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Wilson Lima amplia serviço de 
UTI no interior do Amazonas 
Projeto descentraliza, 
pela primeira vez, ser-
viços de alta complexi-
dade para municípios 
além da capital 

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, entre-
gou, nesta terça-feira 
(28), 10 leitos de Unida-

de de Terapia Intensiva (UTI) do 
município de Tefé (a 523 quilô-
metros de Manaus). A instala-
ção de leitos no interior é um 
fato histórico para a assistência 
em saúde pública no Amazonas. 
Projeto iniciado pelo governador 
descentraliza, pela primeira vez, 
serviços de alta complexidade 
para os municípios. Antes da atual 
gestão do Governo do Amazonas 
esse atendimento era restrito  
à capital.

Localizado no Médio Solimões, 
Tefé é o segundo município do 
interior a ter uma ala de UTI. A 
ala entrou em funcionamento na 
semana passada para atender 
um paciente que necessitava de 
suporte de alta complexidade.

“Na semana passada alguém 
da minha assessoria me ligou 
dizendo: governador, o senhor 
está indo na terça-feira inaugu-
rar a UTI no município de Tefé, 
mas tem uma pessoa que está 
precisando de atendimento lá. 
Eu disse: abra imediatamente, 
as UTIs são para salvar vidas”, 
relatou o governador, ao fazer  
a inauguração. 

Os leitos inaugurados, nesta 
terça-feira, foram instalados no 
Hospital Regional de Tefé Carlos 
Braga. O primeiro município do 

REPRODUÇÃO

A ala entrou em funcionamento na última semana 

interior a contar com UTIs foi 
Parintins, que teve a implantação 
de 11 leitos, em outubro de 2021.

“O senhor mudou a história 
de Tefé, a história do médio 
Solimões, porque mais muni-
cípios serão beneficiados com 
esse carinho, esse olhar di-
ferenciado que o senhor está 
tendo”, disse o prefeito do mu-
nicípio, Nicson Marreira Lima. 
 “Muita gente não tinha onde 

ficar, tinha que sair daqui de Tefé 
para viajar para Manaus, então, 
a gente recebe esses leitos com 
muito carinho. A gente agradece 
ao governador que está fazendo 
muito pela nossa cidade”, disse 
a dona de casa Ketelen Santos, 
de 21 anos, moradora do bairro 
Santo Antônio.

A implantação da estrutura 
de média e alta complexidades 
é uma das ações do programa 

Saúde Amazonas executado pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-AM), por meio do projeto 
Saúde nas Calhas, e é uma das 
estratégias do Governo do Amazo-
nas para a regionalização da saúde

Para o funcionamento da UTI, o 
Governo do Amazonas irá custear 
o fornecimento de profissionais 
especializados, equipamentos, 
materiais, medicamentos, insu-
mos, nutrição da UTI, serviços 

Em briga, mulher atira em 
vizinha, na ZN de Manaus  

Moraes encaminha 3º pedido de 
posição da PGR sobre Bolsonaro 

DIVULGAÇÃO

CRIME INVESTIGAÇÃO 

O ministro Alexandre de Mora-
es, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou que a Procura-
doria-Geral da República (PGR) 
se manifeste acerca da suposta 
interferência do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) na operação da 
Polícia Federal (PF) que pren-
deu o ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro.

 Este é o terceiro pedido enca-
minhado à PGR sobre o tema no 
STF. Durante a tarde, a ministra 
Cármen Lúcia também mandou 
duas solicitações contra o man-
datário no caso do suposto es-
quema de favorecimento ilícito 
no Ministério da Educação.

Enquanto Moraes atendeu pe-
dido feito pelo senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP), Cármen 
Lúcia mandou as solicitações 
elaboradas pelos deputados Is-
rael Batista (PSB-DF) e Reginal-
do Lopes (PT-MG). 

Em ligação para a filha, in-
terceptada por grampo da PF, 
Milton Ribeiro disse: “Hoje o pre-
sidente me ligou. Ele está com 
um pressentimento, novamente, 
de que podem querer atingi-lo 
através de mim”. A conversa foi 

no dia 9 de junho. “Ele acha que 
podem querer fazer uma busca 
e apreensão em casa. É muito 
triste”, finalizou. 

A investigação
A PF prendeu preventivamente 

o ex-ministro Milton Ribeiro em 
22 de junho, em operação que 
investiga esquema de corrupção 
envolvendo pastores evangéli-
cos durante a gestão dele à frente 
do MEC.

A operação apura o esquema 
de favorecimento em liberação 
de verbas do MEC para prefei-
turas ligadas aos pastores Gilmar 
Santos e Arilton Moura, ambos 
integrantes da Assembleia de 
Deus e sem nenhum cargo na 
pasta. Os dois também são alvo 
de investigação da PF. 

A atuação incluiria pedidos de 
propina de um líder religioso a 
um prefeito para facilitar acesso 
a recursos da pasta. Para agilizar 
o direcionamento de fundo or-
çamentário proveniente do mi-
nistério, o pastor Arilton Moura 
teria solicitado R$ 15 mil e 1 kg de 
ouro ao prefeito do município de 
Luís Domingues (MA), 

de nefrologia de diálise, além da 
adequação física necessária para 
instalação dos 10 leitos de UTI.

“É um momento realmente his-
tórico, porque nós nunca tivemos 
a oportunidade de ter uma UTI na 
cidade, então, isso foi um ganho 
também para todos os municípios 
que ficam aqui em volta no médio 
Solimões. É satisfatório, é um mo-
mento único, não tenho palavras 
para descrever a felicidade que 
a gente tem em estar recebendo 
essa UTI aqui em Tefé”, come-
mora a psicóloga do hospital de 
Tefé, Adnnay Bastos.

 Saúde nas Calhas
O projeto Saúde nas Calhas 

tem o objetivo de descentralizar 
os serviços assistenciais à popu-
lação do interior do estado, com 
a implantação de estrutura de 
média e alta complexidade nos 
hospitais de oito municípios polos 
de saúde regional.

Além de Parintins e Tefé, outros 
municípios polos, como Itaco-
atiara, Manacapuru, Tabatinga, 
Humaitá, Lábrea e Eirunepé, tam-
bém devem receber leitos de UTI, 
que servirão de apoio para os de-
mais municípios de cada região. 

“A importância das UTIs no in-
terior não tem como narrar. O go-
vernador determinou a instalação 
em municípios polo. Inauguramos 
em Parintins e aqui inauguramos 
essa belíssima UTI, foi mais rápido 
do que pensávamos porque con-
tamos com a dinâmica do prefeito”, 
disse o secretário de Estado da 
Saúde, Anoar Samad.

 O Hospital Regional de Tefé 
Carlos Braga é uma unidade hos-
pitalar geral de médio porte, com 
perfil de média complexidade e 
oferece atendimento em várias 
especialidades. 

Durante uma briga de vizi-
nhos que ocorreu na noite da 
última terça-feira (28), uma 
suposta Sargento da Polícia 
Militar, não identificada, atirou 
contra uma vizinha identificada 
como Aline de Sá Mascarenhas, 
de 38 anos. Esse fato aconteceu 
em via pública, no bairro Manoa, 
na Zona Norte da capital.

De acordo com informa-
ções preliminares, repas-
sadas por testemunhas, a 

vítima estava junto com seu 
companheiro, quando foram 
abordados pela policial que 
iniciou a discussão, alegando 
que o casal estaria dando 
veneno ao seu cachorro. 

Ainda conforme as infor-
mações, as duas mulheres 
discutiram de forma agressi-
va, e na ocasião a policial sa-
cou uma arma e atirou contra 
o joelho de Aline. Após a ação 
a sargento saiu do local.

A vítima foi socorrida pelo 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu), onde 
recebeu os primeiros atendi-
mentos médicos

Posteriormente ela foi en-
caminhada para o Hospital e 
Pronto Socorro (HPS) Platão 
Araújo onde passou por pro-
cedimentos cirúrgicos. A mu-
lher não corre risco de morte, 
ela irá registrar um boletim 
de ocorrência sobre o caso.

A mulher não corre risco de morte
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Homicídios caem 
Segundo o Fórum Brasileiro de Se-

gurança Pública, a taxa de homicídios 
no Brasil caiu em 2021 e é a menor 
registrada no país desde 2011. No ano 
passado, foram 47.503 homicídios, 
o equivalente a 130 mortes por dia.

Especialistas afirmam que a queda 
do número de homicídios se deve á 
trégua entre as facções criminosas 
nas regiões Sul e Sudeste, mas ob-
servam que a mudança delas para 
o Norte e o Nordeste pode elevar a 
taxa de crimes agora nessas regiões.

Fronteiras perigosas
Das 30 cidades brasileiras mais 

violentas, 13 estão situadas na Ama-
zônia, precisamente em regiões de 
fronteira. 

“Existe um processo de migração da 
violência para a região Norte”, afirma 
o diretor-presidente do Fórum, so-
ciólogo Renato Sérgio de Lima, para 
quem facções de bases prisionais e 
de milícias estão elevando os índi-
ces de violência em estados como 
o Amazonas. 

Norte violento
De acordo com o  Fórum de Segu-

rança, a cidade de Atalaia do Norte, 
no Alto Solimões, situada na Tríplice 
Fronteira Brasil/Colômbia/Peru, é 
uma das mais violentas do Norte do 
país. Lá, recentemente foram assas-
sinados o indigenista Bruno Pereira 
e o jornalista britânico Dom Phillips

No Norte, houve 6.291 assassinatos 
em 2021, contra 5.758 em 2020. No 
Amazonas, as mortes subiram de 1.121 
para 1.670. 

CV em Tabatinga
Conforme o Fórum de Segurança, 

o Comando Vermelho (CV) é mui-
to atuante em Tabatinga, apontada 
como a principal cidade do tráfico 
internacional de drogas e armas.

Mas, Renato Lima, dirigente do ór-
gão, diz que outras facções disputam 
com o CV a hegemonia em Tabatinga. 

Vice de Wilson
Segundo o prefeito David Almeida, 

o Avante divulgará oficialmente no 
dia 31 de julho o nome do vice da 
chapa encabeçada pelo governador 
Wilson Lima (União Brasil) nas elei-
ções deste ano.

Concorrem o ex-secretário de Lim-
peza Pública Sabá Reis, a ex-titular 
da Semsa Shádia Fraxe e o ex-procu-
rador do Município Tadeu de Souza. 

Orgulho LGBTQIAP+
Diversidade, gênero, educação, 

saúde pública e direito à cidadania 
foram as temáticas focadas pela UEA, 
ontem, no evento “UEA de todas as 
cores: gênero, sexualidade e orgulho 
LGBTQIAP+ para uma sociedade mais 
plural e democrática”.

Participaram do evento entidades 
como a Associação de Travestis, Tran-
sexuais e Transgêneros do Estado do 
Amazonas (Assotram); Kiki House of 
Shaolin; Miga Sua Louca; Casa Mata-
gal; Casa Miga LGBT e Articulação de 
Mulheres Homoafetivas Aliadas do 
Amazonas (Alma).

Estupros aumentam
Números divulgados pelo Anuá-

rio Brasileiro de Segurança Pública 
mostram que o estupro de pessoas 
LGBTQIAP+ aumentaram 88,4% entre 
2020 e 2021.

As ocorrências envolvem lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais, 

queer, intersexuais, assexuais e outros.

Emendas de Omar
Centros de Referência Especializa-

dos de Assistência Social (Creas) de 
todo o interior do Amazonas serão 
equipados com computadores de 
última geração, adquiridos com re-
cursos de emendas parlamentares 
apresentadas pelo senador Omar Aziz 
(PSD-AM). 

Ao todo, 179 computadores vão 
otimizar o trabalho das equipes que 
atendem diariamente as pessoas 
em situação de violação de direitos 
nos Creas da capital e do interior do 
Amazonas. 

Os computadores foram compra-
dos por meio de convênio com a Se-
cretaria Estadual de Assistência Social 
(Seas) durante a gestão da deputada 
estadual Alessandra Campêlo (PSC).

Ação em Tefé
O governador Wilson Lima inaugu-

rou ontem, em Tefé, no Médio Soli-
mões, dez de leitos de UTI no Hospital 
Regional da cidade.

A iniciativa é parte de projeto do 
Governo do Estado sobre a instalação 
de UTIs em quatro municípios: Tefé, 
Tabatinga, Humaitá e Lábrea.

O deputado federal Átila Lins (PSD), 
que integrou a comitiva de Wilson em 
Tefé, é autor de emenda parlamentar 
que destinou R$ 5 milhões para ajudar 
o Governo do Estado a equipar as UTIs.

Apolo comemora
Nas redes sociais, o secretário de 

Cultura e Economia Criativa do Ama-
zonas, Marcos Apolo Muniz, parabeni-
zou os bumbás Caprichoso, vencedor 
do 55º Festival Folclórico de Parintins, 
e Garantido, que ficou com o segundo 
lugar na competição.

“Foi um evento extremamente po-
sitivo para a economia criativa, muitas 

pessoas tiveram oportunidades de 
ter seu trabalho restabelecido, mui-
tos postos de trabalho ampliados”, 
disse Apolo, que destacou o apoio 
financeiro do Governo Estadual à 
Caprichoso e Garantido. 

Foram R$ 5 milhões para cada 
bumbá.

CPI protocolada 
Os senadores Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP), Jean Paul Prates (PT-RN) 
e Jorge Kajuru (Podemos-GO) proto-
colaram ontem o requerimento de 
instalação de uma CPI para investigar 
suspeitas de corrupção no Ministério 
da Educação. 

A expectativa é de que o requeri-
mento seja lido em plenário da Casa 
até amanhã. Os senadores esperam 
que a Comissão seja instalada na 
última semana antes do recesso 
parlamentar de julho ou na primeira 
semana de agosto.

Senadores cobram 
O líder do governo, Carlos Portinho 

(PL-RJ), cobrou da Presidência do 
Senado a leitura de requerimento, 
apresentado em abril para criação 
de uma CPI apurar irregularidades 
sobre obras públicas inacabadas em 
creches, escolas e universidades, no 
período de 2006 a 2018. 

Também os senadores Eduardo 
Girão (Podemos-CE) e Plínio Valério 
(PSDB-AM) cobraram o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre 
a instalação, respectivamente, da CPI 
do Crime Organizado/Narcotráfico e 
da CPI das ONGs.

A CPI das ONGs, conforme Plínio, “já 
foi ultrapassada uma vez pela cha-
mada CPI da Covid e não é regimental, 
nem jurídico, que seja novamente 
preterida por outros requerimentos 
de criação de CPIs, muito mais re-
centes e sequer lidos em plenário”.

4G péssima 
Prestes a ingressar na onda da 

quinta geração de internet móvel, 
usada em celulares, o Brasil ainda so-
fre com 89 municípios sem cobertura 
4G, de acordo com a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunicações). 

