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MP libera R$ 10,9 bi para 
auxílios a caminhoneiros
Benefício, discutido e 
aprovado pelo Congres-
so, será pago até dezem-
bro

O governo federal editou na úl-
tima quinta-feira (28) uma Medi-
da Provisória (MP) abrindo crédito 
extraordinário no valor de R$ 10,9 
bilhões. Esse valor será usado para 
pagamento de auxílio a caminho-
neiros e taxistas até dezembro, nos 
termos da Emenda Constitucional 
123, de 14 de julho de 2022.

A emenda foi promulgada pelo 
Congresso Nacional em julho, oriun-
da da proposta que prevê a criação 
de um estado de emergência para 
ampliar o pagamento de benefícios 
sociais até o fim do ano. Entre os 
benefícios sociais previstos, está o 
auxílio aos Transportadores Autô-
nomos de Cargas e o Pagamento 
de Auxílio aos Motoristas de Táxi.

O dinheiro também será usado 
para concessão de auxílio finan-
ceiro aos estados que outorgarem 
créditos tributários do ICMS aos 
produtores ou distribuidores de 
etanol hidratado em seu território, 
conforme previsto na Emenda 123.

Entre os benefícios sociais previstos, está o auxílio aos Transportadores Autônomos

Via de regra, o crédito extraordi-
nário é um recurso utilizado pelo 
Poder Executivo para atender des-
pesas consideradas imprevisíveis e 
urgentes, uma vez que não esta-
vam previstas em lei orçamentária. 
Esse crédito deve ser aplicado em 
situações como guerras, comoção 
interna ou calamidade pública. 

Apesar de o aumento ocorrer às 
vésperas das eleições, o presidente 
nega que o reajuste tenha relação 

com o período eleitoral. O argu-
mento usado é que a Guerra da 
Ucrânia e o impacto da pandemia da 
Covid-19 levaram ao crescimento 
da inflação e, por isso, é necessário 
aumentar os benefícios concedidos 
pelo governo.

A decisão de Bolsonaro de au-
mentar o Auxílio Brasil às vésperas 
da eleição contradiz a atuação que 
teve quando foi deputado federal. 
Em 2000, o atual chefe do Executivo 

foi o único integrante da Câmara a 
votar contra a criação do Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza. 

Apesar de o aumento ocorrer às 
vésperas das eleições, o presidente 
nega que o reajuste tenha relação 
com o período eleitoral. O argumen-
to usado é que a Guerra da Ucrânia e 
o impacto da pandemia da Covid-19 
levaram ao crescimento da inflação 
e, por isso, é necessário aumentar 
os benefícios .

DIVULGAÇÃO

Corpo 
esquartejado 
é encontrado 

Um corpo esquartejado 
foi encontrado dentro de 
sacos plásticos nas proxi-
midades do Aterro Sani-
tário de Manaus, na rodo-
via estadual AM-010, na 
Zona Norte de Manaus. 

A vítima foi identificada 
como  Erivaldo Moreira 
Júnior, de 27 anos. Ele era 
natural de Borba e estava 
há um mês em Manaus.

De acordo com o sar-
gento Pedro dos Santos 
da 26° Companhia Intera-
tiva Comunitária (Cicom), 
os familiares informaram 
que a vítima morava na 
comunidade 23 de se-
tembro , localizada nas 
proximidades da rodovia 
AM-010. 

Durante os procedi-
mentos de perícia, os 
braços esquartejados 
foram retirados de um 
saco plástico e os fami-
liares reconheceram a 
vítima por meio de uma 
tatuagem de crucifixo. Ao 
todo, ele foi atingido com 
14 facadas.
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Ibama libera licença
Segundo o pré-candidato ao Se-

nado Federal, coronel Alfredo Me-
nezes (PL), o Ibama liberou ontem 
a licença prévia para as obras de 
repavimentação do polêmico Tre-
cho do Meio da BR-319.

Cópia do documento foi entre-
gue pessoalmente a Menezes pelo 
ministro da Infraestrutura, Marcelo 
Sampaio, em Brasília.

“Com a licença, será iniciado o 
processo de licitação para a cons-
trução das três primeiras pontes 
vindo de Porto Velho (RO) para 
Manaus (AM), no Trecho do Meio, 
de 400 quilômetros”, comentou o 
coronel. 

Lula em Manaus
Tudo indica que o palanque de 

Lula no Amazonas deverá ser com 
o senador Eduardo Braga (MDB), 
conforme manifestação do Diretó-
rio Nacional do PT na quarta-feira 
(27), em São Paulo. Mas, a questão 
ainda está aberta.

Segundo fontes da coluna, Lula 
virá a Manaus no próximo dia 8 de 
agosto para sacramentar o palan-
que no Estado. A agenda também 
contempla visitas aos estados do 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Tocantins e Goiás na primeira quin-
zena de agosto

Dirceu e Nicolau
Em Manaus, o ex-ministro José 

Dirceu, um dos homens fortes de 
Lula na atual campanha eleitoral, se 
encontrou, na quarta-feira passa-
da, com o deputado Ricardo Nico-
lau (SD), pré-candidato ao Governo 
do Estado.

Um dos assuntos tratados entre 
os dois foi a questão do palanque lu-
lista no Amazonas. Dirceu é um dos 
assessores de Lula que defendem o 
palanque com Nicolau, em razão da 
baixa rejeição do candidato do SD.

Novos ônibus
O prefeito de Manaus, David Al-

meida, entregou 20 novos ônibus 
que irão reforçar a frota de veículos 
que atende a população manauara. 

Os novos veículos estarão nas 
ruas a partir da próxima segunda-
-feira.

No total, David já entregou 136 
veículos à população.  “Temos o 
desafio de, até o final do nosso 
mandato, entregarmos entre 400 
e 500 novos ônibus, com ar-con-
dicionado, suspensão pneumática, 
dando conforto ao povo de Ma-
naus”, afirma o prefeito.

George Lins 
Acontecerá na noite desta sexta-

-feira (29) o lançamento da pré-
-candidatura a deputado estadual 
do médico George Lins (União Bra-
sil), filho do ex-presidente da As-
sembleia Legislativa (Aleam), depu-
tado Belarmino Lins (PP), que deixa 
a vida parlamentar após 32 anos 
exercendo oito mandatos conse-
cutivos no Parlamento Estadual.

O evento está previsto para às 19 
horas de hoje e terá a presença do 
deputado federal Átila Lins (PSD), tio 
de George, além de prefeitos e ve-
readores interioranos, na residência 
da família Lins, situada na Avenida 
Professor Nilton Lins, 1000.

  
Internet
Unidades de saúde da zona rural 

de Manaus começaram a receber 
provedores de internet, em uma ação 
inédita promovida pela Prefeitura de 
Manaus com o objetivo de otimizar 
os processos de trabalho na região 
coordenados pela Semsa.

 
A primeira Unidade de Saúde da 

Família Rural (USFR) a receber o link 
de internet foi a Ada Viana, localiza-
da na comunidade Nova Canaã, no 
quilômetro 41, BR-174. 

A instalação também foi iniciada 
na USFR Nossa Senhora Auxiliadora, 
nas margens do Rio Negro, e outras 
cinco unidades rurais devem receber 
o provedor nos próximos meses.

Dia do Agricultor
O deputado Tony Medeiros (PL) 

registrou ontem o Dia do Agricul-
tor, comemorado em 28 de junho, 
destacando a agricultura como 
uma atividade que, segundo o par-
lamentar, precisa ser mais valorizada 
pela sociedade.

Tony ressalta projeto de lei, de 
sua autoria, aprovado pela Assem-
bleia Legislativa (Aleam), que esta-
beleceu prazos para que os órgãos 
ambientais concedam ou renovem 
as licenças ambientais.

“Cerca de 90%  das atividades 
econômicas do nosso Estado ne-
cessita da licença ambiental. A ideia 
é destravar o setor para que se tenha 
mais celeridade na hora de conceder 
uma licença”, diz o parlamentar.

“Vitória do povo”
No Dia do Agricultor, o deputado 

federal Zé Ricardo (PT-AM) classi-
ficou de “vitória do povo” a decisão 
do Tribunal de Justiça do Amazonas 
(Tjam) de suspender uma liminar que 
concedia, em favor de uma empresa, 
a reintegração de posse de uma 
extensa área onde 900 famílias de-
senvolvem a agricultura familiar em 

Presidente Figueiredo.

A reintegração havia sido concedi-
da pela Comarca do município, mas 
foi derrubada pelo Tjam, atendendo a 
intervenção de Zé Ricardo, que acio-
nou a Defensoria Pública do Estado 
(DPE) para que movesse ação judicial 
em favor dos agricultores.

Léo Di Caprio 
Preocupado com mais desgaste de 

sua imagem no exterior, o presidente 
Jair Bolsonaro rechaçou protestos 
do ator Leonardo DiCaprio contra o 
desmatamento na Amazônia.

“Vocês querem mudar o mun-
do inteiro, mas nunca vocês mes-
mos”, reagiu Bolsonaro em suas 
redes sociais.

“Você de novo, Léo? Assim, você se 
tornará meu melhor cabo eleitoral. 
Eu poderia te dizer, novamente, para 
desistir de seu iate antes de dar 
uma palestra ao mundo”, disparou 
o presidente.

“Forças ocultas”
Em mensagens via aplicativo 

Whatsapp, adeptos do pastor 
Glauber Moré (Republicanos) 
atribuíram a “forças ocultas” a 
súbita saída do líder religioso da 
disputa eleitoral.

Moré intensificava pré-cam-
panha em bases da Igreja Uni-
versal envolvendo 54 municípios, 
quando, de repente, sentiu-se 
obrigado a renunciar à sua bata-
lha em busca de uma cadeira na 
Câmara Federal.

Nos bastidores, dizem que 
Moré estava se tornando uma 
“sombra perigosa” à reeleição do 
deputado federal Silas Câmara no 
Republicanos. A outra ameaça é o 
ex-prefeito de Coari, Adail Filho, 
que também mira uma vaga de 
deputado em Brasília.

Marcos Rotta espera
Aguardando conversa com o 

prefeito David Almeida para de-
cidir seu futuro político nas elei-
ções deste ano, o vice-prefeito 
Marcos Rotta (PP) assegura não 
ter tomado ainda qualquer deci-
são sobre o cargo que disputará 
no atual processo eleitoral.

Sabe-se que o PP, partido 
que ele preside e que integra 
o Centrão, apoia a reeleição do 
presidente Bolsonaro, inclusive 
no Amazonas.

PL da enfermagem
Encerra no dia 4 de agosto o 

prazo legal para que o presidente 
Jair Bolsonaro sancione o projeto 
de lei que estabelece o piso de 
R$ 4.750 para os enfermeiros de 
todo o país.

Parlamentares do Centrão 
aconselharam o presidente a 
vetar o PL, mas o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, quer 
a sanção.

O Centrão diz não haver caixa 
para bancar o novo piso.

Leila Pinheiro
Uma das maiores cantoras e 

pianistas brasileiras de todos os 
tempos, Leila Pinheiro é a prin-
cipal atração do encerramento 
do Amazonas Green Jazz Festi-
val e concederá uma entrevista 
coletiva para os profissionais da 
imprensa, nesta sexta-feira, às 
18h, no Teatro Amazonas.

Leila promete um show histó-
rico ao lado da Amazonas Band. 
Ela possui mais de 40 anos de 
carreira e é conhecida por unir 
suas composições próprias com 
clássicos da Música Popular Bra-
sileira (MPB), como sucessos de 
Chico Buarque, Gonzaguinha, Ro-
berto Carlos e Guilherme Arantes.

Gasolina barata
O Procon-AM está nas ruas fis-

calizando se a redução do preço 
do litro da gasolina, determinada 
pela Petrobras para valer a partir 
de ontem, está mesmo sendo 
praticada em Manaus.

Com a redução é da de R$ 0,15 
sobre o litro de R$ 5,79.

General do STM diz que Forças Armadas 
não podem se envolver 

Ao deixar a presidência do STM (Superior Tribunal Militar), o general de Exército Luís Carlos Gomes Mattos criticou 
o envolvimento das Forças Armadas com eleições, afirmando que o processo deve ser responsabilidade exclusiva 
da Justiça Eleitoral. Seu substituto, general Lúcio Mário de Barros Góes, é considerado “neutro” na questão.

“A Justiça Eleitoral é responsável pelo funcionamento real das eleições. Nossa missão é diferente. Não temos 
que nos envolver em nada. Nós temos que garantir que o processo seja legítimo, essa é a missão das Forças 
Armadas”, disse o general.

A manifestação ocorre em um momento em que um documento, assinado por mais de 100 mil pessoas, incluindo 
políticos, banqueiros, empresários, artistas, intelectuais, advogados e líderes sindicais, incendeia as redes sociais 
clamando em defesa da democracia no país.

A propósito da “Carta aos Brasileiros”, O site Estado de Direito Sempre, que coleta assinaturas para o documento, 
sofreu 1.538 tentativas de ataques hackers até a última terça-feira (26)

À licença prévia concedida pelo Ibama para recuperação da BR-319, 
trecho entre Porto Velho e Manaus. A informação foi publicada pelo 
ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em sua conta de Twitter. 
“Dia histórico! Licença prévia para reconstrução da BR-319/AM – trecho 
do meio – emitida hoje pelo Ibama”, escreveu Sampaio. A licença prévia 
é para restauração e melhorias e é muito bem recebida no Amazonas, 
estado que nao é ligado ao restante do País por via terrestre. A Li-
cença foi concedida ao Departamento Nacional de Infraestrutu ra de 
Transporte (DNiT). 

