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Vacina contra Covid-19 é liberada 
para jovens a partir de 18 anos    
A campanha, que foi ini-
ciada após o aumento do 
número de casos,  tam-
bém terá o reforço de mais 
28 pontos de vacinação

DA REDAÇÃO

A A Prefeitura de Manaus irá 
liberar a quarta dose da 
vacina contra a Covid-19, 
a partir desta quinta-feira, 

30/6, para pessoas a partir dos 18 
anos de idade. A campanha tam-
bém terá o reforço de mais 28 
pontos de vacinação, totalizando 
81 endereços disponibilizados pela 
Secretaria Municipal de Saúde (Se-
msa). O secretário municipal de 
Saúde, Djalma Coelho, informou 
que as medidas visam ampliar a 
cobertura vacinal contra a doença 
em Manaus, além de facilitar o 
acesso dos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) aos locais 
de vacinação, conforme determi-
nação do prefeito David Almeida. 

“Estamos observando uma su-
bida na curva de casos confir-
mados de Covid-19, e a maioria 

Em todas as Unidades Básicas de Saúde, serão ofertadas todas as doses da vacinação 

das pessoas que evoluem para 
casos graves não completou o 
esquema de imunização ou não 
tomou a vacina, a principal for-
ma de se proteger contra essa 
doença. Estamos reunindo ainda 

mais esforços para garantir que 
toda a população esteja com as 
doses em dia”, disse. 

A chefe da Divisão de Imuni-
zação da secretaria, Isabel Her-
nandes, informou que o público 

apto para a quarta dose deve 
ter recebido a terceira dose há 
quatro meses ou mais.

Todos os endereços, horários 
e vacinas disponíveis podem ser 
conferidos  no site da Prefeitura 

DIVULGAÇÃO

de Manaus.  Em todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs), são 
ofertadas a primeira, segunda, 
terceira e quarta dose da vacina. 

Unidades
Djalma explicou que as novas 

unidades de saúde que vão apli-
car a vacina contra a Covid-19 
foram escolhidas de forma estra-
tégica, em locais de grande con-
centração de pessoas e também 
em áreas de vazios assistenciais.

Ainda conforme o secretário, os 
locais de vacinação operam em 
três horários diferentes: são dez 
UBSs de horário ampliado, de 8h 
às 20h, outras 64 UBSs de horá-
rio normal, de 8h às 17h, e sete 
Unidades de Saúde da Família 
(USFs), de 8h às 16h. 

“Todas as pessoas a partir dos 
5 anos de idade podem iniciar o 
esquema vacinal, e devem atu-
alizá-lo com as doses liberadas 
para a sua faixa-etária, seguindo 
os intervalos preconizados pelo 
Ministério da Saúde. 

Basta comparecer aos locais de 
vacinação, portando documento 
de identidade com foto e o cartão 
de vacina”, orientou o titular da 
Semsa.
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Liberou geral
Na próxima terça-feira, 05 de julho, 

Rodrigo Pacheco fará a leitura em ple-
nário dos requerimentos pertinente às 
CPIs do MEC e  das Obras Inacabadas, 
de autoria, respectivamente, dos senado-
res Randolfe Rodrigues e Eduardo Girão 
(Podemos-CE).

A CPI das ONGs, de autoria de Plínio 
Valério, dispensa o protocolo oficial, já 
tendo sido lida em plenário.

ZFM na gangorra
Por enquanto, a nova ameaça à Zona 

Franca de Manaus tramita nas comissões 
da Câmara Federal, mas, segundo o de-
putado Marcelo Ramos (PSD-AM), se for 
a plenário, será fatal para o Amazonas.

Trata-se do projeto de lei 8.438/2017, 
pelo qual os aparelhos celulares fabrica-
dos ou montados no Brasil devem conter 
a funcionalidade de recepção de rádio FM.

Diz Ramos: “Obrigar a instalação de an-
tenas de rádios nos aparelhos de celular 
fabricados no país é algo muito perigoso 
para as indústrias do setor. Imagine gran-
des multinacionais, como a Samsung e a 
Apple, terem de modificar os projetos dos 
seus aparelhos só para produzir para o 
Brasil. A consequência desse projeto pode 
ser fechamento das fábricas no nosso 
país para importação dos aparelhos”.

Mais desemprego 
Marcelo Ramos apresenta, nesta quin-

ta-feira (30), um recurso ao plenário da 
Câmara para tentar evitar os estragos 
que o PL, de autoria do deputado Gilson 
Marques (Novo-SC), pode causar à ZFM.

Se o projeto passar na Câmara e no 
Senado, o PIM será atingido e fábricas 
fecharão suas portas, provocando uma 
onda de desemprego em massa.

Previdência premiada
Em reunião ordinária do Comitê Mu-

nicipal de Gestão Estratégica (CMGE), na 
terça-feira (28), o prefeito David Almeida 
recebeu das mãos da diretora-presidente 
da Manaus Previdência, Daniela Benayon, 
os prêmios concedidos pela Associação 
Brasileira de Instituições de Previdência 
Municipais e Estaduais (Abipem) à Pre-
feitura da capital.

Os prêmios envolveram as catego-
rias Destaque Brasil de Investimentos 
(categoria ativos acima de 5.000) e 
Destaque Brasil de Responsabilidade 
Previdenciária (Grupo 2 – Categoria 2: 
De 30.000 a 10.001).

 
No ranking deste ano, o 2º lugar ficou 

com o Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal (São José dos Campos-SP); 
e o 3º lugar com o Fundo Municipal 
de Previdência do Servidor (Fumpres) 
(Salvador-BA).

Primeira dose
Conforme a Semsa, 209.844 pessoas 

ainda estão sem a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 em Manaus.

Outras 268.763 tomaram a primeira, 
mas não voltaram aos postos de saúde 
para tomar a segunda dose.

A Semsa apela para que todos con-

cluam seus esquemas vacinais, tendo 
em vista a nova escalada da doença 
na capital.

Endereços, horários e vacinas disponí-
veis podem ser conferidos no site da Se-
msa (semsa.manaus.am.gov.br) ou dire-
tamente no link bit.ly/localvacinacovid19.

Uso de máscaras
De acordo com infectologistas, foi um 

erro a limitação do uso de máscaras no 
Brasil inteiro, pois fez recrudescer os 
casos de Covid-19 e acelerou as síndro-
mes gripais.

Para Geovana Momo, “as pessoas não 
estão mais completando o esquema va-
cinal e deixaram de usar máscara. Há dois 
pilares que sustentam isso: a estagnação 
da vacinação e a retirada precoce da 
máscara, por isso, precisamos estimular 
que todos voltem a se vacinar”, destaca 
a especialista.

Fim do IPI
A manifestação do ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, pelo fim do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados (IPI), in-
dignou políticos e líderes empresariais 
do Amazonas.

Conforme Guedes, o tributo “desin-
dustrializou” o país e por isso o governo 
Jair Bolsonaro defende a sua extinção.

Depois de reduzir temporariamente a 
alíquota do IPI em 25% incidente sobre 
produtos como bebidas e armas, Guedes 
disse que o governo forçará ainda mais 
a redução tributária, o que seria mortal 
às vantagens comparativas do modelo 
Zona Franca de Manaus.

Indignação
Para o senador Omar Aziz (PSD) e o de-

putado estadual Serafim Corrêa (PSB), o 
fim do IPI seria “um desastre para o Brasil”.

Na opinião de Omar, zerar a alíquota 
do IPI seria “zerar a indústria e zerar 
empregos”.

Para Serafim, a medida seria desastro-
sa para o Brasil, já que o IPI é a base de 
cálculo do FPE (Fundo de Participação 
dos Estados) e do FPM (Fundo de Par-
ticipação dos Municípios).

Concurso polêmico
Ficou para a próxima semana a vota-

ção, na Assembleia Legislativa, do projeto 
de lei 77/2022, de autoria da deputada 
Joana Darc (UB), que estabelece normas 
gerais para a realização de concurso 
público pela administração direta, au-
tárquica e fundacional.

O PL impede a eliminação automática 
de candidatos que, mesmo tendo alcan-

çado a média prevista em edital, perma-
necem classificados ainda que estejam 
abaixo do número de vagas previstas.

Criticado pela Associação dos Cabos 
e Soldados da Polícia e dos Bombeiros 
Militar do Estado do Amazonas (ASS-
BPMAM), o PL está sofrendo ajustes 
nas comissões técnicas da Aleam para a 
correção de “falhas” a fim de ir à votação 
contendo as mudanças reclamadas  pela 
entidade e por concurseiros do certame.

“Noite Em Família”
Mais de 400 pessoas lotaram o 

Teatro Amazonas, na noite de terça-
-feira (28), para prestigiar o espetá-
culo “Encontro das Águas, Uma Noite 
Em Família”, promovido pela Família 
Lins de Albuquerque.

O evento teve como estrelas os can-
tores empresários fonteboenses Ade-
mar Lins de Albuquerque e Wellington 
Lins, bem como a cantora e compositora 
Cláudia Albuquerque, que encantaram a 
plateia interpretando grandes sucessos 
musicais de celebridades nacionais e in-
ternacionais como Roberto Carlos, Frank 
Sinatra, Elton John, The Beatles e outros.

Na plateia estavam, dentre parlamen-
tares e outras autoridades, o deputado 
estadual Belarmino Lins (PP) na com-
panhia da esposa, Luciana Lins, e do 

irmão, deputado federal Átila Lins (PSD) 
e esposa.

Também prestigiaram o evento o 
pré-candidato ao Senado pelo PSDB, 
ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, a 
vice-presidente do TCE-AM, Yara Lins, 
e o deputado estadual Fausto Júnior 
(UB), além de desembargadores, juí-
zes e advogados que compareceram 
ao espetáculo.

Disputa na FAF
O futebolista e empresário Joaquim 

Alencar, ex- presidente do Fast Clube, 
resolveu ingressar com ação judicial para 
impedir a perpetuação de dirigentes no 
poder da Federação Amazonense de Fu-
tebol (FAF), como ocorre hoje com Dis-
sica Valério Tomaz, que está presidente 
desde 1991.

Joaquim propõe que, antes de qual-
quer eleição, a Justiça determine a 
reforma do estatuto da entidade para 
adequá-lo à legislação vigente e inserir 
mecanismos visando evitar a longevidade 
dos dirigentes.

“Não estou do lado de A nem de B, nem 
contra nem a favor, muito pelo contrário. 
Estou do lado apenas do futebol amazo-
nense, que precisa se reerguer”, disse o 
empresário à coluna.

Fundo Amazônia
Relatório da Controladoria Geral da 

União (CGU) sobre o papel do Ministério 
do Meio Ambiente na gestão do Fundo 
entre os anos de 2019 e 2021 concluiu 
que, sem o Fundo, o Brasil deixa de captar 
recursos ordem de 20 bilhões de dólares 
para o combate ao desmatamento.

Atualmente, o Fundo Amazônia, diz a 
AGU, conta com R$ 3,2 bilhões para uso 
urgente, valor maior do que todo o orça-
mento do Ministério do Meio Ambiente 
para  2022, que é de R$ 3,1 bilhões.

“Lavagem de Ouro”
A Polícia Federal e a Receita Federal 

deflagraram ontem a “Operação Lava-
gem de Ouro”, que visa combater uma 
organização criminosa que estaria lavan-
do dinheiro sujo vinculado à extração e 
comércio ilegais de ouro.

A PF e a RF cumpriram mandados 
no Distrito Federal e nos estados de 
São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, 
Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Per-
nambuco e Rondônia.

Justiça Federal bloqueou em torno 
de R$ 614 milhões das contas de in-
vestigados.

Pressão suíça
A pressão de algumas das maiores 

refinarias de ouro do mundo, como as 
suíças Valcambi e Metalor, pode ajudar a 
PF e a Receita no combate ao comércio 
ilegal do metal na Amazônia.

Em resposta à escalada do desma-
tamento e aos crimes ambientais na 
região, as refinarias decidiram rejeitar 
a importação de ouro proveniente de 
áreas indígenas.

Conforme o site UOL, a Suíça é o segun-
do maior destino de vendas do metal, com 
um comércio de US$ 1,2 bilhão em ouro.

CPI das Ongs será instalada no 
Senado, garante Rodrigo Pacheco 
Protelada pela Mesa Diretora do Senado desde 2019, a instalação da CPI das ONGs, de autoria do senador Plínio 

Valério (PSDB-AM), finalmente sairá do papel, de acordo com promessa feita ontem à tarde pelo senador Rodrigo 
Pacheco, presidente do Congresso Nacional. 