A deficiência afeta 1,6% dos 5.565 
municípios brasileiros. Mais de 22 mi-
lhões de pessoas podem estar sem 4G.

O problema é mais grave na região 
Norte, nos estados de Roraima e 
Amazonas.

Amazonas é campeão no Ranking 
da Qualidade da Informação Contábil 
e Fiscal do Ministério da Economia
Reconhecido como o estado que mais soube gerenciar seus desafios financeiros no difícil período da pandemia 

do coronavírus (2020/2021), o Amazonas está entre os nove estados que conquistaram nota A no Ranking da 
Qualidade da Informação Contábil e Fiscal de 2021 divulgado ontem pelo Ministério da Economia.

O Amazonas aparece ao lado de Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa 
Catarina e Tocantins. Roraima, com D, e Amapá, com C, ficaram com as menores notas. 

“A melhoria observada entre os anos 2020 e 2021 traduz os esforços dos entes para adequar procedimentos 
e conciliar valores que apresentavam inconsistências em exercícios anteriores”, avalia o Ministério da Economia.

Ao projeto Educação Ribeirinha, executado pela Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) com apoio da Seduc AM e com recursos de emendas da 
deputada prof. Therezinha Ruiz. O objetivo do projeto é construir um modelo 
de educação para estudantes de áreas remotas da Amazônia. Por meio do 
projeto, estudantes da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã, 
a 150 quilômetros de Manaus, participaram  ontem de um intercâmbio no 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus. Os alunos 
visitaram o Bosque da Ciência, conheceram a estrutura do Inpa e o trabalho 
realizado pelos pesquisadores.

À criminalidade na Amazônia, apontada pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública. Entre as 30 cidades mais violentas do País, 
aponta o levantamento, 13 integram a Amazônia Legal. De acordo 
com o documento, existe um processo de migração da violência 
para a região Norte devido a atuação de facções de bases prisionais 
e de milícias, o que teria elevado os índices de violência. A maior 
alta da criminalidade, segundo o Fórum, foi no Amazonas, onde 
as mortes subiram de 1.121 para 1.670. A disputas entre facções no 
Estado vêm ocorrendo desde 2017.
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Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

Cadê as outras CPIs ? 
No dia de ontem, sob os holofotes da mídia nacional, 

os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jean Paul 
Prates (PT-RN) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) protocola-
ram, e comemoraram nas redes sociais, o requerimento de 
instalação de uma CPI que vai investigar supostos esque-
mas de corrupção no âmbito do Ministério da Educação.

Durante a tarde, parlamentares do Centrão se movimen-
taram na tentativa de reverter a quantidade de assinaturas 
ao requerimento, que somava 30 apoios, três além das 27 
assinaturas exigidas pelo Regimento Interno do Senado.

No entanto, à parte razões de fundo acerca da CPI do 
MEC, não se entende os motivos que levam o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, a protelar a instalação de 
outras Comissões Parlamentares de Inquérito que estão 
há mais de um ano na fila aguardando a boa vontade da 
Mesa Diretora da Casa Legislativa.

Com justa razão, o senador Carlos Portinho (PL-RJ) co-
brou de Pacheco a CPI que já deveria estar investigando  
irregularidades em obras públicas inacabadas em creches, 
escolas e universidades entre 2006 e 2018.

Também cobertos de razão, os senadores Eduardo Girão 
(Podemos-CE) e Plínio Valério (PSDB-AM) cobraram a 
instalação, respectivamente, da CPI do Crime Organizado/
Narcotráfico e da CPI das ONGs.

O caso da CPI das Ongs é alarmante, pois data de 
2019, já tendo conseguido 31 assinaturas e com o re-
querimento já lido em plenário. Se Pacheco relevasse o 
princípio de isonomia e a ordem cronológica dos reque-
rimentos, a CPI de Plínio já deveria ter sido instalada. “Brasil atinge a menor taxa de desemprego em sete anos”

PE: Marília lidera e Anderson aparece em 2º lugar

Empate numérico
Estão empatados Danilo Ca-

bral (PSB), pré-candidato ofi-
cial, e Miguel Coelho (União), 
com 8,6%. Os demais preten-
dentes não chegam a 1%.

Marília perde
Quando citados os apoiado-

res dos candidatos, há mudan-
ças: Marília cai para 20,3% se 
associada ao presidente do 
partido, Paulinho da Força. 

Quem ganha
Quando o entrevistado é in-

formado sobre o apoio de Bol-
sonaro, Anderson sobe para 
16,1% e o apoio de Lula turbina 
Cabral para 14,8%. 

Registro no TSE
Assinada pelo estatístico e 

cientista político Zeca Martins, 
a pesquisa entrevistou 1.202 
eleitores e foi registrada no 
TSE sob nº BR-08372/22.

Aneel desafia lei e blinda 
elétricas de ICMS menor

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) resolveu 
impedir que a redução do 
ICMS sobre a energia chegue 
ao bolso dos brasileiros e já 
autorizou aumento da tari-
fa em 12,04% em São Paulo, 
como manobra para que as 
distribuidoras transformem 
em lucro o que deveria servir 
como redução na conta dos 
consumidores. A estratégia é 
a mesma da Petrobras, que 
aumentou preço de gasolina 
e diesel na véspera da sanção 
da lei que limitou o ICMS, para 
incorporar a redução no posto. 

Manobra confirmada
Relator do processo na Ane-

el, o diretor Hélvio Guerra usou 
redução do ICMS aprovada no 
Congresso para dizer que o 
aumento foi “mitigado”.

Parceiros
Decisões como essas têm 

força de lei e precisam de 
apenas três votos dos cinco 
diretores para serem aprova-
das. Facilita a vida do lobby. 

Abriu a porteira
Com autorização para a Enel 

São Paulo aumentar tarifas, a 
expectativa é que outras dis-
tribuidoras aproveitem esse 
precedente para lucrar.

Nova desculpa
O diretor do Quaest disse à 

Band que “pesquisa é diagnós-
tico e não prognóstico”. Está 
criada a nova desculpa para a 
falta de coincidência, cada vez 
mais frequente, entre pesquisa 
e resultados de eleições.

Reincidência
Governistas ingênuos acham 

que o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), não 
faria a sacanagem de colocar 
a proposta de CPI do MEC à 
frente de quatro outras. Con-
vém não duvidar.

Bolsonaro na Fox
O presidente Jair Bolsona-

ro concede entrevista nesta 
quarta-feira (29) ao jornalista 
Tucker Carlson, da Fox News, 
que tem o programa de maior 
audiência entre os canais de 
notícias, nos Estados Unidos.

O que mudou?
É praxe a decisão da ministra 

do STF Cármen Lúcia de enviar 
à PGR a denúncia de suposta 
interferência de Bolsonaro no 
caso MEC. Mas o despacho 
rápido já incluiu a avaliação 
de “gravidade”. Fora dos autos.

Sucesso repetido
O Brasil gerou 1,05 milhão 

de empregos com carteira as-
sinada entre janeiro e maio. É 
o segundo ano seguido, já que 
foram 1,16 milhão no mesmo 
período do ano passado, com 
a reabertura da economia.

Virou case
Artigo no Wall Street Journal 

defendeu o direito do ameri-
cano de ter arma e justificou 
falando do Brasil. “Homicídios 
caíram 34% depois que Bol-
sonaro tornou a obtenção do 
porte de arma mais fácil e mais 

barato”

Sem pânico
A média do painel da covid 

do Conass, com dados das se-
cretarias estaduais de Saúde, 
aponta que 208 óbitos foram 
registrados por dia, na última 
semana. É a primeira vez acima 
dos 200, desde março.

Casus belli
O assassinato do arquiduque 

da Áustria-Hungria Francisco 
Fernando e sua esposa Sofia, 
em Sarajevo, considerado o es-
topim para a Primeira Guerra 
Mundial, completou 108 anos 
esta semana.

Pensando bem...
...a solução é fazer uma CPI 

dos Três Poderes.

PODER SEM PUDOR

Beijos paraibanos
A festa era em homenagem 

às bodas de ouro de Severino 
Teixeira, líder político de Areia 
(PB). O lendário José Américo 
compareceu, aos 92 anos, e fi-
cou assistindo outro convidado 
ilustre João Agripino, entornar 
todas. A certa altura, Agripino 
fez um emocionado discurso e 
até beijou o Teixeira. D. Lurdi-
nha, secretária de José Améri-
co, perguntou ao chefe: - O sr. 
está se sentido bem? - Melhor 
do que o João Agripino, que 
já está beijando homem e eu 
ainda não beijei nem mulher...

Junho é o mês dedicado à conscien-
tização do combate à violência contra 
a pessoa idosa. Celebrado no dia 15 e 
instituído pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em 2006, o Junho Violeta 
chama a atenção da sociedade para a 
conscientização e o combate às diversas 
formas de violência praticadas contra a 
população acima de 60 anos de idade.

Se há uma data oficialmente criada 
para tratar da temática, isso significa 
que as estatísticas são alarmantes. No 
Brasil, segundo dados disponibilizados 
pelo Disque 100, entre 2019 e 2020, houve 
aumento de 53% nas denúncias de algum 
tipo de violência cometida contra um(a) 
idoso(a). A convivência social restrita en-
tre membros de uma mesma família, 
provocada pela pandemia de Covid-19, 
contribuiu para o incremento significativo 
no número de casos. Dentre as várias vio-
lências, destacam-se a psicológica, com 
ou sem abuso financeiro e praticadas, 
em sua maioria, por filhos(as).

Para além deste tipo de violência, gos-
taria de aproveitar este mês de conscien-
tização sobre os(as) idosos(as) para refle-
tir sobre violências mais sutis e veladas 
e que têm relação com o impedimento 
das pessoas mais velhas de desejarem 
(projetos de vida, relacionamentos amo-
rosos etc.).

Não é novidade na nossa sociedade 
que as representações sociais sobre a 
velhice são carregadas de conotações 
negativas. Até entre alguns idosos, a pa-
lavra “velho” é quase tabu – “velho é o 
mundo” – como ouvi uma vez um senhor 
esbravejar a uma jovem que educada-
mente quis ceder seu lugar no ônibus. 
E quando o assunto é sexualidade, o 
imaginário social considera a pessoa ido-
sa como desprovida de desejos e vida 
sexual. Existe a ideia equivocada de que, 
à medida que se envelhece, as paixões 
desvanecem. Para não me estender nos 
argumentos que contradizem tal boba-
gem, menciono dois: não existem razões 
fisiológicas que impeçam idosos(as) de 
terem uma vida sexual ativa; um outro, 
vem do que escuto de pacientes mais 
velhos(as) no consultório e que compro-
vam que os relacionamentos amorosos e 
sexuais podem ser bem mais interessan-
tes depois dos 60 anos de idade.

Especialmente no Brasil, por conta de 
padrões socioculturais, em que filhos e 
filhas adultos(as) continuam residindo 
com os pais, é comum que os primeiros 
não vejam com bons olhos quando os 
últimos expressam algo de suas vidas 
íntimas. Duas pessoas idosas de mãos 
dadas ou sorrindo uma para outra: “que 
fofo!”; dois “velhos” se beijando ou tran-
sando: “Eca!”. Um último exemplo rotinei-
ro: o caso de pais e mães divorciados(as), 
viúvos(as), solteiros(as) que sofrem gran-
de resistência por parte da sociedade, 
principalmente de filhos(as), quando co-
rajosamente se permitem um novo rela-
cionamento. Se a diferença de idade for 
grande então, o outro é um “oportunista”.

 Um outro tipo de violência bastante 
praticada sobre as pessoas idosas é a 
financeira. Mas essa não é velada, pois 
aparece de forma destacada dentre os 
tipos psicológicos de violência. Trata-se 
de uma violência, a meu ver, mais difí-
cil de ser combatida, pois muitas vezes 
encontra amparo médico e/ou legal: um 
diagnóstico de Alzheimer já vira motivo 
para que filhos queiram legislar sobre a 
vida afetiva e financeira de seus pais, pois 
esses já não teriam autonomia para gerir 
as suas próprias vidas. Curiosamente, isso 
acontece muito nos casos em que os fi-
lhos têm alguma dependência financeira 
de seus velhos. Uma metade da aposen-
tadoria vai para os remédios e planos de 
saúde; a outra metade, para ajudar no 
financiamento da casa própria do filho. 
Lembro de certa vez ouvir um casal de 
idosos dizer, em tom de confissão, que 
estavam financiando um apartamento 
para seu filho de 30 e poucos anos para 
poderem morar sozinhos de novo e se 
verem livres de um adulto ingrato!

É óbvio que existem casos em que a 
senilidade e a idade avançada implicam 
transformações nas relações de cuidado 
de si e do outro. Percebam que eu não 
disse “relações de dependência”, pois 
relações desse tipo carregam excessos 
e violências.

E o que poderia estar por trás de grande 
parte dos casos de violência praticada 
pelos filhos aos seus velhos? Bom, no 
consultório, as queixas mais frequentes 
de crianças e adolescentes se referem à 
intromissão dos pais sobre os seus dese-
jos e o que desejar. Para não me alongar 
nos exemplos, cito somente o da escolha 
de uma profissão. E do lado das pessoas 
idosas, as reclamações giram em torno 
daquilo que os filhos dizem ser “melhor” 
para eles. O que acontece, nesses casos, 
é uma espécie de repetição de relações 
que, ao invés de serem de cuidado, respei-
to e acolhimento, foram de dependência. 
E o que estaria condicionando essas re-
lações e suas repetições, nos dois casos, 
seria um sentimento inconsciente de 
vingança de filhos e pais mal resolvidos 
com seus desejos. Acontece. E muito.

Acontece também que as mudanças 
estão ocorrendo. O prolongamento da 
vida, as possibilidades de um envelhe-
cimento mais ativo e saudável, além de 
uma séria de transformações nas nos-
sas formas de vida e de laço social nos 
permitem derrubar tabus e mitos sobre 
a vida dos mais velhos. O Junho Violeta, 
assim como as discussões atuais sobre o 
etarismo (discriminação a partir da idade), 
são exemplos disso.

Finalizo esse texto evocando uma pa-
lavra que não pode faltar sobre quando 
se fala dos idosos: respeito. Uma das 
etimologias possíveis dessa palavra tem o 
sentido de “olhar de novo”. Assim, convido 
todos(as), idosos(as) ou não, a olharem 
de novo, com outros olhos se necessário, 
à velhice.  A terceira idade, assim como 
qualquer outra, pode ser a melhor.

Como? Os nossos pais?!
A deputada Marília Arraes (Solidariedade) reafirma sua liderança nas intenções de voto para o go-
verno de Pernambuco, registrando 25,5% do total, de acordo com pesquisa do Instituto Potencial 
Inteligência, realizada entre os dias 24 e 28 deste mês, que aponta uma surpresa: em segundo 
lugar aparece o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes (PE) Anderson Ferreira (PL), apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Anderson tem 13,1% e Raquel Lyra (PSDB), em terceiro, soma 11,9%. 

