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Governador Wilson Lima recebe 
presidente da Potássio do Brasil
Durante reunião, na 
sede do Governo, fo-
ram discutidas es-
tratégias para diver-
sificação da matriz 
econômica do estado

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, rece-
beu, na última quarta-
-feira (08), o presidente 

da empresa Potássio do Brasil, 
Adriano Espeschit, na sede de Go-
verno, na zona oeste de Manaus.

No encontro foram discutidas 
estratégias para diversificação 
da matriz econômica do estado 
a partir do desenvolvimento de 
novos polos de produção. 

“A questão mineral é algo que 
é fundamental para o estado do 
Amazonas. É o que vai fazer frente 
também à Zona Franca de Ma-
naus. É importante a gente ter 
a Zona Franca, mas é necessá-
rio que a gente encontre outras 
atividades que possam ser com-
plementares ao modelo, porque a 
Zona Franca não é eterna”, disse 
Wilson Lima.

O governador afirmou, ainda, 
que irá mobilizar a equipe téc-
nica do Governo do Estado para, 
juntamente com os órgãos com-
petentes e a Potássio do Brasil, 
contribuir para a viabilizar a mi-
neração de potássio na região 
do município de Autazes (a 113 
quilômetros de Manaus).

“Há uma necessidade premente 
que efetivamente isso aconteça. 
Eu tenho interesse que as coi-
sas caminhem nesse sentido. E 
aqui o meu compromisso com o 
esforço de fazer aquilo que esti-

O Projeto Potássio Autazes, da Potássio do Brasil, está em fase de licenciamento ambiental

ver ao nosso alcance”, destacou  
Wilson Lima.

O presidente da empresa Po-
tássio do Brasil, Adriano Espes-
chit, ressaltou que a instalação 
da mineração em Autazes, res-
peitando os critérios dos órgãos 
ambientais e de controle, vai pro-
mover geração de empregos du-
rante a implantação e, também, 
por todo o período de atuação 

da empresa, que deve ocorrer ao 
longo de 25 anos.

“Na fase de implantação nós 
vamos gerar, em média, 2.600 
empregos diretos. Na de ope-
ração, 1.300 empregos diretos. 
Segundo a Fiesp, cada emprego 
desse vai gerar mais de 17 mil 
empregos indiretos, que também 
podem ser em Manaus”, detalhou 
o executivo. 

divuLGAçãO

Adriano Espeschit destacou, 
ainda, que o local de atuação 
da empresa está 100% fora das 
terras indígenas. 

“O projeto Autazes é um pro-
jeto sustentável. A gente dei-
xa de queimar diesel de navios 
que trazem fertilizantes de 10 
mil milhas de distância. Estamos 
produzindo potássio com uma 
geração de energia elétrica lim-

pa, ao contrário da geração de 
energia elétrica no Canadá, na 
Rússia, que é à carvão, combus-
tível fóssil”, afirmou o presidente 
da Potássio do Brasil.

Atualmente, o Projeto Potássio 
Autazes, da Potássio do Brasil, está 
em fase de licenciamento ambien-
tal. O empreendimento já possui 
a Licença Prévia (LP) e aguarda a 
Licença de instalação (Li).

Auxílio alimentação tem valor 
fixado em R$ 600 no Amazonas 

‘Justiceiro’ mata dupla 
de assaltantes na ZL 

divuLGAçãO

As medidas foram apresentadas pelo governador do AM 

O suposto justiceiro,observou a atuação da dupla e agiu 

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, anun-
ciou, nesta quarta-feira 
(08), que os servidores es-
taduais da área da saúde 
receberão auxílio alimen-
tação de R$ 600 a partir 
de junho, equiparando o 
valor pago pelo Estado às 
categorias da educação e 
segurança pública. 

Além disso, o governa-
dor garantiu o pagamen-
to de correção de 9,06% 
de datas-bases salariais, 
a partir de agosto, para 
os profissionais que atu-
am na rede estadual  
de saúde.

As medidas foram apre-
sentadas pelo governa-
dor para representantes 
de 10 sindicatos de pro-
fissionais da categoria, 
durante reunião na sede 
do Governo do Amazonas, 
bairro Compensa, zona 
oeste de Manaus. A reu-
nião contou a presença do 
secretário-chefe da Casa 

área da saúde assalto 

Civil, Flávio Antony, e dos 
secretários de Estado de 
Administração e Gestão, 
Fabrício Barbosa; Saúde, 
Anoar Samad; e Governo, 
Sérgio Litaiff Filho.

“Estou autorizando o 
pagamento de datas-ba-
ses de 2016 e 2020 a partir 
de agosto e, a partir desse 
mês de junho, a gente já 
paga o tíquete alimenta-

ção com o incremento de 
R$ 100; os profissionais 
da saúde vão receber um 
tíquete de alimentação de 
R$ 600. Essa é uma forma 
do Governo do Amazonas 
valorizar esses profissio-
nais”, disse Wilson Lima. 

Segundo o governa-
dor, as medidas são um 
reconhecimento à dedi-
cação desses servidores 

que, diariamente, estão 
no ofício de salvar vidas, 
especialmente durante o 
período mais crítico da 
pandemia de Covid-19.

“Quero agradecer ao 
governador Wilson Lima 
que teve uma sensibili-
dade e chegamos ao final 
dessa reunião com vitória 
para a classe trabalhado-
ra. Parabéns e obrigada, 
governador”, disse Cleidi-
nir Francisca, presidente 
do Sindicato dos Traba-
lhadores Públicos da Área 
da Saúde do Amazonas 
(Sindsaúde-AM). 

outros anúncios 
Wilson Lima anunciou, 

ainda, que um decreto 
vai normatizar a avaliação 
periódica de desempenho 
dos servidores estaduais 

definiu, ainda, que se-
jam iniciados os estu-
dos necessários para o 
processo de progressão  
dos servidores.

dupla de assaltantes foi 
morta por um suposto “jus-
ticeiro” enquanto realizava 
um assalto em um esta-
belecimento no bairro São 
José, Zona Leste da Capital 
Amazonense na noite des-
ta quarta-feira (8).

Segundo informações 
repassadas pela polícia no 
local do crime, os supos-
tos assaltantes, identifica-
dos como vanderson Yuri 
Almeida de Menezes, de 
25 anos e Jheimison de 
Souza e Souza, de 20 es-
tavam realizando assaltos 
na Rua Marginal, no bairro 
São José, quando um ho-
mem, que até o momento 

não identificado, observou 
a situação e resolver agir. 

O Justiceiro começou 
a efetuar vários disparos 
em direção a dupla, que 
tentaram fugir, mas foram 
alvejados e vieram a óbito 
no local.

O instituto Médico Legal 
(iML) realizou a remoção 
dos corpos. No local, foi 
informado que vanderson 
Yuri foi alvejado com oito 
disparos de arma de fogo.

O autor dos disparos, fu-
giu do local e segue sem 
identificação. O caso será 
investigado pela delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (dEHS).

divuLGAçãO



Opinião 3

Contexto

 Manaus, quinta-feira 9 de junho de 2022

Jaiza Fraxe aperta
Ontem, a juíza Jaiza Maria Pinto 

Fraxe, da Justiça Federal do Ama-
zonas, exigiu que o Governo Federal 
use todo o aparato possível, inclusi-
ve helicópteros, para intensificar as 
buscas acerca de Bruno e Philips no 
Vale do Javari.

“Ficam o Ministério Público Fede-
ral e a Defensoria Pública da União 
autorizados a requisitar diretamen-
te das instituições referidas, todas 
com expertise na região Amazônica, 
Polícia Federal, Comando Militar da 
Amazônia e Força Nacional de Se-
gurança, as providências urgentes 
e necessárias ao cumprimento da 
presente decisão”, determinou Jaiza.

Drones de Bruno
Antes de desaparecer nas matas de 

Atalaia do Norte, no Alto Solimões, o 
indigenista e servidor da Funai Bruno 
Pereira treinava os indígenas da Terra 
Indígena Vale do Javari com drones 
para o monitoramento da região.

O uso de tecnologia daria eficiência 
ao trabalho de monitoramento re-
moto das atividades criminosas em 
Atalaia, combatendo garimpeiros, 
madeireiros e narcotraficantes.

A terra indígena do Javari possui 
uma população estimada de 6,3 mil 
indígenas. Dos 26 grupos diferentes, 
19 são povos isolados. 

Fora do cargo
Em 2019, Bruno Pereira exercia o 

cargo de coordenador-geral de Índios 
Isolados e de Recém Contatados, 
na Funai, quando comandou uma 
operação que resultou na expulsão 
de centenas de garimpeiros da Terra 
Indígena Yanomami, em Roraima. A 
operação custou-lhe o cargo.

Ao mudar-se para Tabatinga, o in-
digenista encontrou um clima hos-
til devido o assassinato de Maxciel 
Pereira dos Santos, morto a tiros 
por combater caçadores, pescadores 
garimpeiros e madeireiros ilegais.

Perdas de R$ 100 bilhões
O Estado de São Paulo perderá em 

torno de R$ 14 bilhões e o Amazonas 
terá que arcar com a perda de R$ 1,2 
bilhão em receita se o Senado avalizar 
o pacote federal sobre a redução dos 
preços dos combustíveis.

Na contramão do que afirma o Mi-
nistério da Economia, a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) sus-
tenta que a compensação oferecida 
pelo Palácio do Planalto não atende 
as demandas de estados e municí-
pios. O total de perdas é estimado 
em R$ 100 bilhões.

A CNM alega que as prefeituras, por 
exemplo, poderão perder o total de 

R$ 27 bilhões em receitas. 

Compensação rápida
Na terça-feira (08), um grupo 

de governadores propôs que seja 
encontrado um mecanismo que ga-
ranta a compensação rápida dos es-
tados que perderem arrecadação.

A proposta foi feita durante reu-
nião dos governadores com o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), e o relator do projeto 
que limita em 17% o ICMS sobre 
combustíveis, energia elétrica, co-
municações e transporte público, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-
-PE).

Os governadores querem tam-
bém uma modulação para as áre-
as de telecomunicações e energia, 
permitindo que esse teto seja es-
calonado até 2024.

PL eleitoreiro
O deputado estadual Sera-

fim Corrêa (PSB) classificou de 
“eleitoreiro” o projeto de lei do 
Governo Federal que estabele-
ce em 17% a alíquota do ICMS 

para combustíveis.

“A Sefaz diz que o Amazonas per-
de R$ 1,2 bilhão porque a alíquota, 
que é de 25%, cai para 17%. Mas 
o governo Bolsonaro diz que se o 
estado zerar de 17% para 0%, será 
ressarcido, mas para isso ele vai 
torrar o arrecadado na venda da 
Eletrobras que ainda nem acon-
teceu”, protesta o líder socialista.

Presidente vem aí
De acordo com o pré-candidato 

ao Senado, coronel Alfredo Mene-
zes (PL), o presidente Jair Bolsona-
ro visitará novamente o Amazonas 
no próximo dia 18. A visita foi con-
firmada pelo Palácio do Planalto.

O que não tem confirmação é o 
conteúdo da agenda que a popu-
lação amazonense espera inclua 
temas sérios como a intocabilidade 
da política de incentivos fiscais do 
modelo Zona Franca de Manaus.

Alerta de trotes
A Prefeitura de Manaus alerta a 

população para que não faça trotes 
ou ligações indevidas ao Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, 
o Samu 192.

Os pedidos falsos de socorro com-
prometem o fluxo de atendimentos 
e podem prejudicar quem realmente 
precisa de assistência. 

Neste ano, de janeiro a abril, 9.708 
trotes foram registrados no serviço, 
gerenciado pela Secretaria Municipal 
de Saúde (Semsa).

Leitos de UTI 
O governador Wilson Lima anun-

ciou a instalação de 10 leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) no 
Hospital Regional de Humaitá. Será o 
quarto município do interior a contar 
com o serviço de alta complexidade, 
implantado pelo Governo do Estado.

 
Em Humaitá, o investimento nas 

obras de adequação hospitalar para 
receber as UTIs é da ordem de R$ 
1,1 milhão. 

67 mi ao Madeira
Com os cofres cheios,  Wilson 

Lima vai investir R$ 67,8 milhões 
em projetos de infraestrutura em  

Apuí e Humaitá.

Na terça-feira passada, a Câmara 
Municipal de Apuí homenageou o 
governador com o título de cida-
dão apuiense. A solenidade teve a 
presença dos deputados estaduais 
Joana Darc, Saullo Vianna, Doutor 
Gomes e Cabo Maciel.

Farra suspensa 
Com a caneta afiada, o conselheiro 

do TCE-AM, Ari Moutinho Júnior, 
suspendeu, ontem, os shows dos 
cantores Vitor Fernandes e Tarcísio 
do Acordeon no município de Borba. 

Os eventos aconteceriam na festa 
de Santo Antônio de Borba, no pró-
ximo dia 12 de junho.

Avaliada em R$ 391 mil, a farra 
com os artistas foi contratada pela 
empresa J O Santos Publicidade e 
Eventos (Show Mix Entretenimento), 
com o aval da Prefeitura de Borba.

Passagens salgadas
Apesar dos protestos de verea-

dores do município e da pressão 
da Defensoria Pública do Amazo-
nas (DPE-AM), a Justiça de Parintins 
não se manifesta sobre a questão 
das passagens aéreas escorchan-
tes cobradas pelas empresas Gol, 
Azul, Tam/Latam e Map/Voepas 
para quem quer assistir o Festival 
Folclórico de Parintins.

A grita é geral contra os bilhetes 
de passagens que estão cada vez 
mais salgados, custando pouco mais 
de R$ 6 mil (ida e volta) aos turistas. 
O festival acontecerá nos dias 24, 
25 e 26.

DPE contra abusos 
Internautas recomendam que a 

DPE aperte o cerco e penalize as 
empresas que persistem nos abusos, 
atentando contra o Código de Defesa 
do Consumidor.

A DPE estabeleceu o pagamento 
de indenização por dano moral co-
letivo no valor de  R$ 2 milhões para 
cada companhia aérea, mas mesmo 
assim os abusos prosseguem.

Fome se alastra
Segundo números do Ipea (Institu-

to de Pesquisa Econômica Aplicada),  
33 milhões de pessoas sofrem fome 
no Brasil.

Em 1993, o exército de famintos 
somava 32 milhões, o que sensibili-
zou o sociólogo Herbert de Souza, o 
Betinho, a lançar a Ação da Cidadania 
Contra Fome, a Miséria e pela Vida.

Para o atual diretor-executivo da 
Ação da Cidadania, Kiko Afonso, a 
despeito de o problema ter se agra-
vado, hoje parece não ha

Bolsonaro e Biden se encontram 
hoje na Cúpula das Américas sob
o clima quente do Javari 
Com a Amazônia tomada pelo crime organizado e castigada pelo desmatamento, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro 

não terá como fugir do caso do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips, no Vale 
do Javari, no seu encontro de hoje com o presidente norte-americano Joe Biden na Cúpula das Américas, na Califórnia.

Segundo analistas, a pauta, além de questões como democracia e crise climática, deverá focar a pouca atenção do 
Palácio do Planalto ao caso que alcançou grande repercussão na mídia estrangeira.

O inglês The Guardian, por exemplo, não descarta a suspeita de Bruno e Philips terem sido assassinados por agentes 
do crime que traficam drogas e abusam da exploração madeireira ilegal e de outros ilícitos na chamada tríplice fronteira.

À Orquestra Filarmônica do Amazonas que neste ano, ao lado do Coral 
do Amazonas, completa 25 anos de fundação. O Teatro Amazonas recebe 
hoje a programação oficial da Orquestra que, até dezembro, dedicará 
as quintas-feiras a concertos gratuitos, com diferentes abordagens, do 
popular ao tradicional, estreias e convidados especiais. Os concertos 
são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa.

DILVUGAçãO DILVUGAçãO
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À violência contra a mulher que atinge números absurdos. Na tarde de 
ontem (8), a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) 
cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem, de 32 anos, 
por violência doméstica contra sua companheira, de 27 anos. O suspeito 
jogou água quente nas costas da vítima, causando queimaduras e grande 
sofrimento. A mulher ainda relatou que, após o crime, o agressor tomou 
seu aparelho celular, impedindo-a de pedir ajuda aos familiares. 

Aplausos Vaias
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Atalaia - zona vermelha

Depredação do patrimônio público  

Pode-se dizer que o município de Atalaia do Norte, situado 
no Alto Solimões, no Amazonas, é uma das maiores zonas 
vermelhas do Norte brasileiro, uma região extremamente 
perigosa, à mercê do tráfico de drogas e de outros ilícitos  
promovidos pelo crime organizado.

Veículos de imprensa principalmente das regiões Sul e 
Sudeste do Brasil, e de inúmeros países, estampam críticas 
ao governo brasileiro pela preocupante ausência das Forças 
Armadas na região, o que permite as ações nefastas de tra-
ficantes, madeireiros e garimpeiros ilegais, com o agravante 
de que essas ações elevam as estatísticas de degradação e 
destruição do meio ambiente.

Foi nessa região, que detém o maior número de indígenas 
em isolamento voluntário do mundo, que desapareceram o 
indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, 
fato ocorrido no domingo (05) que logo alcançou repercussão 
internacional e expôs, de forma contundente, a realidade 
de uma região apontada como forte rota do escoamento 
da cocaína distribuída para os mercados negros do Brasil, 
da Europa e da África.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o pesquisador da 
UFPA (Universidade Federal do Pará) e do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, Aiala Colares, afirmou que Atalaia do 
Norte é o epicentro dos negócios do crime organizado na 
fronteira com o Peru e a Colômbia.

Para o pesquisador, provavelmente Bruno e Phillips foram 
vítimas dos comandantes do crime que não aceitam oposição 
que ameace seus interesses. A ausência do Estado brasileiro 
em Atalaia só piora a situação, ajudando as redes transna-
cionais do crime.

Diariamente nos depara-
mos com uma infinidade de 
bens de uso comum da po-
pulação, que são destinados 
à sociedade, em virtude de 
uma definição formal, quer 
seja por instrumento legal, 
quer seja por resultado de 
fatos naturais. 

Esses bens podem e devem 
ser usufruídos por qualquer 
indivíduo sem qualquer in-
termediação (como estradas, 
rios, praças, mares, parques, 
praias, jardins, monumentos, 
etc.), que muito embora não 
constituam o patrimônio pú-
blico, são de propriedade do 
Estado, que por sua vez não 
detém a sua posse exclusi-
vamente. 

A construção, manutenção, 
reformas e investimentos 
feitos no chamado patrimô-
nio público tem um custo, e 
os recursos saem dos bolsos 
de cada cidadão que contri-
bui pagando impostos. No 
entanto, muita gente pen-
sa, erradamente, que tudo 
é do governo, e que não  
custa nada. 

O exposto acima tem a fi-
nalidade de contribuir para 
que a sociedade busque uma 
forma de investir numa jor-
nada, com o objetivo direto 
de diminuir os gastos provo-
cados pelo vandalismo e de-
predação dos bens públicos 
e particulares. 

Se analisarmos que todo 
esse patrimônio é fruto do 
esforço de cada contribuin-
te, certamente veremos que 
não se justifica destruir o 
que nós mesmos ajudamos 
a construir. 

Debater a necessidade 
dessa preservação, agora 
estritamente voltada para a 
violência física e moral que 
é desencadeada nas esco-
las, nas praças e viadutos, 
torna-se uma tarefa onde a 
participação dos educadores 
e da sociedade em geral é im-
prescindível. O cidadão tem o 
dever de não fazer pacto com 
essa destruição, e a família 
tem a obrigação de corrigir 
atos errados que porventura 
partam de seus filhos. 

Essa agressão às escolas 
ganha conotações mais as-

sustadoras, quando uma boa 
parte da comunidade estu-
dantil dá indícios de convívio 
contumaz com grotescas pi-
chações, emporcalhando as 
paredes das salas de aula, 
corredores e outras áre-
as das escolas. Mas, é no 
banheiro que certos estu-
dantes revelam sua ira nas 
torneiras, portas, pias e va-
sos por, muitas vezes, não 
saber que estão causando 
um prejuízo para o bolso do 
contribuinte. Ou seja, o nosso 
próprio bolso. 

Oferecer educação gratui-
ta para a população é dever 
do Estado e, como tal, trata-
-se de serviço público. Os 
serviços públicos beneficiam 
toda a sociedade e cons-
tituem atividades financia-
das pelos tributos. É com o 
dinheiro arrecadado que o 
prédio escolar é construído, 
móveis e equipamentos são 
adquiridos, a merenda esco-
lar é oferecida e os servidores 
são pagos. 

Anualmente milhões são 
gastos com a reposição do 
patrimônio escolar. Quando 
se destrói uma carteira, um 
bebedouro ou ventilador, 
recursos que poderiam ser 
empregados para promover 
desde a ampliação e melhoria 
física do prédio, até aquisição 
de novos equipamentos, são 
redirecionados para subs-
tituir um bem que poderia 
estar preservado. É dinheiro 
público jogado no lixo. 

Um dos principais moti-
vos – que fazem com que 
regulamentos rígidos, leis 
ou regimentos internos não 
consigam eliminar a depre-
dação física – é a visível falta 
de conhecimento (ou consci-
ência) da função social da es-
cola enquanto espaço aber-
to e coletivo, voltado para 
o processo de socialização  
da população. 

Assim como as escolas, os 
hospitais, as ambulâncias, as 
estradas, as praças, os rios, as 
bibliotecas (bem como cada 
livro de seu acervo) e de-
mais propriedades públicas 
devem e merecem o nosso 
respeito. É educado, correto 
e econômico, com certeza.

“O que faz um país é seu povo. Proteger o povo é proteger a nação” 

Réus bolsonaristas tornam STF subitamente ágil

Desde 2020
A cassação suspensa 16 de 

outubro de 2020 envolve um 
rico empresário que é depu-
tado distrital em Brasília, José 
Gomes (PP).

Abuso de poder
Gomes foi cassado pelo Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE) 
por “abuso de poder econô-
mico” contra funcionários de 
suas empresas.

Decisão vapt-vupt
A decisão vapt-vupt de To-

ffoli, suspendendo a punição 
de Gomes, saiu logo após a 
cassação. A suplente Luzia de 
Paula nem esquentou lugar.

Já está em outra
Certo de que nada lhe vai 

acontecer, e como o abuso de 
poder foi relativizado no STF, 
Gomes agora é pré-candidato 
a deputado federal.

Incapacidade mexicana fa-
vorece golpe em brasileiros

Centenas de brasileiros têm 
sofrido prejuízos materiais e 
psicológicos com a incapaci-
dade do governo do México 
de fazer funcionar seu sistema 
de “autorização” de entrada no 
país. A instabilidade, o tempo 
fora do ar e a falta de opções 
para obter o visto leva mui-
tos brasileiros a perderem até 
R$30 mil não devolvidos por 
hotéis e empresas de tour, que 
se aproveitam da incompetên-
cia oficial para aplicar o golpe.

Tem de tudo
Os casos são os mais variados, 

desde luas de mel frustradas a 
casamentos em que só o noivo 
teve a entrada autorizada no 
México.

Desrespeito em pessoa
Quem foi ao consulado em 

SP, sequer teve a porta aberta 
para uma explicação. Recebeu, 
pela janela, papel com e-mail 
do “fale conosco”.

É com eles
O cônsul José Ramón fugiu do 

assunto, passando a bola para 
o governo do seu país. Passou 
número e e-mail, no México, 
que não respondem.

Bateu o desespero
O pré-candidato a presidente 

Ciro Gomes (PDT) dá sinais de 
desespero. Sem ter mais o que 
prometer para tentar crescer 
nas pesquisas, resolveu assu-
mir o compromisso de “liberar 
arquivos sobre OVNIs no Brasil”.  

Terceira via é Eymael
Sem exposição nas manche-

tes, Eymael (DC) empatou com 
Simone Tebet (MDB) e está à 
frente de Luciano Bivar (União), 
que lançou sua candidatura 
com festa. Terceira via poderia 
ser a chapa Eymael-Tebet.

Alquimistas
Patrick Costa, ex-diretor da 

agência de propaganda Scala, e 
Rodrigo Moreira, atual gerente, 
deixaram digitais em licitações 
nos ministérios da Saúde e Ci-
ência e Tecnologia. São chama-
dos no meio de “alquimistas”. 

Única certeza
A divulgação de pesquisas so-

bre o mesmo tema, no mesmo 
dia, não ajuda na credibilidade 
dos institutos. Se um fala em 
vitória de candidato no 1º turno, 
outro fala em disputa acirrada, 
algum vai passar vergonha.

Mais um descalabro
O deputado Luiz Claudio Ro-

manelli (PSD) disse que o pro-
jeto permitindo a penhora de 
imóveis para quitar dívidas é um 
descalabro: beneficia apenas os 
bancos e empurra milhares de 
famílias para a pobreza.

Partido censurado
O PCO denunciou que o Tribu-

nal Superior Eleitoral pediu ao 
Telegram o bloqueio de grupo 
do partido “sob pena do fe-
chamento total no Brasil do 

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

Se o Supremo Tribunal Federal (STF) levou apenas quatro dias para derrubar a decisão que 
suspendia a cassação de dois deputados bolsonaristas, não tem a mesma pressa quando se trata 
de políticos, digamos, de outros campos. O ministro Dias Toffoli também suspendeu a cassação 
de um deputado de Brasília, em 2020, e até hoje, 441 dias depois, não há sinais de que o caso vá 
a julgamento no STF. O deputado foi cassado em 7 de outubro e nove dias depois Toffoli cassou 
a medida.

aplicativo”. “O STF segue im-
pondo a sua ditadura sobre a 
internet”, diz.

Alívio aos paranoicos
Em almoço na Associação Co-

mercial do Rio de Janeiro, o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
que respeitará os resultados 
das urnas “vença quem vencer”. 
“Todos nós queremos eleições 
limpas e transparentes”, avisou.

Fartura vacinal
Já foram aplicadas quase 100 

milhões de doses de reforço da 
vacina contra a covid, no Brasil. 
E doze estados brasileiros já 
têm mais de 100% das doses 
necessárias para aplicar duas 
doses na população local.

Pergunta no TSE
Fake news rende cassação 

de mandato dependendo do 
mentiroso?

PODER SEM PUDOR
Baionetas mudam os homens
Pelópidas da Silveira foi desti-

tuído da prefeitura do Recife, no 
rastro do golpe militar de 1964. 
Preso no 7º Batalhão de Obu-
ses, em Olinda, ele conseguiu 
assistir na televisão da sala dos 
oficiais o noticiário mostrando a 
posse do substituto. Comentou 
com um militar, ao lado: “Veja, 
coronel. Essa mesma Câmara 
que votou o meu impeachment 
hoje, por 20 a 1, é a mesma que 
vivia a meus pés, pedindo fa-
vores...” O oficial reagiu: “Como 
é a natureza humana, hein, dr. 
Pelópidas?!”. O prefeito corri-
giu: “A natureza humana sob 
baionetas, coronel!”.

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Governo encaminha projetos que 
garantem benefícios a policiais

Com a medida, o go-
vernador cumpre um 
compromisso assumi-
do com a categoria em 
abril deste ano
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o implurb já realiza a leitura de processos com a legislação atualizada 

modernização

a lei complementar n° 17/2022 
passou a valer em Manaus, após 
a sanção do prefeito David al-
meida. a lei é relacionada ao 
procedimento de instalação de 
infraestrutura de suporte para a 
Estação Rádio-Base (ERB), auto-
rizada pela agência Nacional de 
Telecomunicações (anatel).

uma das grandes alterações 
é que o procedimento passa a 
ser autodeclaratório, dando mais 
agilidade à tramitação junto ao 
instituto Municipal de Planeja-
mento urbano (implurb), que li-
cencia as ERBs. após protocolar 
o processo com a documentação 
exigida e pagar as taxas, a insta-
lação poderá ser executada. 

Já em vigor, a lei revogou arti-
gos da legislação municipal sobre 
Normas de uso e ocupação do 
Solo (lei n1.838/2014) e do Código 
de obras (lei complementar n° 

003/2014), presente no Plano 
Diretor.

Para dar mais celeridade e ser 
modernizada, a legislação coloca 
Manaus entre as cidades pron-
tas para receber a tecnologia 5g 
conforme os parâmetros urba-
nísticos atuais no Brasil.

o implurb já está fazendo a 
leitura de processos com legisla-
ção atualizada. “os novos proces-
sos administrativos seguem a lei 
complementar em vigor, e os que 
estavam em tramitação, confor-
me parecer normativo da nossa 
Procuradoria Jurídica, deverão ser 
devidamente enquadrados na lei 
n° 17/2022, uma vez que ainda 
não foram definitivamente con-
cluídos”, explica o vice-presidente 
da autarquia, o arquiteto e urba-
nista Claudemir andrade.

Conforme a Procuradoria Ju-
rídica do implurb, as normas do 

Direito brasileiro, a aplicabilidade 
da lei complementar n° 17/2022 é 
integral e imediata aos processos 
em andamento e aos que inicia-
ram já sob sua vigência, desde o 
dia 1º de junho, “sendo desneces-
sário o ingresso de novo proces-
so pelo interessado, mesmo que 
algumas exigências previstas na 
lei antiga já tenham sido exigidas 
ou cumpridas”.

“a lei é voltada para o 5g, mas 
acaba por modernizar o licen-
ciamento da telecomunicação 
na capital. o processo foi extre-
mamente simplificado, passan-
do a ser autodeclaratório, e em 
até 48 horas estará licenciada 
a instalação dos equipamentos. 
a Prefeitura de Manaus licencia 
o uso do solo para instalação 
dos equipamentos”, informa o 
diretor-presidente do implurb, 
engenheiro Carlos valente.

Divulgação

Licenciamento de estações de rádio-base 
já segue nova lei que moderniza serviços

o governador Wilson lima 
enviou para a assembleia 
legislativa do Estado do 
amazonas (aleam), nesta 

quarta-feira (8), o Projeto de lei 
(Pl) que cria a aposentadoria es-
pecial do servidor público da Polícia 

Civil do amazonas (PC-aM). as mu-
danças na legislação vão permitir 
a garantia da paridade e integra-
lidade na concessão da aposen-
tadoria. Com a medida, o gover-
nador cumpre um compromisso 
assumido com a categoria em abril  
deste ano.

“Com a paridade, os polícias ci-
vis em inatividade também serão 
contemplados quando houver re-
ajuste para os policiais civis em 
atividade. Com a integralidade 
vamos permitir que esses poli-
ciais levem para a aposentadoria o 
mesmo valor que recebiam quan-
do estavam na ativa. isso é um re-

conhecimento do nosso governo 
aos serviços prestados por esses 
policiais para sociedade amazo-
nense”, declarou o governador, 
durante cerimônia de promoção 
de mais de 700 policiais e bom-
beiros militares na manhã de hoje,  
em Manaus.

Para ter direito à integralidade, 
o policial civil terá que ter desem-
penhado a função por no mínimo 
cinco anos. 

Para efetivação da aposenta-
doria especial, começa a tramitar 
na aleam a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que permi-
tirá a concessão do benefício por 

meio de regime previdenciário di-
ferenciado aos policiais civis que 
ingressaram na carreira entre 1º 
de janeiro de 2004 até 13 de de-
zembro de 2019. a PEC também é 
de autoria do Executivo Estadual 
e foi enviada para a aleam nesta 
quarta-feira.

 a Constituição Estadual asse-
gura o regime próprio de pre-
vidência para o funcionalismo 
público e proíbe que hajam cri-
térios diferenciados para a con-
cessão de aposentadoria exceto 
para os portadores de deficiência, 
para os que exercem atividade 
de risco e para os que desenvol-

vem as atividades que prejudi-
quem a saúde ou a integridade 
física. a PEC que será apreciada 
pelos deputados vai incluir ex-
pressamente os policiais civis  
nessas exceções.

Se aprovado pelos parlamenta-
res, o regime especial prevê que 
policiais civis poderão se apo-
sentar com idade mínima igual 
a 55 anos, para ambos os sexos. 
Também prevê que, desde que 
tenham cumprido período adi-
cional de tempo de contribuição 
previsto na lei, as mulheres podem 
se aposentar aos 52 anos e os 
homens, aos 53 anos.

os projetos buscam 
paridade e integrali-
dade na aposentadoria 
de policiais civis
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Políticos cobram fiscalização 
após desaparecimento no AM 

Parlamentares do Amazonas 
mostram preocupação com 
o desaparecimento do indi-
genista Bruno Pereira e o jor-

nalista inglês Dom Phillips. Para eles, 
a fiscalização em áreas como a do 
Vale do Javari é essencial para evitar 
novos casos parecidos, assim como é 
importante para coibir as atividades 
ilegais como o garimpo e a extração de 
madeira em regiões de terra indígena.

O deputado federal Zé Ricardo (PT)
informou ao Em Tempo, que tem 
acompanhado a movimentação nas 
buscas do governo federal pelo jor-
nalista e pelo indigenista. Conforme 
o deputado, indígenas da região do 
Atalaia do Norte, a 1,3 quilômetros 
de Manaus, assim como do Conselho 
Indigenista Missionário (Cime) e a 
União dos Povos Indígenas do Vale 
do Javari (Univaja), informaram para 
ele que as buscas realizadas pelos 
órgãos federais não estão ampla-
mente engajadas. 

“O que eu escuto de reclamações 
de Atalaia, inclusive relatados pelo 
Cime, que está ouvindo lideranças da 
Unijava, é de que os indígenas estão 
aí fazendo a busca também, mas que 
o governo federal não está sendo tão 
intenso e que, portanto, deixaria ter 
uma ação mais efetiva. Eu acho que 
o governo precisa realmente ser bem 
mais efetivo nesse sentido”, explicou 
o deputado.

Assim, segundo o deputado, para 
tentar ampliar e acelerar as buscas, 
muitas organizações e grupos indíge-
nas também participam das buscas 
para dar reforço, algo que reflete a 
participação da sociedade civil.

Já o deputado estadual Serafim 
Corrêa (PSB), identifica a área do Vale 

DIVUlgAçãO

do Javari como uma região em que o 
estado está ausente. Como consequ-
ência, para ele, outros grupos não per-
tencentes aos órgãos de autoridade 
começam a avançar nestes lugares.

“Não há espaço vazio. Onde o es-
paço está vazio por parte do estado, 
um estado paralelo toma conta e lá 
existem madeireiros ilegais, garim-
peiros ilegais. O narcotráfico corre 
solto, a cocaína que é distribuída 
no Rio de Janeiro e em São Paulo 
entra no Brasil pela fronteira da 
Colômbia com o Peru. Isso aí todos 
nós aqui sabemos. lamento que o 
governo brasileiro, cada vez mais, se 
ausente daquela região”, analisou o 
deputado estadual.

Por outro lado, o senador Plínio 
Valério (PSDB), avalia o empenho de 
órgãos federais, como a Marinha e o 
exército brasileiro, de forma positiva.

“Até onde eu sei, a Marinha está 
dando todo apoio nessa busca toda, 

assim como o exército. Eu vejo essa 
mobilização salutar que não está 
sendo reconhecida, mas o exército 
e a Marinha estão dando a sua par-
cela sim de colaboração.”, declarou 
o parlamentar.

O indigenista Bruno Araújo Pereira, 
licenciado da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), e o jornalista inglês e cor-
responde do jornal The guardian, Dom 
Philips estão desaparecidos, desde o 
último domingo (5), na região do Vale 
do Javari, a 1,240 mil quilômetros da 
capital amazonense. O último contato 
registrado oficialmente dele foi na 
tarde do domingo na comunidade 
de São Rafael.

Local de risco
De acordo com o deputado Serafim 

Corrêa, a região da tríplice fronteira 
que envolve o Peru, Colômbia e Brasil, 
onde fica localizado o Vale do Jari, 
local onde o jornalista e indigenista 

desapareceram, é uma área de grande 
risco, pois não tem um grupamento 
da marinha e de outras instituições 
com ferramentas necessárias para 
fiscalizar a fronteira em superfície de 
água, como as embarcações.

“Diante disso é uma área de risco. 
É nesse sentido que os dois estão 
desaparecidos. Eu me solidarizo com 
a família. A presença do estado bra-
sileiro na região, com barcos da Ma-
rinha, guarnecendo a nossa fronteira 
líquida é importante, assim como a 
ampliação da presença do exército e 
a presença da aeronáutica. As nossas 
forças precisam policiar e garantir as 
nossas fronteiras, garantir a presença 
do Estado brasileiro nas nossas fron-
teiras”, pontuou o deputado.

Ao encontro, o deputado federal 
Zé Ricardo também observa que a 
região do Vale do Javari é marcada 
por muitos conflitos. Dessa forma, 
subscreveu uma proposta de uma 

O debate relativo à legalização e 
utilização do canabidiol para fins tera-
pêuticos no contexto da farmacologia 
brasileira é recente e a ampliação des-
te tema tem mobilizado a comunidade 
científica a fomentar as discussões 
sobre a questão, no sentido de analisar 
os aspectos éticos, médicos e sociais 
sobre a adoção dos medicamentos 
compostos a base de Cannabis sati-
va (planta popularmente conhecida 
como maconha). 

Atualmente sabe-se que a Cannabis 
sativa, popularmente conhecida como 
maconha, apresenta substâncias com 
promissoras propriedades farmaco-
lógicas. Dentre estas destaca-se o 
canabidiol (CBD), que vem mostran-
do potencial efeito no tratamento de 
diversas doenças, como: autismo, epi-
lepsia, ansiedade, esclerose múltipla 
e outras.  

Há relatos do uso medicinal da C. 
sativa, na farmacopeia chinesa, a mais 
antiga do mundo, onde nela é descrito 
o uso da erva no tratamento de várias 
doenças como, dores reumáticas, dis-
túrbios intestinais, malária e proble-
mas no sistema reprodutor feminino. 
Na Índia há relatos do uso da C. sativa, 
no tratamento de insônia, febre, tosse 
seca e disenteria.  

Apesar de existir ainda, muita re-
sistência por parte de organizações 
médicas tradicionais, alguns países já 
legalizaram o uso da maconha, seja 

para fins medicinais ou até mesmo 
recreativos. Uruguai e Argentina são 
alguns exemplos na América do Sul, os 
Estados Unidos, que liderava campa-
nhas para proibição, hoje aceita o uso 
medicinal em diversos estados e o uso 
recreativo em pelo menos dois estado.  

No Brasil a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária, a Anvisa, decidiu em 
janeiro de 2015 liberar o uso terapêuti-
co do canabidiol no Brasil, agora passa 
a ser um MEDICAMENTO CONTROlA-
DO. A substância é extraída da cannabis 
sativa, a planta da maconha, mas não é 
psicoativa nem tóxica, pois é uma das 
substancias dentre as mais de 400 
presentes na planta. O canabidiol pode 
ser um grande aliado no tratamento 
de algumas doenças.  

A introdução destes fármacos ainda 
é recente e os seus impactos sobre 
a saúde encontra em processo de 
formulação no âmbito das políticas 
públicas. Nesta perspectiva, mesmo 
existindo inúmeras evidências cientí-
ficas sobre o potencial terapêutico da 
Cannabis, os desafios para conseguir 
acesso às terapias têm se mostrado 
latentes tanto para as famílias, quan-
to para os pacientes que dependem 
destes medicamentos. Trata-se, por-
tanto, de um tema em evidencia, cujas 
pesquisas ainda se mostram em um 
ESTÁgIO EMBRIONÁRIO. Por isso mais 
pesquisas precisam ser desenvolvidas 
para elucidar essa questão.  

Segundo os parlamen-
tares, a fiscalização em 
áreas como a do Vale do 
Javari é essencial para 
evitar novos casos de 
desaparecimento

 O deputado federal Zé Ricardo (PT), o deputado estadual Serafim (PSB) e o senador Plínio cobraram ações firmes 

STJ decide que plano tem que cobrir 
apenas tratamentos listados por ANS

DIVUlgAçãO

A ANS aprovou no final de maio reajuste máximo de 15,5% nos planos de saúde individuais

A decisão da Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) permite que as operadoras 
de saúde cubram apenas os pro-
cedimentos inclusos no rol, que é 
uma lista elaborada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Ao mesmo tempo, a corte 
deixou algumas exceções.

Os ministros formaram maioria 
por 6 a 3 pela chamada taxativi-
dade do rol da ANS.  

O rol da ANS contempla os 
procedimentos considerados 
“indispensáveis ao diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento 
de doenças e eventos em saúde”, 
segundo a autarquia.

O tema desenrolava-se no STJ 
desde setembro de 2021 e visava 
definir se o rol obriga a cobertura 
apenas dos procedimentos, medi-
camentos ou tratamentos espe-
cificamente presentes no rol ou 
se procedimentos podem ser de 
cobertura obrigatória a depender 
do caso. Em termos jurídicos, a 
definição era se o rol é taxativo 
ou exemplificativo.

A maioria dos ministros posicio-

SUPERIOR TRIBUNAL

nou-se pelo entendimento de que o 
rol é, em regra, taxativo.

Entretanto, em casos excepcio-
nais, pode haver cobertura de pro-
cedimentos, tratamentos ou medi-
camentos não inclusos no rol. Essas 
exceções devem obedecer a certas 
condições, como a comprovação de 
sua efetividade e não existência de 
tratamento similar dentro do rol.

Ações de empresas do setor de 
saúde subiram nesta quarta-feira, 
em dia de queda do Ibovespa. Os 
papéis de Qualicorp exibiram alta de 

3,2% e as ações da Hapvida tiveram 
ganho de 3,1%, sendo os dois melho-
res desempenhos do índice, respec-
tivamente. Rede D’Or avançou 0,15%.

Risco Mitigado
“As operadoras precificam seus 

produtos baseadas em um índice 
de sinistralidade alvo”, disse Ri-
cardo Borges, sócio e analista de 
ações da gestora SFA Investimen-
tos, destacando que, em sua visão, 
a decisão mitiga risco regulatório 
para todo o setor.

USO DO CANNABIS SATIVA PARA FINS TERAPÊUTICOS NO BRASIL  

comissão externa para levar um grupo 
de parlamentares para investigar as 
ameaças em terras indígenas e cola-
borar com as buscas.  

“A gente está cobrando a mesa 
diretora para ser aprovado para po-
der ter um acompanhamento in loco 
de um grupo de parlamentares em 
relação a essas buscas e às investi-
gações”, disse.

Já para o senador Plínio Valério, 
o problema nas regiões amazôni-
cas são os chamados “cadeados 
ambientais”, que impedem o livre 
comércio no local.

“Eu acho que tem que acabar com 
essa hipocrisia de que na Amazô-
nia não se pode fazer nada. Permitir 
onde pode ser permitida a atividade 
e proibir onde tem que ser proibida 
e dar mais atenção a fronteira. Isso 
significa dar mais atenção ao caboclo, 
ao ribeirinho que no fundo é ele que 
garante nossas fronteiras”, ressaltou.

gabriela Brasil
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Economia global crescerá 5 vezes 
mais que brasileira em 2022
A OCDE revisou para 
baixo as estimativas 
de crescimento do PIB 
brasileiro em 2022

Divulgação

a economia brasileira vai crescer menos em 2022 do que a de vários países da américa latina

a economia brasileira 
deverá crescer apenas 
0,6% em 2022, enquan-
to o avanço da econo-

mia mundial será de 3%, segundo 
estudo da organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (oCDE) divulgado na 
última  quarta-feira (8).

a alta da inflação, a guerra na 
ucrânia, a lenta recuperação do 
mercado de trabalho e as in-
certezas políticas por conta das 
eleições presidenciais em outu-
bro são alguns dos fatores que 
contribuem para a “desacelera-
ção considerável” da atividade 
econômica no país, na avaliação 
da entidade. 

Em seu estudo semestral com 
previsões para a economia mun-
dial, a oCDE revisou para baixo as 
estimativas de crescimento do 
PiB (Produto interno Bruto) bra-
sileiro em 2022. a previsão era de 
aumento de 1,4% no último rela-
tório, divulgado em dezembro.

as projeções de expansão do 
PiB global neste ano também 
foram reduzidas de 4,5% para 3% 
em razão dos efeitos da invasão 
da ucrânia pela Rússia.

“o preço da guerra pode ser 
ainda mais elevado. o conflito 
afeta a distribuição de alimentos 
básicos e de energia, alimentan-
do a alta da inflação em todo o 
mundo, ameaçando particular-
mente os países mais pobres”, 
afirma a economista-chefe da 
oCDE, laurence Boone, no do-
cumento. 

a economia brasileira vai cres-
cer menos em 2022 do que a de 
vários países da américa latina, 
como a Colômbia (6,1%), argen-
tina (3,6%) e México (1,9%), se-
gundo as estimativas.

a oCDE ressalta que, apesar 
das exportações brasileiras de 
commodities estarem ganhando 
força, a inflação alta, que deve 
atingir 9,7% neste ano, nos cál-
culos da organização, entrava a 
expansão do consumo, afetando 
o desempenho da economia.

as eleições presidenciais 
acrescentam incertezas, contri-
buindo para manter os investi-
mentos abaixo do potencial até 
o próximo ano, afirma o estudo. 
Em 2023, a economia brasilei-
ra deverá crescer 1,2%, prevê a 
oCDE. 

Segundo a organização, em 
razão da deterioração do clima 
econômico no Brasil, as previ-
sões de crescimento são limi-
tadas neste ano e no próximo. 
a inflação e o aperto monetário, 

com aumento dos juros, restrin-
gem a demanda doméstica e ex-
terna. além disso, os salários não 
estão se recuperando rápido o 
suficiente para compensar o fim 
do auxílio emergencial durante 
a pandemia e a alta nos preços, 
diz o estudo. 

a inflação no Brasil deve co-
meçar a diminuir com o aperto 
monetário e a redução de incer-
tezas após a eleição presidencial, 
mas voltará a aumentar no início 
de 2023

Capacitação prepara micro e pequenos empresários de Manaus
Divulgação

a programação também oferece conteúdo para empresários que já estão inseridos no mercado

ENSINO 
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a oSC valendo Economia 
Criativa promove nos dias 18 
e 19 de junho o Curso de Prá-
tica em licitações, que será 
ministrado pela Jurídico Ex-
pert Cursos e Treinamen-
tos na sede do Conselho 
Regional de administração 
do amazonas (CRa-aM), lo-
calizado na rua apurina, 71, 
bairro Praça 14 de janeiro. 

Durante o encontro os 
empreendedores terão a 
oportunidade de aprender 
sobre a participação das 
microempresas e empre-
sas de pequeno porte nas 
licitações, além das medidas 
necessárias para que esteja 
apto a vender seus produtos 
para o Poder Público.

 Entre os temas que serão 
abordados na capacitação 
estão: pregão; abertura e 
noções introdutórias do 
procedimento licitatório; 
contratação direta e dis-
pensa de inexigibilidade 
da licitação; modalidades 
e procedimentos da licita-
ção; anulação, revogação e 
recursos administrativos. 

o conteúdo será minis-
trado pelos palestrantes: 
otacilio leite, advogado e 
professor,; inácio guedes 
Borges, coordenador do 
CRa-aM na região me-
tropolitana de Manaus; e 
Cristovam Marinho, advo-
gado tributarista e espe-
cialista em restituição de 
créditos tributários. 

a programação também 
oferece conteúdo para 
empresários que já es-
tão inseridos no mercado, 
para analistas de licitação, 
consultores, funcionários 
públicos e advogados pú-
blicos e privados interes-
sados nas atualizações da 
Nova lei de licitações.

 os participantes rece-
berão certificado emitido 
pela Jurídico Expert Cursos 
e Treinamentos, reconhe-
cido pelo Decreto 5.154/04 
e válido em todo o Territó-
rio Nacional. 

o curso tem a duração de 
dois dias e o investimento 
de R$ 600,00, com opções 
de parcelamento. 

Evento contará 
com presença 
da Suframa 

INVESTIMENTO

a Suframa participará, 
entre os dias 14 e 15 de 
junho, no World Trade 
Center, em São Paulo, 
do Fórum de investi-
mentos Brasil 2022 
(Brasil investment Fo-
rum 2022 – BiF 22). Fru-
to de parceria entre o 
governo federal, o Ban-
co interamericano de 
Desenvolvimento (BiD) 
e a agência Brasileira 
de Promoção de Expor-
tações e investimentos 
(apexBrasil), o BiF 22 
será a quinta edição do 
maior evento de investi-
mentos estrangeiros da 
américa latina. 

Durante os dois dias 
de evento, serão reali-
zados diversos painéis 
compostos por auto-
ridades, executivos de 
grandes empresas do 
Brasil e do mundo e 
especialistas, por meio 
dos quais serão abor-
dadas oportunidades 
de destaque em seto-
res como agronegócio, 
infraestrutura, energia 
e tecnologia da infor-
mação. 

De acordo com o su-
perintendente da Su-
frama, algacir Polsin, 
a autarquia participou 
de todas as edições do 
evento e sente-se hon-
rada por ter sido con-
vidada para mais uma 
edição do fórum. 

as atividades incluirão, 
ainda, discussões so-
bre temas de interesse  
dos investidores.
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Endividados têm 50% da renda 
comprometida, diz pesquisa

A inflação em alta, além de 
corroer o poder de com-
pra dos brasileiros, fez 
com que a proporção de 

famílias com dívidas ou contas em 
atraso no país batesse recorde 
em maio, segundo dados divul-
gados ontem pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

Do total de endividados, 22,2% 
precisaram de mais de 50% da 
renda para pagar débitos com ban-
cos e financeiras, proporção mais 
elevada desde dezembro de 2017 

De acordo com a Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), a dificuldade 
em honrar as dívidas é influenciada, 
entre outros fatores, pela inflação 
ao consumidor persistente acima 
dos 12% anuais.

A pesquisa mostrou, também, 
que o comprometimento médio da 
renda familiar com dívidas chegou a 
30,4% em maio, o maior percentual 
desde agosto do ano passado.

Ainda conforme o estudo, 28,7% 
das famílias estavam inadimplen-
tes, maior percentual desde janeiro 
de 2010, quando ficou em 29,10%. 
Em maio, quando foi realizada a 
pesquisa, 10,8% das famílias endivi-
dadas disseram não ter condições 
de pagar as dívidas, pouco abaixo 
do registrado em abril (10,9%), mas 
0,3 ponto percentual (p.p.) acima 
de maio do ano passado, quando 
essa proporção era de 10,5%.

Em maio, o país registrou a maior 
taxa de inflação acumulada em 
12 meses desde 2003, conforme 
dados prévios divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) de 
abril acumulado em 12 meses ficou 
em 12,13%.. Na comparação com 

DIvulGAçãO

Do total de endivida-
dos, 22,2% precisaram 
de mais de 50% da renda 
para pagar débitos

Do total de endividados, 22,2% precisaram de mais de 50% da renda para débito

maio do ano passado, aumentou 
de 68% para 77,4% a proporção 
de famílias endividadas no país, o 
que corresponde a uma alta de 9,8 
pontos percentuais. Mas, em rela-
ção a abril (77,4%), esse percentual 
apresentou ligeiro recuo, de 0,3 p.p.

A proporção de endividados, se-
gundo a pesquisa, desacelerou nas 
duas faixas de rendimento, após 
sucessivas altas a partir de abril 
de 2021. A queda foi maior entre 
as famílias de menor renda, com 
até dez salários mínimos (0,3 p.p.).

Para esse grupo, além disso, o 
volume dos que afirmaram não 
ter condições de pagar as contas 
já atrasadas se manteve estável 
(13,1% do total). Essa dinâmica é ex-
plicada pela melhora do mercado 
de trabalho e pela transferência de 

renda, como o incremento no valor 
do Auxílio Brasil, o saque extra do 
FGTS e a antecipação do 13º salário 
para aposentados e pensionistas 
do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

Segundo a CNC, foi a primeira vez, 
desde novembro de 2020, que essa 
desaceleração foi observada nas 
duas faixas de renda da pesquisa.

O presidente da CNC, José Ro-
berto Tadros, atribui essa desace-
leração aos programas de transfe-
rência de renda, além da melhora 
no mercado de trabalho.

“São medidas essenciais para 
apoiar as famílias no pagamento de 
dívidas e despesas e que permitem 
ainda a manutenção do consumo e 
a consequente movimentação da 
economia”, avaliou. 

Cartão de crédito 
O tipo de dívida mais comum, 

por cartão de crédito, em um ano 
apresentou avanço de 7,6 pontos 
percentuais, taxa acima da média 
trimestral. No entanto, na avalia-
ção mensal teve uma leve queda 
de 0,3 p.p., chegando a 88,5% do 
total de famílias endividadas.

A economista da CNC respon-
sável pela pesquisa, Izis Ferreira, 
explica que esse resultado foi 
motivado por mais gastos no car-
tão entre os consumidores com 
ganhos acima dos dez salários 
mínimos, já que o endividamento 
na modalidade aumentou 12 p.p., 
alcançando históricos 92,9% de 
famílias nesse grupo.

“A flexibilização da pandemia e 
a vacinação contra Covid-19 têm 

possibilitado a retomada do consu-
mo de serviços, como viagens, lazer 
e entretenimento, habitualmente 
pagos com cartão de crédito pelos 
consumidores na faixa de maior 
renda”, observa a economista. 

Para Carlos Heitor, professor de 
Finanças do Coppead da uFRJ, 
no cenário de pandemia de co-
ronavírus e a guerra na ucrânia, 
os números, que indicam maior 
comprometimento da renda fa-
miliar no pagamento de dívidas, 
já eram esperados.

 “Outro ponto a destacar é a 
redução drástica da atividade eco-
nômica, que fez com que muitas 
famílias perdessem o emprego O 
efeito da inflação no dia a dia 
dessas famílias levaram ao endi-
vidamento”, avalia.

Vacinação trouxe ganhos para 
a economia, diz levantamento 

Amazonas sedia Fórum 
Nacional Consecti, em 2022

Divulgação

No país menos de10% das verbas foram para a vacinação

 O  investimento na vaci-
nação em massa, contra a 
covid-19, no Brasil, trouxe 
um retorno de R$ 200 bi-
lhões à economia do país, 
no ano passado. Isso é o 
que mostra o estudo sobre 
o impacto socioeconômi-
co das vacinas durante a 
pandemia, encomendado 
pela farmacêutica Pfizer, e 
divulgado na última quar-
ta-feira (8).

Durante evento online, o 
pesquisador e professor da 
Fundação Getúlio vargas, 
Gesner Oliveira, destacou 
que no país menos de10% 
das verbas destinadas 
ao combate à pandemia 
foram para a vacinação. 
Mesmo assim, trouxe um 
retorno importante e deve 
estar no topo da prioridade 
das políticas públicas. 

Outro ponto destacado 
pelo pesquisador é que, 
apesar das mais de 600 mil 
vidas perdidas, nos primei-

Covid-19 evento 

ros quatro meses de 2021, 
500 mortes foram evitadas, 
por dia, em todo o Brasil, de-
vido à vacinação em massa. 
Nos quatro meses seguintes, 
o número de vidas salvas foi 
de 600 por dia.

Também presente no 
evento, a vice presidente 
da Sociedade Brasileira de 

Imunizações, Isabela Balla-
lai, destacou a importância 
da busca ativa nos municí-
pios, e de preparar os pro-
fissionais, investir melhor 
nas campanhas de comu-
nicação e incentivar, tam-
bém, a imunização contra  
outras doenças.

A especialista ainda defen-

deu que o Brasil pode inves-
tir na vacinação nas escolas, 
como forma de aumentar 
a taxa de imunização. Para 
isso, ela sugere uma inte-
gração entre os ministérios 
da Saúde e da Educação.

O levantamento enco-
mendado pela Pfizer mos-
tra ainda que é preciso 
investir em mais vacinação 
para a população abaixo 
dos 19 anos. E, além disso, 
combater a desinforma-
ção e as desinformações 
que impactam negati-
vamente no número de 
crianças de 5 a 11 anos, que 
não foram imunizadas. 

Dados de um consórcio 
de veículos de imprensa 
desta semana, mostram 
que 166.532.469 brasi-
leiros estão totalmente 
imunizados ao tomar a 
segunda dose ou a dose 
única de vacinas. Este nú-
mero representa 77,52% 
da população total do país.

O Amazonas será a 
sede do Fórum Nacio-
nal do Conselho Nacio-
nal de Secretários Es-
taduais para Assuntos 
de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Consecti) e do 
Conselho Nacional das 
Fundações de Amparo à 
Pesquisa (Confap) 2022, 
que começa nesta quin-
ta (09) e segue até sex-
ta-feira (10). O evento 
também vai contar com 
o lançamento do Edital 
Amazônia+10 

Durante a abertura 
oficial do Fórum, será 
realizado o lançamento 
do Edital Amazônia+10, 
uma iniciativa constru-
ída no âmbito do Con-
secti e do Confap, que 
tem por objetivo apoiar 
a pesquisa científica e 
o desenvolvimento tec-
nológico na região da 
Amazônia legal.

O titular da Sedecti, 
Angelus Figueira, des-
taca a importância do 

evento para o cenário 
de CT&I no Amazonas.. 

“Em nome do gover-
nador Wilson lima, dou 
as boas-vindas a todos 
os participantes do Fó-
rum Consecti & Confap. 
Estes que são impor-
tantes segmentos para 
o desenvolvimento do 
nosso país. Sem ciência, 
tecnologia, pesquisa, 
inovação e esses pro-
fissionais, não é possível 
avançar. Este governo 
é desenvolvimentis-
ta, reconhece, apoia e 
precisa de todos os ato-
res desses segmentos 
para darmos resultados 
positivos a curto, mé-
dio e longo prazo para 
a sociedade”, refor- 
ça Figueira. 

A cerimônia de abertu-
ra contará com a presen-
ça do ministro do MCTI, 
Paulo Alvim, que anun-
ciará investimentos da 
pasta em programas 
para a região amazônica.
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Gabinete de crise já ouviu seis 
pessoas sobre desaparecimento
O gabinete de crise foi 
instaurado ainda no do-
mingo (5), dia do desa-
parecimento da dupla, e 
realizou entrevista cole-
tiva nesta quarta-feira (8)

Luana Lima

O gabinete de crise montado 
para investigar o desapa-
recimento do indigenista 
Bruno Pereira e do jorna-

lista Dom Phillips reuniu a im-
prensa, na tarde desta quarta-feira 
(8), para prestar esclarecimentos 
acerca das investigações sobre o 
caso. De acordo com o Secretário de 
Segurança Pública, General Man-
sur, seis pessoas já foram ouvidas.

O evento ocorreu na sede da Su-
perintendência da Polícia Fede-
ral, localizada na avenida Domin-
gos Jorge Velho, no Dom Pedro, 
na Zona Oeste da capital.

Entre os órgãos envolvidos na 
ação conjunta integrada, estão a 
Secretaria de Segurança Pública 
(SSP), Polícia Militar do Amazo-
nas (PMAM), Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CBMAM), 
Marinha, Exército (EB), Polícia Fe-
deral (PF) e Polícia Civil (PC). De 
acordo com o Secretário da SSP, 
General Mansur, todos os órgãos 
irão atuar em suas respectivas 
competências.

“Nós trabalhamos numa região 
ali, muito perigosa, uma região 
onde a gente sabe que há uma 
criminalidade intensa. O tráfico 
de drogas predomina naquela re-
gião, onde tem as fronteiras Peru 
e Colômbia. Além disso temos o 
conhecimento de garimpo ilegal. 

LuANA LiMA

O gabinete de crise foi instaurado no domingo (5), dia do desaparecimento da dupla

Estamos trabalhando de forma 
ostensiva, mas sobretudo em um 
trabalho de inteligência, um tra-
balho investigativo. Se há algum 
crime nesse desaparecimento, 
nós da Polícia Federal temos um 
inquérito instaurado para apurar 
as ações criminosas”, explicou o 
superintendente regional, Eduar-
do Alexandre.

O Secretário de Segurança Públi-
ca, General Mansur, falou da atua-
ção da força de segurança a partir 
do registro de desaparecimento do 
indigenista e do jornalista, onde foi 
instaurado um inquérito policial. 
Ainda de acordo com o secretário 
após o conhecimento sobre o fato, 
o governador Wilson Lima solicitou 
um reforço policial na região, para 
apoiar as investigações.

Conforme Mansur, na segunda-
-feira (6), uma reunião entre os 
órgãos de segurança do estado foi 
realizada onde foram distribuídas 
as atuações dos profissionais que 
atuam nas buscas. Mansur ainda 
informou que nesses quatro dias 
de investigações, várias pessoas 
já foram ouvidas, entre eles um 
suspeito, detido por estar em pos-
se de munições e chumbinhos.

“Nessa investigação da segu-
rança pública, nós já tivemos seis 
pessoas ouvidas, cinco como tes-
temunhas e uma pessoa como 
suspeita. Foram pessoas que es-
tiveram próximas, antes do desa-
parecimento das duas pessoas. Já 
esse suspeito, por enquanto, não 
tem nada a ver ainda com o fato 
do desaparecimento, está sob 

investigação. Ele foi ouvido pois 
durante abordagem intensificada 
no município, ele foi abordado 
com arma e munições”, explicou 
o secretário.

De acordo com as autoridades 
nenhuma linha de investigação 
é descartada sobre o desapare-
cimento dos dois profissionais. 
O gabinete de crise conta com o 
apoio da força nacional, e confor-
me as autoridades até o momento 
não há uma data estipulada para 
o encerramento das buscas.

Gabinete de crise
O gabinete de crise foi instau-

rado no domingo (5), dia do de-
saparecimento da dupla. Lanchas 
da Marinha do Brasil iniciaram 
as buscas logo após as forças 

de segurança serem acionadas 
sobre o caso. Porém a reunião 
física entre as autoridades ocor-
reu somente nesta quarta-feira, 
juntamente com a imprensa para 
ser repassadas as atualizações 
sobre o trabalho de busca reali-
zado nesses quatro dias.

um material de imagens e víde-
os foi capturado nesse período de 
buscas foi apresentado. O dele-
gado da Polícia Federal, Eduardo 
Fontes, informou que diversas 
incursões foram feitas na região, 
através de embarcações nos rios, 
bem como, por aeronaves, ele 
ressaltou que o local é uma área 
muito complexa, e que a Polícia 
Federal tem um inquérito onde 
apura a movimentações de tráfico 
de drogas na região.

Governador Wilson Lima assina promoção de 
PM’s e Bombeiros Tácio Melo/Secom

A ação faz parte do programa Amazonas mais Seguro, lançado pelo governador

Da redação

O governador Wilson Lima 
assinou, nesta quarta-feira (8), 
as promoções de mais de 700 
policiais militares e bombeiros 
militares do Estado. A medida 
alcança praças e oficiais e foi 
concretizada durante solenidade 
na Arena Poliesportiva Amadeu 
Teixeira, no bairro Flores, Zona 
Centro-Sul de Manaus.

A ação faz parte do programa 
Amazonas mais Seguro, lançado 
pelo governador com uma série 
de medidas para o setor de segu-
rança pública, com investimentos 
em tecnologia, melhoria de in-
fraestrutura, além de valorização 
profissional dos servidores e re-
alização de concursos públicos.

“Acabei de assinar e até o fim 
de semana estarão publicadas 
no Diário Oficial. E aqui eu faço 
um registro das promoções que 
estão sendo concedidas àqueles 
da turma de 93 que se aposen-
tam ano que vem, então isso é 
uma tranquilidade para quando 

eles entrarem na reserva e te-
rem garantido seus direitos que 
estão previstos em lei”, ressaltou 
o governador.

Do quadro de pessoal da Polícia 
Militar do Amazonas (PMAM), fo-
ram 491 promoções, a maior parte 
do quadro de praças, com um 
total de 436 policiais. Do Corpo 
de Bombeiros Militar do Amazo-
nas (CBMAM), foram promovidos 
216 militares, sendo que a maior 
parte está saindo do nível de 2º 
tenente para 1º tenente – ao todo 
168 servidores.

“Quando há essa progressão de 
carreira, o profissional se sente 
motivado a continuar e ser o 
melhor, a dar o seu melhor, para 
que se sinta lá na frente em con-
dições de ser reconhecido, como 
nós estamos sendo hoje, nessa 
corporação e nessa formatura”, 
disse o novo major da Polícia 
Militar do Amazonas, Rosas Silva, 
de 51 anos.

Reconhecimento
Com as promoções, o governa-

seGuRança

dor honra mais um compromis-
so assumido com os servidores 
da segurança pública, que este 
ano também contaram com o 
pagamento do abono fardamen-
to. A progressão na carreira dos 
militares significa não apenas 
aumento salarial, mas também 
a possibilidade de ascender em 
novos postos profissionais, per-
tinentes às novas graduações.

“É um momento sublime, es-
petacular para a corporação, já 
foram mais de 800 promoções 
efetivadas só no governo Wil-
son Lima. Então isso representa 
melhoria na qualidade de vida do 
profissional, melhoria do atendi-
mento à população”, declarou o 
comandante do CBMAM, coronel 
Orleiso Muniz.

“A tropa fica muito feliz porque 
o governador sabe enxergar, por 
trás desta farda, um ser humano, 
e o ser humano que tem por trás 
dele, família, filhos, mãe, pai, e 
é muito importante para todos 
nós essa valorização porque o 
policial reconhece em contra-
partida isso, e vem trabalhar 
muito mais motivado”, disse o 
comandante-geral da PMAM, 
coronel Marcus Vinícius.
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Moradores celebram inauguração 
do Prato Cheio no Riacho Doce

Auditora assume presidência 
de instituição internacional

O local atenderá a po-
pulação em situação de 
vulnerabilidade social e 
insegurança alimentar e 
nutricional

O bairro do Riacho Doce, 
Zona Norte de Ma-
naus, ganhou o res-
taurante popular Prato 

Cheio. A unidade foi inaugu-
rada pelo governador Wilson 
Lima, nesta quarta-feira (8), 

táCiO MeLO/seCOM

ARQUiVO PessOAL

e atenderá à população em 
situação de vulnerabilidade 
social e insegurança alimen-
tar e nutricional. Moradores  
destacaram a novidade.

“O bairro estava precisando, 
porque aqui é muito carente, 
muito mesmo. Agora vai aju-
dar bastante, porque tem mui-
ta gente desempregada aqui. O 
preço de R$ 1 é acessível e muito 
bom, a comida está boa. Vou 
me cadastrar amanhã”, decla-
rou Maria José, de 56 anos, que 
é doméstica e mora no Riacho 
Doce há 10 anos. A unidade fica 

na rua 26 de Agosto, nº 20, e 
servirá 400 refeições por dia, 
de segunda a sexta-feira.

Maria elizabeth Rodrigues de 
Castro, de 63 anos, disse que o 
restaurante popular vai melho-
rar a vida de muitos moradores 
do bairro, inclusive a dela, que 
está desempregada.

“O bairro precisava, tem mui-
ta gente carente, que não tem 
nada para comer. eu mesmo 
às vezes não tenho nada para 
comer, os vizinhos que me 
dão. É uma ótima ação e eu 
agradeço, em primeiro lugar a 

Deus, agradeço muito, vai me-
lhorar a vida de muita gen-
te. Vou vir aqui sempre, já me  
cadastrei”, afirmou.

Já a dona de casa Rosseli da 
silva Rodrigues, de 48 anos, 
elogiou o sabor e qualida-
de da comida, além de agra-
decer ao governador Wilson 
Lima pela criação do programa 
Prato Cheio e pela inaugura-
ção de uma unidade no bairro  
Riacho Doce.

Prato Cheio
O Prato Cheio é dividido em dois 

serviços distintos: nos restauran-
tes populares, o almoço é vendido 
pelo valor simbólico de R$ 1, de se-
gunda a sexta-feira, das 11h às 13h. 
Nas cozinhas populares, a sopa é 
gratuita e cada pessoa atendida 
tem direito a 1 litro do alimento, 
de sabores variados, de segunda 
a sábado, também das 11h às 13h.

em Manaus, tem Prato Cheio 
nos bairros: Jorge teixeira, Novo 
israel, Centro, Alvorada, Parque 
são Pedro, Rio Piorini, Alfredo 
Nascimento, Bairro da União, 
Compensa, Parque Mauá e  
Riacho Doce.

Posse

Maiara Ribeiro

Jeroniza Albuquerque foi eleita 
Presidente da Comissão interna-
cional de Meio Ambiente, durante 
o Congresso da Federação inter-
nacional de Mulheres de Carrei-
ra Jurídica – (FiFCJ). A solenidade 
aconteceu em Angola, no dia 24 de 
maio. A auditora se tornou a pri-
meira amazonense a ocupar o nível 
mais alto da pasta, cuja prerrogativa 
possui caráter consultivo junto ao 
Conselho econômico e social das 
Nações Unidas.

Jerozina faz parte da Associação 
Brasileira das Mulheres de Carreira 
Jurídica, fundada em 1985, em Belo 
Horizonte. A entidade é uma orga-
nização não-governamental, sem 
fins-lucrativos, cujo objetivo é enal-
tecer e empoderar as mulheres em 
todas as suas formas de atuação, 
na luta pela igualdade de gênero.

Desde 1987, Jeroniza Albuquer-
que faz parte desse movimento, 
juntamente com mulheres provin-
das de cargos e ocupações jurídicas.

em 2009, ela foi eleita presidente 
da Comissão de Meio Ambiente e 
está no posto desde então.

A ABMCJ é membro integrante da 
Federação internacional de Mulhe-

res de Carreira Jurídica, fundada em 
1928, na França, visando lutar pela 
erradicação de todas as formas de 
discriminação contra as mulheres 
e promover os direitos humanos.

Jeroniza estudou como aluna in-
terna do instituto Benjamin Cons-
tant e Colégio Normal Ajuricaba. 
Graduou-se pela Universidade Fe-
deral do Amazonas e especializou-
-se em Direito tributário, além da 
graduação em Docência. A amazo-
nense atuou como advogada até ser 
convocada, por concurso público, ao 
cargo de Auditora Fiscal de tributos 
estaduais em 1981, e Julgadora de 
1ª instância na Auditoria tributária 
da sefaz-AM.

A auditora foi pioneira, como mu-
lher, a presidir a Associação dos Au-
ditores Fiscais do Amazonas (Affe-
am), além de coordenar a Corrida 
da Mulher Amazônica.

em 2022, Jeroniza, que também é 
escritora, publicou o livro ‘O Aqueci-
mento Global e a sua influência na 
Amazônia‘, onde mostra que além 
do lixo e da poluição da água, a 
poluição dos gases também é um 
problema para o mundo, princi-
palmente para os ribeirinhos (mu-
lheres e crianças), que vivem em 
situação hostil.Jeroniza Albuquerque (segunda da esq. para a direita) assumiu o posto no final de maio, em Angola

Na presença do prefeito de Manaus, David Almeida, o governador Wilson Lima destacou a prioridade do governo em diminuir os índices de pessoas que ainda passam fome no Amazonas
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Mr. Cage Fight promete o 
melhor da luta em evento 

Bruna Oliveira 

Com 12 lutas, a primeira edi-
ção do BF Mr. Cage Fight 
Music Show em Manaus 
acontece nesta sexta-

-feira (10), na Arena Amadeu 
Teixeira, Zona Oeste da capital  
amazonense. 

Na tarde desta quarta-feira (8), 
aconteceu o “Media Day” dos luta-
dores que farão parte do show das 
artes marciais em Manaus. 

Samir Nadaf, CEO do Mr. Cage, 
enfatizou em entrevista exclu-
siva ao Amazonas Em Tempo, 
que o evento é um dos mais 
esperados para fãs e lutadores  
amazonenses.

“O evento é uma junção do maior 
campeão mundial da história do 
Amazonas e mundial que mais de-
fendeu um título mundial. São onze 
defesas de cinturão de um lutador 
da terra. Temos aí o Alex Cowboy 
que está na correria para voltar 
ao Ultimate e para isso enfrenta 
do Michel Sassarito. Teremos di-
versas atrações e lutas para todos 
os gostos”,

O amazonense Bibiano Fernan-
des, o primeiro campeão do ONE FC, 
também comentou sobre a grande 
noite para os atletas que serão vis-
tos nacional e internacionalmente. 

“A novidade que eu tenho é para 
os atletas. Vamos fazer uma pla-
taforma para que os atletas não 
fiquem apenas no Amazonas, mas 
sigam para os demais estados e 
países. Vamos investir e eu quero 
dar oportunidades para todos os 
atletas. O show é de vocês. Eu 
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O confronto princi-
pal do evento será 
entre Alex Cowboy 
e Michel Sassarito

sempre fui um atleta que superei 
meus limites e queria mostrar meu 
talento. Essas lutas que vocês ve-
rão aqui são de alto nível”, disse. 

Diogo Dutra, Presidente do Mr. 
Cage, também falou sobre a grande 
projeção que o evento dará aos 
atletas participantes. “A felicida-
de é grande por este evento em 
Manaus. Vamos dar a retomada 
de lutas em nosso Estado. Peço 
para que o público apareça, pois 
será um verdadeiro espetáculo. 
Teremos uma luta indígena tam-
bém que mostra os guerreiros da 
nossa terra”, completou. 

O confronto principal do evento 
será entre Alex Cowboy e Michel 
Sassarito, que precisam vencer 

O evento com 12 lu-
tas acontece na Arena 
Amadeu Teixeira

Torcida esgota ingressos para jogo do Vasco no Maracanã
ANDré DUrãO

O Vasco chega a 21 pontos no G-4 da Série B

EM TEMPO 

Será grande a festa da torcida do 
Vasco para o confronto diante do líder 
Cruzeiro, no próximo domingo (12), no 
Maracanã, pela Série B.

O clube informou na manhã desta 
quarta-feira (8) que todos os 65 mil 
ingressos colocados à venda para o 
duelo estão esgotados.

Com a carga total de entradas com-
prada, o time da Colina assegura assim 
sua meta de ter casa cheia no principal 
palco do futebol carioca, assegurando 
assim um dos maiores públicos do ano 
no palco.

A casa cheia vai coroar a boa fase 
vivida pelo Vasco. Com a vitória por 3 
a 2 sobre o Náutico, o clube chegou 
à segunda colocação da classificação, 
com 21 pontos, estabilizado no G-4.

Aumento de 300% no aluguel do 
Maraca

Apesar dos 65 mil ingressos rapida-
mente vendidos para o jogo, Vasco e 
Maracanã não falam a mesma língua 
nos bastidores. O clube está incomo-
dado com o preço cobrado pela con-
cessionária que administra o estádio e 
tenta reduzir o valor. Ao contrário de 
jogos anteriores, quando o aluguel foi 

de r$ 90 mil, o Vasco terá de pagar r$ 
250 mil dessa vez, além da taxa de r$ 
130 mil por ressarcimentos de custos, 
como água e energia.

O valor causou estranheza e indig-
nação, uma vez que Flamengo e Flu-
minense, dois dos atuais administra-
dores, seguem pagando r$ 90 mil por 
jogo. O Vasco entende, no entanto, que 
deveria haver isonomia, assim como 
aconteceu no Campeonato Carioca, há 
pouco mais de dois meses, quando o 
clube gastou r$ 90 mil para mandar um 
jogo da semifinal contra o Flamengo, 
além da taxa de ressarcimento de r$ 
75 mil. Em 2019, quando foi assinado 
o contrato de cessão do estádio a 
Flamengo e Fluminense, ficou defi-
nido que Vasco e Botafogo teriam de 
pagar aluguel de r$ 90 mil para jogar 
no estádio.

O Vasco tenta reduzir o valor e acio-
nou autoridades. Não tem sido uma 
tarefa fácil. 

Na última sexta, quando a partida foi 
transferida oficialmente para o Mara-
canã, a direção fez a primeira tentativa 
com um pedido de reconsideração dos 
valores, mas recebeu negativa. 

Apesar do desconforto, não há pos-
sibilidade de o jogo contra o Cruzeiro 
ser transferido para outro estádio.

contrA o cruzeiro 

leno Lopes (Team Lopes) e rafael 
Dias (Chute Boxe Diego Lima), que 
será o co-main event da 1ª edição 
do BF Mr. Cage Fight Music Show. 
A luta entre o ex-UFC contra o 16º 
melhor peso galo do país é vista 
como um ‘choque de gerações e 
estilos’.

Outra luta esperada traz as raízes 
indígenas para o octógono. A super 
luta entre indígenas conta com 
Cacique Gui (etnia Dessana) contra 
Luendell reis (etnia Sateré Mawé). 

“Quero agradecer muito por estar 
lutando neste evento. Eu tive a 
oportunidade de conhecer o Bibia-

no na minha comunida-
de. Participei de alguns 
eventos pequenos 
em Manaus. Preser-
vo minha cultura e 
nesta sexta estarei 
lutando e represen-
tando minha etnia 

com muito orgu-
lho”, declarou  

Cacique Gui

para entrar no Ultimate. 
Cowboy enfatizou que não vai 

deixar o adversário à vontade no 
combate. “Sexta-feira o pau vai 
cantar. respeito muito meu opo-
nente, mas quero dizer que essa 
luta é minha”, aponta o lutador. Já 
Sassarito, aponta que a vitória será 
amazonense. “Estamos prepara-
dos. Depois de seis anos estou feliz 
em retornar para Manaus. Será um 
show para todos”, declarou. 

O segundo confronto mais espe-
rado da noite é combate entre Di-

LutAS

MAin eVent – DiSPutA Do cin-
turÃo PeSo Meio MÉDio
Alex Cowboy (Três rios-rJ) x Mi-
chell Sassarito (Manaus-AM)

co-MAin eVent – SuPer LutA
Dileno Lopes (Manaus-AM) x ra-
fael Dias (Manaus-AM)

cinturÃo – PeSo PenA
Lorrany Santos (Itabora-rJ) x 
Aida Zumbi (Benevides-PA)

cinturÃo – PeSo PALHA
Julia Polastri (Duque de Caxias-
-rJ) x Taynara Farias (Manaus 
– AM)

SuPerLutA – PeSo GALo
Mateus raposinha (Vitória da 
Conquista-BA) x Mateus Ortiz 
(Manaus-AM)

SuPerLutA entre inDÍGenAS
Cacique Gui (Dessano) x Luendell 
reis (Sateré Mawé)

cArD PreLiMinAr
MMA – PESO PENA
Francisco Araújo (Manaus-AM) x 
Aldrio Alberth (Manaus-AM)

MMA – PeSo PenA
Isai ramos (Venezuela) x Fran-
cisco Japa (Brasil)

MuAY tHAi
Vitor Santos (Pernambuco) x Jor-
dan rocha (Manaus)

MuAY tHAi
Daniel Gadita (Manaus) x Ander-
son Nascimento (Fortaleza)

BoXe
Lamongi (Manaus) x Neto (Ma-
naus)
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Estudo mostra ranking dos 
20 clubes que mais faturam

MiriaM Jeske/COB

a pesquisa aponta maiores torcidas, que pagam os maiores salários e principais fontes de receitas

no BRASIL 

O estudo divulgado pela plata-
forma CupomValido.com.br com 
dados da statista e dos balanços 
oficiais dos clubes referentes ao 
último ano, o Flamengo é o único 
clube do futebol brasileiro com 
faturamento na cifra de bilhão, e 
é o atual campeão do ranking de 
faturamento, com r$1.082 bilhão 
de receita.

Com um aumento de quase 50% 
no faturamento, o Palmeiras sur-
preendeu ao passar de terceiro 
lugar, para a atual segunda posi-
ção, com r$910 milhões de fatu-
ramento.  Já em terceira posição, 
está o atlético Mineiro, com r$757 
milhões.

Concluindo as top 5 posições 
do ranking, o Corinthians (r$ 502 
milhões) está na quarta posição, 
e o Grêmio (r$ 498 milhões) em 
quinto lugar.

Principais fontes de receitas
segundo o estudo, os direitos de 

transmissão, é a principal fonte 
de receita dos clubes brasileiros, 
que representa aproximadamen-
te 34% do total das receitas. as 
vendas de jogadores, é a segunda 
fonte mais importante, com 31%. 

em seguida ficam os programas 
sócios-torcedores (12%), licencia-
mento e franquias (11%) e bilhe-
terias (2%).

Clubes que pagam os maiores 
salários

O Flamengo é o clube que paga 
os maiores salários do futebol 
brasileiro, totalizando r$22.7 
milhões por mês. em segun-
do lugar está o Palmeiras, com 
r$18 milhões, e o atlético Mi-
neiro está em terceira posição 
com r$16.7 milhões mensais. 
O Grêmio fica em quarta posição 
com r$14,5, próximo do Corin-
thians que teve um gasto de r$14.3 
milhões mensais.

Maiores torcidas do Brasil
Com relação ao tamanho da tor-

cida, o Flamengo segue na lideran-
ça, com mais de 42.7 milhões de 
torcedores. O Corinthians segue 
em segundo com 29.9 milhões, e 
logo abaixo está o são Paulo (17.1 
milhões) e Palmeiras (12.8 mi-
lhões). em seguida, há um empate 
técnico entre o Vasco, Cruzeiro, 
Grêmio, com 8.5 milhões cada.

O ex-atleta de 74 
anos conta, durante 
os quase oito minu-
tos de vídeo, sobre a 

meteórica carreira

“Levantaram o braço dele e a 
gente tem que aceitar. Mas eu 
fiquei feliz com a minha meda-
lha de bronze. Para quem esta-
va praticamente fora dos Jogos 
Olímpicos, foi importante ir lá e 
conquistar a terceira medalha 
do Brasil entre 81 atletas”, disse 
servílio, em entrevista em seu 
escritório em são Caetano do sul.

Mas as polêmicas em relação 
a essa medalha de servílio não 
pararam apenas na semifinal con-
tra o representante da casa e se 
estenderam até o pódio, com o 
boxeador Joe Destimo, de Gana, 
“roubando” o lugar que seria de 
servílio. além dessas, o ex-atleta 
de 74 anos conta, durante os 
quase oito minutos de vídeo, a 
sua meteórica carreira que, da 
primeira vez que pisou numa aca-
demia até a conquista da medalha 
olímpica, durou menos de 10 anos.

“eu penso que nasci para pra-
ticar essa modalidade. Quando 
cheguei na academia, o Moraes 
(técnico) dizia para os outros mais 
velhos: presta atenção nele, olha 

como ele se movimenta. e em 
66 eu fui campeão do torneio 
da Gazeta. em 67, já fui galgado 
a defender o Brasil no Pan de 
Winnipeg e fiquei campeão dos 
Jogos Latino-americanos, quan-
do carimbei meu passaporte para 
o Jogos Olímpicos do México. 
em outubro do mesmo ano, eu 
ganhei a minha medalha, a 14ª 
do Brasil, a primeira do boxe, a 
primeira de lutas”. 

a atual série de minidocumen-
tários no Canal Olímpico do Brasil 
e no Youtube do Time Brasil foi 
lançada no último dia 25 de maio, 
com o vídeo de Fofão, levantadora 
que foi ouro nos Jogos Olímpicos 
Pequim 2008. Na última quarta, 1º 
de junho, foi a vez de conhecermos 
mais detalhes da carreira de um 
dos maiores judocas da história do 
Brasil: aurélio Miguel, ouro em seul 
1988 e bronze em atlanta 1996. 
O conteúdo é um desdobramen-
to do projeto de valorização da 
memória olímpica brasileira. as 
ações começaram em 2018, com 
a criação do Hall da Fama, com o 

objetivo de exaltar, difundir e eter-
nizar aqueles que fazem a história 
do Movimento Olímpico do país.

“O meu legado é minha conduta 
como atleta, como treinador, como 
um lutador que conquistou uma me-
dalha olímpica”, completou servílio.

“O COB é uma entidade cen-
tenária, com conquistas me-
moráveis. estamos vivendo um 
excelente momento, mas não 
podemos deixar de reverenciar 
os grandes nomes que ajudaram 
a construir essa história. É como 
sempre dizemos: valorizar o pas-
sado é a melhor forma de termos 
um futuro de sucesso. Queremos 
nestes 108 anos, prestar mais 
esta homenagem a servílio de 
Oliveira, como forma de inspirar 
as novas gerações, que seguirão 
elevando o Movimento Olímpi-
co do Brasil.”, afirmou o presi-
dente do COB Paulo Wanderley. 
ao todo, já são 28 nomes indica-
dos para o Hall da Fama, sendo 
que 23 deles, incluindo Fofão, 
aurélio e servílio, já possuem 
seus perfis digitais, com biogra-

fias detalhadas e grande acervo 
de fotos e vídeos em parceria com 
COi, Confederações e imprensa. 
além disso, todos os integran-
tes terão seus moldes expostos 
em um espaço de preservação 
da memória olímpica montado 
pelo COB. Valorizar os ídolos do 
passado é uma forma de incen-
tivar a criação de heróis futuros. 
as marcas conquistadas pelo 
Palmeiras com o técnico abel 
Ferreira despertam olhares eu-
ropeus. O Lyon (França) sondou 
o treinador português, mas logo 
de cara recebeu um “não” e não 
houve abertura de negociações.

a equipe francesa, que termi-
nou a última Ligue 1 (Campeona-
to Francês) na oitava colocação, 
fora das competições europeias 
(Champions, Liga europa e Con-
ference League), pensa em re-
formular seu elenco, começando 
pela beira do campo. 

a informação foi dada primei-
ramente pelo jornalista andré 
Hernan e confirmada pela re-
portagem.

COB

O Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB) celebra 108 anos 
nesta quarta-feira, dia 8. e 
para marcar a efeméride, 

o COB lança o terceiro e último 
minidocumentário dessa primeira 
série de entrevistas especiais com 
os homenageados do Hall da Fama.

Coube a servílio de Oliveira, 
primeiro medalhista olímpico do 
boxe, bronze nos Jogos da Cidade 
do México, em 1968, a responsa-
bilidade de fechar a sequência de 
vídeos, com declarações emocio-
nadas e lindas imagens históricas, 
como os melhores momentos da 
polêmica luta contra o mexicano 
ricardo Delgado.

O perfil completo de 
Servílio na área espe-
cial do site do COB está 
ao lado de outros 22 
grandes nomes

COB lança minidoc de Servílio de 
Oliveira, medalhista olímpico do boxe
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Divulgação

o projeto pretende levar arte, cultura e entretenimento para jovens de todo o país 

infantil  

2513
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atualmente, há duas 
organizações que re-
únem os trabalhado-
res no município

Wesley Safadão 
prepara Garota 
VIP 

SHOW 

Preparem os óculos 
escuros porque vem aí 
um garota viP Manaus 
como nunca ninguém viu. 
o maior festival de música 
brasileira vai reunir um 
line up incrível na are-
na da amazônia, no dia 
6 de agosto. as vendas 
serão liberadas no dia 12  
de junho.

Conhecido por acabar 
apenas quando o sol do 
dia seguinte aparece em 
cena, o garota viP Ma-
naus vem ainda maior com 
shows de Eric land, lud-
milla, Zé Neto e Cristiano, 
além dele, é claro, o dono 
da festa: Wesley Safadão.

inclusive, quem acom-
panha o cantor no ins-
tagram já sabe o que ele 
prometeu ao público de 
Manaus “o maior festival 
dos últimos tempos”.

“Será uma edição super 
especial e que, com cer-
teza, vai ser bom demais”, 
disse Safadão, revelando 
ainda que o evento conta-
rá com muitas surpresas.

a Fábrica de Even-
tos já vem anunciando 
a abertura das vendas 
dos ingressos para o dia 
12 de junho. No entan-
to, os valores ainda não  
foram divulgados. 

  EM TEMPo

os tricicleiros de Parintins, 
agora, são Patrimônio 
Cultural e imaterial do 
Estado do amazonas. o 

decreto com a medida foi san-
cionado pelo governador Wilson 
lima e publicado no mês 

Projeto leva peças de teatro para escolas públicas de Manaus
Estudantes de escolas públicas 

com idades entre 8 e 12 anos terão a 
oportunidade de assistir a três pe-
ças teatrais gratuitos: “Prevenção 
Bullying”, “Por um Futuro Melhor” e 
“Reciclando ando”. Serão 45 apre-
sentações ao todo, que acontecem 
ao longo dos meses de maio e 
junho, a próxima cidade a receber 
os espetáculos será Manaus.

o projeto “Teatro itinerante — 
Diversão e Cultura em Cena” em 
parceria com a Crown é idealizado 
e realizado por Cepar Cultural 
e pretende levar arte, cultura e 
entretenimento para jovens de 
todo o país.

“abordar temas de importância 
social e gerar reflexão por meio 
de brincadeiras é a melhor forma 
de mudar atitudes e conscienti-
zar as próximas gerações” conta o  
diretor do projeto.

Prevenção Bullying
um em cada dez estudantes 

brasileiros é vítima de bullying 
na escola. Na maior parte, os 
casos começam silenciosos, e por 
isso, são mais graves e preci-
sam de muita atenção. Por isso, 
para desmistificar o assunto, o 
projeto trará o tema de forma 
leve para as crianças. a ideia é 
que os pequenos espectadores 
participem todo o tempo das di-
nâmicas, tornando o espetáculo  
interativo e divertido.

Por um futuro Melhor
a consciência ambiental é 

importante porque tem efeitos 
positivos para o planeta e para 
a qualidade de vida das pesso-
as. informar as crianças sobre 
os perigos do consumo exces-
sivo praticados no dia a dia e 
preservar o ecossistema que 
está em destruição é o grande  
objetivo desta peça.

Com um conteúdo lúdico e inte-
rativo, o espetáculo aborda temas 

como a importância da preserva-
ção dos recursos naturais e como 
precisamos cuidar bem do nosso 
planeta para desenvolvermos um 
futuro mais sustentável.

Reciclando “ando”
Nesta peça, os pequenos es-

pectadores participam de ativi-
dades e dinâmicas para desco-
brirem seu papel no futuro do 
planeta. Tudo é feito de forma 
interativa e lúdica, com o objeti-
vo de mostrar a importância dos 
cuidados com o lixo produzido 
diariamente.

Por meio de ações como essa, 
as crianças percebem seu papel 
como agentes transformadores e 
reconhecem os efeitos das suas 
atitudes no mundo em que vivem, 
contribuindo para criar cidadãos 
que participam do processo de 
preservação do planeta, auxilian-
do no cuidado e na precaução da 
poluição no ar, na água e no solo.

Tricicleiros viram Patrimônio 
Cultural e Imaterial
Desde 2019, o governo 
do AM adota medidas 
que visam melhorias 
para a categoria de tra-
balhadores

passado no Diário oficial (DoE). 
o tradicional meio de transpor-
te da ilha dos bois-bumbás Ca-
prichoso e garantido remonta à 
década de 1980 e, atualmente, 
é o meio de vida de cerca de  
mil trabalhadores.

Desde 2019, o governo estadual 
vem adotando medidas que vi-
sam melhorias para a categoria 
de trabalhadores. Foi realizada a 
reforma de 200 triciclos, oferta 
de cursos de inglês para os pro-
fissionais do segmento, entregas 
de uniformes para 500 profis-
sionais, entre outras ações para 
valorização da categoria.

Divulgação

Evento acontece dia 6 de agosto, 
na arena da amazônia

a lei Estadual nº 5.887 traz 
reconhecimento para uma moda-
lidade que surgiu na década de 
1980, a partir da necessidade de 
transportar os produtos agrícolas 
dos ribeirinhos para comerciali-
zação na cidade. Com o cresci-
mento turístico em virtude do 
Festival Folclórico de Parintins, 
os profissionais acabaram usan-
do o equipamento para fazer a 
locomoção dos visitantes.

Com 70% da estrutura feita de 
ferro, coberto por uma lona e 
movido pelo guidão de uma bi-
cicleta, o triciclo é totalmente 
personalizado. Tem capacidade 

para acomodar até dois passa-
geiros, além de bagagens. É um 
dos símbolos da viagem turística 
a Parintins durante o Festival 
Folclórico, conduzindo os via-
jantes de forma charmosa pela  
ilha Tupinambarana.

atualmente, há duas organiza-
ções que reúnem os trabalhado-
res no município. a associação 
dos Tricicleiros Turísticos de Pa-
rintins (aTTP) e a associação dos 
Tricicleiros de Parintins (aTPiN).

Morador e tricicleiro, alex lima 
de Souza, de 42 anos, trabalha há 
20 anos nessa modalidade, e é 
com o modal que tira o sustento 
da família. “Não tem outro ramo 

para a gente trabalhar. É de 
onde eu tiro o pão de cada 
dia, para levar o sustento 
para a minha família. Com 

o apoio do governo, a gente 
assiste palestra e faz curso 
de tricicleiro”, disse.

o presidente da aTTP, 
Rafael gonçalves Carneiro, 
conta entusiasmado sobre 
as oportunidades que os 
tricicleiros encontram para 
obter uma fonte de renda. 
“São pessoas humildes, que 
têm orgulho da sua cultura 
e conquistam sua fonte de 
renda mostrando as belezas 
da nossa ilha”, diz alex.

festival 2022
Com o 55º Festival Folcló-

rico de Parintins, anuncia-
do pelo governador Wilson 
lima para os dias 24, 25 e 
26 de junho de 2022, tri-
cicleiros da ilha já se pre-
param com entusiasmo 
para receber os visitantes. 

“Estou muito feliz com o retorno 
do Festival Folclórico, agradeço 
ao governador Wilson lima pelo 
apoio. Já estou reformando o 

meu triciclo para receber os visi-
tantes da ilha e ganhar um dinheiro 
a mais. Essa atividade tira muitos 
pais de família da rua que estão 
desempregados, principalmente 
nessa época festival”, disse alex. 

Bruno ZAnArDo/SecoM 
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Prefeitura de São Paulo informou que monitora o estado de saúde de uma mulher
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o primeiro caso de varío-
la dos macacos no Brasil 
foi confirmado na última 
quarta-feira (8) na cida-

de de São Paulo. o paciente, um 
homem de 41 anos que viajou 
à Espanha, segundo país com o 
maior número de casos da doença, 
foi colocado em isolamento no 
instituto de infectologia Emílio 
Ribas, na Zona oeste da capital. 

o instituto adolfo lutz está 
analisando a amostra. À Tv glo-
bo, médicos disseram que, pela 
análise clínica, os sintomas e a 
características das feridas são 
muito compatíveis com os efeitos 
da doenças. o paciente está bem.

o secretário da Saúde do es-
tado, Jean gorinchteyn, con-
firmou as informações e disse 
que o resultado pode sair nesta  
quinta-feira (9). 

Em nota, a secretaria estadual 
da Saúde disse que “as amostras 
do caso ainda estão em análise 
pelo instituto adolfo lutz” e que 
o paciente “teve início dos sinto-
mas, como febre e mialgia [dor 
muscular], no dia 28 de maio”.

a secretaria municipal da Saúde 
disse que ainda “aguarda o resul-
tado do exame, pelo governo do 
Estado, do segundo caso suspeito 
de varíola do macaco (monkey-
pox) na capital”. a pasta destacou 
que “trata-se de um homem de 41 
anos e que, segundo investigação 

Paciente, um homem 
de 41 anos que viajou à 
Espanha, está em isola-
mento no Hospital Emí-
lio Ribas, na Zona Oeste 
da capital.

Primeiro caso de varíola dos macacos 
no Brasil é confirmado em São Paulo

preliminar, passou por Portugal e 
Espanha no mês de maio”. 

além deste caso, a Prefeitu-
ra de São Paulo informou que 
monitora o estado de saúde de 
uma mulher de 26 anos, sem 
histórico de viagem ao exterior, 
hospitalizada com suspeita de ter  
contraído a doença. 

Segundo o prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB), a paciente passa bem. 
Familiares e pessoas próximas à 
ela também estão sendo acom-

panhados pela gestão municipal.
Em nota divulgada na última 

quarta (8), o Ministério da Saúde 
informou que oito casos estão 
em investigação em todo o país. 
Segundo a pasta, Ceará, Mato 
grosso do Sul, Rio grande do Sul 
e São Paulo têm um caso suspeito 
cada um, e há ainda dois casos 
em monitoramento em Rondônia 
e outros dois em Santa Catarina. 

No último domingo (5), a orga-
nização Mundial da Saúde (oMS) 

informou ter confirmado 780 ca-
sos de varíola de macacos em todo 
o mundo. os dados correspondem 
ao intervalo entre 13 de maio e 2 
de junho e leva em conta apenas 
pacientes identificados em locais 
em que a doença não é endêmica. 
Segundo a entidade, não houve 
mortes relatadas. 

Mundo
a oMS disse que a varíola dos 

macacos traz um “risco modera-

do” para a saúde pública mundial 
depois que casos foram relata-
dos em países onde a doença  
não é endêmica.

“o risco para a saúde pública 
pode se tornar alto se esse vírus se 
estabelecer como um patógeno 
humano e se espalhar para grupos 
mais propensos a risco de doenças 
graves, como crianças pequenas 
e pessoas imunossuprimidas”,  
disse a oMS.

a organização diz que não há 
recomendação de uso de vacina 
da varíola para casos de varíola 
dos macacos. 

Sintomas e crime 
os sintomas iniciais da varí-

ola dos macacos costumam 
ser febre, dor de cabeça, do-
res musculares, dor nas costas, 
gânglios (linfonodos) inchados,  
calafrios e exaustão. 

“Depois do período de incuba-
ção [tempo entre a infecção e o 
início dos sintomas], o indivíduo 
começa com uma manifestação 
inespecífica, com sintomas que 
observamos em outras viro-
ses: febre, mal-estar, cansaço, 
perda de apetite, prostração”, 
explica giliane Trindade, viro-
logista e pesquisadora do De-
partamento de Microbiologia da 
universidade Federal de Minas  
gerais (uFMg). 

Dentro de 1 a 3 dias (às vezes 
mais) após o aparecimento da 
febre, o paciente desenvolve uma 
erupção cutânea, geralmente co-
meçando no rosto e se espalhan-
do para outras partes do corpo. “

o que é um diferencial indica-
tivo: o desenvolvimento de le-
sões – lesões na cavidade oral 
e na pele. Elas começam a se 
manifestar primeiro na face”,  
completa Trindade

Consequências da guerra no mundo 
se agravam, alerta secretário da ONU 

Secretária dos EUA confunde 
Brasil com Venezuela
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o secretário informou sobre inseguurança alimentar 

as consequências da in-
vasão russa da ucrânia se 
agravam no mundo e afe-
tam 1,6 bilhão de pessoas, 
alertou na última quarta-
-feira (8) o secretário-
-geral da oNu, antónio 
guterres, ao apresentar o 
segundo boletim da or-
ganização sobre as reper-
cussões internacionais do 
conflito.

“o impacto da guerra na 
segurança alimentar, na 
energia e nas finanças é 
sistêmico, grave e se ace-
lera”, alertou. 

Ele alertou que se atu-
almente a crise alimentar 
corresponde à “falta de 
acesso” aos alimentos, no 
ano que vem poderia se 
dever diretamente à “falta 
de alimentos”.

“Só há uma forma de de-
ter esta tempestade que 
se forma: a invasão russa 
da ucrânia deve parar”, 
afirmou guterres.

ucrânia cOnFuSÃO 

Ele disse ser “essencial” 
que cheguem a um bom 
destino as negociações 
que a oNu antecipa para 
garantir “as exportações 
de alimentos produzidos 
na ucrânia pelo mar Negro 
e o acesso sem entraves 
aos mercados mundiais 
para os alimentos e os 
fertilizantes russos”. 

”Este acordo é essencial 

para centenas de milhões 
de pessoas nos países em 
desenvolvimento, entre 
eles na África subsaaria-
na”, disse, sem dar deta-
lhes sobre o estado destas 
tratativas, até o momento 
sem resultados visíveis.

Segundo o relatório da 
oNu, “94 países que abri-
gam cerca de 1,6 bilhão de 
pessoas estão gravemen-

te expostos a pelo menos 
uma das dimensões da cri-
se (finanças, alimentação 
ou energia)” e são “inca-
pazes enfrentá-la”.

Deste 1,6 bilhão de pes-
soas, “três quartos vivem 
em países gravemente 
expostos e vulneráveis 
simultaneamente às três 
dimensões”, destaca o 
documento, assegurando 
que no futuro “nenhum 
país ou comunidade es-
tará livre desta crise do 
custo de vida”. 

Na américa latina, as 
regiões mais afetadas 
seriam a américa Central 
e as ilhas do Caribe, pois 
já vivem uma “tempesta-
de perfeita” na qual só 
terão dificuldades com 
acesso aos alimentos, 
mas também a ener-
gia e problemas finan-
ceiros, disse a principal 
encarregada do informe,  
Rebeca grynspan.

Karine Jean-Pierre, 
secretária de impren-
sa da Casa Branca, 
confundiu na últi-
ma quarta-feira (8) 
o Brasil com a ve-
nezuela ao trocar o 
nome do presidente 
Jair Bolsonaro (Pl) 
com o do político 
venezuelano Juan 
guaidó, após pergun-
ta de um jornalista. 
a secretária cometeu 
o ato falho ao res-
ponder ao questiona-
mento sobre encon-
tro de Bolsonaro com 
o presidente dos Eua 
Joe Biden.

um dos profissio-
nais presentes no 
encontro com jor-
nalistas perguntou 
a Jean-Pierre sobre 
supostas concessões 
que Bolsonaro teria 
pedido a Biden em 
troca de comparecer 
à Cúpula das améri-
cas. uma dessas con-

dições seria a de que 
o presidente ameri-
cano não poderia ci-
tar o conflito entre 
Bolsonaro e o sistema 
eleitoral do Brasil. 

”o presidente vai 
encontrar-se com o 
presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro. Há re-
portagens da aP que 
dizem que Bolsonaro 
queria concessões do 
presidente para rea-
lizar a reunião e para 
comparecer à Cúpu-
la das américas, que 
ele não poderia men-
cionar os questiona-
mentos de Bolsonaro 
sobre o sistema elei-
toral brasileiro, assim 
como preocupações 
ambientais na ama-
zônia. você pode con-
firmar essas reporta-
gens?”, perguntou. 

a resposta da secre-
tária foi de que ela não 
poderia confirmar, 
 no entanto. 



 

Plateia 15

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
Canal 1

TV Tudo

A expansão de negócios no entreteni-
mento, e a coluna já chamou atenção para 
o detalhe, aumentou muito a procura por 
estúdios no Rio e em São Paulo.

Além de atender as necessidades do 
cotidiano, houve mais recentemente uma 
disparada de conteúdos para plataformas 
de streaming: programas, realities e filmes.

Um movimento que só cresce e ninguém 

sabe onde vai parar.

Já abordamos aqui que a executiva 
Juliana Algañaraz, após deixar a direção 
do Artístico, continua tocando o projeto 
de locação dos espaços tecnológicos da 
Rede TV!, visto como um negócio dos 
mais lucrativos.

E, agora, o Grupo Bandeirantes, sen-
tindo o bom momento, também resol-

veu surfar nessa onda, transformando 
os estúdios da Vera Cruz, em São Ber-
nardo do Campo, em uma unidade de 
negócios.

Informa-se, inclusive, que com o ca-
lendário aberto, já existem quatro proje-
tos fechados, que ainda não podem ser 
divulgados por questões contratuais de 
confidencialidade, nas áreas de strea-
ming e cinema.

Buddy Valastro, responsável por 
tantos trabalhos na Record e na 
TV paga, estará em São Paulo na 
próxima semana...

 
Dia 15, a partir das 15h30, na Casa 

Itaim, ele vai receber a imprensa 
para falar sobre os cinco anos da 
Carlo’s Bakery no Brasil e a supera-
ção do acidente que sofreu em 2021.

•  A atriz, cantora e bailarina Renata 
Ricci estreia a peça “Ponto a Ponto”, 
nesta quinta-feira, ao lado de Luiz 
Fernando Guimarães e Bruno Gis-
soni, no Teatro Copacabana Palace.

•      Gisela Reimann trabalhou no 
original de “Pantanal” na Manchete 
e também vai aparecer no remake 
da Globo...

.Por outro lado, apesar de a Globo 
não informar nada, muita gente 
está apostando em uma participa-

ção especial de Cristiana Oliveira 
nos últimos capítulo

O Globoplay planeja para julho o 
lançamento da série original “Rens-
ga Hits!”, que abordará o universo do 
sertanejo feminino. Alice Wegmann 
e Deborah Secco estão no elenco.

Durante o momento mais intenso 
da pandemia, os  sertanejos, sem 
datas de shows, promoveram vários 
cortes de funcionários...

E com essa polêmica de agora 
envolvendo justiça e prefeituras, 
surge um novo temor de demissões.

Chegaram ao fim as gravações de 
“No Limite” no Ceará...

Os participantes voltaram 
para casa na quarta-feira e 
resta agora esperar que os 
spoilers de eliminados não va-

zem antes da hora.

Nesta sexta-feira, os convidados 
do churrascão do “Faustão na Band” 
são Valeska Popozuda, Lucas Lucco, 
DJ Marlboro e o ex-jogador Careca.

 
C’est fini
O Amazon Prime Video marcou 

para 8 de julho a estreia de “Sem 
Limites”, minissérie estrelada por 
Rodrigo Santoro e Álvaro Morte. O 
brasileiro interpreta o navegador 
português Fernão de Magalhães 
na expedição que viria a se tornar 
a primeira volta ao mundo maríti-
ma da história, na qual apenas 18 
dos 239 tripulantes sobreviveram. 
Morte, conhecido por seu papel 
como o “professor” em “La Casa 
de Papel”, faz o capitão Juan Se-
bastián Elcano.

 
Então é isso. Mas amanhã tem 

mais. Tchau!   

Escalada
Juliana Boller se prepara 

para viver uma das principais 
personagens da quarta tem-
porada de “Reis”, ‘A Persegui-
ção’, na Record. Ela fará Zeruia, 
irmã de Davi, que sofre um 
abuso na adolescência e per-
de o único homem que amou, 
devido a uma traição quando 
eram noivos. Um papel de mui-
tas camadas.   

 
Futebol
Em sua nova edição, o Flori-

da Cup, entre os dias 16 e 24 de 
julho, terá jogos em Charlot-
te e Las Vegas, além de Orlan-
do, nos Estados Unidos. Inclu-
sive com direito a um show de  
Ivete Sangalo.

Entre Arsenal, Chelsea, 
Charlotte, América (MEX) 
e Orlando, nenhum brasi-
leiro na disputa. A Papum Pro-
duções, do Marcelo Madeira,  
fará a transmissão.

 
Tour de force
A direção da Band está des-

de agora empenhada em re-
novar os direitos de transmis-
são da Fórmula 1, a partir do 
ano que vem. Quer tirar isso  
logo da frente.

Mas é um trabalho em cima 
de muitas negociações. Da Band 
com a Fórmula 1 e da Fórmula 1  
com o mercado.

 
A propósito
Hoje, na Band, haverá uma reu-

nião para decidir assuntos rela-
cionados à programação.

Que decisões tomar diante de 
tantos vazios existentes na gra-
de? E o que é possível fazer para 
otimizar os resultados.

 
Homenagem
Para homenagear os 100 anos 

de nascimento do ator Paulo Au-
tran em setembro, o Globoplay vai 
incluir no seu catalogo, agora em 
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Mercado para locação de estúdio 
está cada dia mais aquecido 

DIVULGAçãO

julho, a versão original de “Guerra 
dos Sexos”, produzida em 1983.

Novela do Silvio de Abreu.
 
Pista livre 
Fora da Globo, vários atores não 

estão encontrando problemas 
para se dividir entre as diversas 
plataformas de streaming.

Miguel Falabella, por exem-
plo, já concluiu as gravações 
de duas temporadas do musi-
cal “O Coro” para o Disney+, ain-
da inéditas, e acaba de iniciar 
participação em um filme da 
Netflix, “Biônicos”, dirigido por  
Afonso Poyart.

 
Está sério
A TV Jovem Pan mandou comu-

nicado a todos, informando que a 
folga do feriado de Corpus Christi 
está cancelada. Até pediu des-
culpas aos que já tinham viagem 
marcada.

Por causa dos casos de Covid, 
que se intensificaram nos úl-
timos dias, as equipes ficaram 
bem reduzidas.

 Complicado
Sergio Aguiar informou numa 

rede social que testou posi-
tivo para a Covid-19. “As fé-
rias, programadas para a pró-
xima semana, começaram 
antes do previsto”, avisou  
o jornalista.

Lair Rennó está fazendo du-
pla com Mariana Godoy no “Fala 
Brasil”. “Cuidem-se! Os casos 
voltaram a aumentar no país”, 
alertou Aguiar.

 
Bom Dia Brasil
Ana Paula Araújo precisou se 

afastar do “Bom Dia Brasil” na 
Globo e está sendo substituída 
por Mariana Gross.

De acordo com a assessoria da 
emissora, “Ana Paula está com 
COVID. Ela está bem, com qua-
dro superleve. Ficará afastada até 
completar o prazo definido pelo 
protocolo de segurança”.

 
Silêncio em cima
Existe, sim, mais que um simples 

desejo, todo um trabalho em cima 
para que a Band venha a produzir 

um remake de “Os Imigrantes”, 
novela também do Benedito 
Ruy Barbosa, produzida por 
ela, entre 1981 e 1982.

A questão dos direitos já está 
sendo conversada.

 
Transtorno
O bairro do Cachambi, no Rio, 

está servindo de locação para 
as gravações de uma nova sé-
rie da Netflix nesta semana. 
“Sem Filtro”, estrelada por Mel 
Maia. Problema: moradores 
estão incomodados porque a 
rua fechada para as filmagens 
faz com que eles deem a vol-
ta no bairro para seguirem  
seus caminhos.

 
Canta Comigo
A Record exibe no próximo 

domingo o último episódio 
do “Canta Comigo 4” que an-
tecede a grande final desta 
temporada. Além de torcer e 
interagir com os participantes,  
Rodrigo Faro ainda solta a voz 
no episódio. E mais: a final do 
programa será dividida em 
duas partes.
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DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N°.  3.785/2012

Condomínio Residencial Quinta das Marinas., torna público que rece-
beu do  IPAAM, a Licença de Operação n.°  475/18-03, que autoriza a 
operação de um  sistema de tratamento de esgoto doméstico/sanitário ( 
ETE 1 e ETE 2) para uso exclusivo do “Condomínio Residencial Quinta 
das Marinas”, ETE 01-  com capacidade de 268 m³/dia e ETE 02- com 
capacidade de 324 m³/dia, localizada na Av. Frederico Baird, s/n°, Ponta 
Negra, Manaus- AM, para Tratamento de Esgoto Doméstico/Sanitário, na 
com validade de 01 Ano.