A CPI de Plínio pretende abrir a caixa preta dos recursos públicos destinados a organizações não governamentais 
(ONGs) e a organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs), assim como a questão do desmatamento 
e dos recursos que essas organizações recebem do exterior.

Fortes interesses impediam a instalação da CPI das ONGs, mas agora ela irá em frente. Em entrevista à Revista 
Oeste em dezembro de 2021, Plínio aludiu a ONG Opção Verde, detentora de um verdadeiro latifúndio em Coari e 
denunciou o Instituto Socioambiental (ISA), no alto do Rio Negro, próximo a São Gabriel da Cachoeira. 

“A Ong fazia o trabalho da Funai no município, ou seja, o Estado abriu mão de sua soberania e delegou sua tarefa 
a terceiros, e o pior é que essas áreas são terras ricas”, disse o senador à revista.

À realização em Manaus da “ExpoAmazônia Bio&TIC 2022”, que 
começa hoje no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vas-
ques, na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-
-Oeste. O evento tem como patrocinador master a Prefeitura de 
Manaus, e visa discutir, integrar, consolidar e alavancar os polos 
de bioeconomia e de digitais da região amazônica, como vetores 
viáveis e sustentáveis para a manutenção da Floresta Amazônica 
e desenvolvimento socioeconômico.

DILVUGAÇÃO DILVUGAÇÃO

DILVUGAÇÃO

Ao ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães que re-
nunciou ao cargo  após ser acusado de assédio sexual  por  funcionárias da 
instituição.Em depoimentos , funcionárias do banco narram toques íntimos não 
autorizados, convites incompatíveis com a situação de trabalho e outras formas 
de assédio por parte de Guimarães. Outra funcionária do banco detalhou um 
jantar em que Guimarães falou sobre a intenção de organizar “um carnaval 
fora de época” onde “ninguém vai ser de ninguém. E vai ser com todo mundo 
nu’”. As situações de assédio aconteciam, na maioria das vezes, em viagens 
do executivo como parte do programa Caixa Mais Brasil.

Aplausos Vaias
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Fome e eleições

Cidadania ativa

Com a proximidade das convenções partidárias, seria im-
portante que os pré-candidatos a cargos executivos e le-
gislativos nas eleições de 2022 usassem as redes sociais 
para a veiculação de propostas visando ao enfrentamen-
to da verdadeira tragédia da fome que assola o Brasil. 
Hoje são 125,2 milhões de brasileiros em situação de insufici-
ência alimentar, aponta o renomado sociólogo José de Souza 
Martins, professor da Cátedra Simón Bolivar, da Universidade 
de Cambridge, e fellow de Trinity Hall (1993-94). Com base 
em números divulgados pela Rede Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimentar, o sociólogo afirma que a 
porcentagem dos que em 2004 viviam em situação de segu-
rança alimentar era de 64,8%. Em 2020/2021 caíra para 41,3%.  
Com os impactos causados pela pandemia da Covid-19, entre 
o final de 2020 e o início de 2022, o número de pessoas em 
situação grave de fome saltou de 19,1 milhões para 33,1 mi-
lhões. Ou seja, o problema atinge 15,1% da população brasileira. 
Indiferentes à tragédia, os políticos, ocupados apenas com 
o jogo final das articulações com vistas as convenções de 
julho, se refestelam com o Fundão eleitoral de R$ 4,9 bilhões 
com que turbinarão suas campanhas de Norte a Sul do país. 
Nenhum pouco lhes passa pela cabeça a realidade de que 
milhares de eleitores que sufragarão os seus nomes nas 
urnas de outubro fazem parte de um exército de cidadãos 
em triste situação de insegurança alimentar.

O Programa de Educação 
Fiscal tem seu foco na cida-
dania ativa, na participação 
efetiva do cidadão no de-
senvolvimento socioeconô-
mico, no entendimento do 
mecanismo administrativo-
-tributário da máquina es-
tatal e na busca permanente 
do controle social da gestão 
governamental.

Sua criação foi um fato 
inovador, destinado a des-
pertar uma consciência vol-
tada para o pleno exercício 
da cidadania, baseado na 
construção de uma socie-
dade mais justa, igualitária 
e democrática.

Ensinar e estimular a cida-
dania só tem sentido como 
testemunho e prática de co-
nhecimentos que levem à 
ação. Assim, é como usina 
geradora de conhecimentos 
que a escola ganha senti-
do. O currículo volta-se para 
competências básicas, como 
aprender a aprender, saber 
acessar e interpretar a infor-
mação, trabalhar em grupo 
e usar linguagens com pro-
priedade – tudo o que é pre-
ciso para exercer a cidadania.

O Programa dá à cidadania 
uma dimensão de conteúdo, 
de modo a possibilitar que o 
brasileiro perceba e se mo-
tive a “aprender a mobilizar 
conhecimentos para intervir 
de forma solidária na reali-
dade, pois é um direito seu”, 
como afirma Namo de Mello.

A cidadania ativa se alimen-
ta das ideias de transparên-
cia dos recursos colocados à 
disposição do Estado para o 
cumprimento de sua missão; 
da gestão e da destinação 
do dinheiro dos impostos, da 
propriedade e da utilização 
eficiente dessas aplicações; 
da certeza de que os bens 
públicos são da sociedade e 
não do governo.

E como é comum vermos 
governantes que confundem 
o público com o privado, com 
gastos inúteis e esbanja-
mento de verbas públicas em 
proveito próprio, ou usando 
a “máquina pública” para se 
manter no poder. E o pior: 

com eleitores aplaudindo e 
reelegendo.

É preciso difundir a noção 
clara de que todos nós somos 
contribuintes, e do direito 
da sociedade de exercer o 
controle sobre a atuação dos 
governantes.

Uma das propostas inova-
doras é compartilhar o co-
nhecimento sobre a gestão 
pública, o papel do Estado, 
por que ele existe, por que 
é definido o orçamento pú-
blico, quais são e por que 
existem os três poderes, a 
convivência desses poderes, 
de onde se originam, como 
se aplicam e a que se des-
tinam os recursos arreca-
dados, como são eleitas as 
prioridades para a socieda-
de, como são elaboradas as 
políticas públicas, como são 
avaliados os projetos e os 
resultados, e de que maneira 
se comporta a gestão das 
finanças do setor público.

Essa consciência somente 
será formada com o conhe-
cimento, pois não se pode 
avaliar nem criticar aquilo 
que não se conhece.

É fundamental que todos 
os brasileiros tenham acesso 
às escolas e às universida-
des, que tenham acesso às 
informações. O povo infor-
mado se torna forte para 
tomar as decisões corretas, 
definindo o que é melhor 
para si e para o seu país. 
Informação é poder.

Quando se pratica o voto 
responsável, sem troca de 
favores, construímos uma 
nação capaz de retribuir 
aos cidadãos a esperança 
na forma de uma vida dig-
na e decente, a esperança 
de dias melhores através da 
oferta de empregos onde o 
mérito possa ser premiado, e 
que o esforço individual seja 
recompensado por uma co-
locação no mercado de tra-
balho, sem a interferência 
eleitoreira.

Enfim, é a prática rotineira 
da cidadania que fará a mu-
dança que tanto queremos. E 
esta mudança está em nos-
sas mãos. 

“Tenho certeza que mais uma vez a verdade irá nos libertar”

PE: reprovação de Câmara supera a de Bolsonaro

Os que aprovam
De acordo com a pesquisa, 

31,7% dos pernambucanos apro-
vam o governo Bolsonaro e ape-
nas 25,8% gostam da gestão de 
Paulo Câmara. 

Em cima do muro
De acordo com a Potencial, 

6,6% dos eleitores de Pernam-
buco ficam em cima do muro, 
na hora de avaliar Bolsonaro e 
9,8% no caso de Câmara 

Tem explicação
Após 16 anos de PSB no po-

der, o Estado bateu recorde de 
pobreza: 44% da população, diz 
Instituto Mobilidade e Desen-
volvimento Social (IMDS).

Registro no TSE
Assinada pelo estatístico e 

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

Saída de eventual substituto 
alegra Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, “gargalhou para den-
tro”, como se diz em política, 
com o vazamento de denúncia 
de assédio contra o presidente 
da Caixa. E anunciou a substituta 
antes de o presidente Jair Bol-
sonaro bater o martelo. Isso até 
deu sobrevida a Pedro Guima-
rães no cargo, um dos mais leais 
auxiliares do presidente. Inco-
modavam Guedes as frequentes 
referências a Guimarães como 
seu eventual substituto. 

Implosão
Pedro Guimarães não resis-

tiu à repercussão das denún-
cias, que se arrastou por toda 
a quarta-feira, até o desfecho 
do pedido de demissão.

Insustentável
Jair Bolsonaro tem grande 

estima por Guimarães, e ficou 
devastado. Mas fez ver ao ex-
-auxiliar que sua permanência 
no cargo estava inviabilizada.

Falta denunciar
Está por ser explicado o fato 

de as investigações, em curso 
há anos, não terem produzido 
denúncia formal à Justiça contra 
o acusado de assédio. 

Downgrade
O Ministério Público Eleitoral 

de São Paulo, que pegou no pé 
de Sergio Moro, irá questionar o 
domicílio eleitoral da ex-ministra 
Marina Silva, que diz ter acei-
tado “convite” do Rede, partido 
que fundou, para ser candidata a 
deputada federal em São Paulo? 
Se é para esperar, só sentados.

Tudo ok, cumpanhero
O prefeito de Porto Alegre, Se-

bastião Melo, foi assaltado em 
Brasília por um drogado que o 
ameaçou com faca para roubar-
-lhe o celular. Na lógica de Lula, 
está tudo bem, pois o viciado 
queria tomar uma cerveja. 

Missão difícil
O deputado José Medeiros 

(Pode-MT) reconheceu que o 
presidente Bolsonaro tem difi-
culdades para governar desde 
que assumiu. “Alguns ministros 
do Supremo fazendo tabela com 
a oposição... surreal”, disse.

Segurança em alta
Depois que o Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública confirmou 
queda nos homicídios no Brasil, 
o ministro Fábio Faria comemo-
rou lembrando que “é o menor 
registrado desde 2011, quando 
inicia a série histórica”.

Sem firmeza
Há articuladores certos de 

que o ex-vice-governador Már-
cio França (PSB) vai desistir de 
sua candidatura ao governo para 
apoiar o petista Fernando Ha-
ddad. No próprio PT de São Paulo 
há quem duvide muito.

Acerto de contas
As contas do governo Bolsona-

ro foram aprovadas pelo terceiro 
ano seguido, mas a presidente 

Presidente Jair Bolsonaro após entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, da Fox News

O pré-candidato ao governo de Pernambuco Danilo Cabral (PSB) deve manter distância do 
correligionário e atual governador Paulo Câmara caso queira melhorar suas chances na eleição 
de outubro. Pesquisa realizada pelo Instituto Potencial Inteligência revela que Câmara é mais 
mal avaliado pelos pernambucanos que Jair Bolsonaro: 64,8% desaprovam governador, enquanto 
61,7% desaprovam o presidente. 

do Tribunal de Contas da União 
(TCU), Ana Arraes, preferiu ofus-
car o fato “lacrando” sobre assé-
dio na Caixa.

Cenário incerto
Armando Monteiro lidera dis-

puta para o Senado por Per-
nambuco, mas o cenário está 
longe de ser definitivo. Segundo 
a Potencial Inteligência, quase 
metade dos votos é de eleitores 
indecisos, brancos ou nulos.

Crime no comando
O toque de recolher decretado 

em Alumínio (SP), cidade com 
menos de 20 mil habitantes, é, 
segundo Tarcísio Freitas, fruto 
da incapacidade do governo Ro-
drigo Garcia e João Doria. “Uma 
cidade inteira refém”, disse.

Pensando bem...
...exploração política é como 

exploração de petróleo, tudo de-
pende do “mercado”.

PODER SEM PUDOR
Ministro só com telex
Eduardo Portela era ministro 

da Educação, no governo João 
Figueiredo. Obrigado a pernoitar 
em São Paulo, porque o mau 
tempo fechou o aeroporto, ele 
foi direto para o hotel Maksoud 
e, na recepção, o empregado por-
tuguês exigiu pagamento anteci-
pado da diária. Mas não aceitou 
seu cheque, de Brasília. Um primo 
de Portela, Valdir Luciano, co-
chichou: “Esse é o ministro da 
Educação, Eduardo Portela.” O 
funcionário cortou, para explicar 
cartesianamente: “Não é, não. Se 
fosse, teria vindo um telex de 
Brasília fazendo reserva. Toda 
vez que vem ministro pra cá, vem 
telex. Não tem telex, então ele 
não é ministro.