Presidente Bolsonaro sobre geração de empregos, que ele diz já passar de 4,2 milhões

mestre em Psicologia e professor da Faculdade Santa 
Teresa 

Bruno Rudar
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David Almeida e Wilson Lima 
participam de evento da Cigás

CCJR da Aleam dá prazo para Comando da PMAM apresentar dados 

Durante o evento, o pre-
feito David Almeida reve-
lou que irá iniciar tratati-
vas com representantes 
do setor privado, para 
dividir administração de 
espaços públicos

A Companhia de Gás do 
Amazonas (Cigás) vem 
avançando no cenário da 
governança corporativa. A 

mais recente iniciativa foi o lan-
çamento do Cigás em Compliance, 
o primeiro programa nesta área 
adotado na esfera do Executivo 
estadual. A cerimônia de lança-
mento foi realizada nesta terça-
-feira (28), na sede da Cigás, na 
avenida Torquato Tapajós.

O evento contou com a partici-
pação do governador do Estado, 
Wilson Lima; do prefeito de Ma-
naus, David Almeida; do presi-
dente do Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas (TCE-AM), 
Érico Desterro; e do presidente 
da Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos Delegados e Con-
tratados do Estado do Amazonas 
(Arsepam), João Rufino Junior; 
além de outras autoridades que 
prestigiaram a solenidade. 

“Nós estamos lançando um pro-
grama que é importante para que 
a gente garanta o cumprimento 
das regras, garanta adequação 
à legislação vigente e faça as 
entregas para a nossa popula-
ção. Quando a gente aumenta 
esse processo de governança e 
de controle interno, temos um 
reflexo no atendimento feito pela 
nossa companhia de gás, que já 
tem mais de oito anos de atua-
ção importante nesse processo”, 
destacou o governador.

Baseado em padrões moder-

DIVULGAÇÃO

A ação marcou o início da semana de imersão ao sistema que visa integrar e aumentar transparência 

SEGURANÇA PÚBLICA  
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A Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR) da As-
sembleia Legislativa do Amazo-
nas (Aleam) aprovou, na manhã 
desta terça-feira (28), o envio de 
requerimento que dá cinco dias 
de prazo para que o Comando 
Geral da Polícia Militar do Estado 
do Amazonas envie à comissão 
informações sobre horas men-
sais de trabalho da corporação. 
Os dados serão somados aos já 
enviados pelo Corpo de Bom-
beiros Militar do Amazonas (CB-
MAM) e auxiliarão na tomada de 
decisão sobre projeto que deixa 
à mercê da dotação orçamen-
tária do Comando pagamento 
do Serviço Extra Gratificado aos 
policiais e bombeiros militares. 

O requerimento com prazo es-
tipulado foi proposto pelo pre-
sidente da Comissão, deputado 
estadual Delegado Péricles (PL), 
e aprovado por todos os mem-
bros da CCJR.

“Solicitei ao Comando do Cor-
po de Bombeiros o envio dos 

mesmos dados sobre horas de 
trabalho mensais, assim como 
da Polícia Militar. No entanto, 
apenas o primeiro me respon-
deu. No momento que tenta-
mos esclarecer e solucionar os 
impasses sobre o repasse da 
SEG e estamos lutando para que 
os policiais e bombeiros mili-
tares não sejam prejudicados, 
é preocupante esse silêncio do 
Comando sobre os interesses da 
sua própria corporação”, afirmou 
Delegado Péricles, ao destacar 
que tem encaminhado docu-
mentos com esclarecimentos à 
PMAM há semanas no intuito de 
entender os porquês da retirada 
da obrigatoriedade do repasse 
do benefício, sem qualquer res-
posta.

“Há semanas eu já tenho so-
licitado ao Comando da PMAM 
informações sobre essa alte-
ração que, ao meu entendi-
mento, prejudica os policiais e 
bombeiros militares. Retirar a 
obrigatoriedade desse repasse 

nos de governança corporativa, o 
programa Cigás em Compliance, 
sob a coordenação da gerente de 
Governança, Riscos e Compliance, 
Larissa Cardoso Ribeiro, estrutu-
ra-se a partir de um conjunto de 
pilares visando garantir a adoção 
de práticas que assegurem o ali-
nhamento de medidas e ações 
institucionais em conformidade 
com procedimentos, regras, le-
gislações vigentes e o interesse 
público.

“Parabenizo a iniciativa da Cigás. 
Iniciamos tratativas nesse senti-
do quando estive governador do 

Estado e agora, na Prefeitura de 
Manaus, estamos implementan-
do também as regras de com-
pliance em vista a necessidade 
para a gestão pública em relação 
às questões administrativas, toda 
transparência e administração. 
Ações como essa são importan-
tes, pois comprovam a seriedade 
da gestão”, enfatizou o prefeito 
David Almeida.

Objetivando o fortalecimento 
da cultura de conformidade no 
âmbito institucional, foi adotada 
uma série de instrumentos, como 
políticas de Governança Corpora-

tiva; de Anticorrupção e Preven-
ção à Lavagem de Dinheiro; de 
Gerenciamento de Riscos Corpo-
rativos; de Diversidade, Igualdade 
e Inclusão; dentre outras políticas 
de integridade.

Nesses instrumentos, constam 
diretrizes que devem nortear as 
ações da concessionária de ma-
neira a garantir a valorização e a 
integração de comportamentos 
em cada área, permitindo assim 
maior transparência e a manu-
tenção da Cigás como empresa 
estável, com uma cultura orga-
nizacional mais sólida.

Melhores práticas corporativas
Segundo o diretor-presidente da 

Cigás, René Levy Aguiar, o pro-
grama segue as diretrizes esta-
belecidas pelo governador Wilson 
Lima para a administração pública, 
sendo um marco não só para a 
Companhia como para o Execu-
tivo estadual. Conforme o gestor, 
a iniciativa visa fortalecer as me-
lhores práticas corporativas para 
a preservação da integridade da 
concessionária, a sustentabilidade 
dos negócios e o bem comum, por 
meio da adoção de controles e 
procedimentos mais adequados e 
abrangentes, o que lhe permitirá 
maior longevidade.

“Os programas de integridade 
que já existem hoje têm como foco 
o combate à corrupção, mas o com-
pliance vai além disso. É muito mais 
abrangente e requer a necessária 
participação de todos”, destacou o 
diretor-presidente da Cigás.

Parcerias
Durante o evento, o prefeito 

David Almeida revelou que irá ini-
ciar tratativas com representan-
tes do setor privado, para firmar 
parcerias público-privadas com o 
intuito de dividir a administração 
de espaços públicos, como o par-
que do Mindu e o Centro Social 
Urbano (CSU).

“Não perderia a oportunidade 
fazer alguns pedidos, incluindo a 
da responsabilidade das empresas 
que prestam serviços na nossa 
cidade. Tenho buscado a parceria 
com vários poderes para conseguir 
investir na nossa cidade. Agora, 
vamos atrás de parcerias com o 
setor privado para administrar es-
paços públicos, como parques e 
praças. Manaus deu tudo para nós 
e precisamos devolver um pouco 
para a nossa terra. Essa prática 
já é comum em várias cidades 
pelo mundo e estamos queren-
do implementar isso em Manaus 
também”, concluiu.

DIVULGAÇÃO

Requerimento foi proposto pelo presidente da Comissão, Delegado Péricles

de direitos e deixá-lo a critério da 
dotação orçamentária abre um grave 
precedente para que em algum mo-
mento ele nem seja mais efetivado 
sob o argumento de que não tem 
valor disponível. Ora, sabemos que 
mesmo obrigatória, a Gratificação de 
Cursos  (Lei de Cursos) não tem sido 
paga a esses profissionais, imagina 
se deixarmos a SEG à mercê de boa 
vontade de gestão”, justificou o de-
putado.

O Projeto de Lei 162/2022 originário 
da mensagem 24/2022 tem sido alvo 
de discussão na Assembleia Legisla-
tiva do Amazonas (Aleam). Na última 
semana, Péricles repudiou fakenews 
disparadas que apontavam a CCJR 
responsável pelo atraso na aprova-
ção de propositura em benefício da 
categoria. Na ocasião, o parlamentar 
esclareceu a contradição e conteúdo 
nocivo aos profissionais de seguran-
ça da mensagem encaminhada para 
aprovação e reforçou sua postura 
contra a qualquer defesa de propo-
situras que privem militares e bom-
beiros do recebimento de direitos.
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Governo Bolsonaro tenta 
barrar CPI do MEC no STF

PT tenta 
limitar poder 
da CGU 

O pedido de instala-
ção da Comissão Par-
lamentar de Inquérito 
foi protocolado pela 
oposição no Senado 
nesta terça-feira (28)

O governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tenta barrar 
no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) a abertura da 

Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) do Ministério da Educa-
ção no Senado. Em outra frente, a 
liberação de verbas do orçamento 
secreto foi acelerada, o que aliados 
do governo no Congresso dizem ser 
um movimento para convencer se-
nadores a retirar a assinatura para 
que a CPI seja instaurada.

O pedido de instalação da CPI foi 
protocolado pela oposição na Casa 
nesta terça-feira (28). O requeri-
mento conta com 31 assinaturas, 
quatro a mais do que o mínimo 
exigido, de 27. As assinaturas, no 
entanto, podem ser retiradas até a 
leitura do documento em plenário 
pelo presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG). A existência 
do gabinete paralelo no MEC foi 
revelada pelo Estadão em março.

 Neste ano, o governo já liberou 
o pagamento de R$ 5,8 bilhões 
em verbas do orçamento secreto, 
35% do total de R$ 16,5 bilhões. A 
liberação acompanha datas estra-
tégicas para o Palácio do Planalto. 
Somente nos dois dias após a prisão 
de Milton Ribeiro, que aumentou 
a pressão pela CPI, foram R$ 3,3 
bilhões empenhados, o que cor-
responde a 20% do previsto para 
o ano inteiro.

O mesmo movimento ocorreu 
no dia 14 de junho, em meio à vo-
tação da proposta que impõe um 
limite para a cobrança de impostos 
sobre os combustíveis, quando o 
Executivo liberou R$ 1,8 bilhão em 
emendas de relator, base do orça-
mento secreto.

DIVULGAÇÃO

No Senado, o governo escalou Flávio Bolsonaro para tentar frear o avanço dos trâmites da CPI

A liberação dos recursos, segun-
do aliados do governo, poderá aju-
dar a convencer senadores e retirar 
a assinatura. Pelo menos dois no-
mes estão na mira: Eduardo Braga 
(MDB-AM) e Alexandre Giordano 
(MDB-SP). Ambos apresentaram 
emendas no orçamento secreto.

A prisão do ex-ministro da Edu-
cação Milton Ribeiro e a suposta 
interferência do presidente Jair 
Bolsonaro na operação que inves-
tiga o gabinete paralelo da pasta 
aumentaram a pressão pela ins-
talação da comissão no Senado. 
Os senadores querem investigar a 
atuação de pastores com o con-

trole da agenda e do pagamento 
de recursos do MEC.

No Senado, o governo escalou 
o ex-presidente da Casa, Davi Al-
columbre (União-AP), e o senador 
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do 
presidente Jair Bolsonaro, para a 
linha de frente da tropa de choque 
contra a CPI. Os dois agem para 
retirar assinaturas e impedir que 
mais senadores apoiem o pedido 
da oposição. Entre os argumentos 
citados por governistas nos basti-
dores estão a promessa de verbas, 
ataques à operação da Polícia Fe-
deral que prendeu Milton Ribeiro 
e os impasses do período eleitoral.

STF
Em outra frente de atuação, a 

bancada governista já apresentou 
um requerimento pedindo que o 
presidente do Senado dê preferên-
cia a outras CPIs e não instaure a do 
MEC. Esse movimento será seguido 
de uma ação no STF para cobrar 
de Pacheco a leitura de todos os 
pedidos de CPI protocolados na 
cúpula da Casa. Governistas que-
rem a abertura de comissões para 
investigar obras paralisadas, narco-
tráfico nas fronteiras e a atuação de 
organizações não-governamentais 
na Amazônia, em uma estratégia 
para inviabilizar a CPI do MEC.

CÂMARA

O líder do PT na Câmara, Re-
ginaldo Lopes (MG), apresen-
tou nesta terça-feira (28), um 
projeto de decreto legislativo 
para suspender a medida do 
governo que alterou compe-
tências da Advocacia-Geral 
da União (AGU) para blindar 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) de possíveis sanções da 
Lei Eleitoral na concessão 
de benefícios como o bolsa-
-caminhoneiro de R$ 1 mil 
por mês.

Uma alteração em um de-
creto publicada nesta segun-
da-feira, 27, no Diário Oficial 
da União (DOU) prevê que 
a equipe do ministro Bruno 
Bianco na AGU participe, des-
de o início, de discussões para 
dirimir divergências entre 
equipes jurídicas de ministé-
rios sobre políticas públicas 
em ano eleitoral. Na prática, 
a medida dá mais poderes 
à AGU no momento em que 
o governo articula conceder 
uma série de benefícios so-
ciais às vésperas da eleição. 
O PT aponta desvio de fina-
lidade na medida. 

“Assim, o referido decreto 
ora impugnado incorre em 
dupla inconstitucionalidade, 
na medida em que utiliza 
o Chefe da Advocacia-Geral 
da União como anteparo, em 
desvio de função e de fina-
lidade, de eventuais práticas 
eleitorais vedadas, inclusive 
com reflexos no necessário 
equilíbrio de oportunidades 
do pleito, além de objetivar, 
antecipadamente, permitir 
que o Presidente da Repú-
blica, em campanha, possa 
desde logo, com o auxílio da 
AGU, superar (burlar) as re-
gras eleitorais, de modo a 
legitimar práticas vedadas e 
incompatíveis, nesse perío-
do, com a regularidade do 
processo eleitoral”, diz o pro-
jeto apresentado por Lopes

Comissão aprova ampliação de excludente de ilicitude a militares
DIVULGAÇÃO

O deputado Daniel Silveira foi o relator da proposta 

A Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara aprovou nesta 
terça-feira (28) o projeto de lei 
que amplia as hipóteses de ex-
cludente de ilicitude a policiais 
e a integrantes das Forças Ar-
madas empregados em ações 
subsidiárias e de garantia da lei 
da ordem. Na prática, o texto cria 
novas situações — além das já 
previstas no CP (Código Penal) 
e no CCP (Código de Processo 
Penal) — para evitar punição 
aos agentes de segurança se 
matarem alguém durante uma 
operação, por exemplo.

O relator da proposta, o de-
putado Daniel Silveira (PTB-RJ), 
aliado do presidente Jair Bolso-
naro (PL), criou um dispositivo 
chamado de “circunstância ex-
culpante”, que inclui essas novas 
possibilidades na lei. 

