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(R$ 1,67 milhão), do deputado estadual Serafim Corrêa (R$ 1,5 milhão) e do senador Eduardo Braga (R$ 2,89 milhões). 

Politica 5

Pódio 12

Dia a Dia 10

Politica 5 Dia a Dia 9

Últimas 2

DIVULGAÇÃO

Prefeito apresenta projetos 
para saúde em Manaus



Manaus, terça-feira 28 de junho de 2022

Última hora

Última hora
Rebeca Vilhena redacao@emtempo.com.br |

2

Governo do AM inaugura 
maior PAC de Manaus 
Entre novas unidades 
e reformas, este é o 
quinto PAC entregue 
para a população 

A população manauara ga-
nhou, na última segunda-
-feira (27), um novo comple-
xo do Pronto Atendimento 

ao Cidadão (PAC). Inaugurado pelo 
governador Wilson Lima, a unidade 
fica no Studio 5 – Shopping e Con-
venções, na avenida General Rodrigo 
Otávio, Distrito Industrial, na zona 
sul, e terá capacidade para atender 
mais de sete mil pessoas por mês. É 
a maior estrutura da capital.

“Entre novas unidades e reformas, 
este é o quinto PAC entregue pelo 
Governo, este ano, dentro do plane-
jamento para melhorar o acesso da 
população aos serviços públicos. Nos 
complexos, é possível emitir docu-
mentos, resolver problemas com as 
concessionárias de luz e água, além 
de fazer cadastro para emprego e 
buscar auxílio jurídico”, disse Wilson 
Lima.

As obras do PAC iniciaram em mar-
ço. São mais de 680 metros quadra-
dos com estrutura de atendimento 
de diversos órgãos do Governo do 
Estado, Prefeitura de Manaus, além-

de órgãos federais, bancos e con-
cessionárias de serviços públicos. O 
local funcionará das 8h às 16h.

Serviços
Além da emissão de 1ª e 2ª vias 

de Registro Geral (RG), a unidade 
oferece atendimentos da Secretaria 
Executiva da Pessoa com Deficiência 
(SePcD) como, a Carteira de Identi-
ficação da Pessoa com Deficiência 
(CIPcD), Passe Legal e Carteira de 
Identificação da Pessoa com Trans-

torno do Espectro Autista (Ciptea).
O PAC conta também com um 

posto da Secretaria de Estado da 
Fazenda do Amazonas (Sefaz), 

Secretaria Executiva do Trabalho e 
Empreendedorismo (Setemp), Jun-
ta Militar, concessionária Águas de 
Manaus, além do serviço de emissão 
do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

PACs de cara nova
A inauguração do décimo PAC 

marca o processo de moderniza-
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Mecânico é 
executado a tiros, 
em Manaus

CRIME

Arlon Sales Martins, de 
30 anos, foi executado a 
tiros, na noite da última  
segunda-feira (27). O cri-
me ocorreu por volta das 
19h50, na rua São Cirilo, 
antiga rua Criciúma, no 
bairro Cidade de Deus, 
na Zona Norte da capital.

De acordo com infor-
mações de familiares 
repassadas aos policiais 
militares que atende-
ram a ocorrência, a víti-
ma estava no endereço 
mencionado, quando foi 
surpreendida por dois 
ocupantes de uma moto-
cicleta, de placa e modelo 
não identificados. 

Após a abordagem a 
Arlon, que era mecânico, 
os dois homens iniciaram 
uma série de tiros contra 
ele, que não resistiu aos 
ferimentos e morreu na 
hora. Os dois criminosos 
fugiram sem serem iden-
tificados. 

O Instituto Médico Le-
gal (IML) esteve no local 
para fazer a remoção do 
corpo do homem. A ídios 
DEHS investiga o crime.

As obras do PAC se iniciaram em março deste ano

ção do serviço, iniciado, em 2021, 
pelo governador Wilson Lima. Em 
dezembro do ano passado, depois 
de 21 anos, a unidade da Compensa 
ganhou cara nova.

Em abril deste ano, foi a vez do 
PAC ViaNorte ser revitalizado para 
melhor atender aos moradores 
de uma das áreas mais populo-
sas. E agora, em junho, foi a vez 
do PAC Alvorada ser revitaliza-
do pela primeira vez após 17 anos  
de existência.
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A questão Venezuela
Na visão de Fernando Gabei-

ra, “apesar do desastre de seu 
modelo, a Venezuela não pode 
ser alijada da cooperação. Não 
me refiro apenas à produção de 
energia para Roraima e outros 
laços econômicos”.

Na década de 1990, o jorna-
lista, então deputado federal, 
participou de uma comissão de 
parlamentares que tratou da 
questão ianomâmi.

“Nada mais urgente que re-
tomar o trabalho, agora que o 
garimpo ilegal também ignora 
limites nacionais. Nas inúme-
ras viagens que fiz à fronteira, 
constatei o interesse mundial 
pelo Monte Roraima, que pode 
ser explorado pelos dois países 
(Brasil e Venezuela)”.

Na mira do crime 
A reação internacional em 

função do assassinato do in-
digenista Bruno Pereira e do 
jornalista britânico Dom Philips 
não diminuiu em nada a alta 
temperatura da tensão na Terra 
Indígena Vale do Javari.

O indigenista Orlando Possue-
lo, filho do sertanista Sydney 
Possuelo, é mais um na lista ne-
gra do crime organizado na re-
gião, juntamente com o líder in-
dígena Beto Marubo, integrante 
da União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (UNIVAJA), e 
mais outros dois indigenistas 
que atuam no Javari.

Bilhetagem/Sinetram
O presidente do Tribunal de 

Justiça do Amazonas (TJAM), 
desembargador Domingos Cha-
lub, acatou pedido da Procura-
doria-Geral do Município (PGM) 
e determinou a suspensão do 
bloqueio de R$ 3 milhões que 
prejudicava o Sinetram.

O ato de Chalub, derrubando 
decisão da juíza Maria Eunice 
Torres, normaliza a prestação 
do serviço de transporte público 
com o pleno funcionamento do 
sistema de bilhetagem cujo pro-
grama passa por atualização.

O direito dos passageiros que 
usam o cartão PassaFácil, car-
tão gratuidade e passe estu-
dantil está assegurado, assim 
como o direito dos usuários 
que utilizam o dinheiro para o 

pagamento da passagem diaria-
mente nos coletivos.

Deu Caprichoso
Tudo azul em Parintins e muita 

festa no curral Zeca Xibelão, lo-
calizado no bairro da Francesa, 
na Ilha do Boi Bumbá. 

Com o tema “Amazônia Nossa 
Luta em Poesia”, o bumbá Ca-
prichoso conquistou ontem o 
seu 24º título, sobrepujando o 
rival Garantido no maior festival 
folclórico de todos os tempos na 
Ilha Encantada.

O tema amazônico levantou 
o Bumbódromo ao enfatizar a 
preservação da Amazônia e ho-
menagear a luta do indigenista 
Bruno Pereira e do jornalista 
Dom Phillips assassinados no 
Vale do Javari.

Protesto pela BR
Uma manifestação pacífica 

realizada ontem em frente ao 
escritório regional do DNIT, na 
Avenida Djalma Batista, mos-

trou a indignação da Associação 
dos Amigos e Defensores da 
BR-319 com a transferência da 
competência do DNIT-AM para 
o escritório de Rondônia.

“A transferência é um absurdo, 
é um golpe contra a rodovia, pois 
não há como o DNIT-RO fisca-
lizar o Trecho do Meio, que fica 
muito distante de Porto Velho”, 
disse Marsílio à coluna.

Repavimentação
À coluna, André Marsílio escla-

receu que o processo de repa-
vimentação do Trecho do Meio 
ficará fora da competência do 
DNIT de Rondônia.

“Muita gente tá confundindo 
isso, mas a verdade é que o es-
critório de Rondônia só geren-
ciará a manutenção da rodovia. 
O processo de repavimentação 
do Trecho do Meio já foi enca-
minhado e depende só do Iba-
ma, responsável pela expedição, 
primeiramente, do licenciamen-
to prévio, e, depois, do licen-

ciamento de repavimentação”, 
detalhou ele.

Orçamento menor
No Grupo BR-319 – Um Direito 

Nosso, internautas amazonen-
ses escreveram que o DNIT RO 
não possui nenhuma condição 
de fiscalizar o Trecho do Meio, 
pelo fato de não ter previsão 
orçamentária para os serviços.

O orçamento rondoniense é 
menor do que o da Superinten-
dência  do Amazonas. “Os gastos 
orçamentários são previstos um 
ano antes e, ademais, as rodo-
vias federais sob a responsabili-
dade do DNIT RO estão um caos”, 
disse um internauta à coluna.

Prosamin
A parceria entre o governador 

Wilson Lima (UB) e o prefeito 
David Almeida (Avante) conti-
nua a render obras para Manaus.

Ontem, os eles assinaram novo 
convênio, desta vez da ordem de 
R$ 10,2 milhões, sobre manuten-

ção, conservação e gestão de 31 
parques e praças do Prosamin.

 
Atenção Primária
O prefeito David Almeida e o 

titular da Semsa, Djalma Coelho, 
apresentaram ontem os proje-
tos de construção e reforma de 
novas unidades para a rede de 
Atenção Primária em Saúde de 
Manaus financiadas com recur-
sos de emendas parlamentares.  

Os recursos somam o total de 
R$ 26 milhões, destacando-se 
os deputados federais Marce-
lo Ramos (R$ 20 milhões) e 
José Ricardo (R$ 1,67 milhão), 
além do senador Eduardo Braga 
(R$ 2,89 milhões) e o depu-
tado estadual Serafim Corrêa  
(R$ 1,5 milhão). 

Manicoré
Moradores e representantes 

do Conselho Deliberativo da 
RDS Rio Amapá aprovaram o 
acordo de pesca elaborado em 
parceria com a equipe técnica 
da Sema. 

O acordo beneficia direta-
mente 370 famílias de 11 co-
munidades localizadas no mu-
nicípio de Manicoré, no Vale do  
Rio Madeira.

 
Todos à vacina
Com a nova disparada dos 

casos de Covid na capital do 
Estado, a Semsa intensifica as 
ações da campanha de imuni-
zação contra a doença, ofere-
cendo 55 pontos de vacinação, 
disponibilizando  a primeira, se-
gunda, terceira e quarta dose 
da vacina.

Os endereços das unidades, 
horários de atendimentos e 
vacinas disponíveis podem ser 
consultados no site da Semsa 
(semsa.manaus.am.gov.br) ou 
por meio do link http://bit.ly/
localvacinacovid19. 

Francisco Marques
O advogado Francisco Nas-

cimento Marques, ex-juiz do 
TRE-AM e ex-conselheiro da 
OAB-AM, foi agraciado ontem 
com a Medalha Ruy Araújo da 
Assembleia Legislativa (Aleam).

A medalha, de autoria do 
ex-deputado estadual Arthur 
Bisneto (PSDB), foi entregue 
a Marques com discurso de 
saudação do deputado Serafim 
Corrêa (PSB).

Gabeira diz que se Lula vencer, a
esquerda comandará a Amazônia

Em artigo publicado no jornal O Globo, o jornalista Fernando Gabeira afirma que a “novidade geopolítica” 
das eleições presidenciais deste ano deverá ser a entrega do comando da Amazônia para a esquerda 
caso Lula vença a disputa com Jair Bolsonaro.

Segundo Gabeira, a política do governo esquerdista do novo presidente colombiano Gustavo Petro-
-Francia Márquez, dando prioridade à transição para uma economia de baixo carbono, influenciará Lula 
para um novo pacto sobre a Amazônia envolvendo Brasil, Peru e Colômbia e fortalecendo ações globais 
contra o desmatamento e o crime organizado na Tríplice Fronteira.

“O Vale do Javari, onde morreram Dom Phillips e Bruno Pereira, dominado pelo crime, poderia ser 
mais bem protegido por uma cooperação entre Brasil, Peru e Colômbia”, afirma Gabeira, que visitou 
Tabatinga recentemente e garante que a Colômbia é o país melhor equipado para patrulhar a região.

 À grandiosidade do Festival Folclórico de Parintins, com a realização da 
55ª edição de sexta a domingo (24 a 26) no Bumbódromo da Ilha Tupinam-
barana. A cada temporada, o público se depara com a mistura de ritmos da 
Batucada do Garantido e da Marujada do Caprichoso. No Bumbódromo, os 
dois lados se harmonizam para encontrar o ritmo que os rege. Nesse ano 
o Boi Caprichoso, que está de parabéns, sagrou-se campeão, mas o impor-
tante é o festival lindamente elaborado pelos dois bumbás, que  transforma 
Parintins em um lugar único e especial, a ilha da magia. 