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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O “Nosso Centro” visa ao 
resgate econômico da 
área, envolvendo ações 
de economia, turismo, his-
tória, empreendedorismo, 
cultura, arte e habitação

DIVULGAÇÃO
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O deputado é ferrenho defensor da ZFM

HOMENAGEM ZONA FRANCA DE MANAUS

Nesta quinta-feira (30), a 
empresária Bete Dezembro 
receberá o título de Cida-
dã Amazonense concedido 
pela Assembleia Legislativa 
do Amazonas. A propositu-
ra é da deputada estadual  
Alessandra Campelo (PSC).

Natural de Santo André 
(SP), Bete Dezembro en-
controu em Manaus a sua 
vocação e a sua razão de 
viver. Proprietária da Fá-
brica de Eventos, uma das 
produtoras mais conhe-
cidas do Brasil com mais 
de 20 anos no mercado, 
hoje ela desponta como 
um dos grandes nomes 
do empreendedorismo no  
show business. 

No passado, teve que su-
perar o preconceito de ser 
mulher e estar em um seg-
mento que é liderado quase 
sempre por homens.

No presente, teve que se 
reinventar ao ver o movi-
mento parar por causa da 
pandemia do coronavírus. 
E foi aí que ela despon-
tou no cenário nacional, 
passando a integrar a Four 
Even – um grupo de inves-
tidores de todo país que 
gerencia os shows de vários 
 artistas brasileiros.

No pós-pandemia, Bete 
segue ganhando desta-
que ao colocar Manaus 
na rota das turnês inter-
nacionais com o show 
da banda estadunidense 
Guns N’ Roses na Arena  
da Amazônia.

Com os shows e festi-
vais que promove na ca-
pital amazonense, além 
de estimular o cená-
rio artístico, a empresá-
ria também movimenta a  
economia local.

O deputado federal Marce-
lo Ramos (PSD-AM) reagiu à 
aprovação, na Câmara, do pro-
jeto de Lei no. 8438/2017, que 
estabelece que os celulares 
fabricados no Brasil devem 
disponibilizar receptores de 
sinais de radiofusão em Fre-
quência Modulada (FM).

A medida, segundo o parla-
mentar, interfere nos projetos 
de engenharia dos aparelhos, 
que são mundiais. Para ele, o 
PL pode provocar desempre-
go em massa não só no Ama-
zonas como em todo o país. 

“Obrigar a instalação de an-
tenas de rádios nos aparelhos 
de celular fabricados no país 
é algo muito perigoso para 
as indústrias do setor. Ima-
gine grandes multinacionais 
como a Samsung e a Apple 
terem de modificar os pro-
jetos dos seus aparelhos só 
para produzir para o Brasil. 

DIVULGAÇÃO

Bete Dezembro recebe 
título de cidadã do AM

Marcelo Ramos afirma que Governo 
mira polo de celulares em novo ataque 

Durante a sessão plená-
ria da Câmara Municipal 
de Manaus (CMM) desta 
quarta-feira (29), a Pre-

feitura de Manaus, via Instituto 
Municipal de Planejamento Ur-
bano (Implurb), fez apresenta-
ção aos vereadores do progra-

ma “Nosso Centro”, lançado pela 
gestão do prefeito David Almeida 
em 2021.

O assunto foi tema da Tribu-
na Popular, a convite do verea-
dor William Alemão (Cidadania), 
contando com a participação do 
diretor-presidente do Implurb , 
engenheiro Carlos Valente.

O “Nosso Centro” visa o resgate 
econômico da área, envolvendo 
ações de economia, turismo, his-
tória, empreendedorismo, cultu-
ra, arte e habitação. São três eixos 
de atuação: “Mais Vida”, “Mais 
Negócios” e “Mais História”.

Antes da apresentação do 
“Nosso Centro”, Valente falou 
um pouco sobre a administra-

ção frente ao Implurb, mos-
trando índices e indicadores do 
órgão, como número de alva-
rás de construção, certidões de 
Habite-se expedidas, volume de 
área construída e detalhes do  
licenciamento urbano.

Nas ações de revitalização pre-
vistas, os vereadores puderam 
conhecer mais detalhes da pri-
meira grande área vertical de 
entretenimento, lazer, contem-
plação e negócios às margens 
do rio Negro, no início da avenida 
7 de Setembro, na ilha de São 
Vicente, a ser construído pela 
Prefeitura de Manaus, o parque  
Mirante da Ilha.

“As intervenções celebram as 

histórias do centro histórico e 
seu patrimônio, visando devol-
ver a vibração do movimento de 
residentes e visitantes do Centro, 
com mais lazer, negócios, cultura, 
atividades e eventos públicos. São 
ações da gestão do prefeito David 
Almeida, que têm o objetivo de dar 
melhor qualidade de vida e que 
no futuro terão muitas atividades 
voltadas ao turismo, gastronomia, 
artesanato, entre outros”, disse 
Carlos Valente.

O vereador William Alemão, au-
tor do convite para a tribuna, é 
presidente da 10ª Comissão de 
Turismo, Indústria, Comércio, De-
senvolvimento Econômico, Tra-
balho e Renda da CMM.

“Temos o desafio de retomar 
a pujança do Centro e ajustar 
o espaço, para que as pessoas 
possam ter espaços públicos de 
qualidade e onde contemplem a 
beleza da natureza e do nosso rio, 
equilibrando com o comércio, ha-
bitação e patrimônio”, comentou 
o engenheiro.

O parlamentar Antônio Peixoto 
(Pros) aproveitou para comentar 
sobre a ousadia do programa e 
a expectativa de que os projetos 
possam ser executados dentro 
dos cronogramas, para que a po-
pulação tenha acesso às inova-
ções urbanas e reabilitação na 
região da capital, no mais breve 
tempo possível.

O assunto foi tema 
de Tribuna Popular

Programa da Prefeitura é 
apresentado na Câmara 

A consequência desse proje-
to pode ser fechamento das 
fábricas no nosso país para 
importação dos aparelhos”, 
diz Ramos, lembrando que 
essa pode ser uma alternativa 
às empresas, já que os pro-
dutos importados não serão  
submetidos à lei.

Recurso ao plenário
Marcelo Ramos informou 

que já está pronto um re-

curso ao plenário da Câmara 
para que a medida seja revista. 
“Já colhemos as assinaturas 
necessárias para o recurso, 
que tem autoria do deputa-
do Gilson Marques (Novo-SC), 
e estamos trabalhando para 
apresentá-lo nesta quinta-
-feira, 30, de modo a rever-
ter essa obrigatoriedade, em 
proteção aos empregos dos 
amazonenses e dos brasilei-
ros”, revelou.
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Bolsonaro escolhe Daniella 
Marques para presidir Caixa 

O presidente Jair Bolsonaro 
escolheu uma mulher para 
assumir a presidência da Cai-
xa Econômica Federal no lu-

gar de Pedro Guimarães, acusado de  
assédio sexual por um grupo de 
funcionárias do banco. 

A escolhida foi Daniella Mar-
ques. Considerada o “braço di-
reito” do ministro Paulo Guedes, 
ela comanda, desde fevereiro de 
2022, a Secretaria de Produtivi-
dade e Competitividade do Mi-
nistério da Economia.

O presidente da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), Pedro Gui-
marães, oficializou a demissão 
por meio de carta entregue ao 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
na tarde desta quarta-feira (29).

Guimarães é alvo de diversas 
denúncias de assédio sexual por 
servidoras da Caixa.

 “É uma situação cruel, injus-
ta, desigual e que será corri-
gida na hora certa com a for-
ça da verdade”, argumenta ele  
no documento.

Pedro Guimarães negou as 
denúncias, ressaltou conquistas 
durante sua gestão e disse prezar 
pela “garantia da igualdade de gê-
neros” e pela “liderança feminina 
em todos os níveis da empresa”.

Ele estava à frente do banco des-
de o início do governo Bolsonaro, 
em 2019. A investigação corre sob 
sigilo no Ministério Público Fede-
ral (MPF). Depois de as denún-
cias virem a público, a presidente 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), ministra Ana Arraes, também 
determinou que a corte fiscalize 
os mecanismos de “prevenção e 
combate” ao assédio existente na 
Caixa Econômica Federal.

Quem é Daniella Marques
Formada em administração 

DIVULGAÇÃO

pela PUC do Rio de Janeiro, a 
nova presidente da Caixa tem 
vasta experiência no mercado 
financeiro, onde atuou por 20 
anos antes de entrar no governo.

Ela foi sócia de Guedes na Bo-
zano Investimentos, também na 
capital fluminense. Deixou a ges-
tora em 2019 para ir trabalhar 
com o ministro da Economia no 
governo, inicialmente como as-
sessora especial.

Veja a íntegra da carta de Pedro 
Guimarães:

“À população brasileira e, em 
especial, aos colaboradores e 
clientes da CAIXA:

A partir de uma avalanche de 
notícias e informações equivo-
cadas, minha esposa, meus dois 
filhos, meu casamento de 18 anos 
e eu fomos atingidos por diversas 

acusações feitas antes que se 
possa contrapor um mínimo de 
argumentos de defesa. É uma 
situação cruel, injusta, desigual e 
que será corrigida na hora certa 
com a força da verdade.

Foi indicada a existência de 
um inquérito sigiloso instaurado 
no Ministério Público Federal, 
objetivando apurar denúncias 
de casos de assédio sexual, no 
qual eu seria supostamente in-
vestigado. Diante do conteúdo 
das acusações pessoais, gra-
ves e que atingem diretamente 
a minha imagem, além da de 
minha família, venho a público  
me manifestar.

Ao longo dos últimos anos, des-
de a assunção da Presidência 
da CAIXA, tenho me dedicado 
ao desenvolvimento de um tra-
balho de gestão que prima pela 

garantia da igualdade de gêneros, 
tendo como um de seus princi-
pais pilares o reconhecimento da 
relevância da liderança feminina 
em todos os níveis da empre-
sa, buscando o desenvolvimento 
de relações respeitosas no am-
biente de trabalho e por meio  
de meritocracia.

Como resultados diretos, além 
das muitas premiações recebi-
das, a CAIXA foi certificada na 6ª 
edição do Programa Pró-Equi-
dade de Gênero e Raça, do Mi-
nistério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MMFDH), 
além também de ter recebido o 
selo de Melhor Empresa para 
Trabalhar em 2021 – Great Pla-
ce To Work®️, por exigir de seus 
agentes e colaboradores, em to-
dos os níveis, a observância dos 
pilares Credibilidade, Respeito, 

Diante das incertezas que ainda cer-
cam a COVID-19 e sem um tratamento efi-
caz que modifique o seu curso, a adoção 
de medidas de proteção é imprescindível 
no gerenciamento da pandemia e dentre 
estas, o desenvolvimento de vacinas é 
fundamental para o controle da infecção. 
A velocidade para o desenvolvimento de 
vacinas contra o SARS-CoV-2 é inédita 
e uma variedade de plataformas tecno-
lógicas têm sido testadas globalmente. 

De acordo com a OMS, até o dia 29 de 
dezembro de 2020, existiam 172 vacinas 
contra COVID-19 em desenvolvimento na 
fase pré-clínica e 60 vacinas candidatas 
em fase de pesquisa clínica. O documento 
que operacionaliza o plano nacional bra-
sileiro de vacinação contra a COVID-19, no 
Brasil 13 vacinas se encontram em ensaios 
clínicos de fase III e uso emergencial  
na população.  

A despeito do processo de vacinação 
ser, em regra, revestido de segurança e 
eficácia, é crescente em escala mundial 
o fenômeno da hesitação vacinal, que 
se caracteriza pela recusa ou atraso em 
aceitar as vacinas. Existem alguns estu-
dos sobre a aceitação da vacina contra a 
COVID-19, os quais apontam que países 
como China, Equador, Brasil, Malásia, 
Indonésia, Coréia do Sul, Sul da África, 
Dinamarca e Reino Unido, apresentam 
aceitação variando entre 65 a 97%. Por 
outro lado, a Rússia e França têm taxas 
de aceitação entre 55 a 62%. 

Em primeiro lugar, sabe-se que as va-
cinas em geral só funcionam se a grande 
maioria da população for vacinada. Por 

isso, a falta de confiança, diga-se de pas-
sagem infundada, nas vacinas COVID-19 
representa ameaças diretas e indiretas 
à saúde e dificulta, muito, o combate  
à pandemia.  