A proposta, enviada ao Con-
gresso pelo Executivo em março 
deste ano, foi incluída na pauta 
na semana passada, mas devido 
a um pedido de vista a votação 
foi adiada. 

 Como justificativa, o Palácio 
do Planalto afirma que a medida 
busca “conceder maior amparo 
jurídico aos profissionais inte-

CÓDIGO PENAL 

grantes dos órgãos de segurança 
pública, no sentido de atenuar 
a insegurança para a incolumi-
dade física e psicológica desses 
profissionais”.

Agora, o projeto tem que ser 
analisado pelas comissões de 
Finanças e Tributação e Consti-
tuição e Justiça para depois ir ao 
plenário. Contudo, o presiden-
te do colegiado de Segurança 
Pública, Aluísio Mendes (PSC-
-MA), vai se reunir na quarta (29) 
com o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), para apre-
sentar uma lista de projetos a 
serem votados diretamente no 
plenário. Ou seja, por meio de 
requerimentos de urgência, a 
tramitação pode ser a jato. Essa 
proposta está entre elas. 

O que diz o texto
Além das Forças Armadas, Sil-

veira contemplou no parecer os 
policiais legislativos e os servido-
res efetivos que exerçam ativi-
dades de polícia das audiências 
no âmbito do Poder Judiciário. 
O texto já abrangia a PF (Polícia 
Federal), a PRF (Polícia Rodo-
viária Federal), a PFF (Polícia 
Ferroviária Federal), a PC (Po-

lícia Civil), a PM (Polícia Militar), 
o CBM (Corpos de Bombeiros 
Militares) e as Polícias Penais 
Federal, Estaduais e Distrital.

Segundo o parecer, além de 
prever que não há crime quando 
o agente estiver em estado de 
necessidade, em legítima defe-
sa e em cumprimento de dever 
legal ou no exercício regular de 
direito, o deputado também in-
cluiu a situação em que o policial 
estiver em defesa da inviolabili-
dade do domicílio.

Atualmente, o Código Penal 
prevê a legítima defesa de um 
agente quando ele usa “mode-
radamente dos meios neces-
sários” para combater “injusta 
agressão, atual ou iminente”, 
além de incluir no conceito o 
risco de agressão à vítima man-
tida refém durante a prática de 
crimes. 

Neste trecho, o relator ampliou 
as possibilidades e equiparou à 
“injusta agressão” o ato contra 
a ordem pública ou a incolu-
midade das pessoas com porte 
ostensivo ou efetivo emprego de 
arma de fogo ou de outro instru-
mento capaz de causar morte ou 
lesão corporal de natureza grave 

e “atos de terrorismo”.
O texto prevê ainda que o de-

legado de polícia que atender à 
ocorrência do policial que matou 
alguém durante uma operação 
poderá deixar de efetuar a prisão, 
sem prejuízo da investigação. A 
proposta enviada pelo governo é 
outra tentativa de ampliar as hi-
póteses do excludente de ilicitude. 

Em fevereiro deste ano, a Câma-
ra aprovou o projeto que atualiza 

o CPM (Código Penal Militar), sem 
a prerrogativa, o que simbolizou 
uma derrota do presidente Jair 
Bolsonaro. Em 2019, ainda na 
gestão do ex-ministro da Justiça 
Sergio Moro, o Executivo também 
tentou emplacar o tema no Con-
gresso dentro do pacote anticri-
me, com uma série de mudanças 
na lei penal e processual. No en-
tanto, parlamentares retiraram o 
dispositivo do texto.
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Entenda a ‘Reduflação’: menor 
quantidade pelo mesmo preço
Segundo especialistas, 
redução do poder de 
compra e aumento da 
pobreza estão por trás 
de produtos menores 
em volume, mas com 
o mesmo valor

DIVULGAÇÃO

O país tem retrocedido no combate à insegurança alimentar e pavimentado o caminho de volta para o Mapa da Fome

O consumidor não está 
consumindo mais, é o 
produto que está dimi-
nuindo de tamanho. 

O fenômeno se tornou tão 
usual que ganhou até apelido: 
“reduflação“, neologismo que 
soma “redução” com “inflação” 
e que tem despertado a ira de 
consumidores Brasil afora.

“Reduflação é a prática de re-
duzir o tamanho das embala-
gens, o conteúdo dos produtos 
ou a quantidade de unidades 
sem que uma redução nos preços 
acompanhe”, explica o adminis-
trador Ulysses Reis, coordenador 
do Núcleo de Varejo da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), no Rio  
de Janeiro. 

As reduções seguem a esteira 
de uma escalada inflacionária 
que pegou o bolso de muitos 
brasileiros de surpresa. Segundo 
o Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), indicador que 
mede a inflação oficial do país, 
os últimos 12 meses acumulam 
alta de 11,73%, dado muito acima 
do teto da meta de 2022, de 5%.

Os salários, na grande maioria 
das vezes, não acompanham a 
alta de preços. O resultado é um 
poder de compra mais enxuto, 
com consumidores tendo os va-
lores dos produtos como régua, 
não mais a preferência por uma 
ou outra marca.

Daí a estratégia de venda “re-
duflacionária”: para manter a 
competitividade no mercado, 
empresas optam por diminuir a 
quantidade de produto ao invés 
de elevar o preço.

“A estratégia disfarça a inflação 
e funciona muito bem se o cliente 
não perceber”, diz Reis. 

Vale ressaltar que não se trata 
de uma prática ilegal. “A redufla-
ção é perfeitamente lícita, desde 

que as empresas explicitem para 
os adquirentes que houve dife-
rença de conteúdo”, explica Ma-
ria Paula Bertran, pesquisadora 
na área de direito econômico.

A notificação deve estar em 
conformidade à determinação 
do Ministério da Justiça (portaria 
81, de 23 de janeiro de 2002) e do 
Código de Defesa do Consumidor 
(Lei n.º 8.078, de 11 de setembro 
de 1990).

Como rege a lei, o aviso de que 
o produto foi reduzido deve estar 

na embalagem ao longo dos seis 
meses seguintes ao momento da 
alteração, em cor de destaque e 
em tamanho de fonte mínimo 12.

Também deve ser explícita: 
se um pacote de bolachas, por 
exemplo, passar a ter 4 unidades 
a menos, essa informação deve 
estar clara para o consumidor.

O mesmo vale para a com-
posição. Se um suco de uva for 
adoçado com maçã, por exemplo, 
ambas as frutas precisam ser 
ilustradas na embalagem, além 

de, claro, constarem na descri-
ção detalhada do produto. 

Mas, mesmo notificada, a 
redução normalmente passa  
despercebida.

“Na prática, o consumidor só 
percebe que houve redução 
quando o produto acaba antes 
do tempo previsto e ele precisa 
ir mais vezes ao supermercado 
para abastecer a própria deman-
da”, comenta Ricardo Hammoud, 
economista e professor de Ma-
croeconomia no Ibmec-SP. 

Segundo Maria Paula Bertran, 
a redução do tamanho das em-
balagens é um retrato da pobre-
za e da fome no país.

“Outro dia estava no super-
mercado com a minha filha 
pequena e ela me perguntou 
o porquê da dúzia de ovos se 
chamar assim se só tem 10 uni-
dades” relata. 

A reduflação, dentro dessa óti-
ca, é um fenômeno contínuo, 
agravado pela queda no poder 
de compra.

Redução de ICMS pode trazer perda de orçamento
DIVULGAÇÃO

Para 2022, a previsão orçamentária da universidade era de R$ 7,57 bilhões

PESQUISA

A Universidade de São Paulo 
(USP) estima em 6,5% a redu-
ção do orçamento da institui-
ção para 2023 com as perdas 
decorrentes da redução da alí-
quota do Imposto Sobre Circu-
lação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) sobre combustíveis. 

O cálculo do governo paulista 
é que a medida provoque queda 
de R$ 4,4 bilhões na arreca-
dação. A USP recebe 5,02% 
do arrecadado com ICMS no 
estado. Para 2022, a previsão 
orçamentária da universidade 
era de R$ 7,57 bilhões, sendo 
R$ 7,18 bilhões recursos repas-
sados pelo governo estadual. O 

restante, R$ 386 milhões, são 
receitas próprias da instituição. 

Os cortes devem afetar, ain-
da, a Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e a 
Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp), que também são 
financiadas a partir do ICMS. 
As instituições recebem, res-
pectivamente, 2,19% e 2,34% do 
total arrecadado com o imposto 
no estado.

Lei Federal
A redução das alíquotas do 

ICMS atende à Lei Complemen-
tar Federal 94, de 2022, aprova-
da na última quarta-feira (15). 

Pelo texto, os valores máxi-
mos de imposto que podem ser 
cobrados sobre combustíveis, 
energia elétrica, comunicações 
e transportes coletivos fica-
ram entre 17% e 18%. Esses 
itens passaram a ser consi-
derados essenciais para fins  
de tributação. 

Segundo Rodrigo  Garcia, a 
redução nas alíquotas provo-
cará cortes proporcionais no 
orçamento dessas áreas. 

“Quando você reduz o ICMS, 
que estamos estimando em 
mais de R$ 4 bilhões só em 
relação à gasolina, você tira R$ 
1,2 bilhão da educação”, afirma. 

Economia
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Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), compensação 
pode deixar a conta de luz até 5,2% mais barata

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) sancionou nesta 
semana em cerimônia 
reservada no Palácio do 

Planalto e fora da agenda ofi-
cial, um projeto de lei que prevê 
redução na conta de luz com a 
devolução de créditos tributários 
de PIS/Cofins cobrados dos con-
sumidores de forma indevida.

Segundo a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), essa 
compensação pode deixar a con-
ta de luz até 5,2% mais barata. 

“Além de fazer justiça a todos os 
brasileiros, nós trabalhamos para 
que a energia no Brasil possa ser 
mais barata para cada cidadão”, 
disse o autor da proposta, sena-
dor Fábio Garcia (União Brasil-
-MT), durante a solenidade.

O projeto foi aprovado no Con-
gresso em 7 de junho e faz parte da 
ofensiva dos parlamentares para 
reduzir os preços de energia e de 
combustíveis em ano eleitoral.

Essa medida de compensação já 
vem sendo adotada desde 2020 
pela Aneel nos processos de rea-
justes tarifários, mas a avaliação é 
de que a aprovação de um projeto 
de lei dá mais segurança jurídica 
para a utilização dos recursos.

Os valores são referentes à co-
brança de ICMS na base de cálculo 
de PIS/Cofins pagos a mais pelos 
brasileiros nas contas de luz nos 
últimos anos, reconhecida como 
indevida pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Dos R$ 60 bilhões de créditos 
gerados com a decisão, referen-
tes às ações judiciais movidas por 
distribuidoras, R$ 48,3 bilhões já 
estão habilitados pela Receita 
Federal, sendo que R$ 12,7 bilhões 
já foram revertidos. 

Revisão Etraordinária 
Em nota, a Aneel informou que, 

desde 2020, tem devolvido os 
valores relativos à exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS/
Cofins. 

O órgão informou que fará uma 
revisão extraordinária das tarifas 
para as companhias que tiveram 
o reajuste aprovado sem a res-
tituição do imposto. As demais 
distribuidoras serão atendidas 
conforme o calendário de revi-
sões tarifárias de 2022.

“Ressaltamos que a Aneel 
já vem realizando esse proce-
dimento desde 2020. Para as 
distribuidoras que já passaram 
por processo tarifário em 2022, 
a Aneel aprovará uma revisão 
tarifária extraordinária, nos ter-
mos da referida lei. Já para as 

DIVULGAÇÃO

O projeto foi aprovado no Congresso em 7 de junho

distribuidoras que ainda terão 
seus processos nos próximos me-
ses, o ajuste será realizado nos 
processos tarifários ordinários 
conforme calendário divulgado 

no site da agência”, destacou o 
comunicado.

Segundo a Aneel, o reajuste 
médio de 12,04% para os clientes 
da Enel, que atende 7,6 milhões 

de unidades consumidoras no 
estado de São Paulo, já inclui a 
devolução dos créditos de PIS/
Cofins. O órgão informou que 8,7% 
da composição do índice médio 

Lei que reduz conta 
de energia é aprovada

Prefeitura homologa concurso 
para Procurador Autárquico

Edital para vendas no Passo 
a Paço 2022 é divulgado

DIVULGAÇÃO

A classificação final do concurso tem nove candidatos

 A Prefeitura de Manaus, 
via Manaus Previdência, 
realizou a homologação 
do concurso público para 
o cargo de Procurador Au-
tárquico (edital 01/2021). A 
publicação foi disponibili-
zada na última sexta-feira 
(24), no Diário Oficial do 
Município (DOM), edição 
5.370, página 41.

A partir da homologa-
ção, o concurso da Ma-
naus Previdência, organi-
zado pela Fundação Carlos 
Chagas (FCC), seguirá com 
as próximas fases de no-
meação e, posteriormen-
te, convocação do can-
didato habilitado para a 
vaga inicial de Procura-
dor Autárquico, que tem 
remuneração base de R$ 
7.409,37, além da gratifi-
cação de procuratório de 
R$ 5.730,50, totalizando 
R$ 13.139,87. 

A classificação final do 
concurso tem nove can-

CONCURSO OPORTUNIDADE

didatos, dessa forma, é 
importante ressaltar que, 
inicialmente, o edital dis-
ponibiliza uma vaga para o 
cargo imediato, destinado 

ao primeiro colocado da 
lista, além disso, os can-
didatos seguintes estarão 
no cadastro reserva (en-
quanto o concurso estiver 

válido) para, no caso de 
vacância, ser preenchida.

“Nossa expectativa é que 
os novos servidores ve-
nham somar esforços ao 
trabalho já desenvolvido 
pelos veteranos e, des-
sa forma, possamos nos 
manter como referência 
nacional em gestão de re-
gime próprio e seguir em 
frente para alcançar nossa 
visão, que é ser uma Pre-
vidência digital, acessível 
a todos os segurados e 
beneficiários até 2025. 

A consolidação do qua-
dro efetivo de servidores 
de carreira previdenciária 
é de suma importância 
para manter o histórico 
de qualidade do serviço 
prestado pela autarquia, 
além de garantir a con-
tinuidade e o padrão de 
excelência técnica”, disse 
a diretora-presidente da 
Manaus Previdência, Da-
niela Benayon.

A Fundação Munici-
pal de Cultura, Turismo 
e Eventos (Manauscult), 
lançou o processo de se-
leção na forma de Cha-
mada Pública de permis-
são de uso de espaço 
público para venda de 
alimentos pela iniciativa 
privada, durante a reali-
zação do festival Passo a 
Paço 2022, que aconte-
cerá de 2 a 5 de setembro 
deste ano, no Centro His-
tórico de Manaus. edital 
de chamamento público 
nº 004/2022, disponível 
para consulta na aba 
“editais” do site Manaus 
Cult será realizado por 
meio do “Festival Gastro-
nômico de Manaus, 

No Passo do Sabor”, 
que conta com até 40 
espaços para operação 
de venda de alimen-
tos, divididas em qua-
tro categorias: “Barraca 
do Chef”, até 20 vagas; 
“Novos Chefs”, até qua-
tro vagas; “Food Truck”, 
até 13 vagas; e “Futuros 

Talentos”, até três vagas. 
O edital encontra-se à 
disposição, 

Todos os pratos de 
comida, sejam eles sal-
gados ou doces, comer-
cializados na Feira Gas-
tronômica do Passo a 
Paço, deverão custar no 
mínimo R$ 8 e no máximo 
R$ 23, e deverão res-
peitar os tamanhos mí-
nimo de 150g e máximo 
de 250g, com exceção de 
salgadinhos e docinhos.

É obrigatório no último 
dia do evento, 5 de se-
tembro, que seja criado 
no cardápio, pelo menos 
um prato de comida ela-
borado especialmente 
para o público infanto-
juvenil (faixa etária de 
5 a 15 anos), que nes-
te dia é o público-alvo  
do festival. 

Podem se inscrever 
pessoas físicas ou jurí-
dicas. Os interessados 
deverão protocolar até 
o dia 1° de julho, os do-
cumentos exigidos

de reajuste, aprovado hoje pela 
agência reguladora, está relacio-
nado à devolução dos tributos. 

Sobre o projeto 
O texto foi aprovado com mu-

danças na redação e na forma do 
projeto, que, segundo o relator, 
foram feitas apenas para deixar 
alguns pontos mais claros e ali-
nhar o texto com a terminologia 
empregada pela legislação tri-
butária.

Uma dessas mudanças é na 
parte do texto que trata do pa-
gamento de juros pelos valores 
indevidos. O texto original dizia 
que a correção seria feita pela Se-
lic, taxa básica de juros. Eduardo 
Braga alterou o texto para prever 
que a compensação se dará como 
previsto para as restituições na lei 
que trata do Imposto de Renda 
(lei 9.250, de 1995). De acordo 
com a lei, a compensação ou 
restituição é acrescida de juros 
com base na Taxa Selic relativa 
aos meses anteriores à compen-
sação e mais 1% relativo ao mês 
em que estiver sendo paga. 

O autor do projeto explicou 
que, em 2017, o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu que o 
ICMS cobrado das distribuidoras 
de eletricidade não deve compor 
a base de cálculo do PIS/Cofins 
incidente sobre as tarifas, o que 
habilitou as distribuidoras a rece-
ber uma restituição bilionária da 
União. Esses valores, no entanto, 
não pertenciam às empresas, mas 
aos consumidores, pois os tribu-
tos são incorporados às tarifas e 
repassados aos usuários. 

No seu entendimento, a apro-
priação dos recursos pelas em-
presas representaria um ganho 
indevido. 

“Estamos, aqui, fazendo jus-
tiça ao consumidor de energia 
do país, ao cidadão que pagou 
indevidamente, por mais de 15..., 
20 anos, uma bitributação. Es-
tamos devolvendo com justiça 
esses valores pagos a mais a esse 
trabalhador, de forma regrada, 
organizada e rápida “,  disse o 
senador ao defender a aprovação. 

O relator, senador Eduardo Bra-
ga (MDB-AM), concorda. Para ele, 
não há dúvidas quanto ao fato 
de que os consumidores devem 
ser os beneficiários finais desses 
créditos, já que foram eles que 
pagaram a contribuição para o 
PIS/Pasep e para a Cofins em 
valor maior do que aquele que 
deveria ter sido cobrado. O valor 
estimado no relatório é de quase 
R$ 50 bilhões.
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Luana Lima

Três acidentes envolvendo 
veículos de carga pesada 
foram registrados, no de-
correr desta terça-feira 

(28), em locais distintos de Ma-
naus. Os caminhões de grande 
porte realizavam entregas de car-
ga, de ferro, arroz e cal.

O primeiro registro ocorreu por 

volta das 9h da manhã, quando 
um caminhão que transportava 
placas de ferro subia uma ladeira 
íngreme na rua Rio Tapi, no bairro 
Santo Agostinho, na Zona Oeste de 
Manaus. De acordo com as infor-
mações repassadas pelo próprio 
motorista, que preferiu não se 
identificar, devido à carga pesa-
da não foi possível completar o 
percurso na subida com o veículo.

Ainda conforme o relato do mo-
torista, ele perdeu o controle do 
caminhão, que acabou descendo 
de ré e colidiu com o muro de uma 
residência. Na ocasião, ninguém 
ficou ferido. O caminhão bloqueou 
a rua pelo fato de estar atraves-
sado no local.

Incêndio
Outro acidente registrado nesta 

terça-feira ocorreu no início da 
tarde, por volta das 13h, momento 
em que um veículo que trans-
portava uma carga de arroz teve 
problema mecânico e começou a 
pegar fogo. O incidente ocorreu 
na estrada do Vivenda Verde, lo-
calizada no bairro Tarumã, Zona 
Oeste da cidade.

Conforme relatado pelo mo-
torista do caminhão, ele estava 
chegando no destino quando per-
cebeu que uma fumaça saía da 
pelo motor, na parte interna do 
veículo. O homem relatou que, 
após perceber o fato, ele parou 
o veículo na avenida e o incêndio 
iniciou.

O motorista tentou controlar o 
incêndio com muita dificuldade, 
com a ajuda de algumas pessoas 
que presenciaram o fogo se alas-

trando. Devido ao grande trabalho, 
foi possível controlar as chamas 
até a chegada do Corpo de Bom-
beiros do Amazonas (CBMAM), que 
finalizaram o trabalho de rescaldo. 
Ninguém ficou ferido e a carga foi 
preservada.

Congestionamento
Ainda na tarde desta terça-feira, 

um acidente com um caminhão 
que transportava uma carga de cal 
causou grandes transtornos a con-
dutores e pedestres que passavam 
pela ponte que liga a avenida Álvaro 
Maia e a avenida Brasil, situada na 
Zona Oeste da capital.

Conforme relatado pelo moto-
rista do veículo aos policiais mili-
tares que atenderam a ocorrência, 
no momento em que transitava 
pelo local, ele perdeu o controle 
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‘Dentista’ é presa em condomínio 
de luxo de Manaus por estelionato

Dupla é presa por tentar 
assaltar motorista de app

REPRODUÇÃO

Suspeita fingia ser dentista renomada para atrair vítimas

Gabrielly Grijó dos Santos, 
de 26 anos, foi presa na ma-
nhã desta terça-feira (28), 
por volta de 8h por suspeita 
de envolvimento em diver-
sos estelionatos praticados 
em Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas 
(PC-AM), por meio do 19º 
Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), cumpriu o mandado 
de prisão contra a mulher 
,em um condomínio de luxo, 
localizado na rua Alameda 
Albâni, bairro Ponta Negra, 
Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delega-
do Aldeney Goes, também 
foram apreendidos docu-
mentos e vestimentas que a 
suspeita utilizava nos golpes 
praticados contra as vítimas.

Como suspeita agia?
Conforme apurado no 

GOLPE ASSALTO

curso da investigação, a 
detida criou uma perso-
nalidade fictícia. Com essa 
identidade, ela se apresen-
tava em redes sociais como 
a Dra. Gabrielly Grijo Micha-
lesky, CRO- AM-CD-6155 
(registro pertencente à 
outra profissional).

Para atrair as vítimas, 
ela informava ser cirurgiã 
dentista, com especiali-
zação em odontologia 
hospitalar, intensivista e 
laser terapia, com cursos 
feitos no Rio de Janeiro. 

Vestindo-se sempre 
com roupas e acessórios 

caros, a mulher apre-
sentava referências de 
trabalhos como cirurgiã 
dentista. Frequentan-
do locais requintados, 
a suspeita ganhava a 
confiança das vítimas, 
com quem acabava 
mantendo relações afe-
tivas. Após conquistá-
-las, ela solicitava “em-
préstimos” sequenciais  
dos ‘namorados’.

Agindo assim, as vítimas 
entregavam valores di-
versos. No momento em 
que a pessoa envolvida 
começava a desconfiar, 
ela escolhia outra pessoa 
para praticar o mesmo 
golpe (estelionato senti-
mental). Gabrielly agora, 
ao se presa, responderá 
por estelionato e ficará 
à disposição da Justiça.

Fernanda Lopes

Dois homens identifi-
cados como Pablo Hen-
rique e Fábio Vitor, 19 
anos, foram presos na 
madrugada desta ter-
ça-feira (28), suspeitos 
de tentativa de assalto 
contra um motorista de 
transporte por aplicati-
vo no bairro Parque 10 
de Novembro, na Zona 
Sul de Manaus.

Segundo informações 
repassadas por policiais 
militares da 23ª Compa-
nhia Interativa Comu-
nitária (CICOM), ambos 
renderam o motorista 
com uma arma falsa.

A polícia foi acionada 
após a vítima conseguir 
entrar em contato com 
um amigo, também mo-
torista de aplicativo.

O carro da vítima foi 

interceptado próximo a 
uma praça. A dupla foi 
presa em flagrante. Os 
acusados foram presos 
e encaminhados ao 1º 
Distrito Integrado de 
Polícia (DIP).

Redução de crimes
De janeiro a abril des-

te ano, a Secretaria de 
Segurança Pública do 
Amazonas (SSP-AM) 
registrou uma redução 
de 23% nos casos de 
roubos a motoristas de 
aplicativo, em relação ao 
mesmo período do ano 
passado, em Manaus. 

De acordo com os da-
dos do Ciesp, até abril 
deste ano foram registra-
dos 140 casos de crimes 
contra motoristas . Em 
2021, no mesmo período, 
foram registrados 183 cri-
mes desta natureza.

Acidentes com caminhões 
congestionam Manaus

Três acidentes envol-
vendo veículos de carga 
pesada foram registra-
dos, no decorrer desta 
terça-feira (28), em locais 
distintos da capital

do carro de grande porte e acabou 
colidindo com um poste instalado 
na calçada. A carga que estava sen-
do transportada caiu na avenida, 
bloqueando duas vias.

Na ocasião ninguém ficou ferido, 
porém, o trânsito na região ficou 
congestionado por horas, visto 
que a avenida possui um grande 
tráfego de veículos por ser uma 
das principais vias da Zona Oeste. 
O motorista foi conduzido para a 
unidade de polícia, onde prestou 
esclarecimentos sobre o acidente.

O Instituto Municipal de Mo-
bilidade Urbana (IMMU) esteve 
no local para organizar o trânsito 
e orientar os condutores sobre 
procedimentos necessários para 
trafegar no local. A remoção da 
cal espalhado na avenida ocorreu 
durante algumas horas.

REPRODUÇÃO

Em um dos aciden-
tes um caminhão 
que transportava 
cal causou grandes 
transtornos a con-
dutores e pedestres
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‘Asfalta Manaus’ já renovou mais de mil ruas
DIVULGAÇÃO/SEMINF

Prefeitura de Manaus aplicou 30 toneladas de massa asfáltica no bairro Nova Esperança

INFRAESTRUTURA

A Prefeitura de Manaus tem mu-
dado a vida de milhares de pessoas 
por toda a cidade com o programa 
Asfalta Manaus. As obras acontecem 
em todas as zonas geográficas, em 
parceria com o Governo do Estado, 
e em apenas dois meses, mais de 
1.000 ruas já foram revitalizadas.

As ações acontecem diariamente 
com dezenas de trabalhadores e 
máquinas, que garantem a realiza-
ção do trabalho por etapas, prio-
rizando a qualidade tanto em vias 
principais, quanto secundárias. Ao 
final desta fase, serão mais de 10 mil  
ruas renovadas.

Muitas das vias que recebem as 
equipes de obras da prefeitura es-
tavam sem qualquer condição de 
trafegabilidade, acarretando inclu-
sive riscos à saúde da população.

Na última semana, as equipes de 
obras levaram infraestrutura para 
as seguintes áreas: Jardim Versalles, 
no Planalto, onde serão contempla-
das 18 vias com asfalto novo; Santo 
Antônio, onde o trabalho segue em 
ritmo acelerado; Parque 10 de No-
vembro, onde as obras mudarão 
para melhor pelo menos 30 ruas; e 
no Tancredo Neves, onde 15 ruas já 
foram recapeadas.

Puraquequara
Em mais uma ação do programa 

“Asfalta Manaus”, a prefeitura ini-
ciou, na terça-feira (28), os servi-

ços de recuperação asfáltica em um 
quilômetro de extensão da rua São 
Sebastião, no bairro Puraquequara, 
Zona Leste da capital. A via, que 
não recebia manutenção há mais 
de dez anos, é uma das principais 
no bairro, de acesso a comércios, 
principalmente restaurantes, que é 
fonte de renda no local.

O engenheiro Édson Júnior, res-
ponsável pela obra, disse que a 
meta é melhorar a trafegabilidade 
e garantir renda no comércio local. 

Uma equipe de 15 trabalhadores 
da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura (Seminf) atua no local com 
uso de retroescavadeiras e rolos 
compactadores. Sessenta toneladas 
de asfalto serão aplicadas, benefi-
ciando mais de 50 famílias, entre 
elas a do morador Augusto Ferraz, 
54, que reside no Puraquequara 
há mais de 30 anos. Segundo ele, 
é a primeira vez que a prefeitura 
realmente iniciou uma ação de re-
vitalização na via.

“Antes isso aqui era um sofrimento, 
só nos prometiam e não cumpriram. 
Quando chovia, era difícil passar de 
carro e a pé. Aqui não tem buracos, 
tem crateras. Bastou um pedido ao 
prefeito David para presenciarmos 
a vinda das máquinas e o início dos 
trabalhos da Seminf. Agora, com 
esse asfalto, a vida vai ser bem 
melhor por aqui, e nós agradecemos 
por isso”, afirmou o morador.

Maiara Ribeiro

O Rio Negro já está no fim 
da enchente, informou o 
Serviço Geológico do Bra-
sil (SGB) nesta segunda-

-feira (27). De acordo com Luna 
Gripp, pesquisadora do órgão, a 
descida do rio pode atingir mais 

DEFESA CIVIL

de 10cm por dia. A cheia deste ano 
já é considerada a quarta maior da 
história de Manaus, desde 1903. 
Em 2021, o recorde foi quebrado 
com o nível atingindo a altura de 
30,02m.

Na semana passada, o Rio Ne-
gro atingiu a cota de 29,75m – 
considerado acima do nível de 
inundação severa para Manaus. 
O rio se estabilizou e vem apre-
sentando uma redução do seu 
nível ao longo dos dias.  

