo levar a maior manifesta-
ção cultural do estado ao público 
que não teve como ir a Parin-
tins neste ano. Ele destaca que a 
proposta é uma determinação do 
governador Wilson Lima, de levar 
a festa para o Largo São Sebas-
tião, que costuma ser o palco de 
diversas manifestações culturais.

A atividade é uma realização inédita do Governo do Amazonas
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“Esse é o festival das novida-
des e o Governo do Amazonas 
traz essa oportunidade para que 
as pessoas que não puderam vir 
para ilha possam acompanhar, 
com toda segurança e estrutura, 

os três dias de festa”, comenta o 
titular da pasta.

No local, admiradores do gru-
po vermelho e azulado marcaram 
presença. Após saber que o Fes-
tival seria transmitido do Largo de 

Homem é morto 
em hotel no 
Centro de Manaus

Homicídio

Um homem, até o mo-
mento não identificado 
pela polícia, foi morto na 
noite da última sexta-feira 
(24) na recepção de um ho-
tel localizado na Avenida 
Joaquim Nabuco , no centro 
de Manaus. 

Segundo informações re-
passadas por testemunhas, 
no local do crime, a vítima 
era venezuelana, conheci-
do no local por vagar pedin-
do por alimentos e roupas. 

À Equipe do Em Tempo, 
a recepcionista do hotel 
informou que o homem 
chegou ao local pedindo 
água, quando foi abordado 
por alguns homens arma-
dos, que imediatamente 
o atingiram com diversos 
disparos na recepção do 
estabelecimento. O  grupo 
ainda não foi identificado. 

A vítima, ferida, agoni-
zou até a morte no local. 
O atendimento médico foi 
acionado, mas não chegou 
a tempo. 

O caso será investigado 
pela Delegacia Especializa-
da em Homicídios e Seques-
tros  (DEHS). 

São Sebastião, a estudante Laura 
Oliveira, torcedora do Boi Bumbá 
Garantido, reuniu as amigas, vestiu 
vermelho e branco e acompanhou 
com muita emoção e alegria, a apre-
sentação do boi encarnado.

“Eu tô achando maravilhoso 
acompanhar a transmissão aqui 
pois eu não pude ir para Parintins. 
E ter essa estrutura aqui em Manaus 
é maravilhoso pois já estávamos 
pensando em reunir a galera pra as-
sistirmos juntos. Quando soubemos 
que seria transmitido aqui, viemos 
pra cá. Estou muito grata por isso, 
está sendo perfeito”, explicou. 

O estudante Emmanuel Grieco 
reuniu com os amigos para acom-
panhar a transmissão do festival 
no Largo de São Sebastião, ele res-
saltou a importância dessa ação do 
governo pois com a estrutura mon-
tada foi possível sentir um pouco a 
energia vinda de Parintins.

“É uma oportunidade sensacional 
pra quem não pode acompanhar 
o Festival na ilha, então trazer o 
festival pra capital em frente ao 
Teatro Amazonas é trazer a energia 
toda da ilha pra Manaus. Então tá 
sendo um prazer acompanhar as 
apresentações daqui, com os ami-
gos”, finalizou
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“Ensaio geral”
No dia 8 de junho, o Governo 

Federal realizou uma espécie de 
“ensaio geral” para a publicação 
da portaria que tira do Amazo-
nas qualquer competência sobre 
o chamado “Trecho do Meio”, si-
tuado dentro do território ama-
zonense.

O ensaio foi a exoneração de 
Afonso Lins que administrava o 
escritório do DNIT em Manaus. 
Desde janeiro de 2019, todas as 
promessas do governo Jair Bol-
sonaro de pavimentar o Trecho 
do Meio não passaram de falácias.

Bloqueio fatal 
De acordo com nota técnica da 

organização Todos Pela Educação, 
a educação básica e a realização do 
Enem 2022 são os mais atingidos 
pelo bloqueio no orçamento do 
Governo Federal. 

A medida deixa a educação bá-
sica sem recursos da ordem de 
R$ 1 bilhão, além de prejudicar 
investimentos em infraestrutura 
escolar e o Enem 2022. 

Do valor total bloqueado do 
MEC, 84% é composto por despe-
sas discricionárias, 11% por despe-
sas obrigatórias e 5% por emendas 
de relator.

Consequências
As consequências do bloqueio 

significam a redução, em 2022, de 
14,5% da dotação disponível para 
despesas discricionárias, ou seja, 
aquelas sobre as quais o MEC tem 
maior liberdade alocativa. 

Conforme o Todos pela Educa-
ção, cai em 40% o total disponível 
para as emendas de relator (RP9). 
Despesas obrigatórias também 
foram alvo, em patamar menor, 
tendo redução de 0,36%, refe-
rentes às reservas de contin-
gência fiscal.

Alíquotas do ICMS
Na quinta-feira, o presidente 

Jair Bolsonaro sancionou a lei que 
fixa um teto para as alíquotas do 
ICMS sobre combustíveis, energia, 
transporte e telecomunicações.

No entanto, ele vetou o dispo-
sitivo que assegurava a recom-
posição de verbas para saúde e 
educação se tais áreas fossem 
prejudicadas com a perda de ar-
recadação.

As novas alíquotas são contes-
tadas por vários governadores e 
parlamentares que não acredi-
tam nas compensações prome-
tidas pelo ministro da Economia, 

Paulo Guedes. 

Pacote de 34 bi
A 100 dias da corrida às urnas 

em 2022, o relator da PEC dos 
Combustíveis, senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE) declarou que 
o pacote para impulsionar os pro-
gramas sociais do Palácio do Pla-
nalto custará R$ 34,8 bilhões.

O valor é superior aos R$ 29,6 
bilhões previstos inicialmente e, 
caso receba aval do Congresso, 
ficará fora do teto de gastos.

Tráfico de drogas
Preocupada com a escalada do 

tráfico de drogas, a SSP-AM, se-
guindo orientação do governador 
Wilson Lima,  deflagrou a Operação 
Inquietação que visa reforçar o 
policiamento nos 62 municípios 
do Amazonas.

A operação, sob o comando do 
general Carlos Alberto Mansur, 
foi lançada em Parintins e usará 
lanchas blindadas e mais de 500 
câmeras inteligentes no combate 
ao tráfico em todo o Estado.

As ações serão integradas com a 

Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Detran.

 
No ritmo dos bumbás
Além do governador Wilson 

Lima, um verdadeiro séquito de 
políticos desfila, neste fim de se-
mana, em Parintins, em meio à 
euforia do 55º Festival Folclórico 
da Ilha Encantada.

Vestindo as cores de Garantido 
e Caprichoso, vários parlamenta-
res, dentre os quais os deputados 
Capitão Alberto Neto (PL) e Saullo 
Vianna (UB), e o presidente da Câ-
mara Municipal de Manaus, David 
Reis (Avante), estão na Ilha divul-
gando suas atividades e festejando 
os bumbás.

Também Sabá Reis (Avante), pai 
de David, recentemente agraciado 
com a medalha Ruy Araújo da As-
sembleia Legislativa (Aleam), está 
na Ilha onde permanecerá até se-
gunda-feira (27).

Em pé de guerra
O deputado-presidente da Aleam, 

Roberto Cidade (UB) propôs uma 
audiência pública para debater a 
crise da educação em Presidente 

Figueiredo, onde professores e a 
prefeita Patrícia Lopes travam acir-
rada guerra.

Em greve, os professores acusam 
a prefeita de não cumprir a Lei do 
Piso Nacional do Magistério.

Por sua vez, Patrícia vê “politica-
gem” no movimento dos educadores 
e já judicializou a greve no TJAM 
pedindo o fim do movimento.

Braços cruzados
Indignados, os profissionais de 

educação estão de braços cruzados 
em Presidente Figueiredo.

Segundo eles, os 20,8% de reajuste 
salarial para equiparação com o piso 
nacional, que é de R$ 3.845,63 para 
40h de trabalho, não foi concedido 
por Patrícia, que, além do mais, não 
aceita dialogar com a categoria.

Gerência do Dimpe
A Aleam aprovou Projeto de De-

creto Legislativo, de autoria do 
deputado Adjuto Afonso (UB), que 
repassa a gerência do Distrito Indus-
trial de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do Amazonas 
(Dimpe) “Ozias Monteiro Rodrigues” 

para a Secretaria de Desenvolvimento  
Econômico (Sedecti).

O Dimpe estava sob a coorde-
nação da UEA, com a interveni-
ência da Fundação Universitas de 
Estudos Amazônicos (FUEA), o 
que o parlamentar considerou in-
viável, pois trata-se de um setor 
de desenvolvimento econômico,  
não educacional.

Covid preocupa
A SES-AM continua preocupada 

com a possibilidade de uma nova 
escalada da Covid-19 no Estado.

Na quinta-feira (23), o Boletim Diá-
rio da Covid informou o diagnóstico de 
215 novos casos da doença, totalizan-
do 583.697 casos em todo o Estado. 

Vale Alimentação
O vereador Elan Alencar (Pros) en-

controu uma saída para manter o 
Vale Alimentação de 500 servidores 
do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) que estava em risco 
por falta de amparo legal.

A solução será uma emenda na Lei 
nº 2.859/2022, que trata do auxílio 
alimentação dos servidores da Pre-
feitura de Manaus.

Isso incluiria os 500 agentes do 
Samu em níveis fundamental, médio 
e médio-técnico nos benefícios pre-
vistos na legislação.

Acordos avançam
Levantamento do Estadão aponta 

que o Amazonas é um dos 16 estados 
brasileiros, além do Distrito Federal, 
onde os acordos buscando acomodar 
alianças sobre disputas para gover-
nos estaduais, alinham cada vez mais 
diretórios do MDB e do PSDB a Jair 
Bolsonaro e Lula.

Além do Amazonas, os acordos 
estão minando a “terceira via” da 
eleição presidencial em estados 
como Maranhão, Alagoas, Cea-
rá, Paraíba, Pará, Bahia, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Mato 
Grosso do Sul, Piauí, Roraima, Acre, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina  
e Paraná.

Violência sexual
A Câmara Municipal de Manaus 

aprovou dois projetos de Lei que 
tratam de campanhas voltadas ao en-
frentamento à violência sexual contra 
crianças e adolescentes. 

O PL nº 157/2021, de autoria do 
vereador Rosivaldo Cordovil (PSDB), 
institui a Campanha Maio Laranja, e o 
PL nº 315/2021, de Ivo Neto (Patriota), 
estabelece que os prédios públicos 
do município sejam iluminados com 
a cor laranja durante o mês de maio.

Portaria do DNIT acaba de vez com o
sonho da BR-319 para o Amazonas
Portaria divulgada ontem pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) transfere 
para a Superintendência do DNIT de Rondônia toda a competência de gerenciamento sobre o polêmico 
trecho compreendido do km 250,7 até o km 740. A portaria entra em vigor a partir de 1° de julho.
Para André Marsílio, presidente da Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, a transferência repre-
senta “um golpe contra o Amazonas”, pois o DNIT rondoniense não conseguirá gerenciar o imenso trecho 
que antes ficava a cargo do escritório do órgão no Amazonas.
Nas redes sociais, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) reagiu contra a mudança: “É uma aberra-
ção. A BR-319 nesse trecho é Amazonas. Não pode sair do Dnit-Amazonas e ir pro Dnit-Rondônia. Já não 
basta o fato de não terem colocado nem um metro de asfalto na BR-319 ? Nós não vamos nos conformar 
com isso e vamos exigir providências”, disse o parlamentar.

À inauguração em Manaus da maior loja da Havan no Brasil. A abertura do 
empreendimento ocorreu na sexta-feira, 24, no shopping Manaus ViaNorte, 
com investimento de mais de R$ 20 milhões, geração de 150 empregos 
diretos e 200 indiretos, além de oferecer mais de 350 mil produtos. Mais 
de cinco mil pessoas participaram da cerimônia de inauguração, que foi 
comandada pelo proprietário da rede Havan, Luciano Hang. Até 15h, se-
gundo a coordenação do shopping, passaram mais de 25 mil pessoas pelo 
centro de compras.

Aos apagões na cidade de Manaus. A população da capital e da 
Região Metropolitana enfrentaram na sexta (24) mais uma interrup-
ção no fornecimento de energia. De acordo com a concessionária 
Amazonas Energia, a falta de eletricidade se deu em virtude do 
“desligamento de uma linha de transmissão”. Na semana passada, 
Manaus, Iranduba e Manacapuru também ficaram sem energia, 
mas a concessionária não esclareceu o que teria ocorrido.
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A VALORIZAÇÃO DO HISTORIADOR

Flávio Lauria

Sou da geração de amazonen-
ses/manauaras que sonhavam 
entrar no curso de Ciências Sociais 
da UA para ter aulas de História. 
Para minha frustração, circuns-
tâncias outras me fizeram cursar 
Administração, onde depois diz 
mestrado e iniciei meu doutora-
do. Mas não me arrependo, con-
segui absorver o que é gestão 
e hoje sou crítico daqueles que 
acham que sabem administrar 
sem sequer conhecer as funções 
da Administração. Mesmo assim, 
mergulhei nos egípcios e gregos, 
no Renascimento e no Iluminis-
mo, nas revoluções francesa e 
inglesa, nas guerras mundiais do 
século XX, em vez de — eu ima-
ginava — aprender na UA como 
exatamente formular e realizar 
a Revolução Brasileira.  Lembro-
-me de que, para complementar 
nossa formação em Administra-
ção, muitos colegas e eu fazíamos 
seminários sobre ‘‘realidade bra-
sileira’’, que incluía capítulos se-
lecionados sobre o feudalismo no 
Brasil, entre outras descobertas 
sensacionais... Isso tudo nos idos 
de 1975. Na verdade, nossas con-
vicções políticas forneciam todas 
as respostas que precisávamos, 
não havia por que perder tem-
po com investigações cansativas. 
Em qualquer período da História, 
em qualquer latitude do planeta, 
sabíamos identificar os bons e os 
maus, quem era nosso e quem 
era ‘‘deles’’. Alunos e professores 
previam, dentro da visão ‘‘o mun-
do caminha para o socialismo’’, 
que estávamos às portas de um 
pronunciamento das esquerdas 
e não de um golpe de direita. 
Pagamos todos muito caro pela 
nossa leviandade e aprendemos 
que ler a história não era tão fá-
cil como parecia. Essas reflexões 
me vêm à cabeça por conta de 
importantes mudanças que estão 
ocorrendo na área de História, de 
alguns anos para cá. O historiador 

está sendo cada vez mais valori-
zado, as pesquisas dão conta de 
objetos cada vez mais amplos, a 
informática e a Internet facilita-
ram imensamente a parte me-
cânica do trabalho de investiga-
ção, profissionais são chamados 
para explicar o mundo na mídia. 
Já há historiadores trabalhando 
com planejamento urbano, com 
projetos turísticos, como consul-
tores editoriais e empresariais. 
Ao mesmo tempo que isso ocor-
re, e de maneira contraditória, 
há um movimento em escolas, 
principalmente no ensino médio, 
que, no limite, tende a substituir 
o ensino de História por outra 
disciplina que eu chamaria de 
‘‘realidade mundial’’: muitos pro-
fessores têm abandonado tudo 
que aconteceu antes do século 
XIX, alegando não ser possível dar 
‘‘tudo’’, daí terem que se concen-
trar no passado mais próximo, em 
detrimento do remoto. Claro que 
uma parte da responsabilidade 
disso cabe aos diretores (e, tal-
vez, à própria sociedade), que, a 
partir de um altamente discutível 
pragmatismo neoliberal, diminuí-
ram drasticamente o número de 
aulas de História. Eu não poupa-
ria, contudo, muitos colegas que, 
em nome de um ‘‘ensino crítico’’, 
acabam alienando seus próprios 
alunos ao não lhes dar oportuni-
dade de adquirir uma visão mais 
abrangente de História. Assim, 
nada de processo civilizatório, 
nada de monoteísmo ético dos 
hebreus (base do cristianismo), 
nada de filósofos gregos (base 
do pensamento ocidental), nada 
de Direito Romano (base do nos-
so), nada de Europa medieval, de 
Renascimento, de Mercantilismo 
e descobrimentos, nada de Bach 
e Mozart, de Dante e Camões. 
Parece que nos conformamos, 
mesmo, em abrir mão do conhe-
cimento em troca de informações. 
E, mais grave, desistimos de, ao 

menos, nos aproximar do patri-
mônio cultural da humanidade. E 
qual é o papel do professor se-
não estabelecer uma articulação 
entre o patrimônio cultural da 
humanidade e o universo cultural 
do aluno? Ora, a presença do ho-
mem civilizado neste planeta tem 
poucos milhares de anos e tem 
causado terríveis males: destruí-
mos sem dó a natureza, submete-
mos os mais fracos, matamos por 
atacado e a varejo, deixamos um 
terço da população mundial com 
fome, queimamos índios e por aí 
afora, mas não é só isso que fa-
zemos. Escrevemos poesia subli-
me, teatro envolvente e romances 
maravilhosos. Criamos deuses e 
categorias de pensamento com-
plexos para compreender o que 
nos cerca. O professor de História 
não pode ficar preso apenas a 
modos de produção e de opressão 
(embora isso seja fundamental), 
mas pode e deve mostrar que 
tivemos talento, graças à cultura 
que produzimos, de nos vestir 
melhor que os ursos, de cons-
truir casas melhores que o joão-
-de-barro, de combater melhor 
que o tigre, embora cada um de 
nós, seres humanos, tenha vindo 
ao mundo desprovido de pelos 
espessos, asas ou garras. Cada 
estudante precisa se perceber, 
de fato, como sujeito histórico, e 
isso só se consegue quando ele se 
dá conta dos esforços que nossos 
antepassados fizeram para che-
garmos ao estágio civilizatório a 
que chegamos. Para o mal, mas 
também para o bem, bolas. 

A aceleração do tempo his-
tórico está deixando claro que 
devemos estar preparados para 
ocupar um espaço na sociedade 
globalizada. A percepção do con-
junto de movimentos que estão 
sendo executados no mundo 
exige, por parte dos nossos jo-
vens, uma cultura que vá além 
da técnica. História neles. 
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O drama da BR-319
Inaugurada em março de 1976 sob a euforia do go-

verno militar do general Ernesto Geisel, a BR-319 era 
apontada como o grande sonho de libertação política 
do Estado do Amazonas, que passaria a se integrar 
aos mercados das regiões Sul e Sudeste.

Com 9 anos de idade à época, a Zona Franca de 
Manaus, também uma dádiva dos militares para os 
amazonenses, deslanchava sua força, acenando com 
uma explosão desenvolvimentista que, além do mais, 
iria impulsionar uma cadeia de grandes projetos en-
volvendo o interior do Estado.

O que hoje chamam de bioeconomia certamente se 
concretizaria por meio de fortes investimentos que os 
militares incentivariam, em parceria com o Governo 
Estadual, determinados que estavam em cumprir a 
máxima de “integrar para não entregar” o país que, 
então, via a Amazônia com olhos de progresso.

Mas, os militares passaram e, com eles, o sonho da 
BR-319 foi virando fumaça. De repente, aconteceram 
os boicotes da parte daqueles que temiam uma ZFM 
gigante e expandindo fronteiras por via rodoviária. O 
medo da concorrência levou os inimigos do modelo 
a simplesmente destruir a BR.

Agora, a rodovia em agonia, sofre mais um golpe 
fatal com a transferência de todas as competências 
do DENIT-AM para a esfera do DNIT de Rondônia 
com relação ao gerenciamento do Trecho do Meio. 
Se ninguém gritar, nem agir, o sonho de ver o tal 
Trecho totalmente revitalizado ficará mais distante 
e o Amazonas, cada mais isolado.

