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FVS trata um caso como suspeito 
de varíola dos macacos em Manaus  
De acordo com o ór-
gão, outros dois ca-
sos divulgados não 
são suspeitos 

A Fundação de Vigilância 
em Saúde do Amazonas – 
Drª Rosemary Costa Pin-
to (FVS-RCP) informou, 

nesta terça-feira (5), por meio 
do Centro de Informações Estra-
tégicas de Vigilância em Saúde 
(CIEVS) do Amazonas, que há ape-
nas um caso sendo tratado como 
suspeita de varíola dos macacos 
(monkeypox). 

A investigação busca identificar se 
atende às características da doença.

O caso já foi identificado como 
suspeito e foi divulgado anterior-
mente. O paciente apresentou 
melhora clínica com regressão 
de sintomas. As lesões estão em 
processo de cicatrização. 

Os contatos diretos do suspeito 
não apresentaram lesões. A pre-
visão de liberação de resultado 
de diagnóstico é de até 15 dias.

De acordo com o órgão, outros 
dois casos, que foram divulga-
dos nesta terça-feira em por-
tais locais, não são suspeitos,  
no momento. 

REPRODUÇÃO

O paciente apresentou melhora clínica com regressão de sintomas

A entidade informou, ainda, que as 
medidas adotadas para contenção 
da doença incluem isolamento de 
paciente suspeito, monitoramento 
de contatos próximos ao paciente 
suspeito, realização de rastreio de  
outros contatos,

Além da sensibilização de serviços 
de saúde para notificação imediata 
ao Centro de Informações Estraté-
gicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) 
Amazonas de casos suspeitos, con-
forme Nota Técnica nº 17/SES-AM-
-FVS-RCP-Semsa Manaus 

Sintomas 
No geral, os sintomas ini-

ciais da varíola são bastan-
te similares ao de uma gripe 
e incluem, por exemplo, febre, 
dor de cabeça, mal-estar e  
dores musculares. 

Corpos são 
encontrados em 
igarapé de Manaus

CRIME

Dois corpos do sexo mas-
culino, que estavam amar-
rados um ao outro, foram 
encontrados na última ter-
ça-feira (5) boiando dentro 
de um igarapé, situado na 
avenida Margarida, no bair-
ro Cidade de Deus, na Zona 
Norte da capital.

De acordo com informa-
ções preliminares repassa-
das por populares, uma das 
vítimas é conhecida na área 
apenas como “Pinóquio”. A 
outra não foi identificada. 
As vítimas estavam com as 
mãos amarradas e com cor-
das no pescoço.

 Um comerciante, que pre-
feriu não se identificar, infor-
mou que avistou os corpos 
amarrados um ao outro e, 
diante disto, acionou a Po-
lícia Militar (PMAM) para 
atender a ocorrência.

Ao chegar ao local os poli-
ciais militares da 24ª Compa-
nhia Interativa Comunitária 
(Cicom), constataram o en-
contro de cadáveres 

A Delegacia Especializada 
em Homicídios e Sequestros 
(DEHS) irá investigar o caso.
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Amazonino Mendes
O gaúcho Gabriel Aquino será 

o marqueteiro de Amazonino 
Mendes na disputa eleitoral 
deste ano para o Governo do 
Amazonas.

A assessoria de imprensa do 
pré-candidato do Cidadania fi-
cará com a jornalista Shirley 
Assis.

Jogos da Semed
A Prefeitura de Manaus, por 

meio da Semed, abriu inscri-
ções para a 11ª edição dos Jo-
gos Adaptados André Vidal de 
Araújo (Jaavas), pela plataforma 
Google Forms, por meio do link: 
https://forms.gle/Ndh2Z8XDT-
nU52wJS8, até o dia 12 de agosto. 

O Jaavas será realizado na 
Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múl-
tipla, no período de 21 a 28 de 
agosto de 2022.

Desatando um nó
Em audiência pública, na As-

sembleia Legislativa (Aleam), na 
segunda-feira (4), o deputado 
estadual Sinésio Campos (PT) 
encaminhou propostas para de-
satar o nó da situação precária 
do Porto Público de Manaus 
(Roadway), com o agravante das 
taxas cobradas sobre embarque 
e desembarque de passageiros 
e veículos.

Sinésio propôs um estudo a 
SNPH e a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (AN-
TAQ) para adequação dos va-
lores cobrados na tabela de 
serviço.

Embarque/desembarque 
Sinésio propôs, ainda, à gerên-

cia do Porto um estudo logístico 
para agilizar um plano de embar-
que e desembarque de cargas.

O parlamentar também suge-
riu um plano de atividade estra-
tégica portuária para proporcio-
nar conforto e comodidade aos 
passageiros das embarcações.

Taxas extintas
Após vistoria de Sinésio no 

Porto de Manaus, no dia 9 de 
junho, as taxas de R$ 2 para 
a uso dos banheiros do órgão 
deixaram de ser cobradas.

O fim das taxas, muito critica-
das pela população, foi confir-

mada pelo diretor de operações 
das duas empresas arrenda-
tárias do Roadway, Márcio  
Miranda.

Vacinação intensa
Foi intensa a busca pela vacina 

contra a Covid-19 na segunda-
-feira passada no Centro de 
Convenções Vasco Vasques, na 
Zona Oeste.

A campanha, acompanhada 
pelo prefeito David Almeida e 
pelo titular as Semsa, Djalma 
Coelho, registrou 1.689 pessoas 
vacinadas.

Massificação 
Com o recrudescimento da Co-

vid-19, David busca massificar a 

campanha de vacinação em toda 
a cidade de Manaus.

Até a próxima sexta-feira, 84 
pontos de imunização estarão à 
disposição da população. 

A Semsa ampliou o número de 
unidades de saúde com oferta 
da vacina, passando a operar 
com três pontos estratégicos de 
grande fluxo: o Studio 5, na Zona 
Sul, o shopping Phelippe Daou, 
na Zona Norte, e o Centro de 
Convenções Vasco Vasques, na 
Zona Oeste.

Cooperativismo
O deputado Adjuto Afonso (UB) 

destacou ontem, na Assembleia 
Legislativa, o Dia Internacional 

do Cooperativismo, celebrado no 
último dia 2 de julho. 

O parlamentar, que presi-
de a Frente Parlamentar de 
Apoio ao segmento, ressaltou 
o avanço no setor que agre-
ga atualmente 15,5 milhões de 
pessoas exercendo alguma ativi-
dade do ramo no país, incluindo  
o Amazonas.

“Parabenizo o cooperativismo 
de nosso estado, que tem à fren-
te o Merched Chaar, presidente 
da OCB. O cooperativismo tem 
crescido muito aqui no Amazo-
nas, com 87 cooperativas inte-
gradas à OCB, totalizando 12.986 
funcionários”, disse Adjuto.

Fora, Xavier
No Alto Solimões, as lideranças 

indígenas, agora com o forte 
apoio do Congresso Nacional, 
aumentam a pressão política 
pelo afastamento do presidente 
da Funai, Marcelo Xavier.

Manoel Chorimpa, membro da 
União dos Povos Indígenas do Vale 
do Javari (Univaja), engrossou o coro 
de protestos contra Xavier, acusado 
de insistir numa política claramente 
anti-indigenista na Funai.

Os senadores Fabiano Contara-
to (PT-ES) e Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP pediram à Comissão 
Externa do Senado a exoneração 
imediata de Xavier.

PL de Marcelo Ramos impõe limites às maldades 
de Brasília contra ZFM 

Projeto de lei, de autoria do deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM),  que impede o Governo Federal de impor, ao seu bel prazer, alterações nas 
alíquotas do Imposto de Importação (II), pode colocar freio às maldades praticadas pelo governo, via Ministério da Economia, contra o modelo Zona Franca 
de Manaus.

O PL foi aprovado no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara e é visto como solução para conter novos 
atentados às vantagens comparativas da ZFM.

“Do jeito que as mudanças no II vinham ocorrendo, logo nosso país virará exportador de empregos para a China”, declarou Ramos, apostando na apro-
vação do seu PL no plenário da Câmara.

Ao superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio 
Viana, que foi um dos homenageados na mais nova edição da revista Forbes, 
que destacou 50 personalidades que trilharam um caminho de sucesso 
após os 50 anos. A lista 50 over 50, da Forbes, reúne “grandes nomes que 
chegaram à maturidade com mais poder, relevância, influência e sabedoria 
do que quando eram jovens”. A lista foi dividida em dez categorias e Virgilio 
foi um dos cinco nomes incluídos no Terceiro Setor, no qual foi destaque por 
sua longa trajetória de atuação em prol da conservação ambiental e melhoria 
da qualidade de vida dos povos tradicionais da Amazônia.

À Justiça Federal que condenou apenas oito em cada dez denun-
ciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por desmatamento 
ilegal da Amazônia dentro do programa ‘Amazônia Protege’Ao todo, 
o MPF realizou pedidos de indenizações que somam R$ 3,7 bilhões.. 
Criado em 2017, o programa rendeu 3.561 ações contra as irregula-
ridades no bioma até o final de 2020; apenas 51 delas resultaram 
em condenação em primeira instância, e somente em dois casos 
as indenizações foram pagas, somando R$ 42 mil. As informações 
sao do Imazon.

DILVUGAÇÃO DILVUGAÇÃO

Aplausos

DILVUGAÇÃO

Vaias
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Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

E o Vale do Javari ? 
Em brilhante artigo publicado nas páginas do Amazonas 

Em Tempo há dias, o vice-presidente da FIEAM (Federação 
das Indústrias do Estado do Amazonas), empresário Nelson 
Azevedo, recorreu ao renomado Rui Barbosa para classificar 
o estado brasileiro como algo “sem eira nem beira”.

O recurso à sentença de Rui, proferida há exatos 130 anos, 
foi a forma encontrada por Nelson para apontar, nos dias 
que correm, a preocupante situação de um país, e, espe-
cialmente, de uma região desestruturada pelo “estado sem 
eira nem beira”, onde grandes investimentos são perdidos 
pela absoluta falta de segurança jurídica

No que diz respeito ao Vale do Javari, onde habitam alguns 
dos maiores grupos indígenas do planeta Terra, vive-se ago-
ra a expectativa de que o Governo Federal se volte para a 
região que acaba de ser diligenciada por uma comissão de 
deputados federais e senadores.

As denúncias encaminhadas à comissão alertam para o Vale 
do Javari à beira de um criminoso genocídio contra os indí-
genas que não se curvam ao crime organizado personificado 
em garimpeiros, madeireiros, pescadores ilegais e grileiros.

Conforme a Comissão Externa do Congres-
so, o assassinato do indigenista Bruno Araújo Pe-
reira e do jornalista Dom Phillips expôs todo o perfil 
do “estado paralelo” que domina o Norte amazônico 
e que quer reinar a ferro e fogo na Tríplice Fronteira. 
A morte de Bruno e Dom mostrou o quanto é cruciante 
trazer o Brasil de volta à civilização, ao verdadeiro Estado 
de Direito em que as leis são respeitadas e cumpridas, um 
estado onde o império da lei é um imperativo de vida, com 
políticas sociais e econômicas seguras, e não o contrário.

“Se julgam acima do raio e do trovão”

Na prática, adiamento ‘mata’ CPI do MEC e outras

Vitória prática
A decisão de postergar a CPI, 

que se transformou numa co-
queluche da oposição nas úl-
timas semanas, é uma vitória 
do governo no Senado.

Quatro na fila
Estavam prontas para come-

çar as investigações as CPIs 
para investigar ONGs/Desma-
tamento; Obras Inacabadas; 
Narcotráfico; e Queimadas.

É a regra
O regimento determina que 

CPIs só podem funcionar até 
o fim do ano. Quando a Le-
gislatura chega ao fim, todas 
as comissões são encerradas.

Sempre é contaminada
Segundo Rodrigo Pacheco, a 

intenção de adiar a instalação 
era evitar a “contaminação das 
investigações pelo processo 
eleitoral”.

STF desafia Senado e ignora 
debate sobre ativismo

Os senadores da comissão 
de Transparência e Fiscaliza-
ção levaram um “bolo” dos 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso e Alexandre de Mora-
es, que nem sequer se deram 
o trabalho de justificarem a 
ausência. Os senadores deba-
teram ativismo judiciário e a 
separação dos Três Poderes. 
“Preferem dar entrevistas fora 
do país para fazer críticas que 
faltam com a verdade com 
seu conteúdo, mas se recusam 
a prestar contas ao Senado”, 
afirmou Espiridião Amin (PP-
-PR).

Pressão aumentará
A presença dos ministros po-

deria ajudar a reduzir a pressão 
por CPI do Ativismo ou sobre 
vários pedidos de impeach-
ment de ministros do STF.

Demorou
Somente duas horas após o 

início da reunião, no Senado, a 
assessoria de Barroso avisou 
que o ministro não iria.

Esforço feito
Outros convidados, como o 

jurista Ives Gandra Martins, 
de 87 anos, participaram por 
videoconferência. Democrati-
camente.

Geddel com Lula
O deputado Luiz Lima (PL-

-RJ) considera apoio a Lula 
de Geddel Vieira Lima, aquele 
das malas com R$51 milhões 
em espécie, como grande vitó-
ria de Bolsonaro. “É fácil para 
todo mundo escolher um lado”, 
disse.

Deboche no BC
Após três meses de greve 

caviar, servidores marajás do 
Banco Central, com salário ini-
cial de quase R$20 mil, deci-
diram encerrar a folga, mas só 
para inglês ver. Agora irão fingir 
que trabalham, em “operação 
padrão”.

Opinião do jurista
Um dos convidados da comis-

são e grande crítico do ativismo 
judicial, o jurista Ives Gandra 
Martins sentenciou no debate 
sobre ativismo judicial, no Se-
nado: “A verdade é que temos 
tido invasão de competência”.

Recado dado
Presidente da comissão que 

discutiu o ativismo judicial 
no Senado, Reguffe (UB-DF) 
agradeceu a boa educação do 
ministro aposentado do STF 
Francisco Rezek, único ausente 
“que gentilmente respondeu”.

Mudar é preciso
O ativismo do STF, amplifica-

do pelo não comparecimento 
de ministros, fez o senador La-
sier Martins (Pode-RS) afirmar 
que o Senado precisa dar uma 
resposta à sociedade e “discutir 
mudanças no Supremo”.

Tem de tudo
Um dos vetos presidenciais 

que trancam a pauta do Con-
gresso é o que exclui 13 tre-
chos da lei que privatizou a 
Eletrobras, quase todos com 
regalias para funcionários da 

estatal, até mesmo para quem 
foi demitido.

Ineditismo
Levantamento TicketLog re-

gistrou pela primeira vez na 
série histórica o preço do die-
sel acima da gasolina. O preço 
médio fechou o mês de junho 
em R$ 7,87, alta de 36,4% no 
ano, contra R$ 7,56 da gasolina. 

Futuro chegou
O ministro Fábio Faria (Co-

municações) é um dos mais 
animados com a ativação do 
5G, em grande parte por sua 
atuação. Segundo ele, serão 
670 mil empregos e impacto de 
“US$ 1,2 trilhão (R$6,4 trilhões) 
no PIB”

Pensando bem...
...a última palavra sobre co-

missão “parlamentar” de in-
quérito não tem sido dada pelo 
Parlamento.

PODER SEM PUDOR

De olho no imponderável
Uma das mais célebres ra-

posas políticas do País, Amaral 
Peixoto acertou com o então 
ministro da Justiça, Petrônio 
Portela, sua adesão ao PDS, 
que apoiava a ditadura. Con-
versou três horas com Petrônio 
e viajou de volta ao Estado. 
No desembarque, os jornalistas 
tentaram confirmar sua ade-
são. “Ainda não está certo, falta 
o aval do presidente”, disse 
Amaral. Um repórter lembrou: 
“Mas o Sr. conversou três ho-
ras com o ministro!” Amaral foi 
premonitório: “Ora, meu filho, 
isso não basta. E se o minis-
tro morrer?” Petrônio Portela 
morreria uma semana depois.

O Brasil caminha a passos 
largos no que diz respeito 
a construções sustentáveis. 
Segundo o ranking mundial 
elaborado pelo Green Buil-
ding Council Brasil (CBC), 
somos um dos países com 
mais obras sustentáveis 
no mundo, ficando atrás 
apenas de nações como a 
China, Emirados Árabes e  
Estados Unidos.

Com a alta da agenda ESG, 
sigla em inglês para prá-
ticas ambientais, sociais e 
de governança, é notável 
que executivos e investi-
dores brasileiros já estão 
se movimentando e re-
pensando seus negócios. O 
momento, então, é de de-
senvolvimento de soluções 
inovadores e sustentáveis, 
principalmente no mercado 
da construção civil - um 
dos segmentos que mais 
impactam o meio ambiente.

 Um estudo do Conselho 
Internacional da Constru-
ção (CIB), aponta que mais 
de um terço dos recur-
sos naturais extraídos no 
Brasil são para a indústria 
da construção e 50% da 
energia gerada abastece a 
operação das edificações. 
Além disso, o setor é um 
dos que mais produzem re-
síduos sólidos, líquidos e 
gasosos, responsável por 
mais de 50% dos entulhos, 
entre construções e demo-
lições. Diante disso, para 
uma construção ser consi-
derada sustentável, todos 
os seus processos precisam 
ser sustentáveis. A madei-
ra, por exemplo, é um dos 
materiais mais antigos utili-
zados na construção, porém 
foi substituída ao longo dos 
anos pelo aço e o concreto. 
Por ser o único material que 
é renovável e estrutural-
mente eficiente ao mesmo 
tempo, a madeira sempre 
esteve presente em cons-
truções nas regiões que 
enfrentam estações com 
temperaturas muito baixas, 
como os Estados Unidos e 
a Rússia. Elas oferecem be-

nefícios térmicos, energéti-
cos e acústicos, o que ga-
rante além da preservação 
ambiental, mais conforto  
e economia.

Nos países desenvolvidos, 
há uma série de incentivos 
econômicos para constru-
ções verdes, como a Ale-
manha, que remunera os 
cidadãos que produzem um 
excedente de energia obtida 
por placas fotovoltaicas. Em-
bora, nacionalmente falan-
do, o Brasil ainda não tenha 
incentivos suficientes e tão 
eficientes, há alguns projetos 
para redução da carga tribu-
tária das construções, como 
o IPTU verde, uma espécie 
de desconto contemplado no 
IPTU para obras que imple-
mentarem sistemas ecoefi-
cientes nas suas construções 
ou reformas.

O cenário atual da arqui-
tetura sustentável é mais 
tecnológico e eficiente, 
quando comparado há 20 
anos atrás. As novas tecno-
logias possibilitam o apro-
veitamento dos recursos 
naturais de forma integral, 
como as madeiras enge-
nheiradas, desenvolvidas 
na Áustria e que ganha-
ram relevância e atenção 
mundial nos últimos anos, 
principalmente diante da 
sua versatilidade, moder-
nidade e resistência.

Hoje, o Brasil ocupa o quin-
to lugar entre os países que 
concentram mais edifica-
ções sustentáveis, de acor-
do com o estudo divulgado 
pelo United States Green 
Building em 2020. Realidade 
mundial, a sustentabilidade 
é palavra de ordem para as 
edificações e demais em-
preendimentos imobiliários, 
tendo em vista a diminuição, 
sobretudo, da emissão de 
gases do efeito estufa, como 
o CO2. Sendo assim, fica o 
seguinte questionamen-
to: quais são os próximos 
passos do Brasil nessa jor-
nada inovadora, disruptiva, 
moderna e sustentável da 
construção civil?

CONSTRUÇÃO CIVIL SUSTENTÁVEL: COMO ESTA-
MOS EM RELAÇÃO AO RESTO DO MUNDO? 

A decisão dos líderes do Senado, anunciada pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
de deixar para depois das eleições a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para inves-
tigar as denúncias contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, na prática, “mata” a comissão. 
A CPI teria apenas 40 dias úteis após o fim do segundo turno, em outubro. A CPI da Pandemia 
durou seis meses.

Senador Lasier Martins (Pode-RS) sobre a ausência de ministros do debate sobre ativismo judiciário

Fundador e CEO da Noah,

Nicolaos Theodorakis
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Prefeitura apresenta projeto 
urbano em parceira com o TCE

Parlamentares temem que redução de ICMS não altere o preço da gasolina

Para o prefeito David Al-
meida, parcerias como 
essa serão fundamen-
tais para a modernização 
e melhoria da mobilidade 
urbana

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, apresentou, na 
manhã desta terça-feira 
(5), o projeto de revitali-

zação viária da avenida Efigênio 
Salles, do trecho do viaduto Mário 
Ypiranga Monteiro até a entrada 
da avenida Via Láctea, na zona 
Centro-Sul da capital, ao presi-
dente do Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas (TCE-AM), 
Érico Desterro.

Com prazo de 12 meses para 
conclusão, a ação visa alargar a 
via e implantar uma passarela, em 
frente ao órgão fiscalizador, para 
extinguir o semáforo existente 
no local, que provoca retenção 
no trânsito. Após a finalização 
da obra, o TCE-AM irá assumir a 
manutenção da passarela. 

Para o prefeito David Almeida, 
parcerias como essa serão fun-
damentais para a modernização 
e melhoria da mobilidade urbana 
de Manaus.

“Nós estamos trabalhando a 
questão da mobilidade urbana no 
trânsito. Uma ação como essa, eli-
minação de um semáforo em uma 
via como a Efigênio Salles, que é 
uma das mais importantes, vem 
nos ajudar. Estamos trabalhando 
na construção de uma passarela 
e o alargamento desde a antiga 
Recife até a Via Láctea, na Mora-
da do Sol. É uma obra complexa, 
que entre licitação e execução do 
projeto, nós temos uma estimativa 
de até 12 meses, mas acredito que 
possamos diminuir esse prazo. Es-
tamos exatamente aqui na frente 

DIVULGAÇÃO

O alargamento da via irá modificar o canteiro central e contará com desapropriações pontuais

BANCADA DO AMAZONAS
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O Amazonas anunciou nesta se-
mana, a redução da alíquota do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias (ICMS) dos combustíveis. 
Agora com a Lei Complementar, o 
imposto foi reduzido de 24% para 
18%. Ao Em Tempo, parlamentares 
do Amazonas disseram que espe-
ram que a redução do imposto 
contenha a alta dos preços da 
gasolina, mas temem não surtir 
efeito para o consumidor.

A Lei 194, que limita o teto da 
alíquota do ICMS sobre itens 
como gasolina, diesel e energia 
elétrica, foi sancionada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro e publi-
cada do Diário Oficial no dia 23 
de junho. Pela lei, esses itens 
passam a ser considerados es-
senciais e indispensáveis. 

Conforme o senador Plínio 
Valério (PSDB), com a redução 
do ICMS sobre os combustíveis, 
existe expectativa do efeito nos 
postos de gasolina chegar até o 
bolso do consumidor.

Ao mesmo tempo, ele observa 
que para que a redução alivie os 
preços do combustível para a popu-
lação, é necessário que a fiscaliza-
ção seja implementada. Segundo o 
parlamentar, os postos de gasolina 
podem não diminuir o preço por 
atribuírem que compraram a ga-
solina com o preço anterior.

“Agora é muito difícil no Brasil 
essa prática chegar no consumi-
dor. Cabe, portanto, ao governo, 
que está dando esse benefício, 
fiscalizar também e fazer cum-
prir. Mas, com certeza, a medida 
é salutar, seja eleitoreira ou não, 
é uma medida salutar.  Tudo que 
for bom para amenizar a situação 
crítica do brasileiro necessitado é 
bem-vindo da parte da gente. Eu 
espero que surta efeito”, disse.

O deputado federal Zé Ricardo 
(PT) também espera que a redução 
do ICMS seja efetiva e permanente. 
No entanto, também lembra de 
outra variável de impacto signifi-
cativo no preço dos combustíveis: a 
Política de Paridade sobre Impor-
tação (PPI). Para ele, mesmo com a 

do TCE, porque essa passarela be-
neficia também o órgão”, explicou 
o mandatário municipal.

O prefeito ainda salientou que 
após a conclusão da obra, o TCE 
terá autonomia para administrar 
a passarela.

“É uma parceria que estamos 
propondo ao presidente Érico 
(Desterro), que, ao construirmos 
essa obra, o próprio tribunal possa 
dar manutenção, cuidar, zelar por 
essa passarela, assim como outras 
ações que iremos fazer com outros 
poderes e outras instituições pri-
vadas”, enfatizou Almeida.

Durante a visita, o gestor munici-
pal foi acompanhado pelo titular da 
Secretaria Municipal de Infraestru-

tura (Seminf), Renato Júnior, pelo 
subsecretário de Obras Públicas, 
Madson Rodrigues, e pelo titular da 
Secretaria Municipal de Comunica-
ção (Semcom), Israel Conte.

De acordo com o presidente do 
TCE-AM, Érico Desterro, a iniciativa 
da atual administração de Manaus 
deve servir de exemplo para os de-
mais municípios, pois é inovadora 
e atende a uma demanda antiga 
da população.

“Eu fico muito feliz, primeiro com a 
presença do prefeito de Manaus no 
Tribunal de Contas. Há muito tempo, 
os prefeitos vêm prometendo so-
lucionar o problema da mobilidade 
aqui nesta via, sobretudo, em frente 
ao TCE. É um motivo de queixa da 

população, de uma forma geral a 
esse semáforo que interrompe uma 
via de muito trânsito. E eu come-
moro isso. O prefeito revela que, 
ao fim da construção, o tribunal 
assumirá, ao menos parcialmente 
a manutenção, e é verdadeiro. Eu 
acredito que o futuro é este, que 
as instituições públicas e privadas 
façam parcerias com a prefeitura 
para manter praças, manter o apa-
relhamento da cidade comum para 
a sociedade. Se nós pudermos, nós 
iremos evidentemente levar isso 
adiante”, afirmou Desterro.

Segundo informações da Seminf, 
o alargamento da via irá modificar 
o canteiro central e contará com 
desapropriações pontuais. A nova 

calçada será de concreto e a cons-
trução da passarela será realizada 
em estrutura metálica pré-molda-
da, com a instalação de duas torres 
profundas com dois elevadores.

Madson Rodrigues confirma que 
o serviço deve ser realizado prio-
ritariamente à noite, para evitar 
prejuízos no trânsito da cidade.

“A passarela virá transportada 
por um guindaste, então prova-
velmente a passarela em si vai 
demorar, no máximo, seis meses. 
A obra toda será concluída em, no 
máximo, 12 meses. Fazendo ela pré-
-moldada, a interrupção do trân-
sito será mínima. Vamos trabalhar, 
sempre que possível, no período 
noturno”, concluiu o subsecretário.

DIVULGAÇÃO

Deputados federais, estaduais e senadores fazem ressalva sobre ICMS

Gabriela Brasil 

diminuição da alíquota no ICMS, o 
preço da gasolina pode continuar 
alto, em razão da política da Pe-
trobras, que vincula o preço dos 
produtos derivados do petróleo 
ao mercado internacional.  

“Se a Petrobras mantiver a po-
lítica que ela tem até agora, de 
aumentar os preços de acordo 
com o preço internacional e a 
variação do dólar, não vai adian-

tar nada. Então a gente espera 
que realmente haja um repasse 
dessa redução de ICMS para o 
consumidor. Que realmente lá 
na bomba haja uma redução e 
que permaneça. Mas se daqui 
uns dias a Petrobras aumentar 
de novo o diesel, a gasolina e o 
próprio gás de cozinha, não valeu 
a pena essa redução de ICMS. Foi 
mais uma enganação do governo 

federal patrocinado pela mudan-
ça na legislação”, afirmou.

Outra consequência da redu-
ção do ICMS levantada por Zé 
Ricardo é a diminuição da ar-
recadação do estado. “É menos 
recurso para investir em saúde, 
em educação e segurança. Isso 
é consequência direta no or-
çamento do estado”, afirmou 
o deputado.
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Pacheco afirma que 
abrirá duas CPIs do MEC

Eduardo Braga 
confirma pré- 
candidatura

A instalação das inves-
tigações, contudo, só 
deve ocorrer após as 
eleições que acontecem 
em outubro

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), afirmou nesta 
terça-feira (5) que lerá 

em plenário amanhã os reque-
rimentos para criação de duas 
CPIs (Comissões Parlamentares 
de Inquérito) do MEC (Ministé-
rio da Educação). A instalação 
das investigações, contudo, só 
deve ocorrer após as eleições 
de outubro.

“Nós ouvimos todas as manifes-
tações de líderes partidários, e o 
entendimento foi nesse sentido, 
com o seguinte encaminhamen-
to feito: serão feitas as leituras 
dos requerimentos de CPI”, dis-
se. “Os líderes partidários com-
preendem que essas indicações 
devem se dar para instalação das 
CPIs após o período eleitoral”, 
completou Pacheco a jornalistas 
nesta tarde.

O primeiro requerimento de 
abertura de CPI, pedido pela opo-
sição, irá investigar a suspeita de ir-
regularidades no repasse de verbas 
da pasta. O outro, solicitado por go-
vernistas, vai apurar possível crime 
organizado e obras inacabadas em 
creches, escolas e universidades 
durante o governo petista. 

A decisão ocorreu nesta manhã, 
depois da reunião de líderes da 
Casa. A partir da leitura dos ofí-
cios, caberá aos líderes indica-
rem os membros das comissões 
e definirem a data de instala-
ção do processo investigatório  
no Senado.

“Foi esse o encaminhamento dos 
líderes partidários, com o qual eu 
concordo. Considero muito pon-
deradas as manifestações feitas 
pelos líderes”, reforçou Pacheco.

DIVULGAÇÃO

Se instalada, a CPI do MEC será composta por 11 senadores titulares e 11 suplentes, com duração de até 90 dias

Instalação após eleições
De acordo com senadores, du-

rante a reunião, foram favoráveis 
à instalação imediata das CPIs os 
líderes das bancadas da Rede, do 
MDB e do PT. Contudo, foi relata-
do “receio” de que os colegiados 
se tornem palanque eleitoral por 
lideranças do PL, PSC, Podemos, 
PSD, Republicanos e PDT.

No Twitter, Pacheco confirmou 
que os parlamentares defende-
ram a instalação de todas as co-
missões após o período eleitoral, 
“permitindo-se a participação de 
todos os senadores e evitando-
-se a contaminação das investi-
gações pelo processo eleitoral”.

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), responsável por co-
letar as assinaturas necessárias 
para o requerimento de abertura 
da CPI do MEC, cobrou de Pacheco 

a leitura em plenário até amanhã 
ou acionará o STF (Supremo Tri-
bunal Federal). Para Rodrigues, o 
pedido para a investigação atende 
a todos os requisitos constitucio-
nais e “não cabe interpretação”.

Próximos passos
Se instalada, a CPI do MEC 

será composta por 11 senado-
res titulares e 11 suplentes, com 
duração de até 90 dias. Sena-
dores querem apurar se houve 
interferência do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) nas investigações 
sobre irregularidades no repasse 
de verbas a municípios pelo MEC 
e pelo FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação).

Em março, um áudio obtido pelo 
jornal Folha de S.Paulo revelou que 
o governo federal priorizava a libe-
ração de recursos a prefeituras indi-

cadas pelos pastores Gilmar Santos 
e Arilton Moura Correia, que não 
têm cargos oficiais no MEC, mas atu-
avam como lobistas no ministério

Ribeiro, Santos e Moura foram 
presos na quarta-feira da semana 
retrasada (22) e soltos no dia se-
guinte, por decisão do desembar-
gador Ney Bello, do TRF-1 (Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região). A 
investigação da PF apontou sus-
peitas de corrupção passiva, pre-
varicação, tráfico de influência e 
advocacia administrativa.

Inicialmente focado no MEC, a 
apuração sobre o balcão de ne-
gócios na pasta ganhou tração 
após interceptação da PF captar 
o ex-ministro mencionando Bol-
sonaro em uma conversa com sua 
filha. No diálogo, Ribeiro diz que 
conversou com o presidente sobre 
a possibilidade de buscas.

GOVERNO DO AM

O senador Eduardo Braga 
(MDB) anunciou, nesta terça-
-feira (5), sua pré-candidatu-
ra para o Governo do Amazo-
nas. O parlamentar também 
sinalizou se aproximar do 
ex-presidente Lula (PT) e de 
outros políticos de esquerda.

Essa será a terceira ten-
tativa de Braga na disputa 
pelo cargo de governador do 
estado. Durante entrevista a 
uma rádio local, ele afirmou 
que tem estreitado laços com 
os dirigentes do PT, e com 
o ex-presidente Lula, assim 
como com outros políticos 
de esquerda. O objetivo, se-
gundo Braga, é intensificar o 
apoio político para se fortale-
cer como candidato e futuro 
governador. 

Ao mesmo tempo, enfati-
zou que apenas fazer alian-
ças com o presidente não é 
o suficiente, caso seja eleito 
no cargo.

“Para a mudança aconte-
cer, é preciso firmeza, com-
petência e vontade de fazer”, 
reforçou Braga.

O parlamentar também 
reforçou elogios ao ex-pre-
sidente, e que a aliança com 
o Lula mira o futuro do Ama-
zonas e do Brasil: “a Eleição 
do Lula é uma esperança 
para um país que lamenta-
velmente apoiou o novo e 
a população está vendo o 
que aconteceu”, destacou o 
senador.

Por outro lado, o senador 
também relembrou seu voto 
a favor do impeachment a 
ex-presidente Dilma Rous-
seff, e que o episódio ficou 
no “passado”.

“Apoiei Dilma, mas não pos-
so ser conivente com erros 
e equívocos. Eu não tenho 
nada a esconder, pois não fiz 
nada a esconder. Fiz o que 
o povo estabelecia naquele 
momento”, disse o senador.

Lula visitará Manaus no dia 29 de julho, afirma Zé Ricardo 
DIVULGAÇÃO

O ex-presidente deve estender apoio para as candidaturas de Omar Aziz e Eduardo Braga

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) já tem data 
marcada para desembarcar 
em Manaus. Conforme anun-
ciou o deputado federal Zé 
Ricardo (PT) nas redes so-
ciais, nesta terça-feira (5), 
Lula vem a Manaus no 29 
de julho, e deve confirmar 
apoio à candidatura do se-
nador Eduardo Braga (MDB) 
para Governo do Amazonas.

“Lula vem a Manaus. A pre-
visão é para o dia 29 de ju-
lho. Lula é amigo do povo do 
Amazonas. Prorrogou a ZFM, 
gerou empregos, construiu 
milhares de moradias, inves-
tiu na energia, levou água para 
a zona leste. Lula defende os 
indígenas, os trabalhadores e 
o povo que sofre. Valeu, Lula”, 
escreveu Zé Ricardo.

Para senado, o ex-presi-
dente declarou no mês pas-
sado seu apoio à reeleição 
do senador Omar Aziz (PSD). 
Em uma entrevista para uma 
rádio local, Lula disse que Aziz 
é um grande companheiro, 
e que se o senador tentar a 
reeleição, ele terá o seu apoio. 

“Omar Aziz é um grande 

PT NO AMAZONAS 

companheiro e acho que vai 
ser candidato ao Senado, e se 
for, eu quero estar junto com 
ele. Eu quero o apoio dele e 
quero apoiá-lo”, disse.

Em resposta, o senador 
Omar Aziz disse que também 
vai apoiar Lula e que está do 
“lado certo da história”. 

O candidato também disse 
que procura outras alianças 
no Amazonas. A expectativa 
é de que o candidato tam-
bém apoie o senador Eduardo 
Braga (MDB) para o Governo  
do Amazonas.

No entanto, o apoio de Lula 
ao senador Eduardo Braga 
não agradou alguns mem-
bros do PT. O vereador Sas-
sá da Construção Civil (PT) 
demonstrou sua indigna-
ção sobre a aliança entre o  
PT e Braga.

“Eu sei que posso ser perse-
guido, mas não traio a classe 
trabalhadora. Eu vim de lá. 
Não posso trair. Ele vai passar 
vergonha no palanque. O povo 
está esperando. Hoje nós 
somos ‘caçador’. Nós vamos 
pegar”, afirmou o vereador a 
imprensa local.
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Pequenos empreendimentos geram 
renda de R$ 420 bilhões por ano
A proporção de 
empreendedores que 
se classificam como 
pretos e pardos chega 
a 84% do total dos 
donos de negócios no 
Amazonas e no Acre

DIVULGAÇÃO

Empresas de menor porte correspondem a 30% do PIB

Os pequenos negócios ge-
ram renda em torno de 
R$ 420 bilhões por ano, o 
equivalente a cerca de um 

terço do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos) brasileiro. A estimati-
va consta do Atlas dos Pequenos 
Negócios, lançado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 

Segundo o levantamento iné-
dito, os negócios de menor porte 
injetam R$ 35 bilhões por mês na 
economia brasileira. A pesquisa 
analisou a participação na eco-
nomia de microempresas, pe-
quenas empresas e microem-
preendedores individuais (MEI) 
De acordo com a publicação, os 
MEI geram R$ 11 bilhões todos 
os meses, o que significa R$ 
140 bilhões por ano. As micro 
e pequenas empresas geram 
mensalmente R$ 23 bilhões, 
movimentando R$ 280 bilhões 
por ano.

Atualmente, os negócios de 
menor porte correspondem a 
30% do PIB. Segundo o presi-
dente do Sebrae, Carlos Melles, 
a participação poderá chegar a 
40% do PIB, caso o país cresça 
3% ao ano nos próximos anos. 

“Em países desenvolvidos, 
a participação dos pequenos 
negócios no PIB fica em torno 
de 40% a 50%. Se em 10 anos 
conseguirmos promover esse 
crescimento, toda a economia 
sai beneficiada, graças ao poder 
que as MPE [micro e pequenas 
empresas] têm de gerar renda e 
empregos”, avaliou.

A pesquisa constatou que, de 
15,3 milhões de donos de pe-
quenos negócios em atividade 
no Brasil, 11,5 milhões depen-
dem exclusivamente da ativida-
de empresarial para sobreviver. 

Em relação aos MEI, a propor-
ção chega a 78%, o que equivale 

a cerca de 6,7 milhões de pes-
soas. Entre os donos de micro 
e pequenas empresas, 71% têm 
no negócio de pequeno porte a 
principal fonte de renda, o que 
representa cerca de 4,7 milhões 
de pessoas. 

Crescimento
De 2012 a 2021, o número de 

trabalhadores por conta própria 
no Brasil cresceu 26%, passan-
do de 20,5 milhões para 25,9 

milhões. No mesmo período, o 
número de formalizações entre 
os MEI passou de 2,6 milhões 
para 11,3 milhões, alta de 323%. 
Isso significa crescimento mais 
de 12 vezes maior entre os mi-
croempreendedores individuais, 
comparado com os donos de ne-
gócios que não se formalizaram.

Segundo a pesquisa do Se-
brae, 28% dos MEI atuavam fora 
do mercado formal ao adotar o 
regime especial de pagamento 

de imposto. Desse total, 13% ti-
nham como ocupação principal 
o empreendedorismo informal e 
15% atuavam como empregados 
sem carteira assinada. 

A proporção de informais vem 
caindo ao longo do tempo. Cerca 
de 2,5 milhões de pessoas fo-
ram retiradas da informalidade 
(28% de 8,7 milhões de micro-
empreendedores individuais em 
atividade), por causa do registro 
do MEI.

Em relação às micro e peque-
nas empresas, 13% dos empreen-
dedores eram informais antes da 
abertura do negócio. Desse total, 
6% exerciam a atividade como em-
preendedores informais e 7% eram 
empregados sem carteira assinada. 

No Amazonas 
Na abertura de empresas 

de pequeno porte, lideram 
Mato Grosso, Pará, Amazonas  
e Amapá.

Prefeitura oferece cursos gratuitos na área do Turismo
DIVULGAÇÃO

O projeto visa capacitar aproximadamente 300 pessoas

CURSOS TÉCNICOS 

A Prefeitura de Manaus ofer-
ta, de forma gratuita, 300 vagas 
em cursos técnicos de capa-
citação em turismo religioso; 
manipulação de alimentos e 
boas práticas para serviços de 
alimentação; e atrativos cul-
turais do Centro Histórico de 
Manaus, de turismo cultural e 
de natureza. 

Promovido por meio do pro-
grama de “Capacitação e Muni-
cipalização no Turismo”, da Ma-
nauscult, nesta primeira etapa, 
serão formadas 12 turmas com 
25 alunos cada. As inscrições 
podem ser realizadas gratuita-
mente, na sede do órgão, no Les 

Artistes Café Teatro, na avenida 
7 de Setembro, 377, Centro, de 
8h às 17h, ou pelo e-mail mcult.
turismo@gmail.com. 

Para participar dos cursos é 
necessário o preenchimento da 
ficha de inscrição (disponibili-
zada por e-mail e também na 
sede da Manauscult), cópias 
dos documentos pessoais (RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia e de escolaridade, somente 
uma de cada). Demais dúvidas 
e orientações podem ser rea-
lizadas por meio dos telefones 
(92) 3215-7126 ou 98842-1347.

Os cursos iniciam a partir do 
dia (18) e terminam em (23) 

e o público-alvo são empre-
sários do setor (agências de 
turismo e flutuantes); guias de 
turismo, agentes de turismo, 
acadêmicos de turismo, nove 
comunidades da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) do Tupé, e empresários 
e jovens da comunidade Co-
lônia Antônio Aleixo. As aulas 
nas comunidades do Tupé e 
Colônia Antônio Aleixo serão 
realizadas in loco.

 O projeto visa capacitar 
aproximadamente 300 pesso-
as nesta primeira etapa, e em 
2023, o objetivo é capacitar 
mais de 2 mil pessoas. 

Economia
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Programa abre vagas de curso em 
gestão de negócios para mulheres
O projeto seleciona 
mulheres das regiões 
Norte e Nordeste por 
meio de programa de 
formação online 

Uma ação social da empresa 
Consul lança a 4ª edição 
do programa #Empreen-
deNoZap, O projeto  dá su-

porte a mulheres empreendedoras 
para desenvolverem e alavanca-
rem seus negócios. Nesta edição, 
serão selecionadas 500 mulheres 
das regiões Norte e Nordeste para 
participarem de um processo de 
aprendizado via WhatsApp. 

Nesta edição, o curso terá oito 
semanas de duração e contará 
com a participação de colabo-
radores que complementarão os 
conteúdos através de mentoria 
voluntária para acelerar os negó-
cios das participantes. 

O leque de conteúdos irá con-
templar temas de gestão admi-
nistrativa e financeira, vendas, 
marketing, pessoas, formalização, 
gênero e culinária. As selecionadas 
receberão, semanalmente, o con-
teúdo da formação via WhatsApp. 

Além disso, haverá também o 
acompanhamento remoto da con-
dução das participantes à frente de 
seus empreendimentos, buscando 
por novas demandas e melhoria 
dos processos. 

DIVULGAÇÃO

As inscrições ficarão abertas de 4 a 17 de julho

“O cenário atual é desafiador e 
torna ainda mais necessárias ini-
ciativas que incentivem as mulhe-
res a serem protagonistas da reto-
mada econômica, especialmente 
nas regiões Norte e Nordeste do 
país, e esse é um dos objetivos 
atuais do programa Itaú Mulher 
Empreendedora”, afirma Luciana 
Nicola, diretora de Relações Ins-
titucionais e Sustentabilidade do 
Itaú Unibanco. 

Para participar, as empreen-

dedoras deverão seguir alguns 
requisitos: o Consulado procura 
por mulheres com renda familiar 
de, no máximo, um salário mínimo 
por membro da família e que já 
tenham um negócio informal ou 
empresa constituída com pelo 
menos três meses de existência 
no ramo de alimentação das re-
giões Norte e Nordeste.

Além do suporte e desenvolvi-
mento das capacidades de admi-
nistração de um negócio, as 50 

mulheres com maior pontuação 
nos cursos também receberão uma 
mentoria especial com voluntários, 
que irão trabalhar em três metas 
desenhadas em conjunto, pensan-
do na gestão de seus negócios. 
Sendo assim, aquelas que cum-
prirem as três metas estipuladas 
receberão a doação de 250 latas 
de Leite Moça® para potencializar 
a produção de seus negócios.

As inscrições ficarão abertas de 
4 a 17 de julho. Todas as informa-

ções necessárias para participar do 
processo seletivo estão disponíveis 
no site do Consulado da Mulher.  

Depois que todas as inscrições 
forem recebidas, as participantes 
passarão por uma seleção, que 
leva em consideração os seguintes 
critérios: ordem de inscrição (as 
primeiras terão prioridade), meno-
res rendas per capita e avaliação 
da resposta à pergunta “Por que 
você tem interesse em participar 
do Programa de Formação #Em-
preendeNoZap?”. As selecionadas 
irão receber uma mensagem de 
confirmação no dia 25 de julho, 
pelo WhatsApp. 

“Estamos felizes em contribuir 
com conteúdos voltados ao aper-
feiçoamento das práticas culiná-
rias e com produtos Moça® para 
ajudar as empreendedoras na 
realização de seus sonhos”, co-
menta Natália Goivinho, gerente 
de marketing

Sobre o Instituto Consulado da 
Mulher  

O Instituto Consulado da Mulher 
é a Consul transformando sonhos 
em realidade, onde se incentiva e 
viabiliza a geração de renda para 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, investindo no empreen-
dedorismo feminino. 

O projeto apoia  mulheres que 
fazem de conquistas pessoais 
transformações em cadeia, con-
seguem impactar as suas comu-
nidades e não deixam ninguém 
de fora dessa história. 
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Maiara Ribeiro

O desaparecimento do indi-
genista Bruno Pereira e 
do jornalista inglês Dom 
Phillips completou um 

mês nesta terça-feira (5). O caso, 
que aconteceu no Vale do Javari, 
extremo oeste do Amazonas, ainda 
causa comoção. O medo ainda as-
sombra quem vive naquela região 

pelo aumento da criminalidade e 
da instalação do tráfico interna-
cional de drogas nos territórios 
indígenas, de acordo com líder 
e ativista indígena, Beto Marubo.

Em um seminário promovido 
pelo IPAAM, Marubo, que é inte-
grante da União dos Povos Indí-
genas do Vale do Javari (Univaja), 
apontou estratégias para a pro-
teção dos povos tradicionais iso-
lados da região, ameaçados pelo 
crime organizado atualmente.

A Terra Indígena do Vale do Ja-
vari localiza-se no extremo oeste 
do estado do Amazonas e ocupa 
uma área de mais de 8 milhões de 
hectares, concentrando a maior 
densidade de povos isolados do 
mundo, segundo dados da Funai. 

Contudo, com o desmonte de 
órgãos fiscalizadores, a região tem 

sido assolada pela violência do cri-
me organizado, que culminou com 
o assassinato de Bruno Pereira e 
Dom Phillips. 

De acordo com Marubo, os povos 
indígenas da região têm se articu-
lado para operacionalizar ações 
de vigilância territorial, algo com-
plementar à fiscalização, que é de 
competência estatal, sobretudo, 
qualificar as informações obtidas 
em campo, com a finalidade de oti-
mizar a atuação dos órgãos com-
petentes, como FUNAI, PF e MPF.

“Temos que convencer o Go-
verno Brasileiro da importância 
de proteger as terras indígenas. 
Tendo informações sobre a im-
portância dessas terras públicas 
e dessas culturas, para o clima e 
para a segurança do Brasil, pode-
mos conversar com políticos para 

justificar as políticas públicas ne-
cessárias para a região, como as 
bases da Funai, por exemplo. O 
Estado renegou completamente 
essas áreas, mas com esses dados 
fortalecemos nossa luta e pode-
mos avançar”, afirmou.

O pesquisador sênior do IPAAM 
(Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia), Paulo Moutinho, 
anunciou, durante o seminário, a 
produção de relatórios a respeito 
da grilagem e a fraude do Cadastro 
Ambiental Rural no Vale do Javari. 
“Serão relatórios curtos e cheios 
de dados que possam ser usados 
como arma na mão do Ministério 
Público Federal”, destaca.

“Narcoestado” na Amazônia
De acordo com Beto Marubo, 

existe uma escalada de violência e 

9

Carro de aplicativo sofre ataque 
e homem morre com 11 tiros

Homem é perseguido e 
executado no Japiim

REPRODUÇÃO

Os disparos aconteceram antes da corrida ter sido iniciada

   Da redação

Um ataque a tiros um 
carro de aplicativo deixou 
um morto e outras três 
pessoas feridas, incluindo 
o motorista de aplicati-
vos, na madrugada desta 
terça-feira (5), na avenida 
Timbiras, no bairro Cidade 
Nova, na Zona Norte.

O ataque ocorreu na 
frente de um bar, por 
volta das 4h30. Segundo 
testemunhas informaram 
à polícia, três homens sa-
íram do estabelecimento 
e solicitaram uma corrida 
por aplicativo.

No momento em que en-
traram no carro, um outro 
veículo parou no local e abriu 
fogo na direção das vítimas. 
Conforme a polícia, o passa-
geiro que estava no banco 

NA ZONA NORTE NA ZONA SUL

da frente foi atingido com 11 
tiros e morreu na hora.

As vítimas sobreviventes 
foram socorridas pelo Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) e 
levadas para unidades de 
saúde da cidade.

Os criminosos fugiram 

sem serem identificados. 
Pela quantidade de tiros, a 
polícia acredita que o alvo 
dos assassinos era o ho-
mem que estava no banco 
ao lado do motorista.

“O que eu sei é que ele 
estava no Serviço de Pron-
to-Atendimento Danilo 

Corrêa, mas foi transferido 
para o Hospital e Pronto-
-Socorro Platão Araújo.  
O estado dele é estável e 
está fora de perigo. Ele saiu 
para trabalhar, às 20h de 
segunda-feira (4), e como 
ninguém teve notícias dele 
vimos pelo GPS a locali-
zação e me deparei com 
essa situação”, relatou 
Paulo Roberto, familiar do 
motorista de aplicativo, de 
39 anos, atingido durante a 
ação criminosa.

Ainda conforme Pau-
lo Roberto, o motorista 
já tinha falado sobre o 
trabalho como motorista  
de aplicativo.

“É um risco que a gente 
corre para sobreviver e levar 
alimentos para nossa famí-
lia. O perigo em Manaus é 
muito grande”, afirma.

Luana Lima

Um homem identifica-
do como Maurício da Sil-
va Lima, vulgo “Amaral”, 
de 31 anos, foi persegui-
do e executado, na tarde 
desta terça-feira (5), no 
beco Oriental, na rua Jo-
sué Cláudio de Souza no 
bairro Japiim 1, na Zona 
Sul da capital.

Segundo informações 
de populares repassadas 
aos policiais militares da 
3ª Companhia Interati-
va Comunitária (Cicom), 
a vítima estava no beco 
mencionado, conside-
rado como uma região 
intensa de tráfico de dro-
gas, quando criminosos 
em um carro começaram 
a disparar contra ele.

Maurício ainda tentou 
fugir dos disparos, porém, 
ao chegar na rua Josué 

Cláudio de Souza, foi al-
cançado e executado pe-
los pistoleiros. A vítima 
recebeu tiros na região da 
cabeça, devido aos graves 
ferimentos ele não resistiu 
e morreu na hora. Os assas-
sinos fugiram do local sem  
serem identificados.

De acordo com o Cabo 
da Polícia Militar (PMAM), 
Orlei Jeffryes, “a equipe 
policial foi acionada e ao 
chegar na ocorrência cons-
tatou o fato”. Conforme o 
policial, “não há informa-
ções sobre o envolvimento 
de Maurício com o tráfi-
co de drogas, bem como 
se ele tinha passagem  
pela polícia”.

O corpo foi removido 
pelo Instituto Médico Le-
gal (IML). O caso será in-
vestigado pela Delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS).

Líder indígena pede proteção 
aos povos ameaçados no AM

O pedido acontece na 
semana em que o desa-
parecimento de Dom e 
Bruno completa um mês. 
O Vale do Javari se tornou 
um “narcoestado”

tráfico internacional instalados na 
região nas proximidades das fron-
teiras do Peru e Colômbia, que já 
dominam aquela área de floresta 
e da política. Além das drogas, o 
crime organizado tem investido na 
pesca ilegal, garimpo, grilagem de 
terras e corte de árvores protegi-
das (desmatamento).

“O estado abdicou de suas com-
petências nessa parte da Ama-
zônia e destruiu as instituições, 
criando as condições para que 
esses grupos entrassem. Nós es-
tamos lidando com quadrilhas 
organizadas e não mais com sim-
ples pescadores que entravam nos 
nossos rios. Falta pouco para que 
a região do vale do javari seja to-
talmente dominada pelo crime e 
vire um narcoestado em todas as 
esferas”, destacou Marubo.

REPRODUÇÃO

Para Beto Marubo, a impor-
tância da atuação desses 
povos na proteção de seus 
direitos é uma herança dei-
xada por Bruno Periera

redacao@emtempo.com.br | Leonardo Sena
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Sete municípios em 
situação de emergência 

DIEGO PERES/SECOM

Cidade de Anamã ficou 100% alagada durante a cheia que afetou o estado do Amazonas

ENCHENTE

Os municípios de Anamã, Auta-
zes, Benjamin Constant, Jutaí, Pa-
rintins, Tefé e Urucurituba, todos 
localizados no Amazonas, recebe-
ram o reconhecimento federal de 
situação de emergência. As cidades 
foram atingidas por fortes chuvas 
acompanhadas de inundações. A 
portaria que declarou estado de 
emergência foi publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) na segunda-
-feira (4).

A partir de agora, os municípios 
atingidos podem solicitar recursos 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) para atendimento 
à população afetada. Os valores 
podem ser utilizados nas ações 
de socorro, assistência humanitá-
ria, restabelecimento de serviços 
essenciais e reconstrução de in-
fraestrutura danificada.

Como solicitar
A solicitação deve ser feita 

por meio do Sistema Integrado 

de Informações sobre Desastres 
(S2iD) do Ministério do Desenvol-
vimento Regional. O valor a ser 
liberado depende da necessida-
de de cada município, baseado 
nos planos de ações apresenta-
dos à equipe técnica da Defesa  
Civil Nacional.

A prioridade inicial é a destinação 
de valores para ações de assistên-
cia humanitária, como a compra 
de itens de necessidades básicas, 
kits de higiene, limpeza, colchões, 
cestas básicas, entre outros.

Após o munícipio entregar o 
plano de trabalho elaborado, 
é realizado o restabelecimen-
to de serviços essenciais, como 
limpeza de vias urbanas, religa-
ção de energia e abastecimento  
de água.

Por fim, as cidades têm até 90 dias 
depois do término das ocorrências 
dos desastres para solicitar recur-
sos para reconstrução de áreas e 
moradias destruídas pelo desastre. 

Mais de 250 mil alu-
nos da rede municipal 
de ensino retornaram 
às aulas nesta terça-

-feira (5), em 500 unidades da 
Prefeitura de Manaus, coorde-
nadas pela Secretaria Municipal 
de Educação (Semed). O tema do 
ano letivo de 2022 é “Escola e 
Sociedade – Construção coletiva 
de uma educação de excelência 
para Manaus”.

Os conteúdos dessa nova eta-
pa foram elaborados de acordo 
com o currículo escolar munici-
pal, com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Para a aluna 
Eduarda Salgado, de 10 anos, do 
5º ano da Escola Municipal Repú-
blica do México, a volta às aulas 
oferece uma oportunidade ímpar 
de aprendizado.

“É importante o retorno às 
aulas, porque a aprendizagem 
presencial é muito melhor. 
Nossa professora se dedica e 
a gente se sente segura. É im-

PROGRAMA BRASIL ESCOLA

O tema do ano letivo 
de 2022 é “Escola e 
Sociedade – Constru-
ção coletiva de uma 
educação de exce-
lência para Manaus”, 
destacou a Semed

Mais de 250 mil alunos retornaram às atividades de ensino da rede municipal

Estudantes da rede municipal 
celebram retorno às aulas

portante também, porque ve-
mos nossos amigos de novo”,  
completa Eduarda.

O subsecretário de Gestão Edu-
cacional (SSGE), professor Júnior 
Mar, destacou a importância que 
é dedicada para a volta das au-
las dentro da rede municipal, na 
qual é planejado todo trabalho 
pedagógico pelos profissionais 
da área.

“Em nome do nosso prefeito 
David Almeida, da nossa secretá-
ria Dulce Almeida, desejamos um 
ótimo retorno a todos os nossos 
estudantes. A aula presencial é 
insubstituível, então é impres-
cindível que os nossos estudan-
tes voltem à escola, com muito 
foco, com os nossos professores 
em sala de aula e os alunos 
preparados para esse segundo 
semestre muito promissor”, dis-
se o subsecretário e professor  
Júnior Mar..

Segundo a pedagoga Syna-
ra Freitas, da Escola Municipal 
Aristóphanes Bezerra de Castro, 
no bairro Cidade de Deus, Zona 
Norte, todo o trabalho deste ano 
será realizado dentro do tema 
da Semed, que busca ampliar 
a parceria entre a sociedade 
e a escola, a fim de levar um 
ensino de qualidade aos mil 
alunos do ensino fundamental  
nos três turnos.

“Nossa expectativa é a melhor 
possível, porque quando envolve 

a sociedade nós sabemos que va-
mos ter um suporte. A expectativa 
em receber as crianças é enorme, 
pois muitos desafios quanto a 
alfabetização e rendimento es-
colar ficaram para essa segunda 
etapa do ano letivo. Recebemos 
as crianças nesse retorno com 

muita alegria e carinho respei-
tando a realidade social de cada 
um”, observou Synara Freitas.

Infraestrutura e logística 
Para resguardar os direitos dos 

alunos no que diz respeito a in-
fraestrutura dos prédios escola-

res, alimentação, transporte, entre 
outros setores, a Subsecretaria de 
Infraestrutura e Logística (Infralog) 
da Secretaria Municipal de Educa-
ção (Semed) realizou várias ações 
durante o 1º semestre de 2022, que 
beneficiaram os mais de 260 mil 
alunos da Prefeitura de Manaus.
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O Congresso Nacional derru-
bou, nesta terça-feira (5), o 
veto total do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) ao projeto 

de lei que cria a Política Nacional 
Aldir Blanc de Fomento à Cultura. 
Apelidado de Lei Aldir Blanc 2, o 
texto prevê repasses anuais de R$ 
3 bilhões da União para estados, 
Distrito Federal e municípios. 

DIVULGAÇÃO

A política, nomeada em home-
nagem ao compositor Aldir Blanc 
Mendes, estende por cinco anos 
o benefício previsto na Lei Aldir 
Blanc de Emergência Cultural 
(Lei 14.017/2020). Ela foi veta-
da em maio pelo presidente da 
República. Na ocasião, o chefe 
do Executivo federal alegou que 
o projeto é “inconstitucional e 
contraria o interesse público”.

O projeto enumera 17 ações 
e atividades que podem ser fi-
nanciadas pela Política Nacional 
Aldir Blanc de Fomento à Cultura. 
Entre elas, exposições, festivais, 
festas populares, feiras e espetá-
culos, prêmios, cursos, concessão 

de bolsas de estudo e realização 
de intercâmbio cultural. 

O dinheiro também pode ser 
usado para aquisição de obras 
de arte, preservação, organiza-
ção, digitalização do patrimônio 
cultural, construção ou reforma 
de museus, bibliotecas, centros 
culturais e teatros, aquisição de 
imóveis tombados para instala-
ção de equipamentos culturais 
e manutenção de companhias  
e orquestras. 

Os espaços artísticos benefi-
ciados ficam obrigados a promo-
ver, em contrapartida, atividades 
gratuitas destinadas aos alunos 
de escolas públicas ou à comu-

nidade. O texto legislativo prevê 
a realização de apresentações ao 
vivo com interação popular e em 
intervalos regulares. 

O projeto de lei, de autoria da 
deputada federal Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) e de outros cinco de-
putados, estende por cinco anos 
esse benefício previsto na Lei 
Aldir Blanc de Emergência Cul-
tural. Do total dos R$ 3 bilhões 
que a lei pretende repassar para 
Estados,Distrito Federal e muni-
cípios, 80% serão destinados para 
ações de apoio ao setor cultural, 
por meio de seleção pública ou 
subsídio mensal para manuten-
ção de espaços culturais; e 20% 

em ações de incentivo direto a 
projetos culturais em áreas pe-
riféricas urbanas e rurais, bem 
como em áreas de povos e co-
munidades tradicionais. 

Na época em que vetou a nova 
lei, Bolsonaro justificou que a 
proposta feria a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e a do teto de 
gastos, enfraquecendo regras de 
gestão e transparência ao per-
mitir que estados e municípios 
gerissem recursos do Fundo Na-
cional de Cultura por meio de edi-
tais, chamadas públicas e outros 
instrumentos de fomento, “o que 
impactaria no pacto federativo e 
causaria insegurança jurídica”
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Suspeito de abrir fogo em desfile  
comprou arma legalmente, diz polícia  

Brasileiros são mortos 
em conflito na Ucrânia

DIVULGAÇÃO

Autoridades de segurança disseram que ele havia planejado o ataque

O suspeito de abrir fogo con-
tra a multidão durante um des-
file do Dia da Independência 
em um subúrbio de Chicago, 
nos Estados Unidos, comprou 
sua arma legalmente, disparou 
mais de 70 tiros a partir de 
um telhado e vestiu roupas 
femininas para se misturar às 
pessoas, disseram autoridades 
locais nesta terça-feira (5).

O suspeito, Robert E. Crimo III, 
de 21 anos, foi detido na  última 
segunda-feira (4) pela polícia ho-
ras após o ataque no desfile no 
feriado de 4 de Julho em Highland 
Park, em Illinois, no qual seis pes-
soas foram mortas e mais de 30 
ficaram feridas. 

Em uma coletiva de imprensa, 
autoridades de segurança disse-
ram que ele havia planejado o 
ataque por várias semanas, e ain-
da estavam considerando quais 
acusações criminais apresentar 
contra ele. Não ficou claro de ime-
diato se Crimo tinha um advogado.

Autoridades disseram que não 

ATAQUE EM CHICAGO GUERRA 

As famílias dos brasileiros 
Thalita do Valle e Douglas Búrigo 
confirmaram a morte de ambos 
durante a guerra na Ucrânia. 
Eles lutavam como voluntários 
junto às tropas ucranianas, mas 
faleceram após um bombardeio 
na cidade de Kharkiv.

Pessoas de diversos países fo-
ram até a Ucrânia para auxiliar na 
defesa do país, que foi invadido 
pela Rússia em 24 de fevereiro 
deste ano. Em junho, a Embaixa-
da do Brasil em Kiev confirmou a 
morte do brasileiro André Hack 
Bahi, de 44 anos. Ele era de 
Eldorado do Sul (RS), e deixou  
cinco filhos. 

Socorrista, atriz e modelo
Thalita do Valle nasceu em 

Ribeirão Preto (SP), tinha 39 
anos, foi atriz mirim, modelo e 
fez enfermagem. Ela também 
era ativista pelos animais e par-
ticipava de uma ONG.

De acordo com a família, 
Thalita “sempre teve curiosi-

dade em armas e entrou para 
uma escola de tiro”. Além dis-
so, “participou de eventos no 
Srilanka, na África, tentando 
mudar a situação das mulhe-
res lá. Foi para o Curdistão para 
cuidar de animais e crianças”.

Ela também auxiliou nas ope-
rações de resgate de animais 
após o rompimento da barra-
gem de Brumadinho, em Minas 
Gerais, e na enchente de Petró-
polis, no Rio de Janeiro 

Ex-militar também morreu 
durante bombardeio

Douglas Búrigo era um ex-
-soldado do Exército Brasileiro, 
natural do Rio Grande do Sul, 
tinha 40 anos e era proprietário 
de uma borracharia próxima a 
São José dos Ausentes (RS). A 
prefeitura decretou luto oficial 
de três dias em 4 de julho.

Búrigo serviu o Exército em 
Uruguaiana (RS) e, após o pe-
ríodo, foi trabalhar como ca-
minhoneiro.

sabiam qual era o motivo para 
o ataque ocorrido em um local 
predominantemente judeu, mas 
afirmaram não ter evidências de 
que houvesse qualquer base an-
tissemita ou racista.

O suspeito usou um fuzil de alta 
potência no ataque, que ele dei-
xou no local antes de se misturar à 
multidão e fugir para a casa de sua 
mãe. Uma razão pela qual ele usou 
roupas femininas foi esconder  
tatuagens faciais, disse a polícia.

Ele também tinha um fuzil 
semelhante no carro de sua 
mãe, que ele estava dirigindo 
quando foi detido pela polícia 
na segunda-feira, e possuía 
outras armas em sua casa, 
todas compradas legalmente, 
disseram autoridades.

A prefeita de Highland Park, 
Nancy Rotering, disse à NBC 
News sobre a “tristeza e o cho-
que inacreditáveis” que estava 
enfrentando. 

Ao vetar proposta inte-
gralmente, Bolsonaro ha-
via alegado que o projeto 
é “inconstitucional “

O o texto prevê 
repasses anuais 
de R$ 3 bilhões 
da União 

Veto à Lei Aldir Blanc 2 
é derrubado
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Na ida, no dia 29 de junho, 
no Paraguai, o Verdão 
venceu por 3 a 0

CESAR GRECO

QATAR 2022

ACESSIBILIDADE

Neto enalteceu Gabigol 
no programa “Os Donos 
da Bola”. O apresentador 
disse que o camisa 9 do 
Flamengo merece ir para a 
Copa do Mundo do Qatar, 
em novembro.

Além disso o ex-joga-
dor, chamou a imprensa 
de “mentirosa” e afirmou 
que “problemas pessoais” 
prejudicam o atacante na 
Seleção Brasileira.

“Essa mídia mentirosa diz 
que ele não jogou nada na 
Inter e não jogou nada no 
Benfica. E no Santos? Olha 
o que ele ganhou no Fla-
mengo. Não vai para Copa 
do Mundo”, assinalou Neto.

O comentarista compa-
rou Gabigol com Gabriel 
Jesus, reforço recente do 
Arsenal. Neto defendeu 
que o atacante do Fla é 
bom de bola e está há pelo 
menos cinco anos fazendo 
muitos gols. 

Gabigol acumula bons 
números desde sua che-
gada no Flamengo, em 
2019. O camisa 9 anotou 
123 gols em 182 jogos ofi-
ciais. No entanto, nem só 
de balançar as redes vive 
o atacante da Gávea, ten-
do anotado 32 assistências 
para seus companheiros, a 
maioria para sua dupla de 
ataque, Bruno Henrique e 
Arrascaeta. Gabi coleciona 
também recordes batidos 
pelo Fla, dentre eles, maior 
artilheiro do século e da 
libertadores com a camisa 
do Mais Querido.

Ainda não há uma data li-
mite para a divulgação das 
listas de convocados, mas 
deve acontecer entre final 
de outubro. Dessa forma, 
Tite dispõe de cerca de três 
meses para escolher qual 
“Gabriel” vai para a Copa 
do Mundo.

EM TEMPO 

O Palmeiras deu sequência 
na manhã desta terça-
-feira (5), na Academia 
de Futebol, à preparação 

para o duelo com o Cerro Por-
teño-PAR, na quarta (6), às 19h15, 
no Allianz Parque, pela partida 
de volta das oitavas de final da 
CONMEBOL Libertadores.

Na ida, no dia 29 de junho, no 
Paraguai, o Verdão venceu por 3 
a 0, com dois gols do atacante 
Rony e um do zagueiro Murilo.

No gramado, a comissão de Abel 
Ferreira comandou um trabalho 
tático intenso em dimensões re-
duzidas, e a atividade frequente-
mente foi paralisada para orien-
tações aos atletas. Na parte final, 
os atacantes aprimoraram finali-
zações tanto da parte central da 
área quanto partindo das late-
rais. O meio-campista Jailson e 
o atacante Gabriel Veron fizeram 
atividades internas de recupe-
ração com o Núcleo de Saúde  
e Performance.

O lateral-direito Marcos Ro-
cha falou do atual momento da 
equipe, valorizou o potencial do 
elenco alviverde e enalteceu a 
torcida, que, além de lotar os 
jogos no Allianz Parque (acima 
de 30 mil nas últimas quatro par-
tidas), manifestou apoio depois 
do apito final no último sábado 
(2), mesmo com a derrota para o 
Athletico-PR.]

“Estamos disputando três 
grandes campeonatos e brigan-
do por todos. Uma hora ou outra 
podemos oscilar, mas sabemos o 
quanto o nosso trabalho é positi-
vo dentro e fora do clube, com o 
torcedor reconhecendo e lotan-
do o estádio. Temos um grupo 
especial, com jogadores jovens e 
trabalhadores, e todos nós que-
remos algo a mais com a camisa 
do Palmeiras, queremos ganhar 
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Palmeiras enfrenta o Cerro 
Porteño no Allianz Parque

ainda mais esse ano. Contamos 
com o apoio dos torcedores, 
que eles continuem acreditan-
do porque sabemos que juntos 
já conseguimos algo especial 
que hoje relembramos e vibra-
mos quando falamos das nos-
sas histórias”, expôs o camisa  
2 palestrino.

Único brasileiro a ter disputa-
do dez edições consecutivas de 
Libertadores (atrás apenas do 
paraguaio Néstor Camacho, com 
11), Rocha, que ganhou a com-
petição também com o Atlético-
-MG em 2013, comentou ainda 
sobre a atenção para o embate 
de quarta, mesmo com a van-
tagem importante obtida em 
Assunção (PAR).

“Jogo de Libertadores não 
pode cochilar, não pode dar 
mole. Eles vão vir para tentar 

buscar um resultado positivo, 
provavelmente vão vir com uma 
formação diferente. Vimos que 
no final do jogo colocaram dois 
centroavantes que dificultaram 
a nossa bola aérea. É ter bas-
tante atenção, tenho certeza de 
que o Abel e sua comissão estão 
preparando surpresas para que 
possamos fazer um grande jogo 
e passar de fase. É acreditar que 
vamos reencontrar o caminho 
das vitórias dentro de casa, que 
é a nossa força, com o apoio do 
nosso torcedor”, disse o atleta 
de 33 anos.

Na primeira fase da compe-
tição continental, o Alviverde, 
atual bicampeão do torneio, 
protagonizou a melhor campa-
nha da história, com seis vi-
tórias em seis rodadas e um 
saldo de 22, com 25 gols mar-

cados e apenas três sofridos. 
Além disso, com o último triunfo 
em Assunção, o Palmeiras atin-
giu a marca de oito vitórias se-
guidas na Libertadores, igualan-
do as até então outras melhores 
sequências da competição em 
todos os tempos: Peñarol-URU 
(1966), Estudiantes-ARG (1968 
a 1970), Cruzeiro (1976), Vasco 
da Gama (2001) e Santos (2007).

Por fim, o Verdão, que, em caso 
de classificação, pode se tornar 
o primeiro clube brasileiro a ga-
rantir vaga nas quartas de final 
da Libertadores pela quinta vez 
consecutiva, defenderá uma in-
vencibilidade de 15 embates no 
torneio, com 12 vitórias e três 
empates – maior sequência do 
clube. A última derrota foi para 
o Defensa y Justicia-ARG, no dia 
18 de maio de 2021.

Neto cobra 
convocação 
de Gabigol 
para a Copa 

Manaus inicia inscrições para Jogos Adaptados
Iniciou, nesta terça-feira 

(5), as inscrições para a 11ª 
edição dos Jogos Adaptados 
André Vidal de Araújo (Jaa-
vas), pela plataforma Google 
Forms até o dia 12 de agosto.

O Jaavas será realizado na 
Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual 
e Múltipla, no período de 21 
a 28 de agosto de 2022.

A expectativa dos organi-
zadores é de que participem 
aproximadamente 4,5 mil 
pessoas, seja da rede muni-
cipal de ensino, estadual ou 
instituições parceiras, que 
desenvolvem trabalhos 
com Pessoas com Defici-
ência (PcDs). 

Os jogos serão realizados 

nas modalidades de atletis-
mo, futsal, voleibol sentado, 
jogos adaptados, natação e 
corrida do abracinho.

A coordenadora do Ja-
avas, Shirley Amaral, re-
força o convite para que 
todos possam participar 
do evento, pois ano passa-
do foi realizado de forma 
muito restrita, em virtude 
da pandemia da Covid-19, 
mas agora com todos os 
cuidados, espera a realiza-
ção muito maior dos jogos.

“A Semed em todos esses 
anos vem atendendo não só 
as escolas do município, mas 
de todo o Estado do Ama-
zonas, que desejam partici-
par do Jaavas, visto que é 

o maior evento de esporte 
e educação voltado para a 
pessoa com deficiência. Os 
jogos são importantes, pois 
chamam a atenção para 
a questão da inclusão da 
pessoa com deficiência, por 
meio do esporte adaptado, 
além de abrir mais meios 
para que os alunos possam 
se socializar e mostrar o seu 
potencial”, comentou.

O Jaavas já atendeu 
em todas as suas edições 
mais de 30 mil pessoas, se 
destacando também pela 
criação de jogos, além de 
ser o maior evento de es-
porte e educação para a 
pessoa com deficiência do 
Estado do Amazonas.

Os jogos serão realizados nas modalidades de atletismo, futsal, voleibol sentado, jogos adaptados, e natação

ELITON SANTOS/ SEMED

Na primeira fase da com-
petição continental o 
Alviverde,protagonizou a 
melhor campanha da história
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Daniela Tapajós anun-
ciou a saída do posto 
em um desabafo nas 
redes sociais

   Bruna Oliveira 

A crise no boi Garantido só 
aumenta a cada dia após a 
derrota no Festival Folcló-
rico de Parintins, realizado 

nos dias 24, 25 e 26 de junho. Desta 
vez, após a saída de David Assayag 
e Sebastião Jr., a porta estandarte 
Daniela Tapajós anunciou a saída 
do posto do item de número 5, em 
um desabafo nas redes sociais.

Segundo a artista, há dois anos que 
sofre e que precisou seguir forte para 
defender o pavilhão do Boi Garantido.

“Todo dia era um insulto, uma ame-
aça, um verdadeiro terrorismo psico-
lógico. Fui para arena com muita dor 
física e esgotamento mental, pensei 
em desistir inúmeras vezes. Queria 
sair gritando e ser liberta de toda in-
justiça que eu estava a viver, contudo, 
fiz uma promessa para vocês galera 
vermelha e branca, foi difícil, mas eu 
consegui! Calei todos que duvidaram 
e principalmente aqueles que me 
subestimaram! Estou aqui tratando 
de uma lesão onde precisei suportar 
durante as três noites, o que mostra 
o quanto fui resiliente em meio a este 
festival”, descreveu em desabafo e 
mostrando a lesão por meio de foto.

Ainda sobre o momento difícil, 
Daniela acusa a Direção Geral de 
Espetáculo, não generalizada, mas 
que, segundo ela, “destruíram, en-
ganaram e mentiram sem o menor 
pudor, principalmente para nosso 

Musical sobre a Paixão de Cristo 
é realizado em Manaus 

Escola abre vagas para 
cursos culturais 

DIVULGAÇÃO

O espetáculo é interpretado na Linguagem Brasileira de Sinais e com entrada gratuita

Faltam poucos dias para a re-
alização do maior musical sobre 
a Paixão de Cristo da Região 
Norte do país. O Musical Paixão 
pela Vida, da Igreja Presbiteria-
na de Manaus (IPManaus), será 
apresentado nos dias 7, 8, 9 e 
10 de julho, às 19h, no Pedras 
Vivas, localizado na Avenida 
Pedro Teixeira, 2650, Chapada.

Todo o espetáculo é inter-
pretado na Linguagem Brasi-
leira de Sinais (Libras) e com 
entrada gratuita.

Nessa reta final, 800 volun-
tários intensificam a prepa-
ração dos cenários, figurinos, 
atuações e coreografias.  Com 
execução de músicas ao vivo, 
o espetáculo retrata cenas da 
vida, morte e ressurreição de 
Jesus Cristo. A expectativa é 
que 10 mil pessoas prestigiem 
o evento nos quatro dias.

Devido à pandemia da Co-
vid-19, o Musical que é apre-
sentado há mais de 40 anos 
e que faz parte do calendário 
oficial de eventos culturais da 
cidade de Manaus no perío-
do da Páscoa, deixou de ser 
apresentado nos últimos dois 

IGREJA OPORTUNIDADE

anos. E para comemorar a rei-
nauguração do novo templo da 
IPManaus, será exibido excep-
cionalmente no mês de julho.

As apresentações
As canções apresentadas no 

espetáculo são executadas ao 
vivo. O coral interpreta dife-
rentes gêneros musicais, como: 
rock, jazz, blues, MPB e música 
clássica durante 2h30.

As coreografias, os atos te-

atrais e a maioria das canções 
foram criadas pelos membros 
da igreja. As cenas são fiéis 
às passagens bíblicas, que re-
latam os milagres de Jesus, 
a propagação do Evangelho, 
a perseguição, morte e res-
surreição do Cristo Salvador. 
Os convites estão sendo dis-
tribuídos gratuitamente na se-
cretaria da igreja, em horário 
comercial, no mesmo local das 
apresentações.

A Interarte Produções, Cia. 
e Escola de Teatro inicia o se-
gundo semestre do ano com 
novidades em diferentes seg-
mentos culturais.

Além dos cursos de férias, 
que já estão sendo realizados, 
a companhia abriu as inscrições 
para os cursos de teatro, canto, 
dança, jazz e o inédito curso de 
cinema. As aulas estão previs-
tas para iniciarem no mês de 
agosto e atendem o público de 
diferentes faixas etárias.

As informações, assim como 
as matrículas, podem ser feitas 
via Whatsapp pelo número (92) 
99112-1866. A Interarte está 
localizada na rua Maceió, nº 
80, 1º Andar, no Adrianópolis, 
zona Centro-Sul.

O Curso de Teatro está dividido 
por categorias para atender alu-
nos de todas as idades. O “Teatro 
Infantil”, dividido em duas fases, é 
voltado às crianças de cinco a oito 
anos e de nove a 11 anos e explora 
a natureza lúdica das crianças. 

As turmas possuem, no má-
ximo, 15 alunos e contam com 
duas professoras por sala. São 
três horas semanais de aula, 
aos sábados com opção de ma-

Porta estandarte do Boi 
Garantido deixa posto 

AGUILAR ABECASSIS

maior patrimônio que é a nossa Ga-
lera. Ninguém merecia isso, princi-
palmente a nossa Galera”.

Daniela finaliza parabenizando o 
boi Caprichoso pela vitória e valori-
zação dos seus itens do Bloco B, em 
especial as mulheres.

“Peço desculpas por não conseguir 
ser tão forte, e por não mais aguentar 
e ter que suportar tantas coisas ou 
mesmo dizer/fingir que estou bem. 
É doloroso e eu não aguentaria mais 
viver esse tipo de situação”, finalizou.

Crise no Garantido
Após grandes polêmicas en-

volvendo o atual presidente da 
Associação Folclórica Boi Bum-
bá Garantido, Antônio Andrade, o 
pedido de impeachment contra o 
gestor já se iniciou. O documento 
foi assinado pelo ex-presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
no Amazonas (OAB-AM), Marco 
Aurélio Choy, e a empresária e 
compositora Ana Paula Perrone.

Com a derrota considerada “hu-

milhante” por muitos torcedores 
encarnados, no 55º Festival Fol-
clórico de Parintins, uma mobiliza-
ção entre a “galera”, sócios torce-
dores e integrantes da associação 
ganhou forças contra o presidente 
Antônio Andrade.

Sebastião Júnior anunciou duran-
te a passagem de som do último dia 
do festival, domingo (26), que deixaria 
o posto de levantador de toada do boi 
Garantido. Ele fez o anúncio minutos 
após ser ovacionando pela galera 

nhã ou tarde. 
Já os jovens de 12 a 15 anos 

participam do “Teatro Teens”, 
que aborda metodologias des-
tinadas especificamente para 
essa faixa etária que experi-
menta descobertas e novos 
estímulos. São três horas se-
manais de aula, aos sábados 
com opção de manhã ou tarde. 

O “Teatro Adulto”, para o 
público a partir de 16 anos, 
tem como proposta promover 
o desenvolvimento da comu-
nicação direta, que fará toda 
a diferença na formação e 
para os desafios que a vida 
apresenta. Com três horas se-
manais de aula, o aluno pode 
escolher entre as turmas na 
semana ou aos sábados. 

A turma do “Curso de Can-
to” também está recebendo 
novos alunos para o segun-
do semestre. O curso conta 
com professores capacitados 
e metodologia para quem de-
seja iniciar seus estudos no 
canto e para os que dese- 
jam aprimoramento.

Assim como o de Teatro, o 
“Curso de Jazz” está dividido 
por faixa etária e modalidade. 

vermelha e branca, que clamava pela 
apresentação dele.

Um dia depois, o cantor e levan-
tador de toadas do Boi Garantido, 
David Assayag, comunicou que não 
permanece no cargo para os pró-
ximos anos do Festival Folclórico 
de Parintins.

A decisão foi informada por meio 
das redes sociais do cantor. Em 
despedida, David conta que se 
despede do posto e afirma que 
nunca aprovou divisões.

Daniela finaliza pa-
rabenizando o boi 
Caprichoso pela vi-
tória e valorização 
dos seus itens do 
Bloco B, em espe-
cial as mulheres



A semana começou bastante agitada, com a posse dos novos desembargado-
res que irão presidir o mandato temporário do Tribunal de Justiça do Estado do 
Amazonas. Na ocasião, o Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira teceu 
o convite para a posse dos Desembargadores Flávio Humberto Pascarelli Lopes, 
Mª das Graças Pessôa Figueredo e Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro, para Pre-
sidência, Vice e Corregedoria de Justiça, respectivamente, no Teatro Amazonas. 
Após a solenidade foi servido no foyer pelo Buffet Gourmet, do Tadeu Seixas, o 
coquetel. Vale o registro dos pronunciamentos, coisa boa é ouvir a inteligência 
externadas em palavras e, até mesmo, na quebra de protocolos que furtaram 
tímidas risadas. Enfim, lisonjeador receber e frequentar tal evento...desejando, 
sempre, o melhor pensar, escolhas e agir aos novos Desembargadores. 
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Os empossados, Graça Figueiredo, Flávio Pascarelli e Ernesto Chíxaro.

mazalopes@aol.com

No púlpito, Flávio PascarelliNo

Grace Benayon e Flávio PascarelliTaiana e Wilson Lima

David Almeida

Joyce Cândido ENcantando  
o Hino Nacional

Samuel Hanan

Angela e Juarez Lima

Mainildes e Silvana Lima

Laércio Gonçalves

Marcus Grangeiro e Marcelo Alex

José e Diógenes Pessoa

Roger Almeida e Adriana Mendonça Sandra Desideri e Samia Said

Marcos Costa

Hiroya Takano

Zélia e João Marcelo Peixoto

Jomar Fernandes Sérgio Litaiff

Lafayete Vieira Jr entre Claudia e  
David Gomes David

Verena Frota, Rosangela Andrade e 
Renata Sabbá

Délcio Santos e Marco Choy

Juliana, Welligton Jr e Mª do Carmo 
Lins de Albuquerque

Edson Rosas Neto

Gildo Carvalho e Lafayete Vieira

Carol Frota

Lídia Carvalho e Luiz  
Márcio Albuquerque

Marcos Cavalcanti e Ricardo Castro Isaac Sabbá e Jean Mendonça Ralph AssayagRosana Antony, Jean Mendonça,  
Marlene Parisotto e Gabriela Soares

Jussara Pordeus, Ronnie e Lilian Stone

EGRÉGIO TRIBUNAL
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TV Tudo

A Record e a TeleImage, braço da Casa-
blanca, sempre se destacam na criação 
das provas para os seus realities shows. 
E, agora, com a segunda temporada do 
“Ilha Record”, nada será diferente.

Tudo está sendo feito para exigir o 
máximo de seus participantes/explora-
dores, tanto no Campo de Provas quanto 
na Arena, onde acontecem os desafios 
de sobrevivência.

E são testes em que nem sempre o 

mais importante é a força ou a agilida-
de. Numa dessas coincidências, um de 
seus integrantes, Kaik Pereira, atuou 
durante um bom tempo na série “Escola 
de Gênios”.

Como já destacado por aqui, as gra-
vações estão a todo vapor nas locações 
de Paraty, no Rio.

Além de toda beleza natural da região, 
outras mudanças, em relação à primei-
ra temporada, serão observadas, entre 

elas, o envidraçamento da sua estru-
tura e a reforma de toda a decoração, 
incluindo a “caverna do exílio”, que re-
ceberá os eliminados das competições. 
Aqueles que, mesmo de fora, pode-
rão continuar interferindo na dinâmica  
do programa.

A nova temporada de “Ilha Record” 
entra no ar no próximo dia 18, a partir 
das 22h45, com apresentação de Ma-
riana Rios.

Ponto em questão - 1 
Sobre assunto aqui coloca-

do na edição de ontem, a ne-
cessidade de uma maior união 
entre todas as TVs com vistas 
ao futuro, a coluna conversou 
com Márcio Novaes, presiden-
te da ABRATEL, que tem Re-
cord, Rede TV! e Record News, 
entre outros associados.

Segundo ele, ABRATEL E 
ABERT atuam em 99% dos ca-
sos em conjunto. 

 
Ponto em questão – 2
De acordo com Márcio Nova-

Netflix e A Fábrica divulga-
ram um novo projeto, “Barba, 
Cabelo & Bigode”, com o ex-
-BBB Lucas Koka Penteado.

..
Mas o elenco reúne outros 

nomes, como Neuza Borges, 
Solange Couto e Sérgio Lo-
roza.

Com apresentação de Da-
núbia Lauro, a série de hu-
mor “Comediando” chega ao 
YouTube no dia 22, às 20h...

E a estreia será com Diogo 
Portugal. O programa tam-
bém traça um panorama dos 
principais clubes de comédia.

Xuxa participará de uma 
mesa de debates sobre res-
peito aos animais e vega-
nismo na Bienal do Livro, 

domingo...

Já na segunda-feira, ela es-
tará, ao vivo, no “Mais Você” 
da Globo...

Será o seu primeiro encon-
tro com Ana Maria Braga em 
mais de 10 anos.

O ator Mário Bregieira é 
outra novidade do elenco de 
“Reis”, na Record, para viver 
o personagem Joabe...

... Este será o seu terceiro 
trabalho na Record. Bregieira 
já atuou em “Jesus” e “Gê-
nesis”

Fernanda Arantes (repór-
ter), Paula Pimentel (produ-
tora) e Leandro Iarussi (ci-
negrafista) desembarcaram 

ontem na Colômbia para os 
serviços da Copa América 
Feminina..

Transmissão pelo SBT a 
partir de sábado, às 21h, com 
o duelo Brasil x Argentina.

 
C´est fini
Chegará aos cinemas em 22 

de setembro o filme “Eike - 
Tudo ou Nada”, com Nelson 
Freitas, sobre a vida do ex-
-bilionário Eike Batista.

Também no elenco, Carol 
Castro, Thelmo Fernandes, 
Bukassa Kabengele, André 
Mattos, Jonas Bloch, Isabel 
Fillardis, Adriano Toloza, en-
tre outros.

 
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

DIVULGAÇÃO

es, ao longo dos últimos anos, 
o setor, atuando em conjunto, 
alcançou inúmeras conquistas, 
até com realizações que mes-
claram apresentadores das 
principais emissoras.

Entende ainda que a união 
de todas as TVs ou entidades 
não é suficiente – até porque 
existe muita gente pra monito-
rar rádio e televisão no Brasil, 
mas ninguém para controlar as 
plataformas.

 
O que se conclui
Há, e este é o principal en-

tendimento, a urgente neces-
sidade de redefinir a “assime-
tria regulatória” ou reduzir os 
parâmetros que hoje são pra-
ticados, em relação aos outros 
meios.

Um trabalho que depende 
muito mais dos órgãos regula-
tórios, inclusive do Congresso 
Nacional. 

 
Esporte – 1
A ESPN, depois de anunciar 

os repórteres Fernando Sarai-
va e Fernando Campos, agora 
está em busca de novos narra-
dores.

Um deles seria Guilherme 
Lage, como “contratação va-
riável”, o que permitiria a ele 
trabalhar nas duas empresas, 
mas a Transamérica não libe-
rou. O outro, já certo, é Mau-
rício Bonato, com estreia de-
finida para o próximo dia 15. 
Aquisições que vieram a se 
tornar necessárias devido a 
alta demanda de jogos.

 
Esporte – 2
Felipe Diniz, um dos mais 

versáteis do esporte da Glo-
bo, a partir da próxima ter-
ça-feira vai assumir o co-
mando do “Troca de Passes”  
no SporTV.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Nova temporada de Ilha Record vai 
apostar em provas mais emocionantes
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E com o Paulo Vinícius Coe-
lho, PVC, fixo na bancada.

 
Jornalismo
“Desenrola Economia” é o 

novo conteúdo digital do “Jor-
nal da Band”, com apresenta-
ção de Juliana Rosa.

Durante a participação dela, 
um QR Code aparece na tela 
e possibilita ao interessado 
maior aprofundamento nos 
assuntos tratados.

 
Compasso de espera
Pessoal da HBO Max, assim 

que possível, pretende dar o 
start nas gravações da teles-
série “Segundas Intenções”, do 
Raphael Montes, a sua primei-
ra por aqui.

Mas, por enquanto, ainda não 
existe autorização para isso.

Ainda pela frente
Todo projeto elaborado pela 

HBO Max, aqui e lá fora, está 
diretamente relacionado ao 
desfecho da fusão Discovery-
-Warner, processo em fase fi-
nal, mas ainda em curso.

A ordem, por enquanto e sem ter 
o que fazer, é controlar a ansiedade.

 
O melhor...
Se tudo correr como se es-

pera, há a expectativa de que, 
até 15 de agosto, a fusão esta-
rá concluída.

Entre os efeitos positivos, 
será liberado o início dos traba-
lhos de “Segundas Intenções”, 
assim como de outros projetos.

 
... E o pior dos cenários
A grande preocupação é esse 

processo de fusão não cami-
nhar na forma que se deseja.

Muito por causa do delica-
do momento que a economia 

americana atravessa. Isso 
pode respingar negativamente

 
Novos desafios
Mharessa Fernanda, atual-

mente como protagonista de 
“Todas as Garotas em Mim”, 
atendeu novo convite da Re-
cord e também fará um im-
portante papel nas próximas 
temporadas de “Reis”.

Ela será Ainoã, na fase de 
Davi. Personagem homônima 

que Francisca Queiroz vive 
na mesma série.

 
Fase adulta
Quem também está de volta 

à dramaturgia da Record é a 
atriz Rayanne Morais, que re-
centemente concluiu o filme 
“A Entrega”.

Rayanne fará a fase adulta da 
personagem Ainoã, na quinta 
temporada. Mharessa vai apa-
recer na quarta.
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O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para Eventual Contratação de pessoa jurídica para Execução de Obras e 

Serviços de Engenharia na Reforma da Escola Municipal Indígena Ticuna 

Taiwegune na Comunidade Vendaval 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 lê se e 

obter o edital na Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro, São Paulo de 

Olivença/AM, das 08h00 às 12h00 e no e-mail: cpl.spoam@gmail.com 

em dias uteis. Data da sessão pública: 25/07/2022 às 09h00m (horário 

de Manaus), no endereço: Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro.

São Paulo de Olivença/AM, 05 de julho de 2022.

__________________________________

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 020/2022/CPL

PROCESSO Nº 096/2022/SEMEC

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE 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

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para Eventual Contratação de pessoa jurídica para Execução de Obras 

e Serviços de Engenharia na Reforma da Escola Municipal Indígena 

Ticuna Pedro Inácio na Comunidade Vendaval 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 lê se e obter o edital na Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro, São 

Paulo de Olivença/AM, das 08h00 às 12h00 e no e-mail: cpl.spoam@

gmail.com em dias uteis. Data da sessão pública: 26/07/2022 às 09h00m 

(horário de Manaus), no endereço: Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro.

São Paulo de Olivença/AM, 05 de julho de 2022.

__________________________________

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 021/2022/CPL

PROCESSO Nº 097/2022/SEMEC

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE 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

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para Eventual Contratação de pessoa jurídica para Execução de Obras 

e Serviços de Engenharia na Reforma da Escola Municipal com 06 

(seis) Salas de Aula na Comunidade Vendaval 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 lê se e obter o edital na Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro, São 

Paulo de Olivença/AM, das 08h00 às 12h00 e no e-mail: cpl.spoam@

gmail.com em dias uteis. Data da sessão pública: 27/07/2022 às 09h00m 

(horário de Manaus), no endereço: Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro.

São Paulo de Olivença/AM, 05 de julho de 2022.

__________________________________

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 022/2022/CPL

PROCESSO Nº 098/2022/SEMEC

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE 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

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 

para Eventual Contratação de pessoa jurídica para Execução de Obras 

e Serviços de Engenharia na Continuidade da Pavimentação da Estrada 

na Comunidade Santa Inês e Vila Independente 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 lê se e obter o edital na Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro, São 

Paulo de Olivença/AM, das 08h00 às 12h00 e no e-mail: cpl.spoam@

gmail.com em dias uteis. Data da sessão pública: 28/07/2022 às 09h00m 

(horário de Manaus), no endereço: Rua Getúlio Vargas, n. 1556, Centro.

São Paulo de Olivença/AM, 05 de julho de 2022.

__________________________________

Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2022/CPL

PROCESSO Nº 099/2022/SEMOT

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE 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