A pesquisadora do Serviço Geo-
lógico do Brasil (SGB), Luna Gripp, 
disse que é muito improvável que 
o rio volte a subir, mas se acon-
tecer, não irá afetar significativa-
mente na magnitude da vazante.

“Considerando esse tempo de 

deslocamento desse processo, a 
gente esperava que, para o final 
de junho, o processo de enchente 
se encerrasse. Então, temos a cla-
reza de afirmar que estamos no 
princípio do processo de vazante 
em Manaus e região”, disse Luna.
É importante ressaltar que a en-
chente não finaliza com a inun-
dação, pois Manaus ainda está 
no nível de inundação severa, 
com 75cm acima dos 29m. Gripp 
afirmou que o rio está descendo 
lentamente, e assim se manterá 
pelas próximas semanas.

Retirada das estruturas
De acordo com a Secretaria 

Municipal de Segurança Pública 
e Defesa Social (Semseg), ainda 

não há previsão para a retirada 
das pontes instaladas nas ruas 
do Centro da capital. O órgão 
informou que as áreas ainda es-
tão inundadas e o objetivo das 
pontes é facilitar a circulação de 
pedestres.

Desde o início da subida das 
águas do rio Negro, a Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e 
Defesa Social (Semseg), por meio 
da Defesa Civil, já construiu mais 
de 7.500 metros de pontes, em 
15 bairros, garantindo a acessibi-
lidade de mais de 2.500 famílias, 
além do uso de 900 quilos de 
material químico para ajudar a 
controlar o pH (nível de acidez) 
da água.

“Assim que não houver mais 

espelho d’água nós iniciaremos a 
retirada das pontes de alumínio. 
As de madeira, a própria popu-
lação retira e reutiliza. Inclusive, 
esse é o cunho social da madei-
ra: deixar para os moradores do 
entorno para que eles possam 
reutilizar da melhor forma para 
a comunidade”, afirmou a Pre-
feitura de Manaus, Defesa Civil.

Nos municípios do interior do 
Estado, o nível do rio também já 
se estabilizou. É o caso de Ma-
nacapuru, Itacoatiara, Parintins e 
Careiro. O nível apresentou uma 
redução desde o início do mês de 
junho, quando o SGB começou a 
analisar o processo de vazante 
nas áreas mais altas do nível 
d’água.

Nas próximas semanas, 
o rio continuará des-
cendo lentamente, dis-
se a especialista. Esta 
já é a quarta maior en-
chente da história

Ano recorde da cheia foi 
em 2021, quando a cota 

passou de 30m

Rio Negro pode descer mais 
de 10cm por dia em vazante
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Embora a Constituição 
Federal, ainda em seus 
princípios fundamentais, 
estabeleça o objetivo de 

“promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer ou-
tras formas de discriminação”, 
o “Congresso tem se mostrado 

DIVULGAÇÃO

insensível” em aprovar leis que 
assegurem direitos à comunida-
de, segundo avaliação do dou-
tor em Direito Constitucional e 
presidente do Grupo de Advo-
gados pela Diversidade Sexual e 
de Gênero (GADvS). Na semana 
dp orgulho, conheça alguns dos 
direitos garantidos 

Criminalização da Homofobia
Segundo descreveu o Supremo 

Tribunal Federal (STF), entende-
-se por LGBTfobia qualquer con-
duta “homofóbica ou transfóbi-
ca, real ou suposta, que envolva 
aversão odiosa à orientação se-
xual ou à identidade de gênero de 
alguém, por traduzirem expres-

sões de racismo, compreendido 
em sua dimensão social”. 

A criminalização da violência 
motivada pela orientação sexu-
al ou identidade de gênero da 
vítima no Brasil foi aprovada em 
2019. Desde então, a LGBTfobia 
é enquadrada como crime de 
racismo –nos moldes da Lei nº 
7.716/89. 

União Estável 
Em seu Artigo 226, a Constituição 

estabelece a união estável “entre 
o homem e a mulher como entida-
de familiar, devendo a lei facilitar 
sua conversão em casamento”. 
Nenhum de seus incisos, porém, 
cita a possibilidade de união entre 

casais homoafetivos.
Foi em uma decisão de 2011 

que os ministros do Supremo, 
de forma unânime, reconhece-
ram a união estável entre casais 
do mesmo sexo como entidade 
familiar. A partir de então, ca-
sais homossexuais passaram a ter 
garantidos os mesmos direitos 
previstos na Lei de União Está-
vel. De acordo com essa, a en-
tidade familiar se constitui pela 
“convivência duradoura, pública 
e contínua”. 

Casamento
O mesmo trecho da Constitui-

ção que dispõe sobre a união 
estável trata do casamento civil, 

sem mencionar se este seria per-
mitido entre pessoas do mesmo 
sexo. Após a decisão do STF so-
bre a união estável, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) definiu, 
em 2013, que nenhum cartório do 
país poderia recusar a celebração 
de casamentos homoafetivos. 

Doação de Sangue 
Em 2020, o STF declarou in-

constitucional as portarias do Mi-
nistério da Saúde e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) que orientavam a res-
trição de doação de sangue para 
homens que mantiveram rela-
ções sexuais com outros homens 
nos últimos 12 meses.
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Biden afirma que ‘fará o possível’ 
para combater imigração ilegal

Cidades mais violentas do 
Brasil estão na Amazônia

DIVULGAÇÃO

Os imigrantes foram descobertos dentro de um caminhão

Após a tragédia que matou ao 
menos 50 imigrantes no Texas, 
na última segunda-feira (27), o 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, lamentou o ocorrido 
e afirmou que fará “todo o pos-
sível” para impedir a exploração 
de imigrantes.

Os imigrantes falecidos fo-
ram descobertos dentro de um 
caminhão, na cidade de San 
Antonio, onde as temperatu-
ras chegaram a 39,4ºC nesta 
segunda-feira. Autoridades lo-
cais e federais disseram que não 
havia sinais de água e nenhum 
ar condicionado funcionando 
dentro do caminhão. 

“A perda de vidas de ontem em 
San Antonio é horrível – minhas 
orações estão com aqueles que 
perderam suas vidas, seus entes 
queridos e aqueles que ainda 
lutam por suas vidas. Meu go-
verno continuará a fazer todo 
o possível para impedir que os 
contrabandistas criminosos ex-
plorem os migrantes”,  publicou 
o presidente no Twitter.

CASO TEXAS LEVANTAMENTO 

As 30 cidades mais violentas 
do Brasil têm taxas de assas-
sinatos superiores a cem por 
100 mil habitantes, enquanto 
a média nacional está em 22,3 
por 100 mil. Do total de mu-
nicípios, 43% deles ficam na 
Amazônia, 63% são rurais e 
nenhum tem mais de 30 mil 
moradores. Os dados estão 
no 16º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, divulgado 
na manhã da última terça-
-feira (28).

Ao contrário do Brasil, a 
letalidade tem crescido nas 
cidades rurais da Amazônia, 
cenário dos assassinatos re-
centes do indigenista Bru-
no Pereira e do jornalista 
inglês Dom Phillips. Em es-
pecial naquelas sob pressão 
de crimes ambientais, como 
desmatamento, grilagem 
de terras e extração ilegal  
de minérios. 

Nos últimos anos, a chega-
da do crime organizado ligado 
ao narcotráfico sobrepôs uma 
nova camada de criminalida-

de às já existentes na floresta, 
e impulsionou a escalada de 
mortes.

“A Amazônia está completa-
mente dominada pela violên-
cia extrema e pode ser vista 
como uma enorme tradução 
de tudo que tem dado erra-
do no Brasil. Infelizmente, as 
mortes do Bruno e do Dom não 
foram fatos isolados”, afirmou 
Renato Sérgio de Lima, diretor 
do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública. 

Para Lima, qualquer projeto 
de desenvolvimento desenha-
do para a região, seja conserva-
dor ou progressista, precisará 
passar pelo controle da vio-
lência. Se não houver um freio 
do crescimento das mortes, 
dificilmente se encontrará so-
luções de geração de emprego 
e renda para o território.

Segundo ele, os órgãos am-
bientais de fiscalização e o 
aparato de segurança pública 
atuais não são suficientes para 
conter mais essas complexas 
cadeias criminosas. 

Cerca de 22 mexicanos, sete 
guatemaltecos e dois hondu-
renhos foram identificados 
entre os mortos, disse o mi-
nistro das Relações Exteriores 
do México, Marcelo Ebrard, no 
Twitter nesta terça-feira.

Não havia informações sobre a 
nacionalidade de outros 19, dis-
seram autoridades mexicanas.

O presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador disse 
nesta terça-feira (28) que se 
reunirá com o presidente dos 
EUA, Joe Biden, em Washington 

no dia 12 de julho. Ele afirmou 
que a migração será uma ques-
tão central em suas discussões. 

Governador culpa Biden
Nas redes sociais, o gover-

nador do estado do Texas, o 
republicano Greg Abbott, cul-
pou o presidente dos EUA, Joe 
Biden, pelas mortes.

“Essas mortes são culpa de 
Biden. São resultado de sua 
política mortal de fronteiras 
abertas.”, criticou ele em suas 
redes sociais. 

Criminalização da ho-
mofobia, direito à união 
estável e ao casamento 
civil são algumas con-
quistas da comunidade

Legislação garante direitos 
à população LGBTQIA+   

Apesar de avanços 
como a comu-
nidade continua 
sofrendo violências 
no país e mundo
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No total, Brigatti possui 
dois acessos e dois tí-
tulos maranhenses em 
seu currículo

DIVULGAÇÃO  MANUS FC

FEMININO 

A Seleção Feminina fez um 
grande primeiro tempo, lar-
gou na frente na etapa final, 
mas acabou superada pela 
Suécia por 3 a 1, na tarde de 
terça-feira (28), em amistoso 
disputado na Friends Arena, 
em Estocolmo (SUE).

O confronto com as suecas 
encerrou os compromissos 
da Data FIFA de junho. Agora, 
a Canarinho volta as aten-
ções para a CONMEBOL Copa 
América Feminina Colômbia 
2022, que se inicia no próximo 
mês. O Brasil estreia no dia 9 
diante da Argentina. 

A Seleção Brasileira mos-
trou bom futebol durante o 
primeiro tempo. Defensiva-
mente, a Canarinho deu pou-
cos espaços para as donas da 
casa, que buscavam princi-
palmente as jogadas pelos 
lados e pelo alto. Enquanto 
no ataque, a equipe brazuca 
apostou na habilidade e na 
velocidade para criar boas 
oportunidades. 

No começo do segun-
do tempo, Lorena salvou a 
Canarinho em arremate de 
Angeldal. Sem se intimidar, a 
Seleção manteve o equilíbrio 
e, aos cinco minutos, Angeli-
na lançou para Fê Palermo, 
que deu ótimo passe para 
Debinha, a camisa 9 avançou 
já dentro da área e bateu bo-
nito para abrir o placar: 1 a 0.

Depois do gol, a Suécia 
foi para cima. Lorena pegou 
mais uma dessa vez em chute 
de Rolfö. Já aos 19 minutos, 
Kaneryd fez boa jogada indi-
vidual para deixar tudo igual. 
E, aos 21, Hurtig aproveitou 
cruzamento na área para vi-
rar o jogo para as donas da 
casa.

Já nos minutos finais, Bla-
ckstenius anotou o terceiro 
da Suécia dando números 
finais ao amistoso.

EM TEMPO 

A diretoria esmeraldina 
anunciou nessa terça 
(28) a chegada do téc-
nico João Brigatti e o 

auxiliar Vaguinho assumem nes-
sa reta final da primeira fase de 
Campeonato Série C 2022.

João Dermival Brigatti tem 58 
anos, ex-goleiro (1981-96) com 
passagens por clubes como Ponte 
Preta-SP, Ferroviária-SP e San-
ta Cruz-PB, iniciou sua carreira 
na comissão técnica em 2007 
como preparador de goleiros no 
América-RN, Seleção da Jamaica 
(2011-2012) e o Jeonnam Dragons 
(Coréia do Sul)

Não demorou muito para que 
Brigatti assumisse como auxiliar 
técnico – em 2014 – passando 
por clubes como Paysandu-PA 
(2014), Botafogo-SP (2015), CRB-
-AL (2016) e no Ponte Preta-
-SP (2017) – nesse último, foi 
onde fez a transição de auxiliar  
para técnico

Como técnico, assumiu equipes 
como Ponte Preta-SP (2017-18 e 
2020), Paysandu-PA (2018-19 e 
2020), Santa Cruz-PB e Sampaio 
Correa-MA (2019-21) – destacan-
do sua última passagem, onde 
conquistou o título do Campeo-
nato Maranhense ainda em 2022. 

Seu último clube é América-RN, 
onde em 11 jogos, está no G4 com 
17 pontos no Grupo 3 da Série D 
2022 com 4 vitórias, 5 empates e 
apenas duas derrotas.

No total, Brigatti possui dois 
acessos e dois títulos maranhen-
ses em seu currículo. Em suas pri-
meiras palavras como o novo co-
mandante esmeraldino, Brigatti 
mostrou-se otimista e motivado 
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Manaus anuncia chegada 
do técnico João Brigatti

a fazer história com o Gavião
“Estou muito feliz e honrado 

em receber o convite do Manaus. 
Eu acredito muito nesse primeiro 
objetivo, que é a classificação 
para a próxima fase. A gente já 
tem, graças a Deus, uma expe-
riência em relação a Série B e a 
Série C, inclusive já conseguimos 
acesso pelo Paysandu (em 2014) 
e também pelo Sampaio Correa 
(em 2019), enfim, são situações 
que nos deixa confiantes para 
fazermos um grande trabalho. 
Já estou estudando o elenco do 

Manaus, é um elenco que tem 
as condições para conseguir os 
resultados. É alinhar com a dire-
toria, imprensa, torcida e elenco, 
em um só pensamento conseguir 
os resultados positivos, que no 
momento é a classificação.”

Já seu auxiliar, Vagner “Vagui-
nho” dos Santos, tem 52 anos 
e acumula passagens na fun-
ção pela Ponte Preta-SP (2014), 
Criciúma-SC (2013), Seleção Bra-
sileira Feminina (2014-16 e 2017-
19), Guarani-SP (2017) e inclusive 
uma passagem pelo Penarol-

-AM (2021). Recentemente, es-
tava com Brigatti no América-RN 
disputando a Série D.

Brigatti e Vaguinho tem chega-
da prevista para essa quarta (29) 
e o primeiro compromisso será a 
partida contra o Ferroviário-CE, 
na Arena da Amazônia nesse 
sábado, às 16h, pela 12ª rodada 
da Série C 2022.

O Manaus hoje ocupa a 11ª 
posição, com 17 pontos e segue 
na briga pela classificação fal-
tando 7 rodadas para o término 
da primeira fase da competição.

Seleção é 
superada 
pela Suécia

Atletas do Amazonas conquistam 
pódios em grandes eventos do jiu-jitsu  

Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho

di_forero@hotmail.com / amaral.mfc@gmail.com

O novo coman-
dante mostrou-se 
otimista e motiva-
do a fazer história 
com o Gavião

Esse fim de semana foi movimentado para 
os brasileiros ao redor do mundo. Amazo-
nenses lutaram na Europa, Estados Unidos 
e Brasil

Na cidade Newport, País de Gales, acon-
teceu no sábado (25), o “Polaris Pro”, onde 
tivemos Brasil contra Estados Unidos, em 
uma disputa contando com equipes de oito 
atletas de cada lado.

O time brasileiro era composto por Isaque 
Bahiense (capitão do time), Mica Galvão, 
Kywan Gracie e Igor Tanabe, conhecido como 
Fat Ninja, pesando 95 kg e Diogo Baby Shark 
Reis, Fabrício Hokage Andrey, Luis Paulo e 
Marcelo Fausto completando no peso até 
75 kg.

Pelo lado americano vimos uma equipe 
muito técnica, especialista em chaves de pé e 
bastante experientes. Eles contaram inclusi-
ve, com o atual campeão brasileiro faixa preta, 
Mason Fowler, da Caio Terra Association, além 
de Geo Martinez (capitão americano), Keith 
Krikorian, Nathan Orchard, Nick Ronan, Richie 
Martinez, Hunter Colvin e Jon Blank

Uma das melhores lutas do evento aconte-

ceu entre Mason Fowler e Kywan Gracie, onde 
Gracie atacou bastante o adversário, quase 
emplacando um “Arm lock aéreo”, mas que 
acabou sendo finalizado na metade da luta.

O fato de ser apenas cinco minutos em 
cada luta dificultou as finalizações, inclusive 
tivemos numa luta do amazonense Mica 
Galvão, uma finalização que não valeu porque 
aconteceu 1s depois do fim do round.

Ao final do primeiro tempo aconteceu a 
luta principal do evento entre a lenda De-
mian Maia e Benson Henderson, ambos atle-
tas com passagem exitosa pelo UFC, numa 
disputa de 20 minutos valendo apenas a 
finalização também. Demian estava bastante 
agressivo, sempre buscando o ataque, mas 
não conseguiu impor a finalização sobre um 
bem defensivo e resistente Henderson, tendo 
a vitória decidida pelo árbitro

A virada aconteceu com duas finalizações 
de Micael Galvão sobre o mesmo adversário, 
Keith Krikorian. Desta vez, o adversário não 
conseguiu se salvar e o Brasil virou o jogo e 
saiu com a vitória do torneio. Na última luta 
ainda teve o duelo de Mica versus Mason 

Flower, numa tentativa de empate por parte 
do time americano, mas não houve grande 
perigo.

Tivemos o professor na Gracie Barra, Jr 
Nogueira, no pódio do Whasington DC Open, 
que aconteceu no Prince George’s Sports and 
Learning Complex, em Landover MD. Noguei-
ra ficou com a prata na faixa preta master 1, 
meio pesado, com kimono categoria e abso-
luto, como também na categoria do No Gi.

Tivemos Ricardo Yoshito, da academia Whi-
te House, lutando o All Americas Jiu-Jitsu 
Tournament Nogi, da North American Sport 
Jiu-jitsu Federation, que aconteceu em Hope 
International University (HIU) em Fullerton, 
CA. Ele sagrou-se campeão em duas cate-
gorias distintas. Ele cravou 12 a 0 e finalizou 
no final a luta na categoria pena e venceu a 
leve por 15 a 0.

Esse fim de semana aconteceu o Campe-
onato Brasileiro da CBJJE, em São Paulo e 
contamos com alguns vencedores. A atleta 
Mirela Fonseca, que treinou na academia AJ 
Team em Manaus, atualmente residente em 
São Paulo, treinando na academia Chute Boxe 

Diego Lima SP, foi campeã faixa branca Pesa-
díssimo Juvenil A No Gi e terceiro colocada no 
com kimono que aconteceu no Ginásio Mauro 
Pinheiro – Ibirapuera, entre os dias 24 e 26.

O atleta Juan Bitencourt, atualmente de-
fendendo a Equipe Guigo de São Paulo, foi 
campeão na categoria Faixa Preta Adulto 
Pesadíssimo e terceiro colocado no absoluto 
com kimono.

No Rio de Janeiro aconteceu o Rio Win-
ter Open da CBJJ, , onde tivemos como 
destaque duas casca-grossas amazo-
nenses, Juliana Aleixo e Andreia Cerdeira. 
Cerdeira, atualmente defendendo a Nova 
União, sob o comando do mestre Dedé Pe-
derneiras, foi campeã faixa marrom cate-
goria e absoluto, dominando o cenário e 
dando novamente um show em suas lutas. 
A professora Juliana Aleixo, venceu a cate-
goria e ficou com a prata no absoluto master 
faixa preta, após duas batalhas de alto nível. 
Aleixo que é a atual campeã brasileira e vem se 
destacando bastante no cenário amazonense 
e nacional, também como árbitro de MMA, 
fazendo parte da Comissão Atlética de Lutas.
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As obras envolvem a fo-
tografia, técnica da foto-
performance, registros 
videográficos e escritos

Exposições de seis artistas 
estreiam nesta semana, 
como parte da programa-
ção do “Amazonas Artes 

Visuais 2022 – Vidas Coletivas”, 
que contempla seminários, mos-
tra de música e feiras de artes 
nos espaços culturais da cidade.  
As obras dialogam com a cultura 
e suas diferentes identidades, 
envolvendo a fotografia, a técnica 
da fotoperformance, registros vi-
deográficos e escritos. A iniciativa 
é promovida pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa e a 
organização é do Centro de Artes 
Visuais – Galeria do Largo. 

No Palacete Provincial (Praça 
Heliodoro Balbi, no Centro), está 
em cartaz “Yurupari 2022” de 
Denilson Baniwa. A exposição é 
inédita e representa uma ode 
aos conhecimentos dos povos 
indígenas. Segundo o artista, as 
obras resultam de um trabalho de 
produção na cidade de Barcelos, 
no Amazonas, e em Cuiabá, no 
Mato Grosso, ambos relaciona-
dos à luta histórica de popula-
ções indígenas pelo território e 
direitos, que caminham também 
com a espiritualidade e mitologia 
dessas regiões. 

“O trabalho traz um tom de 
denúncia contra a exploração e a 
degradação da natureza, enalte-
cendo a resistência indígena, mas 
também sob o ponto de vista da 
ecologia”, disse Baniwa. 

Além das exposições, o evento de artes visuais traz uma programação ampla no período de 29 de junho a 2 de julho

Narrativas do povo Kokama serão 
publicadas em livro bilíngue

Diogo Nogueira faz show 
‘Samba de Verão’ 

DIVULGAÇÃO

A obra é fruto do trabalho de profissionais, que atuam diretamente na comunidade 

Idealizado pelos professores 
amazonenses Silvânio Ribeiro 
Brandão Kokama e Cila Mariá 
Fonseca de Oliveira, o livro “Ku-
mitsa ƗmƗnua  Ritama Kokama – 
Narrativas Ancestrais do Povo 
Kokama” será lançado nesta 
quarta-feira, (29), às 9h, na Ma-
loca União dos Povos, Comuni-
dade Nações Indígenas,  bairro 
Tarumã-Açu, em Manaus

A obra é fruto do trabalho des-
ses dois profissionais, que atu-
am diretamente na comunidade 
indígena Karuara e perceberam 
a necessidade de registrar algu-
mas das narrativas presentes na 
oralidade dos Kokama da capital 
amazonense. O projeto foi con-
templado pelo Programa Cultura 
Criativa 2021- Prêmio Amazonas 
Criativo do Governo do Estado.

O livro, em formato bilíngue 
(Kokama e Português), traz oito 
narrativas repletas de sabedoria, 
espiritualidade e que fazem parte 
da memória ancestral do povo 
Kokama. O prefácio é da pro-
fessora e diretora da Faculdade 
Indígena Intercultural (FAIND-
-UNEMAT) Mônica Cidele da Cruz.

Além da escrita, em formato 

PUBLICAÇÃO PAGODE 

bilíngue, o livro tem desenhos e 
imagens que dão colorido e vi-
vacidade às narrativas, feitos pelo 
professor Silvânio Kokama.

“Dedico este livro para meu 
Deus, minha mãe e minha famí-
lia. Especialmente ao meu povo 
Kokama que mora no Alto Soli-
mões, em Santo Antônio do Içá, e 
à professora e amiga Cila Mariá”, 
afirma Silvânio.

“A publicação é uma forma 

de valorização e resistência da 
língua materna, da cultura, da 
identidade indígena e dos conhe-
cimentos antepassados desse 
povo. O resultado deste projeto 
é de extrema relevância cultural 
e literária”, afirma a linguista e 
co-autora Cila Mariá.

O projeto gráfico é do desig-
ner Mário Lima e a coordenação 
editorial da jornalista e escritora 
Maria Lucy Rodrigues.

O cantor carioca Diogo No-
gueira está em turnê por algu-
mas capitais do país e a próxima 
parada será em Manaus, no dia 
9 de julho, para lançar “Samba 
de Verão”. O evento será no 
Studio 5, às 21h, com o pré-show 
do “Pagode dos Amigos” com 
participação especial de Jouber 
do Ases do Pagode.

Diogo Nogueira lançou no início 
do ano passado o projeto “Samba 
de Verão”, uma trilogia audiovi-
sual com três álbuns: “Sol”, “Céu” 
e “Lua”, gravado numa balsa na 
Bahia da Guanabara.

O show ‘Samba de Verão’ traz 
um repertório com músicas iné-
ditas que já se tornaram suces-
so, como “Bota Pra Tocar Tim 
Maia” – que caiu no gosto do 
público, atingindo mais de um 
milhão de views em menos de 
um mês –, “Ouro da Mina”, além 
da nova parceria de Diogo e 
Moacyr Luz na música “Cadê?”.

Durante apresentação no 
show, os fãs vão ouvir: “Andan-
ça”, uma homenagem a Beth 
Carvalho; “Espelho”, “Pé na 
Areia”, “Clareou” e “Sou Eu”. E 
ainda irá mostrar seus singles 
mais recentes que estão em 
todas as plataformas digitais. 

O evento será no Studio 5, às 21h, com 
o pré-show do ‘Pagode dos Amigos’

DIVULGAÇÃO

Artistas expõem obras na 
Mostra de Artes Visuais 2022

ANTÔNIO LIMA/SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

O Centro Cultural Palácio da 
Justiça – CCPJ (Avenida Eduar-
do Ribeiro, 901, Centro) recebe 
a mostra “O Boi de Parintins – 
Entre trajes de folguedo e trajes 
de cena”, de Diego Omar da Sil-
veira. A exposição traz registros 
fotográficos antigos do Festival 
Folclórico de Parintins, ainda na 
época de tablado, além de cro-
quis de fotografias das indu-
mentárias de itens individuais e 

coletivos com temática voltada 
à preservação do meio ambiente 
até encontrar uma maior inter-
face com o movimento indígena. 

Ainda no CCPJ, o público poderá 
visitar a mostra “Resgate 30 anos, 
documentos de circulação inter-
nacional de Roberto Evangelista” 
de Sávio Stoco, Orlando Manes-
chy e Gustavo Soranz. A exposição 
documental dedica-se ao artis-
ta contemporâneo amazonense 

Roberto Evangelista (1949-2019), 
reconhecido pelo olhar sensível 
e crítico sobre as culturas ama-
zônicas. Registro videográficos, 
fotográficos e publicações biblio-
gráficas integram são expostas 
ao público. 

As mostras no CCPJ e no Pa-
lacete Provincial estão aber-
tas para visitação de terça-
-feira a sábado, das 9h às 17h.  
Entrada gratuita. 

Na internet, os ingressos são 
vendidos pelo site BaladApp. O 
público pode fazer a compra 
de ingresso nas lojas da OBA 
Ingressos, que ficam localiza-
das nos shoppings Millenium 
e Manauara, situados na Zona 
Centro-Sul da capital.

Galeria do Largo
O curador e coordenador do 

“Amazonas Artes Visuais 2022 – 
Vidas Coletivas”, Cristóvão Couti-
nho, revela que “a proposta de fa-
zer o movimento iniciou em 2013 
e 2014, apenas com seminários. 
No entanto, somente neste ano, 
devido à pandemia, o evento foi 
concretizado, iniciando em maio 
com a reabertura da Galeria do 
Largo”, destaca. 

No dia 29 de junho, a exposi-
ção do maranhense Dinho Araújo, 
“História dos animais e árvores”, 
completa o conjunto de mostras 
na Galeria, localizada no Largo 
de São Sebastião, no Centro. O 
artista revela um trabalho de 
fotoperformance que busca 
pensar nas vestes do “Bumbá 
Meu Boi” (Originário do Estado  
do Maranhão). 

Feiras e seminário
Além das exposições, o evento 

de artes visuais traz uma progra-
mação ampla no período de 29 de 
junho a 2 de julho, com perfor-
mances artísticas na Galeria do 
Largo e no Palacete Provincial. 

A Feira de Artes contará com 
nove estandes nas dependências 
do Palacete Provincial e na Praça 
Heliodoro Balbi

O Seminário de Artes Visuais, 
será realizado no auditório do 
Palacete Provincial, das 9h ao 
meio-dia e das 14h às 18h. O en-
cerramento da programação será 
no dia 2 de julho, das 10h às 17h, 
com atividades artísticas na praça 
em frente ao centro cultural. As 
inscrições são gratuitas e estão 
disponíveis no link da bio da Insta-
gram da @culturadoam. Cada se-
minário é limitado a 150 pessoas.



Painel de boas-vindas no desembarque do Aeroporto Julio Belem.

18 HORAS DE ILHA TUPINAMBARANA

A convite da Empresa Amazonense de Turismo, passei esse tempo bom em 
Parintins, para assistir ao 55º Festival Folclórico de Parintins, durante a primei-
ra noite, às apresentações de Garantido e Caprichoso, no Bumbódromo. Cabe 
destacar o trabalho da Secretaria de Cultura, também, deram show de produti-
vidade, de competência. Sabem fazer isso e Festival Folclórico. Congratulações 
à ambas!!
Amazonastur juntou convidados estratégicos de todo o país, formadores de opi-
nião, pessoas que, realmente, interessam ao Festival, jornalistas, CEO de redes 
hoteleiras, Embratur, agentes de viagens,  Passou o tempo de subcelebridades, 
da politicagem, principalmente, em ano de eleição, passou! 

 Manaus, quarta-feira 29 de junho de 2022 

Plateia14

O delas, Daniela Ortiz e Taíla Almeida  
assistência às mulheres 

Giuliana Queiroz e Raíssa Tavares,  
recepcionavam.

O Governo do Amazonas, junto com a Amazonastur, montou no Largo da Igreja 
Católica o Turistódromo para oferecer assistência necessária ao turista, mais de 
100 mil visitantes, na Ilha. Com bureaus assistenciais e informativos da Polícia, 
Bombeiros, Justiça e, até, o painel instagramável para as fotos com os bois. No 
lugar, também, era distribuído, gratuitamente, água tratada - 70 mil para os 3 
dias de festival - em copos temáticos vermelho e azul. Ninguém passou sede! 

As empresas patrocinadoras do Festival, a veterana Coca-Cola e caloura Samel, têm em comum e por representa-
tividade a juventude, a boa vontade de se doar, de dar o melhor de si, com competência e aptidão. O Lucas Simões 
deixou Belém para as visitas e assumiu o marketing do Grupo Simões. Já a Samel tem a desenvoltura e savoir faire 
da Julianne Nicolau...aliás, o sonho altruísta da diretora de marketing se realizou, o patrocínio da Samel é real. Ah! 
Samel optou pela cor verde militar, assim, a neutralidade foi salutar. Muito bacana!
A presidência da Amazonastur, também, tem sangue novo. Tem a juventude do Gustavo Sampaio Tem o afinco, a 
tenacidade e entusiasmo pertinente à idade. O garoto é bom, é preparado! 

Começando pelo receptivo. Recebidos no aeroporto de Manaus e em Parintins. Hospedagem em barcos com conforto 
absoluto, aportados no Kwati Club. Respostas, a contento, para quaisquer dúvidas. Coisas p`ra quem merece deferên-
cias, sobretudo, merecedor do favor.
O espetáculo pode-se dizer em alto e bom som, foi perfeito. Todos com crachás - da Amazon Best que administra a 
catraca do Bumbódromo, categoricamente! - com leitura de barras, sem delongas e sem penetras. Entrada exclusiva 
para as vans com acessos aos camarotes. Os camarotes estão dispostos acima das cadeiras numeradas, esquerdo do 
Garantido vermelho, lado direito para o Caprichoso. Acabaram os camarotes de gambiarra. Agora, estão bem alocados 
e definitivamente. 
Vamos falar das produções, assunto que me apetece e sei. As primeiras-damas Taiana Lima, Fernanda Calderaro - a 
saia de paetê prata, era de babar - e Maíra Sampaio deram show nas produções. Roupas lindas, cabelos e makes, 
sensacionais! A maioria deu a importância necessária que o Festival detém, a mulherada se esmera! Como já disse, 
pluminha azul ou vermelha, passou. O Festival tem vida social própria, linguagem, costumes, vestimentas, culinária e 
a cada ano vem mais aprimorado, é dinâmico, versátil no melhor sentido da palavra. e por fim, o meu agradecimento 
ao prestígio e deferência a mim concedido, lisonjeador fazer parte dos que formam e agregam valores benignos para 
toda a sociedade. Muitíssimo obrigada, amei cada momento das 18 horas de Ilha Tupinambarana.
Viva a cultura popular, viva os Bois de Parintins, viva o folclore brasileiro. Ah! Venceu o melhor!!

Jorinha e Lucas Simões Julianne Nicolau Maíra e Gustavo Sampaio

Taiana e Wilson Lima Vania MarinhoJulia Magalhães

Iomar Oliveira e Guilherme Cunha

Carol e Ricardo Lindenberg Emmanuelle Barra e José Augusto Ramos Rafael Grosso

Cássio Borges, Carol Brás e Meike Farias Lucinho Rezende

Gizella e Marco Bolognese João Simões nos contatos. Victória, Luiz e Regiana Sousa

Felipe e Bianca Ozores, Rebeca Lima João Simões nos contatos. Cristine Silva, Cristine e Carlos Edson Oliveira

TURISTÓDROMO

SANGUE NOVO

ESPETÁCULO

CERCANIAS
Parintins e tudo que a cerca é 
folclórico, é arte popular, é cul-
tura cabocla. A Ilha Tupinam-
barana se transforma em me-
trópole por, pelo menos, 5 dias. 
Depois volta a ser a bucólica ci-
dade do interior do Amazonas. 
O Festival traz, realmente, divi-
sas para o município, fica o bom 
legado, sim, O cidade está toda 
asfaltada, meio-fios pintados, 
iluminada e limpa. A população, 
orientada para gerar recursos. 
Congratulações a quem mere-
ce e cabe, o bom trabalho. O 
festival se alforriou da herança 
maldita de DSTs, filhos indese-
jados e da pecha de prostituí-
ção. Os dois anos sem Festival, 
trouxe o bem de reconhecer o 
valor econômico e social para a 
cidade. O Festival faz a roda da 
prosperidade girar.   

mazalopes@aol.com

As alegorias a espera de abrilhantar as 
apresentações dos Bois.
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COMUNICADO DE GREVE

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANS-
PORTES COLETIVO URBANO E RODOVIÁRIO DE 

MANAUS E REGIÃO METROPOLITANA

CNPJ 04.405.023/0001-37

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES COLE-
TIVO URBANO E RODOVIÁRIO DE MANAUS E REGIÃO METRO-
POLITANA vem através de seu representante legal infra assinado 
comunicar a população em geral e usuários do transportes coletivo 
de Manaus e a quem possa interessar que os trabalhadores rodovi-
ários de Manaus, em decisão tomada em assembleia, foi aprovado 
greve geral por tempo indeterminado a partir das 00h01min do dia 
08/07/2022 (sexta feira) caso as empresas do transporte coletivo 
de Manaus não paguem os valores do ticket refeição, vale lanche 
e cesta básica ate o dia da data da greve anunciada. As empresas 
estão a vários meses pagando com atraso, não respeitando o acordo 
coletivo firmado entre ambos sindicatos causando prejuízos para os 
trabalhadores rodoviários.
 Solicitaremos ao Sinetram para que as empresas façam o planejamento 
e remanejamento das linhas operantes com 50% da frota parada, 
para que os usuários do transporte coletivo possam ter o mínimo de 
ônibus operando a partir das 00h01min do dia 08/07/2022 (sexta feira).
Estamos cumprindo a lei de greve, cumprindo os prazos e notificando 
os interessados com antecedência além do previsto, como também, 
estamos à disposição para a negociação até a data prevista para a 
realização da greve geral.

Josenildo de Oliveira e Silva
Presidente em Exercício

Rua Domingos Lima, nº 119, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-380, 
Manaus- Amazonas

Fone: 3348-8110          Email: sttrm¬_am@hotmail.com
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA DE ELEIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 
PARA QUADRIÊNIO 2022/2026 DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 
TRANSPORTES ESPECIAL TURISMO, FRETA-
MENTO, LOCADORAS E CARRO DE VALORES 
INTERMUNICIPAL DE MANAUS (SINDESPECIAL). 

AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E 
VINTE E DOIS, NA SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TRANSPORTES ESPECIAL TURISMO, FRETAMENTO, 
LOCADORAS E CARRO DE VALORES INTERMUNICIPAL DE MANAUS 
(SINDESPECIAL), SITO Á RUA LEOPOLDO CARPINTEIRO PÉRES, 
N°83-B. PETRÓPOLIS CEP. 69063-510, NA CIDADE DE MANAUS/ AM, 
FOI REALIZADA A ASSEMBLÉIA NOS HORÁRIOS DE 07H30MIM EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E AS 08H00MIM EM SEGUNDA CONVO-
CAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DELIBERAREM A SEGUINTE 
PAUTA DO DIA a) TOMAR CIÊNCIA DA CONVOCAÇÃO DE ELEI-
ÇÕES SINDICAIS PARA O QUADRIÊNIO 2022/2026; b) ELEGER A 
COMISSÃO ELEITORAL; c) O QUE HOUVER; CONFORME EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO JORNAL EM TEMPO DO DIA 
10 DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. O PRESIDENTE DO 
SINDESPECIAL SR. WILLIAM ENOCK DE SOUSA SIQUEIRA INICIOU 
A ASSEMBLÉIA AGRADECENDO A PRESENÇA DE TODOS, QUE A 
PRINCIPAL PAUTA DO DIA É ELEGER OS MEMBROS DA COMISSÃO 
ELEITORAL, CONFORME PREVISÃO ESTATUTÁRIA NO ARTIGO 
15, § 2º E §3º E ARTIGO 21, ALÍNEA F. EM SEGUIDA, SOLICITOU 
AO 1º SECRETÁRIO, SR. ELTON JUNIO, PARA QUE LESSEM O 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA, QUE ASSIM O FEZ. 
O PRESIDENTE WILLIAM ENOCK, O ASSOCIADO E MOTORISTA 
JONNY RAMOS MOTA DA EMPRESA TEMA, EXPÔS SUA OPINIÃO, 
DE EXTREMA RELEVÂNCIA, NA ASSEMBLEIA, CITANDO A IMPOR-
TÂNCIA DE REPETIR A TRANSPARÊNCIA DA ÚLTIMA ELEIÇÃO 
FEITA PELA 10ª VARA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO 
AMAZONAS, DANDO ASSIM UM ALÍVIO E TRANQUILIDADE PARA 
OS TRABALHADORES ASSOCIADOS DO SINDESPECIAL QUE CON-
TINUARAM A TEREM OS BENEFICIOS OFERECIDOS PELA ATUAL 
DIRETORIA, PROSSEGUINDO AINDA JONNY MOTA EXPRESSA 
A IMPORTÂNCIA DA COMISSÃO ELEITORAL PARA FAZER UMA 
ELEIÇÃO LIMPA, TRANSPARENTE E IMPARCIAL E SE É POSSIVEL 
CONVIDAR, VIA OFÍCIO A DRA. NATIVIDADE DE JESUS MAGALHÃES 
MAIA,  PARA COMPOR NOVAMENTE A COMISSÃO ELEITORAL, JÁ 
QUE A MESMA FOI INIDICADA NO ÚLTIMO PLEITO PELA OAB, A 
PEDIDO DO JUIZO DA 10ª VARA DO TRABALHO, ONDE A MESMA 
MOSTROU-SE IMPARCIAL E COM A HABILIDADE, EXPERIÊNCIA 
E TRANSPARÊNCIA NA CONDUÇÃO DO PLEITO, DANDO TRAN-
QUILIDADE PARA NOSSA CATEGORIA SEGUIR O SEU DESTINO. 
PASSADO A PALAVRA PARA O PRESIDENTE WILLIAM ENOCK, 
QUE IMEDIATAMENTE FOI COLOCADO EM VOTAÇÃO A PROPOSTA 
FEITA PELO ASSOCIADO JONNY MOTA, SENDO APROVADO POR 
UNANIMIDADE PELOS PRESENTES. SEGUINDO OS TRABALHOS O 
PRESIDENTE WILLIAM ENOCK PEDIU PARA QUE TODOS OS PRE-
SENTES INDICASSEM DOIS NOMES PARA COMPOR A COMISSÃO 
ELEITORAL DE ASSOCIADOS COM LEGITIMIDADE ESTATUTÁRIA. 
POR SUA VEZ A ASSEMBLEIA DECIDIU, EM VOTAÇÃO UNÂNIME, 
OS NOMES DE ANTONIO MAURO E JONNY RAMOS MOTA, AMBOS 
ASSOCIADOS E TRABALHADORES DA EMPRESA TEMA, PARA 
COMPOR A COMISSÃO ELEITORAL DO QUADRIÊNIO 2022/2026. 
O PRESIDENTE WILLIAM ENOCK PERGUNTOU SE ALGUM TRABA-
LHADOR PRESENTE TINHA ALGO A ACRESCENTAR OU ALGUMA 
OBJEÇÃO AOS MEMBROS ELEITOS PELA ASSEMBLEIA PARA CO-
MISSÃO ELEITORAL E NINGUÉM SE MANIFESTOU; FOI COLOCADA 
EM VOTAÇÃO A PROPOSTA DA APLICAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE 
CONTIDA NA PARTE FINAL DO ART. 40 DO ESTATUTO A FIM DE 
QUE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES SEJA EM PRAZO MÍNIMO DE 
ATÉ 20 (VINTE) DIAS ENTRE A DATA DA SUA CONVOCAÇÃO E A 
DATA DA REALIZAÇÃO DO PLEITO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA 
ENTRE A ELEIÇÃO SINDICAL E A ELEIÇÃO PARTIDÁRIA, TENDO 
A PROPOSTA SIDO APROVADA À UNANIMIDADE; FOI APROVADA 
Á UNANIMIDADE QUE, APÓS O PLEITO ELEITORAL SEJA COMU-
NICADO O JUIZO DA 10ª VARA DO TRABALHO NOS AUTOS DA 
AÇÃO 0000425-39.2018.5.11.0010, REMETENDO-LHE TODOS OS 
DOCUMENTOS DO PROCESSO ELEITORAL. O PRESIDENTE SO-
LICITOU QUE EU, ELTON JUNIO, 1º SECRETÁRIO, QUE LAVRASSE 
A PRESENTE ATA, QUE ASSIM O FAÇO, E SEGUE ASSINADA POR 
MIM, PELO PRESIDENTE E DEMAIS ASSOCIADOS PRESENTES 
NA ASSEMBLÉIA.      

Manaus, 15 de junho de 2022.

____________________________________________________________
William Enock de Sousa Siqueira

Presidente 
________________________________________________________

Elton Junio Oliveira Coelho
Primeiro Secretário

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

E-mail: sindicato.especial@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS

O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 
TRANSPORTES ESPECIAL, TURISMO, FRETAMENTO, LOCADORAS E CAR-
RO DE VALORES INTERMUNICIPAL DE MANAUS - SINDESPECIAL, inscrito 
no CNPJ sob o nº 00.408.681/0001-21 no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca todos os trabalhadores representados por essa Entidade Sindical, a 
comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 04 
de julho de 2022 (segunda-feira) no Clube dos Sargentos e Subtenentes da 
Policia Militar do Amazonas sito à Rua Uirapuru nº 1000, Bairro de Flores, 
sendo a 1º Convocação dos Trabalhadores as 09h30min com a presença de 
2/3 dos trabalhadores e a 2º Convocação será às 10h00min com os presentes 
que houver para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a)Tomar conhecimento e deliberar aprovando a pauta de reivindicações a ser 
apresentada ao Sindicato Patronal para a renovação da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2022/2023;
b)Deliberar sobre assembleia permanente enquanto perdurar as negociações 
ou dissídio coletivo;
c)Autorizar a Diretoria do Sindicato a firmar a convenção coletiva ou acordo por 
empresas, ou ainda, buscar via judicial se for o caso ajuizando Dissídio Coletivo, 
em havendo malograda as negociações;
d)Deliberar sobre indicativo de greve de advertência;
e)Assuntos Gerais.                          

Manaus, 29 de junho de 2022.

___________________________________________________
William Enock 

Presidente

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

E-mail: sindicato.especial@gmail.com
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