Mas por que motivo as pessoas estão 
tão indecisas?  

A hesitação vacinal (ou indecisão) é ca-
racterizada como um “atraso na aceitação 
ou recusa de vacinas seguras, apesar da 
disponibilidade de serviços de vacinas”, 
e é causada por diversos fatores, como 
contexto sociodemográfico ou desinfor-
mação e teorias da conspiração.  

De um modo geral, a hesitação parece 
ser mais comum entre mulheres, que 
hesitam cerca de 6% a mais que os ho-
mens, entre grupos mais jovens, com 14% 
a mais de hesitação, e entre pessoas com 
menor nível de escolaridade, com uma 
diferença de 11% entre indivíduos com en-
sino superior completo em comparação 
a quem não tem ensino superior. Uma 
menor aceitação também foi encontrada 
nas imunizações infantis em minorias 
étnicas e entre grupos religiosos, sendo 
os muçulmanos e budistas os grupos com 
as maiores taxas de recusa.  

A hesitação vacinal é, portanto, um 
grande obstáculo no combate à CO-
VID-19, devemos combater a desinfor-
mação com informação. Assim, quem 
sabe alcançaremos a cobertura vacinal 
adequada mais facilmente e poderemos 
deixar no passado as milhares de mortes 
diárias, o distanciamento social, o uso 
de máscaras e, enfim, retornaremos às 
nossas vidas “normais”.  

 A escolhida foi Daniella 
Marques. Considerada o 
“braço direito” do minis-
tro Paulo Guedes

A nova presidente da Caixa tem vasta experiência no mercado financeiro

Governo envia ao TSE lista de 
militares que fiscalizarão eleições

DIVULGAÇÃO

Chefe da equipe será o coronel do Exército Marcelo Nogueira

O ministro da Defesa, general 
Paulo Sérgio Nogueira, enviou 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) ofício com os nomes dos 
técnicos militares que repre-
sentarão as Forças Armadas 
como entidades fiscalizadoras 
nas eleições.

Ao todo, 10 pessoas, sendo 
quatro do Exército, três da Ae-
ronáutica e três da Marinha, vão 
compor o grupo. O chefe da 
equipe será o coronel do Exército 
Marcelo Nogueira de Sousa.

 Em meio aos conflitos das 
Forças Armadas com o TSE, o 
ministro da Defesa foi cortês 
no documento endereçado ao 
presidente da Corte eleitoral, 
ministro Edson Fachin:

“Aproveito a oportunidade 
para agradecer a Vossa Exce-
lência pelas manifestações de 
apreço e de consideração, bem 
como renovo a permanente 
interlocução deste Ministério 
com a Corte Eleitoral, tendo 
como maior propósito contri-
buir para fortalecer o processo 
eleitoral brasileiro”, afirmou.

TRIBUNAL ELEITORAL   

Prestígio
No início deste mês, Nogueira 

chegou a afirmar que as Forças 
Armadas não se sentiam “devida-
mente prestigiadas” por seu tra-
balho no grupo de transparência 
das eleições criado pelo tribunal.

“Até o momento, reitero, as Forças 
Armadas não se sentem devidamen-
te prestigiadas por atenderem ao 
honroso convite do TSE para integrar 
a CTE”, assinalou Nogueira em ofício.

Em 20 de junho, o ministro da 
Defesa enviou ofício para o mi-

nistro Edson Fachin no qual pe-
diu uma reunião exclusiva entre 
técnicos das Forças Armadas e a 
Corte Eleitoral para tratar da parte 
operacional das eleições.

Na ocasião, Nogueira também 
solicitou a indicação de um servidor 
da Corte para servir como “ponto 
de contato” para os técnicos milita-
res que farão parte da fiscalização 
das urnas eletrônicas durante as 
eleições deste ano. E, nesta quarta-
-feira, os nomes que participarão 
do grupo chegaram ao TSE.

COVID 19: E A HESITAÇÃO VACINAL 

Imparcialidade e Orgulho.
Essas são apenas algumas das 

importantes conquistas reali-
zadas nesse trabalho, sempre 
pautado pela visão do respeito, 
da igualdade, da regularidade e 
da meritocracia, buscando ofe-
recer o melhor resultado para a 
sociedade brasileira em todas as 
nossas atividades.

Na atuação como Presidente 
da CAIXA, sempre me empenhei 
no combate a toda forma de as-
sédio, repelindo toda e qualquer 
forma de violência, em quaisquer 
de suas possíveis configurações. 
A ascensão profissional sempre 
decorre, em minha forma de ver, 
da capacidade e do merecimento, 
e nunca como qualquer possibi-
lidade de troca de favores ou de 
pagamento por qualquer vanta-
gem que possa ser oferecida.

As acusações noticiadas não são 
verdadeiras! Repito: as acusações 
não são verdadeiras e não refle-
tem a minha postura profissional 
e nem pessoal. Tenho a plena 
certeza de que estas acusações 
não se sustentarão ao passar por 
uma avaliação técnica e isenta.

Todavia, não posso prejudicar 
a instituição ou o governo sendo 
um alvo para o rancor político 
em um ano eleitoral. Se foi o 
propósito de colaborar que me 
fez aceitar o honroso desafio de 
presidir com integridade absolu-
ta a CAIXA, é com o mesmo pro-
pósito de colaboração que tenho 
de me afastar neste momento 
para não esmorecer o acervo de 
realizações que não pertence a 
mim pessoalmente, pertence a 
toda a equipe que valorosamente 
pertence à CAIXA e também ao 
apoio de todos as horas que sem-
pre recebi do Senhor Presidente 
da República, Jair Bolsonaro.

Junto-me à minha família para 
me defender das perversidades 
lançadas contra mim, com o co-
ração tranquilo daqueles que não 
temem o que não fizeram.

Por fim, registro a minha 
confiança de que a verdade  
prevalecerá”.



Manaus, quinta-feira 30 de junho de 2022

Brasileiro gasta hoje R$ 10 mil a 
mais para comprar carro popular 
Hoje, o comprador teria 
que desembolsar qua-
se R$ 10 mil a mais do 
que no ano passado

DIVULGAÇÃO

A taxa básica de juros 
(Selic) em 13,25% ao 
ano encareceu muito o 
crédito e as prestações 

ao consumidor final, adian-
do os planos de muita gente 
de comprar um bem financia-
do, como um veículo, alertam  
os especialistas.

No caso de quem pensa em 
comprar um carro popular, por 
exemplo, a conta fica bem sal-
gada: hoje, o comprador teria 

que desembolsar quase R$ 10 
mil a mais do que no ano passa-
do para adquirir um automóvel 
popular. Vale lembrar que, em 
março de 2021, a Selic estava em 
2,65% ao ano. Esta taxa serve 
de base para os juros cobrados 
pelo mercado em empréstimos 
e financiamentos. 

Em termos de números médios, 
a taxa de juros mensal média das 
instituições financeiras, em mar-
ço do ano passado, era de 1,64% 
ao mês (21,88% ao ano). Atual-
mente, a média (já considerando 
o mês de junho) é de 2,17% ao mês  
(29,79% ao ano).

Isso encarece bastante 
o financiamento e tor-
na as prestações 
mais elevadas. 

Em geral, a tabela mais comum 
para o financiamento de veículos 
é a Price, que tem o valor da par-
cela constante — explica o eco-
nomista Caio Ferrari, professor  
do Ibmec RJ. 

Ele conta que, em março do 
ano passado, olhando os ju-
ros mais baixos (patamar mí-
nimo), era possível financiar 
um automóvel a 0,85% ao  
mês (10,74% ao ano). 

Atualmente, a taxa mais baixa 
que o consumidor encontra é de 
1,16% ao mês (14,91% ao ano).

Como exemplo, podemos olhar 
para um financiamento de R$ 
50 mil pelo prazo de 48 meses. 
Em março de 2021, em média, 
a prestação ficaria por volta de 
R$ 1.500, com um custo total de 
R$ 72 mil. Atualmente, o mesmo 
financiamento teria uma pres-
tação de R$ 1.700. em média, 
com custo total de R$ 81 mil, 

Governo Central tem segundo maior déficit registrado no último mês
DIVULGAÇÃO

Resultado primário ficou negativo em R$ 39,2 bilhões
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A antecipação do décimo 
terceiro para os aposentados 
e os gastos com o Auxílio Bra-
sil fizeram as contas públicas 
registrarem o segundo maior 
resultado negativo para me-
ses de maio.

No mês passado, o Gover-
no Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central) registrou déficit pri-
mário de R$ 39,213 bilhões. 
Esse é o segundo maior déficit 
para o mês desde o início da 

série histórica, em 1997, só per-
dendo para maio de 2020, no iní-
cio da pandemia de covid-19. 

O resultado veio pior que o 
esperado pelas instituições fi-
nanceiras. Segundo a pesquisa 
Prisma Fiscal, divulgada todos 

os meses pelo Ministério da Eco-
nomia, os analistas de mercado 
esperavam resultado positivo de 
R$ 23,1 bilhões em maio.

Em relação a maio do ano pas-
sado, o déficit primário cresceu 
68,1%, descontada a inflação 
oficial pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Graças aos superávits 
obtidos em janeiro e abril, o 
Governo Central acumula re-
sultado positivo de R$ 39,213 
bilhões nos cinco primeiros  
meses de 2022,

O resultado primário represen-
ta a diferença entre as receitas 
e os gastos, desconsiderando o 
pagamento dos juros da dívida 
pública. Apesar do superávit acu-
mulado no ano, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) estipula 
meta de déficit primário de R$ 
170,5 bilhões para este ano.

No fim de maio, o Relatório Bi-
mestral de Receitas e Despesas 
reduziu a estimativa de déficit para 
R$ 65,5 bilhões, mas o valor levado 
em conta para o cumprimento das 
metas fiscais é o da LDO. 

Arrecadação atípica
O déficit de maio ocorreu por-

que as despesas cresceram em 

ritmo maior que as receitas. 
No mês passado, as receitas 
líquidas cresceram 8,1% em re-
lação a maio do ano passado em 
valores nominais. Descontada 
a inflação pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), no entanto, houve 
queda de 3,3%. As despesas 
totais cresceram 20,6% em va-
lores nominais e 7,9% na mesma 
comparação, após descontar a 
inflação.

A queda na receita líquida 
pode ser explicada pela arreca-
dação federal recorde em abril, 
que elevou as transferências da 
União para estados e municí-
pios em maio. Ao desconsiderar 
os repasses a governos locais, 
a receita bruta subiu 18% em 
valores nominais e 5,6% des-
contada a inflação em maio, na 
comparação com o mesmo mês 
de 2021.

Além da transferência a es-
tados e municípios, as con-
tas públicas começaram a 
sentir os efeitos das deso-
nerações concedidas pelo 
governo. A arrecadação do 
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) caiu R$ 1,8  
bilhão em maio. 

O recomendável é 
aguardar a queda 
dos juros e o retorno 
da tabela de carros

aproximadamente.
“Isso significa que o consumi-

dor pagaria uma diferença de R$ 
200 na prestação e de quase R$ 
10 mil no valor total. Ainda se 
olharmos para as taxas mínimas 
do mercado, a diferença é signi-
ficativa, de aproximadamente R$ 
100 a mais todo mês na prestação 
e de R$ 5 mil a mais de custo do 
financiamento., pontua Ferrari 

O recomendável, diz Ferrari, 
é aguardar a queda dos juros e 
o retorno da tabela de carros a 

um patamar viável para 
que se possa adquirir 

o automóvel.

NEGATIVADO  
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Após duas décadas, nota de R$ 20 
perde valor de compra no país 

Parece que foi ontem, mas 
já se passaram duas déca-
das desde que a nota de 
R$ 20 foi lançada. De lá 

para cá, além do visual da cédula, 
repaginado em 2012, muita coisa 
mudou, principalmente o que é 
possível comprar com esse valor.

Se atualizada pela inflação, que 
corrói o poder de compra dos 
brasileiros, a cédula do mico-
-leão-dourado deveria valer hoje 
R$ 69, de acordo com o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor  
Amplo (IPCA). 

Em 2002, o salário mínimo subiu 
de R$ 180 para R$ 200. Os R$ 20, 
portanto, representavam 10% da 
renda de quem ganhava o piso 
nacional. Agora, o valor equivale 
a 1,65% dos atuais R$ 1.212.