DILVUGAÇÃO DILVUGAÇÃO

DILVUGAÇÃO

As fraudes ocorridas no Brasil durante o período de pagamento do auxílio 
emergencial. O governo federal pagou o auxílio durante o auge da pandemia de 
COVID, para 135,7 mil pessoas mortas, ocasionando prejuízo aos cofres públicos 
no valor de R$ 336,1 milhões. Os dados fazem parte de uma investigação da 
Controladoria-Geral da União (CGU) sobre fraudes durante os pagamentos 
do auxílio. Segundo o jornal, ao rastrear todos os pagamentos realizados de 
maneira irregular, o órgão constatou um prejuízo de R$ 9,4 bilhões. O auxílio, 
que inicialmente era de R$ 600 por mês, foi pago a 68,2 milhões de pessoas 
em 2020 e 2021.
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São Paulo é a ‘excrescência’

Cláudio HumbertoEditorial Com André Brito e Tiago Vasconcelos

FREI FULGÊNCIO MONACELI - II 

Ao classificar de “excrescência” o modelo Zona Franca de Manaus, 
o mais importante modelo de desenvolvimento econômico praticado 
pelo Governo Federal em toda a  Amazônia brasileira, o deputado 
paulista Alexis Fonteyne (Novo), mostrou deliberada má-fé, além de 
desinformação acerca do Estado que tentou denegrir em suas redes 
sociais.

De forma absurda, ou grotesca, o parlamentar sugeriu que as em-
presas instaladas no Parque Industrial de Manaus (PIM) migrem para 
São Paulo e no seu lugar sejam implantados call-centers. Trata-se de 
uma manifestação que só pode ser debitada à sanha do parlamentar 
interessado apenas em contabilizar votos junto àpopulação de seu 
Estado, buscando a sua reeleição.

De forma dura, o vice-presidente da Federação das Indústrias do 
Estado do Amazonas (FIEAM), empresário Nelson Azevedo, demoliu 
todo o arsenal de despautérios de Fonteyne, convidando o parlamentar 
a vir a Manaus conhecer in loco um modelo que, na verdade, não só 
gera 550 mil empregos diretos e indiretos ao povo do Amazonas, como 
também, segundo o Tribunal de Contas da União, é o único que presta 
contas à Receita Federal e aos contribuintes sobre suas atividades e 
sobre o quanto arrecada. 

Enquanto isso, o Estado defendido por  Fonteyne burla a Receita. O 
Amazonas é o quinto maior contribuinte do Fisco, “nunca fomos paraíso 
fiscal”, diz Nelson Azevedo. “Fomos transformados em exportadores de 
recursos para a União. Para sermos exatos, o poder público arremata 
75% de toda a riqueza aqui gerada”, esclarece o vice da Fieam.

Logo, onde está a “excrescência” propalada pelo bizarro Fonteyne ? 
Tudo indica que a “excrescência”, em última palavra, parece estar mais 
para o Sudeste do que para o Norte.

E em 1965 aqui chegou Frei 
Fulgêncio Monacelli, o francis-
cano que acompanhou o dia a 
dia da terra e cuidou de suas 
mazelas, orientando principal-
mente os jovens à pratica de 
atividades altruístas e dinâmi-
cas e caritativas. Reacendendo 
o espírito esportivo na criação 
de quadras de esportes ou re-
gendo e entoando Ave-Marias 
iningualáveis do “Coral de São 
Sebastião” que havia formado 
com a juventude local. Forma-
va ali uma Igreja Viva. Onde 
todos colaboram. Onde todos 
participam. E se sentem res-
ponsáveis. Com esse ar re-
novador, especial oratória e 
carisma conquista a alma dos 
fiéis amazonenses. Quando 
em 1973 foi designado pelos 
superiores para missionar no 
interior do Estado, houve in-
conformação na cidade. Todos 
os jornais da cidade pediam 
em manchetes e abaixo-assi-
nados, sua imprescindível pre-
sença em Manaus. Mas missio-
nar era preciso... Retornou nos 
anos oitenta e aqui o temos já 
há 45 anos a serviço do Reino. 
Lembrar neste mês vocacional 
sacerdotal de um sacerdote de 
Manaus a possuir como lastro 
essa idoneidade, esse caráter 
de ícone do sacerdócio bem 
vivido é indicar Frei Fulgêncio 
Monacelli pela exemplaridade 
de vida no vigor do Espírito.

Carmen Novoa – O jornal da 
arquidiocese gostaria de uma 
síntese biográfica em entre-
vista sua até o momento de-
cisivo do sacerdócio. D. Luiz 
Soares apontou seu nome. 
Frei Fulgêncio - Nasci aos 
05/03/1938 na aldeia de 
Grello, município de Gualdo 
Tadino, na província de Pe-
rúgia, região central da Itália, 
terra abençoada por Deus, pois 
deu os natais a tantos San-
tos, sendo os mais conhecidos 
Francisco e Clara de Assis. Re-
cebi na pia batismal o nome de 
João, por ser a igreja paroquial 
dedicada a São João Batista. 
O nome de Fulgêncio foi-me 
dado quando entrei no no-
viciado dos Capuchinhos: na 
época ainda costume entre os 
frades mudar de nome. Entrei 
com apenas 10 anos e meio no 

seminário seráfico da cidade 
de Todi aos 21/09/1948, onde 
terminei os estudos primários. 
Cursei os 05 anos de ginásio 
em Gualdo Tadino e Foligno 
e, depois do noviciado em que 
me tornei frade, continuei os 
estudos de 05 anos de liceu 
clássico na cidade de Spoleto 
e, por fim, terminei em Pe-
rúgia a Filosofia e a Teologia 
para finalmente ser ordenado 
sacerdote no dia 25/08/1963.

Carmen Novoa – Em que ano 
chegou a Manaus (Amazo-
nas) para a ação missionária? 
Frei Fulgêncio - Depois de ter 
cursado um ano de Conserva-
tório Musical em Perúgia como 
tenor dramático, decidi realizar 
a minha vocação sacerdotal, 
zarpando no dia 08/01/1965 
do porto de Gênova rumo à 
terra prometida do Amazonas. 
Pelo transatlântico “Giúlio Ce-
sar” cheguei no Rio de Janeiro 
na madrugada do dia 21 do 
mesmo mês. Passados alguns 
dias para regularizar os docu-
mentos, no dia 4 de fevereiro, 
pela parte da tarde, cheguei em 
Manaus sob um sol caustican-
te que até então nunca tinha 
experimentado e foi também a 
primeira vez que viajei de avião. 

Carmen Novoa – Quais os 
sonhos e desafios num am-
biente novo?

Frei Fulgêncio - Para mim, 
sendo um mundo novo, tudo 
era bonito e maravilhoso, 
sentia-me um novo Cristóvão 
Colombo e outro Pedro Al-
varez Cabral, mas acima de 
tudo um sacerdote completo 
por ser um verdadeiro mis-
sionário enviado pelo senhor: 
os meus sonhos começavam 
a se tornar realidade! Só o 
tempo de familiarizar-me com 
o novo idioma, que no começo 
de maio de 1965 fui enviado a 
Benjamin Constant onde, com 
a linguagem internacional da 
bola e da música, fui logo cer-
cado pela simpatia das nume-
rosas crianças e adolescentes, 
e tratado com admiração e 
respeito pelo povo em geral. 
Apoiado no tríptico “Religião-
-Esporte-Música” consegui o 
meu espaço até o dia de hoje.

“A [deputada Paula Belmonte]está sem condições emocionais”

Pesquisa Modal aponta empate Lula-Bolsonaro 

Cada um no seu tamanho
Nesse cenário, Ciro Gomes 

(PDT) aparece com 9,9%, segui-
do por André Janones (Avante) 
com 2,7% e Simone Tebet (MDB) 
com 1,6%.

Preocupação pós-pandemia
A fome é a maior prioridade 

para os entrevistados, seguido 
por saúde, emprego e educação. 
Corrupção, violência e inflação 
vêm por último.

Vento virou?
Curiosamente, o banco Modal-

mais, que encomendou a pesqui-
sa, é do grupo XP Investimentos, 
que tem divulgado pesquisas fa-
voráveis a Lula.

Metodologia
O levantamento ouviu 2 mil 

pessoas entre os dias 21 e 25 
de julho por meio de entrevista 
eletrônica e está registrado no 
TSE: 07639/2022.

Audiência de custódia é garan-
tia de impunidade

Uma estudante da Universida-
de de Brasília (UnB) foi esfaquea-
da sete vezes por um sujeito que 
lhe devia dinheiro. O bandido só 
parou de desferir os golpes quan-
do a faca ficou presa no peito 
da moça. Achou que ela estava 
morta e fugiu. Ela foi socorrida e 
escapou. Ele foi preso pela polí-
cia e logo solto na “audiência de 
custódia”, a institucionalização 
da impunidade. Restou à vitima, 
com medo, ficar presa em casa.

Isso precisa acabar
Estatística de entidades poli-

ciais mostram que as audiências 
de custódia soltam mais de 70% 
dos criminosos presos, inclusive 
em flagrante.

Estímulo ao crime
São freqüentes os casos de ban-

didos que, soltos durante audiên-
cias de custódia, acabam consu-
mando crimes ainda mais graves. 

O crime compensa
Cansados dessa rotina, dele-

gados agora soltam o bandido 
após assinar o “termo circuns-
tanciado”, outra invenção da im-
punidade.

Esqueçam o que pesquisei
A empresa Ipespe informou 

que, por “mudanças na meto-
dologia”, sua pesquisa desta se-
mana não pode ser comparada 
às anteriores, e foram muitas, 
sempre generosas com o candi-
dato Lula. Humm...

Apostas lançadas
O Datafolha garantiu o sono 

dos petistas, apontando quase 
dez vezes mais pontos de Lula à 
frente de Bolsonaro que a van-
tagem entre 0,7 e 2,1 da pes-
quisa do Banco Modal/Futura, 
divulgada antes. Em outubro, 
pesquiseiros dirão outra vez 
que “eleitor muda de ideia na  
última hora”.

Projeto desfeito
O amplo salão ou mezanino do 

4º andar do Palácio do Planalto 
perde o charme e a vista ampla da 
Praça dos Três Poderes. O lugar 
dá espaço a salas para aspones. 
Oscar Niemeyer deve estar revi-
rando no túmulo.

Fila à frente
Senadores do MDB que baju-

lam o PT ameaçam o procurador-
-geral Augusto Aras com “im-
peachment”. Lorota eleitoral. É 
improvável que o presidente do 
Senado, cujo pescoço foi salvo por 
Aras dias atrás, acate a aventura. 
E ainda há uma fila de 63 pedidos 
contra ministros do STF.

Chupa, dólar
Os críticos da economia no mer-

cado financeiro fazem fila no divã 
do analista. É que o dólar se forta-
leceu mundo afora, superou até 
o euro pela primeira vez, mas se 
desvaloriza perante o real.

Cada vez mais claro
O senador Eduardo Girão (Po-

de-CE) fez duras críticas ao mi-
nistro Edson Fachin. Segundo ele, 
é “estarrecedor” que o presidente 

Psiquiatra Raul Monteiro sobre a parlamentar que se envolveu em barraco no PDDB-DF

A divulgação da pesquisa Modalmais/Futura com diferença de apenas 0,7% entre Lula (38,5%) 
e Bolsonaro (37,8%), em um dos cenários, caiu como uma bomba na campanha do petista. O ce-
nário considera apenas os cinco principais candidatos. A pesquisa contratada pelo Banco Modal, 
do Grupo XP, surpreende por ser bem menos favorável para Lula. Esse levantamento ligou o 
alerta entre assessores petistas conectados a uma realidade mais condizente com o que se vê e 
se ouve nas ruas.

do TSE tenha arrumado tempo 
para “bater papo com (advoga-
dos) militantes” do PT, mas não 
tem tempo para comparecer a 
audiências no Senado.

Além da saúde
Bandidos estão utilizando hos-

pitais particulares para aplicar 
golpes em quem está internado. A 
estratégia é ligar para os quartos 
se passando por médicos para 
fazer cobranças por exames e 
serviços falsos.

Matemágica
“Especialistas” simpáticos ao 

governo Biden insistiam que a 
economia dos EUA não está em 
recessão. Mas, após dois trimes-
tres de retração do PIB, o próprio 
país se declarou oficialmente em 
“recessão técnica”.

Pensando bem...
...até geração de milhão de em-

pregos vira notícia ruim durante 
a campanha eleitoral

PODER SEM PUDOR
Um soco de cinema
Ao chegar na Câmara para tra-

balhar, em 1990, o jovem deputa-
do Eduardo Siqueira Campos, en-
tão no PDC, soube que Brandão 
Monteiro (PDT-RJ) fizera violen-
to discurso contra seu pai, gover-
nador do Tocantins. Eduardo é do 
tipo boa praça e encontrou Mon-
teiro ainda no plenário. Ao vê-lo, 
o deputado do Rio insultou-o e a 
seu pai, outra vez. Eduardo pediu 
que parasse, mas Monteiro, que 
tinha fama de valentão, insistiu. 
O filho virou fera ferida: fechou 
os olhos e desferiu um soco de 
cinema, único de sua vida, que 
pegou em cheio e entrou para a 
História, deixando Brandão no-
cauteado no chão do plenário.

DIVULGAÇÃO
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Carmen Novoa Silva
Teóloga e membro da Academia Amazonense de Letras 
e da Academia Marial de Aparecida – SP
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No dia, o prefeito de 
Manaus, David Almei-
da (Avante), anunciará 
quem será seu indicado 
para disputar o cargo 
de vice-governador do 
Amazonas

Divulgação

Lucas Henriquepolitica@emtempo.com.br |

a licença prévia para re-
construção da BR-319, 
trecho do meio, foi emiti-
da nesta quinta-feira (28), 
pelo instituto Brasileiro de 
Meio ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(ibama) e entregue ao Mi-
nistério de infraestrutura. a 
estrada liga, via terrestre, as 
cidades de Porto velho (Ro)  
a Manaus (aM).

a informação foi divulgada 
pelo pré-candidato ao Sena-
do Federal, coronel alfredo 
Menezes (Pl), que recebeu 
uma cópia do documento 
das mãos do ministro Mar-
celo Sampaio, após reunião 
em Brasília. 

De acordo com Menezes, o 
impasse finalmente chegou 
ao fim, uma vez que o docu-
mento vai permitir a recons-
trução da BR-319 e tirar de-
finitivamente os estados do 
amazonas e Roraima do iso-

Divulgação

Governo emite licença de reconstrução de trecho na BR-319

      gabriela Brasil

a convenção partidária do 
avante teve sua data 
marcada para próxima 
quinta-feira (4), um dia 

antes do limite para a divulgação 
dos candidatos destas eleições. 
No dia, o prefeito de Manaus, 
David almeida (avante), anun-
ciará quem será seu indicado 
para disputar o cargo de vice-
-governador do amazonas.

o local do evento é o espaço 
via Torres, no bairro Parque 
Dez de Novembro, Zona Centro-
-Sul de Manaus. a expectativa 
é que o prefeito de Manaus 
David almeida anuncie quem é 
o nome que irá compor a chapa 
com o governador Wilson lima  
(união Brasil). 

outras siglas também rea-
lizarão as convenções parti-
dárias no mesmo dia, como o 
união Brasil (uB), partido do 
governador Wilson lima, aliado 
de David, e o Partido liberal 
(Pl), que tem como presiden-
te o ex-deputado federal al-
fredo Nascimento (Pl), o qual 
também firmou aliança com 
lima. No entanto, a configura-
ção das alianças corre risco de  
se enfraquecer.

Durante entrevista à imprensa 
local, David almeida anunciou 
não apoiar um dos nomes que 
ganhava força para ser o esco-
lhido como candidato ao sena-
do pela chapa do governador. 
o pré-candidato que recebe 
rejeição de almeida é o Coro-
nel Menezes (Pl), quem o pre-

feito destacou como “inimigo  
de Manaus”.

“Eu não sou obrigado a apoiar 
o inimigo de Manaus. Eu consi-
dero esse cidadão um inimigo 
da minha cidade. Eu posso não 
apoiá-lo, porém, eu vou alertar 
o povo de que esse candidato 
não tem condições de ser elei-
to. Porque elegendo um cida-
dão como esse, nós estamos 
elegendo um carrasco que vai 
dar a sentença para todos nós”,  
disse David.

Divergências
a fala de David demonstra 

um conflito político na aliança 
firmada entre Wilson lima, e o 
presidente do Partido liberal 

(Pl) alfredo Nascimento. afinal, 
de um lado, além de David al-
meida declarar desalinhamento 
político com Menezes, ele tam-
bém propõe o nome de Chico 
Preto (avante) para o senado 
na chapa do governador.

Do outro lado, alfredo Nas-
cimento defende Coronel Me-
nezes, o qual possui desaven-
ças com David almeida. um dia 
antes da declaração de David 
contra Menezes, alfredo afir-
mou que foi determinado, no 
acordo com o partido de Wilson, 
que a chapa consiga votos para 
o presidente Jair Bolsonaro (Pl) 
e para o candidato ao senado  
Coronel Menezes.

Segundo alfredo, a escolha 

de dois candidatos ao senado 
para uma única chapa não é 
convencional, como desvia do 
que foi acordado entre o Pl e  
Wilson lima

Vice-governador
além disso, outro fator cau-

sador de conflitos é a escolha 
do vice-governador. alfredo 
Nascimento alertou sobre uma 
possível “confusão” durante a 
eleição, caso o vice de lima, o 
qual será definido pelo prefei-
to, não apoie tanto Menezes  
quanto Bolsonaro.

“agora, quem for o candidato 
a vice do avante dentro dessa 
chapa majoritária, quem estiver 
fazendo parte representando o 

a convenção será determinante no andamento da eleição local para governo do Estado 

Em meio a incertezas, Avante 
define data de convenção

lamento e ligá-los ao centro-sul  
do Brasil.

“acabei de receber a licença 
prévia para reconstrução da BR-
319, trecho do meio. Com esta 
licença, em primeira mão, vai ini-
ciar o processo de licitação para 
a construção das três primeiras 
pontes vindo de Porto velho (Ro) 
para Manaus (aM), localizado no 
trecho do meio de 400 quilôme-
tros. Mais um objetivo do gover-
no Bolsonaro que está sendo 
alcançado. amazonas rumo ao 
futuro”, comemorou Menezes.

a reconstrução da BR-319 é 
uma das promessas de cam-
panha do governo Bolsonaro. 
inaugurada na década de 70, 
a BR-319 tem hoje grande par-
te de seu trajeto danificado e 
sem nenhuma pavimentação, o 
que dificulta não só o tráfego 
de veículos e o transporte de 
cargas, mas também a fiscali-
zação da grilagem de terras e  
o desmatamento. a reconstrução da BR-319 é uma das promessas de campanha do governo Bolsonaro
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infraestrutura

avante nessa composição com 
o governador Wilson lima, obri-
gatoriamente, legalmente, vai 
ter que apoiar o nosso candidato 
ao Senado, sob pena de rompi-
mento e descumprimento des-
se ‘fechamento de questão’”,  
disse Nascimento.

Durante um evento da Pre-
feitura de Manaus, nesta ter-
ça-feira (28), na Zona Centro-
-Sul da cidade, David almeida 
anunciou alguns nomes fortes 
para o cargo de vice. os nomes 
citados foram: vice-prefeito e ex 
secretário de limpeza Pública 
Marcos Rotta, a ex-secretária 
da Saúde Shádia Fraxe, e o ex-
-secretário da Casa-Civil Tadeu  
de Souza.
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O encontro do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) com 
embaixadores de dezenas 
de países, no Palácio da 

Alvorada, foi caracterizado pela de-
fesa do líder do executivo como 
um “encontro de ideias”, e que não 
teve caráter eleitoral. A versão da 
defesa foi apresentada, por meio 
de um documento, nesta quinta-
-feira (28), ao Tribunal Superior  
Eleitoral (TSE).

Na reunião com diplomatas, o 
mandatário da República voltou a 
levantar suspeitas sobre as urnas 
eletrônicas, repetiu argumentos 
já desmentidos por órgãos ofi-
ciais e reiterou que as eleições 
deste ano devem ser “limpas”  
e “transparentes”. 

Após a reunião com embaixado-
res, diversos partidos da oposição 
questionaram o encontro na Jus-
tiça Eleitoral. No último domingo 
(24), o Partido Liberal (PL), legenda 
de Bolsonaro, disse que o encontro 
não configura propaganda eleitoral 
antecipada – mesmo argumento 
usada pela defesa do presidente 
em ofício enviado ao TSE.

“Não há nos autos qualquer in-
dício – e sequer alegação nesse 
sentido – de que o discurso te-
nha buscado angariar votos, pre-
judicar eventuais pré-candidatos 
concorrentes ou tentado influir, 
de qualquer forma, na escolha dos 
cidadãos no pleito de 2022. Não há, 
sequer em tese, qualquer tipo de 
lesão à igualdade entre os candi-
datos nas eleições gerais de 2022, 
que é a principiologia subjacente 
à punição por propaganda eleito-
ral extemporânea. Trata-se, à evi-
dência, de indiferentes eleitorais”, 
disseram os advogados do titular  
do Planalto.

No documento enviada à Jus-

DivuLgAçãO

tiça Eleitoral, a defesa comentou 
as críticas do presidente às ur-
nas e disse que as dúvidas so-
bre o sistema eleitoral são le-
gitimas e configuram “opinião  
política própria”.

“O Presidente da República rea-
firma a confiança no sufrágio po-
pular, mas resguarda o direito de 
apresentar seus legítimos ques-
tionamentos, sempre imbuído do 
espírito de contribuição com o 
processo de avaliação do sistema 
eleitoral brasileiro, especialmente 
considerando o que Sua Excelên-
cia entende relevante do teor do 
inquérito Policial 1361/2018-4 da 
Polícia Federal e da auditoria que 
ainda está em curso no Tribunal 
de Contas da união”, declarou  
a defesa.

TSE rebateu informações
No mesmo dia do encontro de 

Bolsonaro com diplomatas, o 
Tribunal Superior Eleitoral reba-
teu declarações do presidente  
aos embaixadores.

Logo após o fim do evento 
com embaixadores, o próprio 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral, Edson Fachin, disse, 
sem citar Bolsonaro, que mui-
tos “buscam, sem muito disfar-
ce, diluir a própria República e  
a constitucionalidade”.

Além disso, a Secretaria de 
Comunicação e Multimídia da 
Justiça Eleitoral também elabo-
rou um documento rebatendo 
os argumentos do mandatário  
da República.

Durante discurso de pouco mais 

de 45 minutos aos embaixadores, 
o presidente voltou a citar um in-
quérito de 2018 da Polícia Federal, 
que apurou uma invasão hacker ao 
sistema do TSE. A investigação é 
frequentemente usada por Bolso-
naro como prova de que o sistema 
eleitoral é passível de fraude.

A Corte eleitoral disse que a in-
vasão ocorreu no sistema interno 
do tribunal, e não no sistema de 
segurança das urnas eletrônicas. 
Reiterou ainda que o acesso ha-
cker “não representou qualquer 
risco à integridade das eleições de 
2018” e que o TSE “nunca emitiu” 
informações de que os números 
de votos do então pleito poderiam 
ter sido alterados, como pregou 
Bolsonaro a diplomatas.

A diplomatas, Bolsonaro tam-

bém criticou o convite feito a 
instituições, centros ou orga-
nismos internacionais para que 
observem as eleições brasileiras. 
Segundo o presidente, não há 
como observar o pleito, pois não 
há voto impresso.

Em resposta, a Justiça Eleitoral 
explicou como é feito o trabalho 
de observação das eleições. 

“Organismos internacionais 
especializados em observação, 
como OEA e iFES, já iniciaram 
análise técnica sobre a urna 
eletrônica. Contarão com peri-
tos em informática, com aces-
so ao código-fonte e todos os 
elementos necessários para 
avaliarem a transparência e in-
tegridade do sistema eletrônico  
de votação.”

Em encontro com diplo-
matas no dia  18 de julho, o  
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a levantar sus-
peitas sobre as urnas

Reunião com embaixadores não 
tratou de eleições, diz governo
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A diplomatas, Bolsonaro também criticou o convite feito a instituições, centros ou organismos internacionais para que observem as eleições brasileiras

Projeto para incentivar pesquisas 
no AM é apresentado na Câmara

Divulgação

O projeto visa garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus 

O deputado federal Marcelo 
Ramos (PSD-AM) apresentou 
o projeto de Lei 1139/22, que 
prevê a concessão de crédi-
to financeiro às empresas de 
tecnologia da informação e co-
municação (TiC) da Zona Fran-
ca de Manaus que investirem 
em pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação (PD&i) na Ama-
zônia Ocidental e no estado  
do Amapá.

O autor do projeto afirma 
que o crédito financeiro visa a 
garantir a competitividade da 
Zona Franca de Manaus, afe-
tada por decisões do governo 
federal de reduzir a tributação 
de empresas localizadas em 
outras regiões do Brasil. 

A medida, segundo Ramos, 
diminuiu a atratividade da Zona 
Franca em relação ao restante 
do País.

“Os diferenciais não são 
favores, mas apenas a justa 
compensação pelas evidentes 
desvantagens logísticas da re-
gião Amazônica em relação às 
demais regiões do Brasil”, afir-
mou Ramos.

Em tramitação na Câmara 
dos Deputados, o PL segue os 
moldes da Nova Lei de informá-
tica, em vigor desde 2019, que 
beneficiou as demais regiões  
do País.

Para ter direito ao crédito, 
o investimento em PD&i deve 
ser de pelo menos 5% do fatu-
ramento bruto das vendas de 
equipamentos de TiC. O valor do 
crédito financeiro será equiva-

lente ao dispendido em PD&i.
Os dados de investimentos 

deverão ser comprovados jun-
to à Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa). 

O benefício poderá ser com-
pensado de três formas: de-
volvido à título de imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas 
(80%) e CSLL (20%), ressarcido 
em espécie ou usado para pagar 
tributos federais.

O parentesco socioafetivo é a 
união construída no cotidiano da 
vida familiar, ainda que não haja 
relação sanguínea (biológica) ou 
jurídica entre os envolvidos. Por 
prescindir de laços genéticos, o 
parentesco socioafetivo pode ser 
classificado como uma modalidade 
de parentesco, conforme dispõe o 
artigo 1.593 do Código Civil Brasilei-
ro, que orienta que: “O parentesco é 
natural ou civil, conforme resulte de 
consangüinidade ou outra origem”.

Nesse entendimento, o Enuncia-
do nº 256 do Conselho de Justiça 
Federal (CJF), aprovado na iii Jor-
nada de Direito Civil, sobre o citado 
art. 1.593, afirma que “a posse do 
estado de filho (parentalidade so-
cioafetiva) constitui modalidade de 
parentesco civil”. 

Dessa forma, o parentesco socio-
afetivo, resulta do reconhecimento 
da paternidade, maternidade, fra-
ternidade, avosidade socioafetiva, 
gerando todos os efeitos pessoais e 
patrimoniais que lhe são inerentes. 

Logo, o Direito Nacional permite 
que esse reconhecimento de pa-
rentesco socioafetivo possa ocor-
rer de forma extrajudicial (cartó-
rios), ou Judicial (no âmbito dos 
tribunais), a depender dos requisi-
tos exigidos em cada caso.

Mas, vale a pena questionar, se a 

validade desse reconhecimento se 
dá apenas para a relação de filhos/
pais. Recentemente o Judiciário tem 
sido questionado acerca da pos-
sibilidade de reconhecimento de 
reconhecimento de avosidade so-
cioafetiva por parte dos avós/netos. 

