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Manifestação na FEI teve 
funcionários como reféns
Informação foi dada com 
exclusividade para o Em 
Tempo por uma funcio-
nária do órgão. Manifes-
to pedia saída do dire-
tor-presidente do órgão, 
Zenilton Mura

Maiara Ribeiro

Uma manifestação organizada 
por indígenas representan-
tes dos povos tradicionais 
no Amazonas, que acontece 

desde domingo (3) na Fundação Es-
tadual do Índio (FEI), localizada na 
Avenida Torquato Tapajós, bairro San-
ta Etelvina, Zona Norte de Manaus, 
fez funcionários de reféns, segundo 
revelou uma funcionária do órgão ao 
Em Tempo. 

Segundo ela, os indígenas estão fa-
zendo os funcionários da instituição 
como reféns desde às 8h da manhã.

De acordo com as informações da-
das pela funcionária, os indígenas che-
garam ao local e logo trancaram fun-
cionários nas salas da fundação, mas 
afirmaram que não queriam machucar 
ninguém, só queriam a exoneração de 
Zenilton Mura. Os manifestantes estão 

acampados no prédio e tudo indica que 
ficarão por lá até que seja dada uma 
resposta do governador do Amazonas.

“O que acontece é que eles que-
rem a demissão do presidente para 
assumir um que eles decidiram que 
seja o presidente. Mas, a gente sabe 
que não funciona assim. Então, eles 
mantiveram a gente (como refém) o 
dia inteiro e por volta de 13h já tinha 
acabado a água e a gente não almoçou. 
Nisso, eles falaram que iriam liberar a 
gente aos poucos e assim aconteceu”, 

relatou a funcionária.
Procurado pela reportagem, o pre-

sidente da entidade se recusou a res-
ponder sobre o assunto e afirmou 
que as manifestações não passam de 
ataques políticos contra ele.

Pedidos
Entre as reivindicações, manifes-

tantes pedem a exoneração do atual 
presidente, Zenilton de Souza, da etnia 
Mura. Os manifestantes afirmam que 
não há respostas para as solicitações 

REPRODUÇÃO

Suspeito por 
atentado é 
capturado

ATENTADO

Horas depois do aten-
tado que deixou pelo me-
nos 6 pessoas mortas e ao 
menos 24 feridas, nesta 
segunda-feira (4),  a po-
lícia prendeu o suspeito. 

Durante a parada de 4 
de Julho (dia da indepen-
dência dos Estados Uni-
dos) na cidade Highland 
Park, perto de Chicago, 
um homem identificado 
como Robert E. Crimo 
III, de 22 anos, efetuou  
os disparos.

Segundo as autorida-
des, aparentemente o 
atirador estava em um 
telhado quando fez os 
disparos. Um fuzil foi en-
contrado e apreendido. 

O desfile foi interrom-
pido cerca de 10 minu-
tos depois de começar, às 
10h (hora local), quando 
começou um ruído que 
soava como tiros.

O prefeito pediu para 
que as pessoas fiquem 
dentro de casa. Ele afir-
mou que o FBI está au-
xiliando no trabalho  
da polícia.

Registro foi feito de maneira furtiva pela funcionária. Representantes querem a saída de Zenilton Mura, que já foi acusado de estupro

de projetos e demandas, mesmo que 
recursos tenham sido aprovados para 
os povos. Os recursos mencionados 
são os R$ 10 milhões liberados pelo 
Governo do Amazonas em fevereiro 
deste ano.

Zenilton Mura assumiu a fundação 
em dezembro de 2021 e, em março 
de 2022, foi acusado por estuprar 
uma pesquisadora de 31 anos. A vítima 
registrou boletim de ocorrência no 20° 
Distrito Integrado de Polícia (DIP), no 
dia 9 de março.
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Traficantes irritados
De acordo com a Folha, os 

traficantes de drogas, que ex-
ploram a pesca ilegal na região, 
estão cada vez mais “irritados” 
com a presença das forças de 
segurança em Atalaia.

Membros da organização in-
dígena Univaja dizem ser ques-
tão de tempo a ocorrência de 
novos casos de violência no 
Javari.

“Aqui, nesta faixa de frontei-
ra, tudo pode acontecer. Uma 
região onde reinam atividades 
ilícitas. Tudo isso faz com que 
a gente viva inseguro neste 
momento, e não dá para hoje 
esquecer o que aconteceu on-
tem”, afirma Manoel Chorimpa, 
da Univaja.

Maior fiscalização
Darci Marubo, que participou 

ativamente da luta pela demar-
cação da Terra Indígena Vale do 
Javari na década de 1990, de-
fende o fortalecimento da fis-
calização das entradas da terra 
indígena para evitar a invasão 
da área pelos narcotraficantes.

“Eu tenho 56 anos, mais da 
metade da minha vida é lutar. 
Quando demarcamos essa ter-
ra, fomos ameaçados de mor-
te pelo narcotráfico, passei um 
ano sem sair de casa. Hoje, eu 
entro num bar e sinto medo. Que 
país é esse onde não posso viver 
por igual e com dignidade?”, 
disse Darci a Folha.

Pascarelli de volta
O desembargador Flávio 

Humberto Pascarelli Lopes 
assumiu ontem, pela segunda 
vez, o cargo de presidente do 
Tribunal de Justiça do Amazo-
nas (TJ-AM).

Ao lado da desembargadora 
Maria das Graças Figueiredo, 
Pasca vai dirigir a instituição em 
“mandato tampão” que se en-
cerrará em 2 de janeiro de 2023.

O desembargador Ernesto 
Anselmo Queiroz Chíxaro é o 
novo corregedor-geral de Jus-
tiça da Corte.

Certame da Semsa
A Prefeitura de Manaus di-

vulgou ontem, no site da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), o 
resultado final do concurso da 

Semsa referente aos cargos de 
nível superior (Especialistas em 
Saúde) e nível fundamental (As-
sistente em Saúde).

Os interessados devem aces-
sar o link https://bit.ly/concur-
sosemsaedital002.

Sobre os cargos de níveis mé-
dio e médio técnico (Assistente 
em Saúde), cujas provas foram 
realizadas no dia 5 de junho, a 
publicação do gabarito defini-
tivo da prova objetiva ocorrerá 
no dia 14 de julho.

Terror nos rios
Em entrevista a uma rede de 

televisão da capital,  transpor-
tadores de cargas denunciaram 
o aumento das ações violentas 
dos chamados “piratas” dos rios 
disfarçados de homens da Ma-
rinha do Brasil. 

Segundo o presidente do Sin-
dicato das Empresas de Na-
vegação Fluvial do Amazonas 
(Sindarma), Galdino Alencar, os 
prejuízos dos transportadores, 
que envolvem principalmente 
gás e combustíveis,  já ultrapas-
sam R$ 40 milhões.

Galdino afirma que os rios 
Amazonas e Madeira são as áre-
as mais visadas pelos “piratas” 
que agem sem ser incomodados 
em virtude da total insegurança 
nos rios.

Galdino alerta para o desabas-
tecimento de combustíveis que 
pode afetar os estados do Ama-
zonas, Pará, Roraima, Rondônia 
e Acre por causa dos assaltos 
constantes às embarcações.

Madeireiros
Pesquisa da Rede Simex, que 

reúne as instituições ambientais 
Imazon, Idesam, Imaflora e ICV, 

constatou a falta de transparên-
cia sobre a atividade madeireira 
na Amazônia entre 1980 e 2020 
em nove estados da região.

Com uma década de implanta-
ção, a Lei de Acesso à Informação 
(LAI) é ignorada, de forma par-
cial ou total, nos seguintes es-
tados: Acre, Amazonas, Amapá, 
Maranhão, Roraima, Rondônia, 
Tocantins, Pará e Mato Grosso.

Rondônia e Amazonas são os 
estados que mais concentram 
extração de madeira na Ama-
zônia. 

Rozenha na FAF
O empresário e ex-vereador 

Ednailson Rozenha é o novo 
presidente da Federação Ama-
zonense de Futebol (FAF).

Ele foi eleito ontem em eleição 
ocorrida na sede do Tribunal de 

Justiça Desportiva do Amazo-
nas (TJDAM) sob o comando 
do presidente do Esporte Clube 
Tarumã, Ademir Maquiné.

Rozenha obteve 70% de apoio 
dos clubes de futebol profissio-
nal do Amazonase e 100% das 
ligas presentes na assembleia 
de ontem. 

Gestão de Riscos
A Câmara Municipal de Ma-

naus (CMM) formou, na sexta-
-feira (1º de julho), mais de 50 
alunos nos cursos presenciais 
de Introdução à Gestão e Gestão 
de Riscos. 

As especializações são ofer-
tadas pela Escola do Legisla-
tivo Vereadora Lea Alencar, 
através do Programa Escole-
gisCMM, lançado em dezem-
bro de 2021 pelo presidente da 
Casa Legislativa, vereador David  
Reis (Avante).

Clima de tensão e insegurança
no extremo oeste do Amazonas

Um mês após o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, o clima ainda é de tensão, medo e 
insegurança em Atalaia do Norte, município com mais de 20 mil habitantes, situado na chamada Tríplice Fronteira, no ex-
tremo oeste do Amazonas.

Em matéria assinada na Folha de São Paulo, o jornalista João Gabriel, que acompanhou a recente visita de uma comitiva de 
deputados e senadores a Atalaia, relata que pouco mudou no município após as mortes de Bruno e Dom, apesar da presença 
das forças do Exército, da Polícia Militar e Polícia Federal.

Conforme Gabriel, a ação do aparato militar garante a segurança apenas na cidade de Atalaia, enquanto o clima é de ver-
dadeiro terror nas regiões rurais do Vale do Javari, especialmente no Rio Itaquaí, onde houve as mortes e onde são fortes 
as operações do crime organizado na exploração da pesca ilegal e de outros ilícitos.

 Ao Ministério Público que, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), 
pediu nesta segunda-feira (4/7) que o tribunal proíba o governo federal de 
furar o teto de gastos. Na semana passada, o Senado aprovou uma proposta 
que permite que Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, gaste R$ 41 bilhões 
e burle a regra fiscal do teto de gastos imposta pela Constituição. O texto 
deve ser votado pela Câmara nesta semana. É uma verdadeira farra com o 
dinheiro público. A conta vai chegar para o bolso dos brasileiros.

 Às tentativas de atividades de garimpo em áreas protegidas do 
Amazonas. O Ministério Público Federal respondeu à denúncia 
feita pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) 
sobre a permanência de balsa e draga garimpeira na Reserva 
Extrativista (Resex) na calha do rio Juruá, entre os municípios de 
Carauari e Juruá. Além do garimpo, a região também sofre com 
pesca clandestina e extração ilegal de madeira. 

DIVULGAÇÃO BRUNO KELLY/AGÊNCIA AMAZÔNIA REAL

DIVULGAÇÃO

Aplausos Vaias
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O Brasil em estado 
de emergência  

A incompetência, a corrup-
ção, o autoritarismo, o pa-
trimonialismo, a política do 
ódio e a luta fratricida de 
grupos políticos levam o Bra-
sil a terminar o ano de 2022 
em estado de emergência, na 
“UTI” dos absurdos, uma de-
monstração de como as de-
cisões erradas fazem muito 
mal ao país.

Há treze anos, por exemplo, 
o país não tem crescimen-
to econômico. A miséria tem 
crescido, a inflação avançou, o 
desemprego continua grande, 
a política do “toma lá dá cá” 
ficou mais exposta, a máqui-
na pública ficou mais cara 
e o Congresso Nacional está 
a todo vapor aprovando leis 
para livrar malfeitores.

Nesse período, o Brasil 
foi governado por partidos 
e políticos de ideologia de 
esquerda (Dilma), de centro 
(Michel Temer) e de direita 
(Bolsonaro), com desastres 
econômicos e sociais, cau-
sados por decisões políticas. 
Agora, o Congresso Nacional 
corre para aprovar a Proposta 
de Emenda Constitucional - 
PEC do Estado Emergência, 
com forte apelo eleitoral e 
uma tentativa de salvar o ano 
de 2022 que caminha para 
uma retração econômica.

Segundo o site do Senado 
Federal, entre os benefícios 
trazidos pela PEC do Estado 
de Emergência, que durará 
até o final do ano, com gas-
to de recursos estimado em 
R$ 41,25 bilhões, estão: a ex-
pansão do Auxílio Brasil e do 
vale-gás de cozinha; a criação 
de auxílios aos caminhonei-
ros e taxistas; a gratuidade 
de transporte coletivo para 
idosos; a concessão de crédi-
tos tributários para o etanol; 
e para reforçar o programa 
Alimenta Brasil.

O Estado de Emergência, via 
PEC, objetiva, também, driblar 
o teto de gastos definidos 
pela Lei de Responsabilida-

de Fiscal, inclusive, para um 
governo no fim de mandato; 
e os impedimentos impostos 
pela legislação eleitoral que 
visa o equilíbrio na disputa 
eleitoral entre os candidatos, 
pois o estado de emergência 
é uma excepcionalidade.

Nos últimos treze anos, 
aconteceram crises econô-
micas internacionais, pande-
mia de Covid-19 e conflitos 
políticos internos, com mu-
danças de investimentos do 
capital internacional, com o 
impedimento da Presidência 
da República, com mortes de 
milhares de pessoas por Co-
vid-19 e com prisões de polí-
ticos por membros do Poder 
Judiciário. Mas será que isso 
tudo é responsável pela grave 
situação do país?

A maioria do eleitorado bus-
cou acertar, nas últimas déca-
das. Votou em candidatura de 
esquerda, de centro e de direi-
ta. Votou em políticos jovens e 
em políticos antigos. Votou no 
discurso do novo, no discurso 
do diferente, no discurso da 
antipolítica e no discurso do 
combate à corrupção. Novos 
quadros políticos foram elei-
tos para as casas legislativas. 
Então, por que estamos nessa 
situação?

É preciso ir fundo nas raízes 
do Brasil. Entender o país de 
ontem e de hoje. Um Brasil de 
tradição autoritária, elitista, 
violenta, excludente, precon-
ceituosa, intolerante e ma-
chista que está na política, 
na econômica, nas religiões 
e nas relações entre pessoas 
no cotidiano.  

Novas eleições em 2022, 
bandeiras, bandeirolas e ve-
lhas narrativas estão nas ruas 
e nas casas. O Estado de Emer-
gência, em plena eleiçao, pode 
ser o estágio terminal de um 
período e até de uma tradição 
para que haja o início de novos 
tempos. Talvez... um dia o Bra-
sil poderá ser um país melhor 
para qualquer brasileiro viver.

“Temos que ter responsabilidade para apurar com critério”
Daniella Marques, nova presidente da Caixa, sobre as denúncias contra seu antecessor

TSE flana o mês inteiro em pleno ano eleitoral

Ninguém tasca
No STF, cinco ministros “tra-

balharão durante o recesso”. 
Isso impede decisões de ur-
gência da presidência sobre 
processos que relatam. 

Caxias em ação
Juram que irão trabalhar 

no recesso André Mendonça, 
Cármen Lúcia, Ricardo Lewan-
dowski, Alexandre de Moraes 
e Gilmar Mendes.

Ninguém é de ferro
Toffoli, Luís Barroso, Edson 

Fachin e Nunes Marques vão 
viajar, por isso, no recesso, 
questões urgentes podem ser 
decidias pelo presidente.

Plantões quinzenais
No Supremo e demais tribu-

nais, o presidente e o vice se 
revezam em plantões quinze-
nais. O plantão do ministro Luiz 
Fux começa no dia 17.

Hostilidades de Guedes 
criam ‘climão’ no governo

Atitudes hostis de Pau-
lo Guedes (Economia), agora 
contra Carlos França (Rela-
ções Exteriores), ajuda a piorar 
o clima no governo Bolsona-
ro. França tem sido alvo de 
“plantações”, atribuídas por 
diplomatas a Guedes, após o 
Itamaraty não avalizar a ade-
são do Brasil a documento 
da OCDE, sobre a guerra da 
Ucrânia, sem questionar. Gue-
des, que já teve embates com 
colegas como Roberto Campos 
Neto (Banco Central), prega 
obediência cega para agilizar 
o ingresso do Brasil na OCDE.

Manada, não
O tzar da economia não sabe 

que a diplomacia brasileira, 
admirada em todo o mundo, 
jamais aderiu a documentos 
sem negociar seus termos.

Repetindo 
Guedes atribui a França a 

visita oficial à Rússia. Acerta-
da em dezembro, a visita em 
fevereiro coincidiu com o agra-
vamento da crise na Ucrânia.

Sabe da nada
Paulo Guedes disse que ‘sa-

bia’ da invasão após livro sobre 
Putin. “Recomendo, tem em 
português”, provocou França, 
que domina meia dúzia de idio-
mas.

Coligação PCC-PT
O deputado Carlos Sampaio 

(PSDB-SP), que também é pro-
curador, vai protocolar pedido 
de CPI para investigar novas 
denúncias de Marcos Valério à 
Policia Federal. O ex-tesourei-
ro do mensalão do governo Lula 
confirmou a aliança de petistas 
com organizações criminosas 
tipo PCC.

Coisa de quadrilha
Além de reforçar as suspeitas 

de que Celso Daniel, prefeito de 
Santo André foi morto por quei-
ma de arquivo, Marcos Valério 
revelou à PF haver movimen-
tado mais de R$100 milhões de 
dinheiro sujo do PT.  

Ninguém merece
Ao defender a PEC que limita 

recursos em ações no STJ, a 
deputada Bia Kicis (PL-DF) deu 
números: a Corte julgou 3.711 
em 1989, primeiro ano do STJ, 
passou para 128.042 em 1999 
e, em 2021, chegou a 560.405.

Queimadas na Europa
Não ganhou destaque nas 

manchetes os mais de 100 
focos de incêndio registrados 
na Itália, ontem (4). Na Grécia, 
foram 52 focos de incêndio em 
24h. É que, lá, as florestas e 
chefes de governo têm outro 
nome.

Tem consequência?
A nova foto falsificada, pu-

blicada por Lula, com pessoas 
multiplicadas artificialmente 
em Salvador, devolveu à tona a 
discussão: a Justiça Eleitoral, se 
é cega mesmo, considera fake 
news uma foto adulterada?

Ativismo imparável
Tem jornalão que garante 

que o STF “evitou” a posse da 
nova presidente Rosa Weber 

na semana do 7 de setembro 
por “receio de atos de teor 
golpista”, mesmo com o fim do 
mandato do antecessor dia 10, 
sábado.

Dados (reais) são outros
O presidente da China, Xi Jin-

ping, foi a Wuhan, epicentro da 
pandemia, afirmar que a polí-
tica de fechamento total das 
cidades para conter o vírus foi 
“correta e eficaz”. Atualmente 
é o único país que ainda faz 
‘lockdown’.

‘Selo de aprovação’
A Comissão de Direitos Hu-

manos do Senado reuniu “es-
pecialistas” para falar de urna 
eletrônica. Entre eles, Valeir 
Ertle, representante da CUT e 
bacharel em Direito, para quem 
o sistema eleitoral é “super 
confiável”.

Pensando bem...
...se fotos adulteradas não 

são fake news, memes não são 
atos antidemocráticos.

PODER SEM PUDOR

Homem de visão
Penalizado com o ostracismo 

e admirador do estilo do ex-
-presidente, o jornalista Boris 
Casoy marcou uma visita por 
telefone, mas Jânio foi logo 
avisando que estava “cego”. Ao 
chegar, viu Jânio de uma cadei-
ra falar alto: “Viva o jornalista 
Casoy!” Boris estranhou ter 
sido “reconhecido” por alguém 
que dizia estar cedo, mas logo 
Jânio explicou: “Não enxergo, 
mas vejo sombras, e a sua é 
inconfundível!”

Carlos Santiago A produção de piadas prontas no Brasil continua inesgotável: em pleno ano eleitoral, o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não abriu mão do recesso de meio do ano, garantindo 
folga remunerada a suas excelências. A folga começou quando faltavam 90 dias para a 
eleição. O TSE já comunicou a chamada “suspensão dos prazos processuais” durante o 
recesso, todo o mês de julho, até o dia 31. Que vergonha.

Cláudio Humberto
Drummond de Andrade
Em carta que viralizou nas redes sociais no último final de 

semana, a família do escritor Carlos Drummond de Andrade 
manifestou grande indignação com a concessão da Medalha 
Biblioteca Nacional — Ordem do Mérito do Livro, da Biblioteca 
Nacional, ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Para 
a família, a homenagem “é um verdadeiro deboche”.

Sabe-se que a medalha é concedida a autoridades e inte-
lectuais que contribuíram para o universo da literatura, tal 
como Drummond, agraciado com a honraria em 1985 pelo 
muito que fez pela literatura brasileira e universal, como bem 
demonstram obras poéticas do mais alto valor como “A Rosa 
do Povo”, “E Agora, José ?” e “Alguma Poesia”.

Diz a carta dos familiares do maior poeta da língua brasi-
leira: “Diante desse verdadeiro deboche, a família de Carlos 
Drummond de Andrade vem a público lembrar que o poeta 
recebeu a homenagem quando a Biblioteca Nacional era 
dirigida pela escritora Maria Alice Barroso, nome respeitável 
que honrou e engrandeceu a Casa”.

Segundo os familiares, na época em que Drummond rece-
beu a medalha, os tempos eram outros e foi de especial re-
levância a participação da ex-diretora da Biblioteca Nacional, 
Maria Alice Barroso no incentivo a Assembleia Constituinte e 
nas lutas pelas “Diretas Já”, movimento que em 1984 agitou 
o país com a nobre causa do retorno à democracia.

Para os Drummond de Andrade, a homenagem, neste ano 
de 2022, a Daniel Silveira, inverte valores pelo fato de o 
parlamentar ter sido condenado, em abril passado, pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal) a 8 anos e 9 meses de prisão, 
em regime inicial fechado, por ataques antidemocráticos aos 
membros da principal Corte de Justiça do país.

Advogado, sociólogo e cientista político

 Com André Brito e Tiago vasconcelos
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Prévias do PSOL são marcadas por tumulto e ‘atos de selvageria’

A cerimônia de posse  
aconteceu de forma híbri-
da no Teatro Amazonas

A posse dos desembargadores 
Flávio Pascarelli, Maria das 
Graças Figueiredo e Ernesto 
Anselmo Chíxaro para os car-

gos de presidente, vice-presidente 
e corregedor-geral do Tribunal de 
Justiça (TJAM), respectivamente, 
aconteceu nesta segunda-feira (4). 

No evento, o prefeito de Manaus 
David Almeida prestigiou a celebra-
ção que aconteceu de forma híbrida, 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Membros do partido protagonizaram cenas de violência no evento 

Gabriela Brasil

Durante evento de prévias do 
PSOL, que aconteceu neste sába-
do (4), para decidir o candidato do 
partido para a vaga de governador, 
um grupo de treze filiados iniciou 
um tumulto que terminou em bri-
ga. A confusão iniciou, conforme 
dirigentes, quando os apoiadores 
da advogada e pré-candidata Na-
tália Demes descobriram que ela 
não era filiada do PSOL- Amazo-
nas, logo não poderia se candidatar 
ao pleito.

O anúncio de que Natália De-
mes não poderia participar das 
prévias, assim como também se 
inscrever como candidata para 
governo do estado, aconteceu na 
sede do Rio Negro Clube, loca-
lizado no Centro de Manaus. A 
impossibilidade de Natália Demes 
se lançar como candidata aconte-
ce justamente porque ela é filiada 
do PSOL-Paraná e não ao PSOL-
-Amazonas, local onde deseja  
participar da eleição. 

Anteriormente, no início do mês 
de junho, Natália Demes anunciou 
sua pré-candidatura para o gover-
no do Amazonas, e que disputaria 
o cargo contra outros colegas do 

partido. Em suas redes sociais, se 
apresentou ao público como pré-
-candidata e declarou: “agora você 
em escolha”.

Já na reunião deste sábado (4), 
ao saberem que apenas os nomes 
de Marcelo Amil e Hebert Ama-
zonas estavam registrados como 
inscritos, e que Natália não era 
filiada ao PSOL-AM, o que a tor-
nava inelegível, os apoiadores de 
Natália Demes iniciaram atitudes 
que, segundo a nota divulgada por 
Amil e Hebert, se caracterizavam 
como “atos de selvageria”.

“Assumiram uma postura de 
agressividade que culminou em 
atos de selvageria. É inadmissível 
que no PSOL, um partido com his-
tória e tradição democrática, um 
grupo de treze filiados tente impor 
sua vontade sem ouvir ninguém da 
militância que constrói o partido”, 
disseram em nota. 

Também afirmaram que não 
aceitarão que o partido seja leva-
do por “incompetentes que não 
sabem sequer quando alguém 
é filiado ao partido ou não”, e 
complementaram que “ o PSOL 
é patrimônio da luta da classe 
trabalhadora”.

A presidente do PSOL-AM, 

Rosilane Guimarães de Almeida, 
também se manifestou em re-
lação ao caso. Em nota, Rosilane 
afirmou que a confusão realizada 
pelos apoiadores da pré-candi-
data visou atrapalhar os debates 
determinado pela executiva na-
cional. Também ressaltou a falsa 
denúncia de violência por uma das 
filiadas, e outros casos de violência.

“Culminou em episódios la-
mentáveis onde vimos uma filia-
da simulando ter sido agredida, 
agressão desmentida por ima-
gens, vimos um filiado agredindo 
com um soco um idoso de 62 anos, 
vimos um filiado jogando uma ca-
deira que atingiu uma filiada negra, 
mulher, soropositiva”, observou.

Em nota, Rosilane cita outros 
comportamentos negativos do 
mesmo grupo que iniciou as agres-
sões, como o rombo de mais de R$ 
34 mil, que prejudica as finanças 
do partido.

“Estas atitudes ofendem o que 
está escrito em nosso estatuto e 
ofendem os valores pelos quais 
o PSOL luta. Não tolerarei esses 
absurdos. Orientei os filiados agre-
didos que me procuraram a toma-
rem as medidas jurídicas cabíveis”, 
afirmou.
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no Teatro Amazonas, e desejou votos 
de sucesso.

“Eu desejo êxito e sucesso ao 
nobre desembargador Pascarelli, à 
desembargadora Maria das Graças 
e ao desembargador Chíxaro, nesse 
novo mandato mais curto. Porém, 
eu quero aqui desejar a eles um 
bom mandato de boas realizações e 
conquistas ao TJ”, enfatizou Almeida.

A gestão do mandato-tampão vai 
substituir a atual administração, que 
tem à frente o desembargador Do-
mingos Chalub, na presidência, e as 
desembargadoras Carla Reis e Nélia 
Caminha Jorge, na vice-presidência 
e Corregedoria-Geral de Justiça, res-

CONFLITO INTERNO

 

pectivamente. Ficarão à frente do 
órgão entre 4 deste mês e 1º de janeiro 
de 2023, quando novos dirigentes 
terão o mandato convencional de 
dois anos. 

“É com grande contentamento que 
retorno à presidência do Tribunal de 
Justiça deste Estado com a convicção 
de que até aqui, muito já foi feito. 
Assim, pretendo prosseguir com mo-
tivação, transparência e foco, visan-
do sempre as melhorias necessárias 
para possibilitar o fortalecimento da 
cidadania e do estado democrático 
de direito”, destacou o desembarga-
dor Pascarelli, durante a solenidade 
que contou com a presença de au-

toridades políticas, conselheiros e 
auditores.

Novos dirigentes
Flávio Pascarelli foi promovido ao 

cargo de desembargador em 2008, 
assumiu como vice-presidente do 
TJ-AM no mandato-tampão entre 
setembro de 2009 a abril de 2010. 
Foi corregedor-geral do TJ-AM de 
2014 a 2016, e exerceu o cargo de 
presidente da corte, de 2016 a 2018.

Em 2004, Graça Figueiredo foi pro-
movida por merecimento ao cargo de 
desembargadora do TJ-AM, integrou 
comissões de concursos públicos de 
servidores do Judiciário e de ser-

ventias extrajudiciais. Em 2014 foi 
eleita presidente do TJ-AM. Tam-
bém já presidiu a Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção Internacional 
do Amazonas (Cejaia) e atuou como 
coordenadora-geral dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais do Es-
tado do Amazonas.

Anselmo Chíxaro foi aclamado em 
2017, ao cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça do Amazo-
nas, pelo critério de antiguidade; 
e de 2017 a 2018 exerceu a fun-
ção de ouvidor judiciário do Tribu-
nal de Justiça do Amazonas, e de 
2018 em diante assumiu a direção  
do Fórum.

David Almeida participa  
de posse de dirigentes do TJAM

  

 Personalidades políticas do Ama-
zonas compareceram ao evento de 
posse da nova administração do 
Tribunal de Justiça do Amazonas 
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Presidente Bolsonaro critica 
governadores do Nordeste Caixa 

afasta vice-
presidente 

Presidente voltou a 
criticar governadores 
da Região Nordeste 
que não reduziram 
cobrança do ICMS

DIVULGAÇÃO

ESCÂNDALO

A nova presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Daniella Marques, afirmou 
nesta segunda-feira em 
entrevista à GloboNews 
que afastou o vice-presi-
dente de logística, Anto-
nio Carlos Ferreira, e seis 
funcionários vinculados à 
presidência do banco após 
o escândalo de assédio se-
xual na instituição revelado 
na semana passada.

O escândalo envolve o 
ex-presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães, que renun-
ciou na semana passada, e 
foi revelado pelo site Me-
trópolis, que afirmou que o 
executivo é alvo de investi-
gação sigilosa do Ministério 
Público Federal por conta 
de múltiplas denúncias de 
assédio sexual durante seu 
mandato no banco.

“O vice-presidente de lo-
gística será realocado para 
outra área….e hoje de ma-
nhã afastamos o chefe de 
gabinete (da presidência) 
e cinco consultores”, dis-
se Marques na entrevista. 
Ela explicou que pediu o 
afastamento de todas as 
pessoas que “possam estar 
envolvidas nas denúncias” 
e para preservar a ima-
gem da instituição após  
o escândalo. 

Na sexta-feira (1), o vice-
-presidente de negócios 
de atacado, Celso Leo-
nardo Barbosa, também  
foi afastado. 

Segundo ela, “é natural” 
uma nova presidência alterar 
os cargos de confiança para 
iniciar a sua gestão e para 
isolar o dia a dia dos negócios 
do banco das denúncias.

“Este movimento (de 
afastamento de pessoal), 
por ora, está feito”, disse a 
executiva, afirmando que 
tem “liberdade total” da 
Presidência da República 
para “fazer o que é correto”

Amazônia, o entretanto e o finalmente 
Falta comunicação e o saudá-

vel hábito da repartição na Arit-
mética inteligente que transfor-
ma a divisão de habilidades na 
multiplicação de novas opor-
tunidades de emancipação das 
cadeias de dependência que nos 
impõe imobilização. 

A Amazônia segue na berlinda 
mundial dos questionamentos 
enquanto a economia regional, 
em clima de finalmente no que 
se refere ao estado do Amazo-
nas, tem um alvo nas costas, que 
provoca impulsos predatórios e 
de agressão. Um jogo que não 
precisamos jogar, principalmen-
te contra quem só está disposto 
a denegrir. Com efeito, tem sido 
pouco eficaz a querela sobre a 
economia da Zona Franca de 
Manaus, sua defesa e neces-
sidade de persuadir daqueles 
que nos satanizam e, sequer, se 
dispõem a nos ouvir. Como se 
tivéssemos algo a ocultar. Não 
há. Precisamos levar adiante 
aquilo que sabemos fazer: ge-
rar mais de 500 mil empregos, 
renda, tributos e oportunidades, 
sem deixar de prestar contas ao 

contribuinte, do qual utilizamos 
menos de 8% do bolo de incen-
tivos fiscais. 

Independência fabril 
E quais são as condições de 

que precisamos para aprimorar 
o processo produtivo no sentido 
de conferir inovação tecnológica 
que nos permita reduzir, drasti-
camente, a dependência local e 
continental da cadeia asiática de 
suprimentos? Uma das estraté-
gias é aproveitar o ambiente das 
entidades de classe, no nosso 
caso, a indústria, para solidificar 
parcerias em ações produtivas. 
Foi o que fizemos em Manaus, 
em 2020, para enfrentar a pan-
demia e resguardar a economia. 
Afinal, ela não se acabou mas 
deixou lições que não pode-
mos desperdiçar. Uma delas é 
conhecer, cooperativamente, o 
que fazem nossos vizinhos de fá-
brica. Foi assim que aprendemos 
a produzir EPIs, álcool em gel, 
respiradores e também pesqui-
sadores que, diante do desafio, 
puseram suas habilidades em 
ação, incluindo as desconheci-

das e as deixadas de sobreaviso 
para eventuais emergências. 

Capacidade instalada 
Muitos de nós desconhecía-

mos a capacidade fabril instalada 
no polo industrial de Manaus. 
Provavelmente muitos supri-
mentos que paralisaram nossas 
fábricas poderiam ser produzi-
dos em casa, sem muito mistério 
ou complicação. Falta comunica-
ção e o saudável hábito da re-
partição na Aritmética inteligen-
te que transforma a divisão de 
habilidades na multiplicação de 
novas oportunidades de emanci-
pação das cadeias de dependên-
cia que nos impõe imobilização. 

Por ordem no coreto 
Na correria, talvez, não nos so-

bre tempo para formatar saídas 
ou buscar alternativas que certa-
mente existem e estão à disposi-
ção. Precisamos, apenas, organi-
zar o coreto da mobilização geral. 
Temos as entidades de classe, 
as autarquias e instituições de 
ensino, pesquisa e serviços, tanto 
da própria indústria como aque-

las que o setor privado financia, 
como é o caso da UEA, Univer-
sidade do Estado do Amazonas, 
para quem precisamos contar a 
colaboração de que precisamos, 
o perfil tecnológico que são de-
mandados para contratação e 
integração de propósitos. 

Tecnologia e tecnólogos 
Essa cooperação institucional 

e funcional, no caso da UEA, 
tem clara motivação e razão de 
ser movimentada. Afinal, se as 
empresas passam a ser mais 
produtivas e a planta industrial 
mais adensada e diversificada, 
mais recursos a Lei determina 
que sejam repassados aos campi 
da instituição. A modalidade de 
especialistas tecnólogos, dese-
jável em muitas áreas, nos per-
mitiria sofisticar nossas cadeias 
produtivas e adensar sua inte-
ração com os segmentos com-
plementares do setor produtivo. 

Planejamento holístico 
Um exemplo que salta aos 

olhos, e que é preciso aplaudir, 
são estes dois anos de atuação 
da equipe da Suframa, a supe-

rintendência, seus adjuntos e o 
corpo técnico propriamente dito. 
Eles estão planejando, progra-
mando e agindo holisticamente, 
ou seja, com visão da totalidade 
do setor produtivo nos três ni-
chos de geração de negócios e 
oportunidades sem desconec-
tar das demandas do contexto 
social e cuidados ambientais. E 
não há outro jeito de defender a 
discreta compensação fiscal de 
que precisamos para encarar os 
embaraços que nos engasgam na 
infraestrutura sem competitivi-
dade e que nos atrasa. 

Ordem e prosperidade 
Por fim, se não basta ter a 

Lei a nosso favor, que sejam 
considerados os riscos das ati-
vidades crescentes e insistentes 
que florescem à margem da Lei 
e buscam desacatar a ordem vi-
gente. Nossa proposta conjunta 
e irrefutável tem tudo para se 
sobrepor, tanto a favor da região 
como em aditamento à ordem 
e à prosperidade nacional, co-
erente e natural, na ótica do 
interesse civil. 

As críticas do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) con-
tra os governadores do 
Nordeste não pararam. 

Nesta segunda-feira (4), em con-
versa com apoiadores no Palácio 
da Alvorada, Bolsonaro criticou 
os governadores que não redu-
ziram o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) sobre os com-
bustíveis: “Na hora de cumprir a 

lei, eles não cumprem”.
A lei à qual o presidente se 

refere é a que limitou a alíquo-
ta do ICMS entre 17% e 18%. A 
proposta foi aprovada pelo Con-
gresso Nacional e sancionada 
por Bolsonaro. 

O texto limita o ICMS sobre 
produtos, como energia elétrica, 
combustíveis, comunicações e 
transportes coletivos, que pas-
sam a ser classificados como 
essenciais e indispensáveis, o 
que proíbe estados de cobrarem 
taxa superior à alíquota geral 
de ICMS.

“A lei mandou diminuir para 
17% o ICMS dos combustíveis dos 
governadores. Pessoal do Nor-
deste está resistindo, entraram 
na Justiça. É o pessoal que diz 
que trabalha para o povo, que diz 

que o pobre tem que ser trata-
do de maneira especial, mas na 
hora de cumprir a lei, eles não 
cumprem”, disparou o chefe do 
Executivo nacional.

Na semana passada, gover-
nadores de 11 estados – nove 
apenas da Região Nordeste – e 
do Distrito Federal protocolaram 
ação no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) contra a lei que dispõe 
sobre a cobrança do ICMS sobre 
combustíveis.

Na ação apresentada ao Su-
premo, os governadores argu-
mentam que a lei implementada 
para limitar o ICMS sobre pro-
dutos como combustíveis, por 
exemplo, representa interven-
ção inédita da União sobre os 
entes da Federação por meio 
da desoneração e apontam que 

a competência para definir as 
alíquotas de tributos estaduais e 
distritais é apenas dos governos 
respectivos.

A proposta foi aprovada pelo 
Senado na quinta-feira (30), e 
ainda precisa ser analisada pela 
Câmara dos Deputados para ser 
promulgada e passar a valer.

Segundo a PEC, o valor do 
Auxílio Brasil, programa social 
que substituiu o Bolsa Família, 
passará de R$ 400 para R$ 600. 
A proposta também prevê zerar 
a fila de beneficiários que ainda 
aguardam a inclusão no progra-
ma social.

O texto também traz a criação 
de voucher de R$ 1 mil para cami-
nhoneiros autônomos e benefí-
cio para taxistas, além de ampliar 
o vale-gás até o fim do ano.

Governadores de 11 estados – nove 
apenas da Região Nordeste – e 
do Distrito Federal protocolaram 
ação no STF contra a lei que dispõe 
sobre a cobrança do ICMS
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O leite está mais caro 
nos supermercados e já 
é vendido a quase R$ 10

O preço do leite deu um 
salto nas últimas sema-
nas e, em alguns super-
mercados, já há marcas 

vendendo o litro por quase R$ 10. 
Este ano, desde janeiro, o leite 
longa vida ficou 28,5% mais caro, 
segundo dados do IPCA-15, que 
mede a inflação até o último dia 
15 de junho. 

Só nos últimos 30 dias, a alta 
foi de 3,45%, bem acima da média 
dos alimentos no período, que 
subiram só 0,25%. 

O período seco de inverno  no 
Sul e Sudeste tradicionalmente 

DIVULGAÇÃO 

faz os preços do leite subirem, 
porque o pasto fica mais escasso, 
prejudicando a produção leiteira. 
Este ano, o La Niña, fenômeno 
climático que acentua a estação 
seca, e a disparada nos preços 
dos combustíveis e fertilizantes, 
por causa da guerra na Ucrânia, 
acentuaram a alta no leite.

Natália Grigol, pesquisadora da 
área de leite do Centro de Es-
tudos Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea),acrescenta que 
os custos de produção estiveram 
em alta nos últimos três anos, 
levando muitos pecuaristas a 
saírem da atividade ou reduzi-
rem investimentos. “Como con-
sequência, a estrutura produtiva 
agora enfrenta dificuldades para 
aumentar a oferta (de leite), e 
os preços ao produtor estão se 
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elevando desde janeiro. Tanto 
a alimentação concentrada (ra-
ção) quanto a volumosa (pas-
tagem) são afetadas pela alta 
de combustíveis e fertilizantes 
— explica.

No campo, segundo dados do 
Cepea, o valor pago ao produtor 
de leite já subiu 20,6% este ano.

“Por uma caixa de leite integral que 
eu comprava por R$ 5 agora tenho 
que pagar quase o dobro. Lá em casa, 
temos quatro crianças que bebem 
leite, mas do jeito que está vou ter 
que arrumar um bezerro. Vai sair mais 
barato — brincou a professora apo-
sentada Maria de Lourdes Vianna,ao 
fazer compras num supermercado 
na semana passada.

Derivados também sobem
Além do leite, derivados do 

produto também sobem com 
força. O queijo subiu 10,25% e a 
manteiga, 9,53% só nos primeiros 
seis meses do ano. 

Chuvas podem trazer refresco 
nos preços

André Braz, coordenador da 
pesquisa de preços da Fundação 
Getulio Vargas, acredita que a 
partir de agosto, com a volta 
das chuvas, os preços do leite 
tendem a dar um refresco. “O 
inverno nas regiões Sul e Sudeste 
é marcado por frio e pouca chuva. 
Esse baixo índice pluviométrico 
não contribui para o floresci-
mento das pastagens. O gado não 
encontra alimento e, por essa 
situação, o volume de leite di-
minui temporariamente, afirma  
André Braz.

Barril de petróleo pode chegar a US$ 380
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A Rússia reduz a produção 
de petróleo em 5 milhões 
de barris por dia (bpd)

 Os preços do petróleo Brent 
podem subir para “estratosféricos” 
US$ 380 o barril no “cenário mais 
extremo” em que a Rússia reduz a 
produção de petróleo em 5 milhões 
de barris por dia (bpd) em retaliação 
a um teto de preço considerado 
pelos países do Grupo dos Sete (G7), 
disseram analistas do J.P. Morgan 
em nota. 

As potências econômicas do G7 
concordaram na semana passada 
em explorar a proibição ao petró-
leo russo que for vendido acima 
de um determinado preço, com o 
objetivo de limitar a capacidade de 
Moscou de financiar sua invasão 
da Ucrânia, a qual Moscou descre-
ve como uma “operação especial”. 
“Um teto de preço de US$ 50 ou 

US$ 60 por barril provavelmente 
serviria aos objetivos do G7 de re-
duzir as receitas do petróleo para 
a Rússia, garantindo que os barris 
continuem a fluir”, disse o banco.

“O risco mais óbvio e provável” é a 
Rússia não cooperar e retaliar com 
uma redução das exportações de 
petróleo, disse, acrescentando que 
Moscou pode cortar a produção em 

até 5 milhões de bpd “sem prejudi-
car excessivamente seu interesse 
econômico. “Dado o alto nível de 
estresse no mercado de petróleo, 
um corte de 3,0 milhões de bpd 
poderia fazer com que o preço 
global do Brent saltasse para 190 
dólares por barril, enquanto no pior 
cenário, um corte de 5 milhões de 
bpd poderia levar o preço do petró-
leo a estratosféricos 380 dólares o 
barril”, disse o J.P. Morgan.

O vice-primeiro-ministro russo, 
Alexander Novak, disse na sema-
na passada que as tentativas de 
limitar o preço do petróleo russo 
podem levar a um desequilíbrio no 
mercado e elevar os preços. O JP 
Morgan também estipulou cená-
rios alternativos nos quais a China 
e a Índia não cooperam com o G7 
no teto de preços, ou a Rússia redi-
reciona totalmente as exportações 
do oeste para o leste, mas perde 
poder de precificação.

Segundo publicação da Bloom-
berg, o Irã determinou diminuir o 
preço de seu petróleo para com-
petir com a China e a Rússia. “O 
Irã está sendo forçado a reduzir o 
preço de seu petróleo cru já ba-
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rato ainda mais à medida que seu 
aliado de topo (Rússia) ganha uma 
posição maior no principal mercado 
chinês”, relata a agência de notícias.  
De acordo com a mídia, a China 
se tornou um destino importante 
para o petróleo da Rússia, enquanto 
Moscou procura manter as expor-
tações depois do início da invasão 
a Ucrânia. “Essa reorientação levou 
a uma concorrência elevada com 
o Irã em um dos poucos merca-
dos restantes para suas entregas 
de petróleo cru, significativamente 
reduzidas pelas sanções impostas 
pelos Estados Unidos”, diz o texto.  
Em maio deste ano, a exportação 
do petróleo russo à China também 
aumentou em um nível recorde, 
com a Rússia suplantando a Arábia 
Saudita como o maior fornecedor 
ao maior importador do mundo. 
Apesar de Teerã ter abaixado seus 
preços do petróleo para se man-
ter competitivo no mercado chinês, 
ainda mantém fluxos de expor-
tação significativos, possivelmente 
em parte devido ao crescimento da 
demanda, já que o governo chinês 
abrandou as restrições referentes 
à Covid-19.

Marinha publica 
edital de 
concurso

CERTAME

Está publicado o edital de abertu-
ra do concurso que oferta dez vagas 
para ingresso no Quadro Técnico 
do corpo de Praças da Armada 
(CP-QTPA/2022), seleção que pre-
para e capacita os aprovados para 
atuarem na operação e manuten-
ção de submarinos e instalações 
nucleares da Marinha do Brasil. Há 
vagas para Manaus.

De acordo com o regulamento 
do concurso, o ingresso no curso 
de formação exige, entre outros 
requisitos legais, ser do sexo mas-
culino com altura mínima de 1,54m 
e máxima de 2,00m, idade entre 18 
e 25 anos e ter concluído o curso 
técnico de nível médio (ou estar 
em fase de conclusão) nas áreas 
de automação industrial, eletroele-
trônica, eletromecânica, eletrônica, 
eletrotécnica, manutenção (auto-
motiva, de máquinas industriais, de 
máquinas navais ou de máquinas 
pesadas), mecânica, mecânica de 
precisão, mecatrônica ou de re-
frigeração e climatização, além de 
registro no órgão fiscalizador da 
profissão a que concorre.

As inscrições serão recebidas de 
25 de julho a 21 de agosto.

Etapas do concurso
Os inscritos serão avaliados no 

dia 23 de outubro através de pro-
va objetiva com cinquenta ques-
tões de conhecimentos técnicos, 
além de uma redação dissertativa 
cujo título versará sobre assunto 
considerado de importância pela 
administração naval.

As provas objetiva e de redação 
serão aplicadas nas cidades do Rio 
de Janeiro (RJ), Angra dos Reis (RJ), 
Nova Friburgo (RJ), São Pedro da 
Aldeia (RJ), Vila Velha (ES), Belo Hori-
zonte (MG), Salvador (BA), Natal (RN), 
Olinda (PE), Fortaleza (CE), Belém 
(PA), São Luís (MA), Rio Grande (RS), 
Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), 
Ladário (MS), Brasília (DF), Santos 
(SP), São Paulo (SP) e Manaus (AM).

Preço do leite sobe e 
assusta consumidor

Além do leite deriva-
dos também sobem 
de preço
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DIVULGAÇÃOI

Emenda do deputado Dermilson Chagas atenderá saúde do município

Projeto beneficia 700 
mulheres de Nhamundá

O deputado Dermilson Cha-
gas (Republicanos) dire-
cionou R$ 100 mil, por meio 
de emenda parlamentar, 

para a contratação de serviço es-
pecializado e aquisição de insu-
mos que atenderão as demandas 
do Projeto Saúde da Mulher de 
Nhamundá (a 545 quilômetros de 
Manaus em linha reta). 

O parlamentar explicou que o 
recurso foi direcionado para o 
município porque vai beneficiar 
mulheres ribeirinhas que parti-
cipam do projeto da Secretaria 
Municipal de Saúde de Nhamun-
dá, que é o órgão responsável 
pela execução do programa, que 
atende um total de 682 mulheres.

A emenda foi homologada em 
maio deste ano e destina ver-
bas à Secretaria Municipal do 
município para que ela possa 
atender cinco unidades básicas 
de saúde de Nhamundá: UBS 
Cutipanã, UBS Santo Antônio, 
UBS Santa Maria, UBS Corocoró 
e UBS Aduacá.

O deputado Dermilson Chagas 
ressaltou que, como parlamentar, 
ele tem o dever de destinar recur-

A emenda foi homologa-
da em maio deste ano e 
destina verbas à Secre-
taria Municipal do muni-
cípio para que ela possa 
atender cinco unidades 
básicas de saúde

sos para o atendimento de todos 
os amazonenses, especialmente 
para as mulheres, que, em mui-
tos lares, tanto na capital quanto 
no interior, são as responsáveis 
pela manutenção da família e, 
portanto, merecem ter atenção 
especial.“Saúde é algo que todos 
os amazonenses precisam e com 
urgência. Como parlamentar faço 
questão de observar essas ca-
rências e destinar esses recursos 
para quem necessita”, comentou 
o deputado Dermilson Chagas.

Consultas, exames e orientação
O Projeto Saúde da Mulher 

tem uma gerência dedicada a 
atuar na prevenção da gravidez 
na adolescência e orientação 
nos casos de violência obstétri-
ca, doméstica e abusos sexuais. 
Segundo a secretária Municipal 
de Saúde do município, Alcineia 
Fontes Netto, o atendimento é 
fundamental para as mulheres 
porque, através do projeto, elas 
conseguem realizar exames pre-
ventivos e recebem atendimento 
de acompanhamento durante o 

período da gravidez.

Emendas parlamentares
O deputado Dermilson Chagas já 

organizou o seu planejamento de 
emendas deste ano. Ao todo, o par-
lamentar já destinou, no orçamento 
de 2022, mais de R$ 14 milhões em 
30 emendas para setores estratégi-
cos do Estado do Amazonas. 

Em maio deste ano, já foram 
pagos quase R$ 4 milhões des-
tinados à saúde dos municípios 
de Tonantins, Fonte Boa, Ma-
nacapuru, Autazes e Nhamundá.

Queda do ICMS 
reduz preço do 
combustível

ALÍVIO NO BOLSO

O Distrito Federal e ou-
tras 21 unidades da Fe-
deração anunciaram, até 
o começo da tarde des-
ta segunda-feira (4/7), 
a redução do Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) sobre os 
combustíveis. A queda já 
impacta nos preços nas 
bombas. Além do DF, a 
redução, que segue lei 
federal, é adotada nos 
seguintes estados: Ala-
goas, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Pa-
raíba, Paraná, Pernam-
buco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Rio Gran-
de do Norte, Rondônia, 
Roraima, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe.  Com 
isso, apenas cinco es-
tados ainda não reduzi-
ram o imposto estadual: 
Acre, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Piauí e 
Tocantins. A redução do 
ICMS sobre os combus-
tíveis está baseada em 
determinação do Conse-
lho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz), que 
seguiu orientação do mi-
nistro André Mendonça, 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), de cobrança 
uniforme do tributo em 
todo o país.
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Reconstituição de assassinato 
de Dom e Bruno é concluída

Corpo é encontrado dentro 
de casa no Cidadão 5PC-AM apresenta homem 

que matou patrão na BR-174

Foram seis dias de tra-
balho, com o assassina-
to sendo reconstituído 
com a presença dos 
suspeitos no local 

Da redação

Após seis dias de trabalho, a 
reconstituição dos assassi-
natos do jornalista britân-
cia Dom Phillips e do indi-

genista Bruno Pereira foi concluída, 
em Atalaia do Norte (distante a 
1.136 quilômetros de Manaus), no 
último domingo (3). No último dia, 
foram coletadas amostras em duas 
canoas, que pertencem à família de 
Amarildo da Costa Oliveira, um dos 
suspeitos das mortes.

Durante os trabalhos, os três 
suspeitos foram levados ao lo-
cal do crime:, Amarildo “Pela-
do”; o irmão dele, Oseney da 
Costa de Oliveira, o “Dos San-
tos; e Jeferson da Silva Lima, o  
“Pelado da Dinha”.

Os peritos do Instituto Nacional 
de Criminalística e da Superin-
tendência da Polícia Federal do 
Amazonas usaram luminol para 
coletar amostras nas canoas da 
família de Amarildo.

A reconstituição dos fatos rela-
cionados ao crime contra a dupla 
começou na última terça-feira 
(28), quando a PF fez uma simu-
lação com a lancha utilizada por 
Bruno e Dom e com a embarca-
ção usada pelos suspeitos, no dia  
do crime.

Relembre o caso
Dom Phillips, que era colabora-

dor do jornal britânico The Guar-

BRUNO KELLY/REUTERS

REPRODUÇÃO

No total, 72 estacas foram implantadas e, em seguida, feita uma cortina de conte

Romário disse que não tinha a intenção de matar a vítima

VIOLÊNCIAPRISÃO

Carlos Araújo

Um homem de 49 anos, 
identificado como Luiz Mário 
Teixeira Tufim, foi encontrado 
morto dentro de uma residên-
cia, no início da tarde desta 
segunda-feira (4), às 12h30, 
na Travessa da Benção, bairro 
Comunidade Fé em Deus 1, no 
Conjunto Cidadão 5, na Zona 
Norte da capital.

A vítima foi morta nes-
te domingo (3), mas só foi 
encontrada na manhã desta 
segunda.

Um morador da comunida-
de viu a janela da casa en-
treaberta e se deparou com 
o corpo.

Criminosos
Uma moradora do local, que 

preferiu não ser identificada, 
disse para a imprensa que 
enxergou o momento em que 
uma dupla numa moto chegou 
no local. Eles chamaram pela 
vítima, que foi surpreendido 
com vários tiros quando abriu 
a janela.

“Foi muito rápido, ouvimos 

os tiros e resolvemos não 
olhar demais. Foi só o tempo 
de ele abrir a janela. [O ho-
mem] foi executado ali mes-
mo”, contou assustada.

A vítima morava sozinha e 
estava vendendo a casa por R$ 
16 mil, conforme informações 
da família, que também afirma 
que Luiz não tinha envolvi-
mento com o tráfico de drogas.

Pelo falo do homem não 
possuir inimigos declarados, 
policiais da Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e Se-
questros (DEHS) continuam 
ouvindo testemunhas para 
identificar a motivação e os 
possíveis autores.

Decapitado
Luciano Pereira dos Santos, 

de 36 anos, foi decapitado 
na noite de sábado (2), em 
Itacoatiara (distante 176 qui-
lômetros de Manaus). Luciano 
tentou correr, mas foi captu-
rado por cinco criminosos e foi 
alvejado com dez tiros. Depois, 
os bandidos o decapitaram 
com um terçado e dilaceraram 
parte da mão dele.

Carlos Araújo

O autor do assassi-
nato do idoso Ivan 
Batista Maciel, de 
69 anos, morto na 

comunidade Hollywood, na 
BR-174, no dia 26 de junho, 
foi preso no último sába-
do (2) pela Polícia Civil do 
Amazonas (PC-AM).

Romário Luiz Fernandes 
da Silva (28) era caseiro da 
vítima e é o principal sus-
peito do crime, cometido 
com a ajuda de Alan César 
Multimo - preso na última 
quinta-feira (30). Ivan Ma-
ciel foi amarrado e tortu-
rada na própria residência.

De acordo com o delega-
do Adriano Félix, titular da 
Delegacia Especializada em 
Roubos Furtos e Defrauda-
ções (DERF), Romário disse 
que não tinha a intenção de 
matar a vítima, mas que só 
o fez, porque o idoso reagiu.

“Nós chegamos ao Alan 
e ao Romário por meio de 
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dian, e Bruno Pereira, servidor 
licenciado da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), foram vistos pela 
última vez no dia 5 de junho, na 
região da reserva indígena do 
Vale do Javari, a segunda maior 
do país, com mais de 8,5 milhões 
de hectares.

Eles se deslocavam da comu-
nidade ribeirinha de São Rafael 
para a cidade de Atalaia do Norte, 
no Amazonas, quando sumiram 
sem deixar vestígios.

Após dias de buscas, os corpos 
das vítimas foram encontrados, 
no dia 15 de junho, enterrados 

em uma área isolada.
Conforme o superintendente 

da PF do Amazonas, Alexandre 
Fontes, não seria possível che-
gar ao local dos corpos sem a 
confissão de Amarildo da Costa 
Oliveira, o “Pelado”, pois a área é 
de difícil acesso.

“O primeiro preso, “Pelado”, vo-
luntariamente confessou a prá-
tica criminosa. Ele narrou com 
detalhes e apontou o local onde 
foram enterrados os corpos e nos 
levou até o local. Foi realizada 
toda reconstituição do crime e 
depois fomos até o local, que é 

de difícil acesso e isolado”, explica 
o superintendente.

Segundo ele, a lancha de Bruno 
e Phillips foi afundada proposi-
talmente. Depois disso, os sus-
peitos caminharam por 25 minu-
tos até ao local, onde enterram 
os corpos.

“Foram colocados sacos com 
terra para afundar a lancha 
no rio. Já temos a localização 
e será retirada do local”, disse  
o superintendente.

Indenização
O Ministério Público Federal 

(MPF) e a Defensoria Pública 
da União (DPU) entraram nes-
ta segunda-feira (04/07) com 
um pedido de indenização por 
danos morais coletivos contra 
a União, no valor de R$ 50 
milhões, em favor dos povos 
indígenas isolados e de recente 
contato. 

O MPF e a DPU acionam, entre 
outros, a União e a Fundação 
Nacional do Índio (Fdepunai). O 
requerimento é marcado pelo 
assassinato do indigenista Bru-
no Pereira e do jornalista Dom 
Phillips no Vale do Javari.

testemunhas e trabalho in-
vestigativo. Romário, vendo 
que a polícia estava na co-
munidade São João, acabou 
se rendendo e se entregou 
à equipe da DERF. Ele disse 
que não tinham intenção 
de matar, mas pelo fato do 
idoso ter reagido, acabaram 
o enforcando e desferindo 
alguns golpes no peito da 
vítima”, afirmou em entre-
vista coletiva realizada na 
manhã desta segunda-feira 

(4), na DERF, em Manaus.
Ainda de acordo com o 

delegado, depois da divul-
gação da imagem de Ro-
mário, a polícia soube que 
ele queria se entregar e foi 
até o local onde o suspeito 
se encontrava, efetuando a 
prisão. Romário alegou que 
sua intenção era roubar 
duas armas de fogo para 
vingar um crime e que es-
tava sendo ameaçado por 
uma facção.
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Prefeitura vai ofertar 84 postos 
de vacinação contra a Covid-19
O posto de vacinação do 
Centro de Convenções 
do Amazonas Vasco Vas-
ques, um dos principais 
da capital, retomou as 
atividades ontem (4)

A Prefeitura de Manaus irá 
ofertar a vacina contra a 
Covid-19 em 84 pontos de 
imunização nesta semana, 

até a sexta-feira (8), distribuídos 
de forma estratégica em todas 
as zonas geográficas da cidade. 
O Centro de Convenções do Ama-
zonas Vasco Vasques, no bairro 
Flores, Zona Centro-Sul, que reto-
mou as atividades de imunização, 
registrou um movimento intenso 
na manhã desta segunda-feira (4).

Além do Vasco Vasques, a Secre-
taria Municipal de Saúde (Semsa) 
está operando outras duas grandes 
unidades, com oferta da vacina: o 
Studio 5, na Zona Sul, o shopping 
Phelippe Daou, na Zona Norte. 

A lista com os endereços, horá-
rios e vacinas disponíveis nos 84 
pontos de imunização contra a Co-
vid-19 pode ser acessada no site da 
Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) 
ou por meio do link bit.ly/localva-
cinacovid19. Os usuários também 
podem acessar as informações 
nas redes sociais da secretaria 
(@semsamanaus no Instagram e 
Semsa Manaus no Facebook).

“Faz-se necessário a abertura 
dessa campanha e é por isso que 
estamos aqui na Zona Centro-Sul, no 
Vasco Vasques, temos também no 
Studio 5, fora mais de 55 Unidades 
Básicas de Saúde, e eu quero con-
clamar a população para se vacinar. 
Nós tivemos o aumento de mais de 
mil por cento dos casos de Covid, 
nós não vamos voltar ao flagelo 
que vivemos no ano passado com 
relação às demandas e ao aumento 
de casos”, enfatizou o prefeito David.

Serviço
O ponto de vacinação vai funcio-

Prefeito David Almeida reforça retorno do ponto de vacinação contra Covid-19 no Vasco Vasques. Até as 16h, 1.689 pessoas haviam sido vacinadas no local

ANTONIO PEREIRA/SEMCOM

nar até sábado, das 9h às 16h, para 
imunização de crianças, adultos 
e idosos. No Vasco Vasques, se-
rão montadas dez estações de 
trabalho, com fluxos específicos 
para os diferentes públicos e ca-
pacidade de atendimento de até 
2 mil pessoas por dia.

Devem procurar as unidades de 
atendimento todos os que ainda 
não iniciaram ou não completa-
ram o esquema vacinal, respei-
tando o prazo de quatro meses 
entre as doses de reforço.

Dados atualizados do Sistema 
Municipal de Vacinação (SMV) 
mostram que na última sexta-
-feira, foram aplicadas 16,5 mil 
doses da vacina, a maior quan-

tidade deste o dia 14 de janeiro 
deste ano, quando a Semsa va-
cinou o total de 20,7 mil pessoas.

Imunização
O motorista André Pinheiro foi 

até o local para receber a quarta 
dose, liberada para as pessoas 
com 18 anos ou mais, que rece-
beram a terceira há pelo menos 
quatro meses.

“Eu já estava na espera para 
receber a quarta dose, e hoje 
consegui, depois que foi aberta 
para outras idades. Eu aconselho 
todo mundo a procurar a vacina, 
é um ato importante e estou indo 
embora daqui muito feliz”, contou.

A autônoma Geanne Fonseca 

aproveitou a reabertura do Vas-
co Vasques para tomar a quarta 
dose, e também teve a oportuni-
dade de receber a vacina contra 
a influenza, disponível a toda a 
população com seis meses de 
idade ou mais.

“Faço um convite para que 
toda a população de Manaus 
venha se vacinar e se proteger 
contra a doença. Aqui no Vas-
co Vasques estamos em um 
ambiente maravilhoso, confor-
tável e muito bem organizado 
pela Semsa, as equipes estão de  
parabéns”, disse.

Demandas
O titular da Semsa, Djalma 

Coelho, afirmou que a secre-
taria tem observado um au-
mento expressivo na procura 
pela vacina.

“Por conta do aumento de no-
vos casos confirmados de Covid 
em Manaus, muitas pessoas 
estão procurando atualizar o 
esquema vacinal. Na semana 
passada, o Ministério da Saúde 
também ampliou a faixa etária 
para a quarta dose, fazendo 
com que muitas pessoas se 
tornassem aptas para recebê-
-la”, afirmou.

A média diária de pessoas 
vacinadas subiu de 6,5 mil por 
dia, no dia 20 de junho, para 
16,5 mil na última sexta-feira.

Colaboradores paralisam serviço na Rodoviária
DIVULGAÇÃO

Com a paralisação, as empresas deixaram de vender passagens

   Da redação

Trabalhadores do transporte 
rodoviário retomaram os servi-
ços após manifestação que durou 
cerca de quatro horas na manhã 
desta segunda-feira (4), no Termi-
nal Rodoviário Engenheiro Huascar 
Angelim – Rodoviária de Manaus, 
localizada no bairro Flores, Zona 
Centro-Sul da capital.

A paralisação foi realizada por 
colaboradores do Grupo Aruanã 
Transportes. A Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados e 
Contratados do Amazonas (Arse-
pam), responsável por coordenar 
e fiscalizar o serviço de transporte 
rodoviário intermunicipal de pas-
sageiros, destaca que obteve co-
nhecimento sobre a manifestação.

Com a paralisação iniciada por 
volta das 6h, as empresas que in-
tegram o grupo (Aruanã, Emtram e 
Expresso Transamazônica) deixa-
ram de vender passagens, ocasio-
nando transtorno aos passageiros, 

Posicionamento
A Arsepam, por sua vez, salien-

tou em nota que não foi acionada, 
previamente, pelo sindicato que 

representa os trabalhadores.
Devido às interrupções nos tra-

balhos do Grupo Aruanã, a Diretoria 
Técnica (DTEC) e a Assessoria Ju-
rídica (Asjur) da Arsepam estudam 
acionar os mecanismos legais dis-
poníveis para o prosseguimento e 
continuidade das linhas que aten-
dem os municípios de Presidente 
Figueiredo, Careiro Castanho, Ma-
nacapuru, Itacoatiara e Silves.

A Agência Reguladora do Ama-
zonas reforça que está aberta ao 
diálogo e que zela pelo equilíbrio 
econômico-financeiro do sistema.
Os trabalhos das empresas foram 
retomados horas depois.

Confira a nota na íntegra:
A Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados e Contratados 
do Amazonas (Arsepam), respon-
sável por coordenar e fiscalizar o 
serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros no 
estado, destaca que obteve conhe-
cimento sobre a manifestação re-
alizada, na manhã desta segunda-
-feira (04/07), por colaboradores 
do Grupo Aruanã Transportes, no 
Terminal Rodoviário Engenheiro 
Huascar Angelim – Rodoviária de 

Manaus, no bairro Flores, zona 
centro-sul da capital.

Com a paralisação iniciada 
por volta das 6h, as empresas 
que integram o grupo (Aruanã, 
Emtram e Expresso Transama-
zônica) deixaram de vender pas-
sagens, ocasionando transtorno 
aos passageiros, assim como o 
atraso das operações no sistema  
rodoviário intermunicipal.

 Arsepam salienta que não foi 
acionada, previamente, pelo sin-
dicato que representa os traba-
lhadores, tal como chegou a ser 
publicado em alguns veículos  
de comunicação.

Devido às interrupções nos tra-
balhos do Grupo Aruanã, a Diretoria 
Técnica (DTEC) e a Assessoria Ju-
rídica (Asjur) da Arsepam estudam 
acionar os mecanismos legais dis-
poníveis para o prosseguimento e 
continuidade das linhas que aten-
dem os municípios de Presidente 
Figueiredo, Careiro Castanho, Ma-
nacapuru, Itacoatiara e Silves.

A Agência Reguladora do Ama-
zonas reforça que está aberta 
ao diálogo e que tem o papel de 
zelar pelo equilíbrio econômico- 
financeiro do sistema.

TRANSPORTES
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Dom e Bruno: DPU e MP pedem 
indenização de R$ 50 milhões
Valores seriam reverti-
dos em favor de povos 
indígenas e para rees-
truturação da Funai

A Defensoria Pública da 
União (DPU) e o Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
protocolaram, nesta sema-

na, um pedido de indenização por 
danos morais coletivos contra a 
União no valor de R$ 50 milhões 
a serem revertidos em favor dos 
povos indígenas isolados e de re-
cente contato.
O pedido foi feito após o assassi-
nato do indigenista Bruno Pereira 
e do jornalista Dom Phillips no Vale 
do Javari em uma ação que já corre 
desde 2018 na Justiça Federal.  
Nela, DPU e MPF acionam a Fu-
nai (Fundação Nacional do Índio) 
e a União e, entre outros pleitos, 
apresentam um plano para que 
as bases das Frentes de Proteção 
Etnoambiental no Amazonas pas-
sem a gozar de recursos humanos 
e materiais mínimos para o efetivo 
cumprimento de suas finalidades.
A Unijava, ONG na qual Bruno tra-

DIVULGAÇÃO
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Defensoria e Ministério associam o pagamento da indenização à apresentação de projeto e cronograma por parte da Funai

balhava quando foi assassinado, 
participa da ação como amicus 
curiae. O plano proposto teve a 
participação do próprio Bruno e 
de outras 44 pessoas de diversas 
entidades indígenas,etnias e ser-
vidores da própria Funai.
O defensor Renan Sotto Mayor 
afirma que, quando da propositu-
ra da ação inicial, o cenário já era 
catastrófico e as medidas, caso 

atendidas, poderiam ter evitado 
ou, ao menos, diminuído sensivel-
mente o risco de morte entre os 
índios isolados recém-contatados 
e a exploração indevida dos se-
res e bens que se encontram em 
suas terras. Segundo diz, todos 
os riscos e problemas já eram 
de conhecimento da Funai e dos  
órgãos competentes.
“Infelizmente, nada foi feito. E 

desse nada advieram as violên-
cias perpetradas aos indígenas, a 
reiterada violação a seu território 
e as mortes daqueles que lutaram 
contra isso. Não é demais lembrar 
que a proteção territorial das terras 
indígenas incumbia e incumbe ao 
poder público, que se omitiu e se 
omite”, firma.
“O indigenista e o jornalista re-
feridos são a face mais recente 

e trágica do cenário esmiuçado 
na inicial da presente demanda. 
Eles deram a vida para registrar 
e enfrentar as ameaças que os 
territórios indígenas e seus povos 
sofriam. Lutaram por essa causa e 
por ela morreram. Tentaram agir 
na omissão do poder público e na-
quilo que o poder público falhou e  
segue a falhar.”
Na ação, Defensoria e Ministério 
Público Federal associam o paga-
mento da indenização à apresen-
tação de um projeto e um crono-
grama por parte da Funai para “não 
deixar à míngua” outros setores 
da instituição ou mesmo aqueles 
voltados à preservação dos índios 
de recente contato.
A DPU protocolou também, na ma-
nhã desta segunda-feira (4), um 
pedido para a Funai se manifestar 
sobre outra ação, na qual é instada 
a se abster de “atentar contra a 
dignidade” de Dom e Bruno.
Na ocasião, a Defensoria solicitou 
a retirada do site de um texto em 
que a fundação insinuava que am-
bos tinham responsabilidade pelo 
desaparecimento por, suposta-
mente, não terem informado que 
adentrariam a região na qual foram 
vistos pela última vez.
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O grande campeão 
do card principal da 
noite, foi o faixa preta 
Marcelo Dourado

Manaus, a capital do jiu-
-jitsu, foi palco, no último 
sábado, dia 2 de julho, da 
5ª edição do torneio Ama-

zon Abu Dhabi, no Manaus Plaza 
Shopping. Desta vez, o evento trouxe 
como novidade o GP feminino.

De acordo com o organizador e atle-
ta Robert Pato, a coordenação achou 
justo que as atletas do Amazonas 
tivessem oportunidade de participar 
do evento. “Temos grandes atletas 
no Amazonas e desde a primeira 
edição procuramos apoiar o jiu-jitsu 
feminino. O evento sempre acreditou 
nisso e fizemos questão de incluí-las 
no torneio”, explicou Pato.

O grande campeão do card principal 
da noite, foi o faixa preta Marcelo 
Dourado. Já o título de campeã do GP 
feminino ficou com a jovem Randrye-
ly Souza. Já nas lutas casadas, o troféu 
masculino foi entregue para André 
Júlio, Juarez Harles e William Couto, 
enquanto a disputa feminina teve 
em Débora Alves sua representante. 

A primeira luta da noite aconteceu 
pelo GP feminino entre Akel Rocha e 
Lívia Ellen. A faixa marrom Lívia Ellen 
levou a melhor na disputa e avançou 
para a próxima fase. Karina Mene-
zes e Lívia Maia fizeram a segunda 
luta. Livia atacou mais a adversária 
e conseguiu vantagem inicial que se 
manteve até a sua vitória. 

Já a terceira luta foi entre Randryely 
Souza e Ester da Silva. Em embate 
intenso, a luta foi equilibrada e Ran-
dryely Souza venceu por pontos. 

Layza Rodrigues e Indara Dias 
foram os nomes da quarta luta. 
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Os jogadores enfrentam 
dificuldades de consegui-
rem as passagens para a 
disputa em outro Estado

DIVULGAÇÃO 

Com diversas reviravoltas, a dispu-
ta seguiu na maior parte do tempo 
guiada pela emoção. A atleta In-
dara Dias saiu campeã da disputa. 
O quinto combate foi uma luta casada 
entre Dawglish Souza e André Júlio. 
Os renomados atletas mostraram 
comprometimento e garra ao longo 
da disputa, e André Júlio da acade-
mia AJ Jiu Jitsu levou a melhor sob 
o olhar da plateia. 

Dando continuidade ao GP femi-
nino, a primeira semifinal aconteceu 
entre Lívia Ellen e Lívia Maia. Com 
seis minutos de duração, a luta en-
tre as “Lívias”, foi tensa com direito 
a pegadas e um ritmo que elevou o 
nível da competição. Pela GFTEAM 
Norte Fight, Lívia Ellen venceu e foi 
a primeira finalista do GP feminino. 

Já a segunda semifinal do GP fe-
minino, foi entre Randryely Souza e 
Indara Dias. O combate entre as duas 
atletas rendeu diversos momentos 

com pegadas fortes e movimentos 
clássicos do jiu-jítsu. E a emocionante 
disputa terminou com a vitória de 
Randryely Souza, do CT Carlos Ho-
landa, que carimbou seu passaporte 
para a grande final. 

O oitavo combate trouxe ao tatame 
Juarez Harles e Wagner Monstro . 
Com o começo com muita pega-
da, posições de domínio e chave de 
braço, Juarez Harles, da Academia 
JHBJJ, saiu como grande vencedor 
por finalização.  

A nona luta casada, foi uma dis-
puta feminina entre May Ladislau e 
Débora Alves. Experientes no jiu jitsu, 
as atletas deram um show surpre-
endente e levaram a plateia ao de-
lírio com golpes precisos. Sagrou-se 
campeã da disputa por unanimidade 
após somar vantagens, Débora Al-
ves, representante da equipe Márcio 
Pontes Nova União.

William Couto e Júnior Cardoso 

Amazon Abu Dhabi é 
palco de grandes lutas

FAF elege  
novo 
Presidente 

ELEIÇÕES 2022

Ednailson Rozenha é o 
novo presidente da Fede-
ração Amazonense de Fu-
tebol (FAF). O empresário 
foi eleito na manhã desta 
segunda-feira (4), depois 
de votação que aconte-
ceu na sede do Tribunal 
de Justiça Desportiva do 
Amazonas (TJDAM), no 
Conjunto Vieiralves, Zona 
Centro-Sul de Manaus.

O até então presidente da 
FAF, Dissica Valério Tomaz, 
e o seu vice, Pedro Augusto, 
não estiveram presentes. 
Com as ausências, a con-
dução da sessão precisou 
ser definida em assembleia. 
Coube ao presidente do Es-
porte Clube Tarumã, Ademir 
Maquiné, a missão de pre-
sidir o pleito.

Rozenha foi eleito pela 
maioria e com aproxima-
damente 70% de apoio 
dos clubes de futebol pro-
fissional do Amazonas e 
100% das ligas presentes 
na assembleia. Apenas os 
representantes do muni-
cípio de Parintins eram 
contrários, mas não se 
fizeram presentes.

Em sua trajetória no es-
porte, o empresário já foi 
presidente do Fast Clube. 
Foi durante a gestão dele, 
em 2016, que o clube saiu 
de um jejum de 45 anos 
sem títulos. Agora ele tem 
a chance de reerguer a fe-
deração, há tantos anos nas 
mãos de um único grupo.

As eleições foram defini-
das após as ligas e mais cin-
co clubes convocarem uma 
Assembleia Geral Extraor-
dinária, no último dia 22 de 
abril. No total, 34 entidades 
filiadas à FAF assinaram o 
documento. 

Atletas do AM disputam campeonato em Belém

foram os destaques da décima luta do 
torneio. Logo nos primeiros minutos 
estava claro que a disputa seria emo-
cionante. Com pegadas e diversos 
ataques, o duelo seguiu com todos 
os elementos necessários para uma 
disputa de padrão elevado e foi fina-
lizada com a vitória de William Couto, 
do time Monteiro. 

Chegado o momento da grande 
final do GP feminino com a disputa 
entre Lívia Ellen e Randryely Souza, 
que saiu campeã do GP feminino, 
com direito a graduação de faixa 
no tatame. 

Marcelo Dourado, o grande de-
tentor do título da 5ª edição do 
Amazon Abu Dhabi agradeceu à ca-
pital. “Valeu Manaus, foi uma honra 
estar aqui lutando com uma lenda 
respeitada no esporte e espero ter 
outras oportunidades de lutar com 
o Paulo em Manaus ou fora da 
cidade”, disse o campeão. 

Os jogadores enfrentam dificuldades de conseguirem as passagens

Diego Gomes Forero/ Ricardo César 
Amaral Filho

BASQUETE 

Os atletas Carlos Coelho, Gley-
son Conrado e Thalles Dias estarão 
representando o time manauara 
e disputando uma vaga no Cam-
peonato Brasileiro de Basquete 
3×3, na categoria sub-23, que irá 
acontecer nos dias 29, 30 e 31 de 
julho, em Belém (PA). 

Segundo o atleta Carlos, a 
equipe 3×3 Psiconautas Baske-
tball disputou o Campeonato 
Amazonense (a primeira etapa 
do Campeonato Brasileiro de 
Basquete 3×3), conquistando a 
vice-liderança e se classificando 
para a próxima etapa do campe-
onato, abaixo somente do vice-
-campeão no ano anterior, o time 
manauara Veras Basketball.

Coelho explicou também que a 
etapa amazonense reúne em mé-
dia 14 equipes, passando apenas 
para a segunda etapa os primeiros 
e segundos colocados da região 
para tentar uma classificação na 
final em Belém – PA.

Os jogadores que estão na ex-
pectativa de conseguir a clas-
sificação para a etapa final do 
campeonato, ainda enfrentam a 

dificuldade de conseguirem as 
passagens para irem disputar em 
outro Estado. 

“A classificação foi uma surpre-
sa muito boa para o time, en-
tão estamos vendendo rifas para 
tentar arrecadar o valor e irmos 
representar a nossa cidade” disse 
Carlos. O treino da equipe continua 
com o objetivo de serem campe-
ões da competição e trazer o título 
para Manaus.

Diretamente das periferias de 
Manaus, o Psiconautas Basket-
ball, conta com 15 atletas na equi-
pe e vem trazendo para as quadras 
oficiais de basquete, o basquete 
de rua, chamado de “street ball”.

O time nascido no bairro Cidade 
Nova, Zona Norte de Manaus, vem 
colecionando uma série de jogos 
com um bom rendimento, sendo 
eles cinco jogos oficiais e cinco 
vitórias como time, ganhando es-
paço no basquete manauara

Conforme o capitão do time, Se-
rafim Júnior, de 23 anos, o time veio 
para agregar a cena do basquete 
nortista e que os atletas sonham 
em levar a cultura do “street raiz” 

a outro patamar.
“Somos um time composto por 

pessoas que acreditam que o 
jogo vai muito além das quatros 
linhas, seja na rua ou na quadra”, 
frisou Serafim.

A proposta do novo time ma-
nauara é trazer visibilidade para 
a cena do basquete amazonen-

se, alavancando o movimento 
do basquete de rua, levando 
também recursos para dentro 
das comunidades e seus espaços 
esportivos através de campeo-
natos beneficentes.

A equipe também se classificou 
para a semifinal  do Campeonato 
Copa Cidade de Manaus Adulto 

Masculino, realizado pela Fede-
ração de Basketball do Amazo-
nas (FEBAM), na última terça-
-feira (28) com o placar 58×67 
contra o time Raiz, da Zona Sul 
de Manaus. O time Psiconautas 
Basketball segue conquistando 
visibilidade e espaço nas quadras 
e no basquete nortista.
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Funcionando diariamente, das 9h às 21h, a Casa do Jazz possui ambientes “instagramáveis” 

A Casa do Jazz rea-
briu, semana passada, no 
Largo São Sebastião, ao 
lado do Teatro Amazonas, 
com entrada gratuita e  
várias atividades.

O objetivo é de fazer a 
população “entrar no cli-
ma” do Amazonas Green 
Jazz Festival, que acontece 
de 22 a 30 de julho, reu-
nindo em Manaus grandes 
nomes musicais do Brasil e 
dos Estados Unidos, con-
siderado o berço mundial 
do jazz.

Funcionando diariamen-
te, das 9h às 21h, a Casa 
do Jazz possui  ambientes 
“instagramáveis”; um Jazz 
Club inspirado nos clubes 
de jazz de Nova York; a 
sala “Faça o Seu Som”, que 
permite aos amantes da 
música conhecer alguns 
instrumentos musicais; 
sala que mostra um pou-
co da história do jazz e faz 
uma homenagem ao trom-
petista e compositor, Miles 
Davis, e ao saxofonista e 
compositor, John William 

Coltrane, ambos são con-
siderados influentes mú-
sicos do jazz mundial; café 
com várias delícias; além 
de uma lojinha onde é pos-
sível comprar os produtos 
oficiais do festival.

O espaço vai funcionar 
até o dia 31 de julho e 
também terá uma progra-
mação com pocket shows 
gratuitos para o público 
curtir boa música e o por do 
sol no Largo São Sebastião.

A programação de pocket 
shows acontece, às 17h30, 
e terá o Grupo de Violões 
do Liceu Claudio Santoro, 
no dia 8 de julho, Miqueias 
Pinheiros e Quarteto, dia 9 
de julho, Aldenor Honorato 
e Trio, dia 10 de julho, Liê e 
Anderson Farias, dia 15, Or-
questra Popular do Liceu 
Claudio Santoro, dia 16, e 
Bruno Mattos & Quarteto, 
no dia 17.

“A Casa do Jazz foi pen-
sada para divulgar a música 
instrumental e para apro-
ximar o jazz das pessoas. É 
um ambiente gostoso para 

você curtir e aprender mais 
sobre o jazz”, comentou 
Inês Daou, responsável 
pela IAI Promoções, que 
está produzindo o festival.

Sobre o festival
O Amazonas Green Jazz 

Festival terá dois shows 
por noite no Teatro Amazo-
nas, com mais de 40 atra-
ções nacionais e mundiais. 
Os ingressos para as apre-
sentações estão à venda 
no site do evento. 

Nos dias 15, 22 e 29 de 
julho, acontecerá o “Jazz 
no Flutuante”, com shows 
musicais ao pôr do sol no 
flutuante Abaré, localizado 
na região do Lago Tarumã. 
Para curtir o evento, o pú-
blico precisa apenas pagar 
o traslado do estaciona-
mento para o flutuante 
ao valor de R$ 15. Outra 
atividade do festival serão 
os workshops e palestras 
gratuitas que os artistas do 
evento farão em Manaus, 
com inscrições por meio do 
site Sympla.

O evento contará com 
competições de k-pop, 
cosplayers e a presen-
ça de dubladores

   Bruna Oliveira

Acontece neste fim de sema-
na, nos dias 9 e 10 (sábado e 
domingo), mais uma edição 
do Anime Jungle Party, no 

Centro de Convenções do Manaus 
Plaza Shopping, na avenida Djalma 
Batista, em Manaus, das 13h à 20h.

A programação no sábado conta 
com as atrações: Canal Sempre 
Anime, André Baki (atração local), 
Batalha do BK (atração local), du-
blador Francisco Jr., Muca Muriço-
ca, Banda Reckless, Banda Reso-
nance e às 20h encerra o evento.

No domingo, acontece a com-
petição de K-pop, a participação 
de The Kira Justice, Yohancos e 
Cosplay, professor br. La Casa de 
Papel, Banda Resonance, dubla-
dor Adian Tatini, Batalha do BK e 
banda Rockless.

“Estamos ansiosos para esse 
grande reencontro e esperamos 
que esse seja um grande início 
para os próximos eventos que 
virão. A família Anime Jungle Par-
ty agradece desde já o carinho, 
atenção e a paciência que todos. 
Vamos sempre tentar fazer um 
evento excelente para todos e 
vamos para cima que está aber-
to a temporada 2022 do Anime 
Jungle Party”, escreveu a equipe 
nas redes sociais.

Circuito Cosplay 2022
O Circuito Cosplay Manaus será 

realizado nos dois dias do Anime 
Jungle Party. Os horários para esta 
etapa são conforme programação 

O Circuito Cosplay Manaus será realizado nos dois dias do Anime Jungle Party

REPRODUIÇÃO PIXABAY 

do palco principal que está sendo 
divulgada pela coordenação. Os in-
teressados em participar do con-
curso deverão se dirigir até a mesa 
de inscrições e preencher sua ficha 
com o staff responsável. As inscri-
ções serão encerradas uma hora 
antes da realização do concurso.

Os ingressos estão à venda nas 
lojas Óticas Diniz, Manauara Sho-
pping, Sumaúma Shopping, Shop-
ping Grande Circular, Lojas Action 
Pro e online na Shopingressos.

Dia 9 (Sábado)
CCM Etapa Tradicional
Premiação
1º lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º lugar – R$ 400,00 + Medalha
3º lugar – R$ 300,00 + Medalha

Dia 10 (Domingo)
CCM Etapa Livre
Premiação
1º lugar – R$ 500,00 + Troféu
2º lugar – R$ 300,00+ Medalha
3º lugar – R$ 200,00 + Medalha

Dia 9 (Sábado)
CCM Desfile
Premiação
1° lugar – Troféu
2° lugar – Medalha
3° lugar – Medalha

Dia 10 (Domingo)
CCM Desfile
Premiação
1° lugar – Troféu
2° lugar – Medalha
3° lugar – Medalha

Casa do Jazz tem programação cultural gratuita
DIVULGAÇÃO

LARGO SÃO SEBASTIÃO  

Espetáculo 
volta ao 
Teatro 
Amazonas

ELTON JOHN 

Ao som do piano, o es-
petáculo de 1h30h de du-
ração, transporta a plateia 
para a mágica experiência 
de ouvir e cantar Sir Elton 
John e seu parceiro Ber-
nie Taupin, volta ao Teatro 
Amazonas no próximo dia 
6 de julho, a partir das 20h. 
Os ingressos já estão à ven-
da na bilheteria do Teatro 
no valor de R$30.

Contando um pouco da 
história de cada canção, o 
pianista vai dispondo das 
interpretações dos canto-
res Luso Neto e Lívia Prado 
que juntos relembram hits 
como Blue Eyes, Candle In 
The Wind e I Sttil Standing.

O desejo de tornar as 
canções do artista britâni-
co mais intimistas e fazer 
uma homenagem ao gran-
de pianista e compositor 
Elton John aproximou os 
três artistas que protago-
nizam o show.

O projeto, que tem seu 
início com Elton John, pre-
tende trazer futuramente 
outros grandes composito-
res como Burt Bacharah e 
Stevie Wonder. Na versão 
brasileira a trupe quer ho-
menagear Baden Powell, 
Tom Jobim e Ivan Lins.

Luso Neto é ator, com-
positor e cantor com 20 
anos de carreira na músi-
ca. Livia Prado é professora 
de Rádio e TV, Produtora 
Artística, Diretora, Cantora, 
compositora, Figurinista e 
Roteirista. Carlinhos Ban-
deira é pianista, produtor, 
arranjador e compositor de 
jingles e trilhas.

MANAUS RECEBE 
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Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, corregedor An-
selmo Chíxaro, o presidente Flávio Pascarelli e a vice-presidente Graça Figueiredo, na 

solenidade de posse no Teatro Amazonas 

Elizete e Alberi Azevedo emoldurando a filha Andressa, no baile de formatura do curso 
de Medicina, comemorado em Belém do Pará, após a colação de Grau na Cesupa- 

Centro Universitário do Estado do Pará

@fernandocoelhojr   

fernando.emtempo@hotmail.com 

. A família e os amigos es-
tarão reunidos na próxima 
quarta-feira, pela memória 
do querido Otávio Raman 
Neves. 

. A celebração religiosa de 
um ano de falecimento do 
empresário será às 20 horas, 
na Igreja de Nossa Senhora 
de Nazaré.   

. Com o aumento dos casos 
de Covid 19 em Manaus, todo 
cuidado é pouco. 

. A quarta dose (2ª dose de 
reforço) já está liberada para 
todos com 18 anos de idade 
ou mais, que tenham toma-
do a terceira dose há pelo 
menos quatro meses, nos 
postos da Prefeitura. 

.  Vacinas são primordiais, 
fica a dica! 

 . A Prefeitura de Manaus irá ofertar a vacina contra 
a Covid-19 em 84 pontos de imunização nesta semana, 
distribuídos de forma estratégica em todas as zonas 
geográficas da cidade. 

.  A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ampliou o 
número de unidades de saúde com oferta da vacina e 
passa a operar com três pontos estratégicos de gran-
de fluxo: o Studio 5, na zona Sul, o shopping Phelippe 
Daou, na zona Norte, e o Centro de Convenções Vasco 
Vasques, na zona Oeste. 

. A lista com os endereços, horários e vacinas dispo-
níveis nos 84 pontos de imunização contra a Covid-19 
pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.
am.gov.br) ou por meio do link bit.ly/localvacinaco-
vid19. Os usuários também podem acessar as informa-
ções nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus 
no Instagram e Semsa Manaus no Facebook). 

. Com o objetivo de promover o diálogo entre as 
partes e buscar a solução mais rápida dos processos 
trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª 
Região – Amazonas e Roraima (TRT-11) vai promover a 
Maratona Regional de Conciliação de 18 a 22 de julho. 

.A conciliação proporciona vantagens mútuas aos 
envolvidos, podendo ser firmada a qualquer tempo, 
garantindo protagonismo às partes e aos advogados 
na construção da solução do conflito. Magistrados, 
servidores, partes e advogados somarão esforços 
para a homologação do maior número possível de 
acordos durante cinco dias de realização do evento. 

. A iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec) e 
do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de So-
lução de Disputas (Cejusc-JT) conta com o apoio da 
Corregedoria Regional do TRT-11 e vai movimentar 
todas as unidades judiciárias nos dois estados de ju-
risdição. As inscrições de processos vão até o dia 15 
de julho e o formulário eletrônico já está disponível 
no Portal do TRT-11: https://portal.trt11.jus.br/index.
php/sociedades/portal-conciliacao-novo/marato-
na-da-conciliacao 

. O evento movimentou o Teatro Amazonas. 

. Os desembargadores Flávio Pascarelli, Graça Figuei-
redo e Anselmo Chíxaro, assumiram, respectivamente, as 
funções de presidente, vice-presidente e corregedor-ge-
ral do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, reu-
nindo elenco vip da cidade. 

. Após a cerimônia, almoço com magistrados e nomes 
linha de frente da cena social local. 

Posse

O presidente do Tribunal de Contas do Es-
tado do Amazonas, Érico Desterro e Silva e a 

esposa Milena, elegantíssimos na posse

O prefeito de Ma-
naus, David Almeida 
e o desembargador 
Lafayette Vieira Jr.

Wellington Junior 
e Juliana, Maria do 
Carmo Lins e Lucia 

Viana

Missa

Aumento 

Pontos de atendimento 

Maratona de Conciliação

Eduardo de Araújo Jorge e linda e chic Carla De Carli 
casaram-se neste fim de semana em Brasília, em 

evento elegante e concorrido, no Lago Sul
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TV Tudo
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As gravações da primeira 
novela/telessérie da HBO 
Max, “Segundas Intenções”, 
terão início em agosto, no 
Rio, com apoio da Conspira-
ção Filmes – a mesma já de 
tantos serviços prestados 
na TV e no cinema.

As providências estão 
bem encaminhadas, entre 

texto, escolha de atores e 
direção, incluindo-se por aí 
um concurso no “Faustão 
na Band”, que promoveu a 
escolha de duas outras atri-
zes, Izabela Prado e Larissa 
Bocchino.

A fusão WarnerMedia e 
Discovery, em processo, 
veio obrigar um replaneja-

mento de todos os proje-
tos, mas isso também está 
sendo devidamente con-
tornado.

Nos vários setores do 
HBO Max no Brasil existe 
a certeza que tudo será 
resolvido ainda este mês, 
para começar as gravações  
em agosto.

“Segundas Intenções”, 
escrita por Raphael Mon-
tes, é uma história de busca 
por Justiça que se passa no 
agitado mundo da beleza e 
dos tratamentos estéticos.

O elenco reúne nomes 
como Reynaldo Gianecchi-
ni, Antonio Fagundes, Alice 
Wegmann e Camila Pitanga.

·GloboNews muda as suas ma-
nhãs a partir desta segunda-feira...

·... A partir das 6h, Cecilia Flesch 
assume a ancoragem do em “Em 
Ponto” e vai até às 8h...

·... Daí até as 13h, Camila Bon-
fim (Brasília), Christiane Pelajo 
(São Paulo) e Leilane Neubarth 
passam a apresentar o “Conexão 
GloboNews”.

·Julia Duailibi, em agosto, vai as-
sumir o “Jornal das 16h”, da Globo-
News,  junto com Tiago Eltz.

· Marco Rodrigo, diretor do “Tô de 
graça” e “Os Suburbanos”, no Mul-
tishow, vai ministrar, a partir do dia 
25, na Casa das Artes de Laranjeiras, 
Rio, um workshop sobre a arte de 
interpretar o novo humor na TV.

·O Canal BandSports passa a 
transmitir jogos da Liga Nacional de 
Futsal a partir desta terça-feira, 19...

·... Começa com Marechal Futsal 
e Cascavel.

·O diretor Rogério Gomes, paque-
rado pelo streaming, por enquanto 
só tem um filme como trabalho 
acertado...

·... É o longa “Me leve para ver 
o mar”, que vai ser rodado só no 
começo do ano que vem.

·Novo humorístico da Band, “Nóis 
na Firma”, está na gravação do 
quarto programas, mas só tem dois 
finalizados. Quem viu não se ani-
mou muito.

·Anunciada no elenco da série in-
fantil “Marcelo, Marmelo, Martelo”, 
em gravação para o Paramount+,  
Karin Hils também se prepara para 
o musical “Marrom”, em homena-
gem a Alcione...

· ... Estreia dia 25 de agosto no Te-
atro Sérgio Cardoso, em São Paulo, 
com texto e direção de Miguel 

Falabella...
·...Carol Roberto, ex “The Voice”, 

também integra o elenco de “Mar-
rom, o Musical”.

·Estão caminhando para o en-
cerramento os trabalhos de uma 
série sobre os 200 anos da Inde-
pendência do Brasil, que o diretor 
Luiz Fernando Carvalho prepara 
para a TV Cultura.

C´est fini
O quadro “Deu o que falar”, co-

mandado por Cesar Filho no “Hoje 
em Dia”, vai relembrar nesta segun-
da-feira a história de um crime bár-
baro que chocou o país em 2010, o 
assassinato de Eliza Samudio. Doze 
anos depois, o programa conversa 
com quem acompanhou esse crime 
de perto e Cesar ainda conversa 
com a mãe de Eliza, Sonia Moura, 
que cria sozinha o neto Bruninho.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

HBO Max vai dar o start na telesserie 
“Segundas Intenções”
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ria estreia o programa “Filhos da 
Pauta” na Rede 98 de Belo Hori-
zonte – rádio, TV, YouTube... e até 
micro-ondas se bobear.

Participações de Dhomenico 
Bhering (ex-Atlético), Guilherme 
Mendes (Ex-Cruzeiro) e Cristiano 
Junqueira, creio, ex-alguma coisa 
do América.

Tá combinado
Em se tratando de programas 

esportivos, foi tudo acertado para 
Casemiro, meio-campo do Real 
Madrid e da seleção brasileira, ser 
o convidado do próximo “Grande 
Círculo” do SporTV.

Grava amanhã, terça.

Copa do Brasil
Hoje, na CBF, não tem ninguém 

diretamente tratando da Copa do 
Brasil, venda dos seus direitos a 
partir do ano que vem, o que exis-
tia enquanto Eduardo Zebini este-
ve lá.

Estreou na sexta-feira, no 
PetraGold, do Rio.

Novela das seis
A modelo e atriz Giovanna 

Figueiredo, lançada na série 
“Desalma”, da Globoplay, vai 
para seu segundo trabalho no 
vídeo.

Em “Mar do Sertão”, substi-
tuta de “Além da Ilusão”, ela vi-
verá a personagem Jessilaine.

É amanhã
Está confirmado para esta 

terça-feira o lançamento do 
Empreender, novo canal por 
assinatura da Newco, que se 
junta ao BandSports, Terravi-
va, SexPrivé, Arte1, Smithso-
nian Channel, Agro Mais e Sa-
bor & Arte.

O “Jornal do Empreendedor”, 
às 19h30, terá apresentação 
de Millena Machado.

Quem está cuidando disso é o 
marketing, que leva o assunto 
para um colegiado. Ninguém pro-
priamente do ramo.

De qualquer forma
Em seus interiores, a conver-

sa continua sendo aquela, que é 
vender por algo em torno de R$ 
700 mi por temporada, entre TV 
aberta, Pay TV, streaming e outros 
ativos.

A televisão aberta, e há o dese-
jo que seja uma só, terá que ficar 
responsável por R$ 400 mi ou R$ 
500 mi do total. Uma fortuna.

Teatro
Otávio Augusto, craque, mas 

que foi ruim de bola, está em car-
taz no Rio com “A Tropa”, peça de 
Gustavo Pinheiro e direção de Ce-
sar Augusto, ao lado de Alexandre 
Galindo, Alexandre Menezes, An-
dré Rosa e Daniel Marano.

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Gigante
O ator paulistano Alexandre Ti-

gano, com vários trabalhos na TV, 
cinema e teatro, não por acaso, foi 
escolhido para o papel de Golias 
em uma das próximas tempora-
das da série “Reis”, na Record, com 
destaque para a história de Davi.

Tigano, além dos palcos, tam-
bém é formado em educação fí-
sica e foi jogador de basquete 
profissional. Tem as medidas do 
personagem.

Sujeito a confirmação 
Está tudo acertado para a volta 

de “Reis” à programação da Re-

cord.

Os novos episódios devem en-
trar no ar a partir de 1º de agosto. 
Falta só uma comunicação oficial.

É ele
Atendendo a pedido, Silvio Luiz 

será o convidado do “Programa de 
Todos os Programas”, nesta terça, 
18h,  ao vivo, nas redes sociais do 
R7.

O mestre é alguém com muitas 
boas histórias.

Rádio
Nesta segunda, 20h, Bob Fa-

DIVUGAÇÃO

DIVUGAÇÃO
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ATA DE ENCERRAMENTO DE INSCRIÇÃO

Rua Leopoldo Carpinteiro Péres, n°83-B. Petrópolis - Manaus – Amazonas.
Fone: 3233 - 0957 ou 3633 - 2373 CEP. 69063-510

E-mail: sindicato.especial@gmail.com

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, as 16h30mim, a 
Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 
Especial, Turismo, Fretamento, Locadoras e Carro de Valores Intermunicipal de 
Manaus – SINDESPECIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 00.408.681/0001-21, sito 
a Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, nº 83 B, Bairro Petrópolis, nesta cidade de 
Manaus/AM , com o fito de registrar os requerimentos de solicitação de candidaturas 
ao pleito eleitoral 2022/2026 e conforme o edital de convocação da inscrição de 
chapas que fora publicado no Jornal Amazonas Em Tempo do dia 24 de junho 
de 2022, abrindo prazo de cinco dias para inscrição de chapas concorrentes, 
compareceu no dia 27 de junho as 10h00mim o Sr. William Enock de Sousa 
Siqueira, solicitando a inscrição da Chapa denominada “LIMPA, RESISTÊNCIA, 
LUTA E RENOVAÇÃO“ estando APTA a concorrer ao pleito eleitoral 2022/2026 
a Chapa denominada “LIMPA, RESISTÊNCIA, LUTA E RENOVAÇÃO” com a 
seguinte composição : Presidente William Enock de Sousa Siqueira, Vice Presi-
dente Gabriel Enock Marinho Siqueira, 1º Secretário David Valério dos Santos, 2º 
Secretário Elton Junio Oliveira Coelho, 1º Tesoureiro Leandro Furtado Rodrigues 
de Lima, 2º Tesoureiro Mauro Melo Garcia, Diretor Social Elias Junho Duarte 
Campos, Suplentes da Diretoria 1º Suplente Uandercley Pedro da Silva Siquei-
ra, 2º Suplente David Riccely Prado Seabra, 3º Suplente Djeimison Taveira do 
Nascimento, 4º Suplente Anderson de Andrade Pereira, 5º Suplente Raimundo 
Nonato Castro Meruoca, 6º Suplente Rodrigo da Silva Xavier, 7º Suplente Dimas 
Xavier Rodrigues, Conselho Fiscal Titulas 1º Conselheiro Fiscal Vanderly Bastos 
Seixas, 2º Conselheiro Fiscal Sidney Ramos de Holanda, 3º Conselheiro Fiscal 
Valmir da Silva Ferreira, Suplentes do Conselho Fiscal 1º Suplente Conselheiro 
Fiscal Pedro Paulo Cunha da Silva, 2º Suplente Conselheiro Fiscal Silas Amaral 
dos Santos, 3º Suplente Conselheiro Fiscal David Pereira da Silva, Delegados 
Representantes Junto a Federação, 1º Delegado Jackline Silva de Oliveira, 2º 
Delegado Rosinaldo da Gama Noronha, 3º Clehomes da Silva Miranda, Suplentes 
de Delegados Representantes Junto a Federação, 1º Suplente de Delegado 
Jose Raimundo Mendes Tavares, 2º Suplente de Delegado Alexandre Furtado 
Rodrigues de Lima, 3º Suplente de Delegado Manoel Leal de Oliveira. Cumprindo 
o disposto o artigo 45º e seus parágrafos, abre-se o prazo legal estabelecido 
de 03 (três) dias para que a chapa inscrita e/ou legítimos interessados possam 
apresentar as impugnações que acharem necessárias, conforme o Estatuto Social 
de Entidade. O prazo para impugnação começará a fluir da data de publicação 
deste edital. Nada mais havendo a tratar foi lavrado apresente ata que após lida 
e aprovada segue assinada pelos membros da Comissão Eleitoral. Publique-se 
e intimem-se os interessados.

Dra. Natividade de Jesus Magalhães Maia
Presidente da Comissão Eleitoral

Antônio Mauro de Chagas Sousa                   Jonny Ramos Mota
  Membro da Comissão Eleitoral                 Membro da Comissão Eleitoral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENE-
FICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DA CIDADE DE 
MANAUS – SIEMIBREFI.  Pelo presente Edital, nos termos 
do Estatuto do SIEMIBREFI, ficam convocados todos os re-
presentados da categoria profissional dos Empregados em 
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas da 
Cidade de Manaus/AM, para comparecerem a Assembleia 
Geral Extraordinária, munidos de documento com foto que 
comprove o vínculo com a Instituição da nossa categoria (CTPS 
ou Cartão Funcional), que se realizará no seguinte dia:  27 
de julho de 2022 em Manaus/AM, às 10h00min em 1ª con-
vocação e ás 10h30min em 2ª convocação a Rua Visconde 
de porto alegre, nº 969, Praça 14 de janeiro, Manaus/AM. A 
assembleia será realizada presencial , observando as normas 
de saúde pública decorrente ao covid-19, distanciamento entre 
cadeiras, máscaras, álcool em gel, ambiente ventilado etc.. A 
assembleia terá a seguinte pauta: 

1º) Construção e discussão e aprovação de reajuste salarial e 
demais benefícios e auxílios a serem submetido aos patrões, 
base índices de INPC e perdas salariais dos anos anteriores. 

2º) Autorização para a Diretoria do SIEMIBREFI negociar e 
firmar Convenção Coletiva de Trabalho com vigência 01/01/2023 
á 31/12/2023 e Acordos Coletivos de Trabalho com vigência 
01/09/2022 à 31/08/2023, abrangente a todos trabalhadores 
com categoria profissional representada por este Sindicato / 
SIEMIBREFI-AM.

3º) Autorização para celebração de acordo nos autos do pro-
cesso de Dissídio Coletivo, CCT, e ACT de natureza jurídica-
-econômica na justiça do trabalho e demais instancias da 
justiça competente; 

4º) Discussão e aprovação do mecanismo necessário para a 
sustentabilidade financeira da entidade sindical; 

5º) Autorização para o SIEMIBREFI discutir e negociar acordos 
mais favoráveis aos empregados quando os empregadores 
aplicarem quaisquer dispositivos da Lei 13.467/2017 (Refor-
ma Trabalhista) que venham a prejudicar aos empregados da 
categoria; 

6º) Outros assuntos de interesse da categoria. 

Manaus /AM, 05 de julho de 2022, 

Maria Ieda dos Santos Cabral –
Diretora Presidente do

SIEMIBREFI / MANAUS/AM.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES 

RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DA CIDADE DE SIEMIBREFI 

MANAUS AMAZONAS

FILIADO À CONTRATUH E FENATIBREFI

 RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE Nº 969  PRAÇA 14 DE JANEIRO – 

MANAUS/AM

 FONES: 99465-0529 EMAIL – SIEMIBREFI.AM@GMAIL.COM

 

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

Cidade Transporte Ltda., torna público que recebeu do IPAAM, a Licença 
de Operação n.°  625/04-14 1ª Alteração, que autoriza o transporte rodo-
viário de produtos derivados de petróleo (gasolina, óleo diesel) e álcool 
combustível, localizada na Rua Rio Itannana, n° 109, Quadra 66, Conjunto 
Vieiralves, Bairro Nossa Senhora das Graças, no Estado do Amazonas- 
AM, para Transporte Rodoviário em veículos tanques de   combustíveis, 
com validade de 294 dias.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 019/2022/CPL

PROCESSO Nº 094/2022/SEMOT

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vanta-
josa para Eventual Contratação de pessoa jurídica para Execução 
de Obras e Serviços de Engenharia para pavimentação de diversas 
ruas na sede do Município de São Paulo de Olivença/AM, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico, 
edital e seus anexos. Local e horário para se lê e obter o edital na 
Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro, São Paulo de Olivença/AM, das 
08:00 às 12:00 e no e-mail: cpl.spoam@gmail.com em dias uteis. 
Data da sessão pública: 22/07/2022 às 09h:00m (horário de Manaus), 
no endereço: Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro.

São Paulo de Olivença/AM, 04 de julho de 2022.
__________________________________

Comissão de Licitação

Sede do Executivo – Endereço: Rua Getúlio Vargas 1556 – Bairro Centro - CEP 69600-000
CNPJ 05.829.577/0001-24

São Paulo de Olivença – Amazonas
Email: prefeituramunicipalspo@gmail.com

 

 
VENDO CASA 

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

 