Dados do Índice Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
também mostram que, nestes 
20 anos, o carrinho de super-
mercado ficou 360% mais caro, e 
a lista de compras paga naquela 
época com R$ 20 foi minguando.

O poder de compra encolheu 
bastante. A inflação acumu-
lada é de 254% pelo IPCA e, 
com isso, a realidade dos pre-
ços se alterou brutalmente. É 
como se a gente multiplicasse 
o preço dos produtos por qua-
tro. A nota de R$ 20 compra 
muito menos diante de uma  
inflação tão alta.

Em termos reais, se a gen-
te a divide pela inflação acu-

DIVULGAÇÃO

Em 2002, o salário míni-
mo subiu de R$ 180 para 
R$ 200. Os R$ 20, por-
tanto, representavam 
10% da renda nacional

A inflação acumulada é de 254% pelo IPCA e, com isso, a realidade dos preços se alterou brutalmente

mulada, é como se ela com-
prasse algo equivalente a R$ 
5,65 atuais, calcula André 
Braz, economista da Fundação  
Getulio Vargas (FGV). 

O que era possível comprar
Um encarte de supermercado 

do dia do lançamento da cédula, 
em 27 de junho de 2002, mostrava 
que com R$ 20 era possível com-

prar 1 kg de alcatra ou contrafilé, 
5kg de arroz, 1kg de feijão, 1kg de 
açúcar, 500g de café, uma lata 
de leite em pó, um pacote de 1kg 
de sabão em pó, um sabonete e 
um detergente de 500ml. Ainda 
sobravam R$ 0,06.

Já no encarte desta semana da 
mesma rede de supermercados, é 
possível comprar apenas 500g de 
café e um frasco de detergente, 

ou um pacote de 5 kg de arroz 
e outro de 1kg de açúcar, neste 
caso, ainda completando R$ 0,94.

Ainda segundo o folheto da 
época, uma embalagem de 500g 
de achocolatado custava R$ 2,37. 
Com R$ 20, era possível comprar 
quase dez unidades. De lá para 
cá, a mesma marca diminuiu a 
lata, hoje com 370g, vendida por 
R$ 7,19. O consumidor não con-

seguiria comprar três unidades.
Uma lata de azeite de 500ml 

custava R$ 4,56 em 2002. Assim, 
uma cédula de R$ 20 pagava 
quatro unidades. Hoje, um vidro 
de 400ml sai por R$ 17,98.

O quilo do filezinho (sassami) 
de frango, que na época saía 
por R$ 4,39, hoje é vendido por 
R$ 11,98, considerando a marca 
mais barata.

Reajustes de benefícios ficam abaixo 
da inflação para trabalhadores

Prazo para declaração 
anual do MEI termina hoje

DIVULGAÇÃO

Empresas optam por outros métodos de benefícios em tempos de crise

Os reajustes médios 
dos vale-alimentação e 
tíquete refeição dos tra-
balhadores brasileiros 
ficaram abaixo da infla-
ção, no primeiro trimestre 
deste ano. Segundo dados 
captados pela empresa de 
benefícios Sodexo, para o 
vale-alimentação, houve 
alta média de 10,08%.

Para o tíquete-refei-
ção, o valor médio su-
biu 7,42%. Entretanto, a 
inflação medida pelo Ín-
dice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), 
acumulada em 12 meses 
até março de 2022, foi de 
11,30%. Já o Ìndice Nacio-
nal de Preços ao Consu-
midor (INPC) foi de 11,73,  
no mesmo período. 

Ainda segundo o levan-
tamento feito pela em-
presa, as pequenas e as 
médias empresas (PMEs) 
elevaram o valor médio 
do vale-alimentação em 
7,07%, e as grandes em-
presas, em 10,84%. Para 
o vale refeição, as PMEs 
corrigiram o valor em 
7,01%, e as grandes cor-
porações, em 6%.

As maiores médias do 
tíquete-alimentação fo-
ram verificadas no Su-

ADAPTAÇÃO IMPOSTO DE RENDA

deste, com R$ 518,24. 
Em seguida aparecem, 
Centro-Oeste, com R$ 
463,04; Sul, com R$ 
453, 72; Nordeste, com 
R$ 444,21; e Norte, com 
R$ 431, 52.

Os trabalhadores da 
região do Centro-Oeste 
foram os que obtiveram 
maior valor médio no sal-
do do benefício-alimen-
tação nos três primeiros 
meses deste ano, com R$ 
534,41. Em seguida apa-
recem os colaboradores 
das regiões Sul, com R$ 

528,64; Norte, com R$ 
433,19; Nordeste, com R$ 
409,35; e Sudeste, com 
R$ 392,76. 

Na avaliação Rodrigo 
Somogyi, diretor de Pro-
dutos da Sodexo Benefí-
cios e Incentivos, em tem-
pos de crise e inflação alta, 
as empresas têm optado 
por oferecer aumentos 
maiores nos benefícios, 
como vale-alimentação e 
tíquete-refeição, do que 
reajuste salarial. Além 
disso, os benefícios po-
dem ser utilizados como 

estratégia para atrair e 
reter talentos.

“As empresas enten-
dem que produtividade 
de seus colaboradores 
está diretamente ligada 
à qualidade de sua ali-
mentação. Com a inflação 
cada vez mais acelerada, 
atingindo principalmen-
te o segmento de ali-
mentos, as pessoas têm 
enfrentado diariamente 
o desafio de conseguir 
manter uma refeição 
dentro do orçamento”,   
opinia Somogyi.

Microempreendedores 
Individuais (MEIs) têm 
até esta quinta-feira (30) 
para fazer a declaração 
anual do Imposto de 
Renda, data-limite para 
que sejam registrados o 
ajuste de rendimentos 
relativos a 2021.

Inicialmente o prazo 
acabaria em 30 de maio, 
mas, assim como o ca-
lendário do IR de pessoa 
física foi prorrogado, o 
cronograma para a en-
trega da Declaração Anual 
Simplificada para o Micro-
empreendedor Individual 
(DASN–Simei) também  
foi alterado 

Devem declarar todos os 
contribuintes que abriram 
um CNPJ MEI até dezem-
bro de 2021, independen-
temente do valor faturado. 
Quem deu baixa MEI e fe-
chou a pessoa jurídica em 
algum momento do ano 
passado também deve 
prestar contas à Receita 
Federal, para informar da-
dos sobre os meses an-
teriores ao fechamento, 
quando o negócio ainda 
estava ativo.

A maneira mais fácil é 
levantar todas as notas 
fiscais emitidas no ano 
anterior. Portanto, o MEI 

precisa realizar um con-
trole de notas fiscais ao 
longo do tempo. Vale ali-
mentar constantemente 
uma planilha de Excel com 
esses dados. 

Quem não entregar a de-
claração até a data-limite 
precisa pagar uma multa 
de, no mínimo, R$ 50. O 
boleto para pagamento é 
gerado no momento da 
transmissão da declara-
ção e pode ser impresso 
com o recibo de entre-
ga da DASN-Simei. Se o 
pagamento for realizado 
em até 30 dias, a multa é 
reduzida em 50%. 

Sobre MEI 
MEI significa Microeem-

prendedor Individual, ou 
seja, um profissional autô-
nomo. Quando você se ca-
dastra como um, você pas-
sa a ter CNPJ, ou seja, tem 
facilidades com a abertura 
de conta bancária, no pe-
dido de empréstimos e na 
emissão de notas fiscais, 
além de ter obrigações 
e direitos de uma pes- 
soa jurídica 

O cálculo corresponde a 
5% do limite mensal do 
salário mínimo e mais R$ 
1,00 (um real), a título de 
ICMS, , a título de ICMS. 
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Procissão fluvial para São 
Pedro reúne fiéis em Manaus 
O evento acontece anu-
almente e está comple-
tando 73 anos em 2022. 
Tema convoca reflexão 
sobre os momentos de 
dura violência em Manaus

MAIARA RIBEIRO

Com o tema “Fé, Justiça e 
Paz”, a procissão fluvial 
em homenagem a São 
Pedro aconteceu, nesta 

quarta-feira (29), convidando 
para a reflexão sobre os mo-
mentos de dura violência em 
Manaus. O evento foi realizado 
pela Paróquia de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro e o trajeto 
teve início e fim no Terminal 
Pesqueiro do bairro Educandos, 
passando ainda pela Ponte do  
Rio Negro.

O evento acontece anualmen-
te, está completando 73 anos em 
2022 e teve o primeiro bom pú-
blico após a pandemia. A imagem 
de São Pedro foi transportada em 
uma lancha pelos fiéis e a pro-
cissão foi conduzido pelo Padre 
Amarildo Luciano. 

Em 2021, por conta da pande-
mia, a procissão aconteceu de 
forma restrita, com participação 
apenas da equipe de apoio da 
arquidiocese, além da equipe  
de transmissão.

Presença de fiéis
Dada a sua importância, os fiéis 

que não puderam estar presentes 
nas embarcações optaram por 
acompanhar o translado pelas 
redes sociais da Arquidiocese 
e pelo entorno onde passavam  

DIVULGAÇÃO/ARQUIDIOCESE

Embarcações saíram do Terminal Pesqueiro do Educandos e também passaram pela Ponte Rio Negro, onde fiéis aguardaram as homenagens

Suspeito de matar servidora 
é preso preventivamente

Corpo é encontrado 
com marcas de facadas

REPRODUÇÃO

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, disse que o caso já está elucidado

DA REDAÇÃO

O agente de portaria Caio 
Claudino, de 24 anos, as-
sassino confesso da ser-
vidora do TRT, Silvanilde 
Ferreira, teve a prisão tem-
porária convertida para pri-
são preventiva, na tarde 
desta terça-feira (29). O 
crime causou grande re-
percussão na capital, devi-
do a brutalidade com que 
a mulher foi assassinada. 

O assassino estava preso 
temporariamente desde o 
dia 31 de maio após ter con-
fessado o crime, relatando 
à polícia que estava sob 
o efeito de entorpecentes 
no dia do fato. Dias de-
pois, Caio mudou a versão 
para sua defesa informan-
do que não teria cometido  
o homicídio.

De acordo com o titular 
da Delegacia Especializa-
da em Homicídios e Se-
questros (DEHS), delegado 

PRISÃO HOMICÍDIO

Ricardo Cunha, diante de 
todos os materiais levan-
tados pelas equipes de in-
vestigações, todas as pro-
vas apontavam a autoria 
do crime para o agente  
de portaria. 

Ainda conforme a autori-
dade com a prisão preven-
tiva decretada, o crime está 
elucidado, porém, ele ainda 
irá encaminhar o caso para 

a Justiça.
A servidora pública do 

Tribunal Regional do Tra-
balho da 11ª Região Silvanil-
de Ferreira, foi encontra-
da sem vida, pela sua filha 
Stephanie Veiga, na noite 
do dia 21 de maio (sábado). 
Ela foi assassinada dentro 
do próprio apartamento 
localizado no bairro Ponta 
Negra, na Zona Oeste.

A filha da servidora re-
latou à polícia que estava 
fora de casa quando re-
cebeu uma mensagem de 
emergência da mãe. 

Ao retornar para casa na 
companhia do namorado 
Igor Gabriel Melo e Silva, 
Stephanie encontrou a 
mãe jogada de bruços sob 
uma poça de sangue no 
chão da sala.

   Suyanne Lima

Um corpo do sexo 
masculino foi encon-
trado com marcas de 
esfaqueamento nas 
costas e peito, nes-
ta quarta-feira (29), 
por volta das 11h, na 
avenida do Futuro, na 
Zona Centro-Oeste de 
Manaus.

De acordo com a 
equipe da 17° Coum-
panhia Interativa Co-
munitária (Cicom), o 
corpo foi encontrado 
por um catador de 
açaí que passou pelo 
local e avistou o ca-
dáver coberto por  
uma lona.

“Ao que parece esse 
corpo foi apenas ‘de-
sovado’ nesta área de 
mata. Isso é incomum 
de acontecer aqui no 
local, é um fato iso-
lado. Ninguém reco-
nheceu o corpo do 
homem.  Isolamos a 
área e vamos intensi-

ficar o patrulhamen-
to aqui na região”, 
explicou o tenente E. 
Carlos do Comando 
de Policiamento da 
Zona Centro-Oeste  
de Manaus.

O corpo foi periciado 
e foram identificadas 
duas perfurações por 
arma branca, sendo 
uma no peito e a ou-
tra nas costas. A vítima 
tem duas tatuagens, 
sendo uma nas cos-
tas e outra no braço 
direito.

