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Iluminação LED no AM melhora 
qualidade de vida da população 
o Ilumina+ Amazonas  
chegou à área urbana 
de 11 municípios

Com mais de um mês desde a 
implantação das novas lumi-
nárias de LED no município de 
Parintins (a 369 quilômetros 

de Manaus), por meio do Programa 
Ilumina+ Amazonas, a população re-
lata a retomada de hábitos antigos, 
durante o período noturno. Apesar 
de simples, costumes como cami-
nhar à noite, conversar na calçada 
e abrir o comércio até mais tarde, 
tornaram-se mais rotineiros e são 
comemorados pelos parintinenses.

Francisca Gato, 63 anos, morado-
ra do bairro Santa Rita, conta que, 
como toda a região está mais ilu-
minada durante à noite, o hábito 
de conversar com amigos e vizinhos 
na porta de casa, agora não tem 
mais hora para acontecer. “À noite, 
a cidade fica muito mais bonita. A 
gente agora consegue ficar na frente 
das nossas casas, porque já tem  
iluminação”, afirma.

Proprietária de loja, a empreen-
dedora Kariane Muniz, 30 anos, 
também destaca que houve uma 

Apesar de simples, costumes como caminhar à noite e conversar na calçada tornaram-se mais rotineiros

transformação no dia a dia da ci-
dade, após a modernização da  
iluminação pública.  

“Melhorou um bocado, porque as 
ruas eram bem escuras, a ilumi-
nação ficou muito boa. Em ques-
tão de segurança pública, melho-

rou bastante. A gente consegue 
caminhar, andar por aí com mais  
tranquilidade”, ressalta.

 Desde maio, quando começou a e 
ser executado, o Ilumina+ Amazonas  
chegou à área urbana de 11 municí-
pios e a três em comunidades rurais. 

DIVULGAÇÃO

O programa é executado pela Uni-
dade Gestora de Projetos Especiais 
(UGPE) do Governo do Amazonas 
que, em Parintins, substituiu 5.848 
pontos de iluminação entre os dias 
11 de maio e 15 de junho.

O coordenador executivo da 

UGPE, engenheiro civil Marcellus 
Campêlo explica que onde a ilumi-
nação pública era feita por meio de 
luminárias a vapor de mercúrio, vapor 
metálico e vapor de sódio, houve a 
modernização, com a colocação das 
luminárias de LED, que são mais efi-
cientes e, portanto, mais econômicas 
em diversos aspectos. 

“O LED possibilita a elevação da 
vida útil do parque de iluminação 
e garante menos intervenções 
pela Prefeitura, além de ajudar a 
preservar o meio ambiente com a 
retirada de equipamentos a base  
mercúrio”, frisou. 

Vila Amazônia 
Em junho, houve a inauguração, 

pelo Governo do Amazonas, do novo 
sistema de iluminação pública com 
a tecnologia de LED na Vila Amazô-
nia, em Parintins. Nessa área, foram 
implementadas 620 luminárias, que 
contemplam toda comunidade, lo-
calizada na zona rural. 

O Ilumina+ Amazonas segue em 
ritmo avançado e já alcançou 37% 
de execução com 22,3 mil luminárias 
instaladas das 59,5 mil planejadas 
até o fim de 2022. Ao todo, 28 muni-
cípios do Estado serão contemplados 
ainda este ano.



Precatórios do Fundeb
O deputado estadual Belarmino 

Lins (PP) apelou ao Governo do 
Estado para que autorize o paga-
mento dos precatórios do Fundeb 
aos professores do Amazonas.

“Entendo que o Governo será 
sensível e compreensivo com 
esse nosso apelo em favor dos 
professores de todo o nosso Es-
tado, que bem merecem ser re-
compensados por seus esforços 
pela educação básica”, afirmou o 
parlamentar.

De acordo com Belão, o paga-
mento passou a valer desde o final 
de 2021, quando Senado e Câmara 
dos Deputados aprovaram proje-
to de lei que regulamentou o uso 
dos recursos não aproveitados do 
Fundeb  e de seu antecessor, o 
extinto Fundef.

Os beneficiados
O valor a ser pago aos profes-

sores, conforme Belarmino, é pro-
porcional à jornada de trabalho e 
aos meses de efetivo exercício no 
magistério e na educação básica. 

Possuem direito aos benefícios 
os profissionais que estavam no 
cargo, com vínculo estatutário, 
celetista ou temporário, duran-
te o período em que ocorreram 
os repasses a menos do Fun-
def (1997-2006), Fundeb (2007-
2020) e Fundeb permanente (a 
partir de 2021).

Também têm direito os apo-
sentados que comprovarem efe-
tivo exercício nas redes públicas 
escolares ainda que não tenham 
mais vínculo direto com a admi-
nistração pública, e os herdeiros, 
em caso de falecimento dos pro-
fissionais.

Estados armados
Números divulgados pela Folha 

de São Paulo mostram que os es-
tados que apoiaram o presidente 
Bolsonaro no segundo turno das 
eleições de 2018 são os que mais 
registram aumento no número 
de armas.

Entre 2018 e 2021, o número de 
novas armas registradas subiu de 
39 mil para 163,7 mil em 16 estados 
bolsonaristas.

Eleitores decididos
Segundo pesquisa do Instituto 

Datafolha, 71% dos eleitores brasi-
leiros já decidiram em quem votar 
para presidente da República nas 
eleições 2022.

Somente 28% admitiram 
que ainda podem mudar 

de voto.

Milhas aéreas
Indicativo do deputado Felipe 

Souza (Patriota) ao Governo do 
Estado pleiteia a criação de um 
canal para doação de milhas aé-
reas a atletas e paratletas ama-
zonenses. 

O objetivo é facilitar e garan-
tir aos atletas que necessitam 
de recursos financeiros o des-
locamento para participação em 
competições regionais, estaduais 
e internacionais. 

5 mi à saúde
O deputado Dermilson Cha-

gas (Republicanos) desti-
nou, em emendas parlamen-
tares, R$ 5.279.850,00 para 
investimentos em saúde, bene-
ficiando 12 municípios do interior 
do Amazonas. 

Ao todo, 12 municípios recebe-
ram valores que variam de R$ 
100 mil a R$ 1,4 milhão, que serão 
administrados pelas secretarias 

municipais de Saúde.

“Questão prioritária”
Em suas visitas ao interior desde 

2014, Dermilson   diz ter constado 
in loco “carências e demandas” que 
o levaram a produzir emendas para 
a saúde.

“Ouvir os próprios moradores de 
várias cidades para detectar quais as 
necessidades prioritárias foi funda-
mental para a elaboração justa das 
nossas emendas”, disse o deputado 
à coluna.

Amazônia 
“O mundo olha para a Amazônia 

com olhar de satélite, por cima, só 
enxergam o verde e a beleza dos rios, 
mas a vida dessas pessoas que não 
conseguem ser olhadas está sendo 
impactada”.

Essa fala da líder indígena Van-
da Witoto viralizou nas redes socais, 
alcançando 4 milhões de visualiza-
ções e chamando a atenção para a 
Amazônia.

Ativista, professora e profissional da 
saúde, a indígena é pré-candidata do 
partido Rede Sustentável à Câmara 
Federal. 

“As pessoas querem proteger as 
árvores e os rios, mas não cuidam 
das pessoas (povos originários) que 
protegem as árvores e os rios. A gente 
precisa inverter os olhares”, postou 
Vanda. 

Nem a Constituição ...
Em artigo publicado em O Globo, o 

jornalista Carlos Alberto Sardenberg 
diz que o Brasil é um país recorrente 
em atropelos à Constituição, o que 
contribui para um cenário de insegu-
rança jurídica e política que se agrava 
há décadas.

“Considerando que muitas leis não 
pegam no Brasil, pessoas de boa-fé, 
dentro e fora do sistema político, en-
tenderam, ao longo de décadas, que 
normas realmente importantes de-
veriam ser gravadas na Constituição. 
Assim foi feito e por isso nossa Carta 
Magna é tão extensa. E tão descum-

prida e emendada. Está acontecen-
do de novo”, destaca Sardenberg.

LRF, para que serve ?
Sancionada em 4 de maio de 

2000 pelo então presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), de 
acordo com Sardenberg, chegou a 
dar esperança sobre um novo regi-
me fiscal para o país.

A LRF, como reza o jornalista, foi 
reforçada pela Emenda Constitu-
cional número 95, sancionada por 
Michel Temer, com a nova regra do 
teto de gastos. 

“Dilma estragou tudo. Baseada na 
tese de que o gasto público tinha 
poderes universais, a presidente 
inventou as pedaladas fiscais para 
aumentar a despesa em termos 
reais, fingindo manter a meta de 
superávit”, critica o jornalista.

Bradesco na berlinda
Na cidade de Tefé, no Médio So-

limões, internautas exigem o cum-
primento de decisão do juiz André 
Luiz Muquy que determinou, re-
centemente, que a agência local do 
banco Bradesco assegure o funcio-
namento de, no mínimo, 80% dos 
seus caixas eletrônicos diariamente 
à população.

A decisão judicial também obrigou 
a agência a manter os caixas com 
a devida disponibilidade financeira 
para o pleno atendimento das de-
mandas dos clientes.

Caixas vazios
A propósito do Bradesco, servi-

dores da Assembleia Legislativa do 
Amazonas estão reclamando dos 
“caixas eletrônicos vazios, sobretu-
do, em dias de pagamento.

“Geralmente, é difícil sacar dinhei-
ro de manhã cedo nos caixas do 
Bradesco instalados na Aleam. Para 
pagar contas on-line, tudo funciona, 
mas as operações de saques são 
difíceis porque os caixas não fun-
cionam adequadamente”, escreveu 
um servidor.

Desmatamento 
Coordenadores do projeto Ama-

zônia 2030, Beto e Juliano atestam 
que nos últimos 40 anos foram des-
matados 83 milhões de hectares na 
Amazônia, o equivalente aos terri-
tórios de Minas Gerais e São Paulo. 

Do total, apenas 10% são 
aproveitados em termos 
agronômicos, principalmente 
soja. Outros 60% são áreas 
subaproveitadas, geralmente 
com pecuária de baixa produ-
tividade, enquanto 30% são 
bolsões abandonados.

Republicanos fortalece arco de 
alianças a favor de Wilson Lima
Após namoro com Eduardo Braga (MDB) e Amazonino Mendes (Cidadania), o presidente do Re-

publicanos no Amazonas, deputado federal Silas Câmara, praticamente selou a adesão do partido 
ao arco de alianças de apoio à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil).

Segundo edital de convocação, a convenção do Republicanos ocorrerá juntamente com a do 
União Brasil, no dia 04 de agosto, quinta-feira, no Espaço Via Torres, a partir das 18 horas, na 
Avenida Visconde Porto Seguro, bairro Parque 10 de Novembro.

Ao início do Censo Demográfico Brasileiro, que começou ontem.
Nos próximos três meses, os recenseadores do IBGE visitarão 89 
milhões de endereços, sendo 75 milhões de domicílios brasileiros. 
A estimativa é de que sejam contabilizados cerca de 215 milhões de 
pessoas. No Amazonas, a estimativa é de que 1,1 milhão de domicí-
lios serão visitados e 4,1 milhões de pessoas serão contabilizadas.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO
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A novo ataque do governo federal ao Polo Industrial de Manaus (PIM),  que 
afeta duramente o Polo de Concentrados, com novo decreto publicado na 
sexta-feira. O Amazonas conta com grandes empresas que atuam no ramo, 
como a Coca-Cola e Ambev, que serão diretamente afetadas resultando na 
perda de milhares de empregos. O texto também prevê a redução de 98% do 
Imposto de Importação sobre as matérias-primas, materiais, componentes e 
embalagens de origem estrangeira empregados nos produtos fabricados na 
ZFM. A bancada amazonense promete dura reação.
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Congresso mira o crime

Editorial Cláudio Humberto
Com André Brito e Tiago Vasconcelos

O idiota

Ao retomarem ontem suas atividades no Congresso Nacional, 
deputados e senadores anunciaram que o combate ao crime or-
ganizado será uma das pautas prioritárias dos debates políticos 
na maior casa legislativa do país.

Já não era tempo de os congressistas assumirem a pauta, dada a 
desafiadora escalada do crime organizado nas capitais brasileiras e 
especialmente na Amazônia, onde a Tríplice Fronteira, abrangendo 
Brasil, Peru e Colômbia, é motivo de particular preocupação devido 
às fortes ações das facções criminosas nos rios Solimões e Javari.

Em 2019, segundo o então superintendente da Polícia Federal 
no Amazonas, Alexandre Saraiva,  90% da madeira exportada pelo 
Brasil possuía origem ilegal. Mas não é só a madeira que atrai o 
interesse dos criminosos que traficam drogas. Eles agora também 
se associaram a negócios milionários, sobretudo no Amazonas, 
envolvendo garimpo, pesca ilegal e prostituição infantil. Os negó-
cios visam ao mercado negro da América do Norte e da Europa. 

Conforme o Ministério Público Federal, entre 2018 e 2020 uma 
única indústria joalheira de Manaus abocanhou 316 kg de ouro de 
origem ilícita provenientes de garimpos em Roraima, Rondônia e do 
interior do Amazonas. Ainda de acordo com o MPF, os danos am-
bientais causados pelo crime alcançaram R$1,7 milhão no período.

Logo, o Congresso bem procede ao pautar a luta contra o cri-
me organizado no país. Para a população da Amazônia, a pauta 
representa uma grande esperança de que, finalmente, ações os-
tensivas serão colocadas em prática para coibir a farra criminosa 
na Tríplice Fronteira.

Era um indivíduo respeita-
do. Pelo menos ele acredi-
tava nisso. Orgulhava-se de 
comandar generais, doutores, 
professores e tantos outros 
graduados. Gostava de dizer 
que era ele quem manda-
va e que não abria mão de 
sua vontade. Todos os seus 
comandados, por mais inte-
ligentes que fossem, quando 
iam fazer parte de sua equi-
pe, recebiam logo a ordem: 
aqui quem manda sou eu! E 
era impressionante como sua 
equivocada forma de ver o 
mundo e sua curtíssima inte-
ligência tragava as outras in-
teligências. Os seus diversos 
subordinados, todos, sabiam 
que nas tomadas de deci-
sões daquele ser havia algo 
de errado, mas sempre que 
iam lhe falar, eram tomados 
por um medo e uma timidez 
paralisantes. Suas formas de 
agir e de falar refletiam uma 
personalidade equivocada  
e truculenta.

 Odiava Paulo Freire, Univer-
sidades, Ciência, saberes. Os 
conhecimentos advindos da 
filosofia, sociologia, antropo-
logia, pedagogia e de todas as 
demais ciências, para ele, não 
tinham nenhum valor. Não 
entendia os motivos desse 
desejo infinito do ser humano 
de conhecer, de se libertar 
pela educação. Não aprendeu 
e nem lhe foi ensinado a olhar 
o outro como um universo 
infinito de possibilidades. Via 
as relações humanas de for-
ma hierarquizada: eu mando 
e você obedece.

Quando lia uma notícia de 
jornal, de revista, ou quando 
tentava interpretar um fato 
de uma dada realidade, sem-
pre tinha uma compreensão 
parcial, equivocada e viciada. 
Se não extrapolava o que dizia 
a informação, a reduzia ou a 
entendia de forma contradi-
tória. Mas, apesar disso, não 
se intimidava. Quando falava, 
expressava suas opiniões a 
todos os seus interlocutores, 
as quais, muitas vezes, não 
passavam de um monte de cli-
chês enviesados, uma espécie 
de verborreia que seu cérebro 
já carcomido pela ignorân-

cia compartilhava como se  
fossem pérolas.

Sua dificuldade em enten-
der as relações humanas, 
sociais, geográficas, políti-
cas, econômicas era gritan-
te. Não se sentia confortável 
com o seu saber. Sua forma 
de entendimento era com-
partimentalizada, não con-
seguindo relacionar os mais 
fáceis conceitos. Ficava indig-
nado consigo e com o mundo 
quando ao ler um texto não 
conseguia compreender as 
relações sintáticas, semânti-
cas, textuais e intertextuais. 
E entendia, muito menos, as 
diversas faces polissêmi-
cas que surgiam das inte-
rações entre o texto lido e  
o texto vivido.

A gramática, a lógica, a mé-
trica, a oratória, enfim, todas 
as formas da boa comunicação 
eram, por ele, desprezadas. 
Jamais lia um livro. Sequer 
sabia soletrar Shakespeare ou 
Dostoiévski. Não sabia quem 
eram Cervantes, Homero, 
Dante, James Joyce, Borges, 
Kafka ou Goethe. Nunca leu 
Machado de Assis, Graciliano 
Ramos, Clarice Lispector, Lima 
Barreto, Drummond ou Gui-
marães Rosa. Jamais folheou 
um Pablo Neruda, um Camões 
ou um Fernando Pessoa. Nada 
lhe era mais estranho do que 
uma peça de teatro de Bre-
cht. Lia apenas manuais de 
armas, ficava horas admirando  
os desenhos.

Esse ser é o representante 
do maior flagelo social que 
surge das entranhas de uma 
sociedade que insiste em não 
investir em educação, que vira 
as costas para as escolas pri-
márias, secundárias e univer-
sidades, e para o saber e o 
conhecimento transformador 
do humano. É ele, o analfabeto 
funcional, o maior idiota de 
todos. Um pobre de leitura de 
mundo, pois não interpreta as 
questões mais básicas de um 
texto, e jamais compreenderá 
as questões mais complexas 
da vida e do mundo. Falta-lhe 
inteligência e inteligibilidade 
para entender a plurissignifi-
cação das relações humanas 
e da vida.

“A decisão vai ser um pouquinho mais para frente” 

Landim ‘seduziu’ Bolsonaro como encantou Dilma

Mundo dá voltas
O cartola do Flamengo 

atuou na Petrobras por 26 
anos, até se aproximar da 
então presidente do seu 
conselho de administração, 
Dilma Rousseff.

Patrimônio multiplicado
Landim foi atraído para 

a aventura de Eike Batista, 
quando, segundo a revista 
Exame, multiplicou seu pa-
trimônio por 240 em quatro 
anos.

Processo milionário
Landim romperia a parce-

ria com Eike e o processou 
pedindo meio bilhão de re-
ais por descumprimento de 
contrato envolvendo a EBX. 
Landim perdeu.

Virou vidraça
Festejado pela gestão no 

Flamengo, Landim agora vi-
rou ‘alvo a abater’, após a 
indicação de Bolsonaro para 
presidir o conselho da Pe-
trobras.

Irmãos Batista não afetam 
‘chinas’ de rival gigante

Chegou ao conhecimento 
do controlador da Paper Ex-
cellence que os irmãos Jo-
esley e Wesley Batista só se 
referem a ele e sua família 
como “aqueles chineses”. O 
tom pejorativo usado nas ro-
das de conversas sugere uma 
ponta de racismo. O acionista 
da multinacional de papel e 
celulose é na verdade indo-
nésio e a Paper, que tem sede 
na Holanda, mantém ope-
rações no Canadá, França, 
Estados Unidos e no Brasil.

Já no agrobusiness...
O curioso é que a China é 

um dos maiores compradores 
dos produtos da JBS, principal 
destino das exportações de 
carne bovina da JBS.

Duros de matar
“Aqueles chineses” são um 

osso duro de roer. Há 5 anos 
travam batalha bilionária com 
os Batista pelo controle da 
Eldorado Celulose. 

Pagou e não levou
A polêmica sobre a disputa 

pode ser resumida assim: a 
Paper pagou pela Eldorado 
Celulose, mas os Batista não 
entregaram.

Renata governadora
A deputada Renata Abreu 

é nome com densidade para 
enfrentar a candidatura do 
Podemos, que ela preside, ao 
governo de São Paulo. Seria a 
resposta do partido às pala-
vras canalhas de Arthur do Val.

Enrolados
O presidente do PSB, Carlos 

Siqueira, foi enfático sobre 
Geraldo Alckmin: “Ficou acer-
tado que ele entra no PSB”. 
Mas o próprio “chuchu”, aque-
le sem gosto e cheiro, disse 
que ainda “não tem decisão”.

Conto é do vigário
Alckmin reluta nessa aliança 

porque terá de explicá-la ao 
seu eleitorado antipetista. E 
porque desconfia que a in-
tenção de Lula é tirá-lo da 
disputa pelo governo de São 
Paulo, abrindo caminho para 
Fernando Haddad.

Educação como prioridade
Em Pernambuco, enquanto 

as prefeituras do Recife, Ca-
ruaru e Petrolina resistem às 
reivindicações dos professo-
res, Jaboatão dos Guararapes, 
que teve o reconhecimento 
internacional da ONU pela 
gestão na área de Educação, 
anunciou aumento de 36% 
para a classe.

Realidade paralela
Apoiador de Jair Bolsona-

ro, o vereador de Fortaleza 
Carmelo Neto (Republicanos) 
resumiu a aliança anunciada 
de Lula com Geraldo Alckmin, 
através do PSB: “O que parecia 

Ex-opositor do PT, Geraldo Alckmin enrola sobre a filiação ao PSB, para se aliar a Lula

Antes de cair nas graças de Jair Bolsonaro e ganhar a presidência do conselho de administração 
da Petrobras, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, encantou Dilma Rousseff, que ocupava 
o mesmo cargo quando o indicou ao ex-presidente Lula para chefiar a subsidiária BR Distribui-
dora. Saiu da BR para virar executivo do ex-bilionário Eike Batista, também ligado a Lula. Ambos, 
Eike e Lula, acabaram presos.

piada virou realidade”.

Russos mandam mal
Na Rússia, só 54% da popu-

lação recebeu ao menos uma 
dose de vacina contra a covid. 
O Amapá do senador Randol-
fe Rodrigues (Rede), Estado 
mais atrasado do Brasil na 
vacinação, já imunizou mais 
de 70%.

Mulheres na política
A Fundação Getúlio Vargas 

disponibilizou um curso on-
line e gratuito de formação 
política para mulheres. Inscri-
ções vão até 11 de março com 
aulas semanais ministradas 
por especialistas e mulheres 
com mandato.

Pensando bem...
...até agora, FIFA e UEFA 

agiram mais que a ONU contra 
a invasão russa da Ucrânia.

PODER SEM PUDOR
Ele era do contra
Presidente do Corinthians, 

Vicente Matheus usava as 
ligações com o poder, no re-
gime militar. Teve um pro-
blema com terrenos na praia 
do Guarujá, em São Paulo, 
e um oficial da Marinha o 
ajudou. Ficou tão grato que 
lhe ofereceu uma festa. Orgu-
lhoso, apresentava-o assim: 
“Este é o meu amigo almi-
rante!” O oficial nada dizia, 
até que perdeu a paciência: 
“Eu não sou almirante. Eu sou 
contra-almirante.” Dizem que 
o presidente do Corinthians 
não contou conversa: “Você é 
contra almirante? Pois tam-
bém sou contra eles!”

DIVULGAÇÃO
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 A divulgação do nome 
escolhido para vice-
governador na cha-
pa deve acontecer na 
convenção do União 
Brasil, marcada para 
esta quinta-feira (4)

divulgação

Lucas Henriquepolitica@emtempo.com.br |

o instituto Social Que a in-
clusão vire Rotina se tornou 
entidade de utilidade públi-
ca, após o projeto de lei n° 
179/2022 ser aprovado. o Pl, 
aprovado no dia 29 de junho 
deste ano na assembleia le-
gislativa do Estado do amazo-
nas (aleam), foi sancionado no 
dia 20 de julho pelo governa-
dor do amazonas, Wilson lima 
(união Brasil), se torando lei 
ordinária n° 5.984/2022.

a entidade oferece gratui-
tamente serviços de fisio-
terapia, atendimento peda-
gógico, orientação jurídica, 
serviços especializados de 
tradução de libras, entre 
outras atividades para pes-
soas com deficiência (PCds) 
em estado de vulnerabilidade 
social e suas respectivas fa-
mílias. Com a extinção da Se-
cretaria de Estado da Pessoa 
com deficiência (Seped) em 
30 de setembro de 2019, pelo 

governo do amazonas, o ins-
tituto passou a ser a única en-
tidade a atender deficientes 
com equipe multidisciplinar. 

o  instituto Social Que a 
inclusão vire Rotina está 
localizado na rua visconde 
de Porto Seguro, nº 9-a, no 
bairro Flores, zona centro-sul 
de Manaus, e suas instala-
ções são formadas por uma 
sala de fisioterapia, uma sala 
administrativa, uma sala de 
recursos (para atendimentos 
personalizados), uma sala 
multidisciplinar (pedagógi-
ca), sala de escuta, piscina 
para exercícios de fisioterapia, 
loja inclusiva para venda de 
camisas com a frase Que a 
inclusão vire Rotina, jardins 
sensoriais na área externa e 
área de convivência.

“o trabalho desenvolvido 
pelo instituto Social Que a 
inclusão vire Rotina é de uma 
relevância altíssima, porque, 

além de oferecer diversos ser-
viços de forma gratuita, essa 
entidade se torna referência 
para um grande número de 
pessoas com deficiência que 
não têm recursos e que, gra-
ças a esse projeto social, con-
segue ter acesso a tratamento 
em um local bem aparelhado 
e com profissionais de desta-
que em suas respectivas áre-
as”, disse o deputado dermil-
son Chagas. 

as entidades e órgãos que 
atuam na defesa e promo-
ção dos direitos da pessoa 
com deficiência avaliam 
que o número de PCds no 
amazonas é bastante repre-
sentativo. ao menos ¼ da 
população do amazonas é 
composta de pessoas que 
possuem algum tipo de de-
ficiência. Com base nesses 
dados e vendo também a 
necessidade da população, 
em 2010, foi criada a Seped.

divulgação

Instituto ‘Que a inclusão vire rotina’ recebe status de Utilidade Pública

   gabriela Brasil  

o prefeito de Manaus, david 
almeida (avante), indicou 
nesta segunda-feira (1°), 
o nome que deve compor 

a chapa na disputa pelo governo 
do Estado nas eleições deste ano. 
Tradicionalmente, os nomes dos 
candidatos são anunciados na con-
venção partidária. No caso do união 
Brasil, partido de Wilson lima, a 
divulgação do vice deve acontecer 
na convenção marcada para esta 
quinta-feira (4).

Nas redes sociais, horas antes 
da divulgação do nome, david al-
meida comunicou ter conversado 
com Marcos Rotta, o ex-secretário 
de limpeza pública (Semulsp) Sabá 
Reis, a ex-secretária de Saúde Shá-
dia Fraxe, e o ex-secretário de 
defesa Civil Tadeu de Souza. 

“Em conversa com o vice-prefeito 
Marcos Rotta, e os ex-secretários 
Sabá Reis, Shadia Fraxe e Tadeu de 
Souza, informei que ainda na noite 
desta segunda-feira (1), levarei o 
nome de um deles ao governador 
Wilson lima, para que o próprio 
governador anuncie o escolhido ou 
a escolhida que comporá a chapa 
majoritária para o governo do Es-
tado nas eleições deste ano”, disse 
david almeida.

Conheça os principais nomes que 
podem compor a chapa de Wilson 
lima para reeleição neste pleito:

Marcos Rotta
Natural na cidade de Cianorte, no 

estado do Paraná, no dia 11 de março 
de 1967, Marcos Rotta possui uma 
carreira marcada no jornalismo, na 

rádio e na publicidade. ao vir morar 
no amazonas, Rotta ingressou na 
política, sendo eleito quatro vezes 
como deputado estadual.

Também conseguiu um man-
dato como deputado federal, e 
seu nome nomeado membro do 
Conselho Estadual de defesa do 
Consumidor (Condecon) por três 
anos, de 2011 a 2014.

Em 2016, renunciou do cargo de 
deputado federal para assumir 
como vice-prefeito, e atuou como 
secretário Municipal de infraes-
trutura entre maio de 2017 e abril 
de 2018.

Já em 2020, foi reeleito vice-
-prefeito de Manaus, e assumiu 
novamente o cargo de secretário 
Municipal de infraestrutura. Hoje, 

ele disputa, ao lado de Wilson lima, 
o governo do amazonas.

Shádia Fraxe
Nascida no amazonas, Shádia 

Fraxe possui uma carreira conso-
lidada na área da saúde, com es-
pecialização em Saúde da Família e 
Comunidade. Também já atuou na 
rede primária de atenção à saúde 
da Prefeitura de Manaus e na rede 
hospitalar do Estado do amazonas.

Já no dia 1° de janeiro de 2021, 
Fraxe assumiu a secretária de 
Saúde. outra atuação de desta-
que foi como gestora do instituto 
Médico de Clínica e Pediatria do 
Estado do amazonas. Hoje, ela 
disputa, ao lado de Wilson lima, 
o governo do amazonas.

Nos bastidores, Shádia Fraxe já 
era um dos nomes de peso para 
ser a escolha do governador do 
amazonas. um dos motivos que 
favoreciam a ex-secretária para 
ser a vice de Wilson é por ela 
possuir uma base sólida, que 
pode se converter em votos para  
a chapa.

Sabá Reis
Natural do município de Pa-

rintins, e formado em Ciências 
Sociais, Sabá Reis possui um his-
tórico antigo com a política. ainda 
muito jovem, atuou em movimen-
tos sociais. Já em 1982, foi eleito 
vereador da capital amazonense.

Em 1987, foi eleito pela pri-
meira vez como deputado esta-

dual, cargo que assumiu cinco 
vezes consecutivas. Também já 
assumiu a secretaria de limpeza 
pública (Semulsp). Hoje, ele dis-
puta, ao lado de Wilson lima, o 
governo do amazonas.

Tadeu de Souza
a relação de Tadeu de Sou-

za com o prefeito de Manaus é 
antiga, participando da gestão 
de david como governador do 
amazonas em 2017.

Tadeu também já foi nomeado 
Membro Consultor da Comissão 
Nacional de advocacia Pública, 
órgão que atua como suporte 
para os advogados de todo o 
país. No dia 1° de janeiro de 2021, 
assumiu a Casa Civil. 

david almeida confir-
mou que conversou 
com quatro nomes 
sobre a chapa 

David indica nome de vice 
para compor chapa de Wilson

instituto promove ações de inclusão como o concurso de “Miss inclusão”  
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Um novo decreto, que reduz 
o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) foi as-
sinado pelo presidente Jair 

Bolsonaro. A decisão, realizada na 
madrugada de sexta-feira (29), atin-
ge diretamente os produtos produ-
zidos na Zona Franca de Manaus 
(ZFM). As consequências serão ne-
gativas para a economia do estado, 
como a demissão de mais de dois 
mil trabalhadores.

Para parlamentares, a ação do 
presidente é vista como um ataque 
à ZFM, e se articulam para pedir a 
suspensão do decreto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF).

 A redução de 25% da alíquota 
do IPI na indústria de concentrados 
em todo país veio com o decreto 
do presidente Jair Bolsonaro, em 
fevereiro. Em seguida, dois meses 
depois, o Governo Federal ampliou 
a diminuição do IPI, no dia 29 de 
abril, para 35%, e zerou a alíquota de 
IPI relativa aos concentrados para a 
produção de refrigerante.

No entanto, no dia 6 de maio, o 
ministro Alexandre de Moraes, do 
STF, suspendeu os trechos do úl-
timo decreto em relação à redução 
do IPI em produtos fabricados em 
todo o país.

Tentativa de driblar STF
Conforme explica o deputado fe-

deral pelo Amazonas, Marcelo Ramos 
(PSD), o novo decreto do presidente 
Bolsonaro visa “burlar” a decisão do 
ministro do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Alexandre de Moraes, que 
impediu a redução IPI de itens pro-
duzidos na ZFM.

“O novo Decerto do IPI publicado 
pelo presidente Bolsonaro é uma 

DIvUlGAçãO

clara tentativa de burlar a decisão do 
Ministro Alexandre de Moraes que 
impediu a redução do IPI de bens 
produzidos na ZFM e submetidos 
a PPB. O novo decreto manteve 
a redução de notebooks com tela 
superior a 15, caixas registradoras/
terminais de autoatendimento, re-
sinas plásticas e concentrado de 
refrigerante, setores que tem um fa-
turamento de aproximadamente 13 
bilhões de reais. Não negociaremos 
um só emprego dos amazonenses”, 
afirmou o parlamentar.

O deputado Marcelo Ramos des-
tacou que já está articulando com o 
senador Omar Aziz, o líder da banca-
da do Amazonas, para levar o caso 
novamente ao STF.

“Já conversamos com o coorde-
nador da nossa bancada senador 
Omar Aziz e voltaremos ao STF para 
suspender os efeitos desse novo 
Decreto”, informou.

O coordenador da bancada do 
Amazonas no Congresso Nacional, 
senador Omar Aziz (PSD), também 

criticou a nova manobra do governo 
Bolsonaro. O parlamentar destacou 
que a nova decisão retira a compe-
titividade de produtos fabricados na 
ZFM, o que prejudica as fábricas de 
Manaus em comparação a empresas 
de outras regiões.

“Nesse decreto, retira vários pro-
dutos que geram empregos e que 
vamos perder esses empregos. E 
essas indústrias irão fechar por não 
ter competitividade. Presidente Bol-
sonaro é o terceiro decreto em meses 
que o senhor assina contra a Zona 
Franca. Para de prejudicar o Amazo-
nas. Para de prejudicar os empregos 
que são gerados pela Zona Franca de 
Manaus. Presidente, o Amazonas não 
aguenta mais esse golpe”, comentou 
Omar Aziz em vídeo publicado em 
suas redes sociais.

Defesa da ZFM
Na convenção do PT, realizada na 

manhã de sábado (30), o tom foi de 
união de diferentes forças, todas ali-
nhadas para eleger o ex-presidente 

lula. O discurso ganhou força após 
mais um decreto do presidente Bol-
sonaro prejudicando a competitivi-
dade das empresas instaladas no 
Polo Industrial de Manaus.

“Tenho andado pelo interior do 
Amazonas e visto no olhar sofrido 
do caboclo a esperança surgir nova-
mente. Mas a esperança tem nome 
e se chama luiz Inácio lula da Silva”, 
destacou Omar.

O presidente estadual do PT, o 
deputado estadual Sinésio Campos, 
ressaltou que a política não se cons-
trói apenas com quem pensa igual, 
mas também se fortalece nas dife-
renças, que devem ser alinhadas para 
proteger a Zona Franca de Manaus.

“Quero conclamar toda a militância 
para fazer uma grande campanha 
lula Presidente. O Brasil vive uma 
crise, o Amazonas vivendo ataques 
para tirar os benefícios da Zona Fran-
ca, nós precisamos de unidade. Não 
dá para fazer uma eleição com o 
fígado, com ódio, com rancor”, de-
fendeu Sinésio.

Para parlamentares, a 
ação do presidente é 
vista como um ataque 
à ZFM, e se articulam 
para pedir a suspensão 
do decreto ao Supremo 
Tribunal Federal

Nelson Azevedo 

Bancada do AM pedirá ao STF 
suspensão de novo ataque à ZFM

Empregos na mira
Já o ex-prefeito e candidato ao sena-

do, Arthur Neto (PMDB), afirmou que 
reagirá com dureza contra o decreto. 
Também ressaltou que se estivesse 
em Brasília, a ação não se concretizaria.

“A redução do IPI aos concentrados 
vai inviabilizar a permanência das em-
presas que atuam no Amazonas e que 
geram oito mil empregos, a maioria 
na região entre Tefé e Barreirinha. É 
como se fossem cem mil empregos 
perdidos na indústria automobilística 
do ABC Paulista. lá eles não deixam 
isso acontecer, aqui eles acham que 
podem”, criticou virgílio.

Na lista dos produtos alcançados 
pelo novo decreto presidencial estão 
ainda notebooks com tela superior a 
15″, caixas registradoras/terminais de 
autoatendimento e resinas plásticas, 
setores que geram mais de dois mil 
empregos na ZFM. “Isso é muito ruim 
para o emprego, para a estabilida-
de, para a confiança dos investidores 
que já não acreditam na Zona Franca, 
porque é um golpe atrás do outro”, 
alertou Arthur.

Decretos
A redução de 25% da alíquota do IPI 

na indústria de concentrados em todo 
país veio com o decreto do presidente 
Jair Bolsonaro, em fevereiro. Em se-
guida, dois meses depois, o Governo 
Federal ampliou a diminuição do IPI, 
no dia 29 de abril, para 35%, e zerou a 
alíquota de IPI relativa aos concentra-
dos para a produção de refrigerante.

De acordo com o economista Walla-
ce Meirelles, a redução do IPI impacta 
diretamente a Zona Franca, pois sem 
os incentivos fiscais, o Polo Industrial 
perde sua competitividade contra os 
outros centros industriais.

“Se você tiver redução de tributos, 
as empresas podem considerar que 
outros lugares próximos da grande 
área de consumo no Brasil ficam 
muito mais fácil. Então, já temos 
um problema seríssimo de logística. 
De Manaus para qualquer parte do 
Brasil a logística é terrível, se faz 
principalmente por meio fluvial e 
transporte aéreo que é extrema-
mente caro. Nessas circunstâncias 
fica difícil manter as empresas aqui e 
os empregos”, explicou o economista.
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Na lista dos produtos alcançados pelo novo decreto presidencial estão notebooks, caixas registradoras e resinas plásticas

Nelson é economista, empresário e presidente do Sindicato da Indústria Metalúr-
gica, Metalomecânica e de Materiais Elétricos de Manaus, Conselheiro do CIEAM e 
vice-presidente da FIEAM.

E o estado de emergência em favor do entendimento? 
Até o último dia 13 de julho, quando 

foi aprovada a PEC Kamikaze, como 
a batizou o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ou das bondades, 
como foi narrada por seus apoia-
dores, o período Jair Bolsonaro à 
frente do Planalto, iniciado em 2019,  
já se confirma como campeão das 
alterações constitucionais. 

Contando as novas emendas, são 
26. O 2º mandato com mais mu-
danças na Carta Magna foi de FHC, 
com 19 emendas constitucionais no 
intervalo de 1995 a 2002. E o que 
representa este movimento, além 
da insegurança jurídica que afasta os 
novos investimentos de expansão 
e do adensamento da economia? 
valeria a pena avaliar danos e be-
nefícios para o bem comum, afinal 
este é o sentido da lei Maior.

De que emergência se trata? 
Sem demonstrar claramente a 

que emergência se referiam, os ar-
ticuladores da última e polêmica 
PEC utilizaram a figura jurídica de 
estado de emergência para criar a lei 
que contraria o texto constitucional 
onde está prevista a responsabilida-
de fiscal, ou seja, o controle da eco-
nomia, e o combate das pedaladas, 
operações no Orçamento publico 

realizadas pelo Tesouro,  não-pre-
vistas na legislação e usadas para 
esconder desempenho adverso 
da gestão financeira do país. A tal 
emergência – uma situação antiga e 
constante na história do Brasil - foi 
a justificativa criada pelo Congresso 
para assegurar reeleição de seus 
proponentes. E isso a História não 
vai ignorar.

Quem saiu bem na foto? 
As modificações constitucionais 

costumam apontar para o favore-
cimento de setores, assim como as 
mudanças do governo Dilma, outro 
recordista de emendas, buscavam 
enfrentar os embaraços de gover-
nabilidade - num período recessivo 
da economia – e riscos de impea-
chment que acabou ocorrendo sob 
a coordenação do mesmo grupo, 
autoproclamado Centrão, que im-
pediu que fosse levado ao plenário 
quase duas centenas de proposta 
de afastamento do atual presiden-
te. De toda essa volatilidade do 
estatuto jurídico do país, pôde-se 
inferir o motor de interesses seto-
riais. Oxalá fosse essa a motivação 
potente e suficiente para resguar-
dar o interesse maior da população 
no aprimoramento constitucional. 

Desemprego, vulnerabilidade e 
marginalidade 

Mesmo padecendo de qualquer 
sentido a afirmação de que a ZFM 
é contrária à redução da cangalha 
fiscal – uma narrativa vazia de 
quem pretende desviar o crivo da 
opinião pública, o Decreto Presi-
dencial 11.158, de 29.07.22,  DOU 
de 29.7.2022, em edição extra,  
aprovou a nova Tabela de Incidên-
cia do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – TIPI. Os prejuízos 
aos investimentos, aos empregos 
e à competitividade da economia 
do Amazonas foram confirmados, 
com o favorecimentos de produ-
tos similares importados. Há uma 
política de Estado que protege 
a ZFM. Se existe alguma distor-
ção ou oportunismo escondido é 
preciso esclarecer ou denunciar. 
Jamais esvaziar sem demonstra-
ção de motivos. 

O dano acontece no momento 
em que a economia ocidental 
busca atenuar a dependência 
de suprimentos dos fornece-
dores asiáticos. A medida vai 
gerar empregos na Ásia quando 
o desemprego, a fome, a carestia 
e a violência ameaçam a esta-
bilidade social.

Sacolejos jurídicos 
Como manter investimentos, pla-

nejar no curto, médio e longo prazo 
com essa frequência inaceitável de 
sacolejos jurídicos? A interlocução 
será sempre melhor que promover 
a distorção e o desentendimento. 
“Sem a existência de medidas com-
pensatórias à produção na Zona 
Franca de Manaus, [a medida] reduz 
drasticamente a vantagem compa-
rativa do polo, ameaçando, assim, a 
própria persistência desse modelo 
econômico diferenciado constitu-
cionalmente protegido”, disse o Ale-
xandre de Moraes, relator da Adin 
impetrada pelo partido Solidarieda-
de contra as medidas nocivas à ZFM.

Por que confundir o papel do IPI?
Se o propósito é impulsionar a in-

dústria brasileira, a União dispõe de 
mais de uma centena de tributos fe-
derais para isso. A quem interessa 
o esvaziamento do Polo Industrial 
de Manaus nesse jogo balizado pelo 
critério franciscano do é dando van-
tagens que se recebe respaldo na 
conquista de votos? Como explicar 
que, num passe de mágicas, o pen-
duricalho fiscal que a União criou há 
30 anos para travar a indústria do 
Amazonas – o PPB, o Processo Pro-

dutivo Básico -  perca razão de ser 
só para desmobilizar as empresas do 
Polo Industrial de Manaus? 

Call center na floresta 
Substituir o Polo Industrial de 

Manaus pela implantação e con-
centração de Call-Center para todo 
o Brasil, agronegócio, criptomoeda 
florestal, ou pagamento de serviços 
ambientais – como sugerem alguns 
parlamentares que pensam resol-
ver os problemas por decreto ou 
propostas de emenda constitucio-
nal - isso só pode vir de quem nada 
conhece de Brasil e da Amazônia, 
uma região que representa 2/3 do 
território nacional e onde residem 
quase 30 milhões de brasileiros. 

Diálogo, construção e integração 
Quem sabe faz a hora, dizia o 

poeta. Por que não apostar no 
estado emergencial do entendi-
mento para combater a ignorância 
de alguns e a má vontade de quem 
não nos conhece e se recusa a nos 
ouvir antes de decidir o destino 
de nossos empreendimentos, em-
prego e esforços de diversificação 
da economia. Diálogo acima de 
tudo e integração construtiva em 
favor do Brasil.

Gabriela Brasil
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ria. A medida também traz redução 
adicional do IPI, de 18% para 24,75%, 
para automóveis. A elevação desse 
percentual equipara a redução do 
imposto para o setor automotivo 
à concedida aos demais produtos 
industrializados”, destacou o Minis-
tério da Economia.

O ministério explicou ainda que, 
com o decreto, serão beneficiados 
produtos nacionais e importados, 
além de provocar reflexo positivo 
no Produto Interno Bruto (PIB), 
com a redução do custo Brasil e 
maior segurança jurídica. “Espera-
-se ampliar a competitividade da 
indústria, com menos impostos e 
aumento da produção”.

Análise de especialista  
Para a equipe de reportagem do 

EM TEMPO, o economista Farid 
Mendonça Júnior pontuou que o 
Governo Federal descumpriu fron-
talmente a decisão do STF que pro-
tegia todos os produtos produzidos 

na Zona Franca de Manaus com 
Processo Produtivo Básico (PPB) 
por meio da medida cautelar. O 
economista ressaltou ainda que a 
justificativa do Governo Federal de 
preservar as empresas, apenas pre-
judica a ZFM.

“O governo editou o novo decreto 
com a justificativa de estar preser-
vando mais de 90% da Zona Franca e, 
na verdade, ele não está preservan-
do esse percentual da ZFM. Alguns 
produtos realmente de peso foram 
preservados, mas tem uma quanti-
dade muito grande de produtos que 
não foram preservados, muito pelo 
contrário, foram reduzidos. Um setor 
inteiro corre o risco de acabar, que 
é o setor de concentrados”, afirma.

 Ele continua: “Outro setor que 
é o mais importante em termos 
de faturamento e emprego é o de 
eletroeletrônicos. Esse setor é pra-
ticamente um dos mais atingidos 
porque ele tem a uma das maiores 
partes de produtos que foram afe-

O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
autorizou o decreto que reduz 35% 
do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) que vale para mais 
de 4 mil produtos produzidos no 
Brasil, mas exclui da lista os prin-
cipais produtos que são fabricados 
na Zona Franca de Manaus (ZFM). A 
medida foi publicada na edição extra 
da útima sexta-feira (29) do Diário 
Oficial da União (DOU) e começa a 
valer de forma imediata.

O Decreto nº 11.158, de 29 de julho 
de 2022, estabelece os itens fabri-
cados no Brasil para os quais será 
válida a redução do imposto e entre 
os produtos contemplados estão 
eletrodomésticos, carros, motoci-
cletas, bicicletas, TVs, celulares, 
aparelhos de ar-condicionado, 
equipamentos de ginástica, cal-
çados e computadores. 

Outro setor afetado é o dos con-
centrados de refrigerantes. Atual-
mente o Amazonas conta com em-
presas que atuam no ramo, como 
a Coca-Cola e Ambev, que serão 
diretamente afetadas resultando na 
perda de milhares de empregos, pois 
as empresas perdem o incentivo de 
produzir na região.

Segundo a Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (Suframa), 
95% da produção do PIM é desti-
nada para abastecer o mercado 
nacional e o levantamento mais 
recente sobre empregos gerados 
pela ZFM, feito em dezembro de 
2021, aponta que são 100.047 
empregos gerados entre efetivos, 
temporários e terceirizados. 

De acordo com o Governo Federal, 
o decreto cumpre decisão judicial 
(ADI 7153) que determinou a preser-
vação da competitividade dos pro-
dutos produzidos na Zona Franca. 

“Ao detalhar os produtos que te-
rão suas alíquotas alteradas, a nova 
edição esclarece a correta aplicação 
do IPI sobre o faturamento dos pro-
dutos industrializados, garantindo 
segurança jurídica e o avanço das 
medidas de desoneração tributá-

Redução do IPI gera instabilidade 
para empresas da Zona Franca    

Segundo o governo, o 
decreto cumpre decisão 
judicial (ADI 7153)

O economista ressaltou que a decisão do Governo de preservar, apenas prejudica a ZFM 

REPRODUÇÃO

tados. Mesmo com uma decisão do 
STF, o governo foi lá e decidiu redu-
zir a alíquota de produtos que, em 
tese, estão protegidos pela medida 
cautelar”, ressaltou.

Decisão 
Em maio, o ministro Alexandre 

de Moraes suspendeu a redução 
do imposto para produtos que são 
fabricados na região. O ministro 
acolheu pedido do partido Solida-
riedade. A sigla argumentou que 
reduzir o IPI para produtos de todo 
o país que concorrem com o da 
Zona Franca diminui a vantagem 
dos artigos de Manaus, que já 
contam com desoneração.

Por meio de nota, o Centro da 
Indústria do Estado do Amazonas 
(CIEAM) destacou que, por meio de 
análise superficial do atual decreto 
em vigor, foram identificados pon-
tos que podem trazer prejuízos a 
alguns segmentos do Polo Indus-
trial de Manaus (PIM).

“Requeremos da Comissão de 
Tributos e das equipes de suporte 
do CIEAM análises técnico-jurídi-
cas-tributárias, com emissão de 
parecer, que possa subsidiar e 
referendar a decisão já tomada 
pelo Conselho Superior quanto ao 
amicus curiae e memórias na ADI 
7153 do STF e no nosso entendi-
mento está mantida a Cautelar 
que preserva o Polo Industrial 
de Manaus”, disse a instituição.

O IPI é um imposto federal que 
incide sobre cerca de 4 mil itens 
nacionais e importados que pas-
saram por algum processo de 
industrialização (beneficiamen-
to, transformação, montagem, 
acondicionamento ou restaura-
ção). Com caráter extrafiscal (tri-
buto regulatório), o IPI pode ser 
usado para fomentar um setor 
econômico por meio de isenção 
ou redução das alíquotas para 
que mais produtos produzidos 
pelo setor sejam vendidos.

Segundo a Superintendên-
cia da ZFM, 95% da pro-

dução do PIM é destinada 
para abastecer o mercado 

nacional
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Terceira convocação do programa 
‘Bolsa Universidade’ é iniciada 

Beneficiários do Programa 
Bolsa Universidade (PBU), 
da Prefeitura de Manaus, 
estão sendo convocados 

para mais uma contrapartida. Des-
ta vez, são 74 estudantes das áreas 
de Administração, Engenharia Elé-
trica, Engenharia Civil, Pedagogia e 
Psicologia. Eles deverão participar 
de ações para mobilidade urbana 
segura a serem executadas pelo 
Instituto Municipal de Mobilidade 
Urbana (IMMU).

É a terceira convocação do PBU 
em 2022, realizada pela Escola 
de Serviço Público e Inclusão 
Socioeducacional (Espi), órgão 
vinculado à Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento 
e Gestão (Semad). 

A lista nominal pode ser aces-
sada pelo site oficial do perfil de 
bolsistas . Os convocados deverão 
comparecer à sede da Espi/Semad, 
na avenida Compensa, nº 770, Vila 
da Prata, zona Oeste, no período de 
8 a 12/8, das 9h às 13h, para adesão 
ou justificativa. 

A convocação para a participa-
ção de projetos socioeducacionais, 
ambientais e culturais, de interesse 
da cidade de Manaus é condição 
obrigatória para ser beneficiário 
do PBU.

Na avaliação do diretor-presi-
dente da Espi, Júnior Nunes, a 
contrapartida é uma oportu-
nidade para que os bolsistas  
adquiram experiência.

“Além de já poderem se familia-
rizar com as atividades ligadas às 
profissões escolhidas, é um mo-
mento que permite fazer contatos 
que podem ajudar futuramente no 
mercado de trabalho. A contrapa 

DIVUlGAçãO

É a terceira convoca-
ção do PBU em 2022

O bolsista deverá apresentar um documento de identificação (RG, CNH ou Carteira de Trabalho)

tida é uma retribuição à cidade, pela 
oportunidade proporcionada pela 
Prefeitura de Manaus. Por isso, é 
importante que os nossos bolsistas 
participem, até para que possam 
integrar, por um período, das ações 
da gestão do prefeito David Almei-
da em prol de uma cidade melhor”,  
destacou o diretor-presidente da 
Espi, Júnior Nunes. 

Documentos
Para aderir à contrapartida, o 

bolsista deverá apresentar um do-
cumento de identificação (RG, CNH 
ou Carteira de Trabalho); CPF; e 

carteira de Passe Estudantil.
Para justificar a impossibilidade 

de adesão, que é o caso de bol-
sistas que não poderão cumprir 
com a contrapartida por vínculo 
empregatício, é necessário apre-
sentar um documento de iden-
tidade (RG, CNH ou Carteira de 
Trabalho); CPF; uma Declaração de 
Trabalho (preferencialmente em 
papel timbrado com data, constan-
do os dias e o horário da jornada, 
com o carimbo do CNPJ, devida-
mente assinada pelo responsável); 
Carteira de Trabalho ou Contrato  
de Trabalho.

Os bolsistas que estiverem cum-
prindo estágios curriculares e/ou 
remunerados devem apresentar 
documento de identidade (RG, 
CNH ou Carteira de Trabalho); CPF; 
Carteira de Trabalho (para compro-
var que não trabalha de carteira 
assinada); contrato de estágio ou 
declaração completa do órgão do 
estágio, constando os dias e o ho-
rário de estágio, além do período de 
início e término do mesmo. 

Contrapartida 
Ao ser contemplado pelo Pro-

grama Bolsa Universidade, o 

estudante automaticamente 
assume o compromisso de par-
ticipar de projetos desenvolvidos  
pela prefeitura.  

A participação nas ações de con-
trapartida é obrigatória e o não 
comparecimento, no prazo esta-
belecido, sem justificativa, resulta 
em penalidades previstas na legis-
lação do programa. 

A carga horária da contraparti-
da é de acordo com o benefício 
concedido. Aqueles que têm bol-
sas integrais (100%) deverão cum-
prir carga horária de 150 horas  
por semestre.

Setor do Saneamento Básico deve 
gerar 6,2 milhões de empregos

Cetam oferta 31 mil vagas de 
cursos nesta terça-feira (2)

DIVUlGAçãO

Esse investimento deve resultar na injeção de R$ 1,4 trilhão na economia

Cerca de 6,2 milhões de 
empregos devem ser ge-
rados diretamente pelos 
esforços para universali-
zar serviços de distribui-
ção de água e coleta e 
tratamento de esgoto no 
país, até 2033. Os dados 
são da Associação e Sin-
dicato Nacional das Con-
cessionárias Privadas de 
Água e Esgoto (Abcon).

Para o diretor-executivo 
da Abcon, Percy Soares 
Neto, esse quadro está re-
lacionado ao cenário de 
competitividade criado 
a partir da aprovação do 
novo marco do setor de 
saneamento, que ampliou 
a participação do setor 
privado nesses serviços. 

“Eu acho que a compe-
tição já mostrou resulta-
dos, tanto no aumento da 
participação privada e no 
compromisso de investi-
mento assumidos nos 
editais quanto também 
em uma provocação firme 
às próprias companhias 
públicas a fazerem mais 
investimentos e a mexe-
rem nas suas estruturas 
de governança”, pontua.

No estado do Rio de 
Janeiro, após o leilão de 

blocos da Cedae, pelo 
menos 7 mil vagas já fo-
ram criadas. A projeção 
aponta para elevação 
desse número. 

A informação é de que 
a Iguá, que assumiu a 
prestação de serviço em 
fevereiro, contratou 600 
colaboradores, além de 
400 trabalhadores ter-

ceirizados. Até dezembro, 
1.400 vagas devem ser 
preenchidas. 

Na época da aprovação 
da lei 14.026, um estudo 
da Abcon em parceria com 
a KPMG previa que o Bra-
sil necessitava realizar um 
aporte de R$ 753 bilhões 
para atingir a universali-
zação no prazo desejado.

De acordo com o le-
vantamento, o efei-
to multiplicador desse 
investimento deveria 
resultar na injeção de 
aproximadamente R$ 
1,4 trilhão na economia, 
com a geração de mais 
de 14 milhões de empre-
gos ao longo do período 
dos investimentos.

O Centro de Educação 
Tecnológica do Amazo-
nas (Cetam) ofertará 31 
mil vagas em cursos de 
Qualificação Profissional 
na modalidade de Ensi-
no a Distância (EaD). As 
inscrições ficarão aber-
tas apenas nesta ter-
ça-feira (2), entre 8h  
e 23h59.

Serão ofertados 22 cur-
sos, dois com mediação 
por tutoria (estes para 
o público com formação 
superior e são voltados  
para Educação.

Os demais são cursos 
autoinstrucionais, ou seja, 
sem a mediação por tutoria.

“O Cetam segue am-

pliando a oferta de cursos 
a cada edital publicado”, 
afirmou o diretor-presi-
dente do Centro de Edu-
cação, professor José 
A u g u s t o . P r o f i s s i o n a l  
e Tecnológica). 

O Centro de Educação 
recomenda que, antes das 
inscrições, os interessados 
nas vagas façam o cadas-
tro no Portal do Candida-
to, através do site oficial  
do Cetam. 

O edital está disponível 
no site do Cetam. 

“O candidato deve ler 
com atenção e seguir as 
orientações contidas no 
documento”, destacou o 
Centro de Educação.

Economia8

oportuniDaDe eaD  

As inscrições ficarão abertas apenas nesta terça-feira (2), 
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Piratas simulam lanchas 
da PF e ampliam violência 
Segundo investigado-
res,  grupos de piratas 
estão cada vez mais 
armados, usam lan-
chas de alta potência 
e intensificaram os ata-
ques a tiros 

   Folhapress

Os grupos de piratas estão cada 
vez mais armados, usam lan-
chas de alta potência e inten-

sificaram os ataques a tiros. Isso é 
o que dizem investigadores ouvidos 
pela Folha. Recentemente, o setor 
de inteligência da PF passou a inves-
tigar a atuação de piratas que ata-
cam narcotraficantes e garimpeiros 
ilegais na região do alto rio Solimões, 
no Amazonas, depois que grupos cri-
minosos começaram a usar lanchas 
com a inscrição “Polícia Federal” para 
abordar outras embarcações.

Os policiais afirmam que a violência 
praticada por piratas era rara há dez 
anos, mas cresceu nos últimos anos 
por uma série de motivos: o aumento 
do garimpo ilegal de ouro, a inten-
sificação das rotas de cocaína pelos 
rios da região e o aprofundamento da 
ausência do Estado, especialmente 
de forças de segurança e Forças 
Armadas, numa região marcada  
pelo isolamento.

Os confrontos entre piratas, nar-
cotraficantes e garimpeiros resulta-
ram numa troca de tiros no começo 
de julho, na região de Tonantins (AM), 
a 860 quilômetros de Manaus. Na 
ação, os piratas usaram até lançado-
res de granadas, segundo investiga-
dores da Polícia Civil do Amazonas.

Na cidade, são comuns ocorrências 
sobre corpos cravejados de balas 
encontrados em áreas de vegetação 
e alagadas. Um desses casos foi 

lAlO dE AlMEIdA/FOlhAPRESS

registrado em abril, mas os corpos 
desapareceram antes da chegada 
dos policiais.

As possibilidades de desova de 
corpos se intensificam no período 
da cheia, de dezembro a julho, em 
razão do incremento de rotas de 
fuga e esconderijo por rios, igarapés 
e igapós –área de mata inundada por 
água à margem do rio.

A polícia também investiga relatos 
de linchamento de auxiliares de pi-
ratas pela população de uma cidade 
do alto rio Solimões, que ocorreu nos 
últimos meses.

Narcotráfico
A cocaína transportada pelos 

rios da Amazônia tem origem na 
Colômbia e no Peru. Uma das 
principais rotas de entrada da 
droga no Brasil é pela tríplice 
fronteira entre os três países, 
segundo investigações da polícia.

Foi nessa região que o indige-
nista Bruno Pereira e o jornalista 
dom Phillips foram assassinados, 
em 5 de junho.

Segundo investigadores das 
rotas de tráfico na região, é co-
mum que traficantes driblem a 
polícia de Tabatinga (distante a 
1107 quilômetros de Manaus), 
cidade colada ao território co-
lombiano e que tem unidades 
da PF e do MPF (Ministério  

Público Federal).
Para isso, as embarcações 

trafegam por rios menores na 
altura de Benjamin Constant, 
cidade mais colada no Peru, e 
seguem pelo Solimões até ci-
dades como São Paulo de Oli-
vença, e de lá para Manaus e  
o restante do país.

Grupos de piratas estão or-
ganizados em pelo menos sete 
cidades ao longo do Solimões, 
segundo investigações da po-
lícia: Amaturá, Santo Antônio 
do Içá, Tonantins, Jutaí, Juruá,  
Tefé e Coari.

A atuação desses grupos não 
se restringe à região do alto So-

limões. há relatos de piratas atu-
ando em Manacapuru (distante a 
100 quilômetros da capital), onde 
uma sequência de assassinatos 
teria ocorrido em 2017, segun-
do a polícia. E existe uma se-
gunda rota suspeita de pirataria,  
no rio Madeira.

As abordagens incluem em-
barcações grandes e pequenas, 
como forma de minimizar as des-
confianças. há relatos de uso 
de drones para mapeamento de 
embarcações a serem atacadas.

Os grupos buscam saquear 
os próprios produtos do cri-
me –drogas e ouro– e galões  
de combustível.

Grupos de piratas estão organizados em pelo menos sete cidades ao longo do Solimões: Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí, Juruá, Tefé e Coari

Adolescente é encontrada 
morta e família pede justiça

Três são baleados no 
bairro Cidade de Deus

Reprodução

Padrasto é o principal suspeito e ainda está foragido

   Suyanne lima

Familiares da adoles-
cente Jennifer Vitória 
Magno Soares, de 15 
anos, que foi brutal-
mente assassinada com 
nove facadas no pes-
coço, estiveram nesta 
tarde na sede do Insti-
tuto Médico legal (IMl) 
para tratar da liberação 
do corpo da menina. 
No local, eles aprovei-
taram a presença da 
imprensa para clamar  
por Justiça. 

O crime ocorreu na 
manhã de ontem (1º) 
em uma casa localizada 
na rua P, da Comuni-
dade Santa Inês, Zona 
leste de Manaus. O 
padrasto dela, identi-
ficado como Carlos Al-

berto Paula Soares, é 
o principal suspeito  
do crime.

“Queremos justiça 
porque a Jennifer ti-
nha o Carlos (o pa-
drasto) como um pai. 
Ele não era o pai bio-
lógico dela, mas havia 
registrado ela. A minha 
sobrinha ligou para a 
mãe dela dizendo que 
não iria voltar para 
casa porque iria cuidar 
dele, pois o mesmo não 
estaria bem. Eu acredi-
to que ele já estava era 
planejando matá-la”, 
declarou a tia da vítima, 
identificada apenas  
como Maria.

O padrasto foi visto 
saindo da casa e teria 
informado a um vizinho 
que teria cometido o 

crime. Ele também en-
viou mensagens à mãe 
da vítima, de quem es-
tava separado há dois 
meses, confessando.

Após receber essa 
informação, o vizinho 
foi até a casa e en-
controu o corpo da 
adolescente jogada 

no chão sobre uma 
poça de sangue. Além 
dos golpes no pescoço, 
Jennifer estava semi-
nua, mas apenas um 
exame de conjunção 
carnal poderá confir-
mar se houve ou não 
abuso sexual antes  
do crime.

   Suyanne lima

A tarde de ontem (1°) 
foi movimentada no 
bairro Cidade de deus, 
Zona Norte de Manaus. 
Três pessoas foram ba-
leadas, em duas ocor-
rências diferentes, 
e foram socorridas e 
encaminhadas ao hos-
pital e Pronto-Socorro 
Platão Araújo, na Zona 
leste de Manaus.

Em um dos casos, 
um homem identifica-
do como Cleyson, de 
34 anos, estava em 
uma cooperativa do 
transporte alterna-
tivo no bairro, quan-
do um indivíduo che-
gou ao local e atirou  
contra a vítima.

O homem foi atingido 
com quatro disparos, 
sendo um nas costas 

e três de raspão, sendo 
dois na cabeça e um 
na perna. Segundo a 
equipe do Platão Araú-
jo, ele não corre risco  
de morte. 

Já o segundo caso 
ocorreu na rua Gaivo-
ta, quando um indiví-
duo chegou ao local e 
efetuou disparos que 
atingiram dois homens. 

As vítimas foram 
identificadas como 
João, de 28 anos, atin-
gido com um tiro de ras-
pão na cabeça, e Már-
cio, de 37 anos, atingido  
nas costas.

Segundo a Polícia 
Militar, João infor-
mou que o alvo do 
ataque seria ele. Se-
gundo a vítima, Már-
cio é pedreiro e não 
teria nada a ver com  
a situação.  

violêNcia tiros
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AM tem quatro casos suspeitos de ‘monkeypox’

Crianças devem ser alimen-
tadas exclusivamente com 
o leite materno até  seis 
meses de idade, diz OMS

O início de agosto marcou o 
início da campanha “Agos-
to Dourado”, que destaca a 
importância do incentivo ao 

aleitamento materno para o desen-
volvimento saudável dos bebês. As 
ações iniciais foram realizadas pela 
Prefeitura de Manaus, ontem (1º), e 
vão durar todo o mês de agosto em 
unidades de saúde, nas comunidades 
e em ambientes virtuais.

O lançamento da campanha foi 
realizado na Unidade de Saúde da 
Família (USF) Frei Valério, no bairro 

HenriqUe SOUzA/SeMSA

CDC/BriAn W.J. MAHY

Até o momento, Amazonas confirmou apenas um caso; o homem está estável e em isolamento

novo israel, zona norte da capital. 
De acordo com a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) e o Ministério 
da Saúde, as crianças devem ser 
alimentadas exclusivamente com o 
leite materno até os seis meses de 
idade. A amamentação deve ser con-
tinuada até 2 anos de idade ou mais.

A diretora do Departamento de 
Atenção Primária da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semsa), Sonja 
Farias, que representou a gestão 
municipal no evento de abertura da 
campanha, destacou que o leite ma-
terno é o primeiro alimento que o 
bebê deve consumir, e por conta da 
riqueza de nutrientes, é considerado 
a primeira vacina da criança.

“Dentro deste mês de agosto, va-
mos trabalhar para que a sociedade 
entenda que não existe um substi-
tuto para o aleitamento materno. 

ele reduz a mortalidade infantil e, 
consequentemente, traz saúde para 
o nosso bebê”, contou.

Programação
Patrícia Marques, gerente dos Ci-

clos de Vida da Semsa, informou que 
a Semana Mundial de Aleitamento 
Materno (SMAM) será promovida 
durante o “Agosto Dourado”, entre 
os dias 1º a 7 de agosto. O intuito 
é estimular ações relacionadas ao 
tema “Fortalecer a amamentação: 
educando e apoiando”.

“O leite materno tem tudo o que 
o bebê precisa até o sexto mês de 
vida, por isso, estaremos sensibi-
lizando as pessoas a não acredi-
tarem em promessas de alimentos 
que tentam parecer melhores do 
que o leite materno. Somente em 
casos específicos a mulher não 

pode amamentar, mas na dúvida, 
um profissional de saúde precisa ser  
consultado”, orientou.

De acordo com a gerente, a cam-
panha também será usada de forma 
oportuna para destacar a relevância 
da vacinação infantil para fortalecer 
todas as ações que levem à redução 
e prevenção da mortalidade infantil.

“Durante todo este mês, estaremos 
realizando as atividades. A Semana 
do Bebê Manauara será incluída na 
programação a partir do dia 5 de 
agosto, e iremos promover a Hora do 
Mamaço no dia 7. Além disso, a Semsa 
irá produzir um podcast e uma we-
bconferência para levar ainda mais 
informação e troca de experiências 
entre especialistas”, detalhou.

Legislação
A chefe do núcleo de Saúde 

da Criança e do Adolescente da 
Semsa, Keila Sepuvida, enfati-
zou que há normas de vigilância 
sanitária que garantem o aleita-
mento exclusivo no peito, como 
as regulamentações das salas de 
amamentação, dos bancos de lei-
te humano e a norma Brasileira 
de Comercialização de Alimen-
tos Para Lactentes e Crianças de 
Primeira infância, Mamadeiras, 
Bicos e Chupetas (nBCAL).

“A ideia da nBCAL, por exemplo, 
é assegurar que o uso desses 
produtos não interfira na prática 
da amamentação. ela regula a 
promoção comercial e os rótulos 
de alimentos e produtos voltados 
à recém-nascidos e crianças de 
até 3 anos, como leites, papi-
nhas, mamadeiras e chupetas”,  
afirmou Keila.

Programa

‘Agosto Dourado’ incentiva 
o aleitamento materno

Mães estiveram no início da cam-
panha “Agosto Dourado”, na Uni-
dade de Saúde da Família (USF)

  Da redação

Subiu para quatro o nú-
mero de casos suspeitos 
de varíola dos macacos no 
Amazonas, conforme divul-
gou a Secretaria de esta-
do de Saúde do Amazonas 
(SeS-AM) no último domin-
go (31).

no mesmo dia, dois ho-
mens, com idades entre 
30 e 45 anos, sem regis-
tro de viagem recente ou 
contato com estrangeiros, 
passaram a ter os sinto-
mas investigados. Ambos 
tiveram material coletado 
pelo Laboratório Central de 
Saúde Pública do Amazonas 
(Lacen-AM).

Até a última sexta-feira 
(29), outros dois homens, 
com idade entre 20 e 30 
anos, com histórico de via-
gem recente a outros esta-
dos brasileiros já estavam 
em investigação. Os casos 
foram notificados nos dias 
27 e 28 de julho deste ano.

As investigações dos qua-
tro casos seguem a cargo 
do Centro de informações 
estratégicas de Vigilância em 
Saúde de Manaus (CieVS-
-Manaus) da Secretaria Mu-

nicipal de Saúde de Manaus.
As amostras serão sub-

metidas a exames realiza-
dos pelo instituto Leônidas 
e Maria Deane (iLMD/Fio-
cruz Amazônia). Por proto-
colo nacional, uma segunda 
amostra de cada um dos pa-
cientes será encaminhada 
ao Lacen da Fundação eze-
quiel Dias (Lacen/Funed), 
em Minas Gerais, também 
para diagnóstico.

Todos os pacientes encon-
tram-se estáveis, recupe-
rando-se em domicílio e em 
isolamento. A investigação 
domiciliar acerca dos casos 
suspeitos está sendo realiza-
da pelo CieVS Manaus.

Caso confirmado
Atualmente, o Amazonas 

apresenta um caso confir-
mado para Monkeypox. O 
paciente encontra-se es-
tável, recuperando-se em 
domicílio e em isolamento. 
O caso foi confirmado pe-
las autoridades em saúde 
estaduais na última quinta-
-feira (28).

Nova definição do mS
De acordo com a nova defi-

nição do Ministério da Saúde 

(MS), indivíduos de qualquer 
idade que apresentem iní-
cio súbito de lesões muco-
sas e ou erupção cutânea 
aguda sugestiva de Monkey-
pox, única ou múltipla, em 
qualquer parte do corpo (in-
cluindo região genital/peria-
nal, oral), proctite ou edema 
peniano, podem representar 
casos suspeitos.

Os sintomas podem estar 
associados ou não a outros 
sinais como lesões profun-
das e bem circunscritas, mui-
tas vezes com umbilicação 
central; e progressão da le-
são através de estágios se-
quenciais específicos como 
máculas, pápulas, vesículas, 
pústulas e crostas.

Vacina
O Brasil deve receber as 

primeiras doses de vaci-
na contra da varíola dos 
macacos (monkeypox) em 
setembro, segundo o Mi-
nistério da Saúde. este lote 
deve conter 20 mil doses 
do imunizante Jynneos, 
da farmacêutica dinamar-
quesa Bavarian nordic. em 
outubro, um segundo lote 
deve chegar, com 30 mil 
doses da vacina.
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Os Estados Unidos estão pron-
tos para delinear um novo 
acordo de armas nucleares 
com a Rússia e pediram a Mos-

cou que demonstre sua capacidade de 
negociar de boa fé, disse o presidente 
Joe Biden, antes das discussões sobre 
não proliferação global na Organização 
das Nações Unidas (ONU), na última 
segunda-feira (1).

Biden também pediu que a 
China “se envolva em negocia-
ções que reduzam o risco de erro 
de cálculo e abordem dinâmicas  
militares desestabilizadoras“. 

Autoridades de todo o mundo estão 
se reunindo em Nova York para a 10ª 
Conferência de Revisão do Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares 
(TNP), dois anos depois de ter sido 
adiada pela pandemia de covid-19.

Historicamente, o controle de ar-
mas é uma área em que o progresso 
tem sido possível, apesar das amplas 
divergências.

Conferência em NY dis-
cute a não proliferação 
de armas nucleares

Governo dos EUA pede que Rússia 
participe de negociações nucleares

A conferência acontece cinco meses 
depois que a Rússia invadiu a vizinha 
Ucrânia e à medida que as tensões 
entre EUA e China aumentam em re-
lação a Taiwan, a ilha autogovernada 
reivindicada por Pequim. 

Tratado
Em fevereiro, Moscou e Washington 

prorrogaram por cinco anos o novo 

tratado Start, que limita o número 
de ogivas nucleares estratégicas que 
ambos podem implantar e limita os 
mísseis e bombardeiros terrestres  
e submarinos.

“Hoje, meu governo está pron-
to para negociar rapidamente uma 
nova estrutura de controle de armas 
para substituir o novo tratado Start, 
quando expirar em 2026“,disse Biden  

em comunicado.
“Mas a negociação exige um parceiro 

disposto a operar de boa fé. E a agres-
são brutal e injustificada da Rússia 
na Ucrânia destruiu a paz na Europa 
e constitui um ataque aos princípios 
fundamentais da ordem internacio-
nal“, disse Biden.

Questionado sobre a declaração, 
uma fonte do Ministério das Relações 

Exteriores da Rússia questionou a se-
riedade das intenções de Washington,  
dizendo a Reuters: 

“Esta é uma declaração séria ou 
um ataque de hackers ao site da 
Casa Branca? Se ainda for sério, com 
quem exatamente eles pretendem 
discutir isso?“

Biden disse que a China também 
tem a responsabilidade de desem-
penhar um papel de liderança na 
não proliferação.

“Não há benefício para nenhuma de 
nossas nações, ou para o mundo, em 
resistir a um engajamento substantivo 
no controle de armas e na não proli-
feração nuclear“, disse Biden, citando 
“este momento de incerteza e agitação 
no cenário global“.

O secretário de Estado dos EUA, An-
tony Blinken, que representará os país 
na reunião da ONU, ecoou o apoio de 
Biden ao TNP e seus países parceiros. 

Um retorno ao acordo nuclear 
de 2015 continua sendo o melhor 
caminho para os Estados Unidos, 
o Irã e o mundo, disse o secretário 
de Estado dos EUA, Antony Blinken, 
em discussões sobre a não pro-
liferação nuclear na Organização 
das Nações Unidas (ONU), nesta 
segunda-feira (1).

11País/Mundo

Biden também pediu que a China 
“se envolva em negociações”

DIvUlgAçãO
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O programa visa alcançar 
jovens, crianças e idosos, que 
poderão praticar diversas mo-

dalidades esportivas e lazer 

Leste. De acordo com o gestor 
municipal, a iniciativa tem como 
objetivo fomentar o esporte nos 
bairros da capital. 

“O ‘Manaus Esportiva’ surge 
como uma opção de esporte, 
lazer, cultura e entretenimento, 
dando ao jovem e ao idoso uma 
oportunidade. Isso nos propor-
ciona levar qualidade de vida. O 
esporte é uma das ferramentas 
mais importantes de inclusão 
social. Eu sou fruto de políticas 
públicas na área de esporte. 
Agora, à frente da prefeitura, 
determinei que fizéssemos, no 
momento, 50 núcleos. Hoje, 
estamos implementando os 
primeiros 17 e vamos avançar 
para alcançar o nosso objeti-
vo para a cidade de Manaus”, 
enfatizou Almeida.

O programa “Manaus Es-
portiva” visa alcançar jovens, 
crianças e idosos, que poderão 
praticar diversas modalidades 
esportivas e lazer em núcleos 
espalhados pela capital ama-
zonense, de maneira gratuita. 
A meta é ampliar para 50 es-
paços disponíveis, promovendo 
as atividades físicas em todos 
os cantos da cidade.

Dentro do programa, a Pre-
feitura de Manaus disponibili-
za outros serviços integrados, 
como o “Esporte na Comuni-
dade”, “Blitz Esportiva”, “Faixa 
Liberada”, “Manaus Olímpica” 
e a Maratona Internacional 
de Manaus.

De acordo com o prefeito, a 
partir desse programa, a gestão 
municipal poderá investir na 

realização de eventos impor-
tantes, como as Olimpíadas da 
3ª Idade, além de conseguir 
descobrir talentos esportivos.

“Em setembro, teremos a 
maior de todas as Olimpíadas 
da 3ª idade. A minha mãe, se 
estivesse viva, teria ontem, (31), 
completado 87 anos. Eu via 
como ela se preparava, todos 
os anos, para essa competi-
ção. Agora, vamos dar toda a 
estrutura necessária para que 
possamos realizar a melhor 
competição da história. Quere-
mos também descobrir talentos 
na juventude. Os jovens são 
joias que precisam ser lapida-
das. Esse é apenas o início do 
Manaus Esportiva. Estaremos 
fazendo reformas e recuperan-
do várias praças esportivas da 

nossa cidade”, afirmou David.

Investimentos
Titular da Semjel, Aurilex 

Moreira afirmou que agora a 
Prefeitura de Manaus terá um 
papel importante na descober-
ta e formação de novos atletas 
que representarão o Amazo-
nas em diversas competições 
nacionais.

“No Esporte, é necessário ter 
continuidade e oferecer aos jo-
vens que se destacarem, nas 
diversas modalidades, um auxí-
lio para competir e viajar. Quem 
sabe não descobriremos os fu-
turos representantes do Brasil 
nas Olímpiadas. Isso não é difícil, 
porque Manaus é um celeiro de 
talentos. Vamos investir na nos-
sa juventude”, afirmou Aurilex.

O prefeito de Manaus, 
David Almeida, deu 
início, nesta segunda-
-feira (1º), ao programa 

“Manaus Esportiva”, que será 
coordenado pela Fundação 
Manaus Esporte, nova pasta 
que assume o lugar da Subse-
cretaria Municipal de Juven-
tude, Esporte e Lazer (Semjel).

O evento aconteceu no giná-
sio poliesportivo Zezão, locali-
zado na avenida Autaz Mirim, 
bairro São José Operário, zona 

David deu início, nes-
ta segunda-feira (1º), 
ao programa ‘Manaus 
Esportiva’

David Almeida quer transformar 
Manaus na capital do esporte

Brasil enfrentará 
Inglaterra na ‘Finalíssima’

REPRODUÇÃO 

Pódio12

SELEÇÃO FEMININA

Flamengo e Corinthians jogam 
pelas quartas de final 

Corinthians e Flamengo dis-
putam nesta terça-feira (2) o 
primeiro jogo das quartas de 
final da Libertadores, em São 
Paulo, na Arena Neo Química, 
às 21h30.

O Corinthians fez o últi-
mo trabalho de preparação 
para encarar o Flamengo na 
competição, no domingo (31) 
e segunda (1°). O elenco se 
reapresentou após a vitó-
ria diante do Botafogo, pelo 
Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por 
mais de 45 minutos no jogo 
permaneceram na parte in-
terna do CT para um traba-
lho regenerativo. Os demais 
foram ao Campo 3, onde ini-
ciaram com o aquecimento.

O técnico Vítor Pereira 
promoveu um treinamento 
de posse de bola em espaço 
reduzido e, por fim, uma ati-
vidade de enfrentamento. 
Os goleiros se revezaram 
entre estes exercícios e um 
treino específico para a po-
sição com os preparadores 
Marcelo Carpes e Luis Fer-

A Inglaterra, recém-coroada 
campeã europeia, enfrentará o 
Brasil na primeira “Finalíssima” 
feminina, depois que a seleção 
comandada por Pia Sundhage con-
quistou seu quarto título conse-
cutivo da Copa América com uma 
vitória de 1 a 0 sobre a anfitriã 
Colômbia no final de semana. 

Um pênalti convertido por Debi-
nha no primeiro tempo foi suficiente 
para o Brasil selar o oitavo título 
continental em nove anos e marcar 
um confronto com a Inglaterra, que 
venceu a Alemanha por 2 a 1 na pror-

rogação em Wembley no domingo 
para conquistar o título europeu, 
seu primeiro grande troféu

A partida entre as campeãs sul-
-americana e europeia será dispu-
tada na Europa, com a Uefa ainda 
por anunciar uma data e o local do 
encontro, organizado em coopera-
ção com a Conmebol, a entidade 
máxima do futebol sul-americano

A primeira “Finalíssima” masculina 
foi vencida pela Argentina, com Lio-
nel Messi inspirando-os a uma vitória 
por 3 a 0 sobre a Itália, vencedora da 
Euro, em Londres, em junho.

LIBERTADORES 

O jogo aocntece na Arena Neo Química, SP 

nando dos Santos

Mengão
O Flamengo, por sua vez, 

divulgou a lista de inscritos 
oficial do time para a disputa 
das quartas de final. Dos 
quatro reforços anunciados 
pela equipe nos últimos dias, 
foram inscritos o atacante 
Everton Cebolinha e os vo-
lantes chilenos Arturo Vidal 
e Erick Pulgar. O lateral-
-direito uruguaio Guillermo 

Varela ficou de fora.
Os relacionados para a partida 

são: Ayrton Lucas, David Luiz, De 
Arrascaeta, Diego, E. Ribeiro, E. 
Cebolinha, Fabrício, Filipe Luís, 
Gabi, Hugo, João Gomes, Lázaro, 
Léo Pereira, Marinho, Matheus 
Cunha, Matheus França, Ma-
theuzinho, Rodinei, Pablo, Pe-
dro, Santos, Thiago Maia, Victor 
Hugo, Vidal e Vitinho.

O jogo de volta acontece na 
casa do Flamengo, o Maracanã, 
no dia 9 de agosto, às 21h30.

A partida entre as campeãs será disputada na Europa

REUTERS/AMANDA PEROBELLI
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Divulgação

Pabllo Vittar 
faz show em 
Manaus

OUTUBRO 

Um show com a maior drag 
do planeta, Pabllo Vittar, 
ocorre no dia 11 de outu-
bro no Podium da Arena da 
Amazônia. A festa contará 
com a presença de artistas 
locais como a cantora pop 
Unna, alter ego da artista 
amazonense Evelyn Felix; o 
cantor nortista Sants, dono 
de um visual e performan-
ces marcantes; Goes que já 
colaborou com nome como 
Heavy Baile; além dos Djs 
que são sensação na noi-
te manauara: Gustavo Sill, 
Paulo Soares e Madame C.

Essa será a quarta vez 
que a cantora se apresenta 
em solo manauara, 3 anos 
após sua última vinda. A 
expectativa dos produto-
res do evento é que esta 
seja a maior apresentação 
da cantora, uma vez que 
o crescimento de seus nú-
meros nos últimos anos foi 
extremamente expressivo, 
gravando músicas com ar-
tistas internacionais.

Os ingressos já podem ser 
adquiridos pelo site da In-
gresso Mix ou nas lojas físi-
cas Ramsons do Manauara, 
Amazonas Shopping, Gran-
de Circular e Sumaúma. Os 
valores do 1° lote (limitado).

O evento é para maiores 
de 18 anos, além de ser obri-
gatória a apresentação da 
carteira de vacina com o 
esquema vacinal completo.

Pablo Vittar 
Depois do estrondoso su-

cesso em passagens pelos 
Estados Unidos e Europa 
com a turnê “IAm Pabllo 
World Tour”, a drag se pre-
para para a etapa nacional 
de shows.

Em 2022, ela entrou para 
a história sendo a primeira 
Drag Queen a se apresentar 
no Coachella. 

   EM TEMPO 

A Chef amazonense Natália 
Miranda está entre os indi-
cados do Oscar da gastro-
nomia brasileira. O prêmio 

Nacional Dólmã, um dos mais in-
fluentes na gastronomia brasileira, 
abriu votação online para premiar 
um Chef representante de cada 
estado do país.

Natália Miranda foi indicada por 
um dos embaixadores do prêmio. 
“Dessa forma, não precisei con-
correr com o prato criado. Mesmo 
assim, criei no Amazonas com o 
prato Permanência, inspirado no 
ditado: quem come jaraqui não sai 
mais daqui. Quero representar meu 
Amazonas, a gastronomia que eu 
carrego no peito e vivo! Me sinto 
muito honrada em poder concorrer 
a um prêmio como esse”, dispara a 
especialista em gastronomia.

O objetivo do Prêmio Nacio-
nal DÓLMÃ é reafirmar, reco-
nhecer e valorizar a dedicação 
dos profissionais que se desta-
cam na área gastronômica. Ain-
da pelo Amazonas, concorrem 
os chefs José de Souza Lima e  
Naifon Lima.

A votação dos Chefs Indicados 
vai até o dia 11 de agosto, às 23h 
45m, horário de Brasília. O resul-
tado final dos Chefs premiados na 
categoria estadual serão anun-
ciados no dia 12 de agosto durante 
a realização da Cerimônia DÓLMÃ 
AMAPÁ 2022, o Tapete Vermelho 
da Gastronomia Brasileira.

O início
Natália Miranda começou a 

cozinhar profissionalmente aos 
17 anos no empreendimento  
do pai.

CSU do Parque 10 recebe Feira ‘Pai Me Leva’ 
Feira “Me Encanta Manaus” 

chega à sua sexta edição com 
homenagem aos pais, três sho-
ws musicais por dia, sorteio 
de brindes e diversão para  
toda família

A Feira chega à sua sexta 
edição com muito desape-
go, atrações musicais, gru-
pos de dança, gastronomia, 
moda, artesanato, parquinho. 
O evento é gratuito, de 3 a 7 
de agosto, das 16h à meia-
-noite, no CSU do Parque 10 
de Novembro, Zona Centro-Sul  
da cidade.

Em meio à vasta programa-
ção de artistas que se apre-
sentarão na Feira, o primeiro 
dia promete muita diversão 
com ritual do bumbá Garan-
tido e Leonardo Castelo, além 
de Maycon Hossy e Bernar- 
do Nunes.

“Já vamos começar reme-
morando o clima recente da 

Ilha Tupinambarana com a 
apresentação dos artistas de 
Garantido e Caprichoso. Leo-
nardo Castelo e Arlindo Neto, 
respectivamente, do verme-
lho e do azul, farão do CSU, 
palco de toadas inesquecí-
veis. Castelo vai abrir o even-
to e Neto fechar”, adiantou 
a coordenadora do evento,  
Liliane Morato.

De acordo com Morato, 
a “Feira Me Encanta Ma-
naus – Pai, Me Leva”, reunirá 
mais de 100 expositores e 15  
atrações artísticas.

Homenagem aos pais e filhos
O Dia dos Pais ocorrerá no 

próximo 14 de agosto e a “Feira 
Me Encanta Manaus – Pai, Me 
Leva”, vai antecipar a data pro-
movendo muita diversão para 
toda a família.

Se, por um lado os papais vão 
se divertir com música, gastro-

nomia, compras, etc, do outro 
lado a criançada vai aproveitar 
variedade de brinquedos no 
Espaço Kids.

“Além da programação musi-
cal com três shows a cada dia, 
no Espaço Kids, será possível 
adquirir passaporte para di-
versão em todos os brinque-
dos, com valores acessíveis 
praticados ao preço de R$ 5 
(para cada cinco minutos). A 
idade é de 2 a 15 anos. Lem-
brando que não teremos nes-
te espaço, roda gigante”, con-
tou o coordenador do evento,  
Teco Botelho.

A Feira tem a assinatura 
da Curta Mais Eventos, será 
apresentada pelo radialista 
Erick Guimarães e conta com o 
apoio da prefeitura de Manaus, 
através do IMMU e do Go-
verno do Amazonas, por meio 
da Secretaria da Sepror, ADS,  
Polícia Militar.

ainda pelo amazonas, 
concorrem os chefs 
José de Souza lima e 
Naifon lima

EVENTO

“Nessa época, eu cursava his-
tória na Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam). Um dia vi uma 
foto do Chef Felipe Schaedler 
que havia se formado no curso e 
já era conhecido pela gastrono-
mia Amazonense. E então decidi 
que iria cursar está faculdade. 
Em 2014, ainda estudante de 
gastronomia apresentei para o 
Chef Edu Guedes, meu primeiro 
prato autoral: a Lasanha Cabo-

quinha. Ele comeu pela primeira 
vez o nosso tucumã”, conta a 
especialista sobre o início de 
sua carreira.

Formada há oito anos em 
Gastronomia, a Chef é uma for-
te defensora da culinária in-
dígena à base da gastronomia 
amazonense, rica em cultura  
e biodiversidade.

Além disso, a também profes-
sora de culinária regional ama 

falar às alunas a importân-
cia de resgatar a regionalidade  
no comer.

O evento
A premiação acontece de for-

ma itinerante e já passou pelos 
estados de Pernambuco, Mato 
Grosso do Sul, Amazonas, Ceará 
e Pará, onde foi feito o anúncio 
da próxima capital que sediará a 
edição 2022.

Chef do AM concorre a 
prêmio Dólmã 2022
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O objetivo do Prêmio é 
reafirmar, reconhecer e 
valorizar a dedicação dos 
profissionais que se desta-
cam na área gastronômica
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  Meio-ambiente 
.Os dados alarmantes de desmatamento na Amazônia, principalmente em municípios do sul do Amazonas, são destaque do podcast Momento Observatório 

BR-319. O conteúdo também aponta caminhos para tentar reverter a situação e minimizar as consequências da devastação da floresta. 

 . O Relatório Anual de Desmatamento do MapBiomas aponta que, em 2021, o ritmo de devastação na Amazônia foi de aproximadamente dois hectares por 
minuto, ou seja, a cada segundo 18 árvores foram derrubadas na Amazônia. Além disso, o Observatório BR-319 vem acompanhando a situação e promovendo 
alertas sobre o assunto, principalmente nos 13 municípios monitorados pela rede. 

. A  pesquisadora Paula Guarido, do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável (Idesam), que é responsável pela análise dos dados de mo-
nitoramento na área de influência da BR-319, informa que, infelizmente, o Amazonas está ganhando destaque no ranking da devastação por conta da perda 
florestal, que segue em ritmo acelerado. No ano passado, foi o segundo estado com maior área desmatada no Brasil, ficando atrás apenas do Pará.

    Time feminino
  .. O Movimento Amazonas do Bem realiza, no próximo dia 11 de 

agosto, às 19h, no Restaurante Felicori, o primeiro Talk Show “Ama-
zonas do Bem, Espiritualidade Em Pauta”. 

.  O evento será promovido pelas empresárias Grauben Lauschner, 
Elaine Saldanha e Adlinez Moreno, e vai reunir mulheres que estão 
à frente de seus negócios e priorizam em suas vidas os aspectos da 
espiritualidade. 

. O evento será o primeiro de uma série que está programado. O 
encontro será mediado por Adlinez Moreno e a participação de Elai-
ne Saldanha e Grauben Lauschner falando sobre espiritualidade nas 
empresas. Vale conferir 

   Esporte em foco 
 
. . O prefeito de Manaus, David Almeida, deu 

início, na segunda-feira, ao programa “Manaus 
Esportiva”, que será coordenado pela Funda-
ção Manaus Esporte, nova pasta que assume o 
lugar da Subsecretaria Municipal de Juventu-
de, Esporte e Lazer (Semjel). 

.  O evento aconteceu no ginásio poliesportivo 
Zezão, no bairro São José Operário, zona Leste. 
De acordo com o gestor municipal, a iniciati-
va tem como objetivo fomentar o esporte nos 
bairros da capital. “O ‘Manaus Esportiva’ sur-
ge como uma opção de esporte, lazer, cultura 
e entretenimento, dando ao jovem e ao idoso 
uma oportunidade. Isso nos proporciona levar 
qualidade de vida. O esporte é uma das ferra-
mentas mais importantes de inclusão social. Eu 
sou fruto de políticas públicas na área de es-
porte. Agora, à frente da Prefeitura, determi-
nei que fizéssemos, no momento, 50 núcleos. 
Hoje, estamos implementando os primeiros 17 
e vamos avançar para alcançar o nosso objetivo 
para a cidade de Manaus”, enfatizou Almeida. 

 . O programa “Manaus Esportiva” visa alcan-
çar jovens, crianças e idosos, que poderão prati-
car diversas modalidades esportivas e lazer em 
núcleos espalhados pela capital amazonense, 
de maneira gratuita. A meta é ampliar para 50 
espaços disponíveis, promovendo as atividades 
físicas em todos os cantos da cidade. Aplausos!

 Ademário Azevedo e Suely 
Nascimento durante evento 

movimentado na cidade 

O presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas, 

conselheiro Érico Desterro e 
Silva que tem tido participações 

brilhantes em conferências e 
debates internacionais.  

Alto nivel

O prefeito David Almeida durante a home-
nagem que recebeu na Conferência Global 
realizada pela Igreja de Deus Pentecostal 

do Brasil (IDPB), no Studio 5 Centro de 
Convenções

O competente Israel Conte realizan-
do um excelente trabalho na Comu-

nicação do Município. Aplausos!

 Maria Eugênia e 
André Catunda no 
evento com sabor 
junino de sábado

Juliana, Maria do Carmo, Wellington 
Junior e Wellington Lins, na festa junina 
que agitou a Chácara Jumalewe, no fim 

de semana 

 O ótimo Luccas Nasci-
mento brindando os ven-
tos favoráveis na trajetó-

ria de futuro médico!

  Homenagem 
 
 . O prefeito de Manaus, David Almei-

da foi homenageado na sexta-feira. 

. Ele participou do segundo dia da 
Conferência Global realizada pela Igre-
ja de Deus Pentecostal do Brasil (IDPB) 
na capital amazonense. O evento, que 
contou com a participação de pessoas 
de mais de 70 países, teve como palco 
o Studio 5 Centro de Convenções. 

. Acompanhado pelo vereador e vice-
-presidente da Câmara Municipal de 
Manaus (CMM), Wallace Oliveira, o 
prefeito David Almeida foi homenage-
ado com um troféu pelo pastor Fran-
cisco Montefusco, presidente da igreja 
no país, e destacou a importância de 
eventos para Manaus. 

. O evento encerrou no sábado, reu-
nindo um público estimado em mais de 
12 mil participantes. 

  Eleitoral  
 
. Acontece nos dias 4 e 5 de 

agosto, em Salvador, Bahia, a 
78 Assembléia Geral do Co-
légio de Presidentes dos Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(Coptrel). 

. As eleições gerais 2022 
será o foco principal  
do encontro. 

. O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ama-
zonas- TER-AM, desembar-
gador Jorge Lins, participará  
do event



No ano de mil novecentos 
e antigamente, trabalhan-
do na rádio Marconi, que 
nem existe mais, repórter 
atrás do gol, rotina aban-
donada no tempo, a dois 
metros do lance enxerguei 
o lateral do XV de Piraci-
caba derrubar o ponta Va-
guinho, do Corinthians, na 
entrada da área. Chamado 
pelo narrador, Mário Gar-
cia, acusei o pênalti.

E, no mesmo momento, 
o comentarista escalado, 
no alto da cabine, a uns 30 
metros do lance, com seu 
“fundo de garrafa”, discor-
dou violentamente. E como 
teve o troco, virou briga de 
rua. Desagradável. Faltou 
respeito com o ouvinte. 
Uma lição.

Tempo passou. Ainda re-
centemente, porque usou 
um termo considerado ra-

cista, denegrir, a corres-
pondente da GloboNews 
em Nova York, Carolina Ci-
menti, tomou um presta 
atenção do apresentador 
Marcelo Cosme. Por que 
essa saia justa no ar? Se 
fosse alertada no interva-
lo, ela certamente pediria 
desculpas do mesmo jei-
to, como de fato pediu e o 
mal-estar seria evitado.

A mesma coisa se repe-

tiu, agora, há poucos dias 
na CNN Brasil. O apresen-
tador e repórter Evandro 
Cini chamou a atenção de 
um comentarista, também 
pelo uso do termo denegrir. 
Outra situação constrange-
dora.

Vale lembrar que roupa 
suja se lava em casa. Des-
temperanças no rádio e na 
TV, muito melhor, nos bas-
tidores.

· Na dramaturgia do SBT, por-
que houve pressão do elenco, 
o uso de máscaras voltou a ser 
obrigatório.

·  O uso indevido de uma ima-
gem valeu bronca por escrito 
no departamento de esportes 
da Band...

·  Era de uma TV e creditaram 
outra.

· A Newco - BandSports, Terra 
Viva e companhia bela -  acaba 
de anunciar parceria com a Wa-
tch Brasil...

·  Esta que será a nova plata-

forma de streaming do grupo.

· Por enquanto, está tudo certo 
para Dani Calabresa continuar à 
frente do CAT no próximo “BBB”...

· Será um contrato por obra, 
porque ela não tem mais vínculo 
fixo com a casa.

· O elenco da próxima “Fazen-
da” começa a ganhar forma nos 
próximos dias...

· O que se sabe é que a produ-
ção está trabalhando com uma 
lista de mais de cem nomes...

· Fala-se até na volta de alguns 

fazendeiros. Ou fazendeiras.

· Uma correção: Nego Ney é o 
nome artístico de Arthur Ferreira 
da Silva, que estará no filme “A 
Festa de Léo”. 

C´est fini

Sérgio Mallandro, atualmente 
no “Dez ou Mil” do programa do 
Ratinho, vai retornar ao palco do 
Teatro J. Safra, em São Paulo,  
com o show “Um Mallandro na 
Quarentena!”.  Apresentações a 
partir de 24 de setembro.

Então é isso. Mas amanhã 
tem mais. Tchau!

Segunda temporada
Amanhã, quarta-feira, a Netflix vai 

disponibilizar a segunda temporada 
de “Bom Dia, Verônica”, série policial 
protagonizada por Tainá Muller.

Desta vez, ela vai investigar um líder 
religioso acima de qualquer suspeita, 
interpretado por Reynaldo Gianec-
chini. Elisa Volpato e Klara Castanho 
são outros destaques.

Torcidas divididas
No futebol esta será uma terça-

-feira diferente na TV, com a Liber-
tadores da América. O SBT, na aber-
ta, vai fazer Corinthians e Flamengo, 
jogo das duas maiores torcidas bra-
sileiras.

Na ESPN, mesmo horário, 21h30, 
bola rolando para Atlético MG e 
Palmeiras, direto do Mineirão. A 
TV Conmebol também vai fazer os 
dois jogos.

Bem casado
A Caatinga é o único bioma exclusi-

vamente brasileiro e está quase toda 
localizada na região Nordeste do país. 
E para o dia 19 está marcada a exibi-
ção de um “Globo Repórter” desta-
cando a vegetação.

Não por acaso, no dia 22, tem a es-
treia da novela “Mar do Sertão”, em 
mais uma tabelinha do jornalismo 
com o entretenimento.

Apoio importante
Para chamar ainda mais atenção 

do público para a nova edição do 
“Criança Esperança”, marcada para 
dia 15, a Globo vai envolver direta-

mente alguns dos seus principais 
programas na campanha.

Assim, a ancoragem de “Altas Ho-
ras”, “Domingão com Huck” – último 
bloco e “Encontro com Patrícia Poe-
ta” será feita do “Mesão da Esperan-
ça”, local em que famosos atendem 
ligações do público.

Especial
Ontem foi a vez de Carlos Alber-

to de Nóbrega, número 1 da “Pra-
ça”, gravar participação no especial 
“Dia dos Pais”, que o SBT vai exibir 
no dia 12.  

Apresentação de Carla Vilhena e 
direção de Janaína Pepe. 

Bola pingando
Aqui, desde o começo, foi falado 

do interesse do SBT em produzir o 
“Hotel das Celebridades”, projeto do 
argentino Diego Guebel.

Alguns diretores até foram a Bue-
nos Aires ver de perto o funciona-
mento de tudo.

 
Casca de banana
É que como ainda não tem nada 

assinado, está tudo na vontade de 
fazer, não será nenhuma surpresa se 
o programa, aqui no Brasil, seguir ou-
tro endereço.

Uma possibilidade que não pode 
ser descartada.

Talento
Olha esse encontro registrado pelo 

ator Julio Andrade!

DiVULGAçãO

DiVULGAçãO
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Presta atenção e brigas no ar 
estão cada dia mais frequentes

DiVULGAçãO

isabel Teixeira e Angela Leal, as 
Bruacas da novela “Pantanal”.

Movimento
A formação de pools entre várias 

empresas de comunicação para 
a realização de debates é sempre 
uma saída. Não tem nada de novo. 
Em 1989 já foi assim.

A diferença, desta vez, com essa 
junção de forças, algumas até com 
linhas diferentes, é uma forma de 
querer convencer os dois candida-
tos que aparecem melhor nas pes-
quisas. Ainda assim, confirmação 
mesmo, ninguém tem.

É assim
Ontem, Eri Johnson anunciou a sua 

saída do “Bom Dia Você”, de todas as 
manhãs, na Rede TV!. Decidiu tomar 
um caminho diferente e se empe-
nhar totalmente num programa de 
auditório que pretende lançar.

isso é uma coisa...

A outra...
É que nem a continuidade do “Bom 

Dia Você” pode ser assegurada.

 A informação que circula nos pró-
prios interiores da Rede TV! é que o 
programa está com os dias contados 

porque não se paga.

Teatro
Para interpretar a rainha da Es-

cócia no espetáculo “Mary Stuart”, 
que estreia dia 19 no Teatro do 
Sesi-SP, Virginia Cavendish sub-
meteu-se a uma sessão de ma-
quiagem artística especial com o 
caracterizador e criador de perso-
nagens Pietro Schlager.

Como recurso para tirar o molde 
da cabeça e do rosto da personagem 
principal da peça, ele lançou mão de 
uma técnica avançada, usando sili-
cone. Mary Stuart é decapitada.

Plateia

CANAL 1

TV Tudo

Bate Rebate
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