 Ao envolvimento de grupos religiosos com política no Brasil, 
cujas atuações evidenciam rastros da corrupção. Na investigação 
sobre irregularidades no Ministério da Educação, servidores da 
pasta disseram que o ex-ministro Milton Ribeiro recebia com 
frequência o pastor Arilton Moura no gabinete.Ribeiro chegou a 
oferecer um cargo ao pastor, que teria recusado por considerar 
baixa a remuneração de R$ 6 mil. Milton Ribeiro concedeu espaço 
privilegiado aos pastores Gilmar e Arilton no MEC.
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O famigerado Centrão 
Abraços e sorrisos! Alegria to-

tal, conquistas de sempre. Nin-
guém sabia quantas vitórias, 
recursos públicos e governos 
serviram. São conhecidos como 
políticos do grupo do Centrão do 
Congresso Nacional.

Eles não possuem a mesma 
origem ideológica, profissional 
ou familiar. São ex-comunistas, 
religiosos incrédulos, ex-neoli-
berais, ex-militares e filhos de 
donos de partidos políticos, mas 
características os unem e os 
revelam: estão sempre unidos 
para manter a velha política do 
toma lá dá cá e o enriquecimento 
pessoal em detrimento do inte-
resse coletivo.

Um dos membros do Centrão, 
quando adolescente, ficava dias 
lendo obras do russo Vladimir 
Lenin e do alemão Karl Marx. 
O Manifesto do Partido do Co-
munista era o seu travesseiro. 
Em qualquer reunião partidária 
ou fora dela usava frase dos 
ídolos comunistas e socialistas: 
“as revoluções são as festas 
dos oprimidos e explorados”. 
No início da fase adulta, depois 
de leituras e de participações 
em manifestações populares, 
percebeu que os princípios do 
comunismo não seriam con-
quistas imediatas, na verdade, 
desenhavam-se como utópicos 
e durariam séculos de lutas. Não 
pretendia esperar tanto tempo 
para chegar ao poder, por isso, 
resolveu filiar-se a um partido 
conservador, desejava partici-
par do poder institucionalizado.

Outro político, agora  líder do 
Centrão, advém da militância re-
ligiosa. Pessoa muito dedicada, 
passava dias pregando nas ruas 
as “palavras de Deus”. Não se des-
cuidava de citar as bem-aventu-
ranças bíblicas: “bem-aventura-
dos os que têm fome e sede de 
justiça, porque eles serão fartos” 
e também “bem-aventurados os 
que choram, porque eles serão 
consolados”. Numa reunião com 
os mais antigos pregadores da 
igreja, entendeu que a religião 
pode ser também um meio prós-
pero para a riqueza material e 
que o cristianismo não passa de 
um conjunto de concepções mo-

ralizadoras e de conduta ética. 
Chegou a seguinte conclusão: 
se Jesus e Deus não existem, 
então não existe castigo divino. 
Isso o deixou feliz, e após várias 
reuniões secretas com pastores, 
ingressou na política partidária.

Outro colega do ex-comunista 
e do líder religioso, é um gran-
de empresário. Um homem que 
desde cedo tinha vocação para 
os negócios. Defendia a máxima 
de Adam Smith de que a “mão 
invisível”  vai promover o bem-
-estar da sociedade. “Tinha os 
ex-governantes Ronald Reagan, 
dos EUA e Margaret Thatcher, da 
Inglaterra, como referências de 
administradores, assim como a 
proposta neoliberal para econo-
mia. Depois de várias tentativas 
fracassadas de fazer negócios 
sem subsídios estatais, ele resol-
veu, por iniciativa de um amigo, 
procurar um banco oficial e, com 
o subsídio, montar uma empresa 
de serviços terceirizados para o 
governo. Assim, ficou muito rico.

Se experiência é tudo, o Cen-
trão  é um celeiro. Seu membro 
mais experiente vem de uma di-
nastia política. O seu bisavô tinha 
sido senador no período imperial; 
seu avô foi senador na velha re-
pública e o pai conquistou vários 
cargos no Poder Executivo na 
Ditatura Militar. Nunca esteve na 
oposição. Diz sempre que ficar 
na oposição política é um casti-
go que não deseja nem para os 
inimigos. Sorria quando alguém 
comentava que ele dominava 
quase todas as prefeituras do 
Estado onde residia.

Os abraços e sorridos nos rostos 
deles, demonstravam que aquela 
sessão legislativa do Congresso 
Nacional, que acabava de aprovar 
a Reforma da Previdência, tinha 
sido ótima para eles, pois liberava 
bilhões de reais para as emen-
das secretas para parlamentares, 
e destinava enormes recursos 
para os seus currais eleitorais 
e para empresas dos “amigos”, 
construtoras das obras.

Além disso, receberam a pro-
messa do governo federal de 
que ocupariam cargos na Admi-
nistração Pública Federal. Eles 
não poderiam estar mais felizes.

“Cada um tem o presidente que merece”
Cantora Elba Ramalho, que se negou a transformar seu show em comício pró-Lula

Centrão já sabia que Bolsonaro escolheria general

Fator Tebet
Afastar Tereza Cristina da 

disputa pelo Senado, no Mato 
Grosso do Sul, poderia dar ideia 
a Simone Tebet (MDB) de ten-
tar manter sua vaga. 

Gestor talentoso
Desde os tempos da Casa 

Civil, Bolsonaro admira Braga 
Netto e deseja usar os seus 
talentos de gestor, em even-
tual segundo governo.

Aval importante
O vice foi o braço forte de 

Bolsonaro na grave crise mili-
tar neutralizada com a demis-
são do general Fernando Aze-
vedo, ex-ministro da Defesa.

É mineiro, uai
Bolsonaro também avaliou 

que seu vice deveria ser de Mi-
nas Gerais. É o caso de Walter 
Souza Braga Netto, que nasceu 
em Belo Horizonte.

Entidade do setor quer in-
tervenção na Petrobras

No dia em que a Petrobras 
escolheu o novo presidente, 
associação de distribuidores 
independentes (AbriLivre) de-
fendeu uma “intervenção mo-
mentânea” na estatal. Para o 
diretor Rodrigo Zingales, a lo-
rota de livre mercado não exis-
te no setor, pois a Petrobras 
tem o monopólio do refino e há 
oligopólio entre distribuido-
ras, impedindo a precificação 
pela oferta e demanda. Zin-
gales prevê que intervenção 
possibilitaria “preços basea-
dos em custos efetivos e uma 
margem de lucro razoável a 
seus acionistas”.

Simples assim
O diretor é taxativo. “A única 

forma de se garantir um preço 
de equilíbrio no curto prazo é 
a partir da intervenção mo-
mentânea”, disse.

Autorregulação
O preço internacional é de-

finido pelos países exporta-
dores (OPEP) e, quando a de-
manda sobe e a produção se 

mantém, o preço acompanha.

Efeito do lockdown
Ao longo da pandemia, com 

queda na utilização, o barril de 
petróleo chegou a ser negativo. 
Era melhor dar petróleo em vez 
de armazená-lo.

Seara alheia
Ninguém ouve ministros da 

Suprema Corte dos EUA se 
manifestarem fora dos autos, 
mas os ministros do STF não 
param de palpitar inclusive so-
bre assunto interno americano: 
a recente decisão sobre aborto.

‘Crimideia’ no Brasil
O cientista político Fernan-

do Schuler fez um paralelo 
brilhante da censura imposta 
ao partido PCO, pelo ministro 
Alexandre de Moraes, com o 
“crimideia”, descrito em 1984, 
de George Orwell, em que a 
ditadura tenta controlar falas, 
ações e pensamentos dos ci-
dadãos.

Caça petista
O Conselho de Ética da Câ-

mara dos Deputados marcou 
para esta quarta-feira (29) a 
discussão sete processos por 
quebra de decoro. Cinco são 
ações contra deputados a pe-
dido de parlamentares do PT.

São Paulo na frente
Líder do governo no Senado, 

Carlos Portinho parabenizou 
São Paulo pela pronta redu-
ção do ICMS e lembrou que 
não perde arrecadação, pois 
o cidadão vai gastar mais “no 
supermercado, no gás e outros 
bens”.

Passou
O Brasil ultrapassou oficial-

mente o Canadá na proporção 
de vacinados na população. O 
Canadá tem 86,09% de pessoas 
com ao menos uma dose e o 
Brasil já tem 86,25%, segundo 
o Our World in Data.

Descontrole
O INSS pagou 8,5 mil benefí-

cios a pessoas mortas, segundo 

auditoria do TCU. A corte de 
contas deu 150 dias para que 
o órgão crie formas que impe-
çam pagamentos indevidos ou 
acima do teto constitucional.

Lá e cá
O deputado Marco Feliciano 

diz haver diferença entre quem 
confrontou Roberto Barroso 
(STF) no Reino Unido e quem 
faz aqui. “Lá fora os ministros 
irão ouvir a verdade, pois não 
podem prender quem a disser”.

Alô, Moraes!
Rogério Marinho chama de 

“patética e desleal” propagan-
da de Fátima Bezerra (PT-RN) 
tomando como suas as entre-
gas de casas e barragens pagas 
pelo governo federal. Faltou 
lembrar a governadora, que 
tenta reeleição, que fake news 
pode cassar a candidatura, se-
gundo o TSE.

Pensando bem...
...trocar general por general 

não deveria ser exatamente 
uma surpresa.

PODER SEM PUDOR
Perdidos na noite
Logo nos primeiros dias como 

presidente, João Goulart cha-
mou o assessor de impren-
sa, Raul Ryff, meteu-se num 
Fusca e saiu dirigindo na noite 
da desconhecida Brasília, com 
suas avenidas largas e super-
quadras estranhas. De repente 
se deparou com um caminhão, 
frente a frente. Estava na con-
tramão. O caminhoneiro gritou: 
“Amigo, não sou daqui. Como 
faço para chegar no final da 
Asa Norte?” Jango olhou para 
Ryff e, divertido, desculpou-
-se: “Ih, rapaz, não sei. É que 
eu também não sou daqui!...” 
E foi embora, às gargalhadas.

Carlos Santiago Políticos do Centrão já estavam avisados pelo presidente Jair Bolsonaro de que o ex-
-ministro da Casa Civil e da Defesa Braga Netto seria anunciado a qualquer momento 
como seu vice. Eles chegaram a sugerir a ex-ministra Tereza Cristina, mas não insistiram 
na ideia porque conhecem a prioridade de Bolsonaro de eleger uma numerosa bancada 
aliada no Senado. E quer a ex-ministra de volta à pasta da Agricultura.

Cláudio Humberto
A volta das máscaras

Com a elevação dos casos de síndromes respiratórias 
no Estado, segundo dados da Fundação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), 
várias instituições retomaram a obrigatoriedade do uso de 
máscaras, como prevenção à ameaça.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), 
por exemplo, conforme determinação do conselheiro-pre-
sidente Érico Desterro, voltou a tornar obrigatório o uso de 
máscaras nas dependências da Corte. 

A medida do TCE considera o crescimento de 39,5% nos 
diagnósticos de síndromes respiratórias apenas no mês de 
maio, em dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz 
neste mês de junho. Conforme Érico, a nova determinação 
soa como ato preventivo para resguardar a segurança de 
servidores e o público externo no dia a dia das atividades 
da instituição.

Também o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) vol-
tou a determinar o uso obrigatório de máscaras em todas 
as suas unidades envolvendo capital e interior do Estado. 
No caso do TJAM, o desembargador-presidente Domingos 
Chalub destaca a preocupação tanto com as ocorrências 
de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) quanto em 
relação à Covid-19.

Outras instituições, como a Assembleia Legislativa do 
Amazonas (ALEAM) e a Câmara Municipal de Manaus (CMM), 
deveriam seguir o exemplo do TCE e do TJAM ante à esca-
lada das SRAG e do recrudescimento da Covid. Sobre esta, 
inclusive, o secretário estadual de Saúde, Anoar Samad, 
vive alertando em suas redes sociais para os cuidados que 
a população deve adotar para evitar um novo surto da do-
ença. Estar em dia com a campanha de imunização é tudo.

Advogado, sociólogo e cientista político

 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Presença de lideranças ao lado de Wilson mostram força política

Novas unidades de 
saúde foram finan-
ciadas com emendas 
parlamentares 

O prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, apresentou, 
nesta segunda-feira (27), 
os projetos de construção 

e reforma de novas unidades para 
a rede de Atenção Primária em 
Saúde do município, financiadas 
com recursos oriundos de emen-
das parlamentares, que somam o 
total de R$ 26 milhões. 

Durante a cerimônia realizada 
na sede da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa), zona Centro-
-Sul da cidade, o gestor munici-
pal destacou que a ação irá im-
pulsionar os índices da Atenção  
Básica na área. 

“Esses recursos serão desti-
nados para que nós possamos 
ampliar e reformar as nossas 
unidades de saúde, melhorando 
assim a cobertura e a qualidade 
dos serviços oferecidos para a 
população da cidade de Manaus. 
Essas emendas são importantes, 
porque a prefeitura gasta do seu 
orçamento R$ 1,3 bilhão, por ano, 
e desse total, são ressarcidos 
R$ 200 milhões pelo governo 
federal. Então, nós precisamos 
da ajuda da bancada estadual, 
da bancada federal, e por isso 
eu faço aqui o reconhecimento 
desses investimentos, para que 
a população possa saber quem 
efetivamente fala e quem efe-
tivamente faz”, disse o prefeito.

As emendas parlamentares vie-
ram dos deputados federais Mar-
celo Ramos (R$ 20 milhões) e José 
Ricardo (R$ 1,67 milhão), do depu-
tado estadual Serafim Corrêa (R$ 
1,5 milhão) e do senador Eduardo 
Braga (R$ 2,89 milhões). Com os 
recursos, serão construídas ou re-
formadas 13 unidades, incluindo 
cinco policlínicas, três Unidades 
Básicas de Saúde Rural (UBSRs), 
três Unidades Básicas de Saúde 
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Foram 14 prefeitos presentes no espaço do governador no festival, entre o eles o da capital

 O 55° Festival Folclórico de 
Parintins reuniu importantes 
lideranças do Amazonas, mos-
trando a capacidade de articu-
lar e agregar do governador do 
Amazonas, Wilson Lima.

A presença de lideranças lo-
cais  no camarote de Wilson Lima 
demonstra que o arco de alian-
ças do governador terá imensa 
força no pleito deste ano. 

Foram 14 prefeitos presentes 
no espaço do governador no 
festival, entre o eles o da capital, 
David Almeida, e o de Parintins, 
Franck Bi Garcia. Além de depu-
tados federais e estaduais.

Diversas parcerias entre Esta-
do e município têm permitido o 
asfaltamento de 10 mil ruas, o 
passe livre estudantil, a reforma 
de 32 feiras e outros projetos.

Bi Garcia também prestigiou o 
governador que tem destinado 
recursos para que a prefeitura 
pavimente ruas  da sede do 
município. O governo Wilson 
Lima também modernizou a 
iluminação pública de Parintins 
e os inaugurou um restante 
popular Prato Cheio. 

Além disso, para o festival, o 

Estado destinou R$ 5 milhões 
para cada boi se preparar para 
as apresentações das três noi-
tes do festival. Os deputados 
federais capitão Alberto Neto e 
Delegado Pablo que fazem par-
te do grupo político do gover-
nador também estiveram com 
o governador no Bumbódromo.

Além do presidente da As-
sembleia Legislativa da Ama-
zonas (Aleam), deputado es-
tadual Roberto Cidade, outros 
nove parlamentares, entre 
eles, Joana Darc, Saullo Viana, 
Alesandra Campelo, Delegado 
Pericles, Abdala Fraxe e Cabo 
Maciel prestigiaram o gover-
nador. Todos fazem parte da 
base de apoio do governador 
no poder Legislativo. Diversos 
vereadores da capital e interior 
também estão em Parintins.

Vitória do Caprichoso 
O boi-bumbá Caprichoso foi 

campeão do 55° Festival Fol-
clórico de Parintins. Com 1.259,3 
pontos, o boi da estrela na testa 
superou o Garantido, que teve 
1.258,5 pontos, e conquistou o 24° 
título da agremiação folclórica. 
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(UBSs), um laboratório distrital 
e a nova sede administrativa do 
Serviço Móvel de Urgência (Samu 
192), que receberão equipamen-
tos modernos e automatizados. 

Para o secretário municipal de 
Saúde, Djalma Coelho, a  des-
tinação dos recursos reforça o 
compromisso da Prefeitura de 
Manaus com a área de saúde, 
e comemora também os bons 
índices no Previne Brasil, modelo 
de monitoramento de qualidade 
e transferência de recursos fi-
nanceiros do Ministério da Saúde.

“Esses incentivos correspondem 

ALIANÇAS 

Prefeito apresenta novos projetos 

 As emendas vieram dos deputados federais Marcelo Ramos e José Ricardo, além do deputado estadual Serafim Corrêa 

a um bom resultado que Manaus 
teve, ficando em primeiro lugar e 
se tornando referência. O prefeito 
tem priorizado a área da saúde in-
vestindo na melhoria das estrutu-
ras das nossas unidades, para que 
a população tenha uma assistên-
cia em saúde qualificada em todas 
as áreas da cidade, principalmente 
as que possuem vazio assisten-
cial. A atenção básica vem sendo 
fortalecida mês a mês, seguin-
do a determinação da gestão em 
aprimorar os serviços ofertados”,  
completou Coelho.

 As unidades já se encontram 

com projetos arquitetônicos con-
cluídos ou em fase de finalização 
e caminham para a elaboração  
de orçamento.

“Isso é fruto desse esforço co-
letivo, é a maior emenda como 
forma de reconhecer o esforço de 
cada um, e queremos contribuir 
com esse avanço na área da saúde 
aqui na cidade de Manaus”, desta-
cou o deputado Marcelo Ramos.

Segundo o deputado estadual 
Serafim Corrêa, todos os anos o 
Executivo define um valor para 
que cada deputado destine para 
diversas áreas, além da emenda 

de bancada.
“Dos recursos, 50% são des-

tinados, prioritariamente, para 
saúde e o restante para outros 
setores. Eu destinei várias emen-
das para saúde, uma dela no va-
lor de R$ 1,5 milhão, atendendo 
ao pedido do vereador Marcelo 
Serafim, para que nós possamos 
dotar esses quatro laboratórios 
distritais de bons equipamentos, 
de boas instalações, dando con-
dições de trabalho para os profis-
sionais da saúde, mas sobretudo 
dando um ótimo atendimento da 
população”, pontuou o deputado.

para saúde em Manaus
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Bolsonaro diz que Braga 
Netto deve ser seu vice Senado pede 

acesso a 
mensagens 

Bolsonaro deve man-
ter a escolha por Bra-
ga Netto influencia-
do pela preocupação 
com o poder dado ao 
centrão
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PETROBRAS

 Senadores solicitam 
acesso dos aparelhos te-
lefônicos celulares utiliza-
dos pelos presidentes da 
Petrobras desde 2019. O 
requerimento de informa-
ção foi apresentado nes-
ta segunda-feira (27) por 
três senadores que pedem 
que o ministro de Minas e 
Energia, Adolfo Sachsida, 
preste informações sobre 
registros de mensagens 
trocadas em celulares 
corporativos e registros 
audiovisuais de reuniões 
do Conselho Administra-
tivo da Petrobras.

Em uma troca de mensa-
gens entre os ex-presiden-
tes da empresa Roberto 
Castello Branco e do Banco 
do Brasil Rubem Novaes, 
Castello Branco chegou a 
dizer que o celular corpora-
tivo que ele devolveu para 
empresa continha mensa-
gens e áudios que podem 
incriminar o presidente Jair 
Bolsonaro. Mas não falou 
que crimes seriam.

“Se eu quisesse atacar 
o Bolsonaro não foi e não 
é por falta de oportuni-
dade (sic). Toda vez que 
ele produz uma crise, com 
perdas de bilhões de dó-
lares para seus acionistas, 
sou insistentemente con-
vidado pela mídia para dar 
minha opinião. Não aceito 
90% deles [dos convites] e 
quando falo procuro evitar 
ataques. No meu celular 
corporativo tinha mensa-
gens e áudios que podem 
incriminá-lo. Fiz questão 
de devolver intacto para 
a Petrobras”, teria dito o 
ex-presidente da estatal.

A conversa entre os dois, 
que ocuparam os cargos 
no início do governo, se 
deu por conta de uma re-
clamação de Novaes em 
relação a críticas que Cas-
tello Branco estaria fazen-
do contra Bolsonaro.

Amazônia, os que aqui vivem e os que ouvem falar 
Há uma diferença absurda entre 

a suposição daqueles que avaliam à 
distância uma  realidade qualquer e 
o depoimento daqueles que viven-
ciam essa mesma realidade em seu 
cotidiano. Estamos falando do artigo 
publicado nesta segunda-feira, 27 de 
junho, pelo jornal o Estado de São 
Paulo, sobre a Zona Franca de Ma-
naus em busca de um futuro. Escrito 
pelos empresários Horacio Lafer Piva, 
Pedro Passos e Pedro Wongtschowski, 
parceiros na gestão da Natura, o texto 
padece de algumas distorções que 
precisam ser explicitadas: 

Gasto fiscal é um power point da RFB
Os dados citados logo de início, 

atribuídos à SUFRAMA, afirmam que 
“…os incentivos fiscais federais à Zona 
Franca de Manaus estão estimados 
em R$ 45,6 bilhões para este ano e em 
R$ 54 bilhões para 2023, e os estaduais 
somam R$ 12 bilhões em 2021”. Este 
montante de gastos fiscais não saem 
dos cofres públicos. Sao apenas um 
gráfico da Receita Federal do Brasil. 
E se a Zona Franca de Manaus for 
deletada, não haverá reversão desses 
gastos para o tesouro porque esses 
valores não existem. A União não 
aplica um centavo sequer no polo 
industrial de Manaus As empresas 
não suportariam o custo Brasil. Ao sair 
de Manaus elas vão para países do 
continente que oferecem alternativos 
fiscais até melhores do que a ZFM.  

Ou seja, este programa de redução 
das desigualdades regionais, consi-
derado por especialistas estrangeiros 
o melhor arranjo fisca na história da 
República, é uma política de estado. 
Muito menos uma estratégia atrasa-
da,  definem à distância aqueles que 
julgam saber o que é melhor para o 
Norte. Não há recurso público inves-
tido na ZFM. Senhores empresários, 
basta ver o site da Receita, o Amazonas 
está entre os 5 maiores contribuintes 
do Tesouro Nacional. 

Serviços ambientais a favor do 
Brasil,

Dizem os senhores: “No conjun-
to, a zona franca opera à margem 
do bioma amazônico e sem políticas 
inclusivas. Essa desconexão ajuda a 
entender por que 44,5% da população 
do Amazonas vivia em situação de 
pobreza em 2020, o pior índice da 
Região Norte”. Os investidores que 
atuam no Polo industrial de Manaus 
cumprem um contrato firmado com 
a União. E são responsáveis por uma 
indústria que opera, sim, à margem 
da floresta. Ou seja, ajuda a manter 
95% da floresta em pé, o que signifi-
ca serviços ambientais gratuitos em 
profusão, incluindo os rios voadores 
que “hidratam” a agricultura do Con-
tinente e os reservatórios do Sudeste, 
especialmente. E, se não conseguem 
mitigar a exclusão de 45% da popula-
ção, é porque a ZFM é um verdadeiro 

paraíso tributário do Fisco. Somente 
em Manaus, a receita recolhe 45% de 
todos os impostos da região Norte. 

Bioeconomia é o projeto da Ama-
zônia 

“Nosso objetivo é sugerir uma tran-
sição para um projeto conectado com 
a floresta e sua biodiversidade e que 
expanda os ganhos para muito além 
de Manaus, beneficie o conjunto da 
população da região, esteja baseado 
em pesquisa, tecnologia e inovação 
e na qualificação da mão de obra”. 
Essa não é o objetivo exclusivo dos 
empresários. Este objetivo é nosso, 
de investidores e trabalhadores da 
Amazônia, há muitas décadas. Desde 
que criamos, por exemplo, o Centro 
de biotecnologia da Amazônia, em 
1999. Foram 22 laboratórios pagos 
pela indústria. Durante duas déca-
das a União Federal ficou brigando 
entre seus ministérios para chamar 
de seu o que pertence à população 
da Amazônia. 

Cercada pelo crime organizado 
Assim, também, pagamos a constru-

ção e estruturação didática da Univer-
sidade Federal do Acre, e mantemos 
integralmente a Universidade do es-
tado do Amazonas. A proposta dos 
três empresários, autores do artigo, é 
uma política nova de estado, do estado 
brasileiro. Quais são os indicadores de 
que esta é também uma preocupa-

ção Federal, se a União confisca 75% 
dos recursos aqui gerados? Nós não 
somos responsáveis pelo desmata-
mento, por queimadas criminosas, por 
garimpo ilegal em terras indígenas. 
Esses garimpos, hoje, foram toma-
dos por organizações criminosas que 
ameaçam nossas vidas, vindas do Rio 
de Janeiro e São Paulo.  A economia do 
Amazonas, consubstanciada na Cons-
tituição Federal, está cercada pelo 
crime organizado. Por que uma região 
que usufrui de 7,8% de compensação 
fiscal precisa ser removida enquanto 
as atividades ilegais não são contidas/
combatidas pelo poder público.

Sejam bem-vindos 
“A base inegociável de um novo 

modelo para a Amazônia é o fim 
do desmatamento e da mineração 
ilegais. Novas possibilidades ligadas 
a uma economia de baixo carbono 
poderiam se abrir, se parcela dos 
recursos destinados à zona franca 
fosse alocada para desenvolvimento 
focado na bioeconomia.” Nenhuma 
riqueza ou modalidade industrial ou 
econômica, no curto, médio e longo 
prazo, será capaz de substituir sem 
choques sócioeconômicos irrepará-
veis, o programa zona Franca de Ma-
naus. A proposta contida no artigo é 
também a nossa, diversificação - mas 
não substituição do pólo industrial 
de Manaus. Se a logística é onerosa 
é porque o país não investe um cen-

tavo, daquilo que recolhe no  Ama-
zonas, em infraestrutura competitiva. 
Temos propostas, reclamações con-
tra à maledicência, pelas sentenças 
condenatórias de quem, assim como 
Brasília, nos olha à distância e tenta 
decidir por nós sem conhecer quem 
somos? Em tempo, é preciso dizer que 
a Natura segue bem-vinda entre nós, 
afinal aqui é o almoxarifado da maior 
biodiversidade da Terra. Importante 
lembrar, porém, que não basta batizar 
os produtos inspirados na Amazônia 
com insumos  ínfimos da floresta. É 
preciso investir na propagação gené-
tica desses insumos, gerar empregos, 
distribuir oportunidades, manter a 
floresta em pé, dentro dos mais rigo-
rosos princípios da sustentabilidade 
e da prosperidade social.

Zona Franca do Brasil 
Por fim, faltou explicar só mais 

um assunto: custas gastos fiscais da 
Receita, os 54 bilhões de reais apli-
cados na Amazônia, é uma afirmação 
sem fundamento. Segundo estudos 
da Fundação Getúlio Vargas, de cada 
R$1.00 que a Receita deixa de arreca-
dar, R$1,4 pelo menos é repassado ao 
contribuinte pela economia da ZFM. 
Além do mais, a contrapartida fiscal 
do IPI, saibam, é integralmente re-
passada ao cidadão e suas famílias 
quando adquirem produtos de qua-
lidade e menor preço fabricados na 
Zona Franca de Manaus.

O anúncio do presidente Jair 
Bolsonaro (PL-RJ), no iní-
cio desta semana, de que 
o general da reserva Wal-

ter Braga Netto (PL) deve ser o 
vice em sua chapa que disputará 
a reeleição nas eleições de 2022 
não foi articulado antes com os 
integrantes da ala política, espe-
cialmente do centrão. Bolsonaro 
fez o anúncio no programa 4×4, 
exibido no YouTube.

“Pretendo anunciar nos próximos 
dias o general Braga Netto como 
vice”, afirmou Bolsonaro, na en-
trevista. Até o momento, porém, 
não há uma programação fechada 
sobre como esse anúncio deve 
ocorrer. A fala do presidente não 
é uma surpresa total, mas não 
foi combinada e tenta também 
mudar o foco do noticiário sobre 
o escândalo do MEC (Ministério 
da Educação).
Desde fevereiro, a escolha de Bra-
ga Netto já era dada como certa 
nos bastidores. No entanto, há al-
guns dias, integrantes do PP, PL e 
Republicanos pressionavam para 
que Bolsonaro optasse por Tereza 
Cristina (PP-MS), ex-ministra da 
Agricultura. A ideia era tentar me-
lhorar os números de Bolsonaro 
junto às eleitoras e angariar votos 
femininos.  

Bolsonaro deve manter a escolha 
por Braga Netto influenciado pela 
preocupação com o poder dado ao 
centrão. Na visão de Bolsonaro, a 
escolha de um vice que integrasse 
os partidos do centrão fazia com 
que o presidente temesse sofrer 
uma tentativa de golpe seis me-
ses depois em um eventual novo 
mandato.
O centrão ainda tentava emplacar 
Tereza Cristina porque as últimas 
pesquisas de intenção de voto 
mostraram a possibilidade de o ex-
-presidente Lula vencer, inclusive, 
no primeiro turno e evidenciaram 
o problema junto ao eleitorado 
feminino. Na última pesquisa Da-
tafolha, da semana passada, Lula 
teve 47% das intenções de voto, e 
Bolsonaro, 28%. Entre as mulhe-
res, o petista vence de 49% a 21%.
O último Datafolha e as demais 

pesquisas que saíram nos últimos 
dias deixaram os bastidores da 
campanha de Bolsonaro em alerta. 
A ala política avalia que o quadro 
é muito difícil e está discutindo 
medidas para tentar melhorar os 
números. Um dos pontos levan-
tados é a agenda do presidente.
Também existem conflitos dentro 
da família Bolsonaro. O vereador 
Carlos Bolsonaro (Republicanos) 
critica as ações da ala política e 
as inserções na televisão e de-
fende que o presidente continue 
falando para sua base junto às 
redes sociais. Já a ala política, 
que conta com apoio do senador 
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), coor-
denador da campanha, diz acre-
ditar que seja necessário ampliar 
o discurso e a aproximação de 
Bolsonaro com diferentes faixas  
do eleitorado.

O centrão ainda tentava emplacar Tereza Cristina para compor a chapa que busca a reeleição de Bolsonaro
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 Afirmação foi feita du-
rante o Décimo Fórum 
Jurídico de Lisboa

O presidente do Banco 
Central do Brasil, Roberto 
Campos Neto, disse na úl-
tima  segunda-feira (27) 

que “o pior momento da inflação 
já passou”, e que, graças ao histó-
rico de convívio que o Brasil teve 
com altos índices inflacionários, 
a autoridade monetária brasi-
leira conseguiu “sair na frente”, 
adotando ferramentas capazes 
de frear o processo inflacionário.

As afirmações foram feitas 
durante o painel Erosão da Or-
dem Pública Internacional e o 
Futuro, no Décimo Fórum Jurí-
dico de Lisboa, na capital por-
tuguesa. Durante o discurso, 
Neto lembrou que o Brasil “é 
um dos poucos países que no 
meio desse processo está tendo 
revisões para cima” do Produto  
Interno Bruto (PIB). 

“Inclusive a nossa última revisão 
no BC aumentou [a previsão de 
crescimento do PIB] de 1,5% para 
1,7% [em 2022]. Provavelmente 
teremos PIB forte no segundo 
trimestre. Obviamente, em algum 
momento, tudo que estamos fa-
zendo vai gerar alguma desacele-
ração no segundo semestre. Mas 
ainda assim o crescimento é bas-
tante melhor do que se esperava 
no início do ciclo de ação” disse  
Campos Neto.

A experiência que o Brasil tem 
com o combate à inflação tem 
ajudado na definição estratégica 
para amenizar este problema. 

“Como nós no Brasil enten-
demos que era problema mais 
de demanda, na minha opinião, 
até um pouco antes dos demais 

DIVULGAÇÃO 

países, o BC do Brasil saiu na 
frente porque temos memória 
de inflação muito maior, e meca-
nismos de indexação muito mais 
vivos”, disse. 

Campos Neto ressalta que to-
dos os países estão subindo juros 
e que, enquanto alguns países es-
tão no meio do caminho, o Brasil 
já está muito perto de ter feito o 
trabalho todo. “Vamos ver ainda 
alguns países subindo bastante 
os juros”, acrescentou.

Ainda segundo Campos Neto, 
o Brasil ainda apresenta um 
“componente de aceleração de 
inflação”. Ele, no entanto, disse 
acreditar que o pior momento da 
inflação já passou. 
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Presidente do BC diz que o 
pior da inflação já passou

Segundo Campos Neto, a falta de coordenação está gerando queda em investimentos

“Temos algumas medidas dese-
nhadas pelo governo que ainda 
precisamos entender os efeitos 
delas no processo inflacionário, 
o que ainda não está claro, mas 
o Brasil fez o processo anteci-
pado e acreditamos que nossa 
ferramenta é capaz e vai frear o 
processo inflacionário”.

Preços e investimentos
Na avaliação do presidente do 

BC brasileiro, os índices inflacio-
nários que estão sendo registra-
dos em diversos países têm como 
origem uma “desconexão entre 
preços e investimentos” que vai 
além do petróleo, abrangendo 
também os alimentos.

“Os governos estão enfrentan-
do o dilema de garantir segurança 
energética e alimentar para a 
população”, disse. Nesse sentido, 
“muitos países, em função da 
guerra, estão adotando medidas 
protecionistas que estão con-
taminando o resto da cadeia de 
inflação”. “E o anseio de gerar 
segurança alimentar e energética 
dos governos está sendo feito de 
maneira descoordenada e ge-
rando queda de investimento”, 
acrescentou.

Segundo Campos Neto, a fal-
ta de coordenação está ge-
rando queda em investimen-
tos tanto em energia quanto  
em alimentos. 

Artesãos arrecadam mais de R$ 500 mil em Parintins
Divulgação

A Feira tem como objetiivo promover negócios da floresta

 De  sexta-feira a domingo (24 
a 26), o Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria Executiva 
do Trabalho e Empreendedorismo 
(Setemp), órgão da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ci-
ência, Tecnologia e Inovação (Se-
decti), realizou, durante o 55º Fes-
tival Folclórico de Parintins, a 17ª 
Mostra de Artesanato e Economia 
Solidária, com artesãos dos muni-
cípios de Parintins e Barreirinha.

Nos três dias de evento, 60 
profissionais marcaram presença 
na tenda do artesanato, fazendo 
a exposição e a comercialização 
de seus produtos, contabilizando 
mais de 22 mil peças vendidas e 
resultando numa arrecadação de 
R$ 530.181. 

O total superou o recorde de 
vendas de 2019, o último ano 
de festival antes da pandemia, 
quando foram arrecadados cerca  
de R$ 340.000. 

A iniciativa visava  gerar em-
prego e renda para os artesãos 
do estado, além de dar suporte e 
apoio aos profissionais que vivem 
do segmento. De acordo com o 
secretário executivo do Trabalho e 

Empreendedorismo, André Mota, 
esse é o momento é de comemo-
ração pelo trabalho realizado:

“Fico agradecido com o sucesso 
da Mostra de Artesanato e Eco-
nomia Solidária, pois os artesãos 
conseguiram ótimos resultados 

com as vendas, e isso é ótimo 
para o trabalho deles, pois além 
da arrecadação, isso agrega valor à 
nossa cultura amazonense. Agra-
deço ao governador do Amazonas, 
Wilson Lima e à primeira-dama, 
Taiana Lima, pelo apoio a esses 

profissionais”, disse o titular.
Para o artesão Miguel Carneiro, a 

mostra foi um momento oportuno 
para comercializar e expor os pro-
dutos feitos durante os dois anos 
de pandemia: “A volta da tenda foi 
muito boa, pude vender as peças 

LUCRO

que fiz durante o período pandê-
mico e estou muito satisfeito com 
a renda que estou arrecadando, 
superou minhas expectativas”, co-
memorou o artesão. 

Evento
A tenda do Governo do Amazo-

nas onde aconteceu a Mostra de 
Artesanato e Economia Solidária 
chegou a reunir uma média de 
público de mais de 20 mil pesso-
as, que buscam por produtos re-
gionais, resultando na geração de 
emprego e renda para os artesãos 
e empreendedores da região. 

Considerado um dos maiores fes-
tivais do Brasil, a festa de Garantido 
e Caprichoso atrai não somente tu-
ristas, mas também comerciantes 
de fora que buscam faturamento 
nos três dias de festival.

O casal manauara Marcela Ro-
drigues e Ivan Marques desem-
barcou na ilha com a esperança de 
levantar dinheiro para terminar de 
construir a casa própria.

“Estamos bem otimistas que 
vamos faturar um bom dinhei-
ro para terminar a nossa casa”,  
diz Marcela.

Ageman anuncia 
comissão para 
certame

CONCURSO

 Agência Reguladora dos 
Serviços Públicos Delegados 
do Município de Manaus 
(Ageman) criou uma co-
missão especial que ficará 
responsável pela condução 
dos trabalhos referentes à 
realização do primeiro con-
curso público da autarquia. 
O ato deverá ser publicado 
nos próximos dias, no Diário 
Oficial do Município (DOM).

A medida foi anunciada 
pelo diretor-presidente da 
Ageman, Elson Andrade Fer-
reira, na manhã desta segun-
da-feira (27), durante reunião 
com os diretores das áreas 
técnicas e administrativas da 
agência reguladora. A inicia-
tiva de promover um con-
curso público para atender 
as necessidades funcionais 
da Ageman é uma recomen-
dação do Tribunal de Con-
tas do Estado do Amazonas  
(TCE-AM). 

Em fevereiro deste ano, o 
prefeito de Manaus, David 
Almeida, autorizou o órgão a 
elaborar um plano de ação 
visando a realização do pri-
meiro certame.

“Estamos dando início a 
esse plano de ação, o qual 
irá nortear todos os passos 
que serão dados na dire-
ção da realização do con-
curso. Essa é uma determi-
nação do prefeito David”,  
afirmou Elson. 

A Ageman foi criada em 
2017 e atualmente o qua-
dro funcional é formado por 
servidores ocupantes de 
cargos comissionados e de 
servidores cedidos de ou-
tras secretarias da Prefeitura  
de Manaus.
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Prefeitura de Manaus entrega 
nova ponte no bairro Flores

Idoso é amarrado e morto 
por criminosos na BR-174Corpo é encontrado com 17 

facadas na Zona Centro-Sul

As obras iniciaram 
no dia 17 de março 
deste ano, após a 
estrutura da ponte 
ser comprometida 
devido às fortes 
chuvas na capital

Luana Lima

A Prefeitura de Manaus en-
tregou a nova ponte da 
avenida Senador Raimun-
do Parente, localizada no 

bairro Flores, Zona Centro-Sul. A 
ação de restabelecimento da via 
aconteceu na tarde desta segun-
da-feira (27). 

As obras do novo equipamento 
urbano iniciaram no dia 17 de mar-
ço deste ano, após a estrutura da 
ponte ser comprometida devido às 
fortes chuvas. A antiga ponte que 
tinha 8 metros foi demolida e a 
equipe de obras removeu o antigo 
equipamento que era em gabião, 
melhorando a estrutura e devol-
vendo a trafegabilidade no local.

A ponte recebeu novas estru-
turas, e agora possui 16 metros 
de extensão e está 1,5 metro mais 
alta, com o objetivo de evitar ala-
gamentos, mesmo nos dias de 
forte chuva. No total, 72 estacas 
foram implantadas e em seguida, 
feita uma cortina de contenção, 
implantação das vigas longarinas, 
transversinas e a concretagem do 
tabuleiro, com lajes pré-moldadas, 
toda a ação foi coordenada pela 
Secretária Municipal de Infraes-
trutura (Seminf).

DHYEIZO LEMOS/SEMCOM

REPRODUÇÃO

No total, 72 estacas foram implantadas e em seguida, feita uma cortina de contenção, implantação das vigas longarinas, transversinas e a concretagem do tabuleiro

A vítima estava vestido com uma bermuda na cor azul

VIOLÊNCIACRIME

Suyanne Lima

O idoso Ivan Batista Ma-
ciel, que tinha 69 anos, foi 
encontrado morto dentro 
da própria casa, situada no 
ramal Hollywood, na rodovia 
federal BR-174, área metro-
politana de Manaus. O corpo 
foi encontrado na manhã 
desta segunda-feira (27).

De acordo com informa-
ções preliminares, um fun-
cionário da vítima o encon-
trou amarrado dentro do 
banheiro da casa, já sem 
vida. A causa da morte só 
será definida após o exame 
de necropsia no Instituto 
Médico Legal (IML).

A polícia trabalha com a li-
nha de investigação de crime 
de latrocínio, pois objetos da 
casa foram levados.

O idoso morava na casa 
com a esposa, que segundo 
a polícia, estava em Manaus 
para uma consulta médica.

Testemunhas devem ser 
ouvidas e a partir de agora 
a equipe da Delegacia Es-
pecializada em Homicídios 

e Sequestros (DEHS) irá in-
vestigar o caso.

Prisão
Policiais Militares da 4ª 

Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom) prende-
ram, tambem na manhã des-
ta segunda-feira (27), dois 
homens de 23 e 25 anos, por 
roubo e posse de drogas. A 
ação ocorreu na Zona Leste 
da capital.

Por volta das 6h30, no pa-
trulhamento de rotina pela, 
avenida Cosme Ferreira, no 
bairro São José, Zona Leste, 
a equipe policial foi acionada 
por uma vítima informando 
que homens em uma moto-
cicleta haviam roubado seu 
aparelho celular.

Os policiais iniciaram ra-
pidamente buscas na lo-
calidade e localizaram os 
suspeitos.

Com eles foram apreen-
didos, na abordagem, um 
simulacro de arma de fogo, 
uma porção média de cocaí-
na, dois celulares e a moto-
cicleta utilizada no assalto.

Suyanne Lima

Um corpo do sexo mas-
culino, ainda não iden-
tificado, foi encontra-
do na manhã desta 

segunda-feira (27), por volta 
das 9h, em uma área de des-
carte de lixo na rua Abiritré, no 
bairro Flores, na Zona Centro-
-Sul de Manaus. A vítima levou  
17 facadas.

De acordo com informa-
ções dos policiais militares 
da 12° Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), o corpo 
foi encontrado por um cata-
dor de latinhas que passava 
no local. Outros moradores 
foram chamados e a polícia  
foi acionada.

O corpo do homem estava de 
bruços com várias marcas pelo 
corpo. A vítima vestia uma ber-
muda na cor azul. Há a suspeita 
que o corpo tenha sido deso-
vado no local. No entanto, ne-
nhuma testemunha presen-
ciou os suspeitos cometendo a  
ação criminosa.
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Durante a cerimônia, o prefeito 
de Manaus explicou a homena-
gem feita ao ex-secretário muni-
cipal, e professor aposentado da 
Universidade Federal do Amazo-
nas (Ufam) Wilson Wolter Filho, 
vítima da Covid-19. David Almeida 
relembrou a importância do ho-
menageado na sua vida política. 
“O Wilson me deu uma oportu-
nidade quando eu era motorista, 
mal sabia ele que depois de 25 
anos, eu estaria homenageando 
ele aqui. Porque se ele diz pra 
mim, não, eu não teria conhe-
cido as pessoas que conheci. E 

eu falei pra ele, Ei você é muito 
do responsável por tudo o que 
aconteceu na minha vida. Porque 
eu nunca iria saber o rumo polí-
tico”, explicou o prefeito.

Para o secretário da Seminf, 
Renato Júnior, a obra vai trazer 
muitas melhorias para a região, 
que passou por períodos difíceis 
em decorrência do trânsito.

“Fizemos essa ponte com o que 
tínhamos de melhor, e dando o 
nosso melhor, para que possa 
durar muitos e muitos anos. Não 
adianta fazer obra para durar 
pouco tempo. Temos que fa-

zer com o menor custo possível, 
mas que dure mais. Fico muito 
feliz de ter meu primeiro nome 
em uma placa nesta secretaria 
(Seminf). Na gestão [do prefeito 
David Almeida], o trabalho não 
para”, avaliou o secretário. Esta 
foi a primeira obra que incluiu o 
nome de Renato em um placa  
de inauguração.

Homenagem
A nova ponte será batizada de 

Wilson Wolter Filho, em home-
nagem ao ex-secretário municipal 
e professor aposentado da Uni-

versidade Federal do Amazonas 
(Ufam), morto em maio de 2020, 
em decorrência de complicações 
da Covid-19.

“Para nós é motivo de gratidão, 
de muito orgulho do legado do 
meu pai. É um motivo de honra 
estarmos aqui. Presenciamos e 
sabíamos do amor que o meu 
pai sempre teve pela cidade, pela 
população. Ele se dedicou muitos 
anos a esta cidade. Gratidão ao 
prefeito David Almeida por esta 
homenagem”, finalizou a servi-
dora pública, Marcella Wolter, 
filha do homenageado.

A área do encontro de cadáver 
foi isolada para atuação do De-
partamento de Polícia Técnico-
-Científica (DPTC) que constatou 
17 perfurações por arma branca. 
O corpo foi removido pelo Ins-
tituto Médico Legal (IML) e o 
exame de necropsia irá apon-
tar a causa da morte. O caso 
será investigado pela Delegacia 
Especializada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS).

Segundo caso
Em menos de 24 horas 

anteriores ao caso desta 
segunda-feira, no domingo 
(26), o corpo de um homem, 
identificado como Vander-
son, foi encontrado mor-
to em uma vala  de uma 
unidade de tratamento de 
água do Residencial Vi-
ver Melhor 2, Zona Leste  
de Manaus.
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Prefeitura libera vacina contra 
influenza para toda a população
Interessados devem 
apresentar documento 
de identidade com foto, 
CPF ou cartão do Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS) e cartão de vacina

A Prefeitura de Manaus libe-
rou a vacina contra a in-
fluenza (gripe) para toda a 
população, com seis meses 

de idade ou mais. A medida está 
valendo desde esta segunda-feira 
(27), seguindo recomendação do 
Ministério da Saúde. A campanha 
de imunização contra a doença, 
executada pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Semsa), teve início 
no dia 4 de abril e alcançava, até o 
último sábado (25) um total de 17  
grupos prioritários.

De acordo com o titular da Se-
msa, Djalma Coelho, os usuários já 
podem buscar uma das 171 salas 
de vacina da Semsa, de 8h às 17h 
nas unidades de horário normal, e 
até às 20h nas unidades de horário 
ampliado. Os endereços e horário 
de funcionamento das unidades 
com salas de vacina estão dispo-
níveis no site da secretaria (semsa. 
manaus.am.gov.br). 

A chefe da Divisão de Imuniza-
ção da Semsa, Isabel Hernandes, 
informou que o público em ge-
ral deve apresentar documento 

Prefeitura promove Dia D para ampliar cobertura vacinal contra a influenza e sarampo em Manaus

ANTONIO PEREIRA/SEMCOM

de identidade com foto, CPF ou 
cartão do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e cartão de vacina para  
receber a vacina.

“As pessoas que têm interesse em 
se imunizar contra a gripe devem 
buscar uma unidade de saúde o 
quanto antes. Hoje, na Semsa, te-
mos mais de 150 mil imunizantes 
contra a influenza em estoque”, 
disse Isabel. 

A vacina contra a influenza (tri-
valente) protege contra três cepas 
do vírus, a H1N1, H2N3 e linhagem 

B/Victoria e garante mais proteção  
aos indivíduos.

Cobertura vacinal
A Semsa estima que 455.098 pes-

soas integram os sete grupos prio-
ritários monitorados pelo Ministério 
da Saúde, que são idosos de 60 anos 
ou mais, crianças de seis meses a 
menores de 5 anos, trabalhadores 
da saúde, professores, gestantes, 
puérperas e indígena aldeados. A 
cobertura vacinal alcançada, até 
sábado, foi de 76,13%.

A subsecretária de Gestão da 
Saúde, Aldeniza de Souza Araújo, 
destacou que os trabalhadores da 
saúde e professores tiveram 100% 
de cobertura. Já os indígenas al-
deados alcançaram cobertura de 
87,91%, mas esse grupo é vacinado 
conforme estratégia desenvolvida 
pelos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (Dsei).

Ainda conforme Aldeniza, os ido-
sos alcançaram cobertura vacinal 
de 75,87%; as crianças, de 65,26%; 
gestantes atingiram 63,92%; e puér-

peras, 81,06%. A subsecretária con-
siderou o quantitativo ainda baixo, e 
convocou a população para compa-
recer nas unidades de saúde.

“A influenza, conhecida popular-
mente como a gripe, é uma doença 
que pode se agravar e evoluir para 
um óbito, mas ela é imunopreve-
nível, ou seja, a vacina é a melhor 
estratégia para evitar esse agra-
vamento. Nós estamos fazendo 
nosso papel com compromisso e 
responsabilidade, em disponibilizar 
o imunizante à população, e preci-
samos que a população retribua e 
participe”, disse Aldeniza.

Sarampo
A campanha de vacinação contra 

o sarampo foi encerrada na última 
sexta-feira (24), conforme determi-
nação do Ministério da Saúde. A vaci-
na tríplice viral, que também protege 
contra a rubéola e caxumba, tam-
bém começou a ser ofertada no dia 
4 de abril, junto com a vacina contra  
a influenza.

A tríplice viral tinha como público-
-alvo as crianças de seis meses a 
menores de 5 anos e os trabalha-
dores da saúde. A Semsa estima 
que 216.407 pessoas fazem parte 
desses grupos em Manaus, sendo 
159.789 crianças e 56.618 trabalha-
dores da saúde.

A cobertura vacinal atingida foi 
de 60,98%. Em uma avaliação dis-
tinta, a secretaria observou que a 
cobertura entre os trabalhadores 
da saúde foi de 95,87%, e entre as 
crianças, 48,62%.
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Governo do Israel facilita 
acesso ao aborto no país
O país acabou com a 
obrigatoriedade da mu-
lher precisar se apre-
sentar para um comitê 
antes da realoização do 
procedimento 

Israel mudou as regras relati-
vas ao aborto no país para faci-
litar o acesso ao procedimento 
nesta segunda-feira (27). 

A nova lei, aprovada em um co-
mitê dos parlamentares, faz com 
que as mulheres tenham acesso à 
pílula do dia seguinte pelo sistema 
de saúde pública do país

.Além disso, o país acabou com 
a obrigatoriedade de uma etapa 
antes de realizar o procedimen-
to: a mulher precisava se apre-
sentar a um comitê.

Esses comitês eram criticados 
no país. 

A maioria dos pedidos para 
realizar o processo eramapro-
vado, mas as mulheres recla-
mavam de serem obrigadas a 
passar por um procedimento 
considerado burocrático, humi-

DIVULGAÇÃO
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A nova lei, aprovada em um comitê dos parlamentares

lhante e intrusivo. 
Eventualmente, elas precisam 

esperar muito tempo.O proce-
dimento do aborto é oferecido 
em Israel e é menos contro-
verso do que em outros países 
desenvolvidos, como os Estados 

Unidos.Agora, o processo será 
feito on-line. 

Haverá a opção de um encon-
tro com um assistente social. As 
novas regras entram em vigor 
em três meses.

O ministro da Saúde, Nit-

zan Horowitz, afirmou que a 
reforma das leis vai tornar o 
processo mais simples, mais  
respeitoso e avançado. 

Ele afirma que as novas regras 
mantém o direito da mulher de-
cidir o que fazer com o próprio 

corpo, algo que ele descreveu 
como um direito humano básico.

Mudanças nos EUA
A mudança em Israel foi apro-

vada uma semana depois de 
uma alteração significativa nos 
EUA. Na semana passada, a Su-
prema Corte dos EUA acabou 
com o entendimento consti-
tucional de que as mulheres 
podem escolher ter um aborto.

Durante cerca de 50 anos, a 
regra que valeu nos EUA foi 
uma decisão tomada em um 
processo conhecido como Roe 
versus Wade.Isso foi alterado 
com a decisão recente da Su-
prema Corte.

Horowitz, o ministro da Saúde 
de Israel, fez comentários sobre 
a mudança nos EUA. Para ele, os 
EUA ajustaram o relógio para trás.

“A mulher deve ter direito 
completo em relação ao cor-
po dela, a decisão da Suprema 
Corte dos EUA nega o direito da 
mulher fazer escolhas sobre o 
próprio corpo e é um processo 
triste de repressão das mulhe-
res, colocando o país líder do 
mundo livre e liberal cem anos  
para trás”, afirmou.
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Partida antecede a 
disputa da Copa Amé-
rica Feminina. No pri-
meiro teste em amis-
tosos, derrota para a 
Dinamarca por 2 a 1

SURTO DE COVID-19

A Seleção Feminina finali-
za, nesta terça-feira (28), 
a preparação para a CON-
MEBOL Copa América Co-

lômbia 2022. A partir de 12h30 
(horário de Manaus), o Brasil en-
frenta a Suécia, na Friends Arena, 
em Estocolmo (SUE), no segundo 
amistoso em solo europeu. No 
primeiro teste, na quinta-feira 
(23), derrota para a Dinamarca 
por 2 a 1. A partida contará com 
transmissão ao vivo da Globo e 
do SporTV.
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A última atividade aconte-
ceu com quase todas as jo-
gadores, menos a atacante 

Gabi Nunes

IMAGENS: LUCAS FIGUEIREDO/CBF

MARCELO CORTES/FLAMENGO

A técnica Pia Sundhage coman-
dou, nesta segunda-feira (27), o 
treino final antes do duelo con-
tra a Suécia. A atividade contou 
praticamente com todas as joga-
doras, com exceção da atacante 
Gabi Nunes, que se recupera de 
um edema no músculo bíceps 
femoral da coxa esquerda.

Na atividade, Pia espelhou a 
equipe que vislumbra para o con-
fronto contra suas compatriotas. 
Na primeira etapa, a sueca fez um 
trabalho de movimentação com 
a bola. Em seguida, optou por 
um coletivo de 11 x 11 ajustando 
a movimentação e compactação 
da equipe. Em seguida, fechou o 
treinamento com cobranças en-
saiadas de bola parada. 

O duelo diante da Suécia mar-
ca o reencontro entre as duas 
seleções: brasileiras e suecas 
voltam a se enfrentar seis após 
a semifinal dos Jogos Olímpicos 
do Rio 2016. No último jogo, sob 

o comando de Pia Sundhage, as 
europeias eliminaram o Brasil e se 
classificaram para a final da com-
petição. Desta vez, a treinadora 
da Canarinho estará pela primeira 
vez do lado oposto enfrentando 
a seleção de seu país.

A técnica acredita que a Data 
FIFA foi importante para deixar 
as atletas prontas para a dispu-
ta da CONMEBOL Copa América 
Feminina Colômbia 2022.

“Acho que estaremos mais 
prontas. Primeiro de tudo, é um 
jogo competitivo e teremos que 
lidar com o resultado, seja bom 
ou ruim. Terão coisas que irão 
bem em campo, mas outras que 
não irão tão bem assim, mas 
temos que lidar com isso, tenho 
que treiná-las e dar o feedback. 
É um longo caminho até o Brasil, 
lidar com o fuso horário... vamos 
descansar para termos a certeza 
de que estaremos prontas para 
a disputa na Colômbia. Toda vez 

Brasil visita a Suécia em 
amistoso de preparação Jogos Internos 

mobilizam 
adolescentes 
em Manaus

MUDANÇA

Os Jogos Internos nas 
Unidades Socioeducati-
vas do Amazonas começa-
ram nesta segunda-feira 
(27), com o objetivo de 
proporcionar mudança 
de vida para os adoles-
centes, por meio de es-
portes como, futsal, vôlei 
e xadrez. A iniciativa da 
Secretaria de Justiça, Di-
reitos Humanos e Cida-
dania (Sejusc) segue até 
quinta-feira (30) e ocorre 
no Centro Socioeducativo 
Dagmar Feitoza, localiza-
do na rua Vivaldo Lima, 
bairro Alvorada, Zona 
Centro-Oeste de Manaus.

O titular da Sejusc, 
Emerson Lima, destacou o 
trabalho feito pelo Gover-
no do Estado nas Unida-
des Socioeducativas, com 
cursos de capacitação e 
diversas ações sociais  
e educativas.

“É de responsabilidade 
do Governo do Estado 
levar acolhimento e pro-
teção para esses adoles-
centes em conflito com 
a lei. No sistema, eles 
podem encontrar esse 
apoio psicossocial para 
a ressocialização da vida 
dos mesmos e o resultado 
tem sido incrível”, afirmou 
o gestor.

O adolescente Gusta-
vo (nome fictício), de 15 
anos, conta do sentimen-
to diante da realização dos 
jogos no Dagmar Feitoza.

“Fico feliz em saber que 
estão tendo o cuidado de 
trazer o esporte e lazer 
para nós que estamos 
cumprindo medida socio-
educativa, é uma grande 
atitude que faz diferença 
nas nossas vidas e nos 
incentiva a buscar algo 
melhor para quando a 
gente sair daqui”, relatou  
o adolescente.

Flamengo viaja com desfalques para a Colômbia
 Da redação

O Flamengo viajou para a Co-
lômbia, nesta segunda-feira 
(27), com oito desfalques: os 
goleiros Diego Alves, Matheus 
Cunha e Kauã; os zagueiros 
Willian Arão, Fabrício Bruno e 
Rodrigo Caio; o volante Daniel 
Cabral; e o meia Matheus França. 
Os jogadores testaram positivo 
para a Covid-19 e por isso serão 
ausências na partida de quar-
ta-feira (29), contra o Tolima, 
pelo jogo de ida das oitavas da  
Copa Libertadores.

No estádio Manuel Murillo 
Toro, a bola rola às 20h30 (ho-
rário de Manaus). Com as ausên-
cias, o treinador Dorival Jr. vai 
ter dificuldades para escolar o 
time inicial. Os únicos volantes à 
disposição do técnico são Thiago 

Maia e Andreas Pereira - João 
Gomes cumprirá suspensão au-
tomática, já que levou o terceiro 
amarelo na última rodada da 
fase de grupos.

O goleiro Kauã, o volante Da-
niel Cabral e o meia Matheus 
França entrariam na lista após 
os primeiros desfalques, mas 
também testaram positivo e não 
viajaram com a delegação para 
a Colômbia.

Vale destacar que o atual vi-
ce-campeão da Libertadores já 
tinha um desfalque confirma-
do para enfrentar o Tolima: o 
atacante Bruno Henrique, que 
passou por cirurgia e só volta 
em 2023.

Despedida com apoio
A torcida do Flamengo esteve 

no aeroporto do Galeão, onde 

a delegação embarcou rumo à 
Colômbia. O Rubro-Negro, cabe 
destacar, terá uma longa viagem 
até o local da partida.

Isso porque a duração do voo 
até Bogotá é de 6h. A chega-
da na capital da Colômbia está 
prevista para às 20h local (21h 
de Manaus).

O elenco, então, dorme no lo-
cal, treina na manhã de terça-
-feira no CT da federação colom-
biana e, após o almoço, encara 
uma viagem de ônibus que cos-
tuma durar cerca de 4h30 até 
Ibagué, local do jogo contra o 
Tolima. O retorno - também de 
ônibus - para a capital acontece 
imediatamente após a partida 
pela Libertadores.

O Flamengo passou em primei-
ro no grupo H. O Tolima, por sua 
vez, passou em segundo no D.

que viajamos temos que lidar com 
o fuso horário, então perdemos 
um pouco de tempo de treino. No 
futuro, precisamos ter a certeza 
de que teremos mais tempo para 
nos prepararmos para os jogos. 
Após esses jogos, faremos dife-
rentes coisas com jogadoras e 
acho que estaremos preparadas 
para a Copa América”, avaliou Pia.

Equipe realizou último trabalho no Brasil, antes da viagem, nesta segunda-feira (27)

A sueca Pia vai reencontrar a Suécia
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No retorno histórico após 
dois anos de paralisa-
ção pela pandemia, o 
boi-bumbá Caprichoso 

conquistou o 23º título da his-
tória no 55º Festival de Parin-
tins. A apuração das notas dos 
jurados foi realizada na tarde 
desta segunda-feira (27), na ilha 
localizada a 369 km de Manaus. 
Favorito desde a primeira noite 
para vencer o Festival, o Tou-
ro Negro somou 1259.3 pontos 
contra 1258.5 do Boi Garantido. 

Os jurados analisaram as notas 
de três blocos, cada um com sete 
itens. O bloco A (comum/musi-
cal), tem os itens Apresentador, 
Levantador de toadas, Marujada 
de Guerra ou Batucada, Amo do 
Boi, Toada – Letra e Música, Ga-
lera e Organização do Conjunto 
Folclórico.

O bloco B (cênico e coreo-
gráfico) compreende os itens 
Porta-Estandarte, Sinhazinha 
da Fazenda, Rainha do Folclo-
re, Cunhã-Poranga, Boi-bumbá: 
Evolução, Pajé, Coreografia; e o 
bloco C (artístico), analisa Ritual, 
Tribos Indígenas, Tuxaua, Figura 
Típica Regional, Alegorias, Lenda 
Amazônica, Vaqueirada. O Touro 
Negro venceu em todas as três 
noites do festival folclórico. Com 
o anúncio do resultado, o presi-
dente do boi-bumbá Caprichoso, 
Jender Lobato, não conteve as 
lágrimas e a emoção ao falar 
sobre o espetáculo da nação azul 
e branca durante o 55º Festival 
Folclórico de Parintins.

“É a vitória de uma nação apai-
xonada, de quem levou esse Fes-
tival a sério, de quem investiu 
para fazer no maior Festival de 
todos os tempos a maior apre-
sentação de todos os tempos. 
Todo mundo sabe a dedicação 
que tivemos. Perdi meu pai há 
duas semanas e eu não tive 
luto. Enterrei meu pai e saí do 
cemitério direto para o galpão 
para trabalhar pelo Caprichoso. 
Eu tenho muito orgulho de ter 
feito esse Festival e ter ganhado 
esse título. Realizamos um so-
nho. O sonho de um ‘curumim’ 
que cresceu vivendo o Capricho-
so”, destacou. 

Com o tema “Amazônia Nossa 
Luta em Poesia”, Boi Caprichoso 

Favorito desde a primeira 
noite para vencer o Festi-
val, o Touro Negro somou 
1259.3 pontos contra 
1258.5 do Boi Garantido
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dividiu as apresentações de cada 
dia em sub-temas “Amazônia-
-Floresta: o grito da vida” na pri-
meira noite; “Amazônia-Aldeia: 
o brado do povo” na segunda; e 
para fechar a noite trouxe “Ama-
zônia-Festeira: o clamor da cura”.

Primeira noite
Compondo o espetáculo “Ama-

zônia Nossa Luta em Poesia”, 
o boi negro trouxe o subtema 
“Amazônia-Floresta: o grito da 
vida” para fechar a primeira noi-
te do espetáculo. O boi branco 
e azul levou para a arena do 
Bumbódromo um manifesto em 
defesa da preservação com ale-
gorias gigantes.

A galera azul e branca não se 
intimidou e deu show na área 
também. A cada alegoria, o item 
19 ia à loucura. Em um dos mo-
mentos, Caprichoso surgiu no 
meio da torcida. Outro momento 
de euforia foi durante a apre-
sentação da cunhã-poranga 
Marciele Albuquerque. O ritual 
indígena Tuparí, que trouxe o 
pajé Erick Beltrão, estreante no 
festival, foi um dos momentos 
mais aguardados pelos torce-
dores do Caprichoso.

Segunda noite
Abrindo a segunda noite desta 

edição, o Caprichoso levou para 
a arena o subtema “Amazônia-
-Aldeia: o brado do povo”. A 
apresentação faz parte do tema 
do bumbá este ano, “Amazônia: 
Nossa luta em poesia” e retratou 
a pluralidade e resistência dos 
povos e comunidades tradicio-
nais da Amazônia.

Como Figura Típica Regional 
(item 15), o Caprichoso apresen-
tou “O Caboclo da Mata”, mos-
trando a vivência do homem que 
aprendeu com seus antepassa-
dos, a cuidar da floresta. No item 
17 – Lenda Amazônica, “Os Trilhos 
da Morte” trouxeram a narra-
tiva da construção da ferrovia 
Madeira-Mamoré (1907 a 1912). 
Já no ritual (item 4), a história 
da unificação do povo Wayana-
-Apalai, que habitam a fronteira 
entre o Brasil e o Suriname, foi 
retratada na arena. No momento 
tribal, o Caprichoso reverenciou 
mulheres guerreiras como Tuí-
ra Kayapó, Célia Xacriabá, Sônia 
Guajajara, Sâmela Sateré, Ales-
sandra Kabá, Teporí Yawalapiti e 
a cunhã-poranga Marciele Albu-
querque Munduruku.

Terceira noite
O Boi Caprichoso fechou a ter-

ceira noite do 55º Festival Folcló-
rico de Parintins com o tema “A 
Amazônia-Festeira: o clamor do 

Lucas Henrique plateia@emtempo.com.br |

Caprichoso é campeão do 55º 
Festival Folclórico de Parintins

povo”, o touro negro propõe uma 
homenagem ao povo parintinense 
e aos sobreviventes da pandemia 
com a cultura que salva.

Na arena do Bumbódromo, o 
azul e branco celebrou a arte 
do caboclo parintinense, que no 
contexto da temática da tercei-
ra noite, transformou sonhos e 
lutas em poesia.

Como Figura Típica Regional 
(item 15), o bumbá trouxe o “Brin-
cador de Boi”, uma homenagem 
aos caboclos que cresceram par-
ticipando das festas do Capri-
choso como vaqueiros, marujei-
ros, artistas, tuxauas, bailarinos, 
brincantes ou torcedores.

No item 17, Lenda Amazônica, o 
Caprichoso apresentou “Pássaro 
Primal e o Nascer das aves”, mos-
trando a crença do povo Kayapó, 
do Parque do Xingú, de que a 
vida venceu a morte quando um 
gavião colossal algoz das aldeias 
foi martirizado ao lutar contra 
dois guerreiros gigantes.

No Ritual Indígena (item 4), 
o Caprichoso fez sua apoteose 
descrevendo “Yanomami Reahú 
– Festa da Vida-Morte-Vida”, 
com fundamentação nos con-
tos do xamã e líder político da 
floresta, Davi Kopenawa. O mo-
mento de comunhão e luta pela 
terra-floresta foi marcado pela 
participação do líder indígena 
Yanomami, Dário Kopenawa.

História do Festival de Parintins
O festival surgiu a partir de 

uma rivalidade iniciada há quase 
cem anos, quando dois “bois” 
começaram a representar nas 
ruas de Parintins o folclore do 
boi-bumbá. Os bois encenam a 
lenda da Mãe Catirina, uma mu-
lher que estava grávida e com 
desejo de comer língua de boi. 
Para satisfazê-la, seu marido, Pai 
Francisco, sacrifica 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, fun-
dado em 1913. Nove anos depois, 
em 1922, apareceu o boi Galante, 
renomeado como Caprichoso em 
1925. O Garantido usa a cor ver-
melha e o Caprichoso usa o azul. 
Nos primórdios, a disputa era 
informal e acontecia no centro 
da cidade de Parintins.

Com fantasias, músicas e ale-
gorias, a festividade cresceu e 
virou uma referência turística e 
cultural da região Norte.

O Boi Caprichoso apresentou o tema 
“Amazônia Nossa Luta em Poesia” 

O Caprichoso esteve 
na frente, segundo 
a pontuação dos ju-
rados, em todas as 

noites de festival 

Fernanda Lopes 
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O aniversariante Alexandre Prata com a família no almoço de seu aniversário no 
restaurante Alentejo, no fim de semana, com os sobrinhos Felipe, Maria e Camila, a 
mãe Izabel e a irmã Fabrícia e a fofa Helena Anunciação

As super chics Jéssica Sabbá Tayah e 
Milena Desterro e Silva

Marthinha  Pinheiro, Glaucia Mendes, Renatinha 
Anunciação e o aniversariante da temporada,  

Alexandre Prata

A querida Adriane 
Antony Gonçalves

Abdalla e Shádia Fraxe

As irmãs Patricia Bandeira de Melo e Dodora 
Cavalcanti

Brena Dianá e Paulo Feitosa 
Neto

A chic Regina Furtado

Alexandre e Jana Souza
Diego Afonso, Glória Carratte, David Reis  

e François Mattos

Eliane Schneider e Mary Tuma

Ivana Saraiva,  Rebeca Lima, Fernanda Mendonça, Monike Antony, Jeanne Nicolau 

e Jenny Ituassú

Adjunto e Gracielza 
Afonso

Vitor e Shirame Cruz Silva

@fernandocoelhojr   

fernando.emtempo@hotmail.com 

 . Com investimentos de 
mais de R$ 100 milhões, a 
XP Educação, braço edu-
cacional da XP Inc. (Nas-
daq: XP), acaba de anun-
ciar a faculdade XP, que 
nasce com uma metodo-
logia inovadora e diferen-
te do padrão de mercado.  

. Todos os alunos de 

graduação terão mensa-
lidade zero durante todo 
o curso. Neste primeiro 
momento, serão cinco di-
ferentes cursos focados 
em tecnologia (Sistemas 
de Informação, Ciência de 
Dados, Análise de Desen-
volvimento de Sistemas, 
Banco de Dados e Defesa 
Cibernética) com um to-

tal de 400 alunos em seu 
primeiro edital.  

 . O objetivo da XP Edu-
cação é oferecer um mo-
delo de ensino inovador 
capaz de entregar ao mer-
cado os melhores talen-
tos profissionais do Brasil. 
“Nosso sonho grande é 
ser a referência em edu-

cação de alta qualidade 
no universo de tecnolo-
gia, inovação e negócios, 
criando um verdadeiro 
ecossistema educacional. 
Uma aceleradora de car-
reiras que entrega os pro-
fissionais já preparados 
para os desafios da nova 
economia digital”, afir-
ma Paulo de Tarso, CEO 

da XP Educação. Segun-
do o executivo, a criação 
da faculdade teve como 
referência o conceito de 
“employer university” 
(universidade conectada 
a empresa, numa tradu-
ção livre), uma metodo-
logia que tem tido muito 
sucesso em países como 
EUA, Alemanha e Áustria. 

.Foi no restaurante Alen-
tejo, na sexta-feira, o al-
moço que comemorou o 
aniversário do colunista 
Alexandre Prata. 

. Super querido por seus 
amigos, incluindo este co-
lunista que tem um cari-
nho todo especial por ele, 
Pratinha reuniu um grupo 
de amigas do Society, em 
tarde regada à champanhe 
e cardápio português de 
primeiríssima linha. 

. Tarde cheia de charme! 
Pratinha merece! 
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Hoje, o grande pro-
blema da Band, aquele 
que tira o sono de todos, 
é o seu departamento 
comercial. Tentativas de 
colocar ordem lá dentro, 
até que existiram, nas 
apostas feitas em no-
mes como os de Daniel 
Simões e João Binda, 
executivos dos mais res-
peitados do mercado.

Porém, tanto um 
quanto o outro, em 

pouco menos de dois 
meses de trabalho, ve-
rificaram que, diante de 
uma situação que já está 
estabelecida, não seria 
possível mudar quase 
nada ou atender qual-
quer expectativa.

Aliás, registre-se, fo-
ram bem honestos em 
colocar rapidamente os 
seus cargos à disposi-
ção.

E este é um problema, 

que para ser resolvido, 
vai exigir uma série de 
mudanças outras, pro-
fundas e essenciais, que 
devem ir muito além da 
simples troca de um di-
retor para outro.

Os vícios existentes 
e compromissos que 
ao longo dos tempos 
foram assumidos, sem 
medir as consequên-
cias, enquanto não fo-
rem equacionados, não 

irão oferecer a Band a 
possibilidade e até a 
tranquilidade de ope-
rar normalmente. E de 
nada adianta manter ou 
jogar uma régua lá em 
cima, como sempre foi 
feito, se a sua progra-
mação, como um todo, 
não possui pontos de 
apoio suficientes. Pés no 
chão e coragem, para 
fazer tudo o que deve 
ser feito, são as únicas 
alternativas viáveis.

Com Adriana Esteves e Mi-
lhem Cortaz, a série “Os Ou-
tros”, para o Globoplay, segue 
com as suas gravações nos 
Estúdios Globo....

•     ... De acordo com planeja-
mento traçado, os trabalhos 
devem seguir até o final de 
agosto.

Com lançamento nos cine-
mas em 21 de julho, “Pluft, O 
Fantasminha”, com direção 
de Rosane Svartman, tem 
Tim Rescala responsável 
pela trilha sonora...

São mais de 80 faixas, in-
clusive com a regravação 
de três canções originais da 
peça de Maria Clara Macha-
do...

O elenco reúne Nicolas 

Cruz, Lola Belli, Thais Bel-
chior, Arthur Aguiar, Lucas 
Salles, Juliano Cazarré, entre 
outros.

Flávio Tolezani informou à 
coluna que seguirá no elenco 
de “Dom”, do Amazon Prime, 
na sua terceira temporada....

A segunda, com Gabriel Le-
one, totalmente pronta, será 
lançada em breve.

No dia 8 de julho, a partir 
das 12h30, vai acontecer no 
Teatro Alcione Araújo, no Rio, 
o “China Zone”, que discute 
o conteúdo audiovisual no 
mundo digital...

Entre outros convidados, 
as presenças de Lucélia San-
tos e Mauro Alencar.

SBT volta com a Libertado-
res da América, nesta terça, 
21h30...

Corinthians e Boca Junior, 
na Neo Química Arena, com 
Téo José, Mauro Beting, 
Emerson Sheik e Nadine 
Bastos.

 
C´est fini
 
Ainda falta muito para a 

próxima novela de Walcyr 
Carrasco, “Terra Vermelha”, 
entrar em produção na Globo 
para a faixa das 21h. Mas, em 
se tratando de elenco, ele 
não vai abrir mão, uma vez 
mais, de contar com um forte 
grupo de atores veteranos. 

 
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

DIVUGAÇÃO

Band tem no seu comercial a principal pedra de tropeço

 

Plateia 15

suas dependências.
 
Nada que provoque aglome-

rações será autorizado até se-
gunda ordem.

 
Tem data
A Band está programando 

para o dia 5, terça-feira próxi-
ma, o lançamento do seu nosso 
canal, Empreender, com sede 
em Brasília.

 
Entre as suas atrações, um 

telejornal diário, nacional, às 
19h30, com apresentação de 
Millena Machado.

Ilha Record
Escalado para a segunda 

temporada do “Ilha Record”, 
que estreia em julho na Record, 
o jovem ator Kaik Pereira inte-
grou o elenco de um dos maio-
res sucessos do Gloob, a série 
“Escola de Gênios”, fazendo o 
Isaac. 

 
A produção foi licenciada para 

87 países e também ganhou 
exibição na TV Cultura. No total, 
6 temporadas e 156 episódios.

Lista toda
A propósito do “Ilha”, num in-

posto de apresentador.
 
Novo comando
A produtora carioca Re-

nata Almeida Magalhães 
vai assumir a presidência da 
Academia Brasileira de Ci-
nema e Artes Audiovisuais 
nesta próxima sexta, 1º de 
julho.

Eleita para o biênio 2022-
2024, ela ocupará o cargo 
que, desde 2018, era de Jor-
ge Peregrino, tornando-se 
a primeira mulher à frente 
da mais importante enti-
dade do setor audiovisual  
do país.

  
Pilotando 
Patrícia Poeta e Mano-

el Soares já trocaram o Rio 
por São Paulo, para iniciar 
os pilotos do “Encontro”, 
que vai estrear seu novo 
formato na próxima segun-
da-feira.

 
O “Bem Estar”, com Mi-

chelle Loreto e Valéria Al-
meida, será um dos quadros 
fixos do programa.

  
Hoje é ela
Anne Lotermann, do “Faus-

tão na Band”, é a convidada 
do “Programa de Todos os 
Programas”, nesta terça, nas 
redes sociais do R7.

 
Ao vivo, a partir das 18h. 

Vai perder?
 a Globo sempre fez, va-

lendo-se com SporTV, e a 
Band, canal BandSports.

Por outro lado
Sempre vale considerar 

que a ESPN, a Disney no 
caso, tem a Fórmula 1 em 
TVs do mundo todo.

Só no México e Brasil 
que não. O desejo, sabe-se, 
sempre foi fechar

tervalo do último “Domingo Es-
petacular”, a Record divulgou a 
lista de todos os participantes.

São eles: Solange Gomes, Ste 
Viegas, Whendy Tavares, Vitoria 
Bellato, Aline Dahlen, Jaciara 
Dias, Raphael Sander, Bruno 
Sutter, Kaik Pereira, Nakagi-
ma, Caique Aguiar, Fabio Braz e 
Kaio Viana.

Complicado
Na TV Jovem Pan, desde o 

início das suas atividades e sem 
medir possíveis consequências, 
sempre foi incentivado o con-
flito de opiniões entre os seus 
comentaristas.

Isso, a tal ponto, que virou 
meio que uma guerra, no ar e 
fora dele. Existem até ameaças 
de processo de um contra o ou-
tro. Por exemplo: Paulo Figuei-
redo contra Maicon Mendes. 
Onde já se viu? Um não concor-
da com a informação dada pelo 
outro.

 
Corta!
Foram concluídas na última 

semana as gravações da tercei-
ra temporada de “LOL: Se Rir, 
Já Era”, do Amazon Prime.

 
Tom Cavalcante continua no 

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Por fora
Sobre o SBT, a informação é 

que, em todo o seu processo 
de Fórmula 1, a ideia sempre foi 
contar com a parceria da ESPN 
e assim fechar o balão: TV aber-
ta e TV fechada.

 
Cuidados - 1
Devido ao aumento de casos 

de Covid-19, a Teledramaturgia 
do SBT, que já havia tornado 
obrigatório o uso de máscara 
durante as gravações em es-

túdio, estendeu também para 
externas, por toda a equipe de 
elenco, apoio, técnica e de in-
fraestrutura.

 
Exceção apenas, claro, para 

os atores em cena.
 
Cuidados – 2 
Ainda por conta das medidas 

que estão sendo tomadas, a di-
reção do SBT também baixou 
ordem, proibindo qualquer tipo 
de festa ou comemoração em 

DIVUGAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o PRESIDENTE DO SINDECOMPRESTS convoca todos os 
trabalhadores da categoria representada (Trabalhadores orgânicos de condomínios 
de todos os acordos coletivos de trabalho individuais, exceto os trabalhadores 
contratados pelas Empresas de Portaria que possuem Data – Base no mês 
de fevereiro, para reunião de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
realizar-se no seguinte dia, horários e local:
LOCAL: Rua Visconde de Porto Alegre, 969, Praça 14 de Janeiro, Manaus/AM.
DIAS: 29 de Julho de 2022 – TRABALHADORES EMPREGADOS EM 
CONDOMINIOS (EMPREGADOS PROPRIOS E TERCEIRIZADOS, EXCETO 
TRABALHADORES DE EMPRESAS DE PORTARIA COM DATA BASE NO 
MÊS DE FEVEREIRO) SHOPPINGS CENTERS COM ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO PROPRIO, EMPRESAS PESTADORAS DE SERVIÇOS COM 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO PROPRIO, EMPRESAS DE ESTACIO-
NAMENTOS, EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
(INCLUSIVE ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO PRÓPRIO) com Data 
Base em 01º de Outubro e demais meses de acordo coletivo de trabalho próprio, 
nos termos do Artigo 611 e 611 – A da CLT.
HORARIOS: 1º HORÁRIO: As 08h00min em 1ª convocação com a presença 
de 2/3 dos Empregados da categoria e em 2ª convocação as 09h00min com 
qualquer número de trabalhadores. 
Devido à situação de calamidade pública decorrente do surto e pandemia 
do novo Corona Vírus, bem como Termo de Ajustamento de Conduta 
assinado perante o Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, de nº 
IC: 000130.2021.11.000/4, na pessoa da douto procurador: Chafic Krauss 
Daher, procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR, os traba-
lhadores que se farão presentes na reunião deverão manter o espaçamento 
mínimo de 1 metro e meio em relação aos demais, salvaguardando as 
orientações da organização mundial da saúde, bem como poderão parti-
cipar da assembleia de forma  virtual acessando ao sistema Google Meet 
através do link meet.google.com/hfc-csa-dko, ou ligar para os números: 
92) 99187-2966/92) 99281  1061, para os sindicalizados que não possam 
comparecer, realizem o cadastro e se façam presentes de forma virtual 
através da plataforma na Reunião
Em se tratando da presença daqueles trabalhadores inseridos do rol de grupo 
de risco, e estando estes interessados no processo de votação das propos-
tas a serem apresentadas, como estando estes aptos a apresentar propostas 
para a negociação e opinar sobre a prestação de contas, estará disponível os 
números: 99187-2966/ 99237-9307/99281-1061, que poderão ser acessados 
via chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp, identificando nome completo, 
carteira de identidade, contracheque e local de trabalho, tanto em 1º horário, 
como em 2º horário de convocação.   
A deliberação da ASSEMBLEIA seguirá a seguinte:

ORDEM DO DIA:
I.Apresentação, Discussão e Aprovação da proposta da pauta de reivindicação de 
reajuste salarial a ser apresentação para os patrões, mediante levantamento dos 
índices do INPC e perdas salariais dos anos anteriores, com inserção de cláusula 
para seguro de vida obrigatório para a categoria no geral, devido à pandemia; 
II.Deliberar, Discutir e Aprovar o valor da Taxa Negocial a ser cobrada dos 
beneficiados pelo presente aumento salarial e demais conquistas da negociação 
2022/2023, ACT, CCT, DCT, em favor das rendas eventuais do Sindicato e 
custeio da maquina administrativa da Entidade, conforme preceitua o Art. 513, 
alínea “E” da CLT, Artigo 8º, IV, CF/88;
III.Autorizar o SINDECOMPRESTS a celebrar a CCT, ACT ou instaurar o DCT 
de natureza Jurídica – Econômica na Justiça do Trabalho e demais instancias 
da Justiça competente;
IV.Apresentação, discussão e aprovação do balanço geral 2021 e previsão 
orçamentaria para o exercício 2022;
V.Parecer do conselho fiscal sobre o balanço geral de 2021 e previsão orçamen-
taria para 2022, bem como demais situações sobre a pauta da ordem do dia;
VI.Tratar da situação de fechamento de instrumento coletivo via Sindicato Patronal 
dos Condomínios do Amazonas ou junto a Federação Nacional das Empresas 
Prestadoras de Serviços.
VII.O que houver.

Manaus, 27 de Junho de 2022.

ANDRÉ MATOS
DIRETOR SINDICAL

S I N D E C O M P R E S T S
SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPREGADOS EM 

CONDOMINIOS E TRABALHADORES EMPREGADOS NAS 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE MANAUS

 

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

Laura Beatriz Gomes Ferreira, torna público que recebeu do IPAAM, a 
Licença Ambiental única de Supressão Vegetal n.°  094/2022, que autoriza 
a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar, em uma 
área de 0,0379ha, localizada na Av. José Augusto Loureiro, s/n°, Lote 09, 
Quadra N4, Condomínio Alphaville Manaus 04, Ponta Negra, para Supressão 
Vegetal, com validade de 01 Ano. 

Em cumprimento as normas estatutárias, comunicamos que ao final do 
prazo estipulado no Edital de Convocação, publicado do dia 20/06/2022, 
no “Diário Oficial do Estado do Amazonas”, foi registrada a única chapa 
“Avança Construção Pesada”, para concorrer às eleições que ocorrerão 
dia 26 de Agosto de 2022 do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO, 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PONTES, PORTOS, VIADUTOS, TÚNEIS, 
FERROVIAS, RODOVIAS, BARRAGEM, AEROPORTOS, HIDRELÉTRICAS, 
CANAIS, OBRAS DE SANEAMENTO E ENGENHARIA CONSULTIVAS DO 
ESTADO DO AMAZONAS, SINTRAPAV-AM, composta da seguinte forma: 

ALCIDES GARCIA DE SOUZA
RICARDO EMANUEL MAGALHÃES BOTELHO
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
DAVID SILVA E SILVA
FRANCIMEIRY DA SILVA WESEN
JOAQUIM RAMOS SEABRA
CARLOS DE CASTRO BARBOSA
AIRTON BITTENCOURT LOPES
MARIA AUXILIADORA FLORES DE OLIVEIRA
FRANCINEIDE MATOS DE OLIVEIRA
MONNALIZZA CAROLINE SOARES DE NORONHA
ANA GRACIA RABELO DE AZEVEDO

Comunicamos que o prazo para impugnação de qualquer candidato(a) 
é de 5 (cinco) dias a contar da publicação deste Edital.

Manaus(Am), 27 de Junho de 2022.

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, 
PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PONTES, PORTOS, VIADUTOS, 
TÚNEIS, FERROVIAS, RODOVIAS, BARRAGEM, AEROPORTOS, HIDRELÉTRICAS, 
CANAIS, OBRAS DE SANEAMENTO E ENGENHARIA CONSULTIVAS DO ESTADO 
DO AMAZONAS - SINTRAPAV-AM.