O corpo do homem 
será encaminhado ao 
Instituto Médico Legal 
onde vai passar por 
exame de necrópsia. 
O corpo irá aguardar 
por reconhecimento 
dos familiares. O caso 
será investigado pela 
Delegacia Especiali-
zada em Homicídios  
e Sequestros (DEHS).

O local, segundo in-
formações de pessoas 
que estavam 

as embarcações.
Dona Iolanda e seu Francisco, 

casados há 52 anos, não pude-
ram estar nas embarcações por 
causa da alta no combustível, 
mas não deixaram de prestigiar o 
evento. Eles vieram do município 
de Iranduba e esta é a primeira 
vez, depois da pandemia, que o 
casal pôde ver uma procissão 
presencialmente, sobre a Ponte 
Rio Negro.

“Mesmo com todas as dificul-
dades da pandemia, eles ainda 

puderam organizar os barcos 
para que a gente pudesse vir 
homenagear o nosso padroeiro. 
Então, isso é motivo de gran-
de alegria para nós”, relatou  
dona Iolanda. 

Dona Iolanda também salien-
tou que a Covid-19 não acabou 
e, por isso, eles optaram por 
acompanhar a procissão fluvial 
na Ponte do Rio Negro. A Capita-
nia dos Portos esteve presente 
durante todo o trajeto para 
direcionar as embarcações e 

evitar acidentes.

Importância do Santo
São Pedro é considerado o pri-

meiro bispo de Roma, ou seja, foi 
o primeiro Papa da Igreja Católica. 
Também é o patrono dos viúvos, 
dos porteiros e dos pescadores, 
pois ele era pescador e andava 
com Jesus. Além disso, foi a Pedro 
que Cristo confiou entregar a sua 
Igreja, para cuidar e pastorear 
nesta terra.

Quando Pedro se encontrou 

com Jesus, o Senhor o chamou de 
Cefas, do aramaico Kefa’, que sig-
nifica “rocha” ou “pedra”, que em 
sua forma grega é Petros, ou seja, 
Pedro (João 1:42). O significado 
desse título se refere ao fato de 
que Pedro se tornaria firme como 
uma rocha, em vez de uma pessoa 
com temperamento inconstante. 
Vale lembrar também que Pedro 
foi o discípulo que pediu para 
encontrar Jesus andando sobre 
as águas, conforme descrito no 
livro de Mateus 14:28.
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PF reconstitui crime no Vale 
do Javari junto de assassinos

A verba vai atender as 
mais de 500 unida-
des de ensino da rede 
municipal, que somam 
quase 267 mil alunos

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, realizou o lança-
mento oficial do Programa 
Orçamento na Escola (Pro-

esc) de 2022. Cerca de R$10,2 mi-
lhões vão garantir o funcionamento 
e melhorias na infraestrutura física 
e pedagógica das escolas adminis-
tradas pela Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). O evento de 
lançamento aconteceu na sede da 
pasta, localizado no bairro Parque 
10 de Novembro, Zona Centro-Sul, 

REPRODUÇÃO

nesta quarta-feira (29).
Criado no ano passado, o Proesc 

é uma solução encontrada para a 
gestão financeira das escolas mu-
nicipais, que passam a ter autono-
mia para realizar pequenas manu-
tenções nas unidades escolares, ou 
com atividades educacionais que 
contribuam para a melhoria da 
qualidade dos serviços prestados 
à população.

De acordo com David Almeida, 
a iniciativa é mais um passo dado 
pela gestão municipal em busca 
de melhorar a qualidade do en-
sino básico prestado à população  
de Manaus.

“Eu estabeleço metas e cobro 
resultados. Manaus já tem a melhor 
saúde básica, a melhor economia, a 
melhor secretaria de empregos, a 
melhor Previdência do Brasil. Agora, 

temos como meta colocar a nossa 
cidade em destaque nacional como 
uma das melhores em educação 
básica. Estamos realizando investi-
mentos visando alcançar mais esse 
objetivo. Sabemos que a educação 
é a base da sociedade, então, a 
atual gestão da Prefeitura de Ma-
naus não irá medir esforços para 
conseguir elevar os nossos índices”, 
enfatizou Almeida, acompanhado 
da titular da Semed, Dulce Almeida.

A verba do programa irá atender 
as mais de 500 unidades de ensi-
no da rede municipal, que totali-
zam 266.562 mil alunos. O repas-
se para as instituições será de R$ 
38,06 por estudante matriculado  
na escola.

Entrega dos cartões
Para atender a demanda da 

Prefeitura de Manaus, o gerente 
geral do Banco do Brasil, Rai-
mundo Baía, responsável pelo 
escritório do setor público do 
Amazonas, explicou que a insti-
tuição teve que criar um serviço 
que disponibiliza a verba para as 
unidades de ensino, por meio de 
um cartão de débito.

Os gestores do Centro Inte-
grado Municipal de Educação 
(Cime) Dra. Viviane Estrela Mar-
ques Rodella, do Lago Azul e da 
creche municipal Edith Mon-
teiro Porto, no bairro Cidade 
Nova, ambas na Zona Norte, 
foram contemplados com o car-
tão pela primeira vez, já que as 
duas unidades de ensino aguar-
davam o ato de criação.

O Cime Viviane atende 1,2 
mil crianças da educação in-

fantil ao ensino fundamen-
tal. De acordo com o gestor 
da unidade, Anderson Rodri-
gues, a verba do Proesc já tem  
destino certo.

“Nós vamos investir nas con-
dições das salas de aula e de 
referência, melhorar as condi-
ções de trabalho dos nossos 
professores e todos os servi-
dores.  Vamos investir em ma-
terial pedagógico, jogos, fazer 
uma educação diferenciada 
e realizar pequenos reparos”,  
disse Anderson.

“Com esse recurso vamos 
poder revitalizar um espaço e 
torná-lo lúdico e oferecer às 
crianças uma área educativa e 
acolhedora”, informou Fabiana 
de Oliveira Silva, gestora da cre-
che Edith Monteiro Porto.

CASO DOM E BRUNO

   Luana Lima

A Polícia Federal (PF). respon-
sável pelas investigações sobre a 
morte do jornalista britânico Dom 
Phillips e do indigenista Bruno 
Pereira, levou, nesta terça-feira 
(29), dois assassinos envolvidos 
no crime até o Vale do Javari, re-
gião em Atalaia do Norte (distante 
a 1136 quilômetros de Manaus), 
oeste do Amazonas, para realizar 
a reconstituição no local do crime.

O pescador e assassino con-
fesso,  Amarildo Costa, vulgo 
“Pelado”, de 41 anos, e o pes-
cador Jeferson Lima, vulgo “Pe-
lado da Dinha”, foram levados 
pelos agentes da PF até o local 
do homicídio para participarem  
da reconstituição.

Essa fase das investigações tem 
o intuito de esclarecer quem foi 
o autor dos disparos que as-
sassinaram as vítimas, visto que 
embora tenham confessado par-
ticipação no crime, há uma con-
tradição nos depoimentos sobre 
a autor dos disparos.

Conforme as autoridades, um 
acusa o outro em relação aos tiros. 
Em depoimento, Amarildo relata 
que a sua participação na morte 

do jornalista e do indigenista foi 
de esquartejar e enterrar a dupla. 
Entretanto, ele afirma que quem 
disparou os tiros foi o Jeferson.

Com a ação realizada nesta 
quarta-feira, a polícia tem o ob-
jetivo de analisar o ponto exato 
de onde foram realizados os dis-
paros. Além de analisar a distância 
em que os assassinos estavam 
dos dois alvos.

O trabalho de reconstituição 
do crime vem sendo realizado 
na região pelas autoridades des-
de o último domingo (26). Não 
foi informado uma data sobre 
o término dos procedimentos 
de investigações que estão  
sendo realizados.

“Aqui a gente está preocupado 
em concluir, porque temos pra-
zo, essa situação do homicídio, 
da execução. Talvez eu peça a 
prorrogação [do inquérito], pela 
complexidade. Faltam os laudos 
ainda. Mas essa segunda fase 
eu não sei se vai ficar com a 
gente. Seria um novo inquérito, 
desdobraria [o primeiro]”, disse 
o delegado Alex Perez, da Polícia 
Civil do Amazonas (PC-AM) em 
entrevista exclusiva à Agência 
Pública na delegacia de Atalaia.Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram em 5 de junho, quando voltavam para Atalaia do Norte

Prefeito destina R$ 10,2 
milhões para educação

De acordo com David Almeida, a iniciativa é mais um passo dado pela gestão municipal em busca de melhorar a qualidade do ensino básico

DHYEIZO LEMOS/SEMCOM
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O elenco do São Paulo en-
cerrou na manhã desta 
quarta-feira (29), no CT 
da Barra Funda, a pre-

paração para o duelo com a 
Universidad Católica pelas oi-
tavas de final da CONMEBOL 
Sul-Americana de 2022.

Após o aquecimento, os jo-
gadores realizaram uma ativi-
dade técnica. Em seguida, sob 
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o comando de Rogério Ceni, os 
atletas fizeram um treino de 11 
contra 11, com ajustes táticos.

O atacante Nikão (dores no 
tornozelo esquerdo) e o vo-
lante Talles Costa (entorse no 
tornozelo direito) seguiram a 
transição para o gramado com 
a preparação física e novamente 
tiveram a companhia do late-
ral-direito Moreira, que voltou 
após ser cortado da seleção por-
tuguesa sub-18 por conta de 
uma amigdalite.

A grande novidade ficou por 
conta da presença do recém-
-contratado Marcos Guilherme, 
que fez o primeiro trabalho em 
seu retorno ao clube. Apresen-
tado ao grupo, o atacante tra-
balhou com a preparação física 

ao lado de Nikão, Talles Costa 
e Moreira.

Já Gabriel Sara (cirurgia no 
tornozelo direito), Alisson (en-
torse no joelho direito), Andrés 
Colorado (lesão no reto femoral 
direito), Caio (cirurgia no liga-
mento cruzado do joelho direi-
to) e Luan (cirurgia no adutor 
esquerdo) deram sequência ao 
tratamento no REFFIS.

O zagueiro Arboleda, subme-
tido a cirurgia para correção 
de fratura e lesão ligamentar 
no tornozelo esquerdo, segue 
imobilizado e em tratamento 
domiciliar, monitorado pelo de-
partamento médico.

Após as atividades desta ma-
nhã, a delegação iniciou a viagem 
para Santiago, onde enfrentará 

a Universidad Católica na noite 
desta quinta-feira (30), às 21h30 
(de Brasília).

O decisivo confronto de volta 
está agendado para a próxima 
semana, no Morumbi, no dia 7 
de julho (quinta-feira), às 21h30.

Contratação 
O São Paulo anunciou no fim 

da tarde da última terça-feira 
(28), a contratação do atacante 
Marcos Guilherme. Através de 
uma publicação nas redes so-
ciais, o clube deu as boas-vindas 
ao jogador que já havia vestido 
a camisa do clube em 2017.

“Prometeu e cumpriu: bem-
-vindo de volta, Marcos Guilher-
me!”, escreveu o time. O jogador 
chega com contrato válido até 

o final do ano, com opção de 
renovação até o fim de 2023.

“Falei que ia voltar, voltei! Para 
dar sequência no meu sonho”, 
disse o jogador em vídeo publi-
cado nas redes sociais do São 
Paulo

Marcos Guilherme estava no 
Internacional e defendeu as 
cores do Santos nas últimas 
temporadas. O jogador rescindiu 
seu contrato com o Colorado 
recentemente e firmou o vínculo 
com o Tricolor Paulista

Aos 26 anos, Marcos Guilher-
me chega para ocupar a posição 
que Rogério Ceni tanto pedia 
desde a sua contratação: um 
ponta velocista. A apresenta-
ção do atleta deve ocorrer nos 
próximos dias.

São Paulo enfrentará 
a Universidad Cató-
lica pelas oitavas de 
final da CONMEBOL 
Sul-Americana

Torcedores do Boca são presos por racismo e injúria
RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

Os torcedores estão na carceragem à disposição da Justiça

Três torcedores do time do 
Boca Juniors, da Argentina, fo-
ram presos na noite da última 
terça (28) após o jogo em que 
a equipe empatou – 0x0 – com 
o Corinthians, na Neo Química 

Arena, em Itaquera. 
Segundo a Secretaria de 

Segurança Pública, dois de-
les foram presos por injúria 
racial e outro por racismo.  
Durante a partida, válida pe-

las oitavas de final da Copa 
Libertadores, dois torcedores 
foram filmados imitando ma-
caco. O terceiro foi flagrado 
fazendo uma saudação nazista.  
Em suas redes sociais, o Corin-

LIBERTADORES 

thians se manifestou sobre os 
atos dos torcedores.

“O Sport Club Corinthians 
Paulista repudia veemente-
mente os atos racistas que 
envolveram torcedores ar-
gentinos na Neo Química 
Arena nesta terça-feira (28), 
durante o jogo contra o Boca 
Juniors pelas oitavas da CON-
MEBOL Libertadores. Todos 
foram prontamente condu-
zidos ao Jecrim do estádio. 
Estes comportamentos não 
serão tolerados. Dois dos tor-
cedores foram enquadrados 
por injúria racial. A eles foram 
aplicadas fianças para libera-
ção. Fiel à sua história de luta, 
o Corinthians procederá no-
vamente às queixas cabíveis 
– o que faremos sempre, até 
que não seja mais necessário”, 
disse a nota.

Fiança
Segundo a equipe brasilei-

ra, foi aplicada fiança para a 
liberação dos dois torcedores 
enquadrados por injúria ra-
cial. A Secretaria de Segurança 
não informou se os torcedores 
pagaram a fiança.

Os três torcedores foram 
levados para a 6ª Delegacia 
de Polícia de Repressão aos 
Delitos de Intolerância Es-
portiva (Drade), onde o caso  
foi registrado. 

De acordo com a secretaria, 
eles se encontram agora na 
carceragem do Departamento 
de Operações Policiais Estra-
tégicas (Dope), à disposição 
da Justiça. 

Corinthians e Boca Juniors 
fizeram ontem a primeira par-
tida das oitavas da Libertado-
res. As duas equipes voltam a 
se enfrentar no dia 5 de julho, 
na Argentina.

Casos de racismo
Em abril deste ano o Fla-

mengo venceu a Universidad 
Católica por 3 a 2, em Santiago, 
no Chile. Após o terceiro gol 
do Flamengo, marcado por 
Lázaro, torcedores chilenos 
foram vistos fazendo gestos 
de macacos em direção à tor-
cida do Flamengo. Segundo 
o comunicado da SSP-SP, o 
torcedor do Boca foi denun-
ciado por três brasileiros aos 
policiais militares no estádio.

Tricolor fecha preparação 
para a Sul-Americana 

DIVULGAÇÃO

A grande novidade ficou 
por conta da presença 
do recém-contratado 
Marcos Guilherme
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Primo de Phillipe Coutinho chama atenção no Fla

DIVULGAÇÃO 

REPRODUÇÃO 

O pequeno jogador já marcou 16 gols em 10 jogos

JOIA DO ESPORTE 

Coluna do Fla

Um garoto começa a chamar 
atenção no Flamengo. Lucas Sou-
za “Robozinho”, de seis anos, já 
tem 16 gols marcados em 10 jogos 
em 2022. 

Além dos números individuais, 
ele conquistou o Carioquinha e o 
Torneio Pratas do Ninho, ambos 
em 2022, no futsal.

O educador físico Maurício de 
Souza, que é pai do jovem, tem o 
costume de realizar treinos cons-
tantes para acompanhar e ajudar 
na evolução.

“Comecei de forma mais lúdica, 
brincando. Eu precisava saber se 
ele iria gostar (de jogar futebol). 
Quando vi que ele tinha gostado, 
comecei a intensificar os funda-
mentos: passe, finalização, condu-
ção. Depois comecei com trabalhos 
mais específicos, com situações de 
jogo“, contou Mauricio.

Na sequência, ele reforçou que 
projeta o filho como jogador. Con-
tudo, sabe que há grandes passos 
a serem dados.

Vale destacar que, além do pai, 
Lucas tem outra referência da fa-
mília no mundo do esporte: o ga-
roto é primo de Phillipe Coutinho, 
meia que já defendeu clubes como 
Bayern de Munique (ALE) e Barce-
lona (ESP), vestindo hoje a camisa 
do Aston Villa (ING) e buscando a 
segunda participação em Copa do 
Mundo.

Com a pouca idade e muitos so-
nhos, Lucas espera a chance de 
seguir os caminhos de outros cra-
ques que brilham nos gramados  
do futebol. 

Um fato curioso é que o garoto re-
cebeu o apelido de “robozinho” por 
imitar a comemoração de Michael, 
um dos destaques do Flamengo na 
temporada de 2021, que acabou 
vendido ao Al Hilal (EAU). 

Com a evolução do futebol de 
base e o aumento dos investimen-
tos, os jovens atletas têm recebi-
do atenção cada vez mais cedo. 
Jogadores como Vinicius Júnior, 
Neymar e Rodrygo, por exemplo, 
já eram observados antes mesmo 
de completarem 10 anos de idade

O grid já conta 
com 235 veículos 

inscritos

e entre eles está Manaus, com 
quatro representantes inscritos 
na categoria Adventure 02. São 
eles: Rafael Caldeira Carneiro 
Martins/Francisco José Miranda 
Pinheiro; Roberto Lima e Francis-
co Dantas da Silva. 

Com largada de Fraiburgo, se-
rão percorridos cerca de 800 qui-
lômetros, com destino a Jaraguá 
do Sul. As outras cidades anfitriãs 
são Canoinhas e São Bento do 
Sul, levando os participantes em 
uma incrível viagem pelas trilhas 
do Vale dos Imigrantes, Vale do 
Contestado (Planalto Norte) e 
Vale dos Príncipes.  

O grid já conta com 235 veí-
culos inscritos (com os carros 
de apoio são 300). As inscrições 

seguem abertas pelo site www.
transcatarina.com.br, e as cate-
gorias disponíveis são de Rally de 
Regularidade (Master, Gradua-
dos, Turismo, Turismo Iniciante e 
Turismo Light), e Passeio (Passeio 
Radical 1, 2 e 3, Passeio Expedition 
e Adventure 1, 2 e 3).  

Na Adventure, os competidores 
encontram o off-road raiz, com 
obstáculos pesados que, somen-
te veículos com tração nas quatro 
rodas e bem-preparados (pneus, 
guincho e suspensão) são capa-
zes de transpor. 

Na Adventure 02 eles atraves-
sarão a Represa de Timbó Grande, 
Trilha da Cobrinha, Trilha Beira 
Rio, Trilha das Antenas, Trilha do 
Jony Traves, entre outras. 

Inscrições seguem abertas 
A organização do Transcatarina 

alerta que, para quem deseja par-
ticipar do evento, ainda dá tem-
po. As inscrições seguem aber-
tas e restam vagas em algumas  
das categorias. 

“Para quem ainda está indeciso 
ou conseguiu tirar umas férias 
de última hora, fale conosco que 
encontraremos a categoria per-
feita para o participante”, convida 
o presidente do Caçador Jeep 
Clube, Bruno Gatti, entidade or-
ganizadora do Transcatarina. 

Além das inúmeras aventuras 
vividas, o Transcatarina ainda tem 
o lado social. A cada inscrição, os 
participantes doam 40 quilos de 
alimentos não perecíveis, que são 

distribuídos às entidades benefi-
centes indicadas pelas prefeitu-
ras que apoiam o evento. A média 
é de 12 toneladas arrecadadas.

Ao participar do Transcatarina, os 
amazonenses enaltecem o Manaus 
no evento pois, entre tantos outros 
participantes, aceitaram o convite 
de encarar essa grande aventu-
ra. O Transcatarina é grande por  
diversos motivos.  

Ao reunir uma caravana for-
mada por cerca de 700 pes-
soas, o Transcatarina colabora 
com a economia das cidades por 
onde passa, uma vez que os vi-
sitantes consomem de restau-
rantes, hotéis, postos de com-
bustíveis, oficinas, adquirem  
artesanato etc. 

Nos dias 5 a 9 de julho, 
Santa Catarina estará 
em destaque no auto-
mobilismo nacional, com 

o Transcatarina que, neste ano, 
alcança a 14ª edição. 

São cerca de 700 pessoas – 
entre inscritos e staff –, vindas 
de diversas regiões do Brasil, in-
cluindo manauaras.

Até o momento, são 14 estados 
e 114 municípios representados, 

Manaus compete com 
quatro representan-
tes inscritos na cate-
goria Adventure 2

Transcatarina acontece em julho 
com participação de manauaras
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Os novos grupos estarão concorrendo ao acesso à categoria Bronze

CATEGORIA BRONZE 
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RAPHAEL SILVEIRA 

A exposição retrata corpos 
em movimento em espetácu-
los de dança e apresentações

Jovem Dionísio 
faz show em 
Manaus 

ACORDA PEDRINHO

A Jovem Dionísio, banda 
dona do hit de 2022 pisa em 
solo nortista pela primeira 
vez e chega em Manaus para 
show no Teatro Manauara, 
localizado na Mário Ypiran-
ga, 1300, bairro Adrianópo-
lis, com a Tour que leva o 
nome do hit do ano “Acorda 
Pedrinho”, no dia 1 de julho 
às 21h. Os ingressos po-
dem ser adquiridos no site  
ingresso digital. 

O expoente talento se 
mostra por grandes suces-
sos que ganharam o cora-
ção do público. “Pontos de 
Exclamação” foi uma das 
músicas mais ouvidas du-
rante o período pandêmi-
co e fez com que a banda 
cativasse um público forte.

Outras parcerias como 
“Aguei” com o duo Anavi-
toria e “Algum Ritmo” com a 
banda Gilsons reafirmaram 
o bom gosto dos curitiba-
nos, que definitivamente 
chegaram para ficar. E ago-
ra todo esse talento chega 
ao norte do país após pas-
sagem por um dos maiores 
festivais do mundo: o Rock 
in Rio Lisboa.

Versatilidade, irreverên-
cia, peculiaridade e hits. As-
sim a Jovem Dionísio vem 
conquistando cada canto 
do país com uma linguagem 
moderna e sonoridade que 
passeia entre o pop, o ele-
trônico e o rap. A abertura da exposição 

“Escrituras de Luz em 
Cena”, da fotógrafa ama-
zonense Hannah Gonçal-

ves, acontece nesta quinta (30), 
no Espaço Cultural Conexão Pu-
xirum, com um coquetel de lan-
çamento que terá início às 19h e 
vai até às 20h.

A programação terá seu encer-
ramento às 22h. O Espaço Cultu-
ral fica localizado na Av. Ramos 
Ferreira, 1296, Centro de Manaus.

A exposição retrata corpos em 
movimento em espetáculos de 
dança e apresentações de várias 
formas. A exposição ficará até o 
dia 8 de julho, das 16h às 20h e 

Novos grupos terão acesso ao Festival Folclórico do AM
Foram criados novos grupos fol-

clóricos à categoria Bronze do Fes-
tival Folclórico do Amazonas (FFA), 
por meio de nova seleção pública.

A Prefeitura de Manaus, por 
meio da Fundação Municipal de 
Cultura, Turismo e Eventos (Ma-
nauscult), publicou a Portaria n° 
0036/2022 na edição n° 5.360, 
do Diário Oficial do Município 
(DOM), que habilitou 29 danças 
a se apresentarem na quarta e 
quinta-feira, 29 e 30 de junho, a 
partir das 19h, no Centro Cultural 
Povos da Amazônia (CCPA).

Há sete anos não se realizava 
credenciamento de novas dan-
ças ao FFA. Neste ano, esses 
novos grupos estarão concor-
rendo ao acesso à categoria 
Bronze, passando, também, a 
atender ao regime de acesso 
e decesso do festival.

Ao todo, são 11 modalidades de 
danças (cacetinho, ciranda, dan-

ça alternativa, dança nordestina, 
quadrilha cômica, quadrilha de 
duelo, quadrilha tradicional, tri-
bo, dança nacional, dança regio-
nal e dança internacional) con-
correndo a uma vaga na categoria 
Bronze para apresentação oficial 
na edição do Festival Folclórico 
do Amazonas em 2023.

O diretor-presidente da Ma-
nauscult, Alonso Oliveira, explica 
que a criação do “Grupo de Acesso 
e Decesso”, além de oportunizar 
o ingresso de novas danças, tam-
bém, vai “desinchar” a atual ca-
tegoria bronze do FFA, garantido 
maior isonomia a disputa entre 
os grupos folclóricos.

“Dessa forma, com a criação do 
Grupo de Acesso e Decesso, os 
participantes poderão disputar, e 
o vencedor, em cada modalidade, 
terá acesso à categoria Bronze. 
Destacando que os últimos co-
locados da Bronze, em cada mo-

dalidade, também descem para o 
Grupo de Acesso e Decesso. Vale 
ressaltar que os grupos que for-
marão esta categoria não rece-
berão nenhum tipo de recurso”, 
finalizou Oliveira.

As danças habilitadas que 
se apresentarão nesta quarta 
e quinta-feira serão avaliadas 
pelos jurados oficiais do 64° FFA 
e terão suas notas apuradas na 
sexta-feira, dia 1° de julho, após o 
anúncio das campeãs deste ano.

O resultado final será divulgado 
no DOM e no sítio da Manauscult 
na internet no endereço http://
manauscult.manaus.am.gov.br/.

Os habilitados da “Categoria de 
Acesso e Decesso” do Festival 
Folclórico do Amazonas proto-
colaram suas propostas no pra-
zo estabelecido na Portaria n° 
0036/2022 – Manauscult, no 
prédio do órgão, na avenida 7 
de Setembro, nº 377, Centro.

A exposição retrata 
corpos em movimen-
to em espetáculos de 
dança e apresentações

o acesso é gratuito
Hannah conta que esta será a 

sua primeira exposição fotográ-
fica, que acontece neste dia 30, 
e que ela é fruto de um projeto 
contemplado pelo edital Ama-
zonas Criativo da Secretaria de 
Estado da Cultura e Economia 
Criativa

“Criei essa exposição para 
compartilhar fotografias de 
danças que eu tenho guardadas 
desde o início da minha trajetó-
ria como fotógrafa de corpos e 
movimentos da dança, além de 
difundir a cena local e apresen-
tar talentos que possuímos na 
cidade que serão expostos nas 
obras”, completa ela.

A fotógrafa
Hannah Gonçalves é fotógrafa, 

bailarina e videomaker. Seu inte-
resse pela fotografia começou em 
2013 aos 16 anos, quando partici-
pou de uma jornada fotográfica 

realizada por vários profissionais 
da área, em Manaus. A partir daí, 
começou a realizar seus primeiros 
trabalhos. No mesmo ano reali-
zou a cobertura fotográfica do 
espetáculo “Coppelia, da Cia de 
Ballet  Álvaro Gonçalves.

Ela conta que com o primei-
ro pagamento que recebeu fa-
zendo coberturas fotográficas, 
montou seu próprio estúdio fo-
tográfico. Ainda de acordo com 
ela, ao perceber sua paixão pela 
fotografia e pela dança notou 
uma facilidade em reproduzir 
boas fotografias de palco, geran-
do um interesse em se profis-
sionalizar na área de fotografia 
de artes cênicas.

Ela chegou a fechar parceria 
com a ED Produções, onde rea-
lizou várias coberturas fotográ-
ficas de eventos e workshops de 
dança entre 2015 a 2018, entre 
elas o “Alliance Dance”, em 2014, 
onde ela foi a fotógrafa oficial 

das seletivas do evento inter-
nacional de dança com as finais 
em Los Angeles. 

O evento contou com a pre-
sença de renomados coreógrafos 
nacionais e internacionais, como 
a do americano Milo Levell, con-
siderado um dos reis do hip hop e 
conhecido por ter trabalhado com 
grandes artistas como Michael Ja-
ckson, Jennifer Lopes e Britney 
Spears. Os registros fotográficos 
de Hannah foram publicados nos 
jornais de todas as cidades por 
onde o evento passou.

Em 2015 ela integrou a equi-
pe de fotógrafos do Festival do 
Pirão AM, onde ficou até 2018 
fazendo cobertura de shows e 
participou do elenco do vide-
oclipe “Lulu”, da banda Luneta 
Mágica. Em 2016 fez a direção 
de fotografia do canal do You 
Tube do “Dance Vibe.TV”, um 
canal que difunde o cenário da 
dança manauara.

DIVULGAÇÃO

Os ingressos para o show da banda 
já estão à venda

Hannah Gonçalves lança 
exposição em Manaus
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O principal suspeito, Salah Abdeslam, foi considerado culpado de terrorismo e assassinato
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A justiça francesa proferiu sen-
tenças, na última  quarta-feira 
(29), a 20 homens pelo assas-
sinato de 130 pessoas em 2015 

em um ataque coordenado com armas 
e bombas em Paris, na França. 

O principal suspeito, Salah Abdes-
lam, foi considerado culpado de ter-
rorismo e assassinato, e condenado à 
prisão perpétua sem possibilidade de 
libertação antecipada, uma sentença 
proferida apenas quatro vezes ante-
riormente no país.

O auditório Bataclan, seis bares e 
restaurantes e o perímetro do estádio 
esportivo Stade de France foram alvos 
de ataques que duraram horas e aba-
laram a França, deixando profundas 
cicatrizes.

Considerado o único membro so-
brevivente do grupo que realizou os 
ataques em 13 de novembro de 2015, 
o francês de 32 anos nascido na Bél-
gica disse orgulhosamente no início do 

Julgamento durou me-
ses e condenou outras 
19 pessoas. O ataque 
terrorista foi reivindica-
do pelo Estado Islâmico

Paris: acusado por atentados em 
2015 é condenado a prisão perpétua  

julgamento que era um “soldado” do 
Estado Islâmico, grupo que assumiu a 
autoria do caso. 

Abdeslam havia afirmado também 
que escolheu no último minuto não 
detonar seu colete explosivo. Mas, com 
base nas investigações e audiências, o 
tribunal decidiu o contrário.

“O tribunal considerou que o colete 
explosivo estava com defeito”, disse o 
juiz Jean-Louis Peries. Salah Abdeslam 
é “culpado por ser membro de uma 
rede terrorista”, acrescentou.

“Todos os réus são considerados cul-
pados de todas as acusações”, adicio-
nou, com exceção das acusações de 
terrorismo para um dos envolvidos   
menos proeminentes. 

Foi um julgamento inédito, não ape-
nas por sua duração excepcional de 10 
meses, mas também pelo tempo que 
dedicou a permitir que as vítimas tes-
temunhassem em detalhes sobre sua 
provação e suas lutas para superá-la, 
enquanto as famílias dos mortos fala-
vam de como era difícil seguir em frente.

Treze outras pessoas, 10 das quais 
também estão sob custódia, também 
estiveram no tribunal durante as au-
diências de meses, acusadas de crimes 
que vão desde ajudar a fornecer armas 
ou carros aos agressores até planejar 
participar do ataque. 
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TV Tudo

A programação da Re-
cord terá um segundo 
semestre dos mais movi-
mentados, a partir de tro-
cas na sua dramaturgia e 
uma sequência já estabe-
lecida de todos os seus 
realities shows.

A sexta edição do “Po-
wer Couple”, sob o co-
mando de Adriane Galis-

teu terminará daqui duas 
semanas, 14 de julho, 
quinta-feira.

Já para o dia 18, uma se-
gunda, se confirma a es-
treia da segunda tempora-
da do “Ilha Record”, desta 
vez com apresentação de 
Mariana Rios. Gravações a 
toque de caixa em Paraty, 
no Rio de Janeiro.

Também em julho, com 
a conclusão de “Todas as 
Garotas em Mim”, a sé-
rie “Reis” voltará com as 
suas próximas tempo-
radas, destacando Saul 
(Carlo Porto) e Davi (Ci-
rillo Luna), além de vários 
novos atores, como Chris-
tine Fernandes, Juliana 
Boller, Maiara Walsh, en-
tre outros.

E um pouco mais à fren-
te, “A Fazenda 14“, tam-
bém com apresentação 
de Adriane Galisteu. A exi-
bição será entre setem-
bro e dezembro, mas com 
a sua produção ativada, 
inclusive contatos com os 
seus possíveis participan-
tes. Trabalho pela frente.

Renata Ruel gravou uma edi-
ção do programa “Resenha”, 
com Arnaldo Cezar Coelho...

 Vai ao ar nesta sexta-feira, 
às 22h, na ESPN Brasil.

 Jorge Lordello e Erika Sch-
neider serão os convidados 
deste sábado do programa “O 
Céu é o Limite”, na Rede TV!.

 Paulo Vieira e equipe ter-
minaram nesta terça-feira em 
Caxambu (MG), as gravações da 
primeira temporada do “Avi-
sa Lá Que Eu Vou”, programa  
do GNT.

A final da “Dança dos Fa-

mosos” está marcada para  
este domingo...

 Nos bastidores, comenta-se, 
perigas do apresentador Lucia-
no Huck aparecer dançando.

A terceira temporada do 
reality show “Se Sobrevi-
ver, Case” tem estreia con-
firmada para segunda-
-feira, às 21h no Multishow, 
com exibição simultânea  
pelo Globoplay.

Gabriel Vivan fará a fase jo-
vem de Davi na série “Reis”.

Monique Gardenberg prepa-
ra o início das filmagens de “Ó 

paí, Ó” 2. Elenco com algumas 
novidades...

Algumas tomadas já foram 
feitas em Salvador.

 
C’est fini
“Breaking Bad”, uma das sé-

ries de maior sucesso da televi-
são americana, estará na tela da 
Band a partir do próximo dia 10.

Exibição aos domingos, às 
22h30, logo após o “Perren-
gue na Band”. Na TV aberta, 
já fez parte da programação 
da Record.

 
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

Troca
Carla Cecato vai substituir 

Antonia Fontenelle no talk 
show das noites de sábado na 
TV Jovem Pan.

Naturalmente, o título do 
programa, que levava o nome 
da sua apresentadora, tam-
bém será alterado. 

 
Efeito Datena
João Paulo Verguei-

ro substituirá Joel Datena 
na apresentação dos tele-
jornais “Bora São Paulo” e 
“Bora Brasil” a partir desta  
quinta-feira.

Joel vai para o “Brasil Urgen-
te”. Tudo em função das férias 
de José Luiz Datena na Band.

Estúdio
A Globo marcou para o início 

da próxima semana as grava-
ções das primeiras cenas em 
estúdio com todo o elenco 
da nova novela das seis, “Mar 
do Sertão”, protagonizada por 
Sérgio Guizé, Renato Góes e 
Isadora Cruz.

A parte de externas, na 
região Nordeste do país, 
 já foi encerrada.  

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Record articula sequência de 
realities shows no segundo semestre

DIVULGAÇÃO

Reforço
O “The Chef”, comandado 

por Edu Guedes nas manhãs 
da Band, ganha um reforço 
jornalístico.

 
A repórter Roberta Scherer 

entra para o time do progra-
ma. 

Imagens impactantes - 1
Foi impactante o capítulo de 

terça-feira de “Pantanal”, que 
trouxe uma sequência sobre 
as queimadas na região. Não 
só pela interpretação de Os-
mar Prado, como o Velho do 
Rio, observando tristemen-
te os incêndios, mas com as 
imagens reais do resultado 
desta ação criminosa do ho-
mem.

Foi uma atualização que a 
obra original não tinha, mas 
que soou urgente e neces-

sária, com direito a novela ir 
para o intervalo em silêncio, 
de luto.

 
Imagens impactantes - 2
As sequências de fotos e 

vídeos de apoio foram feitas 
em 2020 por oito fotógra-
fos e fotojornalistas, além do 
Corpo de Bombeiros do Mato 
Grosso do Sul.

 
Um trabalho capitaneado 

pelo pesquisador de imagens 
de “Pantanal”, Raphael Ma-
chado.

 
Aquecendo
Marcada para a próxima se-

gunda, nos Estúdios Globo, a 
primeira gravação do “Pipoca 
da Ivete”, novo programa dos 
domingos.

Na terça-feira, teve uma ex-

terna na Avenida Paulista.

De volta 
O canal Telefe anunciou 

que vai voltar a produzir o 
“Gran Hermano” - o Big Bro-
ther na Argentina - depois de 
mais de 10 anos.

E também já informa que 
as inscrições serão abertas  
em breve.

 
Pauleira
A produção do “Faustão 

na Band”, além do ritmo 
puxado de sempre, tam-
bém vai adiantar as grava-
ções de alguns programas  
para julho.

Número suficiente para pa-
ralisar os trabalhos por uma 
ou duas semanas e poder dar 
folga para toda companhia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 05 de 
julho de 2022 (terça-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, 30 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

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TARSILA DO AMARAL torna público que 
recebeu da SEMMAS, a LMO 1/2012 (2ª Renovação) sob o protocolo o 
processo n° AMA2100051073, que autoriza a atividade Complexo habitacional 
e similares com a finalidade Condomínio Residencial Multifamiliar “TARSILA 
DO AMARAL”. Com validade até 09/03/2023, sito na Jorge Baird, 129 - Nossa 
Senhora das Graças – Manaus/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS


