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vALE Do JAvAri

indigenista e jornalista do the 
Guardian desaparecem no AM

O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, estão 
desaparecidos há mais de 24 horas, de acordo com nota divulgada pela coordenação da União das Organizações Indígenas 
do Vale do Javari (Univaja). Eles estavam no Vale do Javari, no Amazonas, e teriam recebido ameaças. O desaparecimento 
ocorreu no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte.
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Wilson Lima cresce 
em intenção de voto
Na pesquisa, o atual 
governador desbanca 
Amazonino Mendes em  
cenário espontâneo 

Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto de Pesquisas Iveri-
tas, revela o crescimento de 
Wilson Lima (União Brasil) 

diante das eleições para governo, 
que serão realizadas em outubro 
deste ano. 

O Instituto ouviu 5.906 pesso-
as de forma presencial na área 
urbana de Manaus e em 12 mu-
nicípios do interior do estado do 
Amazonas: Iranduba, Manacapuru, 
Rio Preto da Eva, Careiro Castanho, 
Coari, Maués, Nova Olinda do Norte, 
Tefé, Borba, Manicoré, Presidente 
Figueiredo e Alvarães 

A amostra de público pesquisada 
equivale a 70% do eleitorado no 
Amazonas. A pesquisa tem nível 
de confiança de 95% e margem de 
erro de 3%..

Segundo a pesquisa em cenário 
espontâneo, o atual governador 
Wilson Lima, desbanca o seu segun-
do oponente, Amazonino Mendes 
(Cidadania) em 5,5 % de diferença. 
No cenário, Wilson apresenta 22,7% 

das intenções de votos expontâne-
os, recolhidos. 

 O levantamento aponta o cres-
cimento da avaliação positiva do 
trabalho do atual governador Wil-
son Lima. Somadas as notas de 
regular, bom e ótimo a aprovação 
é de 66.8%. Considerada por es-
pecialistas um bom número para 
o quadro pré-eleitoral.

Em uma margem de cenário 
estimulado, onde projeta-se o 
embate entre Wilson e o Sena-

dor  Eduardo Braga (MDB), Lima 
sustenta 33% das intenções de 
votos do público entrevistado. 

Pesquisas anteriores  
Uma nova pesquisa eleitoral, di-

vulgada  pelo Instituto de Consul-
toria em Ensino e Pesquisas do 
Amazonas (ICEPAM), mostrou que 
a diferença entre os dois primeiros 
colados para o cargo de governador 
do Amazonas é de 3,4%. 

Conforme o levantamento publi-

DIvULgAçãO

Governo negocia 
PEC para baixar 
preço

COMBUSTÍVEL 

O presidente Jair Bolso-
naro anunciou na última 
segunda-feira (6), em uma 
declaração à imprensa, 
uma proposta para redu-
zir os impostos estaduais 
sobre os combustíveis em 
troca do ressarcimento da 
perda de receita com re-
cursos federais. 

A ideia é aprovar uma 
proposta de emenda 
constitucional (PEC) que  
autorize os estados a ze-
rarem o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que inci-
dem sobre o óleo diesel 
e o gás de cozinha (gLP). 
Ao fazerem isso, os gover-
nos estaduais contariam 
com uma compensação 
financeira equivalente à 
receita que deixaria de  
ser arrecadada. 

Para ser viabilizada, a 
proposta do governo pre-
cisa assegurar a aprova-
ção do projeto que limita 
a aplicação de alíquota do 
ICMS sobre bens e servi-
ços relacionados a com-
bustíveis, gás, energia etc. 

O mostra o crescimento da avaliação positiva da atuação de Wilson 

cado na primeira semana de junho,o 
governador do Estado, Wilson Lima 
(União Brasil), conta com 26,1% das 
intenções de votos, enquanto o ex-
-governador Amazonino Mendes 
(Cidadania) lidera a pesquisa com 
29,5%. Já a pesquisa estimulada, 
quando os nomes dos candidatos 
são apresentados aos entrevista-
dos, mostrou que o senador Edu-
ardo Braga (MDB) aparece como a 
terceira opção na disputa ao go-
verno, com 17,3% das intenções de 
votos.  Seguindo a ordem, aparece 
na quarta posição o deputado esta-
dual Ricardo Nicolau (Solidarieda-
de) com 4,9%; seguido da defensora 
pública, Carol Braz (PDT) com 3,4%; 
e o ex-deputado federal Henrique 
Oliveira (Podemos), com 2,6%.

Em comparação com o mês de 
maio, é observada uma melhora  
progressiva nos levantamentos, O 
governador Wilson Lima cresceu 
na intenção de voto dos eleitores 
em pesquisa divulgada na primeira 
semana do mês. 

 O atual chefe do Executivo es-
tadual alcançou 10% de preferên-
cia, enquanto Amazonino Mendes 
(Cidadania) possui 13%, segundo 
levantamento feito pelo instituto 
Real Time Big Data, em cenário es-
pontâneo – quando não há citação 
prévia de nomes dos candidatos.
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Investigações 
Conforme Beto Marubo, membro 

da coordenação da Univaja, Dom 
Phillips era alvo de ameaças há uma 
semana juntamente com membros 
da equipe técnica da Univaja.

As ameaças foram encaminhadas 
à PF e ao MPF em Tabatinga.

O jornalista é um freelancer britâ-
nico que mora no Brasil desde 2007 
e, além do The Guardian, trabalhou 
para o Financial Times, New York 
Times, Washington Post, Bloomberg, 
Daily Beast, revista de futebol Four 
Four Two e o jornal de energia Platts, 
entre outros. 

Wilson apoia
O governador do Amazonas, Wilson 

Lima, colocou o Estado “à disposição 
para apoiar as buscas e investigações 
acerca de Dom Phillips e Bruno Araújo.

“Estamos enviando agentes para 
o local e vamos fazer o que estiver 
ao nosso alcance para encontrá-los”, 
manifestou o governador nas redes 
sociais. 

O ministro da Justiça, Anderson 
Torres, e o procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, se reuniram 
ontem para debater o apoio às ações 
de busca no Vale do Javari. 

Cigás em 1º lugar
A Companhia de Gás do Amazonas 

(Cigás) conquistou o 1º lugar no 13º 
Prêmio Ciee – Melhores Programas 
de Estágio, na categoria Organização 
Privada e de Economia Mista – Outros 
Serviços.  

Atualmente, a Cigás conta com 12 
estagiários, de ensinos Médio e Supe-
rior, por meio de parceria com o Centro 
de Integração Empresa-Escola (Ciee).

“Melhor do país”
Segundo o secretário municipal de 

saúde, Djalma Coelho, o 
recente concurso público da SEM-

SA, que reuniu 81.173 candidatos ins-
critos para 1.409 vagas de níveis médio 
e médio técnico, mostra o esforço do 
prefeito David Almeida (Avante) para 
manter a saúde básica de Manaus 
como a melhor do país.

Os méritos do certame, conforme 
Djalma, cabem à ex-secretária Shadia 
Fraxe, que identificou muitas vagas 
em vacância e um grande déficit de 
servidores.

Bumbás na Aleam 
Os bumbás Caprichoso e Garantido 

terão uma Sessão Especial na As-

sembleia Legislativa amanhã, como 
parte da programação que antecede 
a 55ª edição do Festival Folclórico de 
Parintins, que ocorrerá nos dias 24,25 
e 26 de junho. 

A iniciativa é do deputado estadual 
Saullo Vianna (UB), presidente da Co-
missão de Cultura e Economia Criativa 
da Aleam.

6 bi bloqueados 
O Ministério da Economia confir-

mou ontem o bloqueio efetivo de 
R$ 6,965 bilhões do orçamento do 
Governo Federal de 2022. 

Paulo Guedes disse que o contin-
genciamento tem o objetivo de cum-
prir o teto de gastos. 

Além dos R$ 8,239 bilhões bloque-
ados e já anunciados anteriormente, 
“somam-se R$ 463 milhões para a 
recomposição de dotações do Minis-
tério da Economia para o atendimento 

de despesas emergenciais.

No entanto, dos R$ 8,702 bilhões 
bloqueados, foi abatido R$ 1,737 bi-
lhão reservado anteriormente “para 
reestruturação de carreiras” do fun-
cionalismo público. 

João candidato
Da tribuna do Projeto Jaraqui, na 

Praça Heliodoro Balbi, no último sá-
bado, o deputado federal Zé Ricardo 
confirmou o nome do ex-senador 
João Pedro como candidato do PT 
ao Governo do Estado.

Presentes ao evento, o ex-deputa-
do Francisco Praciano e o ex-vereador 
Waldemir José também confirmaram 
a candidatura.

Praciano e Waldemir tentarão ca-
deiras na Assembleia Legislativa.

Amazônia 
Em live promovida pelo jornal Valor 

Econômico, o engenheiro agrônomo 
Beto Veríssimo e o economista Juliano 
Assunção afirmaram que as gigantes-
cas áreas desmatadas da Amazônia 
podem ser recuperadas.

A recuperação poderá possibilitar 
o uso dessas áreas para a produção 
agropecuária.

Lula e Bolsonaro 
Principais atores da disputa elei-

toral majoritária deste ano, Lula e 
Jair Bolsonaro, segundo O Estado de 
São Paulo, não deverão participar dos 
debates na mídia eletrônica durante 
o primeiro turno das eleições.

Em editorial, o Estadão criticou as 
ausências que, certamente, tornarão 
desimportantes os debates.

Inadimplentes
No Amazonas, 1,5 milhão de pesso-

as estão inadimplentes, diz o Mapa 
da Inadimplência e Renegociação de 
Dívidas no Brasil do Serasa, do mês 

de março. 

São 5,5 bilhões de dívidas, que so-
mam R$ 5,3 bilhões. Desse montante, 
20,70% estão com dívidas nos cartões 
de créditos.

Para o presidente do Conselho 
Regional de Economia do Amazonas 
(Corecon-AM), Marcus Evangelista, o 
cartão de crédito é o inimigo número 
um das finanças pessoais.

Joelma na Ilha 
A cantora Joelma será a atração 

principal da Festa dos Visitantes em 
2022 com o show “Isso é Calypso”. 

O evento que antecede o Festival 
Folclórico de Parintins ocorrerá no 
dia 23 de junho, a partir das 20h, no 
Planeta Boi. 

 

A Festa dos Visitantes é uma reali-
zação da Prefeitura de Parintins, Go-
verno do Amazonas e bois Caprichoso 
e Garantido. São esperadas mais de 
50 mil pessoas no Planeta Boi. O 
evento também terá apresentação 
dos levantadores e apresentadores 
dos bois, Uendel Pinheiro e um Dj 
nacional.

Competência invadida
Segundo a plataforma Foco Ama-

zônia, o projeto de lei nº 224/2022, de 
autoria do deputado estadual Fausto 
Júnior, que quer flexibilizar o licen-
ciamento ambiental de competência 
estadual para acelerar obras na BR-
319, é uma invasão da competência 
federal e não deve seguir adiante.

A proposta do parlamentar pode 
liberar intervenções que hoje depen-
dem de autorização prévia do Ipaam 
para execução. 

“Cautela”
De acordo com a secretária-execu-

tiva do OBR-319, Fernanda Meirelles, 
o PL de Fausto deve ser analisado 
com cautela. 

“Pelo que entendemos, a pro-
positura tem o objetivo de mudar 
aspectos de como o licenciamento 
ambiental é feito hoje. Mas acredito 
que alguns pontos merecem atenção, 
como os que falam sobre a pavimen-
tação e implantação de acostamento, 
e a implantação de faixa adicional, 
pois interferem em competências 
federais”, avalia. 

O projeto tramita na Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação 
(CCRJ) da ALE/AM.

Jornalista inglês desaparecido 
no Vale do Javari sofria ameaças, 
afirma The Guardian

Segundo o jornal The Guardian, o jornalista inglês Dom Phillips, desaparecido nas matas do 
Vale do Javari, Alto Solimões, juntamente com o indigenista Bruno Araújo Pereira, da Funai, 
sofria ameaças por causa de denúncias que fazia contra invasores na região, pescadores, 
garimpeiros e madeireiros.

Colaborador do The Guardian, o jornalista desapareceu em um trecho entre a comunidade 
Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no último final de semana, de acordo 
com a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

Ministério Público Federal, Polícia Federal, Marinha e Exército investigam o caso e reali-
zam buscas na região.

Ao maior Centro Militar de Atividades Terapêuticas com equinos do Brasil 
que pertence à Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no Núcleo de Equoterapia 
da PMAM, o qual vem se tornando referência em tratamentos terapêuticos. 
Criado em 5 de agosto de 1992, a unidade completará 30 anos de existên-
cia com mais de 10 mil atendimentos realizados no Regimento de Polícia 
Montada (RPMON), bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus. A qualidade e 
capacitação fez o núcleo com que o núcleo fosse reconhecido como o maior 
Centro Militar de Atividades Terapêuticas com equinos do Brasil.

 À falta de fiscalização no imenso território da Amazônia. Fis-
calização frágil e fauna abundante estimulam caçadores ilegais 
a invadir o território. A Terra Indígena Vale do Javari, onde o 
jornalista britânico Dom Phillips e o servidor da Funai Bruno 
Araújo Pereira estiveram antes de desaparecerem no domingo 
(05) sofre há anos com ataques armados a postos de controle 
da Funai e invasões de caçadores ilegais. Até quando a Amazônia 
vai ser vista mundialmente como ‘terra sem lei’?

DIVULGAçãO BRUNO KELLY/AGêNCIA AMAZôNIA REAL

DIVULGAçãO

Aplausos Vaias
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Convite à filosofia  

É possível e também mui-
to importante filosofar. Não é 
uma atitude divina nem carac-
terizada pela manifestação de 
quem detém riqueza material. 
Filosofar é, por natureza, a 
maior expressão do homem, 
pois o raciocínio, a capacidade 
de reflexão, a razão e artes 
somente o ser humano possui.

E com a filosofia é possível re-
fletir sobre as causas dos males 
da humanidade e dos efeitos de 
ideias e de atos que influenciam 
negativamente e, também, po-
sitivamente na vida das pesso-
as, porque a filosofia se preo-
cupa com as causas primeiras. 
    A filosofia é, na concepção do 
filósofo Aristóteles, uma sabe-
doria ou ciência que contribui 
para as decisões certas, legis-
lações boas, a busca do bem 
comum, porque leva os indiví-
duos à felicidade, a despertar a 
virtude. Filosofar é, ainda, uma 
manifestação do bem.

A sabedoria é melhor para 
governar, porque é fruto de 
decisões justas expressas por 
sábios, homens capazes que se 
dedicam ao bem, a fazer e pro-
mover coisas boas, indepen-
dentemente de bens materiais. 
A maior riqueza é a sua alma 
disposta para o entendimento.

Filosofia não é apenas con-
templação, reflexão, entendi-
mento e vontade de aprender, 
é decisão necessária e certa a 
partir das experiências dos sá-
bios, dos filósofos que buscam 
o justo e a vida feliz e livr

Filosofar não é fácil quando 
as forças das sombras e das 
aparências são determinan-
tes. É mais simples acredi-
tar na falsa ideia, nas bonitas 
frases, na beleza corporal e 
na divindade “libertadora”.  A 
missão de filosofar é difícil.  
     O indivíduo precisa estar dis-
posto para a inteligência, para 
o saber, para buscar entender 
a beleza imaterial da filosofia, 
para os questionamentos que 
alimentam o fazer filosófico. É 
necessário se despir das vaida-
des tolas, das receitas prontas, 
do óbvio, do mundo estático 
e das dicotomias alienantes.

A miséria não é somente a falta 
de bens materiais, mas é também 
viver com ausência da contem-
plação filosófica, com ausência 
da natureza superior da alma que 
indica o melhor, o bem que liberta

Embora antiga, com inúme-
ras definições ao longo dos 
tempos, a filosofia contribuiu 
com os rumos da humanidade. 
É sempre um ponto de refle-
xões nas mais diversas áreas 
do conhecimento. A partir da 
sabedoria filosófica o homem 
pode libertar-se e entender 
como funcionam as ideologias

Inúmeros avanços na física, 
na medicina, nas engenharias, 
nas comunicações, na educa-
ção, nas psicologias, nas ciên-
cias biológicas e na matemáti-
ca, aconteceram por meio de 
questionamentos filosóficos.

Porém, diferente da mani-
festação de Aristóteles que, 
em algumas passagens da 
obra Propréptico, eleva a fi-
losofia à condição de um bem 
que prega virtude e faz a coisa 
certa, a filosofia pode ser ins-
trumento de poder de pessoas 
poderosas que usam os co-
nhecimentos para escravizar 
outras pessoas, outros povos, 
além da escravidão imposta 
pelas armas e pelo dinheiro.

O próprio Aristóteles explica 
e defende um modelo ideal de 
filosofia em que as mulheres, 
os escravos e pessoas humildes 
não podem participar. Mas, é 
claro, ele partilhou o pensa-
mento do seu tempo, expôs 
relações sociais e valores da 
época. Hoje, talvez, pensasse 
muito diferente. Ele próprio dis-
se que a vida não é ciência exata.

Recomendo a leitura de Pro-
tréptico - “Convite à Filosofia”- 
porque é muito gratificante, 
além de oferecer caminhos 
para filosofar, demostrando a 
importância da sabedoria na 
vida, na governança e na moral

Ao filósofo cabe fazer o bem e 
agir objetivando boas decisões. 
Filosofar é uma condição huma-
na. Não pode ser apenas atributo 
de quem tem riqueza, mas de to-
dos que queiram um mundo com 
justiça, de pessoas livres e felizes.

“A Justiça brasileira é hoje a injustiça institucionalizada” 
Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato e pré-candidato a deputado federal

99% rejeitam PEC que ameaça diplomacia brasileira

Medida protetiva
O que a PEC 34 tenta remover 

funciona como medida prote-
tiva dos postos diplomáticos 
contra gente desqualificada, 
sem a devida formação.

Hierarquia ferida
Também corre risco a hie-

rarquia, valor essencial na 
carreira diplomática. Políticos 
como embaixadores tendem 
a resistir a voz de comando.

Olha o nível
Ao impor renúncia do man-

dato, o legislador teve a inten-
ção de evitar que políticos do 
nível de Alcolumbre assumis-
sem a chefia de embaixadas.

Precisa ralar
Embaixador rala muito, du-

rante anos, em uma carreira 
que inicia com um concur-
so público disputadíssimo, 
para ingresso no Instituto  
Rio Branco.

Geração de emprego deve 
superar 1º governo Dilma

O resultado da geração de 
quase 800 mil empregos for-
mais de janeiro a abril fez 
o governo Bolsonaro atingir 
marca de 3,95 milhões de 
vagas com carteira assinada 
desde a posse, se aproximando 
do total gerado no primeiro 
governo Dilma. A expectativa 
é de manter o ritmo atual e 
fechar o mandato com mais 
de 5 milhões de vagas abertas. 
Em quatro anos completos, o 
governo da petista criou 4,76 
milhões de empregos.

Início da queda
Em abril de 2014, o governo 

Dilma somava 4,82 milhões 
de vagas, mas chegou ao fim 
do ano com número menor, 
apesar da Copa do Mundo.

Tendência de alta
Em situação oposta, o mer-

cado atual segue em alta com 
2,6 milhões de empregos com 
carteira assinada criados nos 

últimos 12 meses. 
Apesar da pandemia
Se mantiver a criação média 

observada desde maio de 2021, 
o Brasil chegará em dezembro 
com 5,85 milhões de vagas cria-
das em 4 anos.

Modelo de privatização
De acordo com documentos 

entregues à Comissão de Valo-
res Mobiliários, a privatização 
da Eletrobras se caracterizará 
pela redução da participação 
do Estado de 72% para 45%, 
perdendo o controle acionário.

Vale a pena?
Quem usou o Fundo de Ga-

rantia para comprar ações na 
privatização da Vale viu seu 
dinheiro crescer 24 vezes que 
o FGTS e dez vezes mais que 
a poupança. No caso da Pe-
trobras, a aplicação valorizou 
3.200%.

26 meses
O alarde de coronalovers 

sobre a alta de casos de co-
vid se explica pelo sucesso da 
vacinação e enfraquecimento 
do vírus. Segundo o Conass, 
a média de mortes é de 75, a 
menor desde 7 de abril de 2020.

Alô, xerife
Ao criticar o governo, o petista 

Renato Simões afirmou que o 
presidente Bolsonaro “distribui 
armas”. Isso nunca aconteceu. 
É mentira que pode influenciar 
o eleitor, como classificou o 
ministro Alexandre de Moraes?

Vacina no braço
O Distrito Federal é um dos 

líderes de vacinação contra co-
vid e outras doenças. Pesquisa 
Logcomex revela que vacinas 
da medicina humana foi o pro-
duto mais importado pelo DF: 
US$487 milhões no 1º trimestre.

Faca na bota
O partido PCO, incluído por 

Alexandre de Moraes no in-
quérito das fake news, avisa: 
“defendemos a total e irres-

trita liberdade de expressão 
e opinião, sejam para quem 
for, inclusive é o que consta  
na Constituição”.

Concentração
A rodada de concessão de 

aeroportos à iniciativa privada, 
aprovada pela Anac, vai leiloar 
15 aeroportos, em três blocos. 
Mas a agência reguladora diz 
que um mesmo comprador 
pode levar os três.

Zona colorida
O Senado deve aprovar, 

esta semana, a campanha “ju-
nho verde”, para alertar so-
bre o meio-ambiente. Junho 
já é vermelho, para a doação 
de sangue, e laranja, para a 
“conscientização sobre anemia  
e leucemia”.

Pensando bem...
...o bom desempenho da eco-

nomia tem feito analistas erra-
rem tanto que estão cada vez 
mais parecidos com institutos 
de pesquisa.

PODER SEM PUDOR

Só com retrato
Um vereador de Araci, no nor-

te baiano, foi ao jornal Tribuna 
da Bahia pedir para divulgar 
uma notícia importante: o mi-
nistro do Interior da época, 
Mário Andreazza, havia libe-
rado recursos para o sanea-
mento da cidade. Trazia até a 
foto que registrara o encontro, 
mas havia um problema: só 
aparecia metade do rosto de 
Andreazza. “Não dá para publi-
car”, informou o jornalista que 
o recebeu, ou talvez sem foto. 
O vereador perdeu o interesse: 
“No interior, notícia sem retrato 
é mentira.”

Carlos Santiago 
Enquete no site e-Cidadania do Senado aponta que 99% dos votantes são contrários a 

uma proposta de emenda marota de Davi Alcolumbre (União-AP) permitindo que parla-
mentares sejam dispensados de renunciar ao mandato para assumir cargos de embaixador. 
A PEC nº 34 só recebeu apoio de 16 dos 1.527 participantes da enquete, até esta segunda 
(6).  É sonho de consumo de políticos oportunistas. Acham que chefiar embaixada é como 
garantir uma temporada de “dolce far-niente”.

Cláudio Humberto
O Prato Cheio

Com os maiores produtores de alimentos do mundo (Rússia 
e Ucrânia) em guerra, o planeta vê agravarem-se cada vez 
mais as estatísticas da insegurança alimentar. No Brasil, os 
reflexos dessa crise são devastadores, o que só piorou com 
a alta dos preços dos combustíveis.

Em 2021,  em torno de 20 milhões de brasileiros passavam  
24 horas ou mais sem ter o que comer, conforme dados 
de um estudo do “Inquérito Nacional sobre Insegurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil” 
da Rede Pessan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional).

Entre 2019 e 2021,  pesquisa do Centro de Políticas Sociais 
do FGV Social apontou um salto de 30% para 36% do per-
centual de brasileiros que sofrem insegurança alimentar e 
ameaça de fome total. Com a guerra, o problema tornou-se 
um drama desproporcional que o Governo Federal sequer 
pode atacar, como deveria, porque esbarra nos limites do 
teto de gastos.

Enquanto isso, nos estados, com o desemprego em alta 
e a renda em baixa devido à  crise geral, os governadores 
buscam dar o máximo para aplacar a penúria social de 
suas populações. É o caso do governador Wilson Lima, no 
Amazonas, onde o programa Prato Cheio socorre milhares 
de amazonenses em situação de vulnerabilidade social.

Em Iranduba, por exemplo, o restaurante  popular oferece 
400 litros de sopa diariamente, de segunda-feira a sábado, 
de forma gratuita. O almoço custa o valor simbólico de R$ 1. 
Evidente que não é o melhor que o governador gostaria de 
proporcionar ao seu povo, mas é o suficiente para se evitar 
que, em um momento como o atual, de crise econômica 
globalizada, as pessoas morram de inanição.

Advogado, sociólogo e cientista político

 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Prefeito envia à CMM mensagem para criação do ‘Propodas’

Os anúncios ocorreram 
ao longo do Governo 
Presente, o programa 
estadual que está no 
município levando aten-
dimentos nas áreas de 
cidadania e saúde

Um pacote de investimentos 
da ordem de R$ 42,4 milhões 
foi lançado pelo governador 
Wilson Lima, nesta segunda-

-feira (06), em Borba (a 150 quilôme-
tros de Manaus). O novo aporte de 
recursos inclui a pavimentação do 
Ramal do Mapiá, a reforma de duas 
escolas públicas e a implantação do 
programa Ilumina+ Amazonas, com 
a modernização em LED de 1,6 mil 
pontos de luz das ruas da cidade.

Os anúncios ocorreram ao longo do 
Governo Presente, o programa esta-
dual que está no município levando 
atendimentos nas áreas de cidadania 
e saúde para a população. Durante a 
agenda na cidade, o governador tam-
bém entregou uma usina de oxigênio 
e equipamentos e insumos médicos 
para a rede municipal de saúde. 

Um sonho antigo da população 
borbense, a pavimentação do Ramal 
do Mapiá vai se tornar realidade. A 
Secretaria de Estado da Infraestrutura 
e da Região Metropolitana (Seinfra) já 
mobilizou as máquinas, que estão a 
caminho do município. A estrada inicia 
na sede e termina no rio Mapiá. O in-
vestimento é de R$ R$ 23 milhões para 
pavimentação em 23,73 quilômetros.

A pavimentação do ramal facilitará 
o acesso a dez comunidades ribeiri-
nhas. Entre elas, a Santa Cantarina, 
Santa Helena, Beirada São Raimun-
do, Açaizal, Terra Preta do Mapia-

DIvULGAçãO
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 A ação integra a programação do “Junho verde”

 Como parte da programação 
do “Junho verde”, mês dedicado 
à sensibilização e conscientização 
ambiental, o prefeito de Manaus, 
David Almeida, enviou, nesta se-
gunda-feira (6) à Câmara Municipal 
de Manaus (CMM), a Mensagem do 
Executivo com a proposta de criação 
do Programa de Aproveitamento de 
Resíduos de Podas de Árvores (Pro-
podas). A assinatura do documento 
aconteceu no Centro de Cooperação 
da Cidade (CCC), no bairro Parque 10 
de Novembro, zona Centro-Sul.

“Essa Mensagem institui o progra-
ma de aproveitamento de resíduos 
de podas e dá outras providências, 
no mês de junho, o ‘Junho verde’, 
e nós vamos regulamentar a des-
tinação dos resíduos da poda das 
árvores, aqui na cidade de Manaus. 
Antes nós pegávamos esses troncos 
e pedaços de árvores e mandávamos 
para nosso aterro controlado, tínha-
mos que pagar, agora, nós vamos 
destinar ao polo cerâmico, para que 
possamos receber os tijolos em troca 
desses cortes que seriam destinados 
ao aterro”, destacou o chefe do Exe-
cutivo municipal.

O programa, coordenado pela Se-
cretaria Municipal de Meio Ambien-

te e Sustentabilidade (Semmas), irá 
regulamentar o aproveitamento dos 
resíduos de podas de árvores, além 
de controlar galhos, troncos e demais 
pedaços de árvores, oriundos das 
podas, seja pela iniciativa privada ou 
pública. O titular da Semmas, Antônio 
Stroski, completou que a intenção do 
programa é dar destinação susten-
tável a esses materiais. 

“Esses resíduos de podas, às vezes, 
as pessoas queimam ou destinam de 
forma errada em área verde, mesmo 
que também seja recolhido pelo ser-
viço municipal, às vezes junto com 
a coleta municipal, acaba indo para 
o aterro ou descartando de forma 
errada. Nós estamos tendo uma ação 
objetiva, um marco do Executivo mu-
nicipal, contribuindo objetivamente 
com a gestão adequada de resídu-
os urbanos, é um contexto em um 
momento importante dentro das 
atividades do ‘Junho verde’”, com-
pletou Stroski.

A ação, que integra a programação 
do “Junho verde”, mês dedicado à 
sensibilização e conscientização am-
biental, conta também com a doação 
de mais de mil mudas de plantas e 
a campanha “Manaus Sem Fumaça: 
Diga não ao fogo”. 
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zinho, Mamá, Jandaíra, Barrigudo, 
Fazendinha e do assentamento do 
Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária, que ficam próximas 
aos rios Mapiá, Abacaxi e Canumã, 
em direção à sede de Borba.

Wilson Lima também assinou um 
protocolo de intenções com a prefei-
tura para a recuperação do sistema 
viário da sede do município. Um con-
vênio, por meio da Unidade Gestora 
de Projetos Especiais do Governo 
do Amazonas (UGPE), será assinado 
para a pavimentação em concreto 
com o aporte de R$ 15 milhões do 
Governo do Estado e contrapartida 
de R$ 300 mil da Prefeitura de Borba.

“vamos assinar um convênio para 
repassar R$ 15 milhões para prefei-
tura de Borba pavimentar as ruas 
que estão faltando. vamos asfaltar 
e também colocar concreto naquelas 
outras ruas, para que as pessoas 
tenham dignidade e respeito. A pior 
coisa é você sair da sua casa enfren-
tando lama, enfrentando a poeira 
quando faz sol, outra coisa é você 
pisar no asfalto, é você pisar no con-
creto”, disse o governador.

Educação 
Com investimentos de R$ 500 mil, 

duas escolas indígenas serão refor-
madas em Borba. As unidades ofer-
tam os ensinos Fundamental, Médio 
e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Escola Estadual Indígena Ester 
Caldeira Cardoso está situada na 
aldeia Kwata, e a Escola Estadual 
Indígena Laranjal é sediada na al-
deia Laranjal, ambas na zona rural 
do município e atendem, dentre os 
públicos, indígenas aldeados.
As  ordens de Serviço para as revita-
lizações foram assinadas pelo gover-
nador Wilson Lima, pela secretária 
estadual de Educação e Desporto, 
Kuka Chaves, e pelo prefeito de Bor-
ba, Simão Peixoto.

CÂmara dE manaus

Wilson Lima anuncia mais de 
R$ 42 milhões para Borba

Wilson também assinou um protocolo de intenções para a recuperação do sistema viário da sede do município
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TSE firma acordo de paz 
com lideranças religiosas Bolsonaro 

vem a 
Manaus

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) e o pastor Si-
las Malafaia criticaram 
o acordo

divulgação

VISITA

 o presidente da 
República, Jair Bol-
sonaro (Pl) pode vir 
ao amazonas pela 
segunda vez no 1º 
semestre de 2022. a 
confirmação foi feita 
em primeira mão nes-
ta segunda-feira (06), 
nove dias após a vinda 
do chefe do Executi-
vo federal ao Estado, 
pelo pré-candidato 
ao Senado, coronel 
alfredo Menezes (Pl). 
Bolsonaro esteve na 
capital amazonense 
no último dia 28 para a 
28ª edição da ‘Marcha 
Para Jesus’.

Em entrevista à Tv 
Norte amazonas, fi-
liada do SBT, o pré-
-candidato destacou 
que convidou pesso-
almente Bolsonaro 
a voltar ao Estado e 
pontuou ainda que no 
decorrer da semana 
deverá divulgar mais 
detalhes da progra-
mação do presidente 
no amazonas. Mene-
zes afirmou que Bol-
sonaro deverá parti-
cipar de pelo menos 
dois grandes eventos  
em Manaus.

 “o presidente es-
tará em Manaus na 
segunda quinzena 
deste mês para par-
ticipar de pelo menos 
dois grandes eventos. 
Quando estava vindo 
para cá, estava suge-
rindo a programação 
ao Palácio do Planalto 
e assim que tivermos 
esse retorno, devere-
mos comunicar à po-
pulação”, comentou.

Bio&TIC, a transição para a Amazônia 4.0
 É hora de avançar, quebrar para-

digmas da acomodação, descartar os 
argumentos do conservadorismo que 
se opõe ao protagonismo. o programa 
ZFM está vivo e dispõe de um portfólio 
pulsante, capaz de integrar para não 
abrir mão da antecipação da utopia 
e suas pedras fundamentais de es-
truturação da brasilidade, de verdade. 

longe de esvaziar o Polo industrial 
de Manaus, como os recentes decre-
tos federais, direta ou indiretamente 
sinalizaram, está na hora do Brasil 
acolher, em regime de mutirão, a 
planta industrial da floresta, a segun-
da em importância e resultados para 
a economia brasileira, apesar de re-
presentar apenas 0,6% dos estabele-
cimentos industriais do parque fabril 
nacional. o convite e o desafio são 
para compartilhar as contribuições 
substantivas regionais para a cons-
trução coletiva e interinstitucional da 
amazônia 4.0. isso significa buscar 
na floresta, com as ferramentas da 
inovação tecnológica, os insumos da 
biodiversidade para a construção da 
prosperidade. Estamos convencidos 
que este é o sonho dourado dos paí-
ses desenvolvidos e dos 500 pesqui-
sadores autônomos da uSP, uFMg 

e da uFRJ, que atuam na amazônia 
deste aziz ab’Saber e Bertha Becker. 
Há três séculos os viajantes europeus 
também sonhavam com essa mesma 
utopia e sua sedução florestal. 

Tecnologia e recursos humanos
Estamos caminhando a passos len-

tos para implementar um concerto 
em lá maior, o canto da mata, que 
reúna as demandas e necessidades 
da estruturação tecnológica e qua-
lificação de recursos humanos para 
essa jornada. Estes foram os fatores 
que geraram a parceria entre uSP e 
uEa - a única instituição acadêmica 
do país financiada integralmente pela 
indústria - para o doutoramento de 
22 bolsistas em gestão da amazônia. 
Esta é uma frente de desafios en-
tre tantos a encarar e equacionar à 
luz da amazônia 4.0. uma frente de 
inovação tecnológica para evoluir e 
diversificar o processo produtivo de 
Manaus na direção de novas modu-
lações econômicas que utilizem, sus-
tentavelmente, os recursos bióticos e 
mantenha a floresta em pé. 

Olhando pelo retrovisor 
afinal, já iniciamos este proces-

so de transformação e qualificação 
dos recursos da diversidade biológica, 
com a instalação em 2000 do CBa, 
ora em movimento de transição para 
se transformar em oS, organização 
social de direito privado sem fins 
lucrativos. Foi a indústria que finan-
ciou a iniciativa, em suas instalações 
originais, seus laboratórios e seu 
funcionamento. E, como Centro de 
Bionegócios da amazônia, propiciará 
o polo que nos falta, de biotecnolo-
gia e de oportunidades de manejar 
o banco genético para expandir o 
mercado da farmacopeia regional, 
da alimentação integral e funcional 
e da dermocosmética. 

ExpoAmazonia Bio&TIC 
o CBa e o Polo digital de Manaus, 

a propósito, vão realizar no final de 
junho e começo de julho próximos, a 
Expoamazonia Bio&TiC, para ofere-
cer ao país e ao mundo as alternativas 
deste encontro científico, tecnológi-
co e biotecnológico que o mundo já 
intuiu e materializou em produtos 
e serviços que atendem a deman-
da mundial pela bioinformáticah e 
biologia molecular. Será, também, a 
oportunidade de avaliar a prontidão 

e as lacunas da bioeconomia e da 
tecnologia da informação e comu-
nicação na floresta. 

Na transição para PIM 4.0 
E qual é o status deste empre-

endimento chamado Polo industrial 
da Zona Franca de Manaus? E em 
que estágio se encontram os atores 
desta aproximação nupcial Bio&TiC 
que resulta de 55 anos de teimosia 
para redução das desigualdades re-
gionais entre o Norte e o Sul do país? 
Pesquisa feita pela uFaM, sobre o 
estágio dos colaboradores em habi-
lidade na comunicação digital mostra 
um terreno onde há quase tudo por 
fazer. Entretanto, 57% da liderança 
nas fábricas defendem adoção da in-
dústria 4.0 e as empresas entendem 
que é necessário avançar. Na son-
dagem 14% das empresas se dizem 
prontas, mas apenas 6% possuem 
tecnologias autônomas. Entretanto, 
nas conclusões das pesquisas ficou 
claro que o PiM - Polo industrial de 
Manaus está em nível de transição

Plataforma de mensuração 
Já dispomos de uma platafor-

ma web, com aplicativo criado 

para para medir esse estágio de 
transição, o PiMM4.0, que inclui 
a categoria “Pessoas e Cultura” 
para medições técnicas e ges-
tão do time de colaboradores, 
mais a cultura organizacional da 
empresa, sua prontidão e matu-
ridade. Nesta mesma direção foi 
criado um programa de TestBeds 
tecnológicos, com uso da ioT -in-
ternet das Coisas - no processo 
produtivo e respectiva plataforma 
para gerenciar produtos, manu-
fatura, estratégias, modelos de 
negócios, logística, interoperabi-
lidade e sustentabilidade. além 
de treinamento massivo dos cola-
boradores, não podemos descui-
dar das startups e seu potencial 
inovador para novas soluções e 
modulações de negócios. É hora 
de avançar, quebrar paradigmas 
da acomodação, descartar os ar-
gumentos do conservadorismo 
que se opõe ao protagonismo. o 
programa ZFM está vivo e dispõe 
de um portfólio pulsante, capaz 
de integrar para não abrir mão 
da antecipação da utopia e suas 
pedras fundamentais de estrutu-
ração da brasilidade, de verdade. 

o presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Ed-
son Fachin, assinou, nesta 

segunda-feira (6), acordo com 
representantes de diversas re-
ligiões para a promoção da paz 
e tolerância nas eleições.

No evento, estavam reunidas 
lideranças católicas, evangéli-
cas, espíritas, judaicas, islâmi-
cas, budistas e de religiões de 
matriz africana. Mais cedo, o 
presidente Jair Bolsonaro (Pl) 
e o pastor Silas Malafaia criti-

caram o encontro. No termo 
assinado nesta segunda-feira, 
os representantes se compro-
meteram a promover ações de 
conscientização sobre a tole-
rância política e exclusão da 
violência durante pregações, 
sermões, homilia ou em de-
clarações públicas. a parceria 
não tem prazo de vigência pré-
-determinado.

Em seu discurso, Fachin res-
saltou o papel cumprido pela 
religião na difusão de “preceitos 
éticos e dos altos valores entre 
as pessoas”.

“Hoje, com o auxílio formo-
so das luzes desses homens e 
mulheres de brio, damos início 
a uma importantíssima reflexão 
coletiva, convictos de que a 
promoção da paz e da tolerân-

cia manterá a democracia em 
seu prumo, para que prossiga-
mos como irmãs e irmãos, pe-
sem as discordâncias políticas, 
sob os signos da brandura e  
da temperança.”

Ele afirmou que o acordo tem 
como objetivo a “divulgação dos 
ideais de respeito, solidariedade 
e harmonia social como forma 
de debelar a perspectiva de con-
flitos durante e após a revelação 
da vontade popular no contexto 
das eleições de 2022”.

“defender a natureza pacífica 
das eleições é defender o di-
reito à opinião e assegurar que 
a classe política não se furte 
ao julgamento das pessoas co-
muns. defender a democracia 
é negar a cólera, é fugir das 
armadilhas retóricas, é fiar-se 

no valor da verdade e na fun-
damentalidade das instituições 
públicas, e especialmente na 
sacralidade do viver em comu-
nhão”, destacou o ministro.

o procurador-geral da Re-
pública, augusto aras, que 
também é o procurador-geral 
eleitoral, estava presente e de-
clarou que o Ministério Público 
Eleitoral estará do lado da Jus-
tiça Eleitoral na “cruzada que é 
preservar a lisura das eleições”.

“a democracia é a prova da 
igualdade republicana de que 
somos um para cada voto que 
depositamos na urna. Não exis-
te cidadão mais importante que 
outro nas eleições, especial-
mente na vindoura. Cada um de 
nós vale um voto. Fiscalizemos 
todos nós.”

Em seu discurso, Fachin ressaltou o papel cumprido pela religião na difusão de “preceitos éticos”
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O economista diz ainda 
que é preciso organizar 
as dívidas e tentar ne-
gociar as pendências

No Amazonas, 1,5 milhão de 
pessoas estão inadimplen-
tes, de acordo com o Mapa 
da Inadimplência e Renego-

ciação de Dívidas no Brasil do Serasa, 
do mês de março. São 5,5 bilhões de 
dívidas, que somam R$ 5,3 bilhões. 
Desse montante, 20,70% estão com 
dívidas nos cartões de créditos.

O presidente do Conselho Re-
gional de Economia do Amazonas 
(Corecon-AM), Marcus Evangelis-
ta, considera que o cartão de cré-
dito é o inimigo número um das 
finanças pessoais. 

“Quais são os cuidados que você 
tem que ter? Primeiro organizar as 
datas de vencimento. Nada adianta 
você ter vencimento antes do seu 
recebimento, isso vai te induzir ao 
endividamento. E, lógico, o mais im-
portante também é você respeitar 
a sua capacidade financeira. E os 
bancos não têm essa preocupação, 
muitas vezes eles acabam te ofertan-
do cartões de crédito muito acima da 
tua capacidade de pagamento e você 
acaba usando esse limite achando 
que faz parte do seu salário. Na ver-
dade, o limite de cartão de crédito é 
da financeira. Então, você tem que 
entender que, se você usar demais, 
vai chegar uma fatura para paga-
mento e você não vai ter dinheiro 
suficiente. Vai pagar o mínimo e aí vai 
dentro da cilada dos juros altos em 
torno de trezentos a quatrocentos 
por cento”,explica o presidente. 

O economista diz ainda que é pre-
ciso organizar as dívidas e tentar ne-
gociar. Ele considera que um acordo 

DIVulgAçãO 

pode trazer alívios, mas deve come-
çar pela organização das finanças.

“Se você estiver endividado, qual a 
melhor saída? Você procura colocar 
no papel todas as dívidas, quais são 
os cartões, qual é o valor da dívida 
e negociar. Não adianta você fugir e 
ela vai ficar te ligando, mandando 
mensagem, SMS, WhatsApp. Então, 
o ideal é você enfrentar essa dívida 
colocando, lógico, os limites para 
valor de parcela”, considera, alertan-
do ainda que é necessário escolher 
parcelas que estão dentro do seu 
orçamento. 

“Não adianta você querer agradar 
a financeira, se você entrar num 
novo endividamento. Então, coloca 
parcelas dentro da sua capacidade 
para você conseguir honrar o com-
promisso e se livrar de vez dessas 
dívidas. Cartão de crédito é muito 
bom, porque traz uma série de be-
nefícios, além de você poder trazer 
um fluxo de fôlego no seu caixa, né? 
Por meio da compra parcelada, você 
também tem uma série de benefícios, 
cashback, e milhas, porém, você tem 
que saber utilizar. Caso você, de fato, 
não consiga, o ideal é você tirar ele da 
carteira e passar a comprar somente 
à vista”, aconselha.

Evangelista sugere que ao perder 
o controle dos gastos com o cartão, 
ao invés de pagar o mínimo, é melhor 
buscar um crédito pessoal como me-
dida para reduzir os juros da dívida. 

“Vamos imaginar que você perdeu o 
controle e o endividamento só cresce 
a cada mês. O ideal é você buscar 
primeiramente no seu banco que 
você tem relacionamento e tentar 
um crédito pessoal que chama-se 
CDC. Ou o empréstimo consignado. 
As duas opções, as taxas de juros 
são bem mais baratas do que os 
juros cobrados pelas financeiras de 
cartão de crédito. Obviamente essa é 
a melhor saída. Buscar um juro mais 
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Cartão de crédito é um dos 
maiores vilões dos amazonenses

De acordo com o Mapa do Serasa, as principais dívidas do Amazonas são as utilities (27%)

barato para substituir um juro mais 
caro”, aconselha.

De acordo com o Mapa do Serasa, 
as principais dívidas do Amazonas 
são as utilities (27%), isto é, gastos 
com consumos básicos como água, 
luz e gás. Em seguida vêm o varejo 
(26,4%) e os bancos e cartão (20,7%) 

O que é inadimplência 
Em poucas palavras, a inadim-

plência é o termo usado para se re-
ferir às dívidas que não são quitadas 
dentro do prazo. Ou seja, inadim-
plente é aquele que, por algum 
motivo, não conseguiu pagar suas 
contas antes da data do vencimento, 
descumprindo, assim, alguma obri-
gação financeira. 

Segundo pesquisa do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo e 
Mercado de Consumo (Ibevar), a taxa 
de inadimplência no país apresentou 
uma baixa nos primeiros meses do 
ano de 2021, em relação aos anos an-
teriores. O número de inadimplentes 
fica entre 3,77% e 4,31%.

Por causa da pandemia de Co-
vid-19, surgiu um grande receio de 
que ocorresse um pico de inadim-
plência, pelas dificuldades eco-
nômicas que o país enfrentava, 
agravadas pelas incertezas do que 
aconteceria com a paralisação dos 
setores da economia. 

Ficar inadimplente e ter o nome 
na Serasa, além de restringir di-
retamente o acesso ao crédito e 

desorganizar a vida financeira das 
famílias, também afeta o score de 
crédito do consumidor.

“Vale lembrar que cada caso é 
um caso. A elevação ou decréscimo 
do score após entrada ou saída da 
lista de inadimplentes dependerá 
de uma série de fatores. Entre eles 
estão o valor da dívida, quantidade de 
parcelas em atraso e quanto tempo 
aquele CPF permaneceu na lista de 
inadimplência”, explica Carolina Ara-
gão, diretora do SerasaConsumidor.

Prejuízos como multas e juros para 
o pagamento da conta em atraso (de-
pendendo da conta, os juros podem 
correr diariamente e se tornar bem 
altos e restrição de crédito podem 
ser aplicadas aos devedores. 

Ciência e Tecnologia e Educação lideram 
bloqueio orçamentário no país 

Divulgação

governo usará reserva de R$ 1,7 bi para diminuir contingenciamento

 Os ministérios da Ciência, Tec-
nologia e Inovações e da Educação 
foram as pastas com o maior vo-
lume de recursos contingenciados 
(bloqueados) no Orçamento de 
2022, informou nesta segunda-
-feira (6) à tarde o Ministério da 
Economia. Os números constam 
do detalhamento do Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas 
do segundo bimestre, divulgado no 
fim de maio.

O governo havia informado o 
valor total do novo bloqueio, mas 
a distribuição dos cortes pelos 
órgãos federais só foi divulgada 
hoje. Os novos limites de empenho 
(autorização de gastos) para cada 
ministério e órgão serão publicados 
em decreto no Diário Oficial da 
união Com R$ 2,5 bilhões contin-
genciados, o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações lidera o blo-
queio. Em seguida, vem o Ministério 
da Educação, com R$ 1,598 bilhão 
bloqueados. O Ministério da Saúde 
ocupa a terceira posição, com R$ 

1,253 bilhão. Os demais órgãos ti-
veram cortes abaixo de R$ 1 bilhão.

Na última versão do relatório, in-

formou-se que haveria um contin-
genciamento adicional de R$ 8,239 
bilhões no Orçamento de 2022, mas 

o novo bloqueio efetivo ficou em R$ 
6,965 bilhões. Isso ocorreu porque 
o governo bloqueou mais R$ 463 
milhões de gastos discricionários 
(não obrigatórios) de outras pastas 
para recompor gastos emergen-
ciais do Ministério da Economia, 
como manutenção de sistemas e 
pagamento de tarifas bancárias 
para prestação de serviços.

Ao mesmo tempo em que elevou 
o bloqueio em R$ 463 milhões, a 
equipe econômica usou uma re-
serva de R$ 1,737 bilhão destinada 
à reestruturação de carreiras no 
funcionalismo federal para dimi-
nuir o valor a ser contingenciado. 
Dessa forma, o bloqueio efetivo 
no segundo bimestre ficou em R$ 
6,965 bilhões..

Bloqueio Total 
No fim de março, o governo havia 

contingenciado R$ 1,722 bilhão em 
emendas de relator. Com isso, o va-
lor total bloqueado do Orçamento 
de 2022 chega a R$ 10,424 bilhões, 

sem o abatimento da reserva para 
a reestruturação de carreiras, e a 
R$ 8,687 bilhões, considerando o 
uso da reserva para diminuir o valor 
efetivo contingenciado.

Os valores não incluem um pos-
sível reajuste linear de 5% para 
o funcionalismo. Esse aumento 
custaria mais R$ 6,3 bilhões aos 
cofres federais e necessitaria de 
um contingenciamento adicional 
no Orçamento. A lei de Respon-
sabilidade Fiscal permite reajustes 
para repor as perdas com a inflação 
apenas até 30 de junho no último 
ano de cada mandato.

A cada dois meses, o Ministério 
da Economia divulga o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas, 
documento que orienta a execução 
do Orçamento. Com base nas previ-
sões de crescimento da economia, 
de inflação e do comportamento 
das receitas e das despesas, a e 
quipe econômica determina o blo-
queio necessário para cumprir as 
metas de déficit primário. 

BlOqueiO 

inadimplência 
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o preço médio do carrinho de compras alcançou o valor de R$ 311, uma alta de 0,81%

Cesta Básica aumenta em 
0,81% em relação a abril

a Comissão de Defesa do 
Consumidor da assem-
bleia legislativa do ama-
zonas (CDC/alEaM), 

presidida pelo deputado esta-
dual João luiz (Republicanos) 
divulgou, na última  quinta-feira 
(2), que a Cesta Básica de Maio 
de 2022 apontou que o preço 
médio do carrinho de compras 
do amazonense aumentou pelo 
quarto mês consecutivo, alcan-
çando o valor de R$ 311, ou seja, 
uma alta de 0,81% em relação ao 
mês anterior. 

“Estamos acompanhando esses 
preços, ouvindo os consumidores, 
indo aos supermercados. a Cesta 
Básica do amazonense tem au-
mentado por causa do elevado 
preço do petróleo, gás natural e 
de insumos agrícolas, como fer-
tilizantes e defensivos, que con-
tribui para essa alta nos valores 
dos produtos”, disse João luiz.

o levantamento realizado pela 
CDC/alEaM revela que os pro-
dutos como bolacha cream/cra-
cker (+15,17%), macarrão espa-
guete (+8,01%), frango (+7,08%), 
leite em pó (+6,27%) e o açúcar 

Pesquisa aponta que 
em abril, o preço mé-
dio da cesta básica 
chegou ao montante 
de R$ 308,51

(+4,26%) tiveram uma impul-
sam nos preços. Na contramão, 
a pesquisa indica, que o sabão 
em barra (-9,31%), sabão em pó 
(-5,66%), café (-4,89%), cartela 
de ovos (-4,52%) e o feijão carioca 
(-3,15%) ficaram mais baratos.

Comparação 
a Comissão de Defesa do Con-

sumidor aponta que, no mês 
passado (abril), o preço médio 
da cesta básica chegou ao mon-
tante de R$ 308,51. Neste mês 

o preço mínimo da cesta ficou 
no valor de R$ 239,42, enquan-
to em abril o amazonense gas-
tou R$ 250,15, ou seja, um valor  
4,29% menor.

Dados
a coleta de dados da pesquisa 

percorreu 10 supermercados nas 
regiões leste e Norte de Manaus. 
Para a seleção, foram conside-
radas modificações em 13 itens, 
claro, que são presentes no dia 
a dia da mesa do trabalhador 

amazonense. 
o grupo de Higiene Pessoal 

apresentou uma deflação de 
3,20%, com destaques para o 
papel higiênico, que teve baixa 
de 12,44%, e o creme dental, que 
sofreu diminuição de 6,95%. 

Seguindo a tendência de baixa, 
o grupo de alimentos apresen-
tou uma deflação de 0,74%, com 
destaques para a cebola (kg), 
com baixa de 40,61%, e o alho 
(kg), que teve uma diminuição 
de 12,06%.

Posto de 
atendimento da 
Jucea é entregue 

AMAZONAS

o governo do amazo-
nas, por meio da Junta 
Comercial do Estado (Ju-
cea) entregou, no  úlyimo 
domingo (5), no municí-
pio de Manicoré (a 332 
quilômetros de Manaus), 
o sétimo posto de aten-
dimento da autarquia no 
interior do estado.

a unidade faz parte do 
projeto de descentrali-
zação dos serviços da 
Jucea, tornando-os mais 
acessíveis aos cidadãos, 
atendendo a determina-
ção do governador Wil-
son lima. 

o posto avançado irá 
funcionar nas depen-
dências do Prédio da 
Coordenadoria da Se-
cretaria de Educação e 
Desporto, na rua Floria-
no Peixoto, s/nº, bairro 
São Domingos Sávio. o 
atendimento será das 
8h às 14h, de segunda a 
sexta-feira.

Segundo a presidente 
da Jucea, Maria de Jesus 
lins, a entrega de mais 
um posto no interior do 
estado significa incenti-
vo para a  economia local.

“No início da implanta-
ção do projeto tínhamos 
uma meta estabelecida 
para a entrega desses 
postos”, destacou. 
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Indigenista e jornalista do 
The Guardian desaparecem
A dupla desapa-
receu na região 
do Vale do Javari, 
quando estava a 
caminho de Atalaia 
do Norte, interior 
do Amazonas

Em Tempo

Desaparecimento em terri-
tório amazonense é man-
chete em jornais nacionais 
e internacionais, desde que 

a União dos Povos Indígenas do 
Vale do Javari (Univaja), emitiu 
comunicado na manhã de ontem 
com informações que o indigenista 
Bruno Araújo Pereira, da Funda-
ção Nacional do Índio (Funai), e o 
jornalista inglês Dom Phillips, cor-
respondente do jornal The Guar-
dian no Brasil, desapareceram no 
domingo (5).

O sumiço ocorreu na região do 
Vale do Javari, no trajeto entre a co-
munidade ribeirinha São Rafael e a 
cidade de Atalaia do Norte (distan-
te a 1137 quilômetros de Manaus), 
no Amazonas. O Ministério Público 
Federal (MPF) foi informado pela 
Univaja sobre o desaparecimento 
dos profissionais, no extremo oes-
te do estado.

Por meio de nota à imprensa, 
o órgão informou que instaurou 
um procedimento administrativo 
para apuração e acionou a Polícia 
Federal, a Polícia Civil, a Força 
Nacional, a Frente de Proteção 
Etnoambiental Vale do Javari e a 
Marinha do Brasil. 

A força-tarefa das buscas e in-
vestigações envolvendo o desapa-
recimento da dupla continua com o 
reforço de equipes especializadas 
da Secretaria de Segurança Públi-
ca (SSP-AM), do MPF e do Governo 
Federal, que também anunciou a 
montagem de uma operação no 
município de Tabatinga (distante a 
1.107 quilômetros de Manaus), no 
Amazonas, para se concentrar nas 
buscas. A equipe será integrada 

REPRODUÇÃO

O indigenista Bruno Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian, desapareceram no domingo (5)

Amazonas Energia é alvo de protestos em Manaus
REPRODUÇÃO

Moradores de alguns bairros já tentaram impedir a instalação dos novos medidores

      Gabriela Brasil

Moradores de diversas zonas 
de Manaus se mobilizam no mo-
vimento “Em Defesa do Povo”. O 
objetivo é denunciar os serviços 
de energia elétrica oferecidos 
pela concessionária Amazonas 
Energia. Conforme o líder co-
munitário Luiz Coderch, muitos 
moradores são contra a insta-
lação de medidores. Além dis-
so, também denunciam o aten-
dimento ao cliente fornecido  
pela concessionária.

De acordo com o líder comuni-
tário do Núcleo 14, no bairro Cida-
de Nova, Zona Norte de Manaus, 
o movimento tem como objetivo 
impedir a instalação do novo Sis-
tema de Medição Central (SMC) 
nos postes dos bairros da cidade. 

ENERGIA ELÉTRICA
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por agentes da Polícia Federal, 
oficiais da Marinha e do Exército, 
por bombeiros, servidores da Fu-
nai, Defesa Civil e Força Nacional 
de Segurança.

A Associação Brasileira de Jorna-
lismo Investigativo (Abraji) enviou 
ofícios às autoridades se juntan-
do aos pedidos de prioridade na 
elucidação do caso e no resgate  
dos desaparecidos.

A embaixada britânica em Bra-
sília informou que acompanha as 
buscas e que está em contato com 
as autoridades brasileiras. Além 
disso, oferece apoio consular aos 
familiares do jornalista inglês.

A Univaja comunicou que o in-
digenista e o jornalista se deslo-
caram com o objetivo de visitar a 
equipe de Vigilância Indígena que 
se encontra próxima à localidade 
chamada Lago do Jaburu (perto 
da Base de Vigilância da FUNAI, 
no rio Ituí), para que o jornalista 

visitasse o local e fizesse algumas 
entrevistas com os indígenas.

Trajeto
Os dois chegaram ao Lago do 

Jaburu às 19h25 do dia 3 de ju-
nho, uma sexta-feira. No domingo, 
retornaram para Atalaia do Norte, 
mas antes pararam na comunida-
de São Rafael para uma reunião 
com o comunitário apelidado de 
“Churrasco”, para a consolidação de 
trabalhos em conjunto entre os ri-
beirinhos e a comunidade indígena. 
Quando chegaram na comunidade 
viram que “Churrasco” não estava e 
conversaram apenas com a esposa 
do comunitário.

Depois partiram rumo a Atalaia 
do Norte, em uma viagem que dura 
aproximadamente duas horas, mas 
não chegaram ao município. Con-
forme a organização, Pereira, que 
faz parte do quadro da Funai, é 
uma pessoa “experiente e “pro-

fundo conhecedor da região” e a 
dupla viajava em uma embarcação 
nova, com combustível suficiente.

Colaboradores da entidade des-
tacaram que a equipe sofria amea-
ças constantes. Conforme a publi-
cação, a ameaça não foi a primeira, 
“outras já vinham sendo feitas a de-
mais membros da equipe técnica da 
UNIVAJA, além de outros relatos já 
oficializados para a Policia Federal, 
ao Ministério Público Federal em 
Tabatinga, ao Conselho nacional de 
Direitos Humanos e ao Indigenous 
Peoples Rights International”.

Família
A família do jornalista desapa-

recido Dom Phillips publicou um 
apelo em uma rede social para que 
o governo federal priorize as buscas 
aos desaparecidos.

“Imploramos às autoridades bra-
sileiras que enviem a Força Na-
cional, a Polícia Federal e todos 

os poderes à sua disposição para 
encontrar nosso querido Dom. Ele 
ama o Brasil e dedicou sua carreira 
à cobertura da floresta amazônica. 
Entendemos que o tempo é es-
sencial, então, por favor, encontre 
nosso Dom o mais rápido possível”, 
escreveu Paul Sherwood, cunhado 
do britânico.

Repercussão
O porta-voz do jornal The Guar-

dian disse que está acompanhando 
a situação e segue em contato com 
as embaixadas brasileira e britâ-
nica. De acordo com o Guardian, 
Phillips trabalha atualmente em 
um livro sobre o meio ambiente.

A Human Rights Watch divulgou 
nota em que diz que está muito 
preocupada com o desapareci-
mento e ressaltou que é de ex-
trema importância que as auto-
ridades locais dediquem todos os 
recursos disponíveis

Para ele, o sistema fere a relação 
entre o consumidor e a empresa, 
pois há diversas irregularidades 
na instalação da máquina.

“Eles estão mal instalados, se-
gundo o manual de instruções 
[do medidor], deveriam usar o 
fio de cobre. A caixa que eles 
estão colocando, que é aquele 
equipamento que fica na casa do 
cliente, deveria ser de policar-
bonato, que é um plástico. Eles 
estão colocando dentro de caixa 
de metal, o que vai contra o ma-
nual de instruções”, explica Luiz.

Por causa da instalação reali-
zada pela Amazonas Energia, que 
utiliza materiais não recomen-
dados pelo manual de instrução 
do medidor, como o uso do fio 
de alumínio, em vez do fio de 
cobre, há o aquecimento do fio 

de alumínio. De acordo com Luiz, 
esse sobreaquecimento provoca 
um aumento na tarifa de energia.

“A Amazonas Energia tenta 
economizar de um lado e preju-
dica a população. Não colocam o 
fio de cobre porque eles tentam 
economizar dessa forma, só que 
é um sistema que não funcio-
na para nossa região, tendo em 
vista que a nossa região é muito 
quente”, afirma.

O líder comunitário também 
ressalta que a tarifa de energia 
elétrica de Manaus é uma das 
mais caras do Brasil. Ao mesmo 
tempo, lembra que a capital fica 
localizada em uma região com 
grande disposição de bacias hi-
drográficas. Outra questão que o 
movimento “Em Defesa do Povo” 
denuncia é a poluição visual.
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Manaus vai receber do MS 
testes rápidos de hanseníase
O objetivo do teste 
rápido é detectar se 
os usuários terão ou 
não predisposição a 
desenvolver a doença 
no futuro

A cidade de Manaus foi 
uma das capitais sele-
cionadas pelo Ministério 
da Saúde para ofertar o 

teste rápido de hanseníase. A 
capacitação dos profissionais da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Semsa) iniciou nesta segunda-
-feira (6) e a secretaria já recebeu 
uma remessa de testes rápidos 
para iniciar a etapa de validação 
do processo.

Inicialmente, o trabalho será 
desenvolvido nos Distritos de 
Saúde (Disas) Leste e Norte, áre-
as que possuem maior incidência 
da doença.

O objetivo do teste rápido é 
detectar se os usuários terão 
ou não predisposição a desen-
volver a doença no futuro. Se o 
resultado for positivo, ele será 
monitorado com mais atenção 
pela equipe multidisciplinar das 
unidades, e caso seja diagnosti-
cado com a doença, a detecção 
será em tempo oportuno e vai 
evitar sequelas. Se for negativo, 
ele poderá retornar à unidade 

Inicialmente, o trabalho será desenvolvido nos Distritos de Saúde (Disas) Leste e Norte, onde há maior incidência da doença

CAMILA bAtIStA/SeMSA

anualmente para seguir com 
monitoramento”, explicou a en-
fermeira Ingrid Santos, chefe do 
Núcleo de Controle da Hansení-
ase da Semsa.

Ingrid informou que o público-
-alvo são os contatos de pa-
cientes diagnosticados com han-
seníase, em tratamento ou já 
tratados. Segundo a enfermeira, 
cerca de 90% da população ma-
nauara possui uma defesa natu-
ral do organismo contra a han-
seníase, mas 10% podem estar  
vulneráveis à doença.

Manaus registrou 103 novos 
casos de hanseníase em 2021, 
incluindo sete casos em meno-
res de 15 anos. Neste ano, de 
janeiro a maio, foram 42 novos 
casos registrados, sendo cinco 
em menores de 15 anos. Os dados 
são do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Sinan).

A hanseníase é uma doença 
infecciosa crônica, causada pelo 
Mycobacterium leprae, tam-
bém conhecido como bacilo de 
Hansen. A transmissão ocorre 
quando uma pessoa doente, sem 

tratamento, elimina o bacilo por 
meio de secreções nasais, tosses 
ou espirros, transmitindo para 
pessoas sadias que convivem 
próximo, no mesmo ambiente.

Assistência
A enfermeira Ingrid Santos des-

tacou que a partir do momento 
em que o paciente é diagnosti-
cado com hanseníase e inicia o 
tratamento, a cadeia de trans-
missão da doença é interrompida. 
Por isso, o teste rápido deve al-
cançar pessoas que conviveram 

intimamente com ele durante 
os últimos cinco anos, já que 
os contatos mais recentes e os 
próximos não serão afetados.

A ferramenta de diagnóstico 
ofertada ao público em geral 
na rotina de todas as unidades 
de saúde da Semsa é o exame 
de pele. Segundo Ingrid, é esse 
serviço que tem resultado na 
detecção do maior número de 
novos casos em Manaus.

A população pode buscar qual-
quer unidade básica de saúde 
para realizar o exame de pele, de 
7h às 17h nas unidades regulares, 
e de 8h às 21h nas unidades de 
horário ampliado. A lista com 
endereços pode ser conferida no 
site da Semsa (semsa.manaus.
am.gov.br).

Autoexame em estudantes
Dentro das ações da Semsa 

para combater a hanseníase, foi 
iniciada a realização do “Auto-
exame de pele virtual: rastrea-
mento de casos de hanseníase 
e outras dermatoses”, que deve 
alcançar cerca de 150 mil estu-
dantes de 257 escolas públicas 
da cidade.

O projeto vai disponibilizar um 
link para que estudantes pos-
sam responder um questioná-
rio on-line, com apoio dos pais, 
para identificar possíveis altera-
ções na pele que indiquem ca-
sos suspeitos de hanseníase ou  
outras dermatoses.
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Coreia do Sul e EUA lançam oito 
mísseis em resposta à Coreia do Norte
Presidentes Yoon Suk-
-yeol e Joe Biden pro-
meteram adotar linha 
dura contra Pyongyang 
após ‘séria provocação 
que prejudica a paz’

A Coreia do Sul e os Es-
tados Unidos (EUA) dis-
seram que dispararam 
oito mísseis terra-terra 

na manhã desta segunda-feira 
(6) na costa leste sul-coreana, 
respondendo a uma enxurrada 
de mísseis balísticos de curto 
alcance lançados pela Coreia 
do Norte.

A ação é uma demonstração 
da “capacidade e prontidão para 
realizar ataques de precisão” 
contra a fonte norte-coreana 
dos lançamentos de mísseis ou 
os centros de comando e apoio, 
disseram os militares sul-co-
reanos, segundo a agência de 
notícias sul-coreana Yonhap 

O presidente da Coreia do Sul, 
Yoon Suk-yeol, que assumiu o 
cargo no mês passado, prome-
teu adotar uma linha mais dura 
contra a Coreia do Norte. Ele 
concordou com o presidente 
dos EUA, Joe Biden, de realizar 
uma cúpula,em maio, em Seul, 
em intensificar exercícios mili-
tares conjuntos e adotar pos-
tura combinada de dissuasão.

A Coreia do Norte promoveu 
uma série de lançamentos de 
mísseis este ano, e Yoon disse 
que os programas de mísseis 
e armas nucleares do vizinho 
do norte atingiram nível em 
que representam ameaça à paz 
regional e mundial.. 

O presidente da Coreia do Sul, 

DIVULGAÇÃO
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A Coreia do Norte promoveu uma série de lançamentos de mísseis este ano

Yoon Suk-yeol, que assumiu o 
cargo no mês passado, prome-
teu adotar uma linha mais dura 
contra a Coreia do Norte. Ele 
concordou com o presidente 
dos EUA, Joe Biden, de realizar 
uma cúpula,em maio, em Seul, 
em intensificar exercícios mili-
tares conjuntos e adotar pos-
tura combinada de dissuasão.

A Coreia do Norte promoveu 
uma série de lançamentos de 
mísseis este ano, e Yoon disse 
que os programas de mísseis e 
armas nucleares do vizinho do 
norte atingiram nível em que 
representam ameaça à paz re-
gional e mundial. 

A troca de mísseis ocorre no 

Lideranças indígenas vão à Europa 
para denunciar desmatamento

Elon Musk ameaça desistir 
da compra e faz acusações

DIVULGAÇÃO

Delegação da Apib planeja ato em Paris e reunião com parlamentares em Bruxelas

Uma delegação de li-
deranças indígenas da 
Apib (Articulação dos 
Povos Indígenas do 
Brasil) vai viajar para a 
França e Bélgica nesta 
terça-feira (7) para en-
contrar parlamentares e 
denunciar o desmata-
mento no Brasil.

A primeira parada da 
viagem será em Paris, 
onde a primeira audiên-
cia do caso Casino está 
prevista para ocorrer na 
quinta-feira (9). 

Uma coalizão de gru-
pos indígenas brasilei-
ros e colombianos e de 
entidades ambientais 
francesas e america-
nas está processando o 
grupo de varejo francês 
Casino, dono do Pão de 
Açúcar (GPA), no Brasil, 
e do Éxito, na Colômbia, 
por danos ambientais e 
violação de direitos hu-
manos ligados ao des-

BRASIL EM FOCO TWITTER

matamento na Amazô-
nia, ao comprar carne 
fornecida pela JBS.

A Casino afirma que 
não vende carne brasi-
leira na França e não 
comenta processos ju-
diciais em andamento. 
A companhia diz, porém, 
que a subsidiária do Bra-
sil “possui uma política 

sistemática e rigorosa de 
controle da origem da 
carne bovina entregue 
por seus fornecedores”. 

Entre os participantes 
da comitiva estão os 
coordenadores da Apib 
Dinamam Tuxá, Eunice 
Kerexu e Kretã Kaingang, 
além de lideranças como 
Edilena Krikati. Eles 

vão realizar um ato na  
capital francesa.

No domingo (12), o gru-
po segue para Bruxelas 
para se reunir com uma 
comissão do Parlamen-
to. Eles vão debater a 
proposta de proibição de 
produtos do agronegó-
cio que consideram liga-
dos ao desmatamento.

O empresário Elon 
Musk disse em um do-
cumento divulgado na 
última segunda-feira (6) 
que o Twitter “resiste ati-
vamente” aos seus pedi-
dos de informação sobre 
falsas contas e ameaça 
retirar a sua oferta de 
compra da rede social.

Musk “reserva-se to-
dos os direitos que daí 
resultam, incluindo o di-
reito de não consumar a 
transação”, segundo uma 
carta dirigida ao respon-
sável jurídico do Twitter 
e divulgada no site da 
autoridade reguladora 
dos mercados financei-
ros norte-americano

 Após ter apresentado 
em abril uma oferta de 
aquisição do Twitter por 
US$ 44 bilhões, o bilio-
nário, fundador e líder 
da Tesla, já lançou várias 
dúvidas sobre os dados 
revelados pelo Twitter 
sobre spams e contas fal-
sas, e também sobre as 
medidas adotadas para 

limitar a sua proliferação.
Segundo o presiden-

te executivo do Twitter, 
Parag Agrawal, as con-
tas falsas representam 
menos de 5%, mas Musk 
parece colocar isso em 
dúvida, o que alguns 
analistas explicam como 
sendo uma tentativa 
de baixar o preço final  
da empresa. 

“A última proposta 
do Twitter de fornecer 
apenas detalhes su-
plementares relativos 
à sua metodologia de 
testes equivale a recu-
sar os pedidos de dados 
avançados por Musk”, 
diz a carta, assinada 
pelo seu advogado, 
acrescentando que o 
empresário precisa de 
mais informação para 
preparar a transação 
e finalizar o financia-
mento da operação. 

Em 13 de maio, Musk 
já tinha ameaçado sus-
pender a compra, po-
rém voltou atrás. 

momento em que crescem as 
preocupações com de um pos-
sível teste nuclear da da Coreia 
do Norte, que já realizou neste 
ano 16 testes de mísseis. Um 
deles, de um míssil balístico 
intercontinental que segundo 
analistas teria capacidade de 
atingir a costa oeste dos EUA, 
aconteceu no final de março, 
horas antes do início do encon-
tro da Orgamização  do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan). 

Sob temores de ataques do 
vizinho, o presidente sul-core-
ano Yoon Suk Yeol, empossado 
no mês passado, afirmou que 
pretende adotar uma postura 
mais dura do que seu anteces-

sor, Moon Jae-in, em relação à 
Coreia do Norte.

Embora em dezembro passa-
do as Coreias do Norte e Sul, jun-
tamente com Estados Unidos e 
China, tenham concordado ini-
cialmente em declarar o fim da 
Guerra da Coreia, quase 70 anos 
depois do término dos conflitos, 
tensões ainda são altas. 

Além dos testes recentes, o 
país governado por Kim tam-
bém está expandindo seu arse-
nal de mísseis com capacidade 
de alcance à Coreia do Sul, que 
abriga cerca de 28.500 solda-
dos dos EUA. 

O líder norte-coreano alertou 
recentemente que usaria proa-

tivamente armas nucleares se 
ameaçada ou provocada, su-
gerindo uma escalada em sua 
doutrina nuclear. 

Dentro deste cenário, o chefe 
de Estado sul-coreano disse 
que deseja fortalecer os la-
ços com Washington enquan-
to aprimora as capacidades de 
ataque e defesa de mísseis de 
seu país. 

Analistas do Instituto de Pes-
quisa para Estratégia Nacional 
da Coreia do Sul afirmam que 
Jong-un também buscará uma 
declaração robusta de Biden 
reafirmando o compromisso 
dos EUA de fornecer “dissua-
são estendida” à Coreia do Sul . 
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Ao todo, serão 14 inte-
grantes na delegação 
da equipe amazonen-
se que tentará uma 
vaga na Série A

BRASILEIRO 

EM TEMPO 

A equipe da União dos De-
ficientes Visuais de Ma-
naus (Udevima) disputa 
a 25ª Edição do Campe-

onato Regional Centro-Norte de 
Futebol para Cegos, em Belém, 
no Pará.

O Governo do Amazonas, por 
meio da Fundação Amazonas de 
Alto Rendimento (Faar), con-
cedeu passagens aéreas para 
a equipe que embarca nes-
ta segunda-feira (6) rumo à  
cidadã paraense.
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O Regional garante vaga 
na Série A do Campeona-

to Brasileiro

MAURO NETO/FAAR

OLAVO GUERRA/AGÊNCIA CORINTHIANS

“A competição será uma ótima 
oportunidade de mostrar que te-
mos grandes jogadores na mo-
dalidade. Estamos ansiosos que 
a equipe amazonense fique com 
uma das vagas na primeira divi-
são para que possamos colocar o 
Amazonas no lugar mais alto da 
categoria”, disse Jorge Oliveira, 
diretor-presidente da Faar.

Ao todo, serão 14 integrantes na 
delegação da equipe amazonen-
se que tentará uma vaga na Série 
A do Campeonato Brasileiro. Um 
dos destaques da equipe, o ponta 
direita Nelson dos Santos, falou 
sobre como foi a preparação de 
sua equipe, que utiliza a quadra 
da Vila Olímpica para fazer seus 
treinamentos em dias de segun-
da, quarta e sexta-feira.

“Fizemos uma grande prepara-
ção, o nosso objetivo é conseguir 
a vaga na Série A, temos uma 
grande expectativa para chegar 
na nossa meta e sabemos da 

nossa capacidade. O grupo intei-
ro está unido, tenho certeza de 
que vamos desempenhar nosso 
melhor em Belém”, disse Nelson 
dos Santos, jogador ponta direita.

Desempenhando a função de 
chamadora, Francimara de Oli-
veira da Rocha está na equipe 
há quase quatro anos e assinala 
a relação que tem com os joga-
dores da equipe.

“Nós temos um entrosamen-
to muito bom dentro do gru-
po. Na minha função, a gente 
combina alguns códigos com os 
atletas para poder confundir 
os adversários, pois precisamos 
ter essas estratégias. Pode ter 
certeza que o grupo vai bem 
preparado para ir em busca do 
seu objetivo”, disse Francimara. 
O Regional faz parte do calendá-
rio de competições da Confede-
ração Brasileira de Desportos de 
Deficientes Visuais (CBDV) e ga-
rante vaga na Série A do Campe-

Equipe do Amazonas joga 
em Campeonato Regional Vasco joga 

contra o 
Náutico em 
Recife

SÉRIE B

Mirando a conquista 
de mais três pontos no 
Campeonato Brasileiro, o 
Vasco da Gama embarcou 
na tarde desta segunda-
-feira (6) para o Recife, 
onde mede forças com o 
Náutico na terça (7), às 
19 horas, pela 11ª rodada 
da competição nacional. 
O duelo será disputado 
nos Aflitos.

Diante do Timbu, o Gi-
gante da Colina será di-
rigido de forma interina 
pelo auxiliar Emílio Faro.

O profissional de 55 
anos trabalhou em todas 
as categorias do futebol, 
e acumula experiências 
em 25 clubes.

“Estar num clube da 
grandeza do Vasco da 
Gama e ter a oportunida-
de de colocá-lo no lugar 
que merece é um grande 
desafio. É uma oportu-
nidade ímpar. Vejo essa 
chance de dirigir o time 
com naturalidade, pois 
estou no dia a dia e tenho 
a confiança do grupo, que 
já demonstrou estar to-
talmente comprometido 
com o Vasco”, declarou 
o técnico interino, acres-
centando na sequência

Raniel é desfalque
Além do zagueiro Quin-

tero e do meio-campo Pa-
lacios, que receberam o 
terceiro cartão amarelo 
contra o Grêmio e estão 
suspensos, o Vasco da 
Gama não poderá contar 
com Raniel. O atacante 
se queixou de dores na 
coxa direita e passará por 
tratamento intensivo.

O volante Juninho e o 
atacante Erick, que fica-
ram fora dos últimos dois 
jogos, estão evoluindo 
bem de suas respectivas 
lesões e já iniciaram o 
processo de transição.

Timão se prepara para duelo diante do Cuiabá
 EM TEMPO 

O Corinthians já se reapresentou após 
vencer o Atlético-GO fora de casa e iniciou 
a preparação para mais uma partida longe 
da Neo Química Arena. Na terça-feira (7), 
às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá-
-MT, o Timão visita o Cuiabá em jogo da 
10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por mais de 45 
minutos no sábado (4), em Goiânia-GO, 
permaneceram na parte interna do CT 
para um trabalho regenerativo. Os demais 
foram ao Campo 1, onde realizaram o 
aquecimento e um treino de finalizações.

Em seguida, o técnico Vítor Pereira 
levou os jogadores ao Campo 2, onde 
promoveu duas atividades diferentes de 
posse de bola de olho no confronto. 
O zagueiro Raul Gustavo, após novo exa-
me, testou negativo para COVID-19 e 
treinou sem limitações

O lateral-direito Fagner e o meio-cam-

pista Willian, em transição, participaram 
de toda a atividade do dia no gramado 
com o grupo. O atacante Jô, que também 
deu início à transição, fez o aquecimento 
em campo e retornou para a parte interna 
para um complemento físico.

O zagueiro João Victor, com uma entor-
se no tornozelo direito, e o meio-campista 
Luan, que voltou a sentir dores no qua-
dril antes da última partida, fizeram um 
trabalho em campo com o fisioterapeuta 
Lucas Freitas.

Quatro jogadores das categorias de 
base do clube completaram o treina-
mento: além dos três que foram rela-
cionados para o jogo– o meio-campista 
Matheus Araújo (2002) e os atacantes 
Felipe (2004) e Wesley (2005) –, o vo-
lante Ryan (2003) participou da atividade 
do dia.

Nesta segunda, o elenco corinthiano 
fez o último treino antes da viagem para 
a capital mato-grossense.

onato Brasileiro, que acontecerá 
em São Paulo, nos dias 5 a 13 de 
novembro. Nove times estarão na 
disputa do Campeonato Regional.

Nesta segunda, o elenco corinthiano fez o último treino antes da viagem 

MAURO NETO/FAAR

O evento acontece no mês de novembro 



Manaus, terça-feira 7 de junho de 2022

Livro de super-heróis amazônicos ganha versão em inglês
DIVULGAÇÃOLançado em 2017 na comunida-

de Tapará-Miri, região oeste do 
Pará, a trilogia “Amazon – Guerrei-
ros da Amazônia”, que narra a saga 
de jovens super-heróis em defesa 
da maior biodiversidade do mun-
do, ganhou uma versão em inglês. 
A tradução e versão feita pela 
Cultura Inglesa é a grande novi-
dade anunciada agora em junho, 
mês em que se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. 

Com o título “Amazon Warriors”, 
o conteúdo está sendo testado 
em várias turmas nas unidades da 
Cultura Inglesa Ceará, como mais 
um projeto pedagógico inédito, 
despertando o interesse dos alu-
nos pela preservação da Amazônia, 
além da prática do idioma. A ideia 
é em seguida apresentar o projeto 
para as demais Culturas Inglesas e 
escolas no Brasil e, mais adiante, 
em escolas no exterior. 

Segundo Ronaldo Barcelos, autor 
da obra, “é uma grande chance de 

levar a história em inglês para o 
Brasil e o mundo. Os conteúdos pu-
blicados com a chancela da Cultura 
Inglesa certamente ganharão mais 
credibilidade e alcance. Eles podem 
levar a nossa visão de Amazônia e 
ajudar na formação de crianças e 
jovens” diz Barcelos. 

De acordo com a Cultura Inglesa, o 
processo de tradução de um idioma 
para o inglês é por fases entre corre-
ções, revisões, até chegar na versão 
final, que dura em média de três ou 
quatro meses. Primeiro, o professor 
lê todo o material, compreende, ana-
lisa e organiza qual a melhor forma 
de traduzir, respeitando os regiona-
lismos, os hábitos e a cultura local.  
“É um trabalho minucioso, cheio 
de detalhes, várias lidas e relidas, 
para não cometermos nenhum 
erro e verificar se a formatação 
está correta, traduzir o glossário 
e verificar se as notas de rodapé 
estão corretas também”, explica 
Evandro Gueiros, diretor da Cultura 

Inglesa, em Fortaleza 

Trilogia
Os três livros contam com dez 

personagens inspirados em ani-
mais da floresta. A história ini-
cia com um encontro dos líderes 
indígenas momentos depois da 
colonização do Brasil. Eles criam 
uma comunidade chamada Ama-
zon que é presenteada pela natu-
reza com armaduras sagradas. Dez 
crianças e jovens são convocados 
para usar as armaduras, e cada vez 
que a floresta entra em perigo os 
super-heróis entram em ação. 

Desde 2012, o projeto já distri-
buiu 25 mil livros na versão im-
pressa, 200 mil livros em PDF e, 
o desenho animado foi exibido 
para milhões de crianças no Brasil.  
Em 2018, com apoio do MEC – 
Ministério da Educação, a série 
virou desenho animado e foi exi-
bida gratuitamente na TV Escola 
e redes sociais.  

NOVOS HORIZONTES 
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Nesta quinta-feira (9), às 
19h, estreia a exposição 
do artista plástico Paulo 
Lino, intitulada “Releitu-

ras”, no Centro Cultural Palácio 
da Justiça, na avenida Eduardo 
Ribeiro, 901, Centro. A visitação é 
gratuita, de terça-feira a sábado, 
das 9h às 17h.

Entusiasta das artes clássicas, 

Teatro 
Amazonas 
apresenta 
agenda 

JUNHO 

O Teatro Amazonas, 
no Largo de São Sebas-
tião, no Centro, apre-
senta uma programa-
ção diversa na primeira 
quinzena de junho, com  
espetáculos inéditos.

Nesta terça-feira (7), às 
20h, a Amazonas Band 
apresenta o espetáculo 
“Latino”. A classificação é 
livre, com entrada gratuita. 

Na quarta-feira (8), às 
20h, é a vez da comédia 
“Velho é o Mundo”, que 
comemora 30 anos de car-
reira de Nivaldo Mota. O 
ingresso custa R$ 30. 

Na quinta-feira (9), às 
20h, a Amazonas Filar-
mônica sobe ao palco do 
Teatro Amazonas para 
o concerto “Amazonas 
Filarmônica e Bogdan 
Hudzelaits”. O evento 
tem entrada gratuita e  
classificação livre. 

Na sexta-feira (10), às 
20h, tem “Miquéias William 
–In Concert 2022”, reúne 
cantores líricos e popula-
res, interpretando músicas 
conhecidas do público. O 
concerto tem duração de 
60 minutos e a classifica-
ção é livre. Os ingressos 
custam de R$ 60 a R$ 120. 

No sábado e domingo (11 e 
12), às 20h e 19h, respecti-
vamente, tem o espetáculo 
“Celdo Braga – 40 anos 
de música e poesia”, uma 
homenagem ao cantor e 
compositor. Os valores dos 
ingressos são de R$ 40 e R$ 
80. A classificação é livre.

No dia 14 de junho, às 20h, 
a Orquestra de Câmara do 
Amazonas (OCA) apresen-
ta o concerto “Estações 20 
anos da OCA”. O espetáculo 
tem duração de 60 minu-
tos, entrada gratuita e a 
classificação é livre. 

O artista amazonense 
traz, para a exposição, 
releituras de obras de 
arte clássicas, cons-
truídas a partir da 
visão pessoal 

Paulo Lino revela que as obras 
na mostra conseguem “fundir o 
acadêmico com a arte contem-
porânea, recebendo influências 
que vão de Banksy a Caravaggio, 
de Basquiat a Bacon, transitan-
do pelo expressionismo abstrato  
e surrealismo”.

O artista plástico foi contem-
plado no Edital Amazonas Criati-
vo 2021, promovido pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Amazonas.

“Apoiar as artes, de uma ma-
neira geral, é divulgar e dis-
seminar o processo de criação 
dos artistas amazonenses. Abrir 
as portas dos nossos centros 
culturais é uma determinação 
do governador Wilson Lima para 

que divulguem seus trabalhos 
e incentivem novos públicos”, 
afirma Marcos Apolo Muniz, se-
cretário de Cultura.

Exposição
O artista amazonense traz, 

para a exposição, releituras de 
obras de arte clássicas, cons-
truídas a partir de uma visão 
pessoal. As peças são inéditas, 
criadas no primeiro semestre 
deste ano, utilizando tintas a 
óleo, acrílica, sintéticas e vários 
outros materiais experimentais 
como sprays, pincéis, espon-
jas, espátulas, água, solventes 
e vernizes. A mostra apresenta 
ainda um trabalho de vídeo so-
bre o processo de criação das  
obras expostas.

DIVULGAÇÃO

Paulo Lino é bacharel em Fi-
losofia pela Universidade Fede-
ral do Amazonas (Ufam) e pós-
-graduado em Publicidade pelo 
Instituto Federal de Tecnologia 
do Amazonas (Ifam). 

Nas artes, Paulo Lino iniciou 
os estudos de forma autodidata 
ainda na adolescência, partici-
pando de aulas de desenho e 
pintura no Liceu de Artes Ester 
Mello, fez parte do Clube de 
Quadrinheiros de Manaus e da 
Associação Amazonense de Ar-
tistas Plásticos (Amap).

Assinando exposições nacio-
nais e internacionais, o artista 
plástico tem um vasto currículo 
tanto nas artes quanto no design, 
área em que atua profissional-
mente desde 1990.

Os três livros contam com dez personagens inspirados em animais da floresta

As peças são inéditas, 
criadas no primeiro se-
mestre deste ano

‘Releituras’ de Paulo Lino 
estreia no Palácio da Justiça
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O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ama-
zonas, conselheiro Érico Desterro e Silva e o conselheiro 
Julio Pinheiro, homenageando o trabalho do artista plás-
tico Rui Machado, que está na capa do livro “Resíduos Só-
lidos”, lançado durante o “Seminário de Gestão Pública de 
Resíduos Sólidos: Desafios e Oportunidades”, no TCE-AM

O professor Antônio Mesquita, a magistrada Lucia Viana, 
o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, brilhan-
te conselheiro Érico Desterro e Silva, o artista plástico Rui 
Machado, e Fábio Feldman, autor do projeto de lei que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no Semi-
nário que acontece no TCE-AM 

Os chefs Igor Almeida e Sofia Bendelak, que assinam o 
cardápio cheio de charme no Jantar dos Namorados as-
sinado por esta coluna, no próximo domingo, no salão de 
eventos do Hotel Juma Ópera

O prefeito Bi Garcia e o presidente da Samel, o compe-
tente Beto Nicolau, que foi homenageado com o Título de 
Cidadão de Parintins. Condecoração justíssima!

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter e sua esposa Fer-
nanda Mendonça, no lançamento da obra “Recurso Es-
pecial” com o querido ministro Mauro Campbell Marques, 
evento que movimentou o TJ ontem à tarde

Belarmino Junior e a irmã Livia, em tarde cheia de 
alto astral em Trancoso

Rafael Alves, Ana Carolina e Maria de Jesus Lins, no ca-
samento que movimentou Trancoso na semana passada

@fernandocoelhojr   

fernando.emtempo@hotmail.com 

.  O Jantar dos Namorados, no próximo domingo, será assinado por esta 
coluna no Salão de Festas do Hotel Juma Ópera, uma das novas pérolas 
do Centro Histórico de Manaus, que está se revigorando e – felizmente – a 
exemplo de grandes capitais pelo mundo, fazendo a região central da cida-
de, com seus monumentos e edificações centenárias, ter uma ferveção de 
entretenimento e lazer. 

. Será um jantar para apenas 150 cabeças, com cardápio estreladíssimo 
assinado pela chef Sofia Bendelak executado pelo chef Igor Almeida, este 
último agora em Manaus, comandando a cozinha do Juma, depois de ter 
passado por várias casas especiais em Salvador – sua terra Na-
tal – e em São Paulo. 

. O menu musical da noite também será especial: My Manhat-
tan Jazz com o exímio Humberto Amorim e o DJ Roger Corrêa. 

 . A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), entre-
gou, na segunda-feira, três mensagens do Executivo municipal à 
Câmara Municipal de Manaus (CMM), referentes ao perdão das 
dívidas do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação 
(Fumipeq) – do período de 2009 a 2020, ao pagamento do “Auxí-
lio Empreendedor” e a prorrogação do período de incentivo fiscal 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

 . Os projetos, elaborados pela equipe técnica da Semtepi, pre-
tendem atender os empreendedores da capital, como forma de 
incentivo e fortalecimento de negócios.  

. O perdão do Fumipeq é uma ação histórica da gestão do pre-
feito David Almeida, que vem sendo planejada desde o ano pas-
sado, onde vai alcançar quase 5 mil empreendedores, que con-
traíram dívidas entre os anos de 2009 a 2020, equivalente a R$ 
23 milhões. Já o “Auxílio Empreendedor” vai beneficiar mais de 3 
mil trabalhadores com uma bolsa de R$ 500. Aplausos! 

. Lançado em 2017 na comunidade Tapará-Miri, região oeste do 
Pará, a trilogia “Amazon - Guerreiros da Amazônia”, que narra a 
saga de jovens super-heróis em defesa da maior biodiversidade 
do mundo, ganhou uma versão em inglês. 

. A tradução e versão feita pela Cultura Inglesa é a grande no-
vidade anunciada agora em junho, mês em que se comemora o 
Dia Mundial do Meio Ambiente. Com o título “Amazon Warriors”, 
o conteúdo está sendo testado em várias turmas nas unidades da 
Cultura Inglesa Ceará, como mais um projeto pedagógico inédito, 
despertando o interesse dos alunos pela preservação da Amazô-
nia, além da prática do idioma. A ideia é em seguida apresentar 
o projeto para as demais Culturas Inglesas e escolas no Brasil e, 
mais adiante, em escolas no exterior.  

. Segundo Ronaldo Barcelos, autor da obra, “é uma grande chan-
ce de levar a história em inglês para o Brasil e o mundo! Os con-
teúdos publicados com a chancela da Cultura Inglesa certamente 
ganharão mais credibilidade e alcance. Eles podem levar a nossa 
visão de Amazônia e ajudar na formação de crianças e jovens. A 
utilização de um conteúdo brasileiro de super heróis, como pro-
jeto pedagógico é certamente uma ação inédita que traz grande 
alegria e gratidão” diz Barcelos.  

. Como parte da programação do “Junho Verde”, mês dedicado à sen-
sibilização e conscientização ambiental, o prefeito de Manaus, David 
Almeida, enviou, na segunda-feira à Câmara Municipal de Manaus, a 
Mensagem do Executivo com a proposta de criação do Programa de 
Aproveitamento de Resíduos de Podas de Árvores (Propodas). 

.  A assinatura do documento aconteceu no Centro de Cooperação da 
Cidade. A intenção do programa é dar destinação sustentável a esses 
materiais. 

 . “Essa Mensagem institui o programa de aproveitamento de resíduos 
de podas e dá outras providências, no mês de junho, o ‘Junho Verde’, 
e nós vamos regulamentar a destinação dos resíduos da poda das ár-
vores, aqui na cidade de Manaus. Antes nós pegávamos esses troncos 
e pedaços de árvores e mandávamos para nosso aterro controlado, tí-
nhamos que pagar, agora, nós vamos destinar ao polo cerâmico, para 
que possamos receber os tijolos em troca desses cortes que seriam 
destinados ao aterro”, destacou o chefe do Executivo municipal. 

. Tem sessão especial marcada na 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas em homenagem ao 
Festival Folclórico de Parintins. 

. Será na próxima quarta-feira 
conforme aprovação de reque-
rimento de autoria do deputado 
Saulo Vianna, subscrito pelos de-
putados Tony Medeiros,  Abdala 
Fraxe, Cabo Maciel e deputada Jo-
ana Darc respectivamente, mar-
cado para às 18 horas no Auditório 
Belarmino Lins, na sede daquele 
poder. 
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Muito em função do que o Fox 
Sports, em sua existência, veio 
a realizar, a televisão esportiva, 
no que diz respeito aos canais 
pagos, observou mudanças de 
comportamento bem acentua-
das ao longo dos tempos.

Desde o início de suas ativi-
dades, o FS passou a obrigar 
SporTV e ESPN a mudarem a 

narrativa e até o próprio jeito 
de se apresentarem. E, antes 
de encerrar as atividades do 
seu canal principal, liderou em 
vários horários com programas 
ao vivo e um time forte de apre-
sentadores, comentaristas e 
repórteres. Meio que virou do 
avesso tudo que existia antes.

Hoje, e talvez como simples 

consequência, a ESPN veio a 
se tornar protagonista, tam-
bém muito por causa das pro-
priedades e profissionais que 
pertenciam a Fox.

A ponto, inclusive, de agora 
abrir uma enorme vantagem 
sobre o seu principal concor-
rente, tanto na sua programa-
ção, ao vivo, como no número 

de transmissões.

Ao SporTV, diante do atual ce-
nário, cabe ser um pouco mais 
agressivo e  buscar eventos de 
grande importância, capazes de 
virar esse jogo. E, talvez até, 
voltar um pouco ao que já foi 
no passado, não esquecendo 
nunca que televisão é televisão 
e internet é internet.

Vale dizer
Ensinar fazer televisão não pas-

sa perto da cabeça de ninguém 
por aqui, mas é impossível não 
perceber certas coisas.

Que nos perdoem os diretamen-
te envolvidos.

Por exemplo
O “Show do Esporte”, de passa-

do glorioso, retornou à grade da 
Band com o objetivo de amarrar 
os eventos do canal.

*Lugar comum: a Globo 
passou a usar mais intensa-
mente o “Tela Quente” para 
promover seus próprios lan-
çamentos...

*... Nesta última segunda-
-feira foi a vez do “Sob Pres-
são”. E vem mais por aí.

*Na CNN Brasil o selo “Ur-
gente” passou a ser usado 
com moderação...

*... A ordem, segundo se in-
forma, veio de fora. Lá de cima.

*Cátia Fonseca, numa des-

sas andanças, pegou Co-
vid-19. Ontem, nas primeiras 
horas da manhã, a Band co-
municou o seu afastamento 
do programa.

*A Globo tá fingindo de 
morta. Por enquanto, nada 
é falado sobre a participação 
de Jade Picon na novela da 
Glória Perez, “Travessia”...

*... Mas tudo está indicando 
para isso. O “balão de ensaio” 
e tudo que se comentou até 
agora, foi bem conveniente.

*Globplay está usando a 

Rocinha para gravar várias 
cenas de “O Jogo que Mudou 
a História”.

C´est fini
No complexo de drama-

turgia da Record, o uso de 
máscara também voltou a 
ser obrigatório, entre ou-
tros cuidados com elenco  
e equipe.

As gravações das próximas 
temporadas de “Reis” se-
guem normalmente no local.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!   

Nada mais justo. E nem a se opor 
também.

Todavia
O programa, ao longo da sua 

existência recente, tem uns certos 
disparatesque ninguém consegue 
entender.

Neste último domingo, entre 
15h20 até 16h, se falou apenas 
do Brasileirão, com uma extensa 
cobertura de Palmeiras x Atlé-
tico-MG e Flamengo x Fortale-
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Muito pelo fim do Fox Sports, ESPN 
assume liderança da TV esportiva
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za, que tiveram transmissão da 
Globo a partir das 4h da tarde. 
Ou seja, levantaram a bola pra  
concorrente chutar.

Pior de tudo
E o “Show do Esporte”, de tantas 

glórias e tradições, simplesmente 
ignorou o Sub-20, que teve trans-
missão da Band, Corinthians x 
Atlético-PR, às 4h da tarde.

Por acaso, mesmo horário do 
Brasileirão na Globo. Só a CBF é 
capaz dessas proezas.

Régua
Apenas como arremate aos as-

suntos do esporte, galera que edi-
ta os “melhores momentos” está 
bem mal de serviço. Caiu muito  
a qualidade.

Não existe mais cuidado com a 
fusão de áudio, início de jogada, é 
tudo meio desencontrado.

Estreia
Nesta terça, 21h, tem a estreia 

de “Todas as Garotas em Mim” 
na Record, com as duas primeiras 
temporadas.

Escrita por Stephanie Ribeiro e 
com direção de Rudi Lagemann e 
Ajax Camacho, tem em seu elen-
co Mharessa Fernanda, Adriana 
Garambone, Ângelo Paes Leme, 
Rhaissa Batista, Diego Kropotoff, 
Caio Vegatti, Julia Zimmer, Juan 
Alba, entre outros.

Segurança
Ricardo Mantoanelli, diretor-

-geral de Teledramaturgia no SBT, 
disparou um comunicado para 
todas as áreas do departamento. 
Por causa do aumento de casos 
de Covid-19 no País, o uso de más-
caras volta a ser obrigatório.

Lembrando que a área de nove-
las da emissora foi uma das que 
mais sofreu durante a pandemia. 
Foi a última a voltar.

Reflexos
Com esses novos problemas 

provocados pela Covid-19, é bem 
provável que os trabalhos de “Ro-
meu e Julieta - Amor Proibido”, 

Ela é uma das protagonistas 
de “Jardim de Inverno”, do es-
critor americano Richard Yates 
(1926-1992), que chega com 
nova temporada a partir do dia 
17, às 20h, no Teatro Faap, em 
São Paulo.

Ilha Record 2
A Record definiu os primei-

ros nomes para a segunda 
temporada do reality “Ilha Re-
cord”, agora sob o comando 
de Mariana Rios e com estreia  
em julho.

Escalados: Solange Gomes, 
Vitória Bellato, Aline Dahlen, 
Ste Viegas, Whendy Tava-
res, Caique Aguiar, Rapha-
el Sander, Flavio Nakagima e  
Bruno Sutter.

próxima novela do SBT, só te-
nham início no encerramento do 
segundo semestre.

A prioridade, no momento, é a 
atual “Poliana Moça” e o bem-es-
tar da equipe.

Outro nome
A Rede TV! continua operando 

no automático ou no improviso, 
sem ninguém dirigindo o seu Ar-
tístico ou a Programação.

Alguns setores de lá indicam 
agora José Emílio Ambrósio como 
nome mais provável para assumir 
essas funções.

Dois pontos
José Emílio é um profissional 

da TV, tem conhecimento das 
coisas e poderá ser muito útil se 
os entendimentos chegarem a  
bons termos.

Porém, o próprio Zé Emílio, em 
suas recentes andanças por lá, 
já deve saber que a Rede TV! de 
agora está bem diferente daquela 
que ele trabalhou no passado.

Juntando o time
Ontem, a TV Cultura estreou 

o seu jornal da manhã, com 
transmissão multiplatafor-
ma, contemplando TV, rádio e  
redes sociais.

Informativo, leve, 
mostrou no primeiro 
dia uma equipe bem 
entrosada. E que 
mereceu um belo 
café da manhã, 
oferecido pelo 
presidente José 
Roberto Maluf.

Teatro
Bianca Bin, 

como se sabe, 
após gravar vá-
rias cenas, deixou o 
elenco das duas  pró-
ximas temporadas da 
série “Cine Holliúdy” 
para se dedicar a ou-
tros projetos, entre 
eles, uma estreia  
nos palcos.

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery



Manaus, terça-feira 7 de junho de 2022

www.emtempo.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO DE 
RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

O Cartório do Sexto Ofício de Registro de Imóveis de Manaus/
AM, na forma da lei, etc., faz saber que por LUIZ DAMAS-
CENO FILHO, foi requerida a instauração de procedimento 
de retificação administrativa no terreno de sua propriedade, 
situado na Rua Cumucim (Antiga Rua projetada), S/Nº, Aleixo, 
Manaus/AM, registrado na matrícula 8152 do 1º OFRI, a fim 
de retificar o perímetro e a área do imóvel, na forma do art. 
213, II, da Lei 6.015/73. A documentação exigida em lei foi 
protocolada sob o n° 19132 (Dep. Prévio 17182) e encontra-se 
à disposição dos interessados. Após a conclusão da retificação, 
a situação será a constante da planta/desenho e memorial 
descritivo arquivados nesta Serventia, com a seguinte descrição: 
Imóvel situado na Rua Cumucim (Antiga Rua Projetada), S/ 
Nº, Aleixo, Manaus/AM. Área: 8.422,77m². Perímetro: 386,25m. 
Limites e confrontações: NORTE: Lote 205, lote 5, lote 4, lote 
3, lote 2 e lote 1, por seis linhas entre os marcos v-01/v-07, 
na distância de 35,07m; m; 15,37m; 15,85m; 15,70m; 15,78m; 
16,80m; LESTE: Com Lote 01 (Matrícula de nº.: 8151 do 
Cartório do 4º Ofício de Registro Manaus), por uma linha 
entre os marcos v-07/v-08, na distância de 49,60m; SUL; Com 
Lote 01 (Matrícula de nº.: 8151 do Cartório do 4º Ofício de 
Registro Manaus), por três linhas entre os marcos V-08/V-11, 
na distância de 64,12m; 25,31m; 35,60m; OESTE: Com Rua 
Maria Mirene de Lima (Antiga Rua Cumucim), por quatro linhas 
entre os marcos V11/V-01, na distância de 62,75m; 25,44m; 
2,64m; 6,22m. Elementos do Perímetro Inicia-se a descrição 
deste perímetro no vértice V-01, definido pelas coordenadas 
E: 401.530,7615 m e N: 4.659.144,8085 m; confrontando com 
lote 205, lote 5, lote 4, lote 3, lote 2 e lote 1, segue por 
com azimute 88-11-58 e distância de 35,07 m até o vértice 
V-02, definido pelas coordenadas E: 401.565,8165 m e N: 
4.659.145,9105 m com azimute 88-27-42 e distância de 15,37 m 
até o vértice V-03, definido pelas coordenadas E: 401.581,1735 
m e N: 4.659.146,5215 m com azimute 88-04-33 e distância 
de 15,85 m até o vértice V-04, definido pelas coordenadas 
E: 401.596,5335 m e N: 4.659.147,0375 m com azimute 89-
08-59 e distância de 15,70 m até o vértice V-05, definido 
pelas coordenadas E: 401.612,2315 m e N: 4.659.147,2705 
m com azimute 89-15-01 e distância de 15,78 m até o vér-
tice V-06, definido pelas coordenadas E: 401.628,0100 m e 
N: 4.659.147,5047 m com azimute 89-03-21 e distância de 
16,80 m até o vértice V-07, definido pelas coordenadas E: 
401.644,8336 m e N: 4.659.147,7544 m; confrontando com 
Lote 1, segue por com azimute 169-13- 19 e distância de 
49,60 m até o vértice V-08, definido pelas coordenadas E: 
401.654,0925 m e N: 4.659.099,1165 m; confrontando com Lote 
1, segue por com azimute 246-37-28 e distância de 64,12 m 
até o vértice V-09, definido pelas coordenadas E: 401.595,2355 
m e N: 4.659.073,6765 m com azimute 247-24-48 e distância 
de 25,31 m até o vértice V-10, definido pelas coordenadas 
E: 401.571,8695 m e N: 4.659.063,9565 m com azimute 246-
32-18 e distância de 35,60 m até o vértice V-11, definido 
pelas coordenadas E: 401.539,2095 m e N: 4.659.049,7815 
m; confrontando com Rua Maria Mirene de Lima, segue por 
com azimute 355-54-50 e distância de 62,75 m até o vértice 
V-12, definido pelas coordenadas E: 401.534,7245 m e N: 
4.659.112,3725 m com azimute 355-40-44 e distância de 25,44 m 
até o vértice V-13, definido pelas coordenadas E: 401.532,8075 
m e N: 4.659.137,7425 m com azimute 289-08-00 e distância 
de 2,64 m até o vértice V-14, definido pelas coordenadas E: 
401.530,3315 m e N: 4.659.138,6015 m com azimute 03-57-
47 e distância de 6,22 m até o vértice V-01, encerrando este  
perímetro. 

E, para que a presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL chegue 
ao conhecimento de todos os confrontantes e interessados, 
expediu-se este edital que será publicado, por duas vezes, 
em jornal de grande circulação, podendo a averbação de reti-
ficação ser impugnada no prazo de 15 (quinze) dias, da data 
da última publicação, junto a esta Serventia Registral, situada 
na Av. Djalma Batista, n° 1719, sl. 1303, Chapada, Manaus/
AM, tel. (92)981050002/32367881. Na forma da lei, haverá 
presunção de anuência do(s) confrontante(s) que deixar(arem) 
de apresentar impugnação no prazo desta notificação. Manaus, 
___/____/2022. 

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

S.M. Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. (Pontão Nautilus), torna 
público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.° 015/01-13, que 
autoriza a comercialização de produtos derivados de petróleo (gasolina e 
diesel) em balsa flutuante, localizada na Margem Esquerda do Igarapé do 
Tarumã, próximo à Marina Rio Belo, Ponta Negra, no Município de Manaus- 
AM, para Comercialização de Combustíveis, com validade de 01 Ano.