A afirmação de São Paulo VI 
“Cristo aponta para Amazô-
nia” interpela e expressa um 
mandato missionário. Cin-
quenta anos depois do fe-
cundo Encontro dos Bispos 
da Amazônia em Santarém, 
1972, novamente a Igreja 
se reuniu numa expressão 
de profunda sinodalidade. 
Reuniram-se cristãos lei-
gos e leigas, a vida religiosa 
consagrada, presbíteros e 
bispos das Igrejas Particu-
lares da Amazônia Brasileira 
para celebrar o jubileu do 
memorável encontro. O IV 
Encontro da Igreja Católica 
no Amazonas expressou o 
desejo de reassumir com-
promissos evangelizadores 
recebidos e dar continuida-
de ao caminho do Sínodo 
para Amazônia, celebrado de 
6 e 27 de outubro de 2019, no 
Vaticano. Memorando os 50 
anos, o desejo é de avançar 
com coragem e ousadia.

Tratou-se de um encontro 
de escuta, contemplação e 
sonhos. Escuta das vozes 
das populações indígenas, 
do testemunho da experi-
ência dos pequenos, da voz 
da academia e daqueles e 
daquelas que têm o cuidado 
pastoral do povo de Deus. 
Escuta do que o Espírito diz 
à Igreja (cf. Ap 2,7) que está 
na Amazônia. A contempla-
ção deste chão sagrado (cf. 
Ex 3,5) encheu os corações 
dos participantes de ale-
gria pela fecundidade de 
vida presente nesta região 
e pelo que ela pode ofere-
cer ao mundo como pro-
posta de convivência har-
mônica nesta casa comum 
onde tudo está interligado. 
Houve, também, a preocu-
pação e a inquietação com 
o avanço da destruição ca-
pitaneada por um modelo 

de desenvolvimento pre-
datório e assombroso que 
empurram a região para um 
processo de esgotamento 
quase irreversível.

No caminho de Igreja tra-
çado ao longo dos 50 anos, 
aprendemos moldar o jeito 
de ser uma Igreja de rostos 
amazônicos. Fiéis ao man-
dato missionário de Jesus 
que nos pede de avançar 
para águas mais profundas 
(cf. Lc 5,4), fazendo nossos 
os sonhos da Querida Ama-
zônia, os participantes re-
afirmaram os caminhos de 
encarnação na realidade e 
evangelização libertadora, 
atualizaram as opções pas-
torais e evangelizadoras, 
atentos às necessidades 
das comunidades eclesiais, 
da formação dos discípulos 
missionários, da vida dos 
povos da Amazônia e com 
eles toda casa comum, e das 
juventudes. Celebraram e 
afirmaram na mais profun-
da comunhão com a Igreja 
no Brasil em suas Diretri-
zes de Ação Evangelizadora, 
com o Papa Francisco que 
encoraja na caminhada, e 
com a Igreja do mundo in-
teiro na sinodalidade, de 
comunhão, participação  
e missão. 

Guiados pela confiança na 
Virgem Maria, Senhora de 
Nazaré, Rainha e Mãe da 
Amazônia, Mãe da Igreja e 
Mãe dos Pobres oferece-
ram um documento para 
as comunidades. Ela nos 
ajude, a cada um e as Igrejas 
Particulares a acolher as in-
dicações apresentadas no 
documento construído por 
muitas mãos e traduzi-los 
em iniciativas localizadas e 
articuladas regionalmente, 
para gerarem vida, e vida em 
abundância (cf. Jo, 10,10).

Arcebispo de Manaus

‘Cristo aponta para Amazônia’

Jean Mark Lobo

Tecnologia e moda são fre-
quentemente considerados dois 
campos completamente dife-
rentes. No entanto, o impacto 
da tecnologia na indústria da 
moda é inegável. Nos últimos 
anos, vimos a indústria da moda 
dominada por várias inovações 
tecnológicas. Como qualquer 
outro setor, a tecnologia trans-
formou a maneira como as em-
presas de moda operam hoje. O 
advento do conceito de boutique 
de moda online possibilitou que 
as empresas expandissem sig-
nificativamente seu alcance. Da 
mesma forma, o uso de inteli-
gência artificial, análise de dados 
e várias outras ferramentas tec-
nológicas tornaram as empresas 
mais eficientes. Honestamente, 
o impacto da tecnologia na in-
dústria da moda é enorme e 
é difícil discutir tudo. Algumas 
das maneiras mais importantes 
pelas quais a indústria da moda 
mudou ou mudou devido à tec-
nologia são mencionadas abaixo.

-O advento dos sites de comér-
cio eletrônico móvel pode ser um 
dos impactos mais importantes 
dessa tecnologia. Ao contrário 
de alguns anos atrás, a Internet 
está acessível em todo o mundo 
hoje. Usando um smartphone, 
os compradores de moda em 
todo o mundo podem não ape-
nas levar para casa seus itens 
favoritos, mas também receber 
códigos promocionais atraentes 
ou cupons de desconto em suas 
coleções de roupas favoritas. 
Inovações tecnológicas, como 
pagamentos por meio de cartei-
ras digitais e aplicativos de mídia 

social, tornaram as compras mais 
fáceis do que nunca. Do ponto 
de vista comercial, os sites de 
comércio móvel permitem que 
seus clientes descubram pro-
dutos facilmente e os com-
prem facilmente no conforto de  
sua casa.

-A capacidade de criar designs 
e estilos exclusivos é outra in-
fluência da tecnologia moderna. 
No passado, os designers cos-
tumavam criar designs seme-
lhantes sem saber. É raro criar 
aplicativos de design diferentes, 
de modo que os designs sejam 
semelhantes entre si. A tecnolo-
gia também teve um grande im-
pacto na forma como as roupas 
são feitas. Hoje, várias técnicas 
são usadas para criar materiais 
de bioengenharia. Mais recente-
mente, os materiais de vestuário 
foram feitos com a ajuda de cé-
lulas de levedura. A tecnologia de 
impressão digital já impressio-
nou muitas indústrias, e a moda 
pode ser uma das maiores be-
neficiárias dessa inovação. Tudo, 
desde joias a roupas e sapatos, 
é feito usando impressoras 3D 
nos dias de hoje. A impressão 
3D permite que os fabricantes 
adicionem detalhes exclusivos e 
entreguem obras-primas.

-A moda impressa a laser é 
outra inovação tecnológica ex-
tremamente popular na indús-
tria da moda. A tecnologia la-
ser é amplamente utilizada por 
pequenos varejistas e grandes 
designers para criar os produtos 
que vemos em todos os lugares. 

-A introdução da Internet das 
Coisas é uma das maiores opor-

tunidades de tecnologia no vare-
jo. Em suma, essa tecnologia nos 
permite usar a internet para in-
teragir com objetos do cotidiano. 
Quando se trata de moda, isso é 
um bom presságio para grandes 
mudanças no futuro próximo. 
Um estudo recente mostrou que 
70% dos tomadores de decisão 
de varejo em todo o mundo estão 
prontos para melhorar a expe-
riência do cliente adotando a 
IoT. Com a ajuda da Internet das 
Coisas, em breve veremos itens 
de vestuário com recursos digi-
tais que abrirão a comunicação 
entre clientes e varejistas. 

-O uso generalizado de inteli-
gência artificial é outra inovação 
tecnológica recente na indústria 
da moda. A indústria da moda de 
hoje usa muitos dados. A indús-
tria começou a usar a inteligência 
artificial para organizar, coletar 
e analisar quaisquer dados que 
tenham um papel importante no 
negócio. Num futuro próximo, a 
inteligência artificial parece tor-
nar as compras de moda muito 
mais divertidas do que são hoje. 

-O advento das plataformas de 
realidade virtual (VR) está mu-
dando rapidamente a indústria 
da moda, fundindo o mundo do 
varejo online com o mundo físico. 
Foi-se o tempo em que os clien-
tes reclamavam de receber itens 
que não atendiam às suas ex-
pectativas. Muitas lojas de moda 
online já estão usando avatares 
de teste habilitados para VR, 
que permitem que os compra-
dores experimentem diferentes 
itens no avatar antes de fazer  
uma compra.

Analista em Redes de Computadores - Professor do Centro Universitário Fametro

Dom Leonardo Steiner

MODA E TECNOLOGIA UM CASAMENTO PERFEITO
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Prefeito assina ordem de R$ 5 
mi para reformar Cras e Creas 
O deputado federal 
Marcelo Ramos salien-
tou a confiança depo-
sitada na atual admi-
nistração municipal e o 
compromisso de tornar 
a assistência social de 
Manaus uma das me-
lhores do Brasil

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, assinou, nes-
ta semana, a ordem de 
serviço para a reforma 

de 17 Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) e um 
Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social (Cre-
as), totalizando 18 unidades. O 
evento aconteceu no Cras Prour-
bis, no bairro Jorge Teixeira, 2ª 
etapa, zona Leste, e contou com 
a presença do deputado federal 
Marcelo Ramos, que destinou R$ 
5 milhões em emendas parla-
mentares para os serviços.

“Temos 20 estruturas de as-
sistência social. Com o recurso 
destinado pelo deputado Mar-
celo Ramos, vamos reformar 18. 
Estamos reescrevendo a história 
da assistência social da nossa 
cidade. Primeiro serão as estru-
turas físicas. Não tenho vergonha 
de procurar quem quer ajudar a 
cidade de Manaus. Procurei o de-
putado e ele acenou com recur-
sos. Os créditos dessa ação são 
do deputado Marcelo Ramos. Eu 
não me calo diante dessa opor-
tunidade de registrar a atuação 
de um dos mais brilhantes par-
lamentares do Brasil. Com ações 
como essa, o deputado está de-
volvendo um pouco da confiança 
depositada pela população ama-
zonense que o escolheu como re-
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O Cras é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica
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presentante”, enfatizou Almeida.
Além das reformas, a empresa 

contratada para a prestação do 
serviço, também será responsá-
vel pela manutenção preventiva 
e corretiva das unidades, que 
são gerenciadas pela Secretaria 
Municipal da Mulher, Assistência 
Social e Cidadania (Semasc). O 
prazo para a completa execução 
das obras é de um ano.

O deputado federal Marcelo 
Ramos salientou a confiança de-
positada na atual administração 

municipal e o compromisso de 
tornar a assistência social de 
Manaus em uma das melhores 
do Brasil.

“Eu preciso reconhecer a dedica-
ção e o esforço do prefeito David 
com a cidade de Manaus. Ele está 
lutando para transformar a cara 
da cidade. Não é um desafio pe-
queno, que ele vem enfrentando 
com muita sabedoria e capacidade 
de aglutinar pessoas que confiam 
no seu trabalho. Nós sabemos que 
podemos colocar recursos na Pre-

feitura de Manaus, pois temos a 
certeza que eles serão bem exe-
cutados, para melhorar a vida da 
população. Precisamos melhorar 
a porta de entrada da assistência 
social que é o Cras. Meu com-
promisso é lutar por uma melhor 
assistência social para o nosso 
povo”, afirmou Ramos.

Equipamentos
O Cras é o principal equipa-

mento de desenvolvimento dos 
serviços socioassistenciais da 

Prato Cheio de Parintins já serviu mais de 24 mil refeições
DIVULGAÇÃO

 Inaugurado no dia 25 de março 
deste ano pelo governador Wil-
son Lima, a unidade da Ilha Tu-
pinambarana já serviu mais de 
24 mil refeições em três meses  
de funcionamento.

O balanço foi divulgado na última 
sexta-feira (24), pela supervisora 
Gheyse Tavares. Mantido pelo Go-
verno do Amazonas e administra-
do pela Secretaria de Estado da 
Assistência Social (Seas) e Agência 
Amazonense de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Ambiental (Aa-
desam), o restaurante fica na Rua 
Larga, no bairro da União, e foi espe-
cialmente decorado para a semana 
do festival folclórico de Parintins.

“Desde a inauguração, o Prato 
Cheio de Parintins registra um gran-
de avanço. São mais de 2 mil ca-
dastros e mais de 24 mil refeições 
servidas em três meses de funciona-
mento”, destacou Gheyse Tavares.

Avanço histórico
O Prato Cheio é um programa 

social que tem como público alvo 
as pessoas em situação de vulne-
rabilidade, entre os quais desem-
pregados, pessoas com deficiência, 
trabalhadores informais e mulheres 

que chefiam famílias e que se en-
contram em situação de extrema 
pobreza, pobreza ou baixa renda. O 
programa tem 30 unidades em fun-
cionamento, sendo 12 em Manaus e 
18 no interior. A meta é chegar a 33 
unidades, e faltam apenas as inau-
gurações nos municípios de Boca do 
Acre e Carauari, além da unidade do 
Aleixo (Manaus).

“Esse programa, graças a Deus, foi 
muito bem aceito. Eles (os usuá-
rios) agradecem muito todos os dias 
porque Parintins estava precisan-
do desse projeto, principalmente 
depois de uma pandemia. O nosso 
governo acertou. O Prato Cheio veio 
numa boa hora para as pessoas que 
mais precisam”, enfatizou a super-
visora do programa na Ilha dos bois 
Caprichoso e Garantido. 

Povo aprova
O tricicleiro Edelcínio Garcia Gaia, 

47, que almoça todos os dias no 
Prato Cheio, afirmou que a unidade 
de Parintins foi essencial para os 
moradores do bairro da União.

 “A comida é boa e cada dia 
é um tipo de refeição, gosto 
de todas. Quando é feijoada é  
ótimo.”, afirmou. 

GOVERNO PRESENTE

O governador Wilson Lima 
reafirma o compromisso com a 
alimentação dos amazonenses

Proteção Social Básica. Constitui 
espaço de concretização dos di-
reitos socioassistenciais nos ter-
ritórios, materializando a política 
de assistência social. É o local que 
possibilita, em geral, o primeiro 
acesso das famílias a esses di-
reitos. Estrutura-se, assim, como 
porta de entrada dos usuários da 
política de assistência social para 
a rede de proteção básica e de 
referência para encaminhamen-
tos à Proteção Especial.

O Creas é a unidade da política 
de Assistência Social onde são 
atendidas famílias e pessoas que 
estão em situação de risco social 
ou tiveram seus direitos violados. 
Entre os serviços ofertados estão 
o de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indi-
víduos (Paefi); Abordagem Social; 
Serviço para Pessoas com Defi-
ciência, Idosas e suas famílias, 
entre outros.

Para a titular da Semasc, Jane 
Mara Moraes, as estruturas re-
formadas terão capacidade maior 
para atender a população, que 
está vivendo em insegurança 
alimentar após a pandemia da 
Covid-19.

“Esse dia é extremamente im-
portante. Estamos falando da re-
forma de 18 estruturas, que são 
fundamentais para o atendimen-
to da população. Fico emociona-
da de falar e ver a importância 
que esta gestão está dando para a 
assistência social. Essas estrutu-
ras recebem a população, que ,em 
sua maioria, está em vulnerabili-
dade social. Temos 33 milhões de 
pessoas no Brasil que estão em 
situação de insegurança alimen-
tar, estão com fome. E a região 
Norte é a segunda no ranking de 
insegurança. Manaus tem sofrido 
com isso também, mas na gestão 
do prefeito David, estamos tra-
balhando para garantir o direito 
dessas pessoas”, finalizou.
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Bolsonaro alertou 
Ribeiro sobre busca

Em ligação grampea-
da no último dia 9 de 
junho, ex-ministro da 
Educação contou que 
sabia da possibilidade 
de operação da PF

Oáudio de uma ligação, ob-
tido por meio de um gram-
po telefônico utilizado pelo 
Ministério Público Federal 

(MPF), mostra o ex-ministro Milton 
Ribeiro falando para a filha que ele 
foi alertado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) sobre uma possível 
operação de busca e apreensão 
em sua casa.

A ligação foi utilizada pelo MPF, 

As distorções cognitivas são formas 
equivocadas de interpretação da rea-
lidade dos fatos onde o cotidiano, com 
seus acontecimentos diários, permite 
às pessoas a possibilidade dos mais 
variados olhares ou formas interpre-
tativas.

Podemos afirmar que as distorções 
cognitivas são maneiras equivocadas 
de processar uma informação oca-
sionando uma série de sentimentos 
e emoções negativas com tendência 
a nos sabotar, baixando invariavel-
mente a auto estima com o conse-
quente sofrimento psíquico, e, desta 
forma, dando margem ao medo das 
ações positivas que podem enrique-
cer nossa vida emocional. Qualquer 
pessoa pode, em algum momento da 
vida, passar por esta distorção e daí 
a importância em identificá-las den-
tre a inúmera lista possível para que 
haja o adequado tratamento, diga-se 

de passagem, sempre muito efetivo 
quando identificado e tratado ade-
quadamente. 

Existe, portanto, uma série de dis-
torções possíveis sendo a Catastro-
fização muito frequentemente en-
contrada nos psicodiagnósticos à 
nível mundial e, consequentemente, 
objeto de estudo da Psicologia, prin-
cipalmente pela Psicologia Cognitiva 
Comportamental.

A Catastrofização ocorre quando 
fazemos uma interpretação negati-
va dos eventos futuros não levando 
em consideração resultados positivos 
possíveis, o foco é no negativo, como 
por exemplo citamos: Uma situação 
onde uma pessoa com quadro ansioso 
começa a sentir a morte próxima sem 
evidências reais para tal, a existência 
de doença grave sem qualquer evidên-
cia conclusiva, em função de eventos 
passados negativos desacredita em 

qualquer possibilidade de relaciona-
mentos saudáveis e felizes, acredita 
que o pior vai acontecer etc. enfim, os 
pensamentos tomam conta de forma 
disfuncional ocasionado perda de vida 
plena e de bem estar dando margem 
ao sofrimento emocional constante 
com reflexos na qualidade do sono, 
na disposição física, aparecimento de 
dores físicas sem causas evidenciadas, 
distúrbios do humor e, principalmente 
descrença em si mesmo e nas suas 
capacidades.

Para equacionar a Catastrofização 
se faz necessária a ajuda de um pro-
fissional capacitado para, através das 
modernas técnicas de manejo, contri-
buir para a reversão do quadro pois 
dificilmente as pessoas conseguem 
sozinhas contornar tal problema, a 
correta identificação da distorção 
muitas vezes não consegue ser per-
cebida se fazendo necessária a mu-

dança comportamental a qual con-
tribui efetivamente para a melhoria 
da  qualidade de vida com um novo 
olhar, um novo pensamento e uma 
nova perspectiva de vida não vista 
anteriormente.

Desta forma, evidenciada tal dis-
torção cognitiva, procurar corrigi-las 
através de uma mudança nos pen-
samentos disfuncionais e crenças 
limitantes por um pensamento rea-
lista, cristalino, melhor adaptativo e 
funcional  permite possibilidades de 
ser mais feliz, de ver a vida com uma 
perspectiva positiva, uma experiência 
com possibilidades reais de estar bem 
consigo mesmo e a partir daí melhorar 
a vida social, a vida familiar, a vida 
conjugal plena ,enfim, lutar por uma 
existência feliz e tranquila onde as ad-
versidades tomam papel de desafio e 
não dificuldades, onde o amanhã toma 
uma posição expectativa positiva.

DIVULGAÇÃO
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A defesa alega que o diálogo não deve ser levado em consideração no atual processo que o ex-ministro responde, pois na época, possuía foro privilegiado

Gomes será candidato à presidência

Divulgação

e encaminhada para o STF, como 
indício do envolvimento de Bolso-
naro no escândalo no Ministério 
da Educação.

“Hoje o presidente me ligou. Ele 
está com um pressentimento, no-
vamente, de que podem querer 
atingi-lo através de mim”, disse 
Ribeiro a uma filha, no último dia 
9 de junho. 

  “Ele acha que podem querer 
fazer uma busca e apreensão em 
casa. É muito triste”, declarou o 
ex-ministro.

A operação ocorreu em 22 de 
junho, quando Ribeiro e outros 
pastores foram presos, sob a acu-
sação de tráfico de influência no 
ministério que ele chefiava.

A citação ao presidente levou o 
MPF a pedir o envio de parte da 
investigação ao Supremo. Com 

isso, o inquérito volta para a re-
latoria da ministra Cármen Lúcia, 
que havia enviado o caso para 
a primeira instância depois que 
Milton Ribeiro pediu demissão do 
MEC. Após vir à tona o escândalo 
envolvendo cobrança de propina 
por pastores lobistas ligados a 
ele, o próprio reverendo optou 
pela exoneração.

Reclamações da defesa
O advogado Daniel Bialski, que 

coordena a defesa do ex-ministro 
Milton Ribeiro, criticou a ida da 
investigação para o STF.

A defesa alega que o áudio cita-
do na decisão envolve autoridade 
com foro privilegiado, já que o 
diálogo registrado supostamente 
teria ocorrido antes da deflagra-
ção da operação.

“Se assim o era, não haveria 
competência do juiz de primeiro 
grau para analisar o pedido feito 
pela autoridade policial e, conse-
quentemente, decretar a prisão 
preventiva”, destaca Bialski, em 
nota à imprensa.

Segundo o profissional, “a defe-
sa ainda analisará tudo e o todo 
que foi anexado aos autos, se lhe 
for franqueada vista da íntegra da 
documentação”.

“Todavia, se realmente esse 
fato se comprovar, atos e de-
cisões tomadas são nulos, por 
absoluta incompetência, e so-
mente reforçam a avaliação de 
que estamos diante de ativismo 
judicial e, quiçá, abuso de auto-
ridade, o que precisará também 
ser objeto de acurada análise”, 
concluiu o defensor.

Forças Armadas 
denunciam Ciro 

DEFESA

O Ministério da Defesa e 
as Forças Armadas apre-
sentaram, nesta semana, 
uma notícia-crime contra 
o pré-candidato do PDT à 
Presidência, Ciro Gomes, 
pedindo a apuração sobre 
falas do político envolvendo 
a atuação dos militares na 
Amazônia.

Na terça (21), em entrevista 
à rádio CBN, Ciro disse que 
a área onde ocorreram as 
mortes de Bruno Pereira e 
Dom Phillips se tornou um 
território administrado por 
uma “holding do crime”. Na 
sequência, o pedetista citou 
uma suposta proteção das 
autoridades brasileiras ao 
narcotráfico, “inclusive das 
Forças Armadas”.

“Ali estabeleceu-se essa 
holding que é o narcotráfi-
co claramente protegido por 
autoridades brasileiras, cla-
ramente protegido por auto-
ridades, inclusive das Forças 
Armadas. Não aconteceria [o 
crime contra Bruno e Dom] 
se isso não fosse verdadei-
ro”, disse Ciro, na ocasião

Dois dias depois da fala de 
Ciro, o ministro da Defesa, 
Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira, e os comandantes 
das Forças Armadas assina-
ram uma nota comunicando 
a apresentação de notícia-
-crime ao procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
contra o pré-candidato do 
PDT.

A nota pede que seja “apu-
rado o suposto cometimento 
dos crimes de ‘Incitar, publi-
camente, animosidade entre 
as Forças Armadas, ou delas 
contra os poderes constitu-
cionais, as instituições civis 
ou a sociedade’. 
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Nesta edição de “Com 
a Palavra”, o Em Tempo 
conversou com o depu-
tado federal Zé Ricardo 
(PT), que é pré-candidato 
à reeleição 

DIVULGAÇÃO

Nesta edição de “Com a Palavra”, 
a equipe do Em Tempo conver-
sou com o deputado federal Zé 
Ricardo, que é pré-candidato à 

reeleição para o cargo atual, pelo Par-
tido dos Trabalhadores (PT). Durante a 
conversa, Zé Ricardo comentou sobre 
a situação atual do partido, tanto no 
âmbito nacional quanto regional. Tam-
bém falou sobre os projetos realizados 
no mandato, e sobre a defesa da Zona 
Franca de Manaus (ZFM).

Primeiramente, eu gostaria que o se-
nhor comentasse um pouco sobre as 
eleições desse ano, e o que motiva o 
senhor a tentar a reeleição para depu-
tado federal?

Eu participo das eleições desde 1996, e 
já fui candidato várias vezes. No começo, 
eu não ganhava a eleição, só partici-
pava, e conseguia um bom resultado. 
Mas, depois, fui eleito vereador, e depois 
deputado estadual também reeleito, e 
agora, no mandato, deputado federal.

Então o que nos move é que a gente 
vê a importância da política, participar 
da política é fundamental e é necessária. 
Eu falo muito que os jovens precisam se 
interessar pela política. Esse é um ano 
de eleição, superimportante e é funda-
mental que a gente convide as pessoas 
um pouco afastadas da política para 
participar, para estar atento, e conhecer 
melhor quem é quem

No geral, há uma crítica muito negativa 
em relação à política e aos políticos, 
mas quando as pessoas vão começar a 
estudar melhor quem é quem? Às vezes  
a pessoa até se anima mais e quer parti-
cipar, e tentar influenciar para poder ter 
resultados melhores, e mais favoráveis 
para a população.

Como o senhor analisa esse proces-
so de aceitação pelo PT por parte da 
população, após as eleições de 2018? 
O senhor acredita que a maneira da 
população enxergar a política nacional 
mudou?

Fernanda, eu vejo assim, nós temos 
no Brasil mais de 30 partidos e uma 
boa parte são partidos que estão fun-
cionando, e que têm representação no 
Congresso. O Partido dos Trabalhado-
res é um partido que completou esse 
ano 42 anos. É um partido que tem 
uma história, foi fundado em 1980. É 
o partido que vem de baixo para cima, 
foi construído com a participação de 
trabalhadores, professores, intelectu-
ais, trabalhadores operários, mas tam-
bém pessoas ligadas aos movimentos 
sociais, e à igreja católica.

É um partido que tem uma inserção 
social muito grande, e chegou ao poder 
através do Lula. O Lula fez um bom 
governo, conseguiu reeleição, depois 
também a eleição da Dilma, e a reelei-
ção da Dilma. Mas é claro, você sempre 
tem posicionamentos contrários na 
sociedade em relação àquilo que um 
partido faz. Então, o partido foi muito 
atacado, O PT foi atacado, o Lula foi 
impedido de ser candidato, e hoje já 
superou isso. A verdade prevaleceu, e 
Lula se defendeu de muitas fake News, 
muitas mentiras, e muitos processos 
também sem provas.

Então, Lula está aí na eleição, muito 
bem nas pesquisas, e a imagem do 
partido também. As pessoas foram 
vendo que na verdade todas aquelas 
mentiras, aquelas fake news contra o 
PT não eram exatamente isso. Então o 
PT foi quem implantou projetos sociais, 
que mudaram a vida das pessoas, que 
criou oportunidade para os jovens. 
Também criou muito mais vagas na 
faculdade, e nas escolas técnicas. Essa 
é a realidade aqui do nosso estado

Foi o PT que prorrogou a Zona Franca. 
O Lula prorrogou 10 anos, e a Dilma 
mais 50 anos. Já o governante atual 
Bolsonaro está querendo destruir a 
Zona Franca de Manaus. Então, você 
vê como o PT contribuiu para o Brasil 
e sempre ajudou demais o nosso povo, 
o povo do estado do Amazonas.

A comissão federal aprovou a insta-

lação de uma comissão para apurar as 
questões do desaparecimento do jorna-
lista inglês Dom Philips e do indigenista 
Bruno Pereira, e o senhor foi o escolhido 
para coordenar essa comissão. Como 
será o seu papel nesse cargo?

A nossa manifestação é de tristeza e 
solidariedade por esses acontecimen-
tos. Mais duas pessoas foram assas-
sinadas. Pessoas que, ao longo da sua 
vida, estavam lutando para melhorar a 
vida da população, dos indígenas, e dos 
ribeirinhos. O Bruno, que era funcionário 
da Funai, que é um órgão importante 
do Governo Federal, muito importante 
porque trata exatamente de garantir 
os direitos dos indígenas, garantir as 
políticas voltadas para os indígenas, e 
em ajudar na fiscalização para que as 
terras indígenas não sejam ocupadas 
irregularmente, e em reconhecer os 
povos quando vai fazer demarcação de 
terra. Então, a Funai tem um papel  
muito importante. 

Mas no atual governo, infelizmen-
te, ela parou de fazer o seu trabalho. 
Funcionários acabam sendo demitidos 
porque questionam a falta de estrutu-
ra. O jornalista Dom fazia reportagens, 
estava escrevendo um livro sobre essa 
realidade amazônica, então eles foram 
assassinados como outras pessoas tam-
bém, que historicamente sempre luta-
ram em defesa dos povos amazônicos 
indígenas ou não.

Por isso que agora a Câmara dos De-
putados, diante desses fatos, aprovou a 
criação de uma Comissão Externa. Ela 
não é uma comissão tipo CPI, mas é uma 
comissão especial que vai acompanhar 
as investigações, em relação aos assas-
sinatos, vai procurar ouvir lideranças 
indígenas, e ouvir segmentos da so-
ciedade. Também vai procurar verificar 
o funcionamento dos órgãos públicos.

Durante a sua gestão, o senhor propôs 
a criação de uma agência de desenvol-
vimento para captar recursos nacionais 
e internacionais. Como funcionaria esse 
projeto?

Olha só, eu fui candidato já a prefeito 
de Manaus e candidato a Governador. 
Então, sempre é uma oportunidade de 
a gente estar discutindo projetos, e pro-
postas para o desenvolvimento tanto da 
capital como do estado

Nós precisamos de muitos investi-
mentos. Quando você tem um governo 
federal que se preocupa com o desen-
volvimento, você já tem um passo impor-
tante que você tem disponibilidade de 
recursos para investir. É o que aconteceu 
muito no governo Lula e Dilma, porque 
investiram na energia, tanto que foi 
construído o gasoduto para trazer o gás 
de urucu para Manaus.

Foi construído o Linhão de Tucuruí 
para trazer energia lá do Pará também 
pra Manaus, e aqui ele vai ser esticado 
até Roraima. Você teve investimentos na 
construção de portos, ampliação do ae-
roporto nosso. A Dilma tinha um projeto 

chamado Amazônia Conectada, a pala-
vra internet para todos os municípios. 
Então, você tem uma ação do governo 
pensando no desenvolvimento.

Mas os governantes locais, o gover-
nador e o prefeito, têm que buscar tam-
bém investimento. Você tem que criar 
agências de desenvolvimento estadual, 
e quem sabe municipal. Nós temos que 
ir atrás, já que o Amazonas depende da 
Zona Franca de Manaus, só que nós po-
demos atrair mais um empreendimento. 
Se você tem uma agência de desenvol-
vimento estadual, por exemplo, que ela 
vai buscar os interesses para fazer in-
vestimentos em áreas estratégicas aqui 
do nosso estado, você vai estar atraindo 
investimentos que vão gerar emprego, 
arrecadação pública, e oportunidades. 
Quem sabe desenvolver produtos no-
vos, principalmente da biodiversidade, 
para cuidar da produção de alimentos. 
Nós temos todo um potencial enorme, 
uma lista enorme de itens na área da 
alimentação, começando com peixe, e 
tantas frutas que o mundo inteiro tem 
interesse.

Falando agora sobre as eleições para 
o governo do Amazonas: o PT terá um 
candidato majoritário ou estenderá o 
apoio para alguma chapa?

O interesse é meu, como membro do 
Partido dos Trabalhadores filiado há mui-
tos anos. Não só interesse, mas sempre 
defendi que o PT tivesse candidato pró-
prio à governo do estado. No ano passado, 
meu nome foi colocado em pesquisas, e 
me colocou numa posição bastante posi-
tiva. Mas, desde o ano passado, quando o 
Lula foi libertado, a estratégia do Partido 
dos Trabalhadores, a nível nacional, a 
prioridade é eleger o Lula. 

A segunda prioridade é eleger depu-
tados federais e senadores que possam 
dar apoio político no Congresso Nacional, 
porque para você aprovar uma mudança 
na constituição, aprovar boa parte dos 
projetos de interesse do governo, o go-
verno tem que ter uma maioria no con-
gresso. Então, houve uma indicação de 
prioridade para que eu fosse candidato 
à reeleição. Por isso sou pré-candidato 
a deputado federal.

Ao mesmo tempo, está me defenden-
do uma candidatura ao governo. Tinha 
a indicação do ex-senador João Pedro, 
que já foi vereador, deputado estadual 
e senador. Ele também já presidiu o In-
cra, e a Funai nacional, e é uma pessoa 
com grande experiência. Mas, a direção 
nacional está dialogando com outros 
partidos, com a possibilidade de apoio 
político para a presidência. Então, hoje 
não tem nenhuma outra indicação, até 
agora. Formalmente, o PT não vai ter a 
indicação de nomes para governador.

Se vai ter uma aliança com outros pré-
-candidatos ou aliás com partidos e, que 
tem pré-candidato aqui, eu não sei, isso 
está sendo discutido. Acho que o próximo 
mês vai ter uma decisão sobre isso aí. 
 

A merendeira Luciana Costa pergunta: 
candidato, como o senhor analisa o 
cenário político no Amazonas?

Agradeço aí a Luciana pela pergunta. 
Ora, hoje nós temos no Amazonas uma 
eleição onde vamos ter a possível candi-
datura de reeleição do atual governador, 
temos aí a candidatura também do ex-
-governador que é Amazonino, tem uma 
pré-candidatura também de um outro 
ex-governador que é o Eduardo Braga, 
e tem outras candidaturas colocadas.

O que eu vejo é que talvez não vai 
ter grandes mudanças desse momento 
político que nós estamos vivenciando 
atualmente no estado. Vejo o governo 
do estado, o governador atual, um posi-
cionamento pró-Bolsonaro. Em relação 
aos outros pré-candidatos, eu não vi 
ainda uma posição, não vejo grande 
mudança, no meu olhar, em relação à 
expectativa que a população teria de ter 
desenvolvimento mais amplo.

O Governante está preso à Zona Fran-
ca e a Zona Franca está sendo atacada 
neste momento. Portanto, ameaçando 
a economia do estado do Amazonas.

A cobradora Aline Cajueiro pergunta: 
candidato, o senhor tem alguma coisa 
a falar sobre os ataques à Zona Franca 
de Manaus?

Ah muito bem, a gente agradece tam-
bém à Aline pela pergunta. Essa é uma 
preocupação que, a cada dia, as pessoas 
vão percebendo como o momento é 
grave. Por que que é grave? Porque 
a Zona Franca é a área de incentivos 
aqui de Manaus, tem os incentivos do 
estado. Estão garantidos na constituição 
os incentivos da Zona Franca, e quem 
garantiu a continuidade do incentivo 
foi o Lula, quando ele assumiu que o 
incentivo ia acabar em 2013. Então, o 
Lula apresentou o projeto, e conseguiu 
esticar 10 anos, de 2013 a 2023.

A Dilma no governo dela também 
apresentou um projeto para ampliar 
mais o prazo e, com isso, conseguiu 
esticar mais 50 anos. Então assim, nós 
temos na constituição a garantia dos 
incentivos. Só que o tempo todo, o go-
verno atual está atacando para tirar 
incentivos, e para diminuir as vantagens 
das empresas de Manaus.

Por isso que é importante a gente usar 
os incentivos para poder ampliar o leque 
de produtos que a Zona Franca e o Ama-
zonas podem produzir. Não vamos achar 
que isso vai ser eterno, por enquanto até 
2073 o incentivo. Mas, uma canetada do 
ministro pode criar inviabilidades como 
já está acontecendo. Por isso que eu vou 
continuar defendendo a Zona Franca, 
mas também defendendo outros seg-
mentos produtivos para gerar emprego.

Como deputado federal, quais ações 
e projetos que o senhor gostaria de 
destacar para população conhecer mais 
sobre seus feitos?

A gente participou nesse tempo de 
mandato de deputado federal de todos 

os debates em defesa, por exemplo, dos 
trabalhadores. A gente lutou muito para 
ter o piso salarial da enfermagem, foi 
aprovado agora recente. Nós lutamos 
também pelos direitos dos agentes co-
munitários de saúde. Conseguimos apro-
var no congresso e eu fiz várias audiências 
também inclusive em Manaus, para o 
FUNDEB, o Fundo para o Desenvolvi-
mento da Educação, que é o dinheiro 
para pagar os professores.

A gente lutou muito, nesse período da 
pandemia, aprovando projetos para aju-
dar a população que muitas vezes ficava 
sem renda. Então um exemplo, o auxílio 
emergencial, eu apresentei um proje-
to para ter o pagamento de um salário 
mínimo paras famílias. O governo queria 
pagar só R$ 200, e no final foi aprovado 
R$ 600. Então, esse é um projeto que 
nós defendemos. Depois para ajudar os 
agricultores, então foi um projeto cha-
mado Assis de Carvalho para ajudar os 
agricultores familiares que deixaram de 
vender e produzir na pandemia

Também os trabalhadores da cultura. 
Todos os eventos foram suspensos, e 
agora os eventos estão todos liberados. 
Embora a pandemia ainda não acabou 
100%. Mas, teve a lei Aldir Blanc, que a 
gente, da bancada do PT, lutou muito, 
assim como a Lei Paulo Gustavo que 
foi aprovada e o Bolsonaro vetou agora 
recente. Eu apresentei vários projetos na 
área da educação, assim como da saúde. 
Nós temos um uma lei aprovada recente 
que eu sou um dos autores junto com 
toda a bancada do PT que é o auxílio é 
o Vale Gás para tentar reduzir o valor do 
botijão de gás para população mais po-
bre. Aqui no Amazonas tem milhares de 
famílias recebendo Vale Gás que eu sou 
um dos autores desse projeto que é lei 
e está sendo já cumprido com recursos.

A gente defendeu muito políticas para 
enfrentar a fome que agora voltou. Nes-
te momento, eu estou participando da 
frente parlamentar de defesa indígena. 
Eu fui nomeado para acompanhar esses 
acontecimentos em Atalaia do Norte. 
Assim como eu faço parte da comissão 
de educação, que a gente vai conseguir 
aprovar vários projetos, em conjunto, e 
da comissão de desenvolvimento urbano, 
onde a gente cobrou recursos para inves-
tir na construção de casas. O Lula tinha 
Minha Casa Minha Vida e o governo atual 
acabou, e três anos e meio se passaram 
e não construiu uma casa. E sou também 
da comissão da Amazônia.

A gente está discutindo os grandes pro-
jetos para o estado do Amazonas também. 
Então assim, eu não falto, sou aquele 
deputado que está sempre presente, 
sempre prestando contas em cima da 
minha Kombi. Por isso que eu estou toda a 
semana em algum lugar de Manaus ou do 
interior, em cima da Kombi, conversando 
com o povo, e prestando contas. Fazer o 
que o Praciano sempre fez. Praciano foi 
vereador, foi deputado federal e ele fazia 
isso, ele tinha uma Kombi lá e prestava 
contas. Eu aprendi com ele.

JOSÉ RICARDO

O deputado federal afirma que a 
prioridade do PT será eleger o ex-
-presidente Lula no pleito deste ano 

Zé Ricardo destaca projetos 
realizados e defende a ZFM
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Convenções partidárias: 
siglas movimentam-se no AM

No Amazonas, algu-
mas siglas ainda não 
definiram as datas das 
convenções. Já outras, 
estabeleceram os dias 
das reuniões, e pre-
tendem lançar pré-
-candidatos conheci-
dos na política local

Falta menos de um mês para 
o início do período das con-
venções partidárias, mo-
mento em que as legendas 

indicam suas pré-candidaturas 
para os cargos de deputado esta-
dual, deputado federal, senador e 
presidente da república. No Ama-
zonas, algumas siglas ainda não 
definiram as datas das conven-

DIVULGAÇÃO

Estratégias políticas no cenário amazonense ficam cada vez mais claras, conforme o calendário eleitoral avança em direção ao pleito deste ano 

ções. Já outras, estabeleceram os 
dias das reuniões, e pretendem 
lançar pré-candidatos conheci-
dos na política local.

De acordo com o cientista po-
lítico Carlos Santigo, o período 
definido para a realização da 
convenção partidária é entre os 
dias 20 de julho a 6 de agosto, 
sendo um evento em que os 
membros dos partidos se reúnem 
para definir as candidaturas que 
serão lançadas no pleito. Este 
ano, a reunião pode ser realizada 
em três modalidades: presencial, 
virtual ou híbrida.

“As convenções partidárias ob-
jetivam escolher candidaturas 
através da vontade dos dirigentes 
partidários e dos militantes polí-
ticos que irão disputar as eleições 
do dia 2 de outubro. As conven-
ções partidárias elas existem por 
exigência da legislação eleitoral”, 
explicou Santiago.

Além disso, o cientista político 
esclarece que é por meio da con-
venção partidária que os políticos 
definem apoios eleitorais para 
montar coligações e estratégias 
políticas no Brasil e no Amazonas. 
No estado, o evento acende gran-
des expectativas, pois, conforme 
Santiago, ainda não há uma es-
colha clara dos apoios entre os 
partidos.  

“No Amazonas, por exemplo, ain-
da não existem definições sobre os 
apoios políticos de determinados 
partidos, e de determinados gru-
pos de lideranças. Somente nas 
convenções partidárias serão de-
finidas as alianças, os candidatos 
e os apoios a no Amazonas muitas 
indefinições que serão definidas 
somente nas convenções parti-
dárias”, explicou.

Pré-candidaturas
No momento, a maioria das si-

glas ainda não estipulou as datas 
das convenções, como o Partido 
Social Democrata (PSD), que con-
firmou a reeleição de Omar Aziz 
(PSD) como senador.    

Já para deputado federal, o 
PSD lança como pré-candidatos 
Marcelo Ramos (PSD) e Sidney 
Leite (PSD), juntamente com a 

chapa constituída pelo empresá-
rio Orsine Júnior, pela delegada 
Débora Mafra, pela vereadora de 
Itacoatiara Andreia Mara, os ex-
-vereadores de Manaus, Coronel 
Gilvandro e Givancir Oliveira, e 
a Bancada Delas, composta por 
cinco conselheiras tutelares.

Conforme o deputado Bosco 
Saraiva (Solidariedade), no mo-
mento o partido realiza reuni-
ões regionalizadas com os pré-
-candidatos, e que a realização 
das convenções partidária deve 
acontecer no dia 23 ou 30 de 
julho. Ao Em Tempo, ele informou 
que será candidato para deputa- 
do estadual.

“Estamos realizando reuniões 
regionalizadas com nossos pré-
-candidatos, pois temos o do-
bro  de pessoas que desejam a 
candidatura para o número real  
de vagas”.

Segundo o deputado Ricardo 
Nicolau (Solidariedade), o parti-

do terá chapa completa para os 
cargos de governador, senador, 
deputado federal e estadual. O 
partido também contará com can-
didaturas coletivas, em razão do 
alto número de pessoas interessa-
das em concorrer o pleito eleitoral.

“O número de pessoas que de-
sejam disputar a eleição ao nosso 
lado é maior que o número de 
vagas”, disse o deputado Ricar-
-do Nicolau.

O Partido da Social Democracia 
Brasileiro (PSDB) não tem data 
determinada para as convenções. 
Entre os candidatos e candidatas 
oficializados no partido, aparece 
o ex-prefeito Arthur Neto para 
senado (PSDB), e a reitora Maria 
do Carmo Seffair como primeira 
suplente de Arthur. Também já 
lançaram a pré-candidatura para 
deputado estadual o Wilker Bar-
reto e Hudson Jorge.

Cronograma
Em ano eleitoral, é preciso 

atenção para não perder as datas 
importantes tanto para aqueles 
que desejam participar das elei-
ções, quanto para os cidadãos 
que vão às urnas escolher seus 
representantes. Confira as prin-
cipais datas nestas eleições 2022:

Registro de candidatura
Entre os dias 20 de julho até 15 

de agosto ocorre a fase do pedi-
do de registro das candidaturas, 
pelos partidos e coligações, para 
a justiça eleitoral.

Propaganda Eleitoral
Oficialmente, a propaganda 

eleitoral se inicia a partir do dia 
16 de agosto. A partir daí os can-
didatos podem realizar distribui-
ção de material gráfico, cami-
nhadas, comícios, e propaganda  
na internet.

Data da eleição
A eleição está programada para 

ocorrer no dia 2 de outubro. A 
votação inicia a partir das 8h e 
terminas às 17h, no horário de 
Brasília. Caso aconteça um se-
gundo turno, ele será realizado 
no dia 30 de outubro.

Prestação de contas
Os candidatos e candidatas, 

assim como os partidos, devem 
apresentar a prestação de contas 
parcial da campanha entre os 
dias 9 e 12 de setembro. O regis-
tro compreende a movimentação 
financeira desde o início da cam-
panha até o dia 8 de setembro. 
Já o dia 1º é a data limite para a 
prestação de conta do primeiro 
turno das eleições. Enquanto que 
a prestação de contas dos que 
participaram do segundo turno 
é até o dia 19 de novembro.

Datas de diplomação e posse
A justiça eleitoral vai diplomar 

os eleitos e eleitas até o dia 19 de 
dezembro. Os eleitos nos cargos 
de presidente, vice-presidente e 
governador tomarão posse no dia 
1º de janeiro, e os eleitos como 
parlamentares no dia 1º de fe-
vereiro de 2023.

As convenções 
partidárias 

objetivam escolher 
candidaturas 

através da vontade 
dos dirigentes 
partidários e 

dos militantes 
políticos.  

O número de 
pessoas que 

querem disputar 
as eleições 

do nosso lado 
é maior que 
o número de 

vagas. 

Estamos 
realizando reuniões 

regionalizadas 
com nossos pré-
candidatos, pois 

temos o dobro de 
pessoas que desejam 
a candidatura para 

o número real 
de vagas. 

Carlos Santiago
Cientista político 

Ricardo Nicolau
Pré-candidato ao governo

Bosco Saraiva
Pré-candidato a deputado 
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Feirantes celebram reformas 
em feiras do bairro Compensa
Três locais do bairro 
serão reformados. Eles 
movimentam um dos 
principais bairros de 
Manaus e geram 1.020 
empregos diretos

As feiras Modelo da Com-
pensa, do Quarentão e o 
Minishopping, localizadas 
no bairro da Compensa, 

vão entrar em reforma depois de 
mais de 30 anos sem receber ben-
feitorias. Os complexos de vendas, 
que geram 1.020 empregos diretos 
e cerca de 30 mil empregos indi-
retos, ajudam a atrair clientes para 
uma das zonas comerciais mais 
tradicionais de Manaus.

Na assinatura da ordem de 
serviço para o início das obras, 
nesta sexta-feira (24), realiza-
do pelo governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, e o prefeito de 
Manaus, David Almeida, muitos 
profissionais dos locais de venda 
celebraram o benefício. Apesar 
da importância para a economia 
local, os espaços estavam esque-
cidos, o que acabava afugentando  
os consumidores.

“Eu acredito que a reforma vai 
ser muito boa para todos nós. In-
felizmente, quando chove, molha 
tudo e, para os clientes e para 
a gente, não é tão bom, mas eu 
tenho certeza que agora vai me-
lhorar para todos nós aqui. Em 
nome de todos os feirantes, agra-
deço o governador e o prefeito”, 
disse a feirante da Feira Modelo 
da Compensa, Neia Gomes, de 
35 anos.

A Feira da Compensa, que fica 
no ponto de maior efervescên-
cia comercial do bairro, não ti-

DHYEIZO LEMOS/SEMCOM

Serão investidos na reforma dos três espaços, os valores de R$ 1.951.217,71, R$ 877.780,75 e R$ 324.106,71, respectivamente. A ação é conjunta entre Prefeitura e Governo do AM

comerciais importantes para a 
economia dos bairros, mas que 
não estavam recebendo aten-
ção adequada do poder público. 
Para mudar esse cenário, R$ 25 
milhões foram reservados pelo 
governo estadual, com previsão 
de trabalhos em parceria entre 
a Unidade Gestora de Projetos 
Especiais (UGPE) e a Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abas-
tecimento, Centro e Comércio 
Informal (Semacc).

“Hoje é mais um dia em que a 
gente dá ordem de serviço de um 
espaço muito importante, que 
são as feiras. Isso é compromisso 
com a cidade de Manaus e com 
o povo do Amazonas. Esse é um 
trabalho que se consegue ver nas 
ruas e em cada canto que a gente 
anda”, ressaltou Wilson Lima.

Serão investidos na reforma 
dos três espaços, os valores de 
R$ 1.951.217,71, R$ 877.780,75 e 
R$ 324.106,71.

“Nós estamos modernizando 
todas as feiras e mercados de 
Manaus. Essa feira tem 26 anos 
de descaso, de esquecimento, e 
com menos de um ano e meio de 
mandato eu estou aqui, junto com 
o governador, para dar a ordem 
de serviço para a reforma da 
Feira Modelo da Compensa e de 
mais duas feiras aqui do bairro. 
Estamos reescrevendo a história 
das estruturas dos mercados e 
feiras”, assegurou o prefeito.
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Manaus ganha novas câmeras de monitoramento
ALTERMAR CÂMARA/SEMCOM

Até o final do mês de julho, 106 novas 
câmeras de monitoramento deverão 
estar integradas em Manaus. A Pre-
feitura de Manaus começou a instalar 
as lentes com o objetivo de ampliar a 
cobertura urbana e antecipar crises que 
fujam da rotina dos serviços públicos. 
As câmeras possuem sistema LPR de 
leitura de placas de veículos e reco-
nhecimento por aparência, facilitando 
a fiscalização.

De acordo com o secretário municipal 
de Segurança Pública e Defesa Social 
(Semseg), Sérgio Fontes, o monitora-
mento é um grande aliado da Guarda 
Municipal.

“As câmeras nos dão um grande re-
forço no entorno dos principais prédios 
e praças do município. Muitas vezes, o 
guarda está fazendo a ronda de um lado, 
e o suspeito está do outro na espreita. 
Com o monitoramento, nós consegui-
mos cobrir todos os lados e garantir a 
segurança do patrimônio público e de 
quem ele utiliza, como nos determina 
o prefeito David Almeida”, disse Fontes.

A central de monitoramento da capi-
tal amazonense funciona no Centro de 
Cooperação da Cidade (CCC), localizada 
na avenida Umberto Calderaro, esquina 
com avenida Efigênio Sales, no Par-
que 10 de Novembro, e atua hoje com 

53 lentes de alta tecnologia auxiliando 
diretamente os principais serviços mu-
nicipais. O prédio, que funciona 24 horas 
por dia, sete dias por semana, realiza 
a integração das pastas, gerenciando 
situações de crise e grandes eventos 
que impactem a normalidade da cidade.

“O Centro de Cooperação da Cidade 
tem atuado no monitoramento dos ser-
viços municipais, utilizando a tecnologia 
em favor do cidadão, e a integração 
entre os serviços tem sido o diferencial 
da gestão, que vem desburocratizando 
o sistema e garantindo uma resposta 
mais ágil nos serviços”, salientou o su-
perintendente do CCC, Sandro Diz.

O CCC também trabalha em coope-
ração com o governo do Estado, ga-
rantindo o monitoramento de grandes 
operações e eventos. A Central Inte-
grada de Fiscalização (CIF) da Sucata, 
que investiga estabelecimentos que 
compram e vendem fios de cobre sem 
procedência, é um exemplo.

As instalações já estão sendo reali-
zadas em diversos pontos estratégicos 
de Manaus. Para as novas lentes, que 
chegaram a mais de 106 até agosto, a 
grande novidade é o reconhecimento 
de placas de veículos, que vai acelerar 
a elucidação de crimes e buscas por 
suspeitos.

SEGURANÇA

nha melhorias há, pelo menos, 
três décadas. Já o Minishopping, 
logo em frente, vai ser reformado 
depois de vinte anos. A alguns 
metros, a Feira do Quarentão vai 
ser revitalizada, pela primeira vez, 
desde a sua criação, em 1997.

Ação conjunta
Lançado pelo governador, o 

programa de revitalização das 
feiras de Manaus engloba 32 
feiras e mercados. São espaços 

A central de monitoramento da 
capital amazonense funciona no 
Centro de Cooperação da Cidade 
(CCC), no Parque 10
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Por meio da produção de 
textos diversos e ence-
nação de peças teatrais, 
alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 
desenvolvem habilidades

 Da redação

Desenvolvido na Escola Es-
tadual Padre Luís Ruas, 
na Zona Leste de Manaus, 
o Projeto Literatura em 

Ação tem o objetivo de desenvol-
ver, nos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), a habili-
dade de leitura e interpretação 
das diferentes formas de arte, 
estimulando a criatividade. As 
atividades acontecem por meio 
da produção de textos diversos 
e encenação de peças teatrais. 

O ápice do projeto ocorre neste 
mês de junho e conta com decla-
mação de poesias, produção de 
textos literários e apresentação 
de peças teatrais.

O projeto busca mostrar com 
uma abordagem lúdica a diver-
sidade dos textos e valorizar o 
espaço da biblioteca escolar. É 
desenvolvido seguindo a refor-
mulação orientada pela Secre-
taria de Educação do Amazonas 
(Seduc-AM) no sentido de co-
locar à disposição do Estudante 
da EJA uma modalidade atrativa, 

DIVULGAÇÃO

Aluna da 11ª etapa do EJA noturno, Marta Lima exaltou os aprendizados no projeto

que o capacite a vencer os obs-
táculos do ensino, tendo em vista 
não só “a característica etária, 
mas a diversidade sociocultural 
e econômica de seu público”.  

Marta Lima aluna da 11ª etapa 
do EJA noturno, fala com entu-
siasmo sobre sua participação 
no projeto.

“A encenação da peça Morte e 
Vida Severina me ajudou a perder 
o medo de falar em público, e isso 
nos dá a oportunidade de am-
pliar os nossos conhecimentos. 
A literatura pode contribuir com 
a imaginação, além de favorecer 
o acesso a diferentes culturas 
de povos. ‘Uma criança, um pro-
fessor, um livro e uma caneta 
podem mudar o mundo’, disse a 
ganhadora do Prêmio Nobel. No 
nosso caso, um adulto, e eu sou 
muito grata a todos da escola 
por essa oportunidade”, concluiu.

O trabalho com projetos in-
centiva os estudantes a perma-
necerem na escola e desenvolve 
neles habilidades, possibilitando 
a construção do conhecimento 
crítico, preparando-os para o ple-
no exercício da cidadania. 

Atenção aos alunos
O Projeto, coordenado pela pro-

fessora Rosângela Portela, que 
ministra aulas de Língua Por-
tuguesa, surgiu da necessidade 
de desenvolver, no educando, o 
gosto pela leitura, o prazer esté-
tico, e está em consonância com 
a reformulação da Educação de 

Projeto de Literatura promove 
hábito de leitura na Zona Leste

Jovens e Adultos (EJA), que tem 
como objetivo aperfeiçoar as prá-
ticas educativas da modalidade.

A professora afirma que hoje 
os alunos estão se distanciando 
da obra escrita, e os estudantes 
da EJA têm outros obstáculos a 
serem vencidos. Daí a importân-
cia de promover esse encontro 
especial com a leitura, o que pos-
sibilitará, ao aluno, experiências 
com o universo literário, mergu-
lho na subjetividade, levando-o a 
redescobrir-se e a encontrar-se.

“Se por meio desse projeto eu 

consigo possibilitar ao aluno a vi-
vência literária, o exercício da fan-
tasia e da imaginação, levando-o 
a produções orais, escritas, ci-
nematográficas e dramatizações 
cênicas, eu já me sinto realizada. 
Assim como quando ouço de um 
aluno: ‘Professora, não vou es-
quecer nunca desse momento’. 
É transformador”, conclui.

A escola
A Escola Estadual Padre Luís 

Ruas foi criada em 2001 e rece-
beu esse nome em homenagem 

a Luiz Augusto de Lima Ruas, que 
foi sacerdote, poeta, jornalista, 
ensaísta e professor. 

Está situada no bairro Zumbi 
dos Palmares e atende alunos do 
6º ao 9º ano do Ensino Funda-
mental, Ensino Médio e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).



   Maiara Ribeiro

A poucos dias do Dia In-
ternacional do Orgulho 
LGBTQIA+, comemora-
do em 28 de junho, o 

cenário para a comunidade não 
é digno de comemoração. De 
acordo com o Ambulatório de 
Diversidade Sexual e de Gê-
nero, programa da Policlínica 
Codajás, no bairro Cachoeirinha, 
Zona Sul de Manaus, as pessoas 
do grupo, mesmo com o aumen-
to da representatividade, são 
alvos de violência doméstica e 
a violência sexual.

De acordo com a psicóloga do 
ambulatório, Michelle de Albu-
querque, essas formas de vio-
lência acontecem de maneira 
pulverizada, através de outras 
categorias de violência.

“Na violência doméstica, é 
muito comum estarem inse-
ridas a violência física, moral 
e psicológica. Há situações de 
humilhação contra essas pes-
soas, o não reconhecimento 
de sua identidade LGBTQIA+, 
situações de intolerância, pelo 
ponto de vista religioso, político 
e social. Então, são muitos os 
tipos de violência contra essa 
comunidade”, afirma Michelle 
de Albuquerque.

Caroline Souza* (nome fic-
tício utilizado para proteção 
da identidade da vítima), que 
preferiu não ser identificada, 
conta que, durante três anos 
de relacionamento com sua 
companheira, sofreu violência 
física e psicológica da mesma. 
Mas ela não buscou ajuda e nem 
registrou boletim de ocorrência 
por medo da exposição, por não 
confiar na polícia e por gostar de  

Manaus, sábado e domingo 25 e 26 de Junho de 2022
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Orgulho LGBTQIA+: violência  
ainda é mancha para comunidade

Em semana de come-
moração internacional 
para a comunidade, 
violência ainda é mar-
cante para pessoas do 
grupo. Manaus regis-
trou crimes relaciona-
dos à intolerância

PAULO PINTO

MÊS DO ORGULHO LGBTQIA+

sua parceira.
“Eu não procurei ajuda porque 

achei que não ia dar em nada 
e também por gostar tanto da 
pessoa. Me submeti àquilo pelo 
fato de eu já ter presenciado 
tanta violência na minha vida, 
tanto no passado quanto no 
presente. Já vi as pessoas pe-
direm ajuda à polícia e eles não 
ajudarem”, conta Caroline.

A vítima relata que resolveu 
terminar o relacionamento de 
vez quando a sua agressora a 
esfaqueou.

“Em meio uma discussão, ela 
também pegou e jogou copos 
de vidros em mim. Pedaços de 
vidro pularam na minha perna 
e [me] cortou”, relata.

A psicóloga do ambulatório 
ressalta que, mesmo que as 
vítimas de violência tenham 
sido agredidas ou abusadas na 
infância ou adolescência, é im-
portante que se faça o registro 
da ocorrência.

“Nós orientamos para que haja 
a denúncia. Se essa violência 
aconteceu recentemente, que 
ela busque os órgãos de se-
gurança pública ou o conselho 
tutelar (se for criança ou ado-
lescente). Existe também o fato 
de que a violência muitas vezes 
é cometida por familiares e as 
vítimas têm medo de represália, 
de ser expulsa de casa. Tudo isso 
tem impedido que as vítimas de-
nunciem”, salienta a psicóloga.

Casos recentes assustam
Manaus registrou crimes bru-

tais contra pessoas da comu-
nidade LGBTQIA+ nos últimas 
meses. No início de junho, no dia 
8, uma travesti conhecida como 
“Lu”, de 22 anos, foi assassinada 
a tiros em uma praça situada 
na rua Japurá, na comunidade 
Valparaíso, bairro Jorge Teixei-
ra, Zona Leste de Manaus.

Mais recentemente, no dia 19 
de junho, um professor de dan-
ça identificado como Alex Rene 
Mota de Carvalho, de 46 anos, foi 
assassinado com uma facada no 
peito pelo seu próprio parceiro. 

Testemunhas informaram à 
polícia que Rene teve uma dis-
cussão com um homem, iden-
tificado como Diego Ribeiro da 
Silva, que teria puxado a faca e 
desferido o golpe fatal contra 
o professor. Os dois tinham um 
relacionamento há cinco anos. 
O suspeito confessou o crime e 
se entregou à polícia no dia 21 
deste mês.

Ponto de luz
Contra a maré negativa do 

desrespeito e do desamparo, 
no último Dia dos Namorados, 
em 12 de junho, Maués (distante 
a 257 quilômetros de Manaus) 
registrou, pela primeira vez na 
história do município, um casa-
mento civil homoafetivo.

Jota Pantoja, de 28 anos, e 
Poliana Freitas, de 25 anos, ce-

lebraram a união e disseram que 
o momento foi marcado pela 
representatividade.

“Nós tínhamos esse sonho há 
muito tempo, porque estamos 
juntos há seis anos, mas não 
sabíamos que podíamos casar 
no civil. Foi quando eu procu-
rei me informar e descobri que 
nesse evento eu poderia, sim, 
reafirmar o meu compromisso 
com a mulher da minha vida. 
Estou muito feliz por esse mo-
mento”, afirmou Jota.

Denúncias
De acordo com o Núcleo de 

Direitos Humanos e Cidadania 
LGBT – qualquer pessoa agredi-
da, física ou verbalmente, deve 
registrar um boletim de ocor-
rência (B.O), além de buscar a 
ajuda de possíveis testemunhas 
do ocorrido. Em casos de agres-
sões físicas, a vítima não deve se 
lavar nem trocar de roupa, pois 
elas poderão ser provas em um 
exame de corpo de delito.

Para as vítimas que não se 
sentem confortáveis ou não 
possuem acesso a uma dele-
gacia de imediato, a denúncia 
pode ser feita pelo telefone: 
Disque 100. O número para a 
denúncia funciona em todo 
o território nacional e é um 
serviço de atendimento tele-
fônico gratuito, que funciona 
24 horas por dia, nos 7 dias  
da semana. 

Comunidade LGBTQIA+ 
tem pedido, cada vez 
mais, reconhecimento de 
seus direitos e respeito

Maués registrou o pri-
meiro casamento civil ho-
moafetivo de sua história

“Lu”, de 22 anos de idade, foi 
assassinada em uma praça 
do bairro Jorge Teixeira
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EUA: metade dos estados deve 
adotar leis contra aborto
Suprema Corte 
derrubou decisão 
que garantia direito

Na última sexta-feira (24), 
os Estados Unidos cha-
maram a atenção do 
mundo após a Supre-

ma Corte suspender a decisão 
conhecida como Roe vs Wade, 
sustentando não haver mais um 
direito constitucional federal ao 
aborto.

Com a medida, os direitos ao 
aborto poderão ser determina-
dos pelos estados, a menos que 
o Congresso aja. Dos 50 esta-
dos americanos, ao menos 22 
já adotam leis contra aborto e 
outros quatro estados devem ser 
favoráveis à medida. A análise é 
de Lourival Sant’Anna, analista 
de Internacional. 

A opinião é a decisão mais firme 
da Suprema Corte em décadas e 
transformará o cenário da saúde 
reprodutiva das mulheres nos 
Estados Unidos. 

Estados americanos x aborto
Quase metade dos estados já 

DIVULGAÇÃO

Dos 50 estados, ao menos 22 já adotam leis contra aborto
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aprovou ou aprovará leis que 
proíbem o aborto, enquanto 
outros promulgaram medidas 
estritas que regulam o proce-
dimento.

Dos 50 estados americanos, 
22 que são considerados re-
publicanos nos congressos es-
taduais já aprovaram leis que 
proíbem o aborto. 

No caso do Texas, por exemplo, 
a lei prevê que se alguém ajuda 
uma mulher a fazer um aborto, 
seja no Texas ou fora do estado, 
essa pessoa pode ir presa. Além 
da mulher que fez o aborto, os 
médicos, enfermeiros e pessoas 
que tenham contribuído podem 
ser presas, esses tipo de lei passa 
a ser referendada pela Corte 
Suprema, conforme comentário 
de Louviral Sant’Anna.

Além dos 22 estados norte-
-americanos que já aprovaram 
leis contra o aborto, outros qua-
tro estados podem seguir por 
este caminho, pois apresentam 
um ambiente político favorável 
para o conceito republicano de 
aplicação de leis.

São eles: Montana, Nebraska, 
Indiana e Flórida. Assim, ficariam 
26 estados favoráveis às medi-

das contra o aborto.
O que está em jogo é a emen-

da 14 da Constituição dos EUA, 
onde se garantem as liberda-
des individuais contra um Estado 
opressor, que possa interferir em 
decisões individuais.

 O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, afirmou na 
última sexta-feira (24) que “fará 
de tudo para garantir os direitos 
das mulheres”.

Biden pontuou que a suspen-
são da lei Roe Vs Wade tira um 
“direito constitucional funda-
mental” das mulheres e que a 
decisão terá reações imediatas 
e reais. 

“É a percepção de uma ideo-
logia extrema e um erro trágico 
da Suprema Corte, na minha opi-
nião”, acrescentou.

O democrata disse estar es-
pantado, que médicos serão 
criminalizados pelo seu dever 
de cuidar e que mulheres serão 
punidas por proteger sua saúde. 

“É cruel que as leis estaduais 
acabem criminalizando o aborto, 
e, com isso, voltaremos para uma 
lógica dos anos 1800. Levará as 
mulheres a mais de 150 anos de 
regressão de direitos”, avaliou.
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Estimativa revela que 
evento vai injetar mais 
de R$ 100 milhões na 
economia de Parintins
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Após dois anos devido à 
pandemia da Covid-19, o 
55º Festival Folclórico de 
Parintins acontece neste 

fim de semana e os pequenos 
comerciantes celebram o retorno 
do grande evento na expectativa 
de um um grande faturamento.

As vendas, segundo eles, estão 
a todo vapor. Cleijane Silva, de 
42 anos, viu no festival uma for-
ma de aumentar a renda. Ela e 
a prima, Renata Silva, montaram 
uma barraca provisória ao lado do 
bumbódromo para vender café da 
manhã, doces e água. 

Segundo ela, a movimentação 
está bem intensa e, com isso, as 
vendas estão crescendo. “Tivemos 
a ideia de colocar a banca e deu 
muito certo. A movimentação está 
maravilhosa e tenho certeza que 
o lucro vai ser certo até o fim do 
festival”, diz otimista.

A expectativa é grande também 
para o vendedor de água, refrige-
rante e cerveja, Raimundo Veiga. 
Ele afirma que a movimentação 
na ilha tupinambarana em 2022 é 
parecida com a edição de 1996, a 
qual ele classificou como a melhor 
de todos os festivais.

“Nós parintinenses estávamos 
com uma expectativa muito gran-
de para esse festival, que tem tudo 
para superar o de 1996 e se tornar o 
maior. A ilha está movimentada e as 
vendas crescendo cada vez mais. 
Merecemos esse público todo na 
nossa ilha depois desses dois anos 
sem festa. Parintins é alegria e 
emoção”, disse o vendedor que é 
torcedor do Caprichoso e garante 
que o touro negro vai ser campeão 

Segundo a estimativa, o evento vai injetar R$100 milhões na economia local 

                DIVULGAÇÃO

Festival de Parintins aquece lucro dos 
pequenos comerciantes da região  

do festival neste ano.
Outro pequeno comerciante que 

comemora a grande movimenta-
ção da ilha de Parintins é Wallace 
Rodrigues. Para ele, as vendas já 
estão superando as expectativas 
antes mesmo do fim do festival. Na 
banca, ele vende churrasco, água, 
refrigerante e cerveja. 

“Está tudo como o esperado de-
pois desses dois anos sem presen-
ciar a ilha com essa movimentação 
intensa. O festival é alegria e con-
seguimos faturar bastante, o que 

é muito importante, pois a festa 
faz parte da economia do nosso 
município. Tudo gira em todo do 
festival e ficamos extremamente 
felizes com esse retorno”, disse

Outra grande fonte de renda 
no período de festival é a venda 
de adereços. A parintinense Joyce 
Fernandes é uma das inúmeras 
vendedoras dos objetos que fazem 
a cabeça dos turistas.

“Os adereços são sucesso de 
venda sempre. Todos querem 
comprar algum objeto para en-

trar no clima do festival. Esse ano, 
depois de todo esse tempo pa-
rado, é um alívio para todos que 
dependem da festa como fonte 
de renda. Iremos, com certeza, ter 
bons lucros”, afirma.

Considerado um dos maiores 
festivais do Brasil, a festa de Ga-
rantido e Caprichoso atrai não 
somente turistas, mas também 
comerciantes de fora que bus-
cam faturamento nos três dias 
de festival.

O casal manauara Marcela Ro-

drigues e Ivan Marques desem-
barcaram na ilha na quarta-feira 
(22) com a esperança de levantar 
dinheiro para terminar de construir 
a casa própria.

“Estamos bem otimistas que va-
mos faturar um bom dinheiro para 
terminar a nossa casa”, diz Marcela, 
que também irá aproveitar para 
torcer para o Garantido.

Conforme estimativa da Prefei-
tura Municipal, o evento vai injetar 
mais de R$ 100 milhões na econo-
mia de Parintins.

Governador e Prefeito prestigiam 
inauguração da Havan em Manaus

Prefeitura apoia evento 
de bioeconomia na capital 

DIVULGAÇÃO

O evento reuniu centenas de pessoas na capital 

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida e o governador 
do Amazonas, Wilson Lima, 
prestigiaram a inauguração 
da loja de número 172 da 
Havan, em Manaus, que 
atraiu centenas de pesso-
as de várias Zonas da ci-
dade, na manhã da última  
sexta-feira (24).  

Durante o evento no Ma-
naus Shopping Via Norte, 
localizado na avenida Ar-
quiteto José Henrique Ben-
tes Rodrigues, o chefe do 
executivo municipal cum-
primentou o empresário 
Luciano Hang, presidente 
da rede e falou da impor-
tância da geração de no-
vos postos de trabalho na 
capital amazonense, com a  
chegada da loja. 

“Que aqui seja um lugar 
onde as pessoas possam 
se encontrar e aqui se dis-
tribuir renda e empregos, 
fazendo a alegria do povo 
de Manaus. Viemos dar as 

OPORTUNIDADE EMPREENDEDORISMO 

saudações, agradecendo ao 
Luciano Hang por acredi-
tar na capital amazonense 
e trazer emprego e renda 
para a nossa cidade”, afir-
mou Almeida. 

O Governador Wilson 
Lima também esteve na 
solenidade e destacou sua 
satisfação de ver a oportu-

nidade que as mulheres ti-
veram de entrar no mercado 
de trabalho com a chegada 
da Havan.

“A gente tem duas metas 
com a nossa equipe. Matar 
a fome de que tanto pre-
cisa e geração de emprego 
e renda. Eu fico muito feliz 
de ver que os contratados 

aqui, a maioria são mulhe-
res. Hoje, a maioria dos lares 
são chefiados por mulhe-
res”, comenta.Recepção 

O empresário Luciano 
Hang agradeceu a presença 
do gestor municipal e disse 
que Manaus vai contar com 
uma loja de excelência. 

Aos novos colaboradores, 
Hang deixou uma mensagem 
de otimismo, durante a pa-
lestra motivacional de inau-
guração, antes da abertura 
das portas para o público. 

“Recebemos mais de 140 
mil currículos. Vocês já são 
vencedores! Nos viemos 
aqui para somar! … Sabemos 
o quanto são importantes os 
investimentos para o Brasil 
e que venham mais em-
pregos para cá. Logo, logo, 
teremos a inauguração da 
segunda loja, quanto mais 
emprego para todo mundo, 
mais dinheiro para gastar no 
supermercado, na loja e em 
todo lugar”, afirma.

A Prefeitura de Ma-
naus, por meio da Secre-
taria Municipal do Traba-
lho, Empreendedorismo 
e Inovação (Semtepi), 
vai apoiar e participar, 
de 30 de junho a 2 de 
julho, da Expo Amazô-
nia Bio&Tic, no Centro 
de Convenções Vasco 
Vasques, na avenida 
Constantino Nery, bairro 
Flores, na zona Centro-
-Sul. O evento vai reunir 
grandes palestrantes e 
protagonistas do ecos-
sistema de Bio&Tic, além  
da população. 

O evento tem como 
patrocinador master a 
Prefeitura de Manaus, 
e visa discutir, integrar, 
consolidar e alavancar os 
polos de bioeconomia e 
digitais da região ama-
zônica, como dois veto-
res econômicos viáveis 
e sustentáveis para a 
manutenção da Flores-
ta Amazônica e para o 

desenvolvimento socio-
econômico.

“Além do termo de 
fomento, com auxílio 
financeiro para a As-
sociação do Polo Digi-
tal de Manaus (APDM), 
a Semtepi também vai 
participar com um es-
tande. Vamos falar sobre 
o polo digital e os avan-
ços que tivemos. Esse 
será mais um fomento 
ao empreendedorismo, 
para fazer com que as 
pessoas se aproximem 
mais do serviço público 
e usufruam mais dessas 
oportunidades que es-
tamos dando”, afirmou 
o titular da Semtepi,  
Radyr Junior. 

A expectativa é de que 
o evento receba mais de 
15 mil pessoas durante os 
três dias, com a participa-
ção de 40 startups e mais 
de 80 palestrantes do 
ecossistema de inovação 
e negócios.
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A Prefeitura de Manaus 
está convocando 128 be-
neficiários do Programa 
Bolsa Universidade (PBU) 

das áreas de Ciências Biológicas, 
da Saúde, Humanas, Sociais e Exa-
tas para ação de contrapartida em 
atividades do parque Cidade da 
Criança, gerenciado pela Subse-
cretaria Municipal de Juventude, 
Esporte e Lazer (Subsemjel

Esta é a segunda convocação de 
contrapartida do PBU em 2022, 
realizada pela Escola de Serviço 
Público e Inclusão Socioeduca-
cional (Espi), órgão vinculado à 
Secretaria Municipal de Adminis-
tração, Planejamento e Gestão 
(Semad)

Os convocados deverão com-
parecer à sede da Espi/Semad, 
na avenida Compensa, nº 770, 
bairro Vila da Prata, zona Oeste, 
no período de 27 a 30 de junho 
e 1º de julho, das 9h às 13h, para 
adesão ou justificativa. 

A convocação para a participa-
ção de projetos socioeducacio-
nais, ambientais e culturais, de 
interesse da cidade de Manaus, 
é condição obrigatória para ser 
beneficiário do PBU. 

“Essa é uma grande oportuni-
dade que os nossos bolsistas têm, 
inclusive, de adquirir experiência, 
de fazer contatos que podem aju-
dar futuramente no mercado de 
trabalho. Além de ser uma retri-
buição à cidade, pela oportunida-
de proporcionada pela Prefeitura 
de Manaus. Por isso, é importante 
que os nossos bolsistas partici-
pem, até para que possam inte-
grar, por um período, as ações da 
gestão do prefeito David Almeida 
em prol de uma cidade melhor”, 
destacou o diretor-presidente da 
Espi, Júnior Nunes. 

Documentos
Para aderir à contrapartida, o 

DIVULGAÇÃO

bolsista deverá apresentar um 
documento de identificação (RG, 
CNH ou Carteira de Trabalho); 
CPF; e carteira de Passe Estu-
dantil

Para justificar a impossibilidade 
de adesão, que é o caso de bol-
sistas que não poderão cumprir 
com a contrapartida por vínculo 
empregatício, é necessário apre-
sentar um documento de iden-
tidade (RG, CNH ou Carteira de 
Trabalho); CPF; uma Declaração 
de Trabalho (preferencialmente 
em papel timbrado com data, 
constando os dias e o horário da 
jornada, com o carimbo do CNPJ, 
devidamente assinada pelo res-
ponsável); Carteira de Trabalho 
ou Contrato de Trabalho.

Os bolsistas que estiverem 
cumprindo estágios curriculares 
e/ou remunerados devem apre-
sentar documento de identidade 
(RG, CNH ou Carteira de Trabalho); 
CPF; Carteira de Trabalho (para 
comprovar que não trabalha de 
carteira assinada); contrato de 
estágio ou declaração completa 
do órgão do estágio, constando os 
dias e o horário de estágio, além 
do período de início e término do 
mesmo. 

Contrapartida
Ao ser contemplado pelo PBU, o 

estudante automaticamente as-
sume compromisso de participar 
de projetos desenvolvidos pela 
prefeitura e, sempre que possível, 

dentro de sua área de forma- 
ção acadêmica. 

A participação nas ações de 
contrapartida é obrigatória e o 
não comparecimento, no prazo 
estabelecido, sem justificativa, 
resulta em penalidades previstas 
na legislação do programa.

A carga horária da contrapar-
tida é de acordo com o benefí-
cio concedido. Aqueles que têm 
bolsas integrais (100%) deverão 
cumprir carga horária de 150 ho-
ras por semestre. O bolsista com 
benefício de 75%, por sua vez, 
deve cumprir carga horária de 
120 horas por semestre. Os de 
50%, carga horária de 90 horas 
por semestre.

Caso o estudante tenha algu-

ma eventualidade e não possa 
realizar a contrapartida, deve 
requerer dispensa junto ao Pro-
grama Bolsa Universidade. Ele 
também precisa apresentar com-
provação do motivo de sua au-
sência por meio de documentos. 
Para minimizar as chances de 
ausências e compatibilizar os ho-
rários do estudante e o compro-
misso da contrapartida, o estu-
dante beneficiado pode escolher 
o horário e local da contrapar-
tida, neste caso, também, me-
diante possibilidades declaradas  
e comprovadas.

Por se tratar de uma fase espe-
cial de aprendizagem, o PBU for-
nece certificado ao final de cada 
projeto que o bolsista participa.

Prefeitura convoca beneficiários 
do programa Bolsa Universidade 
Esta é a segunda 
convocação de con-
trapartida do PBU

Feira de Artesanato Indígena atrai turistas e gera 
renda para artesãos de diversas etnias 

Divulgação

Feira acontece até domingo (26), na praça da Catedral de Parintins

Brincos, colares, peças de 
vestuário e objetos de deco-
ração confeccionados por ar-
tesãos indígenas de diversas 
etnias têm atraído turistas de 
todo o Brasil e de outros pa-
íses para a praça da Catedral 
de Nossa Senhora do Carmo. 
Realizada pelo Governo do Es-
tado, por meio da Fundação 
Estadual do Índio (FEI), a Feira 
Itinerante de Artesanato Indí-
gena do Amazonas gera renda 
e dá visibilidade ao trabalho 
dos artesãos, minimizando os 
impactos da pandemia de Co-
vid-19.

A Feira é realizada em parce-
ria com a Associação Indígena 
Sateré-Mawé do Rio Andirá 
(Aisma); Associação Cultural 
dos Artesãos Indígenas de Pa-
rintins (Aindi). A programação 
segue até o domingo (26), com 
a participação de mais de 60 
artesãos. 

“A ideia é levar a tradição, o 
artesanato onde tiver opor-
tunidade de geração de ren-

da para eles também. É uma 
determinação do governador 
Wilson Lima de que a FEI possa 
dar essa dignidade aos povos 
originários do Amazonas, de 
forma a preservar a cultura 
deles e dar essa oportunidade 
de geração de renda”, afirmou 
Joabe Campos, gerente de 
compras da FEI.

Além dos artesãos regionais, 
a feira também conta com a 
participação de indígenas de 
várias regiões do Amazonas, to-
dos cadastrados no Centro de 
Empreendedorismo Indígena 
Yandé Muraki, projeto da FEI.

“Está sendo uma experiência 
ótima poder participar. É nossa 
primeira vez. Nós nos sentimos 
valorizados por poder mostrar 
nosso talento, nosso trabalho 
para os visitantes, é importan-
tíssimo, mostra que nós somos 
valorizados”, considerou João 
Ferreira, de 38 anos, artesão 
de Barreirinha, da etnia Sateré-
-Mawé.

 O projeto, que tem como 

objetivos principais o forta-
lecimento do empreendedor 
indígena e a propagação da 
cultura amazonense, caiu nas 
graças de turistas que estão 
em Parintins, para a festa de 
Caprichoso e Garantido. 

“São lindos. É um trabalho 
artesanal maravilhoso. As ma-
ravilhas do festival, a cidade 
em si, é muito bom. Eu sugiro 
que as pessoas venham. Esse 
festival é muito legal”, disse a 
aposentada Dulce Vieira, 69, 
de São Paulo, que está em 
Parintins pela quinta vez.

“Eu acho necessário. Através 
da arte também pode sensibi-
lizar as pessoas para a ques-
tão indígena, para conhecer e 
respeitar os povos indígenas”, 
afirmou a pedagoga Josiane 
Godinho, 40, de Santa Catarina, 
que veio conhecer o festival. Na 
Feira Itinerante de Artesanato 
Indígena, ela aproveitou para 
comprar uma peça de roupa 
confeccionada por índios da 
etnia Tikuna.

PARINTINS 

Os convocados deve-
rão comparecer à sede 
da Espi/Semad
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O Brasil está no Grupo 
6 da competição e es-
treia dia 24 de novem-
bro contra a Sérvia

FERNANDA LOPES  

Liderar a seleção é o anseio 
máximo de carreira para 
qualquer técnico brasileiro, 
mas são poucos os treina-

dores que tiveram esse privilégio. 
Com seis anos no comando da 
Seleção Brasileira, Adenor Leo-
nardo Bachi, o Tite, tem feito seu 
trabalho com excelência acumu-
lando números impressionantes 
durante a sua carreira e tem a 
grande oportunidade de escrever 
o nome na história do Brasil.

O sucessor de Dunga foi esca-
lado para o cargo em 2016 com a 
missão de resgatar o bom fute-
bol do time canarinho e fazê-lo 
reconquistar o mundo. Com uma 
trajetória recheada de altos e 
baixos, amazonenses respondem 
qual a chance de o Brasil con-
quistar o hexa na Copa do Mundo 
da Federação Internacional de 
Futebol (FIFA), que será realizada 
no Catar, sob o comando do Tite. 

Tite assumiu o comando da se-
leção brasileira, em 2016, com a 
fama de um possível ‘salvador 
da pátria’. No entanto, após seis 
anos consecutivos à frente da 
seleção – se tornando o úni-
co treinador a alcançar o feito 
–, o técnico já não conta com 
o mesmo apoio que tinha an-
teriormente, apesar de seus 
números ainda serem ótimos. 
O Brasil, comandado por Tite, 
está no Grupo 6 da competição 
e estreia no dia 24 de novembro 
contra a Sérvia. Conhecidos como 
“brasileiros do Leste Europeu” e 
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famosos por apresentar um fute-
bol técnico, a Sérvia tem chances 
de impor dificuldades ao time 
de Tite.

O jornalista esportivo Leander-
son Lima, 41 anos, destaca que 
o fator que pode definir a capa-
cidade de Tite ser o técnico do 
Hexa se resume em uma palavra: 
momento. De acordo com Lean-
derson, a atuação do técnico da 
seleção brasileira não é o único 
ponto decisivo para o melhor de-
sempenho do time.

“As chances do Tite estão em 
cima do momento. O momento 
como os jogadores vão chegar no 
Qatar do ponto de vista físico e 
emocional. Técnica, eles têm de 
sobra, mas de nada adianta a téc-
nica, o talento, se o Neymar, por 
exemplo, chegar fora de forma ou 
contundido ou se recuperando de 
contusão no Catar. E isso serve 
para os demais jogadores”, disse.

O especialista analisou os cin-
co títulos da Copa do Mundo 
da FIFA conquistados pela Sele-
ção Brasileira nos anos de 1958, 
1962, 1970, 1994 e 2002, frisando 
que o time se encontrava em 
grande momento técnico, físico  
e emocional.

“Estamos falando do torneio de 
um mês com sete jogos. É um tiro 
muito curto. Tudo tem que fun-
cionar como uma orquestra. Nada 
pode sair do lugar. Por exemplo, 
em 2014, a gente tinha uma sele-
ção forte tecnicamente e fisica-
mente, mas era emocionalmente 
frágil. O choro do capitão Thiago 
Silva, nos pênaltis contra o Chile, 
nas oitavas de final, aliás, toda a 
choradeira que teve, era o sin-
toma de que eles não estavam 
preparados emocionalmente 
para enfrentar aquela Copa, e o 
resultado foi 7 a 1”, pontuou.

O técnico da seleção brasileira 
Tite anunciou que, independen-

temente do resultado, após a 
participação do Brasil na Copa do 
Mundo do Catar deixará o cargo. 
Do ponto de vista do jornalista, 
Tite cumpriu o seu trabalho na 
Seleção da melhor forma possível 
e, segundo ele, pode ser conside-
rado o melhor técnico brasileiro.

Fora os títulos de Copa do Mun-
do, a Seleção Brasileira coleciona 
quatro títulos de Copa das Con-
federações (1997, 2005, 2009, 
2013), e nove títulos de Copa 
América (1919, 1922, 1949, 1989, 
1997, 1999, 2004, 2007 e 2019)

Na sua trajetória como jornalis-
ta esportivo, Leanderson revela 
que a conquista da Copa América 
de 2019 foi um dos momentos 
mais marcantes da trajetória do 
técnico Tite à frente da Sele- 
ção Brasileira. 

“Temos um time muito bom, 
com bons valores e hoje não 
sofremos mais com a ‘Neymar-
-dependência’. O Neymar ainda 
é um jogador de valor dentro da 
Seleção, mas não é mais impres-
cindível. O nosso coletivo é muito 
bom. A conquista da Copa América 
de 2019 é um exemplo disso. O Tite 
conquista o título sem o Neymar, 
que acabou cortado por lesão. Ali 
sobressai o coletivo”, comentou.

Em entrevista ao programa ‘Dia 
de Jogo’, da casa de apostas Be-
tfair, os ídolos na Seleção Brasi-
leira Rivaldo e Ronaldo Nazário 
comentaram sobre a importância 
do trabalho do Tite conduzindo 
a Seleção Brasileira na Copa do 
Catar e as mudanças no futebol 
nesse período.

Rivaldo comentou que o tempo 
do treinador no cargo será fun-
damental para um bom desem-
penho da seleção no Catar.

“O entrosamento do time aju-
da muito o grupo, vejo muita 
gente criticando o treinador que 
poderia convocar outro jogador, 

redacao@emtempo.com.br | Bruna Oliveira

O jornalista esportivo Leanderson Lima analisa o momento de Tite na Seleção 

ARQUIVO PESSOAL

Mano Menezes (2010-2012)

O técnico Mano Menezes foi o 
escolhido para assumir o cargo da 
Seleção Brasileira após a elimina-
ção na Copa do Mundo de 2010. 
Durante as 33 partidas em que 
o clube participou o seu coman-
do, Mano conseguiu 21 vitórias, 
seis empates e seis derrotas. O 
treinador deixou o cargo apenas 
com as taças do Superclássico 
das Américas de 2011 e de 2012, 
fracassos na Copa América e nas 
Olimpíadas e queda histórica no 
ranking mensal da Fifa.

Luiz Felipe Scolari (2013-2014)

Mais conhecido como Felipão, 
Luiz Felipe Scolari assumiu o 
cargo de técnico da Seleção Bra-
sileira um ano antes da Copa 
do Mundo que aconteceria no 
Brasil.  O técnico venceu partidas 
importantes e a mais marcante 
foi o 3 a 0 sobre a Espanha que 
deu o título da Copa das Confe-
derações. 
A conquista criou grandes ex-
pectativas para o ano seguinte, 
ano da Copa do Mundo, porém as 
coisas não aconteceram como 
o esperado e o final da história 
terminou com a grande derrota 
de Seleção Brasileira de  7 a 1 
para a Alemanha, considerado 
o maior vexame sofrido pelo 
clube.

Dunga (2014-2016)

Carlos Caetano Bledorn Verri, 
assumiu o comando da Seleção 
Brasileira após o ocorrido na Copa 
do Mundo de 2014. Dunga foi 
criticado por torcedores sobre o 
estilo de jogo e o desempenho da 
canarinho, além de não convocar 
os principais atletas do cenário 
mundial e, para completar, tinha 
uma relação conturbada com a 
imprensa.
Após uma sequência de resul-
tados que culminou com eli-
minação e derrota para o Peru 
na Copa América Centenário 
em 2016, Dunga foi demitido. 

porém ele já tem praticamente 
um grupo fechado de sua con-
fiança dele, que é muito impor-
tante, eu acredito que ele está 
muito confiante para esta Copa 
do Mundo”, pontuou.

De acordo com Ronaldo, há 
uma pressão em cima do treina-
dor para a convocação de atletas 
que estão despontando neste 
período pré-Copa do Mundo, 
mas destacou que a concorrên-
cia é grande.

Para o entusiasta do futebol 
e torcedor da Seleção Brasilei-
ra, Jarlisson Cruz dos Santos, o 
desempenho de Tite depende do 
estilo de jogo que será imple-
mentado pelo técnico na primei-
ra fase da Copa e ressaltou que 
o time é composto por um bom 
elenco repleto de novos talentos 
e os veteranos que, segundo ele, 
não decepcionam.

“O momento da Seleção brasi-
leira é bom pelo fato de conseguir 
a maior pontuação da história das 
eliminatórias da América do Sul 
ainda faltando um jogo adiado 
contra Argentina, mas o teste 
maior da seleção brasileira será 
na Copa do Mundo. Uma boa 
atuação de nível da Seleção Bra-
sileira, foi contra o Uruguai aqui 
na Arena da Amazônia, onde o 
Brasil venceu por um Placar de 4 
X 1 sobre os Uruguaios”, explicou.

Ao serem perguntados sobre 
qual técnico poderia trazer o he-
xacampeonato para o Brasil, a 
decisão foi unânime: Cuca. Ale-
xi Stival, mais conhecido como 
Cuca, é um treinador e ex-fu-
tebolista brasileiro popular pelo 
estilo único de jogo do treinador, 
chamado de “Cucabol”.

“O nome bem mais avaliado 
pelo estilo de jogo ofensivo que 
deu resultado positivo na maioria 
dos jogos que comandou e do 
técnico CUCA (ex: Atlético-MG), 

acho que é seria um técnico bom 
para trazer o Hexa na próxima copa 
do mundo caso o Brasil não ganhe 
essa”, disse Jarlisson. 

“O Cuca teria chances. Ele está 
vivendo um grande momento e 
resolver problemas complexos 
em curto prazo seria uma ótima 
tarefa para ele”, complemen- 
tou Leanderson.

Amazonenses opinam se Tite 
pode ser o técnico do Hexa

Técnicos da seleção 
brasileira na 

última década

ARQUIVO PESSOAL

Jarlisson Cruz aponta que o técnico Cuca traria o Hexa para o Brasil 

Tite assumiu o coman-
do da seleção brasi-
leira, em 2016, com a 
fama de um possível 
‘salvador da pátria’
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O ginasta é uma das 
atrações do Brasil 
no torneio

COB 

Solo, salto sobre a mesa, 
barra fixa, paralelas, ca-
valo com alças e argolas. 
A ginástica artística mas-

culina conta com seis apare-
lhos que são avaliados de acor-
do com a dificuldade da série 
e a execução dos movimentos.  
Nos últimos anos, um generalista 
da seleção brasileira vem se des-
tacando em torneios nacionais e 
internacionais. Mas o que é ser 

 

um “generalista”?
“É um doido que faz todos os 

seis aparelhos”, responde brin-
cando Caio Souza, campeão no 
individual geral nos Jogos Pan-
-americanos Lima 2019. 

“É um atleta que tem versati-
lidade em todos os aparelhos. É 
muito difícil os atletas iniciarem 
no esporte com um aparelho es-
pecífico em mente. A preferência 
acontece com o tempo. O meu 
treino tem seis horas, então eu 
faço uma hora em cada apare-
lho. O Zanetti, especialista nas 
argolas, por exemplo, fica mais 
tempo nas argolas. Mas isso 
não impede que os generalistas 
sejam especialistas em algum 
aparelho. Temos vários casos de 

atletas que são generalistas e 
melhores do mundo em algum 
deles”, diz o finalista mundial e 
olímpico em Tóquio 2020 no sal-
to, seu aparelho preferido

Caio vem embalado para o 
Campeonato Pan-americano da 
modalidade, que acontecerá no 
Rio de Janeiro, de 14 a 17 de ju-
lho, com transmissão ao vivo do 
Canal Olímpico do Brasil, e vale-
rá vaga para o Mundial. Ele e a 
equipe brasileira estão acertan-
do os últimos detalhes da pre-
paração para a competição na 
arena de ginástica no Centro de 
Treinamento do COB.

“A seleção masculina de ginásti-
ca está se preparando da melhor 
forma. Não pensamos em resulta-

do, queremos melhorar cada dia 
mais. Queremos chegar no Pan-
-Americano do Rio e fazer uma 
bela competição em casa”, afirma 
focado o atleta que no Pan de 
2021, que também aconteceu na 
cidade, foi campeão nas argolas, 
barras paralelas e, claro, salto.

Em meados de junho, Caio fez 
história ao se tornar o primeiro 
brasileiro a conquistar cinco fi-
nais na etapa Osijek da Copa do 
Mundo. Ele voltou para casa com 
quatro medalhas no peito: duas 
pratas, no salto sobre a mesa e 
nas argolas, e dois bronzes, no 
cavalo com alças e na barra fixa. 
O Campeonato Pan-Americano de 
Ginástica no Rio de Janeiro terá a 
disputa da ginástica de trampolim 

nos dias 26 a 28 de junho, da rít-
mica em 7 a 10 de julho, e da artís-
tica, de 14 a 17 de julho. 

Veja abaixo a programação: 

Ginástica de Trampolim
28 de junho - 09h00 às 13h00 - finais 

Ginástica Rítmica
07 de julho - 14h30 às 

20h00 - classificatórias- 
Arco, Bola e Conjunto Arcos 
08 de julho - 14h30 às 21h00 - 
classificatórias Maças, Fita e Con-
junto Misto (com premiação)

Ginástica Artística
17 de julho - 10h00 às 13h00 e 

16h00 às 19h00 - finais por equipes

VIVA O MÊS DE JUNHO! VIVA O FOLCLORE! VIVA O BOI DE PARINTINS!
O Brasil é um país festeiro e muitas 

sociedades não entendem porque 
tanta festa, tanta alegria, tanta ani-
mação. Como podem ser alegres com 
inúmeras mazelas sociais? 

Longe de encontrar resposta ou 
tentar explicar este sentimento de 
nosso povo, transcrevo Slogan do 
Ministério do Turismo, que indica a 
importância socioeconômica destas 
celebrações. A campanha oficial e 
promocional 2022 das festividades ju-
ninas. “Vai ter São João Sim!”. Amplio 
campanha sem pedir permissão do 
Ministério e acrescento, “Vai ter Boi de 
Parintins também!”.

Após 02 anos de paralização que 
afetou a economia mundial, não seria 
hora de os brasileiros pararem, refle-
tirem e planejarem seu futuro neste 
novo cenário? É tempo de sorrir em 
plena crise e guerra? Não seria razo-
ável em qualquer país após pandemia 
de Covid-19 fazê-lo? 

No BRASIL é diferente! A ideia de 
que por aqui somos inconsequentes, 
preocupados somente com o hoje, 
deve ser desmistificado por todos nós. 
Somos trabalhadores sim, e como tra-
balhamos! Talvez alguns “privilegiados 
trabalham pouco e recebem em de-
masia pela baixíssima produção”. Aco-
modados? Talvez!

Mas, somos alegres sim e damos 
risadas dos nossos graves problemas! 

A meu ver, pensar assim nos ajuda a 
manter a utopia de mudança através 
da cultura, da arte, da poesia, da mú-
sica. Como se durante as festas e ce-
lebrações, todos esses problemas di-
minuíssem, estariam distantes, longes, 
mesmo por algumas horas ou dias. 

Em estudo encomendado pelo Mi-
nistério da cultura à Fundação Getú-
lio Vargas, divulgado em novembro 
de 2019, comprovou que a cada R$1 
investido em eventos culturais, pelo 
menos R$13 retornam aos cofres pú-
blicos. Ou seja, a cultura é uma das 
maiores geradoras de emprego e ren-
da, além de benefício individual intan-
gível de ser mensurado.

Merecemos curtir à vida sim, e es-
quecer os boletos que irão chegar, afi-
nal, chegarão com ou sem festa! Con-
vido todos a revivermos nossa infância 
e adolescência, onde muitos puderam 
curtir em volta de uma fogueira junto 
dos avós, tios, irmãos, primos e agre-
gados, esses sempre apareciam.

As festividades juninas começavam 
a colorir e fazer barulho por volta do 
mês de maio, com os primeiros en-
saios na escola. Quando começavam 
não conseguia mais me concentrar 
nos ditados, trabalhos e tabuadas (co-
nheci a palmatória e vocês?), queria 
encontrar os amigos, dançar, cantar e 
principalmente a paquerar! Uma ale-
gria ingênua de criança. 

Lembro ainda pequenino minhas 
irmãs, primas e vizinhas adolescentes, 
em bacias ou como diz a canção “...Da-
nei a faca no tronco da bananeira, não 
gostei da brincadeira Santo Antônio 
me enganou. Sai correndo lá pra bei-
ra da fogueira vê meu rosto na bacia, 
a água se derramou...” Faziam espécie 
de ritual com os pingos de velas que 
caiam na bacia e “indicava a letra do 
possível namorado e/ou esposo”, não 
sei se dava certo, mas os sorrisos eram 
largos a cada formação de letra de 
nosso alfabeto.     

As primeiras músicas que ouvia que-
rendo ou não (regalia de quem mo-
rava em vila), o carimbó e sirimbó de 
vizinhas festeiras paraenses, me faz 
lembrar com doçura de minha infân-
cia. O  “Carimbó no Mato, de Pinduca” 
– Eu fui no mato morena Fui tirar cipó... 
Muito longe, ouvi batuque Parecido 
carimbó... Eu vou de banda, de banda, 
eu vou de lado, do lado de lá eu fiquei 
só... Dançando no mato carimbó.

Uma canção que canto com nostal-
gia lembrando das tias do Jardim de 
Infância – “Cai, cai, Balão! Cai, cai, balão! 
Aqui na minha mão... Não Cai, não! Não 
cai, não! Cai na rua do sabão. 

Já na adolescência não poderíamos 
esquecer o forró nordestino. Os instru-
mentos zabumba, triângulo, acordeão, 
sanfona de fole e outros, parecem que 
possuem almas próprias. Sem eles 

não tem forró, baião ou xaxado! Elba, 
Moraes Moreira, Alceu Valência (Mo-
rena tropicana) e tantos outros.

Escolher será tarefa difícil: a primeira 
tem Gonzagão, Sivuca, Dominguinhos 
e Armandinho – “Aproveita gente que 
o pagode é quente, É forró pra toda 
essa gente se espalhar...Êita coisa boa! 
Êita pessoa! Hoje aqui a páia voa vamo 
gente aproveitar (Aproveita gente). 

Acredito que muitos dançaram esta 
canção – “O forró daqui é melhor que o 
teu... O sanfoneiro é muito melhor...As 
moreninhas a noite inteira... Na brinca-
deira levanta pó. É animado ninguém 
cochila... É proibido cochilar, Cochilar, 
Cochilar. A poeira sobe o suor desce...A 
gente vê o sol raiar...O sanfoneiro pa-
dece...Mas não pode reclamar... Está 
ganhando dinheiro...É bom dinheiro 
ganhar...E leu na entrada que é proibi-
do cochilar. Cochilar, cochilar.

E o nosso querido Boi de Parintins? 
Merecia várias crônicas e não acaba-
ria de descrever tanta riqueza cultural! 
Só quem foi saberá o real significado 
destas letras – “Em Parintins você vai 
ver o que é amor! ...Levante os braços 
que o céu derrama O véu da noite num 
abraço. A gente pega quem navega 
nesse barco... Batendo Palmas, aquece 
o fogo. Acerta o jogo, acendo a alma...
Se a minha lágrima rolar, entrego às 
águas. Boi Garantido eu sou...Com Ga-
rantido eu Vou, Pois Garantido eu sou.

A Festa dos visitantes acabou! Mais 
os festejos juninos estão só come-
çando... “Sejam bem-vindo os visi-
tantes que vem trazendo o seu alô. 
Alô pra quem traz a esperança e azul 
seus olhos vão brilhar... sorriso de uma 
criança vai fazer você cantar... Alô a 
morena bonita, alô pra quem vai che-
gar...alô do boi Caprichoso campeão 
desse lugar.

Com dois pra lá e dois pra cá, termi-
no estas linhas com a esperança de 
dias melhores para todos os brasilei-
ros. Renovados pelo brilho do Sol dife-
rente deste mês de junho, da música 
e ritmos cadenciados, das delícias das 
comidas típicas regionais, possamos 
de mãos dadas continuar contribuindo 
para a retomada do desenvolvimento 
deste BRASIL multicolorido, sem per-
der o ritmo. 

Que gringos e brasileiros, cantem 
e dancem essa canção sem parar 
-  “Olha para o céu,  meu amor.  Vê 
como ele está lindo, olha praquele 
balão multicor, como no céu vai su-
mindo. Foi numa noite, igual a esta... 
Que tu me deste o teu coração. O 
céu estava, assim em festa... Pois 
era noite de São João. 

Viva o folclore! Viva Nosso Boi 
de Parintins! 

No mês de junho a cidade toda 
fica na espera...  

Caio vem embalado para o 
Campeonato Pan-americano 

que acontecerá no Rio de 
Janeiro, de 14 a 17 de julho

Caio Souza se prepara 
para o Pan de ginástica 
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Após dois anos com as ati-
vidades canceladas devido 
à pandemia de Covid-19, 
o Festival Folclórico de 

Parintins volta a animar a região 
Norte e todo o Brasil. 

O Festival, que promete ser “o 
maior dos maiores”, iniciou nesta 
sexta (24) e segue até este do-
mingo (26) no Bumbódromo de 
Parintins, localizado há 369 km 
de Manaus (AM). 

Localizada no coração da Ama-
zônia Brasileira, o município é co-
nhecido nacionalmente e inter-
nacionalmente por ser palco da 
rivalidade entre os bois Caprichoso 
e Garantido que divide a cidade 
em duas cores.

Em sua 55ª edição, o Festival 
Folclórico de Parintins ocorre 
desde 1964 e, desde então, é 
celebrado anualmente em junho 
e chega a atrair mais de 100 mil 
pessoas na “Ilha Tubinambarana”. 
Sem contar também os milhares 
de telespectadores que acom-
panham as transmissões simul-
tâneas do evento pelos meios  
de comunicação.

Desde 2019 a cidade de Parintins 
não se reencontra com os brin-
cantes de boi para o festival. Na 
última edição, o boi Garantido foi 
campeão com o tema “NósPovo”.

“Canta na dança de guerra, na 
dança da cura, na dança do fogo 
e da chuva”, é o que diz a canção 
pajé do Boi Garantido. Há três 
anos representando a liderança 
indígena nas apresentações do 
“Boi do Povão”, Adriano Jorge 
Simas da Silva, mais conhecido 
como Adriano Paketá, falou sobre 
sentimento de fazer parte dessa 
festa e destacou que o retorno do 
Festival Folclórico de Parintins é 
importante para todos que vivem 
de cultura.

“As expectativas são as melho-
res. Após dois anos com a nossa 
festa paralisada, estamos a pouco 

Após pandemia, Parintins revive 
a magia do Festival Folclórico 
Em sua 55ª edição, o 
Festival Folclórico de 
Parintins chega a atrair 
mais de 100 mil pessoas 
na “Ilha Tubinambarana”

mais de dois preparando todo esse 
espetáculo coreográfico, alegórico 
e cênico para este grande momen-
to da volta do Festival de Parintins. 
Nesta quarta (23) ocorreram os 
ensaios técnicos no Bumbódro-
mo e pudemos sentir a energia 
que vamos levar para a Arena. 
Também sentimos essa saudade 
que todos estavam de estar nas 
arquibancadas do Bumbódromo 
vibrando junto com quem está 
atuando”, ressaltou

Em 2020 e 2021, o tradicional 
festival foi realizado em apenas 
um dia e por meio de transmis-
sões ao vivo com apresentações 
dos bumbás, mas sem a presen-
ça de público, e sem competição 
valendo pontos.

Adriano Paketá assumiu o posto 
de pajé do Boi Garantido em 2019 
e logo em seguida veio a pandemia. 
Diante disso, o artista não poupa 
palavras ao comentar sobre as 
suas expectativas para o retorno 
do público.

“Esse retorno com o público é 
maravilhoso. Vamos poder sentir 
a energia da galera, deles vibrando 
junto a cada movimentação nossa 

na Arena do Bumbódromo. Isso é 
muito gratificante e é uma forma 
de retorno que a gente dá, isso 
de realizar grandes espetáculos 
para o público que está assistindo. 
É muito gratificante esse carinho 
todo do público conosco e com 
certeza isso vai refletir a cada dia 
de evolução na Arena”, destacou

O sentimento é o mesmo para 
o artista João Paulo Castro, que 
participa do Festival como inte-
grante do conjunto folclórico pelo 
Caprichoso. Membro do boi azul 
e branco desde 2019, João não 
economiza em declarar o amor 
pelo boi-bumbá e ressalta que 
foram dois anos de saudade pela 
ausência nas celebrações

“Eu participo do conjunto Folcló-
rico do Caprichoso desde 2019. Os 
dois anos de hiato foram difíceis, 
era uma incerteza muito gran-
de e não saberíamos se íamos 
voltar. Graças a Deus tivemos a 
possibilidade do retorno e têm 
sido desafiador. A expectativa é 
a melhor possível em mostrar 
um grande trabalho. Foram dois 
anos de ausência e muita saudade, 
finalmente, poderemos voltar a 
sentir essa energia que somente 
o Festival Folclórico de Parintins 
sabe proporcionar”, pontuou

Além da rivalidade 
Deixando de lado a rivalidade entre 
os bois, Adriano e João partilham 
da mesma ideia: representar, por 
meio do folclore, as pessoas que 
partiram.

MICHAEL DANTAS/SEC

Em 2020 e 2021, o tradicional festival foi realizado em apenas um dia e por meio de transmissões ao vivo 

Durante a pandemia, o Boi Ga-
rantido perdeu mais de 100 mem-
bros, entre artistas, sócios, tor-
cedores ligados a história. Entre 
as perdas estão da cantora Roci 
Mendonça; do artista plástico Jú-
nior de Souza; o compositor Rafael 
do Carmo Araújo, mais conhecido 
como Marupiara, e o ex-apresen-
tador por 26 anos, Paulinho Faria

“É o momento de relembrar as 
pessoas que, infelizmente, foram 
embora com a Covid-19. Hoje va-
mos recordar apenas com as me-
lhores lembranças que temos des-
sas pessoas que estiveram sempre 
ao nosso lado nesses momentos 
de festivais”, ressaltou Paketá

O Boi Caprichoso perdeu perso-
nalidades como o cantor e levan-
tador de toadas Klinger Araújo; o 
ex-diretor financeiro do bumbá, 
Manoel Joaquim Coelho Lima; o 
compositor José Carlos Portilho, 
um dos nomes históricos do boi-
-bumbá Caprichoso; o coreógrafo 
Erick David; o empresário e ex-di-
retor Dernando Reis, e o ex-toador 
e um dos maiores divulgadores da 
cultura e do folclore amazônico, 
Zezinho Corrêa

“Acho que muita coisa vai mu-
dar daqui para frente. O retorno 
do festival significa a esperança 
por dias melhores e que a chama 
do folclore permanece viva. Além 
disso, é o retorno da principal fonte 
econômica do município, então, é 
um grande alívio para a cidade”, 
complementou João.

 Saudade do público
Torcedora do Caprichoso, Cris-

tiane Rodrigues ressalta que a 
emoção de voltar a Arena para 
prestigiar a apresentação do boi 
azul e branco é indescritível. Para 
ela, após os dois anos paralisa-
dos por conta da pandemia, quem 
prestigia o Festival Folclórico de 
Parintins acumulou uma “garra” 
com o hiato

“Nós perdemos tantas pessoas e 
ficamos tão tristes quando as ce-
lebrações foram canceladas. Nes-
se ano, estamos com uma ‘garra’ 
de dois anos parados e vamos 
transformar isso em um grande 
espetáculo. O Caprichoso vem 
bem grandioso para compensar 
todo esse período que o Festival 
não foi realizado. Já estamos até 
comemorando a vitória”, pontuou. 

Pela primeira vez na Ilha Tu-
pinambarana, o torcedor do Ga-
rantido Silvio Souza enfatiza a 
alegria e a energia presente no 
município. Silvio descreveu ainda 
quais as suas expectativas para 
a primeira experiência com Boi- 
Bumbá na Arena

“Estou amando a animação do 
povo. É a minha primeira vez em 
Parintins, sempre assisti o Festi-
val pela televisão e achava muito 
lindo. Amigos meus e alguns fa-
miliares sempre vinham durante 
esse período e eu nunca conse-
gui. Esse ano consegui vir e está 
sendo uma experiência incrível. 
Se Deus quiser o Garantido será  
campeão”, frisou. 

Transmissão em Manaus 
O Largo de São Sebastião, no 

Centro de Manaus, vai recebeu o 
público neste fim de semana. As 
transmissões, que fazem parte do 
projeto “Circuito +Cultura”, iniciam 
30 minutos antes do espetáculo.

Segundo o secretário de cul-
tura do Amazonas, Marcos Apolo 
Muniz, a iniciativa tem como ob-
jetivo levar a maior manifestação 
cultural do estado ao público, que 
não pôde ir a Parintins neste ano.

“Esse é o festival das novida-
des trazemos essa oportunida-
de para que as pessoas que não 
puderam vir para ilha possam 
acompanhar, com toda seguran-
ça e estrutura, os três dias de  
festa”, comenta. 

O Festival de Parintins
 O festival surgiu a partir de uma 

rivalidade iniciada há quase cem 
anos, quando dois “bois” come-
çaram a representar nas ruas de 
Parintins o folclore do boi-bumbá. 

Os bois encenam a lenda da Mãe 
Catirina, uma mulher que estava 
grávida e com desejo de comer 
língua de boi. Para satisfazê-la, 
seu marido, Pai Francisco, sacri-
fica o boi favorito do patrão, que 
ameaça matá-lo.

Quem salva Pai Francisco da 
morte é o Pajé, que ressuscita o 
boi antes da tragédia acontecer. 
Toda a lenda é ambientada no 
contexto da Amazônia: os povos 
indígenas, as criaturas e toda a 
mística do maior bioma do planeta. 
O primeiro boi a representar essa 
história foi o Garantido, funda-
do em 1913. Nove anos depois, 
em 1922, apareceu o boi Galan-
te, renomeado como Capricho-
so em 1925. Nos primórdios, a 
disputa era informal e acontecia 
no centro da cidade de Parintins. 
Com fantasias, músicas e alego-
rias, a festividade cresceu e virou 
uma referência turística e cultural 
da região Norte.

O artista João 
Paulo Castro 
participa do 
Festival como 
integrante 
do conjunto 
folclórico

ELCIO FARIAS 

ARQUIVO PESSOAL

Adriano 
Paketá assu-
miu o posto 
de pajé do 
Boi Garanti-
do em 2019
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EM TEMPO 

O projeto “Teatro na Rede em 
Manacapuru - Mentoria Cria-
tiva”, realizado pelo Teatro na 
Rede iniciou em abril e tem 

prevista sua finalização em junho, com 
um exercício cênico final em Manaca-
puru, previsto para acontecer neste 
domingo (26), na Praça Manoel Chicó, 
Parque do Ingá, às 17h em Manacapuru. 
A atividade é gratuita.

As cenas a serem apresentadas 
são “As Marias”, “A Trapa do Espelho 
Mágico”, “Meu Mundo” e “Sempre Há 
Um Jeito de Recomeçar “. Durante 
a atividade, cada grupo apresentará 
uma cena: ao final, serão três exercí-
cios abertos ao público utilizando os 
conhecimentos adquiridos ao longo 
desses meses. 

“Nossa equipe é formada por profis-
sionais de Manaus e de Manacapuru, 
e queremos cada vez mais estreitar 
esses laços”, coloca a artista Dinne 
Queiroz, responsável pelo projeto Te-
atro na Rede.

Durante quase três meses foi re-
alizado um processo artístico, idea-
lizado e conduzido por artista Dinne 
Queiroz, direcionado aos jovens da 
cidade de Manacapuru no intuito de 
formar grupos de trabalho voltados 
ao teatro. 

O desejo nasceu na ocasião do lan-
çamento do livro da artista, em 2020, 
na referida cidade. Naquele ano, houve 
distribuição de exemplares aos par-
ticipantes e em mais 10 cidades do 
interior do Amazonas. Dinne ministrou 
também uma palestra e uma oficina de 
iniciação teatral. 

“Percebi que havia um desejo gran-
de de continuidade, de troca… Muitos 
jovens relataram que os projetos eram 
escassos e sentiam falta do fazer te-
atral enquanto movimento de grupo, 
para além de datas festivas na cidade. 
Foi aí que percebi que o Teatro na Rede, 
enquanto plataforma que visa inte-
grar e proporcionar conhecimentos 
diversos no campo teatral, poderia se 
expandir enquanto ação de mentoria 
e exercício cênico”, comenta.

O percurso incluiu mentorias de 
acompanhamento com a artista que 
consistiu na troca de materiais diver-
sos: encontros online, áudios, vídeos e 
materiais de suporte aos participantes. 
Além do acompanhamento, contaram 
também com uma oficina imersiva 
ministrada pelo artista Clayson Char-
les, voltada à atuação; uma oficina 
de produção conduzida pela artista 
Camila Maria, e direção e dramaturgia 
conduzida pelo artista Jean Palladino, 
todas presenciais. 

O grupo ainda contou com ensaios 
acompanhados, ajuda na produção, no 
espaço de ensaio e ajuda de custo para 
os exercícios finais. 

“Há músicos, artistas plásticos, ato-
res. São pessoas dispostas ao fazer 
artístico e é ótimo fazer parte de um 
momento histórico como este. Nosso 
objetivo geral é fomentar nesses jovens 
o desejo e as ferramentas necessárias 
para continuar o trabalho para além 
deste processo, que possam levar para 
as suas atuações na vida”, finaliza Dinne 
Queiroz.

EM TEMPO

Estreia na próxima quinta-feira 
(30), o podcast Pavulagem – Contos 
da Floresta, com histórias folclóri-
cas, baseadas em entrevistas com 
ribeirinhos e indígenas de toda a 
Amazônia.

Criada pelo jornalista e indígena 
Maickson Serrão, a produção surgiu 
durante sua participação no progra-
ma Sound Up, do Spotify, no Brasil, 
e apresenta 12 episódios semanais 
que vão ao ar toda quinta-feira.

Com Pavulagem – Contos da Flo-
resta, os ouvintes poderão conhecer 
mais sobre o Taú, do Patauí, da 
Macaca Guariba e de outros tantos 
seres misteriosos que habitam a 
maior floresta do mundo. A cada 
episódio, a história avança um pouco 
mata adentro e desvenda mais do 
visível – e do invisível – da Amazônia, 
guiado pelas vozes de contadores 
de história da região.

Maickson Serrão cresceu ouvindo 
histórias de seres encantados da 
floresta na vila de Boim, às margens 
do rio Tapajós, na Amazônia Paraen-
se. Quando se mudou para a cidade, 
percebeu que seus amigos de ou-
tros cantos do país desconheciam as 
origens de seu povo. Foi, então, que 
entendeu a importância de dar voz 
aos contadores e fazer as histórias 
dos seres encantados da floresta 
ganharem o mundo.

“A cultura oral é uma das gran-
des riquezas da Amazônia, porém, 
com o passar do tempo e mais 
recentemente com a pandemia, as 
vozes e os conhecimentos das co-
munidades tradicionais foram se 

perdendo”, comenta.

Sobre
O Brasil recebeu a primeira edição 

do Sound Up na América Latina em 
2020. Desde o seu início em 2018, 
o programa Sound Up, do Spotify, 
ajudou criadores  de comunida-
des sub-representadas a colocar 
o pé – e o microfone – na porta da 
podosfera.

O objetivo do programa é diver-
sificar as vozes fornecendo opor-
tunidades educacionais, recursos e 
acesso a especialistas do setor aos 
participantes para construir e es-
tabelecer carreiras em podcasting.

Quatro anos após  a criação, o 
Sound Up está presente em 12 mer-
cados (Japão, Itália, Estados Unidos, 
LatinX, Índia, México, Austrália, Su-
écia, Reino Unido, Alemanha, Brasil 
e Argentina) e ajudou centenas de 
graduados a encontrar oportunida-
des na criação de podcasts. 

RAIZ CAMPOS

Os ouvintes poderão conhecer mais 
sobre seres misteriosos da Amazônia

‘Pavulagem – Contos da Floresta’ 
resgata histórias do folclore 

ESTREIA 

O desejo nasceu na ocasião do lançamento do livro da artista, em 2020, na referida cidade

Projeto promove exercício 
cênico em Manacapuru

Durante quase três meses foi realizado um processo artístico 
idealizado e conduzido pela artista Dinne Queiroz

ARQUIVO PESSOAL 
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Fernando Coelho Jr. @fernandocoelhojr   

fernando.emtempo@hotmail.com  

 

Charufe Nasser, durante jantar junino que 
reuniu amigos especiais, em mais uma das 

comemorações de seu aniversário, na quinta-
-feira

Milca Aquino e Jéssica Sousa Nádia Nasser Alberto Chã Filho e Marilena Perales
Lucimar Augusto, Norma Araújo, Charufe Nasser  

e Celes Borges 

Julinha Aguiar, Liége Queiróz, Marly Miranda Leão e Lêda 
Magnani

Iêda Furtado, Lia Pinto, Ilana Menezes, Rosa Batista, a aniversariante Cha-
rufe Nasser, Luisa Benayon, Montenegro e Marilena Perales

A influencer Rebecca Brelaz, durante 
ensaio de fotos na boutique Lelli, um 
espaço especial de moda no Conjunto 
Adrianópolis, com modelos da marca

Giullia e Gizella Bolognese, filha e mãe, em evento con-
corrido no início da semana, no TCE-AM

As queridas Rebeca Lima e Rosanila Feitosa Pantoja em 
manhã de solenidade no auditório do Tribunal  

de Contas

. Famosa pelos quitutes 
especiais e saborosos, Cha-
rufe  Nasser dá continui-
dade aos eventos relacio-
nados ao seu aniversário, e 
reúne novo grupo de ami-
gas, na quinta-feira. 

. O local escolhido para o 
evento? O endereço da an-
fitriã no Kyssia. 

. O buffet estava anima-
dor com delicias da época 
junina como só a Cha Chá 
sabe oferecer.  

 . O prefeito de Manaus, David Almeida, 
acompanhou, na noite de quinta-feira, o en-
cerramento da primeira fase do 64º Festival 
Folclórico do Amazonas, no Centro Cultural 
Povos da Amazônia. 

.  O evento registrou o recorde de público, 
com quase 100 mil pessoas prestigiando as 
apresentações de mais de 70 grupos folclóri-
cos durante os primeiros 12 dias. Para o ges-
tor municipal, a realização do festival é grati-
ficante devido às suas ligações com o evento, 
além de ser um resgate cultural para a cidade. 

 . “Eu vinha para cá a pé do Morro (da Liber-
dade) para assistir as danças. Estamos res-
gatando o festival para o seu palco original, 
que é a bola da Suframa. Antes, tudo aconte-
cia em cima de um tablado de madeira. Agora, 
acontece nessa arena e estamos fomentando 
essa cultura popular. Estou muito feliz, por-
que vivenciei esse festival a minha vida toda. 
Sou de uma comunidade que pulsa cultura. 
A Prefeitura de Manaus, juntamente com o 
governo do Amazonas, montou uma estru-
tura que só reforça o tamanho dessa festa. 
Queremos, a cada ano, melhorar as condições 
para, cada vez mais, atrair o público para esse 
espetáculo”, enfatizou Almeida. O evento foi 
umsucesso! Aplausos! 

  . A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho, Empre-
endedorismo e Inovação (Se-
mtepi), participou na última 
quinta-feira, da 304ª reunião 
ordinária do Conselho de Ad-
ministração da Suframa (CAS), 
realizada de forma virtual, por 
meio de videoconferência.   

. O encontro teve o objetivo 
de avaliar uma pauta com 31 
projetos industriais, de servi-
ços e agropecuários, fortale-
cendo o desenvolvimento eco-
nômico na capital e no Estado. 

 . O encontro contou com a 
participação do titular da Se-
mtepi, Radyr Júnior, represen-
tando o prefeito de Manaus, 
David Almeida. Os projetos 
avaliados na reunião totalizam 
investimentos superiores a R$ 
838 milhões, bem como esti-
mam faturamento adicional de 
R$ 2,83 bilhões e a geração de 
1.392 empregos na área incen-
tivada da Zona Franca de Ma-
naus nos próximos anos. 

. A ex-Spice Girl Victória Beckham 
inspirou-se no sensacional  filme 
“Gigolô Americano”, que sacudiu o 
mundo nos anos 80, para a nova 
coleção de roupas da marca que 
leva seu nome. 

. A linha, inspirada na controver-
sa película,  revela o desejo dela 
de brincar com comprimentos e 
camadas, apostar em cortes estru-
turados e arriscar com cores mais 
brilhantes e texturas inesperadas. 

. A coleção é mais ou menos as-
sim: Com uma proposta sexy e 
cinematográfica de vestidos ou-
sados na medida certa, camisas 
com babados arquitetônicos, blu-
sas largas, ternos de seda, e ca-
sacos de agentes secretos dignos 
de um filme erótico francês, itens 
da coleção 2023 da grife. Segun-
do a estilista, em especial o visual 
da atriz Lauren Hutton, que vive a 
personagem Michelle Stratton no 
longa-metragem de Paul Schara-
der foi sua principal força criativa: 
“mulher poderosa” – disse Victoria 
à Vogue inglesa. 

. Sandálias trançadas 
até a altura do joelho é 
a nova aposta de várias 
marcas estreladas. 

. A de hoje na coluna 
é lindíssima e inspi-
radora, assinada pela 
Maison Valentino, em 
couro metalizado. Esse 
modelo vai 
ser hit 
absoluto 
do verão! 

. A Família Lins subi-
rá no palco do Teatro 
Amazonas, na próxima 
terça-feira. 

. O “Encontro das 
Águas” será uma noite 
em família, com recital 
dos irmãos Welling-
ton e Ademar Lins de 
Albuquerque, além 
de Claudia e Leandro 
Lins. Com certeza, um 
evento daqueles para 
ficar registrado na 
cena social da cidade. 

. Após a apresenta-
ção, será servido um 
coquetel para cele-
brar o encontro e os 
convidados. 
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Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1

TV Tudo

Manaus, sábado e domingo 25 e 26 de Junho de 2022

A Globo anunciou quarta-feira uma nova 
parceria, desta vez com as empresas RTP e 
SPi, para a produção de uma série baseada 
no best seller “O Codex 632”. Este trabalho 
tem como objetivo contar “a verdadeira 
identidade e missão de Cristóvão Colombo” 
e vai reunir grandes talentos tanto do Brasil 
quanto de Portugal.

O fato é que esse sistema de trabalho, em 
que canais de TV e plataformas de strea-
ming se aliam a renomadas produtoras de 
conteúdo, tão tradicional em outros países, 

também está cada vez mais duradouro e 
frequente no Brasil. E o que é melhor, em 
muitos casos, apresentando bons resulta-
dos – não apenas na dramaturgia como em 
outros segmentos.

“Sob Pressão”, estrelada por Marjorie 
Estiano e Julio Andrade, integra um longo 
catálogo de acertos e tem a assinatura da 
Conspiração Filmes. A série “As Five” (Glo-
boplay), gravando atualmente a segunda 
e terceira temporadas, está sob o guarda-
-chuva da Gullane Entretenimento.  “Assé-

dio”, com Antonio Calloni, foi tocada pela O2 
Filmes. Na Globo, são muitos os exemplos.

Importante destacar também a lon-
geva parceria entre Record e Casablan-
ca na sua área de novelas - e programas 
também, por meio da TeleImage. Por aí 
surgiram sucessos como “Os Dez Man-
damentos”, “A Terra Prometida”, “Gê-
nesis” e realities como “A Fazenda”,  
entre outros.     

O sistema de parcerias parece ser mesmo 
um caminho sem volta. 

Universo paralelo
Intérprete da protagonista 

Juma Marruá, Alanis Guillen tem 
a seguinte opinião sobre gravar 
no Pantanal. “É um universo pa-
ralelo. O tempo lá é diferente, os 
sons, as cores, animais, calor. Foi 
muito bom poder voltar lá e gra-
var mais uma parte da novela. É 
um lugar onde não adianta criar 
expectativas porque lá somos 
sempre surpreendidos a cada 
momento”, declara.

Aguardando
Grazi Massafera fechou uma 

participação-relâmpago nos pri-
meiros capítulos de “Travessia”, 
substituta de “Pantanal”, mas 
não abandou as conversas com o 
HBO Max. Na verdade, tudo ainda 
anda muito ligado ao processo 
de replanejamento estabeleci-
do pela plataforma de streaming 

após a fusão entre WarnerMedia 
e Discovery.   

Vale a pena...
Entre as muitas atrações do 

novo programa de Ivete Sangalo 
nos domingos da Globo, o quadro 
Vale a Pena Rir de Novo.

O formato promove uma dispu-
ta em que atores da casa inter-
pretam cenas clássicas de seus 
programas. 

Comercial
A Band vendeu para uma linha 

de vitaminas, Forteviron, uma 
cota do humorístico “Nóis na 
Firma”, que tem estreia prevista 
para julho nas noites de sábado.

Moacyr Franco e Marce-
lo Médici lideram o elenco  
do programa.   

Pé atrás
A Globo cansou de perder para 

a Record na disputa de audiência 
na Grande São Paulo enquanto o 
“Vídeo Show” esteve no ar. O con-
trole da situação só foi retomado 
após investimento no jornalismo, 
entre outras mexidas.

Então, sobre essa cogitada vol-
ta em 2023, é ver para crer.   

Persistente 
Depois de alguns comerciais 

e passagens por escolas de in-
terpretação como “Wolf Maya”, 
“CN Artes” e “Macunaíma”, João 
Pedro Petriccione, o Jota Pe-
trin, estreia como ator em “To-
das as Garotas em Mim”, série  
da Record.

Ele interpreta Otávio, um jo-
vem popular que faz de tudo 

para conseguir conquistar o que 
deseja. Nessa caminhada para 
chegar à TV, Petrin encontrou 
obstáculos e até caiu no golpe de 
uma agência que nunca existiu, 
mas não desistiu da carreira.

 Vivendo do palco
Cláudia Raia e Jarbas Homem 

de Mello estão aquecendo os 
motores para mais um espetácu-
lo musical, “Tarsila, a Brasileira”, 
sobre a pintora e desenhista Tar-
sila do Amaral.

Os ensaios devem começar em 
setembro.

Produtora 
Claudia Raia, 55, costuma se 

envolver em todas as etapas dos 
seus espetáculos teatrais, e isso 
desde os 19 anos. Além de pro-
duzir, batalha pessoalmente a 

captação de recursos. Ela já con-
seguiu 60% do valor necessário 
para tocar esse novo projeto    

Mais cultura
O diretor Dennis Carvalho, ex-

-Globo, vai anunciar nesta se-
gunda-feira os atores e atrizes 
escolhidos para o musical  “Clube 
da Esquina”.

No mesmo dia, ele dará deta-
lhes sobre a turnê, que passará 
por Belo Horizonte, Ipatinga, Rio 
de Janeiro, São Paulo, entre ou-
tras cidades.

 É hoje
A Record exibe neste domingo a 

grande final do “Canta Comigo 4”, 
com apresentação de Rodrigo Faro.

Agora, em vez dos 100 jurados, 
quem decide é o público.

Parcerias estão cada vez mais 
duradouras e frequentes na  televisão 
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EM TEMPO 

A capital amazonense se prepara 
para viver uma verdadeira mara-
tona de música instrumental, de 
22 a 30 de julho, com a realização 

do Amazonas Green Jazz Festival.
O evento reunirá mais de 40 atrações 

nacionais e internacionais, com dois sho-
ws por noite no Teatro Amazonas, loca-
lizado no Centro de Manaus. 

O evento tem apoio da Lei de Incentivo 
à Cultura, sob coordenação do Governo 
do Amazonas, por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa. 

Na programação há nomes premiados, 
como o trompetista e flugelhornista Ran-
dy Brecker, que nasceu na Pensilvânia, 
nos Estados Unidos, e por mais de 40 
anos ajudou a moldar o som do jazz, R&B 
e rock. Ele acumula 19 indicações e seis 
troféus do Grammy Awards, uma das 
maiores premiações da indústria fono-
gráfica, e já gravou com lendas da música 
como Frank Sinatra, Billy Cobham, Larry 
Coryel e Frank Zappa. 

A maior parte das estrelas internacio-
nais convidadas para o festival vem dos 

Os ingressos podem ser 
adquiridos na bilheteria 
do Teatro Amazonas

EUA. O virtuoso do trombone e arranjador, 
John Fedchock, figura neste time, com 
duas indicações ao Grammy e uma car-
reira de sucesso que se estende por mais 
de três décadas como um dos maiores 
artistas de jazz de Nova York, que inte-
grou por muito tempo a lendária Woody 
Herman Big Band, como arranjador e 
principal solista.

Outro artista que chama atenção no 
line-up do Amazonas Green Jazz Festival 
é Jeff “Tain” Watts, que por duas vezes foi 
votado pelo público da prestigiada revista 
norte-americana Down Beat como o me-
lhor baterista em atividade. Foi premiado 
com o Grammy em seis oportunidades 
pelos discos gravados com os irmãos 
Wynton e Branford Marsalis, além de já 
ter se apresentado ao lado de muitos 
outros artistas da nata do jazz

Quem também desembarca em Manaus 
para o festival é o badalado trompetista 
Keyon Harrold, famoso por suas per-
formances ao lado de grandes estrelas 
da música internacional, como Snoop 
Dogg, Jay-Z, Eminem, Beyoncé e Rihanna. 
Descrito pelo virtuoso do jazz, Wynton 
Marsalis, como “o futuro do trompete”, o 
instrumentista nascido em Saint Louis, no 
Missouri, se apresentará com seu quin-
teto pela primeira vez em solo brasileiro.

O Triumvirate, um trio de música lati-
na liderado pelo porto-riquenho Edsel 
Gomez, também é um dos destaques 
do Amazonas Green Jazz Festival. Já 
o norte-americano Aaron Parks, consi-
derado um prodígio do piano, pois com 
apenas 18 anos já integrava a banda do 
lendário trompetista, arranjador e com-
positor, Terence Blanchard, é uma das 
atrações do encerramento do festival, 
no dia 30 de julho.  

Atrações nacionais
Entre os talentos brasileiros que com-

põem a programação do Amazonas Green 
Jazz Festival terá o saxofonista Marcelo 
Coelho; o grupo paulistano Trio Corrente, 
vencedor do Grammy de melhor álbum de 
jazz latino em 2014 por “Song For Maura”; 
Daniel D’Alcantara Quinteto; Amilton Go-
doy Trio; o saxofonista Rodrigo Ursaia; a 
compositora e pianista, Leila Pinheiro; e 
representando o Amazonas terá a cantora 
Karine Aguiar com o seu projeto Jungle 
Jazz Ensemble e a anfitrião do festival, a 
Amazonas Band, sob regência do maestro 
Rui Carvalho.

“Além disso, no show de abertura do 
evento haverá uma apresentação espe-
cial da Amazonas Band com o Corpo de 
Dança do Amazonas, o compositor Ed 
Sarath e o solista convidado, Marcelo 
Coelho, com o espetáculo “Ritos de Pas-
sagem”, que terá uma coreografia inédita 
do expert no assunto, o coreógrafo Rui 
Moreira, baseada num ritual de passa-
gem ticuna”, comentou o secretário de 
Cultura, Marco Apolo.

A programação completa do evento 
está disponível no site: www.amazonas-
greenjazzfestival.com.br e os ingressos 
podem ser adquiridos na bilheteria do 
Teatro Amazonas e no site Bilheteria 
Digital (www.bilheteriadigital.com) com 
valores que variam de R$ 30 a R$ 100.

John Fedcho-
ck estará no 

Festival 

             

Amazonas Green Jazz Festival 
recebe artistas do Brasil e mundo

Amazonas Green 
Jazz Festival terá 

o saxofonista 
Marcelo Coelho

O evento tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura

FOTOS: DIVULGAÇÃO 
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A Dra Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça foi nomeada pelo Governador 
Wilson Lima, assumindo a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Con-
tas do Estado do Amazonas. A posse para o biênio foi na última terça-feira, no 
auditório do TCE. Plateia numerosa, de amigos, família e de autoridades que 
se fez toda ouvidos para encantar-se pelas doces, verdadeiras e intelectuais 
palavras da Fernanda, comoveu! Sexistas não expunha tais palavras e reco-
nhecemos que a doçura feminina é a maior força, é o que move o planeta e 
Fernanda bem representa essa mulher que transgride barreiras, sendo a in-
teligência, a conduta ilibada. Fernanda é cosmopolita, sociável, sabe receber, 
educadíssima. Trata com deferência e sem esquecimentos banais. Aliás, que 
nem os pais Suely e Frederico e, também, as irmãs Manuela e Bruna, gente de 
um refinamento impar. Ouvir Fernanda falar foi inebriante orgulho por assistir 
ao sucesso de uma mulher, jovem e linda mulher. Ah! Os versos de músicas 
que a Procuradora se apropriou para declarar aos amores o amor, foi sem dú-
vidas, axioma da sensibilidade apurada e conectada com tudo que a cerca. 
Sucesso Fê!!   

Fernanda  
Veiga  

Mendonça 

Fernanda Mendonça no púpito.

Fernanda e Jean Mendonça

Suely e Frederico Veiga Bernardo e Manuela Antunes, Ildair  
e Bruna Munin

Cleuter e Julieta Mendonça, João Simões, 
Karla e José Luiz MEndonça

PROCURADORIA

Martha Pinheiro e Kalina Cohen

Giullia e Gizella Bolognese

Janaína e Roberto Conde Norma e Antonio Silva, hoje recebem para o 
almoço no lindo Diukerê

Bianca Mendonça e Mariney Sena

Ieda Furtado

Marcio, Cilene e Mateus Andrade

Maysa Veiga Mendnça Yasmin Derzi e Jean Victor Mendonça Sérgio e Zeneide Furtado

Ana Eliza Leão e Flaveliza Zanchettin

Glória Simões e Jeaneth Falcão

Silvia Tuma

Elizana Barros e Claudia DinizAudrey Assayag e Luciana Vieira

Nicole Lins CostaClaudia Amed e Milena Desterro
Marcia e Ricardo Nicolau Karenina e Sérgio Cruz no coquetel servido 

depois da solenidade.

Raquel Néia, Margareth Ishigaki, Rebeca Lima, Monike Antony, Ivanna Saraiva e Andrea Medeiros

Denise Macedo, Rosana Antony e Laura LucasMichelle Costa e Jeanne Nicolau

Flávia  
Botelho 
Ladeira 
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DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL N°. 28.678/2009

Solutec Indústria e Tratamento de Resíduos Ltda, torna público que 
recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico n.° 117/2022, 
que autoriza a Captação de água subterrânea por poço tubular, localizada 
na Av. dos Oitis, n° 6080, Distrito Industrial, nas coordenadas geográficas: 
03°04’41,400” S e 59°54’43,050” O, Manaus – AM, com validade de 05 Anos.

A empresa FACHIN E PANDINI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE ACABA-
MENTO LTDA, torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 48/2022-D 
sob o protocolo SLIM AMA2200003070 que autoriza a atividade: Coleta e 
transporte de resíduo Classe II, com a finalidade: Autorizar a Coleta e Transporte 
de Resíduos Classe II na cidade de Manaus, com validade de 12 meses, sito 
no MUNICIPIO DE MANAUS, Manaus-Amazonas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS


