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A notícia veio após p  
desmantelamento da 
Diretoria Geral de Es-
petáculo (DGE) e saída 
de alguns itens do boi

Após grandes polêmicas 
envolvendo o atual pre-
sidente da Associação 
Folclórica Boi Bumbá 

Garantido, Antônio Andrade, 
durante e depois do Festival 
Folclórico de Parintins, o pe-
dido de impeachment contra o  
gestor já começou. 

O documento foi assinado pelo 
ex-presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil no Amazonas 
(OAB-AM), Marco Aurélio Choy, 
e a empresária e compositora 
Ana Paula Perrone. 

O pedido é assinado pelo ad-
vogado Marco Aurélio Choy, e a 
empresária e compositora Ana 
Paula Perrone, autora da toada 
“Parintins para o mundo ver”, em 
parceria com Jorge Aragão. De 
acordo com Choy, é necessário 
fazer o levantamento dos sócios 
torcedores para saber quais es-
tão aptos para tomar decisões  
pelo bumbá.

Ainda de acordo com Choy e 
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O caso será investigado pela DEHS 

As informações foram divulgadas pelo jornalista Keynes Breves 

Perrone é solicitada apenas a sa-
ída do atual presidente, Antônio 
Andrade, principalmente após 
uma entrevista o gestor con-
cedeu ao radialista Gil Gonçal-
ves. Conforme eles, as respostas 
apresentadas pelo presidente 
ao jornalista são consideradas 
“incabíveis”.A notícia foi dispo-
niobilizada pelo jornalista Key-
nes Breves. 

“Antônio Andrade não é o único 
alvo de grande parte da nação 
encarnada: Rubens Alves, Ito 
Teixeira e Mencius Melo também 
estão na mira de muitos sócios 
e torcedores”, informou Keynes 
Breves em suas redes sociais.

 Com a derrota considerada 
“humilhante” por muitos torce-
dores encarnados, no 55º Festi-

Impeachment de presidente 
do Garantido é formalizado Homem morre após ser baleado por 

pistoleiros na zona norte de Manaus 

CRIME

Um homem identificado ape-
nas como Daniel Pinheiro, morreu 
após ser baleado por pistoleiros, 
no início da noite desta quinta-
-feira (30). O crime ocorreu na 
rua Elton Mayo, na comunidade 
Monte Sinai, bairro Manoa, na 
Zona Norte da capital.

Conforme as informações 
repassadas aos policiais mi-
litares da 6º Companhia In-
terativa Comunitária (Cicom), 
a vítima estava na esquina da 
rua quando foi surpreendida 
por pistoleiros fortemente ar-
mados que chegaram no local 
efetuado diversos disparos de 
arma de fogo contra ele. Após 
a ação criminosa, os autores 
dos disparos fugiram sem  
serem identificados. 

Daniel foi socorrido por popu-

lares e familiares e conduzido até 
o Serviço de Pronto Atendimento 
(SPA) do Galiléia, porém, minu-
tos após dar entrada na unidade 
hospitalar, ele não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito.

Segundo informações da 
polícia, a vítima já tinha várias 
passagens pelo crime de tráfico 
de drogas. Ainda conforme as 
informações a área em que o 
crime ocorreu é considerada área 
vermelha. Portanto a polícia não 
descarta que o crime esteja rela-
cionado a execução pela guerra 
do tráfico.

O Instituto Médico Legal (IML) 
foi acionadoras fazer a remoção 
do corpo da vítima na unidade de 
saúde. O caso será investigado 
pela Delegacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros (DEHS).

val Folclórico de Parintins, uma 
mobilização entre a “galera”, só-
cios torcedores e integrantes da 
associação ganhou forças contra 
o presidente Antônio Andrade. 

Insatisfeitos com a adminis-
tração, o projeto de arena apre-
sentado durante as três noites 
de festival, e a falta de paga-
mento de alguns trabalhadores 
do bumbá, os apaixonados pelo 
boi bumbá Garantido exigem a 
saída do atual gestor. 

A assembleia geral para a 
prestação de contas do presi-
dente está marcada para o dia 
10 de julho. Com a aproxima-
ção da data foi encaminhado 
ao diretor financeiro, um pedido 
da relação de sócios torcedo-
res em dia com a associação. 
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Verbas contingenciadas
Para Alexandre de Moraes, não 

há como fazer segurança na re-
gião amazônica, com o agravante 
de que grande parte das verbas 
previstas nos orçamentos é con-
tingenciada para a obtenção de 
superavits primários das contas 
públicas.

“Não tem como fazer segurança 
se não houve orçamento. Tem 
que ser pragmático”, destacou 
o ministro que também criticou 
candidatos e partidos engajados 
nas eleições deste ano pela falta 
de propostas com relação ao meio 
ambiente.

Diligências
Deputados e senadores mem-

bros das Comissões Externas da 
Câmara e do Senado Federal reali-
zam diligências nos municípios de 
Atalaia do Norte e de Tabatinga, no 
Alto Solimões (AM), intensificando 
o combate ao crime organizado na 
Tríplice Fronteira.

Sob o comando do deputado fe-
deral Zé Ricardo (PT/AM) e do se-
nador Randolfe Rodrigues (Rede/
AP), as comissões, com o apoio do 
Supremo Tribunal Federal, ouvem 
lideranças indígenas, autoridades 
e outras pessoas buscando maio-
res esclarecimentos sobre o as-
sassinato de Bruno Pereira e Dom 
Philips no Vale do Javari.

Rastreando ilícitos
Conforme Zé Ricardo, além da 

ação para descobrir os nomes dos 
possíveis mandantes do assas-
sinato ocorrido no último dia 5 
de junho, as comissões buscam 
aprofundar investigações sobre as 
facções criminosas que traficam 
drogas, ouro, animais silvestres, 
madeira ilegal e armas na região.

Bruno e Philips
Vítimas do crime organizado na 

Terra Indígena Vale do Javari, o 
indigenista Bruno Pereira e o jor-
nalista britânico Dom Philips serão 
homenageados, nesta sexta-feira 
(01/07), em uma celebração reli-
giosa na Igreja São Domingos, em 
São Paulo.

Participarão do evento, dentre 
outros, o ex-ministro da Justiça 
José Gregori, o monge budista 
Ryozan Sensei, o ator Celso Fra-
teschi e o povo indígena Pankararu 
Guarani do Pico do Jaraguá.

Procurador Autárquico
A Prefeitura de Manaus homo-

logou o concurso público para o 
cargo de Procurador Autárquico.

                                                 
A partir de agora, o concurso 

da Manaus Previdência, organiza-
do pela Fundação Carlos Chagas 
(FCC), seguirá com as próximas 
fases de nomeação e, posterior-
mente, convocação do candidato 
habilitado para a vaga inicial de 
Procurador Autárquico, que tem 
remuneração base de R$ 7.409,37, 
além da gratificação de procura-
tório de R$ 5.730,50, totalizando 
R$ 13.139,87.

BR Polêmica
Continua a render polêmica a 

transferência de quase 500 qui-
lômetros da BR-319, situados ge-
ograficamente dentro do Estado 
do Amazonas, para o DNIT de 
Rondônia.

Para o diretor-geral do órgão 
em Porto Velho, Antônio Leite dos 
Santos Filho, a área envolve o Tre-
cho do Meio (entre os quilômetros 
250,7 e 740) e fica mais próxima 
da capital rondoniense.

Não é o que pensa o presidente 
da Associação Amigos da BR-319, 
André Marsílio, segundo o qual 
o trecho fica muito distante de 
Porto Velho, cortando seis cidades 
do Amazonas: Careiro Castanho, 
Manicoré, Beruri, Tapauá, Humaitá 
e Canutama.

Tráfego ruim
Apesar das reiteradas promes-

sas do Governo Federal de repa-
vimentar, ou asfaltar, o Trecho do 
Meio da BR-319, a rodovia prosse-
gue intrafegável na parte situada 
em território amazonense, sobre-
tudo nas proximidades do Careiro 
Castanho.

A completa revitalização do Tre-
cho do Meio está estimada em 
R$ 1,4 bilhão e, enquanto isso 
não acontece, 900 quilômetros 
que deveriam ser percorridos em 
apenas 12 horas de carro, entre 
Manaus e Porto Velho, acabam 
exigindo mais de um dia para se-
rem vencidos.

Indústria denunciada
Conforme o deputado estadual 

Serafim Corrêa (PSB), a manu-
tenção da BR-319 transformou-se 
em uma verdadeira indústria de 
dinheiro fácil.

Ele sugere que o DNIT faça um 
amplo levantamento sobre a gas-
tança com a manutenção da rodo-
via nos últimos 15 anos.

O parlamentar estima que a gas-
tança seja da ordem de R$ 100 
milhões a R$ 200 milhões por ano, 

ou seja, mais de R$ 3 bilhões em 
ações de manutenção da rodovia.

“A estrada não é drenada, não é 
asfaltada, as pontes não são cons-
truídas e continuam improvisa-
das”, diz Serafim, que não concorda 
com a transferência do controle 
da rodovia para o DNIT Rondônia.

Festa do Leite
Conforme o prefeito Andreson 

Cavalcante, o município de Autazes 
será palco da 24ª Festa do Leite 
e da 23ª Feira Agropecuária, mar-
cadas para acontecer entre 28 e 
30 de julho.

 
A Prefeitura finaliza os prepa-

rativos para o evento que deverá 
movimentar a economia da região, 
fomentando, principalmente, o se-
tor primário.

O início do evento, dia 28, en-
volverá a tradicional Cavalgada de 
Abertura, reunindo cerca de mil 
pessoas, seguido da churrasca-
da que ocorrerá no fim da tarde, 
marcando o primeiro dia com um 
momento de confraternização en-
tre os participantes.

 
À noite, começam as festividades 

com um time de atrações regionais, 

além do desfile das candidatas ao 
título de Rainha do Leite.

Voltz no PIM
Em parceria com o grupo iFood, 

a empresa brasileira Voltz iniciou, 
neste mês, uma linha de produção 
no Polo Industrial de Manaus.

A empresa está produzindo 15 
mil unidades de motos movidas 
à eletricidade, em diversos mode-
los, além da EVS Work – EV1 Sport, 
EVS e triciclo Miles. 

A moto Voltz EVS Work iFood 
pode ser adquirida ao preço de 
R$ 9.99 9,00.

Medalha de Ouro
O presidente da Assembleia Le-

gislativa (Aleam), deputado es-
tadual Roberto Cidade (UB), vai 
receber a “Medalha de Ouro Cida-
de de Manaus”, a maior honraria 
da Câmara Municipal de Manaus 
(CMM). 

A propositura, de autoria do ve-
reador Fransuá Matos (PV), tem 
como coautores Diego Afonso 
(UB), Elissandro Bessa (Solida-
riedade), Ewerton Assis (UB) e 
Marcelo Serafim (Avante).

Daniella Marques
Com largo prestígio junto ao mi-

nistro da Economia, Paulo Guedes, 
a ex-diretora da Bozano Investi-
mentos Daniella Marques é a nova 
presidente da Caixa Econômica 
Federal.

Ela substitui Pedro Guimarães, 
acusado de assédio sexual de fun-
cionárias da Caixa.

Daniella já é velha conhecida da 
ZFM. Há meses, ela representou 
Guedes em reunião do Conselho 
Administrativo da Suframa (CAS), 
quando fez juras de amor ao Ama-
zonas, mas falhou ao se omitir na 
luta contra a redução da alíquota 
do IPI, mortal à ZFM.

2 de julho, dia “D”
De acordo com o calendário 

eleitoral do TSE, as autoridades 
públicas não poderão, a partir de 
2 de julho, nomear, contratar ou 
demitir sem justa causa qualquer 
servidor público.

Contratação de shows pagos 
com recursos públicos e pronun-
ciamentos em cadeia de rádio e 
televisão fora do horário eleitoral 
gratuito também ficarão proibi-
dos.

Os pré-candidatos também não 
poderão comparecer a inaugura-
ções de obras públicas.

Narcotráfico reina na Amazônia,
afirma Alexandre de Moraes
A falta de recursos logísticos para a ampla fiscalização da região facilita as ações do 

narcotráfico e do crime organizado na Amazônia, disse ontem o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao participar de um Fórum Jurídico em Lisboa. 

Segundo o magistrado, os narcotraficantes já possuem amplo domínio sobre a região, 
o que se agrava com a incapacidade do poder público de mobilizar adequadamente os 
aparelhos de segurança para o combate aos criminosos.

Ao desemprego que começou a dar trégua no Brasil A taxa de desocu-
pação ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio, a menor para esse 
trimestre desde 2015, quando foi de 8,3%. De acordo com o IBGE, o número 
de pessoas ocupadas, de 97,5 milhões, é o maior da série histórica, iniciada 
em 2012, e mostrou alta de 2,4% na comparação com o trimestre anterior e 
de 10,6% na comparação anual. Isso equivale a um aumento de 2,3 milhão 
de pessoas no trimestre e de 9,4 milhões de ocupados no ano.

À acentuada queda da liberdade de expressão no Brasil. Relatório global da 
ONG Artigo 19 aponta piora no indicador brasileiro, com declínio no governo 
Bolsonaro. O Brasil é um dos países que tiveram o maior declínio nos últimos 
dez anos, atrás apenas de locais como Hong Kong e Afeganistão. Além disso, 
no ano passado, o número de ataques a jornalistas e meios de comunicação 
alcançou o maior patamar desde a década de 1990 no Brasil: foram registrados 
430 ataques à liberdade de imprensa, mais que o dobro do registrado em 2018.
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Políticos vazios
Com a educação em crise, sofrendo cortes orçamentários 

constrangedores, a floresta amazônica virando faroeste e 
“savana”, a inflação galopante e o IBGE divulgando núme-
ros cada vez mais preocupantes sobre a escalada da fome, 
o Brasil agoniza e, no entanto, os políticos dão de ombro, 
olhando unicamente para seus próprios umbigos na espera 
do espetáculo das convenções partidárias.

Até o momento, os postulantes à Presidência da Repúbli-
ca não conseguem convencer com ideias e propostas que 
ofereçam esperança a milhões de eleitores que, além do 
mais, ainda lutam com o incômodo da pandemia da Covid-19.

Esses milhões de eleitores vivem os efeitos da Covid, que 
desorganizou a economia e baixou tristemente os índices 
sociais, conforme o IBGE. O salário estagnou, o mercado de 
trabalho encolheu e o nível de renda não evoluiu, impactando 
a vida de exatos 12 milhões de brasileiros.

Levantamento do Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) aponta que a 
transferência de renda, que deveria sustentar as despesas 
com a cesta básica de milhões de famílias de baixo poder 
aquisitivo, não está apresentando resultados plausíveis. No 
Nordeste, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, 
não consegue corresponder às demandas para os quais 
foi criado, devido a inflação que elevou à estratosfera os 
preços dos alimentos.

Enquanto isso, os pré-candidatos a presidente da Repúbli-
ca, invertendo os valores da política, se arvoram em atacar 
Jair Bolsonaro, como se fosse sempre mais fácil culpar o 
adversário do que propor soluções criativas para problemas 
maiores. Os políticos são vazios.

“Cabe ao Congresso reverter esse círculo vicioso da impunidade dos poderosos”
Senador Eduardo Girão (Pode-CE) defende a prisão após condenação em 2ª instância

Venda direta e redução de tributos barateiam etanol
A redução nos preços do etanol em 16 Estados verificada pela Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) é referente a semana anterior à redução de impostos articulada pelo governo Bolso-
naro. Por isso, a tendência é de redução ainda maior no preço do etanol, enquanto a venda 
direta continua a produzir efeitos no mercado. No Mato Grosso, inclusive na capital Cuiabá, o 
etanol já é vendido por menos de R$4, queda também observada em Minas Gerais, onde já é 
vendido por menos de R$4,50.

Diferença grande
Em São Paulo, o preço do 

etanol caiu mais de 8,4% no 
último mês, mas o menor se-
gundo a ANP foi registrado em 
Mato Grosso: R$ 4,493.

Queda nacional
A queda verificada no valor 

do etanol em 16 Estados levou 
a uma diminuição de 0,75% no 
preço médio do litro em todo 
o país.

Regional
Ainda assim, dez Estados e 

o Distrito Federal registraram 
alta no preço do combustível. 
No Centro-Oeste, a capital fe-
deral é ponto fora da curva.

Espera-se mais
A queda nos preços ainda é 

considerada tímida pelos de-
fensores da venda direta. A 
estimativa é de redução de 
até 20% no preço na bomba.

Caixa sugere ‘mínimo mate-
rialidade’ nas denúncias

A corregedoria da Caixa tem 
recebido denúncias contra o 
ex-presidente Pedro Guima-
rães. Mas a expectativa é que 
as denunciantes apresentem 
um mínimo de materialidade, 
até para evitar a situação de 
uma palavra contra outra. Mas 
a Justiça considera a denúncia 
prova testemunhal do crime. 
A avalanche de denúncias faz 
prever que Guimarães deve 
dedicar seu futuro a se de-
fender na Justiça e a tentar 
recuperar a reputação.

Não sairá barato
Em nota, o conselho de ad-

ministração da Caixa garantiu 
que “condutas ilícitas não são 
toleradas, em especial as de 
assédio sexual”.

Não param de chegar
Impressiona a multiplicação 

de acusações a Pedro Guima-
rães, após o vazamento dos 
casos levados ao Canal de De-

núncias da Caixa.

Fora da Caixa
O assédio não se limitou a fun-

cionárias da Caixa. Há relatos 
até de jornalistas sobre o com-
portamento do ex-presidente 
da instituição.

Entreguistas
Após o teólogo Leonardo Boff 

defender a internacionalização 
da Amazônia e que tenha “ges-
tão global”, o senador Paulo 
Rocha (PA) correu para dizer 
que o PT seria contra. Humm...

Fundão vergonhoso
Com a decisão do TSE, um só 

candidato presidencial poderá 
gastar R$90 milhões no pri-
meiro turno e R$45 milhões, no 
segundo. Que vergonha. Utili-
zam-se sem pudor do dinheiro 
do pagador de impostos.

Emergência é fundamental
O reconhecimento de esta-

do de emergência na PEC que 
cria os auxílios caminhoneiro 
e taxista serve para que os 
pagamentos não violem a le-
gislação eleitoral. A criação de 
benefícios é proibida em ano 
eleitoral.

Quanto custam?
O senador Eduardo Girão 

(Podemos-CE) achou um “go-
laço” a aprovação do seu re-
querimento que obriga o STF 
a informar gastos com dinheiro 
público nos inquéritos “ilegais” 
tocados pelo xerife Alexandre 
de Moraes.

Recorde de empregados
O Brasil chegou ao recorde 

de 97,5 milhões de pessoas 
empregadas ou com alguma 
ocupação que lhes garante o 
sustento. Em apenas um ano, o 
desemprego desabou de 14,7% 
para 9,8%, o menor desde 2015.

Reconhecimento
Candidato a governador, o 

ex-prefeito Anderson Ferrei-

ra (PL) atribui à presença de 
Bolsonaro em Pernambuco o 
crescimento da sua campanha, 
agora em 2º lugar em pesquisas 
como Potencial Inteligência.

Freud explica
O FMI foi às redes sociais dizer 

que “a inflação é o pior imposto 
para o pobre”. Mas o alerta não 
é sobre os EUA de Joe Biden, 
que já registra históricos 8,6% 
de inflação, mas para o Caza-
quistão “e outros”.

Investimento histórico
O Plano Safra 2022/2023, 

lançado ontem, prevê R$340,9 
bilhões de recursos públicos 
para financiar os pequenos, 
médios e grandes produtores 
agrícolas do País. Cresceu 36% 
em relação ao último plano.

Pergunta na consciência
Auxílio é para comprar votos 

ou matar a fome dos muito 
pobres?

PODER SEM PUDOR
Latinha na cabeça
Quando foi secretário de Edu-

cação do ex-governador Ge-
raldo Alckmin, Gabriel Chalita 
teve uma excelente oportuni-
dade de ficar calado. Mas não 
ficou. Para dar uma mãozinha 
ao então ministro Paulo Rena-
to (Educação), que bateu boca 
com a prefeita Marta Suplicy, 
Chalita a atacou por manter 
cinquenta “escolas de latinha”, 
em calorentas instalações de 
metal. Um assessor o cutu-
cou, na frente de jornalistas: 
“O governo do Estado tem 200 
escolas como essa, secretário.” 
Chalita engoliu seco e mudou 
de assunto.

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

SOBRE ALZHEIMER I – TERESA MIRAS 

Carmen Novoa

Seu nome é Maria Teresa 
Miras é espanhola da ci-
dade de Orense. Foi capa 
do El Pais de domingo de 
meses atrás (uma revista 
muito alto nível). Foi dis-
tinguida com tal relevân-
cia porque tenta decifrar 
os enigmas do cérebro, já 
que é uma neurocientífica. 
É “expert” em enfermidades 
neuro degenerativas como 
o ALZÉLMER. Catedrática 
de Bioquímica da Universi-
dade Complutense de Ma-
drid e é a primeira mulher 
na Espanha que presidiu a 
Real Academia: A de Far-
mácia. Considera-se uma 
lutadora, uma sobrevivente 
no complexo mundo cien-
tifico. Preocupada com o 
futuro da Universidade se 
mostra convencida de que 
esta ou se movimenta ou 
então morre. O que achei 
mais interessante na repor-
tagem foi ela falar que nun-
ca se interessou por essas 
reuniões que geralmente 
a maioria dos homens, fa-
zem para trocar ideias. Pura 
perda de tempo e “não sei 
onde está gente busca tem-
po para tantos trabalhos 
intelectuais que surgem”.

Muitas mulheres desistem 
logo devido se sentirem o 
isolamento dos grandes para 
pequenas escritoras. E assim 
afirmo tive dois filhos e so-
brevivi competindo somente 
com minha mente. Algumas 
mulheres fazem um exame 
de consciência e dizem que 
não vale a pena esse embate 
desigual com tantos escrito-
res “monstros sagrados”. “Eu 
tenho uma frese apropriada 
para escritores neófitos ou 
não com inteligência sufi-
ciente e se omitem a integrar 
o silogeu. “Isso são pessoas 
com tetos de cristal, eu falo 

de tetos de razão”.
Maria Teresa Miras é 

uma cientifica galhega de 
67 anos “expert” em neu-
rociência. Procura o NEU-
RONIO DANIFICADO e ten-
ta repará-los e luta contra 
enfermidades como o AL-
ZHEIMER. Possui labora-
tório próprio na faculdade 
Veterinária Complutense de 
Madrid. Foi primeira mulher 
a presidir a Real Academia 
de Farmácia até 2007 repe-
tindo o mandato até 2011. 
Em 1920 apenas 20% de 
mulheres eram licenciadas 
em Farmácia. Já em 1945 o 
percentual ascendeu para 
60%. E SOBRE O ALZHEI-
MER? De imediato manter 
a capacidade dos neurônios 
danificados auto reparar-
-se. Se isso for atingido, é um 
sucesso mundial estupen-
do. Eu Teresa Miras já es-
tou fazendo este trabalho, 
falei que sou trabalhadora 
e no momento estou como 
cientifica, trabalhando em 
manter a capacidade dos 
neurônios AUTOREPAR-SE. 
“Tenho 67 anos e acumulei 
milhares de artigos científi-
cos. Quanto mais bagagem 
você tem mais excelente o 
és. O que é ter excelência? 
É ter um professorado, res-
peitável e ser respeitado 
com toda credibilidade. SO-
BRE ALZHEIMER – “Não sou 
obssessionada em retardar 
o envelhecimento. Quero 
ter qualidade de vida. Nunca 
uma vida dependente. Se 
chegar aos 90 anos estou 
no saldo. A esperança de 
vida longa trouxe doenças 
como o temido ALZHEIMER. 
Nos Estados Unidos os mé-
dicos afirmam não se saber 
quase nada. Diagnostico de 
ALZHEIMER e apenas ob-
servar sua progressão.

Teóloga e membro da academia brasileira de letras
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Prefeito ressalta importância 
da 4ª dose de vacina contra Covid
Gestão municipal, sob 
o comando de David 
Almeida, tem focado 
em ações para o setor 
da saúde pública 

Durante a cerimônia de 
certificação dos guar-
das municipais forma-
dos no curso de capa-

citação para o uso de armas 
letais, nesta quinta-feira (30), 
o prefeito de Manaus, David Al-
meida, salientou a importância 
do reforço da 3ª e 4ª dose da 
vacina contra a Covid-19. Se-
gundo ele, em apenas 10 dias, 
houve um aumento de 1.058% 
de casos de Covid-19 na cidade.

“É importante que todos vocês 
procurem as nossas unidades 
Básicas de Saúde. Nós temos 
55 unidades, nós tivemos um 
aumento nos casos de Covid-19, 
mais de 1.000% de aumento, 
isso é preocupante. Nós não 
podíamos estar passando por 
isso, não vamos voltar aquele 
flagelo que passamos em 2021”, 
disse o prefeito. 

A Prefeitura de Manaus conta 
com 81 locais ofertando primei-
ra, segunda, terceira e quarta 
dose da vacina. Os endereços 
das unidades, horários de aten-
dimentos e vacinas disponíveis 
podem ser consultados no 
site da Semsa (semsa.manaus.
am.gov.br) ou pelas redes so-
ciais da Secretaria: Semsa Ma-
naus no Facebook, e @semsa-
manaus no Instagram.

“Nós temos a vacina, a vacina é 
o nosso escudo, é nossa proteção, 
e eu peço a todos que divulguem 
maciçamente isso para que pos-
samos conscientizar a população 
da necessidade de tomar a 3º 
dose, a 4ª dose, e estarmos todos 
resguardados e também protegi-
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dos contra a Covid-19”, orientou 
o mandatário municipal. .

Saúde municipal 
Ainda nesta semana, o pre-

feito David Almeida apresentou 
os projetos de construção e 
reforma de novas unidades para 
a rede de Atenção Primária em 
Saúde do município, financia-
das com recursos oriundos de 
emendas parlamentares, que 
somam o total de R$ 26 milhões. 
Durante a cerimônia realizada 
na sede da Secretaria Muni-

cipal de Saúde (Semsa), zona 
Centro-Sul da cidade, o gestor 
municipal destacou que a ação 
irá impulsionar os índices da 
Atenção Básica na área. 

“Esses recursos serão desti-
nados para que nós possamos 
ampliar e reformar as nossas 
unidades de saúde, melhorando 
assim a cobertura e a quali-
dade dos serviços oferecidos 
para a população da cidade de 
Manaus. Essas emendas são 
importantes, porque a prefei-
tura gasta do seu orçamento 

R$ 1,3 bilhão, por ano, e desse 
total, são ressarcidos R$ 200 
milhões pelo governo federal. 
Então, nós precisamos da ajuda 
da bancada estadual, da ban-
cada federal, e por isso eu faço 
aqui o reconhecimento des-
ses investimentos, para que a 
população possa saber quem 
efetivamente fala e quem efe-
tivamente faz”, disse o prefeito.

As emendas parlamentares 
vieram dos deputados fede-
rais Marcelo Ramos (R$ 20 
milhões) e José Ricardo (R$ 

1,67 milhão), do deputado es-
tadual Serafim Corrêa (R$ 1,5 
milhão) e do senador Eduardo 
Braga (R$ 2,89 milhões). Com 
os recursos, serão construídas 
ou reformadas 13 unidades, in-
cluindo cinco policlínicas, três 
Unidades Básicas de Saúde 
Rural (UBSRs), três Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), um 
laboratório distrital e a nova 
sede administrativa do Serviço 
Móvel de Urgência (Samu 192), 
que receberão equipamentos 
modernos e automatizados.
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Tony Medeiros homenageia policiais que salvaram 
vida de bebê durante parto no Rio Madeira

HERÓIS

“Esses policiais militares pre-
cisam ser conhecidos e home-
nageados por toda a sociedade. 
Eles foram verdadeiros heróis 
ao ajudar no trabalho de parto 
e salvar a vida do bebê que ao 
nascer ficou engasgado. Com 
calma e muita competência eles 
realizaram uma ação que mere-
ce todos os aplausos”. Com estas 
palavras, o deputado Tony Me-
deiros (PL), homenageou, hoje 
(30),  na Assembleia Legislativa,  
o  1ºsgto PM Denis Maciel e o 
3°sgto PM Márcio Rola, lotados 
no 4° Batalhão de Polícia Mili-
tar, em Humaitá (distante 697 
quilômetros de Manaus), pelos 
relevantes serviços prestados.

De acordo com informações 
repassadas pelos militares, na 
madrugada de quarta-feira (22), 
eles receberam um telefonema 

com a informação de que uma 
mulher, estava numa pequena 
lancha, às margens do Rio Ma-
deira, prestes a dar à luz. Os 
dois foram ao local e acionaram 
uma ambulância. No entanto, 
eles constataram que não havia 
tempo para a chegada da equipe 
médica e os próprios policiais 
tiveram que realizar o parto.

Ao nascer, a criança estava 
engasgada. Mantendo a calma 
e mostrando técnica e com-
petência, os policiais militares 
conseguiram desobstruir as vias 
respiratórias e o recém-nascido 
passou a respirar. Logo depois, 
chegou a ambulância e levou mãe 
e filho para o hospital de Humaitá.

Para o sargento Denis Maciel 
foi um momento delicado, de ex-
trema atenção, mas, também de 
muita emoção. “O choro daquela 

criança, naquelas condições, foi 
um dos momentos mais emocio-
nantes da minha vida e do meu 
parceiro. A mãe, angustiada por 
não ver seu filho respirar, tam-
bém chorou ao perceber que após 
o procedimento a criança respi-
rou. Foi um momento que jamais 
esqueceremos”, salientou.

Ao destacar as ações dos PMs, 
Tony Medeiros afirmou que o 
gesto dos policiais mostram a 
importância que tem a corpora-
ção. “Além da segurança, a PM 
também tem ações sociais. Por 
isso, eles merecem todo o nos-
so respeito. Vou indicá-los para 
receberem a Medalha do Mérito 
Legislativo”, disse o deputado.

Durante a homenagem na As-
sembleia Legislativa o coman-
dante geral da PMAM, coronel 
Vinícius, ressaltou que o traba-

A Prefeitura de Manaus conta com 81 locais ofertando primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina
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Tony Medeiros homenageou policiais que socorreram mulher em parto

lho realizado pelos policiais se 
transformou numa ação huma-
nitária. “Esses policiais tiveram 
a tranquilidade e a destreza e a 
competência para agir naquele 
momento inusitado. Nesse caso 
tivemos a vitória da vida e a 

função da PM é a preservação 
da vida, por isso estamos todos 
muitos orgulhosos dos nossos 
policiais e muito obrigado ao 
deputado Tony Medeiros por 
esse reconhecimento”, desta-
cou o comandante.
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Senado aprova Auxílio de 
R$ 600 e vale-caminhoneiro 
O custo de todas as 
ações é de R$ 41,25 bi-
lhões e as medidas va-
lerão até o fim de 2022

Em uma vitória para o gover-
no de Jair Bolsonaro (PL), 
que tenta a reeleição este 
ano, o plenário do Senado 

aprovou, na noite desta quinta-
-feira (30), em primeiro turno, a 
PEC (Proposta de Emenda Cons-
titucional) nº 1, que reajusta va-
lores de programas sociais e cria 
benefícios para caminhoneiros e 
taxistas. A proposta, que ainda 
precisará passar por nova vota-
ção no Senado e pela Câmara, 
prevê reajuste de R$ 400 para 
R$ 600 do Auxílio Brasil (ex-
-Bolsa Família), aumento de R$ 
53 para R$ 120 do vale-gás, cria-
ção do auxílio-caminhoneiro de 
R$ 1.000 e criação de um auxílio 
para taxistas, com custo de R$ 2 
bilhões. As medidas valerão até 
o fim de 2022.

Além desses benefícios, a PEC 
traz recursos para gratuidade de 
idosos no transporte público e 
subsídios para o etanol. Ambos 
também valem até o fim deste 
ano. Além disso, serão disponi-
bilizados R$ 500 milhões para 
o programa Alimenta Brasil. No 
caso do Auxílio Brasil, a intenção 
da PEC é zerar a fila do programa 
ainda em 2022. O custo de todas 
as ações é de R$ 41,25 bilhões.

 As medidas foram original-
mente reunidas na PEC nº 16, 
que acabou incorporada à PEC 
nº 1 para fins de tramitação no 
Congresso. Nesta quinta-feira, o 
senador Fernando Bezerra Co-
elho (MDB-PE), relator da pro-
posta, apresentou uma série de 
alterações a seu parecer inicial, 
atendendo a pedidos e recomen-
dações de outros parlamentares.

O governo corre contra o tem-
po para aprovar a proposta no 
Congresso, de olho no apoio que 
possa obter antes das eleições 
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de outubro. A intenção é iniciar 
os pagamentos dos novos valo-
res já em agosto. Assim, no caso 
do auxílio-caminhoneiro, seriam 
pagas cinco parcelas até o fim 
de 2022.

Estado de emergência
Na proposta, há ainda um ar-

tigo estabelecendo o estado de 
emergência no Brasil, em função 
da alta dos preços dos combus-
tíveis. O estado de emergência 
abrirá espaço para que o governo 
crie o auxílio-caminhoneiro e o 
benefício voltado para os taxistas 
este ano, apesar da campanha 
eleitoral. Como mostrou o UOL, 
juristas vinham afirmando que a 
criação de novo auxílio poderia 
ferir a lei eleitoral.

A PEC também exclui do teto 
de gastos e das metas fiscais 
para 2022 as despesas com os 
programas incluídos na proposta. 
O teto de gastos é a regra cons-
titucional que limita as despesas 

ao Orçamento do ano anterior, 
mais a inflação. Na prática, com 
a PEC, o governo poderá realizar 
gastos extraordinários para ban-
car o reajuste dos benefícios e 
pagar o auxílio-caminhoneiro e 
o benefício para taxistas.

Desde quarta-feira, parlamen-
tares vinham pressionando Bezer-
ra, para retirar da PEC um trecho 
que falava em “não aplicação de 
qualquer vedação ou restrição 
prevista em norma de qualquer 
natureza”. Esse trecho foi visto 
por muitos como uma espécie de 
“cheque em branco”. Para alguns 
juristas, ele permitiria que o gover-
no fizesse “qualquer coisa” para 
conseguir os recursos para bancar 
os benefícios, por exemplo.

Sob pressão, Bezerra retirou 
o trecho da proposta. Além dis-
so, fez alterações na redação da 
proposta para deixar claro que 
o estado de emergência abar-
caria apenas as ações previstas 
na proposta.

Novo foco
Originalmente, a PEC tinha 

como objetivo compensar os es-
tados que aceitassem zerar até 
o fim do ano o ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços) cobrado sobre diesel 
e gás. A União calculava compen-
sação de até R$ 29,6 bilhões aos 
estados que zerassem o imposto.

Como o sucesso da medida 
dependeria da adesão dos go-
vernadores, o governo Bolsona-
ro optou por uma proposta que 
impactasse mais rapidamente 
camadas específicas da popu-
lação. Também havia o temor 
de questionamentos na Justiça 
sobre a redução do ICMS.  

Fim da fila do Auxílio Brasil
Em um primeiro momento, o 

cálculo referente ao Auxílio Bra-
sil indicava um custo de R$ 21,6 
bilhões. O montante subiu para 
R$ 26 bilhões porque há a in-

Além disso, serão disponibilizados R$ 500 milhões para o programa Alimenta Brasil

TSE impõe limite de gasto 
para eleições deste ano 

STF decreta sigilo em 
processo sobre MEC 
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Valores levarão em conta a inflação no país

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu, 
nesta quinta-feira (30), 
que o teto de gastos das 
campanhas eleitorais de 
outubro será o mesmo 
aplicado ao ano de 2018, 
reajustado pela inflação. 
Não foi divulgado o valor 
exato a ser disponibili-
zado, porém, caso sejam 
aplicadas as devidas cor-
reções, os presidenciá-
veis poderão ter até R$ 
70 milhões para gastar no 
primeiro turno.

Em nota, o TSE informou 
que “os valores atualiza-
dos devem ser divulgados 
até o dia 20 de julho”. 
Na sessão de hoje, o vi-
ce-presidente da Corte, 
ministro Alexandre de 
Moraes, disse que have-
rá quase um quarto de 
acréscimo de limite para 
cada candidatura, pois a 
inflação acumulada no 
período foi de 26,21%. 

 Na campanha de 2018, 

ELEIÇÕES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

os candidatos tiveram 
disponíveis: presidente 
da República, 1º turno — 
até R$ 70 milhões; pre-

sidente da República, 2º 
turno — até R$ 35 milhões; 
deputado federal — R$ 2,5 
milhões; deputado esta-

dual ou distrital — R$ 1 
milhão.

Com o reajuste do per-
centual da inflação, os 
valores ficariam em: pre-
sidente da República, 1º 
turno — até R$ 88,3 mi-
lhões; presidente da Re-
pública, 2º turno — até R$ 
44,17 milhões; deputado 
federal — R$ 3,15 milhões; 
deputado estadual ou 
distrital — R$ 1,26 milhão.

Para os senadores e go-
vernadores, o teto varia 
de acordo com o eleito-
rado de cada ente fede-
rativo.

Normalmente, o Con-
gresso é responsável por 
definir, em lei, os valores 
que podem ser gastos 
pelos candidatos a cada 
eleição no ano anterior 
ao pleito. Como isso não 
ocorreu em 2021, a Justiça 
Eleitoral decidiu, em de-
zembro, que o próprio TSE 
determinaria o teto para 
as eleições de outubro.

A ministra Cármen Lú-
cia, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decretou 
sigilo sobre as investi-
gações de corrupção e 
tráfico de influência no 
Ministério da Educação 
que resultaram na pri-
são por algumas horas 
do ex-titular da pasta 
Milton Ribeiro.

Por enquanto, não foi 
divulgado o motivo da 
decretação do sigilo.

O caso ganhou impulso 
recentemente após a Po-
lícia Federal ter encami-
nhado as investigações 
ao Supremo diante de 
indício de interferência 
do presidente Jair Bolso-
naro nas apurações so-
bre o ex-titular do MEC.

O Supremo ainda re-
meteu o caso para a Pro-
curadoria-Geral da Re-
pública que poderá pedir 
a abertura do inquérito 
contra o presidente.

A revelação do eventu-
al envolvimento de Bol-
sonaro no caso levou a 

oposição do Senado a 
obter as assinaturas ne-
cessárias para apresen-
tar nesta terça o pedido 
de criação da CPI do MEC. 
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), ainda não fez a 
leitura do requerimento 
de criação da CPI, um 
dos requisitos para ela 
efetivamente ser aberta. 

Suposta interferência
Milton Ribeiro foi pre-

so em uma operação que 
o envolvimento dele em 
um esquema para libe-
ração de verbas do Fun-
do Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE). Em áudios divul-
gados pela imprensa, o 
ex-chefe do MEC afirmou 
priorizar pastores aliados 
e ainda citou que o favo-
recimento era um pedido 
expresso de Bolsonaro. 
Em outra gravação, ele 
afirmou que foi avisado 
pelo presidente sobre a 
busca e apreensão da PF.

tenção de zerar, ainda em 2022, 
a atual fila para recebimento do 
benefício. A fila hoje está em 1,6 
milhão de famílias.

No caso do vale-gás, foi mantido 
o pagamento do benefício a cada 
dois meses, mas o valor subiu 
para R$ 120. A ideia é permitir às 
famílias a compra de um botijão a 
cada dois meses. O vale abrange 
cerca de 5,8 milhões de famílias.

O auxílio-caminhoneiro será 
pago de acordo com um cadas-
tro da ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres).

Terão direto ao benefício os mo-
toristas que constam no RNTRC 
(Registro Nacional de Transpor-
tadores Rodoviários de Cargas), 
inscritos como TAC (Transporta-
dor Autônomo de Cargas).

Já o auxílio para taxistas foi 
incorporado na noite desta quin-
ta-feira à proposta. A iniciativa 
original foi do senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), que recebeu o 
apoio do governo. A justificativa 
é que a alta dos combustíveis 
também tem afetado a categoria.

Na proposta original de Bra-
ga, apresentada via emenda, os 
taxistas receberiam R$ 300 por 
mês, até o fim deste ano. Bezerra 
incorporou o auxílio em seu re-
latório, mas não houve especifi-
cação, no texto, se o valor a ser 
pago será mesmo de R$ 300. O 
custo total do programa será de 
R$ 2 bilhões. 

Corrida eleitoral
As medidas incluídas na PEC 

têm como pano de fundo a cor-
rida eleitoral de 2022. O auxílio-
-caminhoneiro de R$ 1.000, por 
exemplo, é mais uma tentativa do 
governo de minimizar o impacto 
da alta do diesel sobre a categoria 
e os repasses para o frete. 

Apenas este ano, a Petrobras 
já anunciou quatro reajustes do 
diesel nas refinarias: 8,08% (janei-
ro), 24,9% (março), 8,87% (maio) e 
14,3% (junho). O aumento dos com-
bustíveis e seus impactos sobre a 
inflação são um tema sensível para 
Bolsonaro, que tentará a reeleição.
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mente para as transportadoras e 
estamos com dificuldade até de 
formar a tripulação porque nin-
guém vai arriscar a vida em certas 
rotas fluviais sem o apoio mínimo 
de uma escolta de segurança”, 
alertou o presidente do Sindar-
ma, Galdino Alencar Júnior.

Acordo
O vice-presidente da entida-

de, Madson Nóbrega acrescentou 
ainda que por conta dos prejuízos 
acumulados e da falta de segu-
ro para as cargas, as empresas 
transportadoras passam por um 
momento de grande dificuldade 
financeira e que uma possível 
paralisação da categoria também 
iria afetar o abastecimento nos 
estados vizinhos do Acre, Ron-
dônia, Roraima e Oeste do Pará.

“Neste cenário, muitos em-
presários já estão revendo se 

Durante a Assembleia Geral 
realizada esta semana, o 
Sindicato das Empresas 
de Navegação Fluvial do 

Amazonas (Sindarma), encami-
nhou ofício para as distribuidoras 
de combustível que operam no 
estado, solicitando apoio e auxílio 
imediato para reduzir os prejuízos 
provocados pela ação dos “piratas 
dos rios”, que somente neste ano 
já ultrapassam os R$ 20 milhões.

No documento, as empresas 
pontuam duas principais rei-
vindicações que atualmente fi-
cam a cargo exclusivamente das 
transportadoras: o primeiro é o 
pagamento das escoltas de segu-
rança que acompanham as em-
barcações (e representam quase 
o dobro do valor das tripulações 
dos barcos). 

A segunda reivindicação é a 
contratação e pagamento dos se-
guros das cargas pelas próprias 
distribuidoras, uma vez que as se-
guradoras estão se recusando a 
fazer novos acordos diretamente 
com as empresas contra roubos 
e assaltos por conta da grande 
incidência de ocorrências regis-
tradas nos rios amazonenses nos 
últimos anos.

Ainda de acordo com o docu-
mento, caso não seja possível 
o acordo entre distribuidoras e 
transportadoras, a categoria po-
derá paralisar suas atividades em 
10 dias, por falta de condições de 
continuar operando.

“Não queremos chegar nes-
te ponto, mas não temos mais 
condições financeiras e humanas 
de continuar navegando porque 
todo o prejuízo está recaindo so-

Transportadoras fluviais de cargas do 
AM podem paralisar atividades 
Os órgãos pedem apoio 
e auxílio imediato para 
reduzir os prejuízos 
provocados pela ação 
dos “piratas dos rios”
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As empresas pontuam duas principais reivindicações com a petição

Prefeitura de Manaus articula detalhes de 
novo PCCR para servidores municipais 

PLANEJAMENTO 

 O novo Plano de Cargos, Car-
reiras e Remuneração (PCCR) 
dos servidores de carreira 
não específica, da Prefeitura 
de Manaus, foi um dos temas 
apontados pelo prefeito de 
Manaus, David Almeida, na úl-
tima quinta-feira (30), durante 
a solenidade de certificação dos 
guardas municipais formados 
no curso de capacitação para 
o uso de armas letais.

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo municipal destacou que 
está definindo alguns detalhes, 
para apresentar o novo PCCR 
dos servidores municipais de 
carreira não específica. 

Estarei participando, logo 
mais, de uma reunião para de-
finirmos o PCCR dos servidores 
da Prefeitura de Manaus, de 
carreira não específica. Falta-

vam alguns detalhes e eu espero 
que esses detalhes sejam todos 
dirimidos, para que eu possa 
fazer esse anúncio nesta sexta-
-feira (1), se possível, para que 
os servidores da Prefeitura de 
Manaus possam ser contem-
plados com o seu novo PCCR”, 
frisou o prefeito David Almeida.

O titular da Secretaria Mu-
nicipal de Administração, Pla-
nejamento e Gestão (Semad), 
Ebenezer Bezerra, explicou que 
as propostas estão sendo ana-
lisadas, com o intuito de serem 
harmonizadas com o orçamento 
disponível, e que os trâmites 
estão sendo concluídos com 
agilidade. 

“Estamos trabalhando na ela-
boração do plano que contem-
ple, de forma justa, todos os 
servidores das áreas não es-

pecíficas, seguindo as diretrizes 
do prefeito David Almeida. Tudo 
está sendo feito no sentido de 
valorizar os nossos servidores, 
assegurando a eles possibilida-
des de crescimento na carreira 
no serviço público”, destacou 
Bezerra.

A área não específica é com-
posta por servidores munici-
pais de nível fundamental, que 
desempenham suas atividades 
em 17 secretarias da prefeitu-
ra. O PCCR é um instrumento 
de gestão construído com base 
nos objetivos estabelecidos no 
Planejamento Estratégico Ma-
naus 2030, possibilitando a im-
plementação de uma política 
de pessoal eficaz, pautada no 
equilíbrio fiscal do município e 
do regime próprio de previdên-
cia dos servidores. As propostas estão sendo harmonizadas com o orçamento disponível

DIVULGAÇÃO

continuam com suas atividades 
porque as perdas são muito gran-
des. Somente no último ataque 
dos piratas (na semana passada) 
foram mais de 1 milhão de litros de 
gasolina que terão que ser pagos 
pela própria empresa e ninguém 
sabe quem será o próximo a ter 
um prejuízo que não poderá ar-
car”, afirmou Nóbrega.

Após o envio do documento, 
duas das cinco maiores distribui-
doras de combustível que atuam 
no Amazonas, já se manifestaram 
disponíveis para negociar com 
o Sindarma concordando com o 
pagamento das escoltas e dos 
seguros de suas cargas. 

O presidente do Sindarma tam-
bém acrescenta que além dos 
roubos efetivados, muitos ou-
tros foram evitados pela ação 
das escoltas armadas contrata-
dos pelas próprias empresas que 

acompanham as embarcações e 
que representam um custo adi-
cional que duplica os gastos com 
a tripulação.

“A situação nos rios é mui-
to grave. Toda semana temos 
trocas de tiros com as quadri-
lhas resultando em embarcações 
perfuradas e marinheiros abala-
dos. Além da questão humana e 
econômica, a qualquer momento 
poderá acontecer uma tragédia 
ambiental sem precedentes caso 
uma balsa com milhões de litros 
de combustível exploda ou sofra 
um vazamento em um destes 
ataques”, alertou Galdino. 

Para o vice-presidente do Sin-
darma, Madson Nóbrega, apesar 
das constantes reuniões da en-
tidade com a Secretaria Estadual 
de Segurança, Marinha do Brasil e 
demais órgãos públicos que atu-
am no setor, os ataques piratas 

não cessaram.
Nóbrega também acrescenta 

que uma possível paralisação das 
transportadoras poderá ter re-
flexos no abastecimento de pro-
dutos de primeira necessidade, 
como alimentos e combustível, 
nos municípios do interior do 
Amazonas e também no esco-
amento via balsas, de parte da 
produção do Polo Industrial de 
Manaus, que segue via fluvial até 
Porto Velho (RO). 

“Estamos fazendo tudo que está 
ao nosso alcance para manter o 
abastecimento nos municípios, 
mas precisamos resolver esta 
situação ou o transporte fluvial 
no Amazonas, uma das atividades 
mais importantes e tradicionais 
do estado, vai quebrar e afetar a 
economia e principalmente a vida 
de milhões de pessoas”, destacou 
Nóbrega.
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As movimentações do go-
verno para aprovar mu-
danças nos tributos a fim 
de atenuar as altas nos 

preços dos combustíveis devem 
proporcionar algum alívio na infla-
ção deste ano, embora com algum 
efeito rebote no ano que vem.

Esta é a avaliação que vem 
sendo feita por analistas econô-
micos, que já revisam para baixo 
as projeções de inflação deste 
ano para algo em torno de 7,5% , 
ante estimativas ao redor de 9%. 
Para 2023, os números subiram 
e agora ficam entre 5% e 5,5%. 

O Credit Suisse foi uma das pri-
meiras instituições financeiras a 
anunciar revisão nas projeções. 
No início deste mês, o banco suíço 
alterou a expectativa de IPCA de 
9,8% para 7,6% em 2022. O corte 
na projeção foi motivado pelo con-
junto de propostas apresentado 
pelo governo na primeira semana 
de junho para reduzir os impostos 
federais e estaduais sobre eletri-
cidade, combustível, telecomuni-
cações e transporte urbano.

“Para o próximo ano, esperamos 
que a reversão dos cortes de im-
postos federais sobre os preços 
da gasolina aumente a inflação. 
Assim, aumentamos nossa infla-
ção do IPCA de 5,1% para 5,3% em 
2023, muito superior ao centro da 
meta de inflação de 3,25% e da 
meta limite superior de 4,75% em 
2023”, informou o banco. 

Boa parte dos analistas come-
çou a refazer as contas após ser 
divulgado o resultado do IPCA-15 
de junho e de ser sancionada a lei 
que estabelece teto para alíquota 
do ICMS (imposto estadual) sobre 
combustíveis, gás natural, energia 
elétrica, comunicações e transporte 

DIVULGAÇÃO

A projeção para o IPCA de 2022 caia para 7,6%

coletivo. Também exerce influência 
sobre o cálculo do IPCA a desone-
ração do PIS/Cofins de gasolina e 
etanol, válida até 31 de dezembro.

Conforme mostrou Álvaro Gri-
bel na coluna da Míriam Leitão, 
o Itaú reduziu de 8,7% para 7,5% 
a projeção de inflação deste ano 
por conta da queda no ICMS dos 
combustíveis, e manteve o núme-
ro de 5,6% para 2023.

Em relatório, a XP revisou a 
projeção de inflação para 2022 
de 9,2% para 7% em função das 
novas regras para a cobrança 
do ICMS e da desoneração dos 
tributos federais sobre gaso-
lina e etanol. O anúncio veio 
na última segunda-feira (27), 
após a divulgação do IPCA-15  
na sexta anterior.

Tatiana Nogueira, economista 
da XP, explicou em nota que con-
sidera que haverá impactos sobre 
o IPCA da alteração alíquota do 
ICMS para energia elétrica e tele-
comunicações a partir do dia 1º de 
julho, enquanto para os combus-
tíveis o impacto foi postergado 

para o dia 15, devido às incertezas 
e risco de judicialização.

 “Para 2023, parte das medidas 
de desoneração perderá validade 
e o efeito inflacionário já será 
visto em janeiro do próximo ano, 
parcialmente compensado pela 
menor inércia inflacionária. Além 
disso, atualizamos as projeções 
do modelo com expectativas 
para o próximo ano e uma taxa 
de câmbio média este ano mais 
elevadas. O efeito líquido para a 
nossa projeção de 2023 corres-
ponde a 50 pontos-base, levando 
ao aumento de 4,5% para 5% (do 
IPCA em 2023)”, explicou Tatiana. 

O Modalmais também revisou 
as projeções para a inflação após 
a divulgação do IPCA-15, na últi-
ma sexta-feira (24). 

Felipe Sichel, economista-che-
fe do banco digital, disse que as 
medidas tributárias aprovadas 
devem trazer recuos no indicador, 
principalmente nos preços admi-
nistrados, que deverão mostrar 
efeito rebote no ano que vem. A 
projeção para o IPCA passou de 

8,8% para 7,5% em 2022, enquan-
to a de 2023 foi de 5% para 5,5%.

O banco Original também re-
visou as suas estimativas. A ex-
pectativa de um IPCA de 9,2% 
em 2022 passou para 8%, cap-
turando o efeito de 1,2 ponto 
proveniente do teto do ICMS. 

“Entretanto, vale mencionar 
que a medida também traz um 
“efeito rebote” sobre 2023, o 
qual estimamos ser de 0,5 p.p. 
Sendo assim, nossa inflação 
sairia de 5%, já acima da ban-
da superior das metas de in-
flação, para 5,5%”, afirma Mar-
co Caruso, economista-chefe  
do banco Original.

Laiz Carvalho, economista para 
Brasil do BNP Paribas, afirma que 
o banco está revisando as pro-
jeções para a inflação de 2022 e 
2023, mas destaca que as medi-
das aprovadas como a desonera-
ção PIS/Cofins e o teto do ICMS 
têm efeito baixista para a inflação 
deste ano. Ela cita ainda o retorno 
de impostos para os consumido-
res de energia elétrica, que pode 

Analistas estimam, por 
outro lado, inflação 
mais alta em 2023 por 
conta de efeito rebote 
das medidas aprovadas 
pelo governo

Com o teto de ICMS dos combustíveis, 
bancos estimam redução de inflação

PESQUISA

ter influência sobre o indicador.
“Considerando um repasse 

completo para o consumidor 
ainda em 2022, o efeito poderia 
ser de quase 3 pontos”, calcula.

Incertezas 
Marcio Milan, economista e 

analista da Tendências, também 
afirma que a consultoria está no 
processo de revisão das estima-
tivas. Ele prevê, contudo, que a 
projeção para o IPCA de 2022 caia 
de 8,5% para algo em torno de 
7,6%, com perspectiva de defla-
ção em julho e número próximo à 
estabilidade em agosto. As incer-
tezas, porém, rondam a projeção 
de inflação para 2023.

“Esse é o grande problema de 
uma medida como essa. Fica a 
dúvida se a medida vai valer só até 
2022 ou se esse incentivo político 
vai ser preponderante nesse sen-
tido. Trabalhando com o cenário 
de a medida encerrar esse ano, a 
inflação que tínhamos projetada 
de 4,5% para o ano que vem vai 
para a casa dos 5%.”

Taxa de desemprego recua para 9,8% 
em 2022, aponta pesquisa

MELHORIA 

A  taxa de desemprego no Bra-
sil caiu para 9,8% no trimestre 
encerrado em maio, mas a falta 
de trabalho ainda atinge 10,6 
milhões de brasileiros, segundo 
divulgou nesta quinta-feira (30) 
o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

O resultado representa uma 
melhora em relação à taxa de 
11,2% registrada no trimestre 
encerrado em fevereiro, que 
serve de base de compara-
ção. Ainda assim, o país tem 
10,6 milhões de pessoas em 
busca de uma oportunidade  
de emprego.

Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua Mensal 
(Pnad Contínua Mensal), di-
vulgada na última quinta-feira  
(30) pelo IBGE. 

A pesquisa revela que o nú-
mero de pessoas ocupadas 

chegou a 97,5 milhões, o maior 
da série histórica, iniciada em 
2012. Houve um aumento de 
2,3 milhão de pessoas no tri-
mestre e de 9,4 milhões de  
ocupados no ano.

“Trata-se de um processo de 
recuperação das perdas que 
ocorreram em 2020, com gra-
dativa recuperação ao longo de 
2022. No início de 2022, houve 
uma certa estabilidade da po-
pulação ocupada, que retoma 
agora sua expansão em diversas 
atividades econômicas”, explica 
Adriana Beringuy, coordenadora 
da pesquisa. 

Na última terça-feira (28) o Mi-
nistério do Trabalho e Previdên-
cia divulgou que foram criadas 
277 mil vagas de emprego com 
carteira assinada em maio, de 
acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged). 

Segundo analistas, o resultado 
apontou para um mercado de 
trabalho forte em termos de 
contratação em meio à reaber-
tura econômica, mas frustrante 
em relação aos salários, que não 
estão fazendo frente a inflação.

Além disso, as pesquisas Pnad 
e Caged não são comparáveis. Os 
números do Caged são coletados 
via informações das empresas e 
englobam o setor privado com 
carteira assinada, enquanto que 
os dados da Pnad são obtidos 
por meio de pesquisa domiciliar 
e abrangem também o setor 
informal da economia. 

Apesar da melhora do mercado 
de trabalho ao longo do primeiro 
semestre deste ano, motivada 
pela reabertura econômica e 
principalmente pela retomada 
do setor de serviços, analistas 
temem uma desaceleração da 
geração de postos de trabalho no  

segundo semestre.
A combinação de inflação, juros 

elevados e riscos políticos im-
pactam a atividade econômica, 
o que dificulta o otimismo dos 
empresários no que se refere à 
contratação de profissionais. O 
número de empregadores au-

mentou 16,2%, com incre-
mento de mais de meio milhão 
de trabalhadores nesta con-
dição. Já o trabalho por conta 
própria teve alta de 6,4% no 
período, correspondendo a 1,5 
milhão a mais que em maio 
do ano passado.

O número é a melhor taxa desde 2015

DIVULGAÇÃO
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Guardas recebem certificados 
para uso de arma letal
A capacitação para o 
uso de armas contou 
com uma parceria iné-
dita entre a prefeitura 
e a Polícia Federal

Os 62 guardas municipais 
que concluíram a capa-
citação para o uso de 
armas letais receberam 

das mãos do prefeito de Manaus, 
David Almeida, o certificado de 
conclusão do curso. O preparató-
rio foi promovido pela Escola de 
Serviço Público e Inclusão Socio-
educacional (Espi) e a solenidade 
de certificação aconteceu no au-
ditório da Casa Militar, localizado 
no bairro Vila da Prata, na Zona  
Oeste da cidade.

“Os guardas municipais foram 
bem-preparados e passaram 
por um curso intensivo. A nossa 
Guarda teve mais tiros e trei-
namentos que a Polícia Militar, 
Polícia Civil e Exército. Então, 
eles estão preparados. O dou-
tor Sérgio Fontes, que já foi se-
cretário de Segurança Pública, 
que já foi superintendente da 
Polícia Federal, comandou todo 
esse processo de treinamento na 
escola da Espi. Tenho certeza de 
que nós estamos formando os 
primeiros guardas municipais de 
outros que virão e do concurso 
público que nós iremos imple-
mentar a partir do ano que vem”,  
destacou o prefeito.

O curso contou também com 
uma parceria inédita entre a 
prefeitura e a Polícia Federal. O 
titular da Semseg, Sérgio Fontes, 

DHYEIZO LEMOS/SEMCOM

A guarda municipal Francilene Bezerra ficou em primeiro lugar na capacitação e enfatizou que o reconhecimento é motivo de alegria

destacou que o curso faz parte de 
uma nova roupagem da Guarda 
Municipal na nova gestão. “Hoje 
é um dia histórico, nós esta-
mos muito contentes, quando 
a Guarda Municipal faz 73 anos 
de idade, nós podemos dar essa 
nova roupagem, por orientação 
do nosso prefeito David Almeida. 
Estamos muito orgulhosos. Nós 
vamos fazer muito pela segu-
rança da nossa cidade”, enfatizou 
Sérgio Fontes.

A guarda municipal Francilene 
Bezerra ficou em primeiro lu-
gar na capacitação e enfatizou 

que o reconhecimento é motivo 
de alegria. “Esse curso foi bem 
completo, nós tivemos todo um 
preparo, desde teórico até os 
testes práticos. Fiquei muito feliz 
de ter conseguido essa coloca-
ção, de 120 pontos, fiz 119, e ser 
uma mulher em primeiro lugar na 
prova só confirma que podemos 
ser melhor em tudo que a gente 
se propuser a fazer”, finalizou a 
guarda municipal.

Capacitação
O curso foi dividido em três eta-

pas, todas com aulas presenciais, 

incluindo conteúdo teórico sobre 
armamento, como os aspectos 
legais do uso da arma de fogo 
e a legislação aplicada; a evolu-
ção histórica das armas de fogo; 
classificação e nomenclatura das 
armas de fogo; regras de segu-
rança para o manejo, transporte e 
guarda; tipos de munições e suas 
aplicações, entre outros temas.

Os participantes também ti-
veram aulas práticas, durante 
as quais foram abordados os 
conceitos sobre a manutenção 
dos armamentos; o atendimento 
pré-hospitalar tático no caso de 

ferimentos por arma de fogo; o 
manejo e condução das armas 
de fogo; a identificação de meios 
de proteção e tomada de posi-
ções; os fundamentos do tiro, 
como base, empunhadura, visa-
da, acionamento do gatilho e res-
piração; a identificação e sanea-
mento de panes e/ou incidentes 
de tiro e a prática de tiro em  
estande com pistola.

Todos passaram pela avaliação 
prática de tiro para comprova-
ção de capacidade técnica com 
a principal arma de porte a ser 
adotada pela Guarda Municipal.

PF faz operação sobre fraude 
em fornecimento de água

Pedreiro é investigado por 
estupro contra criança

DIVULGAÇÃO/PF-AM

Investigação apura ocorrência de crimes em licitação de empresa durante cheia

Da redação

A Polícia Federal do Amazonas 
deflagrou a “Operação Enxur-
rada”, nesta quinta-feira (30), 
com o objetivo de cumprir 13 
mandados de busca e apreensão 
expedidos pela 4ª Vara Criminal 
da Justiça Federal do Amazonas, 
sendo oito na cidade de Manaus e 
quatro no município de Anápolis/
GO e um no Distrito Federal.

Conforme a PF, a investigação 
apurou a possível ocorrência dos 
crimes de fraude em licitação, 
associação criminosa e peculato, 
previstos na Lei de Licitações e 
no Código Penal, em razão de 
irregularidades detectadas em 
auditoria realizada pela CGU 
no contrato para fornecimento 
de unidades de água mineral 
à Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), no ano de 2017.

O contrato foi celebrado pelo 
valor de R$ 4.999.991,55, com o 
propósito de dar apoio à emer-
gência enfrentada por alguns 
municípios do Estado do Amazo-
nas devido as fortes inundações.

PRISÃO VIOLÊNCIA SEXUAL

As provas colhidas no inquérito 
policial indicam que houve o dire-
cionamento e sobre preço na con-
tratação da empresa investigada, 
que, segundo a CGU, representou 
um prejuízo de, no mínimo, R$ 
1.909.181,50.

Os investigados poderão res-
ponder, na medida de suas res-
ponsabilidades, pelos crimes de 

fraude à licitação, peculato e asso-
ciação criminosa e, se condenados,  
cumprirão pena de até 30 anos.

O nome “Enxurrada” faz menção 
às fortes inundações enfrentadas 
pelos municípios do Estado do 
Amazonas em 2017, que motiva-
ram a FUNASA a contratar empre-
sa para fornecer água mineral às 
famílias prejudicadas pelas cheias.

Suyanne Lima

Um pedreiro, identifica-
do apenas “Branco”, está 
sendo investigado pela 
Polícia Civil do Amazonas 
pela suspeita de estuprar 
uma criança de 1 ano e 10 
meses, no bairro Tarumã, 
Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a denún-
cia, o homem que é conhe-
cido da família foi chama-
do para fazer um serviço 
no local e se aproveitou 
da ausência da mãe para, 
supostamente, introduzir 
o dedo nas partes ínti-
mas da criança. A criança 
chorou e a mãe apareceu 
rapidamente.

Ao olhar para as partes 
íntimas, a mãe percebeu 
que estava sangrando e 
o suspeito estava no lo-
cal colocando as mãos 
para fora da janela  
para disfarçar.

De acordo com a mãe da 
bebê, o homem já havia 
sido flagrado observando 

a criança outras vezes en-
quanto ele fazia serviços 
na casa.

O caso foi denunciado 
à Delegacia Especializada 
em Proteção à Criança e 
ao Adolescente (Depca), 
que informou, por meio 
de nota, que o homem foi 
ouvido e posteriormente 
liberado. Um Inquérito 
Policial (IP) foi instaura-
do para investigar o caso.

Condenado 
Um homem de 42 anos 

foi condenado a 17 anos 
de prisão pelos crimes de 
homicídio culposo, estu-
pro de vulnerável e pecu-
lato. O crime, que ocorreu 
no dia 5 de outubro de 
2019 na residência do réu, 
em Manaus, teve como 
vítima a própria sobrinha 
dele, uma adolescente  
de 14 anos.

A sessão de julgamento 
ocorreu nesta terça-feira 
(28), no Fórum de Justiça 
Ministro Henoch Reis.
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Infectologista alerta para aumento de casos

Projeto filantrópico 
busca apoio para gas-
tos de frete do barco, 
coletes salva-vidas e 
outros produtos usa-
dos pelas crianças

FERNANDA LOPES

Desenvolvida para ajudar no 
tratamento de crianças e 
adolescentes com defici-
ências e/ou necessidades 

especiais, a bototerapia têm atra-
ído um público cada vez maior no 
estado do Amazonas. O tratamento 
busca incentivar que essas pes-
soas se aproximem das pessoas, 
por meio da curiosidade do boto. 
Os benefícios como a melhoria da 
qualidade de vida são visíveis no 
desenvolvimento dos jovens do 
Abrigo Moacyr Alves, na capital. 

Palco da bototerapia, as mar-
gens do Rio Negro, no Amazo-
nas, criam um ambiente favorável 
para que os exercícios sejam re-
alizados com o intuito de ajudar 
a melhorar o condicionamento 
respiratório e cardiovascular dos 
pacientes. O contato com o golfi-
nho da Amazônia conforta, dimi-
nui o estresse e ajuda a combater 
a depressão.

Não é de hoje que a interação 
homem e animal é a base de 
muitas terapias de cura, com a 
equoterapia ou terapia assistida 
por cavalos, que consiste em um 
método terapêutico que utiliza 
o cavalo na busca do desenvol-
vimento biopsicossocial de pes-
soas com deficiência e/ou com 
necessidades especiais, por meio 
de uma abordagem interdiscipli-
nar nas áreas de saúde, educação 
e equitação.

Bototerapia
No Amazonas, a bototerapia 

foi iniciada em 2005 pelo fisio-
terapeuta Igor Simões Andrade 

DIOGO LAGROTERIA/DIVULGAÇÃO
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Obrigatoriedade do uso de máscaras deve retornar para todas as idades, em locais abertos e fechados

e proporciona uma convivência 
harmônica e saudável entre as 
pessoas e os animais, desper-
tando neles um enfrentamento 
perante o novo ou o desconhe-
cido. O método de interação e 
terapia assistida com os botos 
livres da Amazônia é desenvol-
vido pelo terapeuta de forma  
totalmente voluntária.

Crianças órfãs deficientes do 
abrigo Moacyr Alves foram as 
primeiras a retomarem o trata-
mento. O grupo fez o trajeto de 
barco de Manaus até o município 
de Iranduba (distante 20 quilô-
metros de Manaus). Além dos 

cuidados com a saúde, o projeto 
inclui lições de educação am-
biental, como explica Igor Simões.

“A terapia pode, por exemplo, 
ajudar uma criança muito agitada, 
que não dorme, hiperativa. Ela 
entra em contato com o animal 
e com o tempo acaba cochilando 
no barco, coisa que nunca acon-
teceu. Para cada caso, tem uma 
coisa que favorece o tratamento”, 
destacou Igor.

O fisioterapeuta ressalta que, 
na Amazônia, a bototerapia é 
realizada com os animais livres, 
diferente de países como França 
e Estados Unidos, onde os golfi-

nhos que interagem com os pa-
cientes vivem em cativeiro. Além 
de seguir princípios de sustenta-
bilidade, o trabalho realizado por 
Igor Simões é definido a partir da 
limitação de cada paciente.

“O boto vai entrar como co-
-terapeutas, que ele vai fazer a 
ponte entre o terapeuta e a crian-
ça. O que que a gente quer? Que 
o boto apenas se aproxime dela 
e acompanhe o meu trabalho na 
água com a criança, então isso vai 
causar relaxamento pela tempe-
ratura da água e isso vai causar 
produção de neurotransmissor, 
dopamina, serotonina”, explicou.

COVID-19

MAIARA RIBEIRO

O médico infectologista Nel-
son Barbosa alertou a popu-
lação para o retorno do uso 
de máscaras, por pessoas de 
quaisquer idades, em locais 
abertos e fechados. O anúncio 

aconteceu após o aumento de 
casos da Covid-19 no Estado 
do Amazonas, anunciado pela 
Fundação de Vigilância em Saú-
de – Dra. Rosimary Costa Pinto 
(FVS-RCP). Nesta quinta-feira 
(30), o Boletim Diário informou 
que foram registrados 447 no-

vos casos.
No interior do Estado, o au-

mento na média diária foi de 
8 para 20 casos diários. Sen-
do assim, a capital do estado 
tem 62% dos casos registra-
dos nesses últimos dois meses 
(maio e junho).

Terapia com botos auxilia 
crianças com deficiência no AM

Apesar de a FVS recomendar 
o uso de máscaras em qualquer 
lugar para pessoas com 70 anos 
ou mais, especialistas indicam 
que a obrigatoriedade do uso 
para qualquer pessoa, não im-
portando a idade e nem o am-
biente, seja aberto ou fechado, 
deve retornar.

De acordo com o médico in-
fectologista Nelson Barbosa, o 
uso de máscara deve ser obri-
gatório para todos, bem como o 
distanciamento social, visto que 
39% dos novos casos de Covid-19 
foram registrados na faixa etária 
de 18 a 39 anos.

“Por isso que o Ministério da 
Saúde autorizou o Amazonas a 
vacinar as pessoas nessa faixa 
etária. Então, isso aí [aumen-
to dos casos] é preocupante. 
Vamos ver o que o Festival de 
Parintins vai trazer de casos”, 
afirmou o especialista.

Nelson Barbosa afirma que o 
país já passa pela terceira onda 
de contaminação, que começou 
em São Paulo com a flexibilização 
do uso de máscaras. O estado do 
Amazonas foi um dos últimos a 
aderir essa flexibilização. Com 
a medida, a população deixou 

de seguir as recomendações de 
higiene para prevenção, como 
o uso de álcool em gel ou álco-
ol 70%, limpeza constante das 
mãos, o distanciamento social e 
o isolamento doméstico.

“Eu imputo essa nova onda 
a quatro fatores importantes: 
primeiro, o surgimento das no-
vas subvariantes da ômicron; a 
segunda é a baixa adesão à vaci-
nação; a terceira é a flexibilização 
do uso de máscaras; e a quarta 
são as medidas não farmaco-
lógicas de prevenção. Houve o 
relaxamento nas aglomerações 
e o povo já se sentiu seguro. 
Então é necessário que o poder 
público invista em campanhas 
para que a gente possa vacinar as 
pessoas”, disse o infectologista.

Barbosa salienta que enquan-
to 90% das pessoas não se va-
cinarem com a quarta dose da 
vacina, os casos de Covid-19 vão 
continuar aumentando, pois as 
vacinas não são 100% eficazes 
contra a contaminação e a popu-
lação ainda pode testar positivo 
com o vírus. Os não imunizados, 
principalmente pessoas com co-
morbidades e idosos, são mais 
propensos a serem infectados.

O fisioterapeuta também mi-
nistra todas às quintas-feiras, 
de forma voluntária, yoga aos 
funcionários e crianças do Abri-
go Moacyr Alves. Os interessa-
dos podem entrar em contato 
nos telefones: (92) 99363-4484 
ou 99142-6764, que funcionam 
como WhatsApp.

Apoio para custos do projeto
Para manter o projeto botote-

rapia, Igor Simões está em busca 
de apoio e patrocinadores para 
arcar com gastos como o frete do 
barco, coletes salva-vidas, óculos 
de mergulho, entre outros. Inte-
ressados, podem fazer contato 
com o criador do projeto pelas 
redes sociais.

Igor ressalta ainda que preten-
de adaptar um flutuante próprio 
para a prática de bototerapia, 
na comunidade da Cachoeira do 
Castanho, no município de Iran-
duba. A nova localização permi-
tirá o deslocamento via estrada, 
o que torna o acesso mais fácil.

As sessões de bototerapia que 
unem Yoga Rolfing e botos da 
Amazônia ocorrem, atualmente, 
uma vez por mês, na Praia Amigos 
do Boto, nas proximidades da Vila 
de São Tomé, e no Flutuante Boto 
Amazônico, próximo a Acajatuba.

Sobre a bototerapia
A bototerapia é uma técnica de 

terapia assistida por animais, no 
caso pelo boto-cor-de-rosa (Inia 
geoffrensis). A atividade, desen-
volvida no Amazonas a partir de 
2005, pelo fisioterapeuta Igor Si-
mões Andrade, inspira-se em ou-
tras terapias realizadas com ani-
mais, como a delfinoterapia que 
envolve golfinho de água salgada.

A técnica é fundamentada nos 
princípios físicos da água (em-
puxo, pressão hidrostática, flu-
tuação, entre outros) somado 
ao contexto lúdico, que traz a 
presença do boto para o tra-
tamento de patologias como 
autismo, síndrome de Down e  
paralisia cerebral.

Depois de um ano de atividades 
suspensas por causa da pandemia, 
as sessões de fisioterapia assistida 
por golfinhos, ou botos-cor-de-
-rosa, voltaram em outubro de 2021
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Motorista estava sob efeito de drogas, diz parlamentar 
DIVULGAÇÃO

Cinquenta e três pessoas morreram, se tornando o maior acidente de tráfico

CASO TEXAS 

O suposto motorista de um 
caminhão que levava deze-
nas de imigrantes que mor-
reram sob um calor escaldan-
te, durante uma tentativa de 
contrabando no Texas, nos 
Estados Unidos, estava su-
postamente sob a influência 
de metanfetamina quando a 
polícia o encontrou, disse um 
parlamentar à Reuters.

Policiais de San Antonio 
encontraram Homero Za-
morano Jr escondido em um 
matagal perto do caminhão 
abandonado na segunda-
-feira (27), de acordo com 
documentos arquivados em 
um tribunal federal na última 

quinta-feira (30). Cinquenta 
e três pessoas morreram, se 
tornando o maior acidente de 
tráfico dos Estados Unidos. 

O deputado norte-ameri-
cano Henry Cuellar, um de-
mocrata cujo distrito inclui 
a parte leste de San Anto-
nio, declarou que Zamorano 
tinha metanfetamina, uma 
droga sintética poderosa,  
em seu sistema.

Cuellar expôs que foi infor-
mado sobre o assunto pela 
Alfândega de Proteção de 
Fronteiras dos EUA (CBP, na 
sigla em inglês), mas não sabia 
como as autoridades fizeram 
essa determinação.

Um funcionário do CBP, fa-
lando sob condição de anoni-
mato, também compartilhou 
com a Reuters que Zamorano 
tinha metanfetamina em seu 
corpo. A Reuters não con-
seguiu confirmar de forma 
independente os relatos do 
suposto uso de drogas. 

No dia do ocorriso, o cami-
nhão transportava migran-
tes do México, Guatemala, 
Honduras e El Salvador e foi 
encontrado em uma área in-
dustrial desolada perto de 
uma rodovia nos arredores de 
San Antonio, Texas, cerca de 
260 quilômetros ao norte da 
fronteira EUA-México.

Joe Biden pede que Senado 
aprove lei de direito ao aborto
O Congresso precisaria 
aprovar a proposta e 
ao menos 10 republi-
canos precisariam se 
juntar aos democratas

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, pediu 
na última quinta-feira 
(30) que o Senado ga-

ranta o direito ao aborto em todo 
o país por lei, após a Suprema 
Corte do país suspendê-lo. Os 
senadores conservadores, po-
rém, têm atuado para obstruir 
a pauta no legislativo.

A obstrução, chamada filibus-
ter, é um procedimento polê-
mico nos Estados Unidos, ele 
determina que alguns assuntos 
para irem à votação no Senado 
precisam primeiro da aprovação 
de 3/5 dos senadores, ou seja, 
necessita da aprovação de pelo 
menos 60 senadores que se-
jam favoráveis, para em seguida 
prosseguir para a votação. 

Atualmente, o Senado é com-
posto por 50 senadores demo-
cratas, 50 republicanos e mais 
a vice-presidente Kamala Har-
ris, democrata, dando maioria 
simples – em margem bastante 
estreita – aos democratas.

Na prática, isso significa que 
republicanos podem barrar me-
didas democratas no Senado 
usando o filibuster.

Mesmo que alguma medida 
dependa de uma votação de 
maioria simples, para ir à vo-
tação os republicanos podem 
bloquear nesta etapa chamada 
filibuster, já que pelo menos 
10 republicanos precisariam 
se juntar aos democratas para 
conseguir os 60 votos, para em 
seguida o tema ir para votação.

Foi sobre isso que o presi-
dente Joe Biden falou na úl-
tima quinta-feira (30), para 
transformar o direito ao aborto 
em todo o país em lei federal, 
o Congresso precisaria apro-
var a proposta e ao menos 10 
republicanos precisariam se 
juntar aos democratas para 
se juntar a este procedimento  
chamado filibuster. 

Biden disse que seria favorável 
a derrubar esse procedimento, 

DIVULGAÇÃO

Suprema Corte americana suspendeu legalidade da prática

pular esta etapa e ir direto à 
votação de maioria simples para, 
em seguida, ter a aprovação. Com 
isso, haveria a maioria estreita 
dos democratas, e seria sufi-
ciente para aprovar a medida e 
colocar o direito ao aborto, em 
todo o país, como lei.

Decisão improvável
Muito provavelmente isso não 

irá acontecer, porque apesar de 
que com a maioria simples os 
democratas podem pular essa 
etapa, alguns são contrários a 
essa medida, especificamente 
dois democratas que se posi-

cionam mais ao centro.
Eles são contrários à medi-

da porque acreditam que ao 
pular a etapa do filibuster há 
uma garantia de destruição mú-
tua, de que no futuro, quando 
eles tiverem a maioria no Con-
gresso, os republicanos farão  
o mesmo. 

Opinião pública 
O levantamento de opinião 

pública, realizado em dois dias, 
descobriu que 57% da população 
tinha uma visão desfavorável da 
Suprema Corte, enquanto 43% 
a viam de forma favorável. Isso 

coloca a aprovação do tribunal, 
que deve ser uma entidade apar-
tidária, em pé de igualdade com 
as opiniões dos cidadãos sobre o 
Congresso, que há muito tempo 
são vistas negativamente.

Também marca uma mudan-
ça significativa em relação a 
uma pesquisa Reuters/Ipsos 
de 6 a 7 de junho, que mostrou 
que 48% eram desfavoráveis  
e 52% favoráveis. 

Cerca de 27% dos entrevis-
tados tinham uma visão muito 
desfavorável ao tribunal, acima 
dos 14% que tinham a mesma 
opinião  no início do mês.

Pastor é 
condenado por 
discriminação 

O pastor Tupirani da Hora 
Lores foi condenado à pena 
de 18 anos e 6 meses de re-
clusão e 814 dias-multa por 
praticar, induzir ou incitar a 
discriminação contra pes-
soas judiais ou israelitas 
por meio de publicações 
de vídeos e mensagens nas 
redes sociais. A sentença 
foi proferida na última 
quinta-feira (30), pela juí-
za Valeria Caldi Magalhães, 
da Justiça Federal do Rio 
deJaneiro. 

Tupirani, líder da Igreja 
Pentecostal Geração Jesus 
Cristo, foi preso durante a 
Operação Rofésh, da Polí-
cia Federal (PF), em feve-
reiro deste ano. De acordo 
com o Ministério Público 
Federal (MPF), ele é conhe-
cido por promover discur-
sos de ódio contra a popu-
lação judaica e já havia sido 
alvo da Operação Shalon, 
deflagrada em março do  
ano passado. 

Segundo a PF, as inves-
tigações revelaram que o 
pastor produziu e publicou 
diversos vídeos com ata-
ques a judeus e membros 
de outras religiões. 

A notícia-crime que em-
basou a operação de 2020 
tinha vídeos de um culto 
presencial, na sede da con-
gregação, nos quais Tupi-
rani da Hora Lores pediu 
que Deus massacrasse os 
judeus, que os humilhasse, 
e clamou que “eles sejam 
envergonhados, como na 
Segunda Guerra, e não te-
nham forças para levantar 
suas servis”.

Em outro trecho, Tupirani 
cobrou ações divinas con-
tra os judeus e se referiu à 
disputa pelas terras do es-
tado de Israel e à diáspora 
judaica de modo ofensivo. 

A Federação Israelita do 
Estado do Rio de Janeiro 
(FIERJ) denunciou o caso, 
e reiterou que “é preciso 
denunciar crimes, confiar 
na investigação policial, no 
Ministério Público. 

PRISÃO
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MARATONA AQUÁTICA

CBV 

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei está classi-
ficada para fase final da 
Liga das Nações. Nesta 

quinta-feira (30), o treinador 
José Roberto Guimarães usou 
boa parte do plantel brasileiro e 
venceu a oitava partida na com-
petição ao superar a Coréia do 
Sul por 3 sets a 0 (25/17, 25/19 
e 25/13), em Sófia, na Bulgária.

A ponteira Julia Bergmann foi 
a maior pontuadora do confron-
to, com 16 pontos (11 pontos de 
ataque e cinco de bloqueio). O 
Brasil volta à quadra às 14h desta 
sexta-feira (1) contra a Bulgária.

“Foi uma vitória importante que 
matematicamente garante nosso 
lugar na fase final. Conseguimos 
colocar boa parte do time para 
jogar e ter essa experiência é 
muito importante para o grupo. 
Amanhã temos mais um jogo di-
fícil contra a Bulgária e contamos 
com a torcida de todos”, disse 
Julia Bergmann, ponteira.

A central, Carol, que fez seis 
pontos, um de ataque, dois de 
bloqueio e três de saque, comen-
tou que a equipe segue para a 
fase decisiva com confiança.

“A participação de boa parte 
do time nesse jogo foi muito im-
portante. É bom contar com todo 
o grupo e tirar o nervosismo de 
quem ainda não tinha estreado. 
Estamos matematicamente clas-
sificadas para a fase final e esse 
é um passo importante. Temos 
mais dois jogos para terminar 
essa fase e vamos em busca de 
mais vitórias”.

Para a terceira etapa da Liga das 
Nações o técnico José Roberto 
Guimarães selecionou as levanta-
doras Macris e Roberta; as opostas 

Kisy e Lorrayna; as centrais Carol, 
Lorena, Júlia Kudiess e Mayany; 
as ponteiras Gabi, Pri Daroit, Ro-
samaria e Julia Bergmann; e as 
líberos Natinha e Nyeme.

Seleção masculina
Com três vitórias em quatro 

jogos, a seleção brasileira mas-
culina se despediu de Sófia (BUL) 
e embarcou para Osaka, palco 
da terceira e última etapa clas-
sificatória da Liga das Nações. 

O central Léo e ponteiro Hono-

rato são as novidades do técnico 
Renan Dal Zotto na lista dos 
14 jogadores inscritos para os 
jogos no Japão. Atual campeão 
da competição, o Brasil ocu-
pa a sexta posição na tabela 
de classificação – oito times se 
classificam para a fase final, em 
Bologna, na Itália.

O primeiro jogo na etapa japo-
nesa é no dia 6 de julho, contra 
a Alemanha. Na sequência, a 
equipe enfrenta o Canadá (7), a 
atual campeã olímpica França 

(8), e o anfitrião Japão (10).
O oposto Alan voltou ao Brasil 

para tratar de lesão no tendão de 
Aquiles da perna direita, sofrida 
na vitória do Brasil sobre o Irã, em 
Sófia. O oposto Franco, inscrito 
na Liga das Nações, sentiu um 
desconforto no cotovelo direito e 
não poderá viajar para a disputa 
no Japão. O central Lucão sentiu 
dores na panturrilha direita e faz 
tratamento intensivo – ele não foi 
relacionado para as partidas em 
Osaka, mas segue com o grupo.
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O Brasil volta à quadra às 14h desta sexta-feira (1)

Neymar já 
tem destino 
provável 
após PSG

MUDANÇAS 

A janela de transferên-
cias da Europa promete 
mais uma transação bom-
bástica. De acordo com a 
imprensa francesa e espa-
nhola, Neymar está fora dos 
planos do PSG, e seu pai 
e empresário já teria sido 
comunicado da decisão.

Ciente da vontade do 
clube parisiense, Neymar 
também já admite não ter 
mais clima para continuar 
na capital francer, apesar 
de sua vontade inicial ter 
sido permanecer. Em meio 
às especulações, o jornal Le 
Parisien traz que o brasi-
leiro não está confortável 
com os rumores.

O veículo francês também 
informa que o Chelsea é o 
grande favorito para con-
tratar Neymar nesta janela. 
O brasileiro tem vínculo até 
2025 e o PSG, para facili-
tar a negociação, poderia 
até aceitar um empréstimo. 
Entretanto, não ajudaria no 
pagamento dos salários as-
tronômicos do camisa 10.

Além de Neymar, o bra-
sileiro Raphinha, do Leeds, 
também tem sido especu-
lado na equipe.

Ana Marcela é pentacampeã mundial 
A baiana Ana Marcela Cunha fez 

história nesta quinta-feira (30), no 
Lago Lupa, em Budapeste (Hungria). 
A brasileira de 30 anos conquistou, 
pela quinta vez seguida, a medalha de 
ouro da prova de 25 quilômetros da 
maratona aquática do Campeonato 
Mundial de Esportes Aquáticos. A 
gaúcha Cibelle Jungblut, de 19 anos, 
terminou na 13ª colocação.

Foi a terceira vez que Ana Mar-
cela subiu ao pódio na edição de 
Budapeste – a segunda no topo. Na 
segunda-feira (27), ela havia sido 
campeã na prova de cinco quilôme-
tros. Na quarta-feira (29), a baiana 
foi bronze nos dez quilômetros, dis-
tância olímpica da modalidade, na 
qual conquistou o ouro nos Jogos 
de Tóquio (Japão), no ano passado.

Ana Marcela se manteve sempre 
no pelotão de frente, revezando-se 
na liderança. A brasileira entrou na 
última volta em segundo, assumin-
do a ponta antes da última boia e 
garantindo a vitória na batida de 
mão, em disputa acirrada com mais 

três nadadoras, após 5h24min15s de 
prova. Ela chegou 20 centésimos a 
frente da alemã Lea Boy, que ficou 
com a prata. A holandesa Sharon 
Van Rouwendaal foi a medalhista de 
bronze, a 30 centésimos da baiana.

“É uma emoção muito grande. Fo-
ram dias muito difíceis para poder 
chegar aqui. Não sabia realmente se 
poderia estar neste Mundial. Gosta-
ria de agradecer a todos que parti-
ciparam da minha recuperação para 
que eu pudesse chegar aqui, poder 
representar bem o Brasil e conquis-
tar estas três medalhas”, festejou 
Ana Marcela, ao site da Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáticos 
(CBDA).

Na disputa masculina de 25 qui-
lômetros, o carioca Bruce Hanson 
deixou a prova na penúltima volta, 
com dores no ombro. 

A vitória foi do italiano Dario Verani, 
com 5h02min21s50, um segundo e 20 
centésimos a frente do francês Axel 
Reymond, que levou a prata. O bronze 
ficou com o húngaro Peter Galicz. Foi a terceira vez que Ana Marcela subiu ao pódio na edição de Budapeste – a segunda no topo

A seleção brasileira 
venceu as sul corea-
nas por 3 sets a 0

Vôlei feminino garante vaga na 
fase final da Liga das Nações

Divulgação/FIVB

O brasileiro recebe nada menos 
que 35 milhões de euros por ano

REPRODUÇÃO 

LISA LEUTNER
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O professor Dr. Carlos Renato 
Rosário de Jesus, da Univer-
sidade Estadual do Amazonas 
(UEA), lançou o livro “Introdu-
ção à Língua Latina”, na última 
quarta-feira (29). 

O livro, publicado pela Editora 
Appris, é resultado dos últimos 10 
anos de docência do professor, 
na disciplina língua e literatura 
latina, do curso de Letras da UEA.

Apesar do título remeter à 
iniciação à língua latina, a obra 
tem o objetivo de fornecer não 
apenas as bases para o avanço 
do estudante na compreensão e 
na tradução de frases simples, 
mas também de textos origi-
nais complexos da língua dos  
antigos romanos.

A publicação contou com o 
apoio do Programa de Apoio à 
Pós-Graduação Stricto Sensu, 
POSGRAD 2019, da FAPEAM, e 
do Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Artes, da UEA.

De acordo com o prof. Carlos 
Renato, “trata-se de uma publi-
cação que vem preencher uma 
lacuna significativa no mercado 

editorial amazonense, visto que 
já há muitas décadas uma obra 
dessa natureza, escrita por um 
autor da terra, não circula nas 
prateleiras das livrarias”. 

Para o professor, com esse 
material, “espera-se oferecer 
uma opção didática relevante 
e minuciosamente preparada 
para atender a uma demanda 
dos cursos de Letras, nos quais 
o Latim incide como discipli-
na obrigatória, mas que ain-
da carece de um método que 
lhe seja adequado, em face 
das características das licen-
ciaturas locais, que oferecem 
no máximo três semestres da  
disciplina”, acrescenta.

Avanço no aprendizado
O volume conta com 377 pági-

nas e uma série de exercícios que, 
ao lado da explicação gramatical, 
têm o objetivo de facilitar a fixa-
ção do conteúdo, fornecendo as 
bases necessárias para o avanço 
do estudante na compreensão e 
na tradução autônoma de textos 
simples e complexos da língua 

dos antigos romanos.

Sobre o autor
Carlos Renato Rosário de 

Jesus é graduado em Letras 
– Língua Portuguesa, pela Uni-
versidade Federal do Amazo-
nas (1996), com Pós-gradua-
ção lato sensu em Língua e 
Literatura Latina (2005) pela 
mesma univer- s i -
dade. É Mestre 
(2008) e Dou-
tor (2014) em 
Linguística-Es-
tudos Clássicos 
pela Univer-
sidade Estadu-
al de Campinas 
(UNICAMP), com 
estágio na Univer-
sità degli Studi 
di Siena (2012), e 
tem Pós-doutorado 
em Letras pela U.P. 
Mackenzie (2019-
2020).

Como docente, foi 
Professor visitante 
na Università degli 

Studi “G. DAnnunzio” Chieti-Pes-
cara, Itália (2019) e é professor 
efetivo de Latim na Universidade 
do Estado do Amazonas desde 
2008. Também é presidente da 
Associação Brasileira de Profes-
sores de Latim (ABPL), biênio 
2022-2024.
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Professor lança livro que ensina latim 

A iniciativa é idealizada 
por mulheres negras 
periféricas do Coletivo 
Ponta de Lança

Chico César se 
apresenta no 
Arraial do Cauxi

FESTA 

O cantor e compositor 
Chico César é a atração na-
cional do Arraial do Cauxi 
que será neste sábado (2), 
a partir das 19h no Assinpa 
– Clube da Inpa, que fica na 
avenida da Lua, s/n Aleixo. 
Os ingressos estão disponí-
veis na plataforma Sympla 
no valor de R$50.

Na bilheteria do Arraial do 
Cauxi os ingressos estarão à 
venda a R$80 com a possi-
bilidade de pagamento via 
cartão ou a vista. Assim como 
todo Arraial que a gente gos-
ta, a festa terá uma área de 
alimentação para comidas 
típicas e espaços instagra-
máveis pra deixar todos os 
convidados bem na foto.

Quem abre a programação 
da festa a partir das 19h com 
a DJ Carol Amaral com nos-
sa brasilidade na pista. Em 
seguida tem a vez do swing 
de Antônio Bahia sem deixar 
ninguém parado.

A programação segue às 
22h30 com os anfitriões do 
Arraial do Cauxi banda Alai-
denegão. A atração nacional 
inicia às 0h30 e a Casa de 
Caba inicia a partir das 2h30.  

Com a mesma sede de 
retorno, a Cauxi Produções 
articulou a apresentação em 
Manaus do espetáculo solo 
do paraibano Chico César. 
“Trazer o Chico (César) pro 
nosso Arraial é um sonho 
realizado”, defende Ângelo. 

2ª edição do Festival 
Afro-Ameríndio acontece em Manaus 

Combater o racismo, a 
intolerância religiosa e 
proporcionar visibilidade 
e empoderamento a di-

versas manifestações culturais, 
essa é a proposta da segunda 
edição do Festival Afro-amerín-
dio, que acontece nesta sexta-
-feira (1), no Largo São Sebastião 
e Centro Histórico da capital.

A iniciativa, que nasceu no Ter-
reiro da Mãe Maria de Jacaúna, 
no bairro Zumbi dos Palmares, 
em 2021, é idealizada por mulhe-
res negras periféricas do Coletivo 
Ponta de Lança e contará com 
cortejo, apresentações culturais, 
feira de artesanatos, plantas e 
remédios naturais.

“A segunda edição do Festi-
val Afro-ameríndio está sendo 
preparado enquanto espaço de 
celebração e fortalecimento 
mútuo das populações negras 
e indígenas dos territórios urba-
nos da cidade de Manaus, para 
integrar o calendário cultural 
do estado, onde sobretudo a 
presença é negada e a indíge-
na invisibilizada. Um evento de 
acesso gratuito e aberto ao pú-
blico, comprometido em efetiva-
mente constituir possibilidades 
de dissolução de preconceitos e 
de visibilidade da manifestações 
culturais afro-ameríndias”, é o 
que afirma uma das idealizado-
ras do evento, Raquel Cardoso. 

Programação
Este ano, o Festival Afro-ame-

ríndio terá sua programação divi-
dida em dois momentos: inician-
do com um cortejo na lateral da 
Rua 10 de Julho e culminando 
com as apresentações culturais, 
musicais e a feira de artesanatos 
em frente ao Teatro Amazonas. 

A segunda edição, contemplada 
pelo Edital Amazonas Criativo, da 
Secretaria Estadual de Cultura, 
Turismo e Eventos do Amazonas 
(SEC/AM). 

A programação contará ainda 
com a mestre de cerimônia Ene 
Strozi, apresentações musicais 
do Grupo de Mulheres Indíge-
nas Ruarïngo, do Grupo Cultural 
Encanto da Jurema, do Grupo 

Cultural Malungo Dudu, da Ban-
da Papo de Preto e do Coco de 
Roda do projeto Flor do Sertão. 
Enquanto intervenção cultural, 
contaremos com as Escolas de 
Capoeira Educando com Ginga e 
Angoleiros do Sertão, com a poe-
tisa Dani Colares e o Vitor Rocha 
com a performance Mojubá. 

Simultaneamente, será rea-
lizada a Feira de Artesanatos, 

Plantas e Remédios Naturais 
com a exposição dos produtos da 
Associação Kokama do Grande 
Vitória, Associação de Mulhe-
res Indígenas do Alto Rio Negro, 
Tesoura de Ouro Aleliê, Mulhe-
res Solidárias em Ação, Coletivo 
de Mulheres do Puraquequara, 
Derequine, Floricultura Nossa 
Senhora da Conceição e Centro 
de Medicina Indígena..

Este ano, o Festival Afro-ameríndio terá sua programação dividida em dois momentos 

CILA REIS

O volume conta com 377 pági-
nas e uma série de exercícios
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Wellington e Maria do Carmo Lins, no pres-
tigiado espetáculo “Encontro das Águas”, no 

Teatro Amazonas
Rita e o deputado federal Átila Lins

Iriane Câmara e Etelvina Andrade

Arhur Neto e Betinha Ribeiro

Bruno e Geórgea Silva

Helder e Dodora Cavalcante

Os irmãos Wellington, Ademar e Belarmino Lins

André e Maria Eugênia Catunda

Leandro e Camila Lins

Julia Raposo com o neto João Raposo 
Lins

Priscila e Marcos Lins

Alexandre Prata, Julinha Lins e Izabel 
Prata

Maria e Jesus e Alípio Guimarães

Hebe e Virna Pereira

George e Julia Lins, no coquetel do evento 
“Encontro das Águas”, no foyer do Teatro

Samuel, Yomara e Ana Lins

Empreendedoras 

 . A Prefeitura de Manaus, 
por meio do Fundo Manaus 
Solidária, realiza, nesta sex-
ta-feira, a I Feira Itinerante 
de mães atípicas empreen-
dedoras, a partir das 8h, no 
Parque Municipal do Idoso. 

 . Por uma solicitação do 
prefeito David Almeida, o 
Fundo Manaus Solidária 
está apoiando o grupo de 
mães participantes da feira, 
que diariamente enfrentam 
dificuldades adversas, con-
forme relatos delas pró-
prias. como meio também 
de incentivo à geração de 
renda. 

 . A feira terá 120 exposi-
tores em vários segmentos 
e acontece até as 17h. 

Exposição 

 . O Espaço Cultural da 
Faculdade Santa Teresa, 
na rua Acre, sedia a partir 
desta sexta-feira exposição 
muito especial, a coletiva 
“Geo +Metria”.  

. São 52 obras produzi-
das por alunos do Núcleo 
de Artes Visuais do Liceu de 
Artes e Ofícios Cláudio San-
toro, de Parintins. O espaço 
cultural funciona das 8h às 
22h. Vale conferir. 

Insuficiência de dados 

. Enquanto a devastação 
da floresta amazônica avan-
ça em ritmo acelerado, o 
baixo nível de transparência 
dos estados sobre o setor 
madeireiro segue. 

.  Uma pesquisa que anali-
sou a evolução da atividade 
na Amazônia entre 1980 e 
2020 revelou que há pro-
blemas no controle da ca-
deia nos nove estados que 
compõem a região, além de 
restrições de acesso a dados 
públicos. E isso mesmo após 
uma década da implemen-
tação da Lei de Acesso à In-
formação (LAI).  

. Produzido pela Rede Si-
mex, que reúne quatro ins-
tituições ambientais: Ima-
zon, Idesam, Imaflora e ICV, 

o estudo avaliou os estados 
em seis indicadores relacio-
nados à divulgação de dados 
das autorizações para explo-
ração florestal e do Docu-
mento de Origem Florestal 
(DOF) ou da Guia Florestal 
(GF). Tanto o DOF quanto a 
GF são documentos obriga-
tórios para o transporte e o 
armazenamento de maté-
rias-primas, produtos e sub-
produtos florestais desde o 
local de extração ou benefi-
ciamento até o destino final. 
Com acesso a esses dados, 
seria possível cruzá-los com 
as áreas de exploração ma-
deireira indicadas pelas ima-
gens de satélite e verificar as 
ilegalidades. Os dados mais 
atuais, foram explorados de 
forma irregular. O que preju-
dica a proteção da floresta e 
de seus povos, a imagem do 
país e os consumidores.

Reforço da vacina 

 . Durante a cerimônia de 
certificação dos guardas mu-
nicipais formados no curso 
de capacitação para o uso de 
armas letais, ontem, o prefei-
to de Manaus, David Almei-
da, salientou a importância 
do reforço da 3ª e 4ª dose 
da vacina contra a Covid-19. 
Segundo ele, em apenas 10 
dias, houve um aumento de 
1.058% de casos de Covid-19 
na cidade. 

“É importante que todos 
vocês procurem as nossas 
unidades Básicas de Saúde. 
Nós temos 55 unidades, nós 
tivemos um aumento nos 
casos de Covid-19, mais de 
1.000% de aumento, isso é 
preocupante. Nós não podía-
mos estar passando por isso, 
não vamos voltar aquele fla-

gelo que passamos em 2021. 
Nós temos a vacina, a vacina é 
o nosso escudo, é nossa pro-
teção, e eu peço a todos que 
divulguem maciçamente isso 
para que possamos cons-
cientizar a população da ne-
cessidade de tomar a 3º dose, 
a 4ª dose, e estarmos todos 
resguardados e também pro-
tegidos contra a Covid-19”, 
orientou o prefeito. Aplausos! 

. A Prefeitura de Manaus 
conta com 81 locais ofertan-
do primeira, segunda, terceira 
e quarta dose da vacina. Os 
endereços das unidades, ho-
rários de atendimentos e va-
cinas disponíveis podem ser 
consultados no site da Semsa 
(semsa.manaus.am.gov.br) ou 
pelas redes sociais da Secre-
taria: Semsa Manaus no Fa-
cebook, e @semsamanaus no 
Instagram. 

. O magnífico Teatro Ama-
zonas esteve lotado de 
convidados, na noite de 
terça-feira para o espetá-
culo “Encontro das Águas”. 

. Antigo sonho dos irmãos 
Lins de Albuquerque, o 
evento nasceu do dese-
jo dos irmãos Wellington e 
Ademar Lins e seus filhos 

Leandro e Claudia, todos 
cantores, de se apresen-
tarem no principal palco 
de sua cidade, o lendário 
Teatro Amazonas. E foi um 
show incrível. 

. Todos mostrando seus 
talentos. Wellington Lins 
abriu o evento. O charme e 
voz sensacional de Claudia 

Albuquerque, cantora pro-
fissional que mora na Suiça 
encantou com sua inter-
pretação perfeita. Leando 
Lins mostrou seu repertório 
eclético com a modernida-
de de um cantor talentoso. 
Ademar Lins de Albuquer-
que, usando smoking impe-
cável, cantou hits inesque-
cíveis. Noite ótima! 

Encontro das Águas
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Levantamento do Kantar 
Ibope Media, realizado em 
maio passado, revela que en-
tre a televisão linear e as pla-
taformas de vídeos on-line, 
79% das pessoas pesquisadas 
preferem as emissoras con-
vencionais. Uma diferença 
bastante significativa.

Demonstra também que em 

2021, mais de 205 milhões de 
pessoas assistiram aos canais 
abertos e Pay TV, e que o tempo 
médio gasto em frente à tela 
foi de 5h37. 

E que a TV é responsável, 
de forma bem intensa, pelo 
maior o consumo de vídeo ao 
longo do dia. Aliás, por aqui, em 
se tratando dos dois serviços, 

uma curva bem importante 
começa a crescer por volta 
das 16h, chega a seu pico às 
21h e atinge números mínimos 
a partir das 2h.

Por fim, para a pergunta 
“quais os devices (dispositi-
vos) preferidos dos brasilei-
ros para consumir vídeos on-
-line?”, 54% disseram preferir 

a TV, 37% os tablets e 8% os 
computadores.

Comprova-se, uma mais vez, 
que a TV linear é, como sempre 
foi, o meio mais buscado pelo 
brasileiro para a sua informa-
ção e entretenimento.

E sem ter que pagar nada 
por isso.

Também muda
Em função das mudanças que a 

Globo promoverá na sua programa-
ção matinal, a Band, também a par-
tir de segunda-feira, fará alterações 
nesta faixa de horário.

Algumas já foram antecipadas por 
aqui.

A novidade
Que o programa do Edu Guedes 

passaria a terminar um pouco antes 
foi falado, assim como a entrada do 
“Jogo Aberto”, da Renata Fan, será 
antecipada em 15 minutos, às 10h45.

A novidade é que entre um e ou-
tro, Edu e Renata, vai entrar um pe-
queno jornal, com 5 ou 10 minutos, 
apresentado por Thaís Dias.

Trabalho bonito
Merece ser destacado o traba-

lho dos jornalistas Marcelo Gomes 
e Rafael Valente na produção dos 
cinco documentários de uma série 

•O Prime Video anunciou a 
produção de “Filho da Mãe”, 
documentário com o último 
trabalho de Paulo Gustavo, 
que faleceu em 2021...

•... Do lançamento do es-
petáculo “Minha Mãe é Uma 
Peça”, em 2006, aos últimos 
momentos do ator, o filme 
mostrará a influência que sua 
mãe Déa Lúcia teve em sua 
vida artística e pessoal...

•... Direção de Susana Garcia.

•Benjamin Back e Fábio Sei-
xas estão entre os finalistas 
do prêmio “Os Mais Queridos 
do Brasil”, na categoria espor-
te, realizado pelo Kwai...

•... A votação vai até o próxi-

mo dia 9...

•...“Estou muito feliz com 
essa indicação”, conta Benja.

•Problema de ordem fami-
liar afastou temporariamente 
Juliano Cazarré das gravações 
de “Pantanal”.

•Na Band, João Guilherme 
tem se interessado em co-
nhecer ainda mais a televi-
são, além do seu trabalho na 
apresentação do “Faustão na 
Band”...

•... Já está sabendo mexer 
com edição, por exemplo...

•... Fora de lá, está ganhan-
do o público com o seu jei-
tão humilde e simpático de  

se colocar.

C´est fini
Fátima Bernardes, nes-

ta sexta-feira, dá adeus ao 
“Encontro”, depois de dez 
anos na sua apresentação, 
e vai agora aguardar o “The  
Voice Brasil”.

Patrícia Poeta assu-
me o posto na próxima  
segunda-feira.

Já no sábado, desta vez no 
“É de Casa”, André Marques 
e Ana Furtado se despedem 
do programa, que, a partir 
do dia 9, terá Maria Beltrão  
no comando.

 Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

crédito Kelly Fuzaro

Divulgação

Brasileiro tem a TV como principal 
meio de informação e entretenimento

especial pelos 100 anos de rádio no 
Brasil.

O programa com Milton Neves, 
emocionante, está disponível no 
Star Plus e com exibição programa-
da na ESPN no dia 26. José Silvério 
será o próximo.

Intervalo
Desfalque importante no depar-

tamento comercial da TV Jovem 
Pan. O diretor Rodolfo Negrão acer-
tou com a Mix e foi embora.

Marcela Marchi, por enquanto, vai 
acumular funções.

Premiada
A brasileira Paola Rodrigues ga-

nhou como melhor atriz no Rome 
Festival Movie Awards, da Itália, pelo 
seu desempenho em “Efeito Place-
bo”, filme ainda inédito no Brasil.

Arthur Moric foi escolhido como 
melhor diretor.

DM
A CNN Brasil está com três ân-

coras afastados por Covid, Daniela 
Lima, Rafael Colombo e Marcela 
Rahal.

A Marcela está negativa, mas 
como é casada com o Colombo, en-
trou na quarentena.

O mais delicado
William Waack também teve que 

se afastar por um rotavirus.

Está sendo acompanhado pelos 
médicos para saber como melhor 
tratar e se recuperar mais rapida-
mente.

A Lista
Nome de filme, série, livro e mú-

sica do Oswaldo Montenegro, ma-
ravilhosa, “A Lista”, na Globo, tão 
aguardada, é aquela com os nomes 
do pessoal que vai ao Catar para a 
Copa do Mundo. Está na fase do 
suspense ainda.

Dizem, pelos corredores, que sai 
na semana que vem.

Desalento
O que se percebe ainda sobre o 

esporte da Globo, é que São Paulo 
perdeu muito espaço nos últimos 
tempos. Nem mesmo o cargo de di-
retor executivo, desempenho pelo 
saudoso Marco Mora, existe mais.

Agora quem toca o expediente é a 
chefia da redação.

Parceria
Record TV e Pluto TV acabam 

de formar parceria para oferecer 
mais de 4 mil horas de programa-
ção, entre quadros e programas.

Este conteúdo, disponibilizado 
nas 24 horas por dia, a semana 
inteira, já pode ser encontrado na 
Pluto TV, Canal 150.

Estreia
O “Canta Comigo Teen” volta 

para sua terceira temporada na 

DIVULGAÇÃO

Record, já a partir deste próximo 
domingo, com Rodrigo Faro e Ti-
ciane Pinheiro.

Na competição, crianças e ado-
lescentes de todo o Brasil, com 
idades entre 9 e 16 anos mostram 
seus talentos vocais em busca de 
um prêmio de R$ 200 mil.

Primeiros trabalhos
O Paramount+ deu início às fil-

magens de “Marcelo, Marmelo, 

Martelo”, nova série infantil ori-
ginal, que é baseada no livro da 
renomada escritora Ruth Rocha. 
Esta é a primeira vez que ela, 
Ruth, autoriza que seus perso-
nagens sejam retratados no au-
diovisual.

No elenco: Enzo Rosetti, Davi 
Martins, Lara Capuzzo,  Rihanna 
Barbosa, Priscila Sol, Oscar Filho, 
Antoniela Canto, Theo Werneck e 
Karin Hils.
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VENDO CASA 

 
BAIRRO: CACHOEIRINHA 
VENDE-SE UMA CASA NO BECO AYRÃO N° 2369 CASA  04. 
 
VALOR A COMBINAR. 
 
CONTATO: ALICE -  99449-9191  
  

 