Recentemente um juiz da vara 
de família de Juiz de Fora, estado 
de Minas gerais, se deparou com o 
pedido de uma mulher que queria 
ter o vínculo de socioafetividade 
reconhecida com a neta do seu 
marido. A referida decisão foi pro-
ferida agora em janeiro de 2022 
nos autos do processo n. 5014345-
64.2021.8.13.0145. 

O advogado e também procu-
rador do Estado de Minas gerais 
Fernando Salzer e Silva, membro 
do iBDFAM, atuou no caso. Ele diz 
que a decisão está em linha com 
o atual entendimento do Supre-
mo Tribunal Federal – STF, com 
a tese firmada em 2016, em sede 
de repercussão geral no bojo do 
Tema 622, leading case do Recurso 
Extraordinário 898.060.

Para a conquista desse direito pela 
família, é necessário demonstrar a 
convivência saudável, estável e pú-
blica entre avó e neta, os vínculos de 
afeto e cuidado existente entre elas, 
deixou caracterizado o parentesco 
civil de origem socioafetiva.

Artigo 75. É possível avós serem reconhecidos 
de forma socioafetiva? 

Dali Silva
Advogada
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A Petrobras anunciou na úl-
tima  quinta-feira (28) uma 
redução de R$ 0,15 por litro 
no preço da gasolina para 

as distribuidoras. O preço médio de 
venda do combustível da estatal 
vai passar de R$ 3,86 para R$ 3,71 
por litro e vale a partir de amanhã. 
A redução equivale a uma queda 
de 3,9%. 

“Essa redução acompanha a evo-
lução dos preços de referência, 
que se estabilizaram em patamar 
inferior para a gasolina, e é coe-
rente com a prática de preços da 
Petrobras, que busca o equilíbrio 
dos seus preços com o mercado 

Medida entra em 
vigor nesta sexta-
-feira (29)

global, mas sem o repasse para 
os preços internos da volatilidade 
conjuntural das cotações interna-
cionais e da taxa de câmbio”, disse 
a empresa.

Ainda segundo o comunicado di-
vulgado pela Petrobras, a parcela 
da empresa no preço ao consumi-
dor passará de R$ 2,81, em média, 
para R$ 2,70 a cada litro vendido 
na bomba.

Essa foi a segunda vez consecuti-
va que a estatal diminuiu o preço da 
gasolina vendida às distribuidoras. A 
primeira foi na semana passada, na 
terça-feira, (19), quando a Petrobras 
informou que o valor do combustí-
vel seria reduzido em R$ 0,20 por 
litro, de R$ 4,06 para R$ 3,86. 

Mudança em reajustes
A nova redução ocorre um dia 

após a empresa mudar a dinâmica 

de reajuste dos combustíveis. Em 
comunicado divulgado ontem, a 
Petrobras informou que o conse-
lho de administração e o conselho 
fiscal da companhia passarão a su-
pervisionar a execução da política 
de preços.

Para isso, a diretoria executiva 
da estatal, que é responsável por 
determinar os reajustes dos com-
bustíveis, deverá informar os dois 
conselhos, a cada três meses, sobre 
a evolução dos preços do diesel, da 
gasolina e do gás no Brasil, além 
da participação da Petrobras em 
cada mercado.

Segundo especialistas do merca-
do de petróleo, a mudança aumen-
ta a pressão do governo federal 
sobre as decisões de preços. 

Redução do ICMS
Desde o começo deste mês, es-

tados estão reduzindo a alíquota 
do ICMS sobre os combustíveis 
em atendimento à lei aprovada 
no Congresso e sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
que limita a porcentagem do 
imposto sobre esses produtos 
e serviços, que passaram a ser 
considerados essenciais.

Além dos combustíveis, gás 
natural, energia elétrica, comu-
nicações e transporte coletivo 
são impactados pela redução 
da alíquota.

O movimento foi uma tentativa 
do governo de frear a escalada de 
preços no Brasil, principalmente a 
dos combustíveis. No início deste 
mês, integrantes do Centrão che-
garam a avaliar que Bolsonaro pode 
perder as eleições se o governo 
não conseguir baixar o preço dos 
combustíveis e passaram a fazer 

pressão para que alguma medida 
fosse tomada. 

Ao mesmo tempo, a estatal dei-
xou claro que é a diretoria exe-
cutiva que determina os preços. 
Isso vai continuar, apesar da su-
pervisão por parte dos conselhos. 
A diretoria executiva é formada 
pelo presidente da estatal e por 
oito diretores.

A Petrobras também reforçou 
que os reajustes continuarão a 
ser feitos com base na política 
de PPI (Preços de Paridade de 
Importação), que leva em conta 
os preços dos combustíveis no 
mercado internacional.

Na prática, a novidade é a “super-
visão” por parte dos conselhos de 
administração e fiscal. No comu-
nicado, porém, a Petrobras afirma 
que a mudança apenas formaliza 
“prática já existente”.

País cria quase 278 mil empregos formais em junho
O Brasil fechou o mês de junho 

com um saldo de 277.944 empre-
gos formais (com carteira assinada), 
segundo balanço do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Novo Caged) apresentado hoje (28) 
pelo Ministério do Trabalho e Pre-
vidência. O saldo de junho foi resul-
tado de 1.898.876 de contratações e 
1.620.932 desligamentos.

Já o estoque total de trabalhadores 
celetistas aumentou 0,67% em relação 
ao resultado de maio deste ano, pas-
sando de 41.729.858 para 42.013.146.

Na média nacional, os salários 
iniciais pagos a quem foi admitido 
em um novo emprego em maio foi 
de R$ 1.922,77. Comparado ao mês 
anterior, houve acréscimo real de 
R$ 12,99 no salário médio de ad-
missão, uma variação em torno 
de 0,68%.

No acumulado do ano, foi registrado 
saldo de 1.334.791 empregos, decor-
rente de 11.633.347 admissões e de 
10.298.556 desligamentos (com ajus-
tes até junho de 2022).

Durante entrevista coletiva para 
apresentar os dados de junho, o mi-
nistro do Trabalho e Previdência, José 
Carlos Oliveira, disse que o resultado no 
acumulado do ano já está próximo da 
meta definida pelo governo para 2022. 

“Tínhamos feito uma meta em janeiro 
de chegar ao final do ano de mais ou 
menos 1,5 milhão de novos empre-
gos criados. Em seis meses já temos 
quase esse número. Então é possível 
a gente sonhar que no final do ano a 
gente vai ter um resultado extrema-
mente positivo”, disse. “Via de regra, 
no segundo semestre de cada ano há 
um aquecimento na criação de novos 
empregos. Então, entendo sim que 
podemos ficar otimistas e chegaremos 
a um número significativo no final de 
2022”, acrescentou. 

Os números mostram que, no mês 
de junho, os cinco grupamentos de 
atividades econômicas apresentaram 
saldo positivo, com destaque para o 
setor de serviços, com a geração de 
124.534 novos postos de trabalho for-
mais distribuídos em diversas áreas Número resulta de 1.898.876 contratações
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Petrobras reduz preço de 
gasolina para distribuidoras

Essa foi a segunda vez 
consecutiva que a estatal 
diminuiu o preço da 
gasolina
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Edital para venda de alimentos no 
Festival ‘Passo a Paço’ é lançado

A Prefeitura de Manaus, por 
meio da Fundação Muni-
cipal de Cultura, Turismo e 
Eventos (Manauscult), lan-

çou, na última terça-feira (26), no 
Diário Oficial do Município (DOM), 
edição 5.392, caderno de número 
1, o “Edital de Chamamento Pú-
blico n.º 009/2022”, em forma de 
processo de seleção, para uso de 
espaço público de forma onerosa, 
nas praças de alimentação dos pal-
cos Tucupi e Caboquinho, durante o 
festival #SouManaus Passo a Paço 
2022, que acontecerá nos dias 3, 
4, 5 e 6 de setembro deste ano, 
no Centro Histórico de Manaus. 
O edital fica aberto para inscrição 
até dia 8.

O edital, a ficha de inscrição (pes-
soa física e jurídica), proposta co-
mercial e a declaração de atividade 
estão disponíveis para consulta na 
aba “editais” do site manauscult.
manaus.am.gov.br. Na feira “Praça 
de Alimentação da Gastronomia 
Criativa”, haverá até 26 vagas para 
operação de venda de alimentos, 
nas três categorias: Food Bike (ca-
chorro-quente), Carrinho de Comi-
da Ambulante e Barraca de Comida.

O edital estabelece critérios à 
concessão, utilização e funciona-
mento de espaço para operação 
de venda dos seguintes alimen-
tos: “Churros Gourmet”, “Pipoca 
Express e Gourmet”, “Crepes”, 
“Cookies Gourmet”, “Tapiocaria”, 
“Farofaria Gourmet”, “Sorvete na 
Chapa”, “Caldos e Sopas”, “Doce e 
salgados Gourmet”, “Comidas Ve-
ganas e Vegetarianas” e “Paletas”, 
nas categorias: Food Bike, Carrinho 
de Comida Ambulante e Barraca 
de Comida.

“Este é o segundo edital de gas-

Os alimentos comerciali-
zados no valor mínimo de 
R$ 8 e máximo de R$ 15

O edital estabelece critérios à concessão, utilização e funcionamento de venda

tronomia que estamos lançando do 
festival #SouManaus Passo a Paço 
2022, como forma de fortalecer a 
gastronomia local e os profissio-
nais da área, também estamos am-
pliando essa participação e dando 
oportunidade a todos os interes-
sados. Neste edital, abrimos para a 
participação de carrinho de comida 
ambulante, barraca de comida e 
food bike”, explicou Alonso Oliveira. 

Orientações
Durante o festival, todos os pra-

tos de comida, salgados e doces 
vendidos na “Praça de Alimen-

tação da Gastronomia Criativa” 
deverão ser comercializados no 
valor mínimo de R$ 8 e máximo 
de R$ 15.

O cachorro-quente, comida ve-
gana, farofas, comida vegetaria-
na, caldos e sopas comercializa-
dos no festival deverão respeitar 
o tamanho mínimo de 150g e o 
máximo de 250g, com exceção 
de salgados e doces.

O proponente selecionado deverá 
comercializar o mínimo de dois e o 
máximo de quatro pratos respei-
tando os limites de valores e tama-
nhos estabelecidos no edital, con-

forme itens 3.1, 3.2 respectivamente, 
bem como, seguir as orientações 
da organização do evento para não 
haver duplicidade de pratos.

Já para os proponentes que 
pretendem vender cerveja, chope 
e similares, fica estabelecido que 
esses tipos de produtos devem ser 
de fabricação artesanal, e terão o 
espaço de venda delimitado pela 
coordenação do evento, não sendo 
permitido vender este tipo de pro-
duto em qualquer área do projeto. 

Inscrições
Cada proponente poderá con-

correr a um espaço para venda 
de alimentos, podem se inscrever 
pessoas físicas ou pessoas jurí-
dicas, as propostas deverão ser 
constituídas obrigatoriamente 
pela seguinte documentação: 
Ficha de Inscrição Pessoa Física 
ou Ficha de Inscrição Pessoa 
Jurídica, e Proposta Comer-
cial. Todos os inscritos devem 
apresentar comprovante (auto 
declaração) que atua no ramo 
por no mínimo um ano e ga-
rantir que seus equipamen-
tos estejam em pleno estado  
de conservação.

Trabalhadores abrem mão de 
benefícios por reajuste salarial

Novo Prosamin+ recebe 
reajuste de benefícios 

DIVulGAçãO

Os valores continuam os mesmos de 2021 em 2022

Balanço do primeiro se-
mestre de 2022 do sala-
riômetro, da Fundação 
Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas (Fipe) apontou que 
os trabalhadores brasilei-
ros estão abrindo mão de 
benefícios, como plano de 
saúde, para garantir rea-
juste salarial. 

A ideia é, ao menos, repor 
a inflação nas negociações 
coletivas deste ano. Dados 
da Fipe , divulgados pelo 
jornal Folha de S.Paulo, 
mostram que complemen-
tos como a Participação nos 
lucros e Resultados (PlR), 
abonos por aposentadoria 
e assiduidade, plano odon-
tológico e auxílio-creche 
saíram de boa parte dos 
acordos ou convenções co-
letivas fechadas neste ano. 

Também não houve re-
ajuste nos vales refeição 
e alimentação. Os valores 
continuam os mesmos de 
2021 em 2022. 

”Como o poder de barga-
nha dos trabalhadores não 
está forte, porque a inflação 
ainda é muito alta, não tem 
como pressionar”, explica o 
professor sênior da univer-
sidade de São Paulo (uSP) 
e coordenador do salari-

ômetro, Hélio Zylberstajn 
Zylberstajn. 

Também não houve re-
ajuste dos valores dos tí-
quetes. O vale-alimentação 
mensal se manteve em R$ 
280 e o vale-refeição se-
guiu em R$ 22 por dia. A 
cesta básica subiu 22,35%, 
passando de R$ 170 para 
R$ 280.

O valor pago, no entanto, 
representa 16,62% da ces-
ta básica de alimentos de 
junho deste ano, calculada 
em R$ 1.251,44, segundo 

pesquisa do Procon-SP 
(Fundação de Proteção e 
Defesa do Consumidor) em 
parceria com o Departa-
mento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese).

O reajuste salarial me-
diano nos primeiros seis 
meses de 2022, aponta o 
levantamento, é de 10,6%, 
ante 6,2% de igual perío-
do de 2021. O piso salarial 
subiu, mas não supera a 
inflação. O valor médio (R$ 
1.431) evoluiu 8,4% em rela-

ção ao de 2021 (R$ 1.320). 
utilizado como parâmetro 
nas negociações salariais, 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
é de 11,92%, nos 12 meses 
encerrados em junho.

Segundo ele, números 
parciais apontam que 
70,3% das negociações 
no mês resultaram em 
reajustes menores do 
que a inflação, o que será 
confirmado no final do 
mês, com o fechamento  
dos dados.

O Governo do Amazonas 
vai investir R$ 165,3 milhões 
no pagamento das soluções 
de moradia para as famílias 
que residem em situação 
de risco, na envoltória de 
obras do Programa Social 
e Ambiental de Manaus 
e Interior (Prosamin+). De 
acordo com a unidade 
Gestora de Projetos Espe-
ciais (uGPE), que executa 
o Prosamin+, é o maior in-
vestimento da história do 
programa, no pagamento de 
indenizações, bônus, auxílio 
e bolsa moradia transitó-
ria. Todas as soluções de 
reassentamento do novo 
Prosamin+ que envolvem 
pagamento em dinheiro,  
foram reajustadas.

Segundo o coordenador 
executivo da uGPE, enge-
nheiro civil Marcellus Cam-
pêlo, os valores estavam 
congelados desde 2012, a 
última edição do programa, 
e agora passaram por uma 
variação de 10% a 37,5%. 

“Esse é o maior valor já 
investido nas soluções de 
moradia (que não estão 
relacionadas à constru-
ção de habitação), des-
de quando começou o  
Prosamin”, disse.

No Prosamim I, foram 
pagos R$ 7,2 milhões em 

reassentamentos; no 
Prosamim II, R$ 42,6 mi-
lhões; e, no Prosamim III,  
R$ 163,7 milhões.

O Prosamin+ vai reassen-
tar 2.580 famílias que vivem 
hoje em áreas de risco de 
alagação, nas comunidades 
da Sharp, no bairro Armando 
Mendes, zona leste, e na 
Manaus 2000, no Japiim, 
zona sul. Os moradores dos 
primeiros imóveis que pas-
sarão pela desapropriação 
já estão sendo chamados 
para dar início ao processo 
e à definição de solução de 
moradia, conforme o perfil 
de cada um. 

O bônus moradia
Compra assistida de uma 

nova residência para a fa-
mília reassentada – teve 
reajuste de R$ 50 mil para 
R$ 60 mil. O aumento é de 
20% em relação ao pro-
grama anterior. O auxílio 
moradia – pago de uma 
única vez ao cedido ou in-
quilino que mora alugado no 
imóvel que será desapro-
priado – teve aumento de 
10%, saltando de R$ 6.000  
para 6.600. 

Já a bolsa moradia transi-
tória teve reajuste de 37,5%, 
saindo dos atuais R$ 400 
para R$ 550.

Economia8
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esquema violência sexual

‘Monkeypox’: SES promove 
coletiva sobre primeiro caso
Amazonas registrou pri-
meiro caso de varíola dos 
macacos. Em coletiva de 
imprensa, secretário de 
saúde e infectologista 
orientaram sobre o vírus 

O primeiro caso de varíola 
dos macacos (monkey-
pox) do Amazonas, con-
firmado na noite de quar-

ta-feira (27), acendeu um alerta 
na Secretaria de Estado de Saúde 
do Amazonas (SES). Segundo o 
secretário de saúde, Dr. Anoar 
Samad, a maioria dos casos da 
doença foram registrados em 
homens. 

Em uma coletiva de imprensa 
realizada na tarde desta quinta-
-feira (28), na sede da Secretaria 
de Estado de Saúde, o secretário 
explicou que o paciente chegou a 
Manaus e, no Aeroporto Interna-
cional Eduardo Gomes, não houve 
uma fiscalização sanitária como 
contra os casos da Covid-19, tendo 
em vista que a monkeypox ainda 
não é considerada uma pandemia.

Segundo o epidemiologista Da-
niel Barros, que esteve presente 
no encontro, o homem está es-
tável, em isolamento domiciliar e 
as pessoas que tiveram contato 
com ele também estão em ob-
servação. Até o momento, não 
há nenhum indicativo da doença 
entre elas.

Anoar Samad explicou que 98% 
dos casos de varíola dos maca-
cos no mundo foram registra-
dos em homens homossexuais. 

MAIArA rIBEIrO

acontece por meio do contato 
físico com as gotículas das feridas 
e relações sexuais. As feridas po-
dem surgir inicialmente no rosto, 
na boca e espalham-se pelo resto 
do corpo, conforme explicado por 
Anoar Samad.

“O critério que indica que pas-
sou o período de encubação da 
doença é quando você já se livrou 
das crostas das feridas e a pele 
começa a se regenerar com uma 
pele bem fininha. Esse é o critério 
de que você não transmite mais”, 
enfatiza Anoar Samad.

O médico infectologista Marcos 
Guerra explicou que o tratamento 
para a monkeypox é feito pelo 
médico da unidade de saúde, com 
analgésico e outro medicamento 
que permita a cicatrização rápida 
da ferida aberta. O infectologista 
alerta a população para não se 
alarmar, pois não há riscos de 
um colapso de casos porque é 
uma doença curável se seguir o 
tratamento corretamente.

Em caso de suspeita da varíola 
dos macacos, as pessoas devem 
procurar as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS’s), os Serviços de 
Pronto Atendimento (SPA’s) ou 
outra unidade de saúde.

Segundo o secretário de saúde 
do Amazonas, as pessoas da fai-
xa etária a partir de 50 anos de 
idade, que foram vacinadas na 
infância contra a varíola, teori-
camente, estão imunes à varíola 
dos macacos. Em contrapartida, 
as crianças que ainda não foram 
vacinadas, atualmente, podem 
contrair a doença ao entrarem 
em contato com as feridas de 
pele, características do vírus.

Maiara ribeiro

Na quarta-feira (27), inclusive, o 
diretor da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, aconselhou 
que homens que fazem sexo 
com homens diminuam, neste 
momento, o número de parcei-
ros sexuais. Os pacientes que 
procuram as unidades de saúde 
apresentam, principalmente, os 
seguintes sintomas: febre alta, 
ínguas/gânglios e erupções cutâ-
neas com pus, especialmente nas 
áreas anu-genitais (ânus, vagina 
e pênis). No mundo, de acordo 
com o secretário de saúde, so-
mente 83 mulheres foram con-
taminadas até o momento.

“Nós temos que tomar cuida-
do para não estigmatizar, pois 
quando o HIV nasceu também 
houve a história de que só era 
homossexual que pegava e não 
é isso. O que não podemos é fu-
gir dos dados e esse surto está 
se comportando desta maneira”, 
explicou o secretário de saúde.

Primeiro caso
O paciente, diagnosticado com 

varíola de macacos, é um homem 
da faixa etária entre 20 e 30 anos, 
que estava em Portugal e veio 
para Manaus com os sintomas 
da doença.

O caso foi investigado desde o 
dia 21 de julho, quando o pacien-
te, um dia após chegar à capital 
amazonense, procurou o Hospital 
de Medicina Tropical do Ama-
zonas por não sentir melhoras, 
mesmo, após receber medicação 
enquanto estava em Portugal.

Transmissão
Quanto à transmissibilidade da 

doença, a encubação do vírus va-
ria entre 5 a 21 dias. A transmissão 

Diretora e marido são presos por 
furto de 20 ares-condicionados

DIVULGAÇÃO/PC-AM

Suspeita é de que 30 aparelhos tenham sido desviados pelo casal

Da redação

A diretora da Escola Municipal 
Professora Maria das Graças 
Andrade Vasconcelos, identifi-
cada como Paula Vasconcelos 
Pereira, de 50 anos, e o marido 
dela, Walciney Soares Pereira, 
de 53 anos, foram presos por 
furtarem 20 aparelhos de ar-
-condicionado da instituição de 
ensino localizada na avenida 
Cacilda Pedrosa, no bairro Al-
vorada, na Zona Centro-Oeste 
de Manaus. 

A prisão ocorreu na manhã 
desta quarta-feira (27) e foi 
realizada por policiais do 17º 
Distrito Integrado de Polícia 
(DIP). Os aparelhos estavam 
escondidos na casa do casal 
e foram encontrados após de-
núncia anônima.

No primeiro momento, a dire-
tora negou o crime. Posterior-
mente, conversas encontradas 
nos celulares dos suspeitos 
provaram que eles furtavam e 
depois vendiam os aparelhos.

Conforme a polícia, a dupla 

trocava os aparelhos velhos pe-
los novos para fraudar os bens 
da escola. A suspeita é que 30 
ares-condicionados tenham sido 
desviados, pois um motorista re-
latou aos policiais que fez dois 
fretes para o casal, um levando 
17 aparelhos e outro levando mais 
13 aparelhos; até então, foram 
encontrados apenas 20. O trajeto 
era sempre o mesmo: da escola 
para o endereço onde estavam 
os equipamentos.

O casal vai responder por pe-

culato (furto) e receptação.
Em nota, a Secretaria Municipal 

de Educação (Semed) informou 
que a gestora envolvida no desvio 
de equipamentos foi afastada 
do cargo e será instaurado um 
Procedimento Administrativo 
Disciplinar (PAD) para apurar o 
ocorrido e dar oportunidade de 
a servidora esclarecer os fatos.

A Semed reafirma que está 
prestando todo apoio neces-
sário para o prosseguimento  
das investigações.

Padrasto preso por abuso 
contra enteada de 5 anos

Luana Lima

Um homem de 20 anos, 
que não teve a identidade 
revelada, foi preso suspei-
to de estuprar a enteada, 
uma criança de apenas cin-
co anos de idade. A prisão 
ocorreu na quarta-feira 
(27), em uma residência 
situada no bairro Gran-
de Vitória, na Zona Leste  
de Manaus.

Durante coletiva, a dele-
gada Patrícia Leão, adjunta 
da Delegacia Especializada 
em Proteção à Criança e ao 
Adolescente (Depca), disse 
que o caso aconteceu no 
dia 18 de julho, no bairro 
Lago Azul, na Zona Norte.

A mãe da criança rela-
tou que estava dormindo 
quando, após um sonho, 
acordou e foi até a cozi-
nha da residência e viu o 
companheiro com o órgão 
genital para fora da roupa.

Ainda conforme a auto-
ridade, após presenciar a 
cena, a mãe da criança pe-
gou uma faca e partiu para 

cima do homem. Ele foi 
atingido com três golpes, 
mas mesmo assim conse-
guiu fugir.

A mulher registrou o Bo-
letim de Ocorrência (BO) 
sobre o caso. A criança pas-
sou por exame de perícia 
que constatou o estupro.

Após investigações, a 
equipe da Depca localizou 
o criminoso escondido na 
casa da mãe, também no 
bairro Grande Vitória. Ao 
ser questionado, o homem 
confessou o crime.

“Ele disse que não procu-
rou atendimento médico 
pois sabia que ia ser preso. 
Ele ainda não tinha nenhu-
ma passagem pela polícia 
antes. Ele foi flagrado e 
não tinha como negar o 
crime”, explica a delega-
da Joyce Coelho, titular 
da Depca, acrescentando 
que a criança morava com 
a avó materna e tinha ido 
passar o domingo na casa 
da mãe e do padrasto, que 
estavam em um relaciona-
mento há 2 anos.

O médico infectologista Marcos Guerra, o secretário Dr. Anoar Samad e o médico epidemiologista Daniel Barros estiveram na coletiva
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Dupla fica pendurada após andaime quebrar

Segundo o prefeito 
de Manaus, David 
Almeida, 18 unidades 
do Cras serão total-
mente reformadas. O 
novo prédio do São 
Raimundo vai rece-
ber aproximadamen-
te sete mil famílias 

O novo Centro de Referên-
cia da Assistência Social 
(Cras) São Raimundo, lo-
calizado na rua São Fran-

cisco, no parque residencial Pro-
samim, bairro São Raimundo, Zona 
Oeste de Manaus, representa um 
salto na melhoria do atendimento 
às comunidades em situação de 
vulnerabilidade social. A unidade 
foi inaugurada nesta quinta-feira 
(28) pelo prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida. 

Na ocasião, David Almeida desta-
cou a série de reformas nos Cras: 18 
unidades serão totalmente refor-
madas. Na nova unidade do São Rai-
mundo, aproximadamente sete mil 
famílias passarão a ser atendidas.

“Das 22 estruturas de assistên-
cia social da prefeitura, estamos 
reformando 18, porque as outras 
já estão todas reformadas. Na nos-
sa administração, queremos dar 
vez, voz e espaço para todas as 
ações das secretarias de Manaus, 
e na nossa administração, o social 
tem uma importância duplicada, 
porque aqui é a porta de entrada 
dos mais necessitados, e o Cras é 
exatamente isso, aquelas pesso-
as vulneráveis que precisam da 
mão amiga, do apoio, do governo 
federal, estadual, municipal. Eles 
se dirigem a esses centros para 
que possam ser atendidos e aqui 
nós possamos expandir a nossa 
atenção e nosso atendimento”, 
assegurou Almeida.

O equipamento socioassisten-
cial, gerenciado pela Secretaria 

DhyEiZO LEMOS/SEMCOM
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um dos trabalhadores ficou pendurado por 1 hora e 30 minutos; o primeiro se salvou pelo basculante

Municipal da Mulher, Assistên-
cia Social e Cidadania (Semasc), 
possui salas de cadastro único, 
multiuso, dos técnicos e de atendi-
mento individual, além de coorde-
nação, recepção, copa e banheiros. 

“Conseguimos transformar essa 
casa, e queremos trazer as pes-
soas para um espaço acolhedor, 
mais amplo, para garantir o melhor 
atendimento para essa população, 
e também melhores condições de 
atendimento para os servidores. 
Aqui, vamos atender a população 
dos bairros São Raimundo, Gló-
ria, Presidente Vargas, Aparecida, 
todas as pessoas vulneráveis que 
buscarão esse espaço para ter 
acesso aos seus direitos, porque 
aqui estamos trabalhando pela 
garantia deles”, afirmou a titular 
da Semasc, Jane Mara Moraes.

O Cras tem por objetivo preve-
nir a ocorrência de situações de 
vulnerabilidades e riscos sociais 
nos territórios, por meio do desen-
volvimento de potencialidades e 
aquisições, do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, 
e da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania.

Meio ambiente
Em homenagem ao Dia Mundial 

da Conservação da Natureza, a 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Sustentabilidade (Sem-
mas), entregou quatro passagens 
de fauna silvestre nesta quinta.

As passagens de fauna visam 
promover a conectividade de 
fragmentos florestais no corredor 
ecológico do igarapé do Mindu, na 
rua Dom João, Zona Centro-Sul; 

na Área de Proteção Ambiental 
Sauim de Manaus, na avenida Na-
than Xavier, bairro Novo Aleixo, 
Zona Norte; e na Área de Proteção 
Ambiental Floresta Manaós, no 
campus da universidade Fede-
ral do Amazonas (ufam), na Zona 
Leste da cidade.

A conectividade de fragmentos 
florestais é uma ação de extrema 
importância para a conservação da 
fauna, especialmente do sauim-
-de-coleira, espécie endêmica da 
região de Manaus e em risco de 
extinção. As passagens de fau-
na possibilitam o deslocamento 
dos primatas entre os fragmentos 
verdes, permitindo o fluxo gênico, 
a dispersão de sementes, a ma-
nutenção de maiores populações 
e, consequentemente, o aumento 
da biodiversidade.

acidente

reforçoNovo Cras vai ampliar 
atendimento social

Prefeito David Almeida 
inaugura Centro de Referên-
cia da Assistência Social no 
bairro São Raimundo

   Suyanne Lima

Dois trabalhadores ficaram pendu-
rados apenas por um cabo de aço, 
a pelo menos 30 metros de altura, 
após o andaime em que eles trabalha-
vam quebrar. O fato ocorreu na tarde 
de ontem (28), por volta das 15h30, 
em um prédio na rua Estrela Sirius, 
no bairro Aleixo, na Zona Centro-Sul  
de Manaus. 

De acordo com moradores, o fato 
ocorreu por volta das 14h30, quando 
o andaime quebrou e os trabalhado-
res começaram a gritar por socorro. 
houve uma grande mobilização desses 
moradores para acalmar os dois traba-
lhadores e informar que o resgate já 
estava a caminho.

“Eles estavam praticamente soltos, 
se apoiando no prédio. Tentamos man-
tê-los calmos e ligamos várias vezes 
para a equipe do Corpo de Bombeiros. 
Demorou pelo menos 50 minutos para 
que eles chegassem. um dos traba-
lhadores conseguiu entrar pelo bas-
culante, já o outro ficou [aguardando 
por] 1 hora e 30 minutos até a chegada 
dos bombeiros”, relatou a autônoma 
Gisele dos Santos, que acompanhou 
a ocorrência.  

Trabalhadores do condomínio infor-
maram que os dois trabalhadores es-

tavam lavando a área externa para a 
instalação de novas cerâmicas quando 
o incidente ocorreu. 

Os bombeiros realizaram o resga-
te do segundo trabalhador utilizando 
rapel. O resgate demorou cerca de 30 
minutos e os moradores, que esta-
vam acompanhando toda a operação, 
comemoraram o sucesso do resgate. 

“Quando chegamos, o primeiro traba-
lhador já havia sido resgatado por um 
funcionário pelo basculante. Já o se-
gundo estava preso por um cabo a pelo 
menos 30 metros de altura. Fizemos 
a descida dele em segurança e agora 
ele está sendo levado ao hospital e 
Pronto-Socorro 28 de Agosto para uma 
avaliação médica.  Eles estavam com 
equipamentos de Proteção individual 
(EPis) e ficaram presos por eles”, ex-
plicou o coronel Sulemar, ressaltando 
a importância dos EPis. 

O coronel informou ainda que a pla-
taforma em que os trabalhadores es-
tavam apresentou um certo defeito e 
eles foram corrigir dando um leve toque 
nela. Esta é a provável causa da queda 
de um dos lados do equipamento. 

A vítima teve lesões na cabeça, na per-
na, mas permaneceu consciente duran-
te todo o resgate. O outro trabalhador, 
resgatado primeiro, não precisou de  
atendimento médico.

DPE realiza 
posse de 15 
defensores 
públicos

A Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas 
(DPE-AM) conta agora 
com 145 defensoras e de-
fensores públicos. Nesta 
quinta-feira (28), o defen-
sor público-geral, Ricardo 
Paiva, deu posse a mais 15 
novos membros da ins-
tituição, que ingressam 
na carreira reforçando o 
atendimento no interior.

A cerimônia foi realizada 
no Largo de São Sebas-
tião, na rua Costa Azevedo, 
esquina com a Rua 10 de 
julho, Centro de Manaus.

Com o reforço no nú-
mero de defensores e de 
servidores, além do inves-
timento em estrutura e 
tecnologia, a Defensoria 
tem conseguido ampliar 
seu alcance levando seus 
serviços a um número 
cada vez maior de pessoas.

Já são 11 polos no inte-
rior, que alcançam 48 mu-
nicípios e uma população 
de 1,6 milhão de pessoas 
nas regiões do Baixo e 
Médio Amazonas, Alto e 
Médio Solimões, Alto Rio 
Negro, Madeira e Médio 
Madeira, Purus, Maués, 
Coari, e Rio-Negro Soli-
mões, sendo este último 
o primeiro polo da Defen-
soria com sede própria,  
em Manacapuru.

O projeto de interioriza-
ção prevê ainda a implan-
tação de mais sete sedes 
nos municípios da Região 
Metropolitana de Manaus: 
Careiro Castanho, irandu-
ba, Presidente Figueiredo, 
Rio Preto da Eva, Autazes, 
Careiro da Várzea e Mana-
quiri. Além destas sedes, 
será inaugurado o Polo do 
Juruá, com sede em Eiru-
nepé, que atenderá ainda 
os municípios de Carauari, 
Guajará, ipixuna, itamarati 
e Envira.
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A Ucrânia intensificou es-
forço para retomar o sul 
do país, atualmente con-
trolado pelos russos, ao 

tentar bombardear e isolar tropas 
russas em áreas de difícil rea-
bastecimento, mas disse que viu 
evidências de que Moscou estava 
redistribuindo suas forças para 
defender o território.

A região de Kherson, no sul da 
Ucrânia, que faz fronteira com a 

A Ucrânia retomou al-
guns pequenas áreas 
da região  

Crimeia, anexada pela Rússia, caiu 
nas mãos das forças russas logo 
após o início do que Moscou chama 
de “operação militar especial“, em 
24 de fevereiro. 

A Ucrânia, que descreve as 
ações da Rússia como uma guer-
ra de conquista ao estilo impe-
rialista, disse nesta quinta-feira 
que seus aviões atingiram cinco 
fortificações russas ao redor da 
cidade de Kherson e outra cidade 
na área.

A inteligência militar britânica, 
que ajuda a Ucrânia, afirmou que 
é provável que as forças ucrania-
nas também tenham estabelecido 
uma ponte ao sul de um rio que 

corre ao longo da fronteira norte 
da região de Kherson.

“A contraofensiva da Ucrânia em 
Kherson está ganhando força“, 
disse em comunicado.

A Ucrânia retomou alguns pe-
quenos assentamentos no norte 
da região nas últimas semanas, 
enquanto tenta empurrar as for-
ças russas de volta, um potencial 
prelúdio para o que Kiev classificou 
como uma grande contraofensiva 
para retomar o sul.

A Rússia disse não se incomodar 
com os esforços da Ucrânia. O Mi-
nistério da Defesa russo afirmou 
que seus aviões atacaram uma bri-
gada de infantaria ucraniana no ex-

tremo norte da região de Kherson e 
mataram mais de 130 soldados nas 
últimas 24 horas.

Kirill Stremousov, vice-chefe da 
administração militar-civil indica-
da pela Rússia para comandar a 
região de Kherson, também re-
jeitou as avaliações ocidentais e 
ucranianas da situação.

“A declaração do (presidente 
ucraniano Volodymyr) Zelenskiy 
de que a região de Kherson será 
libertada em três a seis semanas 
é uma mentira. Todas essas con-
traofensivas que resultam em um 
grande número de baixas ucrania-
nas não estão dando em nada“, 
disse Stremousov à agência de 

Mais de 700 mil crianças abaixo dos 5 
anos sofrem de desnutrição no país 

O levantamento, feito com dados de 2016 a 2021

De acordo com um 
estudo da Fundação 
Abrinq, mais de 700 mil 
crianças com menos de 
5 anos têm algum pro-
blema de desnutrição – 
muitas, inclusive, com o 
peso e a altura abaixo 
do ideal.

O levantamento, feito 
com dados de 2016 a 2021, 
também aponta que o 
número de crianças com 
renda familiar de até um 
quatro do salário mínimo 
aumentou mais de 2 mi-
lhões no Brasil. 

Já são mais de 10 mi-
lhões de crianças e ado-
lescentes com menos de 
14 anos com menos de R$ 
303 por mês para gastar 
com alimentos, medica-
mentos, roupas e mais.

“Infelizmente este é 
um problema de muitos 
anos. A Abrinq trabalha 
com dados todos os anos 

da infância e adolescên-
cia, no pós-pandemia fi-
zemos este trabalho para 
ver o que aconteceu com 
a renda”, afirmou o ge-
rente executivo da Abrinq, 
Victor Graça. 

Ele apontou que a parce-
la de crianças que têm ape-
nas um salário-mínimo por 
mês é muito grande. “Não 
há como fazer alimenta-
ção com este valor, além 
disso, são dois anos fora 
das escolas, a alimentação 
escolar é muito importante 
para essa população.” 

A faixa etária, segundo 
Victor Graça, sofre com a 
situação em um momento 
de desenvolvimento: 

“Até 5 anos de idade 
elas fazem conexões ce-
rebrais, mais de 10 milhões 
de crianças e adolescentes 
dependem da alimentação 
nas escolas, que às vezes 
é a única do dia.” 

Esses dois fatores, a falta 
de refeição nas escolas e a 
queda de renda “levam a 
uma situação crítica.”

A “solução” acaba sendo 
a alimentação repleta de 
alimentos ultraprocessa-
dos, que não são ricos nos 
nutrientes necessários. “Os 
melhores alimentos foram 
atingidos pela inflação e 
no pior dos mundos a ali-
mentação de baixa quali-
dade vai gerar desnutrição 
e obesidade.” 

Embora afirme que “não 
há bala de prata” para so-
lucionar o problema rapi-
damente, Victor vê a volta 
às aulas como algo impor-
tante e defende a busca 
ativa dos alunos que não 
retornaram. 

“É um mix de volta às au-
las, transferência de renda, 
oportunidade de emprego 
e crescimento econômi-
co.”, afirma. 

notícias russa RIA, na quarta-feira. 
A Ucrânia usou sistemas de 

mísseis de longo alcance forne-
cidos pelo Ocidente para danifi-
car gravemente três pontes sobre 
o rio Dnipro nas últimas sema-
nas, tornando mais difícil para a 
Rússia abastecer suas forças na 
margem ocidental.

A inteligência britânica disse 
que a estratégia estava come-
çando a isolar as forças russas 
na região de Kherson.

“O 49º Exército da Rússia, esta-
cionado na margem oeste do rio 
Dnipro, agora parece altamente 
vulnerável“, disse em um boletim 
de inteligência.

11País/Mundo

PESQUISA 

País tenta isolar tropas 
russas em áreas de difícil 

reabastecimento

Ucrânia busca retomar sul do 
país tomado pela Rússia
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Nas 19 rodadas do primeiro 
turno, os jogos do Bra-

sileirão levaram mais de 
3,8 milhões de pessoas às 

arquibancadas

expressiva.
Com a sequência do Brasileirão 

e as disputas do segundo tur-
no, a média pode ir além. Caso 
ultrapasse a marca de 22.953 
torcedores presentes, a atual 
edição do Brasileirão será a de 
melhor média de público dos 
últimos 50 anos.

O levantamento do portal Fu-
tebol em Números indica o Bra-
sileirão de 1983 como o dono da 
melhor média do registro histórico 
(desde 1971). 

São 22.953 torcedores de mé-
dia, seguido de perto pelo Brasi-
leirão Assaí de 2019, com 22.601 
torcedores. Mas a atual edição 
não fica muito para trás. 

Até aqui, são aproximadamente 
21.026 torcedores por partida na Sé-
rie A. Ou seja, a marca é alcançável.

Nas 19 rodadas do primeiro tur-
no, os jogos do Brasileirão As-
saí levaram mais de 3,8 milhões 
de pessoas às arquibancadas. 
Um dos principais responsá-
veis pelo número histórico foi o 
Flamengo, que lidera o ranking 
de público entre os 20 times.
Dono da melhor média do cam-
peonato, o Rubro-negro foi man-
dante em três dos cinco maiores 
públicos do Brasileirão, e ainda 
aparece como visitante no Fla-Flu 
do primeiro turno. A exceção foi o 
duelo entre Fluminense e Ceará, 
que marcou a aposentadoria de 

Fred, eterno ídolo do Tricolor.
Dos sete times que mais levam 

seus torcedores ao estádio, cinco 
ocupam o G-6 do Brasileirão: 
Palmeiras, Corinthians, Flumi-
nense, Atlético-MG e Flamengo. 
Os “intrusos” são o São Paulo 
e o Ceará, que já chegaram a 
figurar nas primeiras posições 
do campeonato.

Os clubes com maiores médias  
são: Flamengo: 53.484; Corin-
thians: 38.152, Palmeiras: 34.541, 
Atlético-MG: 34.417, São Paulo: 
31.416, Ceará: 30.485, Fluminense: 
27.957, Fortaleza: 23.998, Botafo-
go: 22.676, Coritiba: 22.269, Inter-
nacional: 21.591, Athletico: 21.073, 
Santos: 11.997, Cuiabá: 10.582, Avaí: 

10.421, Goiás: 9.316, Atlético-GO: 
7.034, Red Bull Bragantino: 4.837, 
Juventude: 4.476 e por último, o 
América-MG: 2.935.

“O Brasileirão de 2022 tem servido 
como uma carta de amor do torce-
dor ao futebol. Depois de dois anos 
enfrentando restrições para ir ao 
estádio por conta da pandemia de 
Covid-19, a torcida pôde voltar a pre-
encher livremente as arquibancadas. 
E o resultado se reflete nos números 
e nas lindas festas Brasil afora. O 
desafio está lançado: no segundo 
turno, a missão é encher ainda mais 
os estádios e fazer deste Brasileirão 
o de maior público da história. Paixão 
não vai faltar, nem emoção dentro 
e fora de campo.”, destacou a CBF. 

   EM TEMPO 

No primeiro ano sem res-
trições pela pandemia de 
Covid-19, as arquibanca-
das da Série A estão cada 

vez mais cheias. A média de pú-
blico do primeiro turno do Brasi-
leirão superou os 21 mil presentes 
por jogo e pode ficar ainda mais 

Caso ultrapasse a marca 
de 22.953 torcedores, o 
Brasileirão terá a melhor 
média de público dos úl-
timos 50 anos

Brasileiro fecha 1° turno com 21 
mil torcedores em jogos

Manaus FC anuncia meia Pio
DIVULGAÇÃO 

SÉRIE C

Brasileiros avançam para 
semifinal de canoagem slalom

  Agência Brasil

O Brasil teve quatro atletas 
classificados às semifinais do 
K1 (caiaque para uma pessoa) 
no Campeonato Mundial de Ca-
noagem Slalom, realizado em 
Augsburg (Alemanha). Nesta 
quinta-feira (28), Ana Sátila e 
Omira Estácia avançaram no tor-
neio feminino e Mathieu Desnos 
(francês naturalizado brasileiro) 
e Pepê Gonçalves seguiram na 
briga no masculino.

As semifinais iniciam às 4h03 
(horário de Brasília) de sábado 
(30). A previsão é que as finais 
ocorram três horas depois. An-
tes, na sexta-feira (29), Kauã da 
Silva compete nas eliminatórias 
do C1 (canoa para uma pessoa), 
a partir de 5h13. As provas são 
transmitidas ao vivo pelo canal 
da Federação Internacional de 
Canoagem (ICF, sigla em inglês).

Na primeira descida da elimi-
natória feminina desta quinta, 

Ana fez o 26º tempo (107s13) e 
Omira foi a 59ª (166s89). Como 
somente as 20 primeiras avan-
çavam direto às semifinais, as 
brasileiras tiveram que descer 
novamente, tendo que chegar 
entre as dez melhores. Ambas 
melhoraram os respectivos tem-
pos, com Omira cravando a séti-
ma marca (104s01), seguida por 
Ana (104s07).

No masculino, Mathieu fez o 
20º tempo da primeira descida 
(91s13), conseguindo vaga direta 
à semifinal. Pepê, que tinha aca-
bado de se recuperar da covid-19, 
ficou somente em 51º (98s67), 
mas deu a volta por cima na nova 
tentativa, passando com a sétima 
marca (90s77).

Outro representante brasileiro 
da prova, Guilherme Rodrigues 
foi o 68º (105s74) na primeira des-
cida e o 53º (146s69) na segunda, 
após sofrer uma punição de 50 
segundos em uma das portas das 
quais precisava desviar.

A diretoria do Manaus FC 
anunciou a contratação do 
meia Francisco Hércules 
de Araújo, conhecido como 
Pio, nesta quinta-feira (28), 
que vem do Fluminense-PI.
Pio é natural de Fortaleza-CE, 
inciando sua carreira na base 
do Corinthians-SP. 

O atleta ainda acumula 
passagens pelo Ceará-CE, 
Icasa-CE, Fortaleza-CE, ABC-
-RN, Treze-PB, RB Bragan-
tino-SP, CSA-AL e pelo Gil 
Vicente, de Portugal. 

Além das diversas passa-
gens por competições nacio-
nais e até internacionais, o 
meia acumula oito títulos em 
sua carreira: Série B 2019 com 
o Bragantino-SP, Série C 2010 
com o ABC-RN, Série D 2013 
com o Botafogo-PB e 5 cam-
peonatos estaduais: Piauense 
2022, Paraibano 2014 e 3 Ce-
arenses – 2015, 2016 e 2018

“Estou muito feliz e honrado 
por vestir a camisa do Manaus. 
Fui muito bem recebido pelos 
jogadores, diretoria e comis-

MUNDIAL 

Ele se junta ao esmeraldino prestes a encarar 3 partidas decisivas

são. Vim para fortalecer a 
equipe, pois são todos qua-
lificados. Creio que vamos al-
cançar nossos objetivos, um 
deles, a classificação para 
a segunda fase. Vamos em 
busca do sonho do acesso”, 
disse em entrevista.

Ele se junta ao esmeraldino 
prestes a encarar 3 partidas 

decisivas em busca da clas-
sificação para o quadrangular 
na Série C 22. O próximo jogo 
é contra o Botafogo-PB no dia 
30 de julho em Manaus, en-
frentando ainda o Ypiranga-
-RS no dia 6 de agosto em 
Erechim-RS e por último, 
contra o Mirassol no dia 13 
de agosto em Manaus.

Bruna Oliveira redacao@emtempo.com.br |
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Sucessos como “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A Lista”, “estrelas”, “estrada Nova” compõem o setlist
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Manaus 
recebe ‘Trance 
na rua’ 

FESTA 

Acontece neste domingo 
(31), o “Trance na rua – Arte e 
Cultura Alternativa”, a partir 
das 9h e segue até às 22h, na 
rua José Clemente, Centro 
de Manaus.

o evento é produto de 
dois Workshops de Cultura 
psicodélica (2018 e 2022) 
que aconteceram em Ma-
naus. Idealizado pelo co-
letivo psy Cult Amazonas 
e produzido pelo Conexão 
puxirum, coletivos de artis-
tas, fazedores de cultura e 
profissionais independen-
tes, o evento será acom-
panhado de muita música, 
com apresentação de 12 dJs 
e dJanes.

Além dos shows, a progra-
mação terá uma Feira Criati-
va com diversos expositores 
locais, comidas, estrutura 
de palco, som, iluminação, 
decoração, uma tenda para 
proteção do sol, climatiza-
dores, bebidas e comidas a 
preços acessíveis.

para acesso, os partici-
pantes pagam r$ 15 com 
vendas no segundo lote e 
na portaria do evento r$ 20.

Sobre a Cultura
A cultura psicodélica em 

Manaus se intensificou por 
volta dos anos 2000, ou 
seja, são 22 anos de evolu-
ção e crescimento na cena 
local, nesses anos a cultura 
obteve muitos adeptos, que 
levam a cultura como um 
estilo de vida.

       eM TeMpo

o baixista Miqueias pinhei-
ro e o seu grupo rea-
lizarão o último pocket 
show do projeto “Jazz no 

Flutuante”, no Flutuante Abaré 
Sup&Food, que fica às margens do 
Lago Tarumã, nesta sexta-feira 
(29) das 17h30 às 18h30.

A iniciativa faz parte da pro-
gramação do Amazonas Green 
Jazz Festival. os interessados 
precisam apenas pagar o tras-
lado do estacionamento para o 

Oswaldo Montenegro faz show em Manaus 
o músico carioca 

oswaldo Montenegro 
vem a Manaus para 
apresentar sua nova 
turnê “Lembrei de Nós”. 
o show acontecerá no 
dia 24 de setembro, 
no Studio 5 Centro de 
Convenções, zona Sul, 
a partir das 22h.

Sucessos como “Lua 
e Flor”, “Bandolins”, “A 
Lista”, “estrelas”, “es-
trada Nova” compõem 
o setlist do espetáculo, 
além das novas com-
posições como “Não 
há segredo nenhum”, 
“Vento futuro” e “Lem-
brei de Nós”, a música 
que dá título a turnê.

Artistas que acres-
centam intimidade e 

emoção a esse projeto 
acompanham oswal-
do no palco: Madalena 
Salles na flauta e tecla-
do, Sérgio Chiavazzoli 
nos violões, guitarras e 
bandolins e Alexandre 
Meu rei no baixo e nas 
guitarras.

Além disso, o público 
pode esperar momen-
tos especiais com Mon-
tenegro interagindo 
com a plateia, atenden-
do pedidos e comparti-
lhando experiências da 
sua trajetória na arte 
brasileira.

os ingressos podem 
ser comprados nas Lo-
jas ramsons do Amazo-
nas Shopping, Manauara 
Shopping e Sumaúma, 

ou pelo site ingressomix.
com. os valores variam 
de r$ 80,50 a r$ 184 
para os setores lateral, 
arquibancada, especial 
e premium, preços de 
meia-entrada e sem 
acréscimo da taxa do site.

o público também pode 
optar pela meia-entrada 
solidária que é o valor 
especial do ingresso e 
mais a doação de 1kg de 
alimento não perecível 
no dia do evento.

o show inicia a par-
tir das 22h, no Studio 5 
Centro de Convenções, 
localizado na Avenida 
General rodrigo otávio, 
distrito Industrial, zona 
Sul de Manaus. A classi-
ficação indicativa é livre.

o repertório terá ain-
da hits do disco “groo-
ve do Beira”, lançado 
em 2015

Turnê

flutuante, ao valor de r$ 15. Além 
de Miquéias pinheiro, o grupo 
terá Anderson Cerdeira tocando 
bateria, Julio Feitosa no piano, 
dayan Vinicius na guitarra, oto-
niel Versoza no trompete e Gio-
vani oliveira com o saxofone.

o repertório terá ainda hits do 
disco “Groove do Beira”, lançado 
em 2015, mesclando Jazz con-
temporâneo, Groove, pop e Bei-
radão, que é um ritmo tradicional 
do Norte.

entre outras canções, o público 
poderá aproveitar algumas mú-
sicas autorais como “Groove do 
Biera”, “Juruá” e “Vestido Longo”. 
Mas também tocarão os hits de 
releitura, como “Mind Games”, de 
Bob James, “Westchester Lady“, 
de Fourplay, e “Amazonas” do 
pianista João donato.

“esperamos entregar ao pú-

blico esse equilíbrio entre groo-
ve, beiradão e clássicos do jazz, 
proporcionando essa pegada de 
dança que tem feito sucesso des-
de o início do projeto Jazz no 
Flutuante”, ressaltou Miqueias.

para chegar ao flutuante Abaré, 
deve-se adicionar a informação 
“recepção Abaré” nos aplicati-
vos de transporte e de mapas, 
como o Waze. Informações mais 
detalhadas podem ser obtidas no 
contato: (92) 99165-8947.

Jazz no Flutuante
o projeto faz parte da pro-

gramação do Amazonas Green 
Jazz Festival, que acontecerá 
até o sábado, dia 30 de ju-
lho, com mais de 40 atrações 
nacionais e internacionais, no 
Teatro Amazonas. A programa-
ção completa do festival está 

disponível no www.amazonas-
greenjazzfestival.com.br. 

o evento tem patrocínio mas-
ter do Instituto Cultura Vale, por 
meio da Lei de Incentivo à Cul-
tura, apoio da da embaixada dos 
estados unidos, e o hotel oficial 
é o Juma Ópera.

Festival 
A programação completa do 

festival pode ser conferida no site 
www.amazonasgreenjazzfestival.
com.br. o evento também está 
realizando palestras e workshops 
gratuitos; a Casa do Jazz com 
funcionamento diário, das 9h às 
21h, no Largo São Sebastião; e 
o Lounge do restaurante Belle 
Époque, que fica na varanda do 
Teatro Amazonas, aberto até o 
próximo sábado, dia 30 de julho, 
das 17h às 00h.

Último ‘Jazz no Flutuante’ 
acontece nesta sexta (29) 
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Além dos shows, a programação 
terá uma Feira Criativa 

A iniciativa faz parte da 
programação do Amazo-
nas Green Jazz Festival



   Limpa Nome
. A Serasa Limpa Nome adicionou o You-

Tube em sua estratégia de marketing para 
democratizar o acesso aos setores ban-
cário, de telefonia, varejo, utilities, entre 
outros, facilitando a quitação de débitos.  

. De acordo com o Mapa da Inadimplên-
cia e Renegociação de Dívidas de Abril de 
2022, levantamento realizado pela Sera-
sa, mais de 66 milhões de pessoas têm 
débitos no país. Além das dificuldades fi-
nanceiras, a burocracia muitas vezes tam-
bém é um empecilho para elas liquidarem 
essas dívidas. 

.  A divulgação do Serasa Limpa Nome 
no YouTube garantiu uma exposição mais 
rápida e com grande alcance, permitindo 
que a ferramenta chegue ao maior nú-
mero de pessoas possível, facilitando a 
quitação de débitos e a regularização de 
acesso a linhas de crédito no país.

    Tecnologia 5G 
. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), alinhou o pro-
jeto de viabilização da tecnologia 5G na cidade, com foco no estudo 
de implementação no Casarão de Inovação Cassina e no Polo Indus-
trial de Manaus (PIM). 

 . O encontro aconteceu no Casarão da Inovação Cassina e, du-
rante a reunião, foi destacada a importância da tecnologia para a 
indústria 4.0, bem como as estratégias para o progresso da cidade 
de Manaus, elevada como cidade inteligente. 

. O 5G é a nova grande revolução, que mudará de forma decisi-
va a manufatura industrial. Considerada o pilar da indústria 4.0, ela 
permitirá um salto em direção a fábricas predominantemente au-
tônomas, em que os responsáveis pelo registro e análise de dados 
serão os sensores. A Inteligência Artificial fará os ajustes de forma 
contínua para que a produção se mantenha sempre de acordo com 
a demanda. 

    Atrações   
. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), definiu os úl-
timos ajustes e programação de atividades que vai apresentar no 
estande na 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de 
Aventura na Amazônia (FPEA). 

.  O evento é realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese). 

 . As atividades vão acontecer entre os dias 18 e 20 de agosto, no 
Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento tem como patro-
cinador master a Prefeitura de Manaus e visa proporcionar opor-
tunidades de negócios para impulsionar o segmento de pesca. Em 
reunião, a equipe da Semtepi validou a arquitetura do estande e 
a programação completa. Ao todo, 175 expositores estão confir-
mados para participar do evento. A expectativa é de que a feira 
receba mais de 15 mil pessoas durante os três dias de atividades.

   Novos ônibus 
. O prefeito de Manaus, David Al-

meida, realizou, na manhã de quarta-
-feira, a entrega de 20 novos ônibus 
que irão reforçar, já na próxima se-
gunda-feira, a frota de veículos que 
atende a população manauara. 

. “Manaus é uma das poucas cida-
des do Brasil que está comprando 
ônibus, renovando a frota. Temos 
esse desafio de, até o final do meu 
mandato, colocarmos no transporte 
coletivo de Manaus, entre 400 e 500 
novos ônibus, com ar-condicionado, 
suspensão pneumática, dando con-
forto ao usuário e trabalhadores do 
transporte coletivo. A Prefeitura de 
Manaus se esforça, em parceria com 
o Sinetram (Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Passageiros do 
Estado do Amazonas), buscando em 
todas as áreas da prefeitura, a exce-
lência na prestação do serviço”, enfa-
tizou Almeida. 

. De acordo com o IMMU, desde o 
início da atual gestão municipal, já 
foram entregues 136 novos veículos. 
Até o final deste ano, a previsão é que 
mais 60 ônibus, sendo 48 tradicionais 
e 12 elétricos, sejam incorporados à 
frota. Aplausos! 

    Aceleração 
.  A XP Inc. se junta a PretaHub, hub de aceleração do empreen-

dedorismo negro do Instituto Feira Preta, para o lançamento do 
Afrolab Preta Poupa, programa para apoiar, promover e impulsio-
nar o afroempreendedorismo e a educação financeira para os em-
preendedores no Brasil. 

. Por meio da parceria inédita, será oferecida uma jornada de 
aceleração que inclui uma imersão de 6 dias e um ciclo de mento-
rias para 100 empreendedoras e empreendedores negros e indí-
genas de todo o país. As inscrições vão até o dia 31 de julho. 

. O Afrolab Preta Poupa oferece suporte e capacitação de negó-
cios através de uma metodologia própria construída por especia-
listas em educação financeira da XP Inc. e profissionais financeiros 
do Bioma PretaHub em um processo de co-criação. Desta forma, 
o programa envolve pilares de educação empreendedora e finan-
ceira desde a gestão financeira pessoal até o planejamento finan-
ceiro do negócio. Com duração de 6 dias em uma jornada online 
multidisciplinar, os participantes poderão acessar conteúdos em 
plataforma digital, participar de salas ao vivo, de grupos de intera-
ção e receber atendimentos individuais. 

. Para participar do Afrolab Preta Poupa, os empreendedores in-
teressados precisam estar à frente de negócios já estabelecidos 
no mercado e se inscrever através desse link https://lp.pretahub.
com/afrolab-preta-poupa, até às 23h59 do domingo de 31 de ju-
lho de 2022.  

 Manaus, sexta-feira 29 de julho de 2022Plateia 14

 

Fernando Coelho Jr.
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    `Até o tucupí´  
.. Realizado há 15 anos na cidade, o `Festival Até o Tucupi´ realiza a edição de 2022 com uma programação que 

se estende ao longo da semana em diversas linguagens artísticas e de formação nas zonas central e Norte de 
Manaus e finaliza com a Mostra Musical hoje e amanhã. 

.  O evento é produzido e protagonizado em sua maioria por produtores e artistas periféricos, negros e LGB-
TQIA+ de Manaus e neste ano, conta com participações de Belém e São Paulo dentro das atrações musicais. A 
programação inclui também palestras, painéis e oficinas focadas na qualificação e formação desta geração de 
produtores e artistas que ocupam a cena artística da cidade. 

 . Ao todo serão 11 atrações na Mostra de Música: Jup do Bairro (SP), Nic Dias (PA), Anna Suav, Lua Negra, Kurt 
Sutil, Gabi Farias, Dan Stump, Lary Go & Strela, Jacintas, Maddy & Seus Namorados e Um Trevo. A Mostra de Mú-
sica acontece nestra sexta-feira e no sábado na arena aberta do Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, 
Centro Histórico de Manaus. 

Jenny e César Ituassú circulando na 
cena social de Manaus

Elzinha e Mario de Melo enchendo de energias positivas 
evento que reuniu elenco top

Huguette e o desembargador Délcio 
Santos em noite de festa na cidade

Ana K Melo, head de Diversidade e Inclusão da XP Inc., que fará 
um hub de aceleração de empreendedorismo negro na cidade

Daniel Gonçalves e Adriana Cordeiro em noite de 
jantar no Centro Histórico de Manaus

Adlinez Moreno e Zenilda Castelo Branco durante almoço que reuniu o 
primeiro time feminino da cidade



A opinião é de alguém que, 
desde os primórdios da vida es-
teve envolvido com a realização 
de debates políticos. Toda noite 
tinha que colocar um no ar.

Uma honra ter participado do 
primeiro em rede nacional, em 
1981, no SBT, entre os candidatos 
ao Governo de São Paulo, Franco 
Montoro e Reinaldo de Barros, 
mediado pelo Ferreira Netto.

Foi uma epopeia a sua reali-

zação, porque Silvio Santos não 
queria de jeito nenhum. Até 
apareceu na Vila Guilherme, à 
noite, primeira vez que foi lá, 
então sede da emissora, dizen-
do que se alguma coisa saísse 
contra a sua vontade, apertaria 
o botão e tiraria o programa do 
ar. Olha o clima.

Mas tudo correu maravilho-
samente bem. Teve debate. 
Debate direto. Inclusive com 
direito a um “cala boca”, entre 

outras as amenidades.

Mas depois deste, porque 
os partidos, coordenadores de 
campanhas e os próprios con-
tendores entenderam assim, 
as muitas regras que vieram e 
ainda são criadas, só serviram 
para engessar todo e qualquer 
confronto. “Ação entre amigos” 
perde.

2022 e perigas de não acon-
tecer nenhum, entre presiden-

ciáveis, neste primeiro turno. Só 
no segundo. Quer saber? Nada 
mais lógico e natural, até por-
que debate só existe com no 
mínimo dois e no máximo qua-
tro participantes. Mais que isso 
não funciona. Então por que re-
alizar?

Record, de cara, não quis 
fazer. CNN cancelou e Band 
transferiu. As outras continuam 
resistindo heroicamente. Resta 
saber até quando.

•Globo está acelerando o 
passo na escalação de “Vai na 
Fé”, da Rosane Svartman para 
as 19h...

•... A ideia é fechar esse elen-
co já na próxima semana...

•... Sheron Menezzes, Caro-
lina Dieckmann e José Loreto 
são alguns nomes confirma-
dos.

•Tem gente torcendo o nariz 
com as mudanças que a Band 
fez na sua programação das 
manhãs.

•O “Especial Caetano Veloso 

80 Anos”, na Cidade das Artes 
no Rio, dia 7 de agosto, terá 
transmissão do Multishow...

•... E, sendo domingo, está 
prevista também a inserção de 
alguns minutos no “Fantásti-
co”.

•     Milhem Cortaz é um dos 
nomes do elenco de “Os Ou-
tros”, série do Lucas Paraizo, 
para o Globoplay...

•... Produção em curso e lan-
çamento previsto para o co-
meço do ano que vem.

•Em Portugal, as gravações 
da série “Codex 632” , produ-

ção do Globoplay e RTP, irão 
até o fim de agosto...

•... Mas, por causa de com-
promissos com a Globo, Debo-
rah Secco fará um bate-volta 
ao Rio nesse período.   

C´est fini
A produtora Santa Rita Fil-

mes disparou os trabalhos do 
longa-metragem “Nada é Im-
possível”, protagonizado por  
Mharessa Fernanda, estrela 
de “Todas as Garotas em Mim”.  
Também no elenco, Isacque 
Lopes e Negra Li. Direção de 
Ernani Nunes.

Então é isso. Mas amanhã 

Alternativa
No primeiro turno das eleições, 

em se tratando dos presidenciá-
veis, a realização de entrevistas 
ou sabatinas com os candidatos 
será a melhor saída para todas 
as TVs.

Aliás, algo que a GloboNews já 
vem realizando todas as noites.

A propósito
Na próxima semana inteirinha, 

o “Balanço Geral”, da Record, 
na hora do almoço, vai realizar 
sabatinas com os candidatos 
ao Governo de São Paulo, com 
apresentação do Reinaldo Got-
tino.

Pela ordem: Elvis César, do 
PDT, na segunda; Vinícius Poit 
(Novo) na terça; Rodrigo Garcia 
(PSDB), na quarta; Tarcísio de 
Freitas, na quinta e Fernando 
Haddad (PT) na sexta.

 Cuidado
Ainda em se tratando deste 

período eleitoral, a TV Jovem 
Pan promoveu uma reunião dos 
principais comentaristas com 
representantes do seu departa-
mento jurídico.

Apenas para que exista o cui-
dado de se evitar os “direitos de 
respostas”.

Inglesa
Na minissérie “200 anos”, cria-

da e dirigida por Luiz Fernan-
do Carvalho na TV Cultura, por 
conta do bicentenário da Inde-
pendência do Brasil, Maria Fer-
nanda Cândido interpreta Maria 

Graham, escritora inglesa que 
teve papel relevante no proces-
so histórico da época. Próxima 
da Imperatriz Leopoldina, ela 
chegou a morar com a Família 
Real.

Os figurinos da série, que es-
treia em 7 de setembro, são as-
sinados por Alexandre Herchco-
vitch.

Sob cuidados
Depois dos problemas com a 

água, com direito até a uma visi-
ta da Vigilância Sanitária, as tor-
neiras da CNN Brasil estão inter-
ditadas. Ninguém está usando.

Filtros de galão foram instala-
dos.

Posição oficial - 1
Muita coisa foi falada sobre o 

“Faustão na Band” nos últimos 
tempos. Entre as tantas, que o 
programa, no ano que vem, será 
exibido só uma vez por semana, 
aos domingos.

Por favor, apaga tudo que 
você, porventura, leu ou ouviu 
a respeito, porque não é nada 
disso.

Posição oficial – 2
A alta direção da Band, sobre o 

assunto em questão, pede a pa-
lavra e esclarece: “Fausto só sai 
do diário se quiser”.

E a informação, também cor-
reta, é que ele não quer sair. 
Está bem onde está. Portanto, 
página virada. A sua contratação 
e o programa diário são consi-

Crédito Paulo Mancini

DIVULGAçãO

 Manaus, sexta-feira 29 de julho de 2022

Perigas de não ter debate para 
presidente no primeiro turno

DIVULGAçãO

derados essenciais para neces-
sário salto de qualidade no pri-
me time.

Merece registro
Neste sábado, o comentaris-

ta e apresentador do SporTV, 
Marcelo Barreto, estará inau-
gurando com a Favelivro, uma 
biblioteca em Bangu, no Rio, na 
comunidade de Viegas.

Iniciativa para atender dire-
tamente 300 alunos do projeto 
AFA – uma escola de futebol e 
que estará também aberta para 
os moradores da região.

Amazônia
Na Rede TV!, noite deste próxi-

mo domingo, Augusto Xavier vai 
apresentar uma edição especial 
do “Documento Verdade” sobre a 
Amazônia.

Destaca o interesse de ONGs, 
entrevistas com especialistas, 
além de reportagens sobre a CPI 
e como a comunidade interna-
cional enxerga a região.

Último
O SBT exibe neste sábado, a 

partir das 22h30, o último episó-
dio da temporada do “Cozinhe se 
Puder – Mestres da Sabotagem”. 
Otaviano Costa, apresentador, 
está cotado para ter um novo 

projeto na casa.

O chef Giuseppe Gerundino, 
por sua vez, foi para o “Bake 
Off Brasil”.

Troca
A partir da próxima quar-

ta-feira, às 19h25, o Dis-
covery Home & Health es-
treia o “Troca de Esposas”, 
comandado por Ticiane  
Pinheiro.

Trata-se da segunda tem-
porada do programa produ-
zido e  exibido pela Record, 
versão brasileira do forma-
to Wife Swap. Total de 11  
episódios.
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Classitempo
DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL N° 3.785/2012

João Batista Soares Bezerra., torna público que recebeu do IPAAM, 
a Licença de Operação n.°  378/09-04, que autoriza a operação de um 
posto de  armazenamento e comercialização de combustíveis derivados de 
petróleo ( gasolina, diesel e óleo lubrificante), localizada na Rua Araújo 
Lima, n° 449, Centro, Eirunepé- AM, para Comercialização de Combustíveis, 
com validade de 05 Anos. 

GRÁFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA, torna público que recebeu da SEM-
MAS a LMO nº 77/2013 (3ª renovação) sob o protocolo nº AMA2100051470, 
autoriza a atividade de impressão e encadernação do material gráfico em 
geral com a finalidade de impressão de livros, revistas e outras publicações 
periódicas. Com validade até 07/12/2022, sito na Rua General Carneiro, 556 
– Bairro São Francisco – Manaus/Am

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS
MESSIAS LOURENÇO DE SOUZA, torna público que recebeu da SEM-
MAS a (o) LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO – LMO (LMC, LMO 
OU LMI.) n°093/2020 sob o processo n° 2019.15848.15875.0.001463, 
que autoriza a Atividade: SERVIÇO NA LICENÇA, com a finalidade 
VOZ COMUNITARIA. Com validade de 12 MESES, sito a ESTRADA 
AM ,KM 37 RAMAL DA PETROBRAS,KM 01- COMUNIDADE RAMAL 
DO LEÃOZONA RUAL- MANAU/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS


