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Tadeu de Souza é anunciado 
como vice na chapa de Wilson
O anúncio foi realizado na 
noite desta terça-feira (2)

 O governador do Amazonas, Wilson 
Lima (União Brasil), anunciou, na últi-
ma terça-feira (2), o nome do  escolhi-
dao para compor a chapa na disputa 
pelo Governo do Estado nas eleições 
deste ano. O candidato para o cargo é 
o ex-secretário de Defesa Civil Tadeu 
de Souza.

O governador do Amazonas fez 
o anúncio por meio de um vídeo 
publicado nas redes sociais. Ao 
lado do vice, Wilson Lima informou 
que o ex-secretário da Casa-Civil 
compõe a chapa. 

“O Tadeu se junta a nós nessa cami-
nhada. Ele é o pré-candidato a vice-go-
vernador na nossa chapa. Isso reforça 
o nosso compromisso com o prefeito 
David Almeida, com o povo de Manaus, 
e também com o povo do Amazonas. 
O Tadeu é um nome novo, é técnico 
e alguém que vai nos ajudar muito na 
construção de políticas importantes 
para a melhoria da qualidade de vida 
do povo do Amazonas. É daqui para 
melhor”, disse Wilson Lima no vídeo.

Tadeu de Souza agradeceu a con-

O governador do Amazonas fez o anúncio por meio de um vídeo publicado nas redes sociais

fiança que tanto o prefeito David Al-
meida, quanto o governador Wilson 
Lima depositaram nele.

“Quero representar essa união, que-
ro representar o sucesso que é a gestão 
do prefeito David Almeida junto com a 
gestão do Governo do Estado. Quando 

os políticos se juntam quem ganha são 
os amazonenses”, afirmou. 

Indicação
A indicação do nome, anunciado  por 

Wilson Lima, foi feita pelo prefeito de 
Manaus David Almeida (Avante). Nas 

redes sociais, David Almeida comuni-
cou, na tarde de segunda-feira (1), ter 
conversado com Tadeu de Souza, com 
ex-secretária de Saúde Shádia Fraxe, 
o vice-prefeito de Manaus Marcos 
Rotta, e o ex-secretário de Limpeza 
pública (Semulsp) Sabá Reis.
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2 Última hora

O assunto discutido pelo prefeito foi 
a respeito da data do anuncio do nome 
indicado para ser o vice-governador de 
Wilson Lima. A partir da aliança entre o 
prefeito e o atua governador, ficou de-
cidido que o David indicaria um nome 
para ser o vice-governador. Conforme 
o prefeito, a indicação aconteceu na 
noite de segunda-feira (1). 

“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 
de hoje 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 Estado nas eleições 
deste ano”, disse David Almeida 
nas redes sociais.

Quem é Tadeu de Souza
A relação de Tadeu de Souza com 

o prefeito de Manaus é antiga, par-
ticipando da gestão de David como 
governador do Amazonas em 2017.

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

Gabriela Brasil



Avante com Lula
Tudo indica que o Avante passe 

a apoiar Lula na disputa pela Pre-
sidência da República.

Ontem, o deputado André Jano-
nes admitiu haver 100% de chances 
de retirar sua pré-candidatura ao 
Palácio do Planalto se Lula e o PT 
acatarem algumas das propostas 
que defende.

Se desistir, Janones tentará a re-
eleição à Câmara Federal.

WL e Omar crescem 
Números de nova pesquisa reali-

zada pelo Instituto Eficaz, divulgada 
ontem, aponta o governador Wilson 
Lima (União Brasil) crescendo na 
disputa eleitoral estadual. 

Wilson desponta com 25,8% 
das intenções manifestadas pelos 
eleitores, subindo 2,7 % em rela-
ção à pesquisa anterior, quando 
detinha 23,1%. 

O ex-governador Amazonino (Ci-
dadania está com 32,3%, o mesmo 
percentual obtido na consulta ante-
rior. Depois, aparecem Eduardo Bra-
ga (MDB) com 15%, Ricardo Nicolau 
(SD), 3,8%, e Carol Braz (PDT), 3,2%.

Conforme a pesquisa, Omar Aziz 
(PSD) lidera a disputa pelo Sena-
do com 27% da preferência dos 
eleitores consultados pelo Insti-
tuto Eficaz. Na segunda colocação 
aparece Arhur Virgílio Neto (PSDB) 
com 24% e em terceiro, o  coronel 
Menezes com 16%.

  
Vale-Gasolina 
Por meio do IMMU, a Prefeitura 

de Manaus facilitará o pagamento 
do Vale-Gasolina a 3.723 taxistas 
cadastrados pelo sistema do Go-
verno Federal.

O Ministério do Trabalho e Previ-
dência é o responsável pela análise 
de todas as documentações perti-
nentes à concessão do benefício, 
que é uma conquista do senador 
Eduardo Braga (MDB-AM) na PEC 
dos Combustíveis aprovada pelo 
Congresso Nacional.

“Manaus Esportiva”
O prefeito David Almeida iniciou, 

na segunda-feira (01), o programa 
“Manaus Esportiva”, coordenado 
pela Fundação Manaus Esporte.

O programa envolve jovens, 
crianças e idosos que poderão 
praticar diversas modalidades es-
portivas e lazer em núcleos espa-
lhados pela capital amazonense, 
de forma gratuita. 

A meta é ampliar para 50 espaços 
disponíveis, promovendo as ativi-
dades físicas em todos os cantos 
da cidade.

 Zona Franca isenta 
O Ministério da Economia publi-

cou ontem a lista dos 64 produtos 

da Zona Franca de Manaus que não 
serão atingidos pela desoneração de 
35% do IPI para a maioria dos pro-
dutos industrializados, preservando 
a produção da ZFM.

A lista releva a decisão judicial (ADI 
7153) do ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal Federal, 
ao enfatizar a preservação da com-
petitividade dos produtos fabricados 
na ZFM, considerando os Processos 
Produtivos Básicos.

Protegidos pelo PPB
Motocicletas, bicicletas com câm-

bio, relógios de pulso com mostrador 
mecânico e optoeletrônico são al-
guns dos produtos da ZFM isentados 
pelo novo decreto do presidente Jair 
Bolsonaro.

Outros produtos, amparados pelo 
PPB, que escaparam da desonera-
ção federal: aparelhos de televisão, 
microcomputador portátil e suas 
unidades de processamento, câme-
ras de vídeo, auto rádio, rádio com 
toca-discos digitais a laser, apare-
lhos de ar-condicionado e fornos de 
micro-ondas.

Lista negra do TCE
O presidente do TCE-AM, conse-

lheiro Érico Desterro, entregou on-
tem ao presidente do TRE-AM, de-
sembargador Jorge Lins, a lista negra 
de gestores com contas reprovadas 

nos últimos oito anos e que, por isso, 
poderão ser impossibilitados de par-
ticipar das atuais eleições, com base 
na Lei da Ficha Limpa.

Todos os nomes da lista já tiveram 
processos transitados em julgado, 
que não cabe mais recurso com efeito 
suspensivo. O TRE decidirá, agora, se 
acata ou não o posicionamento do 
TCE sobre a lista.

A listagem completa está dispo-
nibilizada, em PDF, no portal do TCE 
(tce.am.gov.br) no link cidadão.

Mega convenção 
Com o Slogan: “Pra crescer tem que 

mudar”, o senador Eduardo Braga 
anunciou uma mega convenção do 
MDB para a próxima sexta-feira (05), 
a partir das 9 horas, no Copacabana 
Eventos, no bairro Tarumã.

Antes, o evento aconteceria na 
sede do partido, em um espaço bem 
menor, no bairro Parque Dez.

Braga foi eleito governador em 
2002 e reeleito em 2006. Em 2010 
disputou a eleição federal para Se-
nado e saiu vitorioso. Em 2018, foi 
reeleito e tem mandato garantido até 
2026 no Congresso Nacional.

A campanha segue orientação 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e do Ministério da Saúde, 

segundo os quais as crianças de-
vem ser alimentadas exclusivamen-
te com o leite materno até os seis 
meses de idade.

Precatórios 
Um dia após o deputado Belarmino 

Lins (PP) ter apelado ao Governo do 
Estado pelo pagamento a professo-
res e pedagogos do Amazonas  dos 
precatórios referentes ao Fundeb e 
ao antigo Fundef, vários parlamen-
tares ocuparam a tribuna da As-
sembleia Legislativa para abordar a 
questão.

O deputado Serafim Corrêa (PSB) 
informou já se encontrar na conta do 
Governo o valor de R$ 97.656.876,48 
para o pagamento aos profissionais 
do magistério.

Segundo o parlamentar socialista, 
o governo deve enviar brevemente 
à Aleam um projeto de lei determi-
nando o pagamento. 

Obsessão fatal
Em discurso no Legislativo Estadu-

al, Serafim Corrêa disse ontem que o 
Governo Federal “tem obsessão em 
prejudicar a Zona Franca de Manaus”. 

O parlamentar ficou indignado 
com a edição do decreto que zera 
o Imposto Sobre Produtos Indus-
trializados dos fabricantes de re-

frigerantes locais.

Para Serafim, o decreto não re-
duz o produto final, ao contrário, 
aumenta o preço do refrigerante. 
“O que o governo  vem fazendo é 
covardia, quer quebrar o nosso polo 
de concentrados”, ressaltou.

PDL de Zé Ricardo 
O deputado Zé Ricardo (PT-

-AM) apresentou um novo Pro-
jeto de Decreto Legislativo (PDL) 
à Câmara Federal para tentar 
derrubar o Decreto de nº 11.158, 
do Palácio do Planalto, que pre-
judica a ZFM.

De acordo com Zé, ao zerar o IPI 
de concentrados de refrigerantes, 
o governo Bolsonaro reduz as van-
tagens de empresas dos setores de 
celulares, de microcomputadores 
e outros itens, que atuam no PIM, 
gerando mais desemprego, menos 
arrecadação para o Amazonas e 
menos recursos para a UEA.

Na mira do crime
Exilado na Espanha, o indigenista 

Ricardo Henrique Rao disse à Folha 
de São Paulo que teria sido assassi-
nado antes de Bruno Pereira e Dom 
Philips se tivesse permanecido no 
Vale do Javari.

Ele abandonou a região em 2019 
sob pressões e ameaças de morte 
após denunciar o envolvimento de 
policiais em crimes contra povos 
indígenas.

Recentemente, Ricardo peitou o 
atual presidente da Funai, Marcelo 
Xavier, em um evento internacional 
em Madri, chamando-o de “milicia-
no” e “assassino”.

Próximos passos
De acordo com o presidente da 

Associação dos Amigos e Defen-
sores da BR-319, André Marsílio, a 
liberação da licença prévia para a 
deflagração do processo licitatório 
para novas obras na rodovia é uma 
prova da boa intenção do Governo 
Federal de acelerar o processo de 
revitalização da BR.

Segundo André, o próximo passo, 
após a licitação, será a concessão 
das licenças de instalação e opera-
ção para a realização da repavimen-
tação do trecho central que liga as 
cidades de Manaus e Porto Velho.

Olho do MPF 
O Ministério Público do Amazonas 

(MPF) ainda vai analisar a licença 
prévia que autorizou o DNIT a pro-
ceder a licitação sobre as obras no 
Trecho do Meio da BR-319.

O MPF tem sido o maior obs-
táculo à revitalização da rodovia. 
Em 2019 recomendou ao Ibama a 
suspensão de qualquer diligência 
acerca da BR antes da consulta aos 
povos indígenas e tradicionais sobre 
possíveis impactos causados pelas 
obras na rodovia.

Tadeu Souza é o vice de 
Wilson Lima
Filiado ao Avante, o procurador Tadeu Souza será o vice da chapa do governador Wilson Lima 

(União Brasil), que pleiteia a reeleição.

O governador confirmou a escolha por suas redes sociais na tarde de ontem, cumprindo 
acordo com o prefeito David Almeida, que condicionou seu apoio a Wilson ao direito de apontar 
o candidato a vice na chapa oficial.

O vice-prefeito Marcos Rotta (PP) e os ex-secretários Sabá Reis e Sádhia Fraxe também 
concorriam ao cargo. 

À açao de atendimento à saúde bucal realizada pela Prefeitura 
de Manaus que alcançou mais de 500 crianças de zero a dois anos, 
com a realização da primeira consulta odontológica, durante a 
campanha Julho Laranja, promovida pela Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa). O número é cinco vezes maior do que a procura 
média registrada nos meses anteriores. Muito importante esse 
tipo de acompanhamento para sensibilização dos pais a ajudarem 
as crianças a terem dentes saudáveis. 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DILVUGAÇÃO

À falta de ‘inteligência’ e ‘justiça’ na solução de crimes no Brasil. Um levan-
tamento do Instituto Sou da Paz, divulgado ontem mostra que, de cada dez 
homicídios, em apenas quatro, um suspeito é identificado e levado à Justiça.
De 39 mil assassinatos em 2019, só 37% geraram denúncia. Com a sensação 
de impunidade, o Brasil vai se impondo como um dos países mais violentos do 
mundo. Rondônia e Mato Grosso do Sul são estados que mais conseguiram 
apontar culpados. Amapá e Rio de Janeiro são os que menos denunciam 
suspeitos.
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Ciro Gomes e a ZFM

Cláudio HumbertoEditorial Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Sobre comunicar sem agredir

“Ao reduzir de forma des-
cuidada o IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados), o 
Governo Federal tira a gran-
de vantagem comparativa da 
alocação do Polo Industrial de 
Manaus. Isso é um crime que o 
governo está fazendo, porque 
aqui não é irrelevante”.

“São oito por cento da pro-
dução industrial brasileira 
num lugar em que a logística 
é muito cara. Praticamente to-
dos os insumos vêm de fora e 
praticamente todo o mercado 
do produto fabricado aqui é 
de fora. Se você não compen-
sar com tratamento creditício, 
tributário, de logística, essa 
questão, você vai destruir uma 
produção da qual o Brasil não 
pode abrir mão”.

Tais comentários pertencem 
ao presidenciável Ciro Gomes 
que, ao prestigiar, em Manaus, 
a convenção do PDT que sa-
cramentou o nome de Carol 
Braz na corrida eleitoral para o 
Governo Estadual, manifestou, 
com admirável bom senso, sua 
posição acerca do modelo Zona 

Franca de Manaus, enfatizan-
do sua importância estratégica 
para o desenvolvimento eco-
nômico da região Norte e, es-
pecialmente, para um Estado 
com dimensões continentais 
e isolado como o Amazonas.

Na entrevista que concedeu 
à imprensa, Ciro teceu duras 
críticas à forma como o Gover-
no Federal trata a ZFM desde 
2019, quando o ministro da 
Economia Paulo Guedes, ini-
migo contumaz da política de 
incentivos fiscais que sustenta 
o modelo, assumiu uma série de 
atos absurdos e ilegítimos com 
o propósito de desestabilizar o 
Parque Industrial de Manaus.

Pode-se mesmo afirmar que 
Guedes é uma espécie de czar 
que gerencia a economia bra-
sileira de costas para o Amazo-
nas. Mas ainda bem que suas 
investiduras sempre morrem 
no Supremo Tribunal Federal, 
guardião da Constituição que 
ampara a ZFM. Aplausos para 
Ciro que  prega a criação de um 
dispositivo legal para interiori-
zar a ZFM. 

Toda a nossa vida, trabalho e relações 
é permeada pela comunicação como 
instrumento de interação e alcance de 
objetivos. Quer seja de forma verbal, 
presencial, remota ou escrita, a comuni-
cação está em tudo o que fazemos, em 
tudo que usamos, no que dizemos e no 
que não dizemos.  Comunicar é condição 
existencial. No entanto, a inabilidade de 
se expressar é uma realidade recor-
rente entre pessoas e profissionais das 
mais diversas áreas e um dos principais 
problemas que as empresas enfrentam 
para obter resultados.

As falhas de comunicação levam à 
má compreensão de objetivos e inevi-
tavelmente ao esforço inútil e sem foco. 
A informação mal transmitida e mal 
digerida causa conflitos nas equipes, o 
que, além de improdutivo, é desgastante 
para todos os envolvidos. Neste contex-
to, a assertividade na comunicação pode 
ser uma solução para tais embates. A 
assertividade é a habilidade de agir e 
com sinceridade, sem vergonha, medo 
ou hostilidade. Comunicar de manei-
ra assertiva é expor claramente suas 
posições, opiniões e sentimentos de 
forma equilibrada, sem negar os alheios, 
sem confrontos ou constrangimento. O 
assertivo é aberto, tolerante e flexível, 
busca defender seus desejos, sem igno-
rar os dos outros, é direto, mas mantém 
o respeito, ouve e procura entender 
outras perspectivas, aceita acordos e 
soluções integradoras.

A comunicação passiva, por sua vez, é 
caracterizada pela dificuldade de dizer 
“não” a pedidos e convites que não lhe 
interessam, bloqueio para expressar os 
seus sentimentos, dificuldades em fazer 
críticas sem se sentir culpado, incomodo 
em mudar de opinião. O passivo está 
sempre evitando situações de confron-
to e abordagem direta, cede facilmente, 
é muito preocupado com aprovação 
social, tem pouco contato visual, se 
justifica excessivamente, age com ati-
tude defensiva, está sempre fugindo de 
assuntos e pedindo desculpas e auto-
rização. Agindo assim, a pessoa passiva 
é costumeiramente ignorada por ter-
ceiros. Esse comportamento passivo é 
fruto de sentimento de medo, sensação 
de ameaça e insegurança.

A comunicação agressiva está em 
um polo extremo oposto à passividade. 
O agressivo costuma apresentar um 
comportamento de hostilidade, insul-
tos, ameaças, pressão, grosserias, inti-
midação e ameaças. Caracteriza uma 
comunicação agressiva o tom de voz 
alto, a interrupção da fala do outro, a 
apresentação de sua visão como ver-
dade absoluta, a atribuição de culpa do 
outro e a indiferença ao conhecimento 
e visão alheia. O agressivo é ansioso por 
vencer, possui máximo contato visual 
e atitude de confronto. Pessoas que 
agem assim geram relações e clima de 
tensão e conflitos e ainda que consiga 
atingir seus objetivos, acabam por gerar 
ódio e ressentimentos.

A comunicação assertiva é uma 
habilidade que pode ser construída. 
Nada está perdido. É uma questão de 
prática. Por isso, sugerimos algumas 
orientações apresentadas por autores 
consagrados no tema, dentre eles, 

Emmon e Albert (1978); Rosenberg 
(2006) e Mcshane (2014) para que a 
assertividade e a comunicação não-
-violenta torne-se uma realidade.

Observe sem avaliar
Rosenberg (2006) pontua que “um 

tipo de comunicação alienante da 
vida é o uso de julgamentos mo-
ralizantes que subentendem uma 
natureza errada ou maligna nas pes-
soas que não agem em consonância 
com nossos valores”. Culpar, insultar, 
rotular, desmerecer, comparar são 
formas de julgamento. É necessário 
despir-se deste tipo de comporta-
mento pois classificar e julgar os 
indivíduos gera violência e dificulta 
a compreensão.

Tenha um objetivo claro
Em qualquer situação e diálogo, deve-

-se saber qual resultado é pretendido. 
Foque no objetivo final, isso fará com que 
a discussão tenha agilidade. Não perca 
de vista o seu objetivo, não se deixe levar 
pelas emoções.

Inclua o interlocutor
Olhe nos olhos, ouça, expresse contato 

visual com o outro, mantenha a cabeça 
ereta, posicione-se de frente para o seu 
interlocutor, expresse-se através do sor-
riso, do aceno com a cabeça. Todos esses 
gestos sinalizarão a ele que você está 
atento e interessado no que ele tem a 
dizer.  Faça perguntas para esclarecer o 
assunto. Se necessário, repita as palavras 
do interlocutor para averiguar se a inter-
pretação corresponde ao que foi dito.

Mantenha o respeito
Muitas vezes temos que conversar 

sobre assuntos delicados. Nestes mo-
mentos, demonstrar respeito é extre-
mamente importante, além de levar os 
argumentos do outro em consideração. 
Mostre que a conversa é uma via de mão 
dupla e que você está acessível para 
ouvir também. É possível ser firme sem 
ser agressivo. Cuide do tom e do volume 
da voz para que ambos se mantenham 
dentro da esfera do respeito. Ao criticar, 
tenha foco no comportamento inapro-
priado. Seguindo estes cuidados, é possí-
vel ajudar alguém a ter uma atitude mais 
adequada dando orientações claras.

Argumente com exemplos
Aqui, busque por evidências. Evite 

imprecisões ou generalizações dema-
siadas.  Ao argumentar e criticar, seja 
específico. Aponte datas, horários, ta-
refas, metas não alcançadas, situações 
específicas que comprovem o argu-
mento. Ao usar exemplos e histórias, 
você ajuda o outro a fixar a mensa-
gem e a ouvir sua perspectiva com  
mais tranquilidade.

Se necessário, fique em silêncio
O silêncio pode possibilitar a quem es-

cuta ganhar tempo para processar o que 
foi dito e para estruturar os pensamentos 
antes de uma resposta apressada. Estar 
em silêncio pode ser mais útil do que 
falar. Isso não significa ser indiferente, 
ficar mudo e sair calado, mas refletir por  
alguns segundos.

“Dá vontade de concorrer à Presidência”

Disputa entre Bolsonaro e STF virou ‘briga de rua’

Reação agressiva
A declaração agressiva foi 

resposta ao próprio Barroso, 
que deu um jeito de chamar o 
presidente de mentiroso sem 
citar o seu nome.

Insulto com floreios
A diferença é que Bolso-

naro ignora os caminhos da 
sutileza, enquanto os rivais 
no STF/TSE são mestres na 
arte de ofender floreando as 
palavras.

Guerra preocupante
Enquanto os brasileiros as-

sistem perplexos a essa guerra 
particular sem quartéis, des-
necessária e preocupante, as 
instituições se desmoralizam.

Resumo da ópera 
O Brasil tem um presidente 

frontal, desprovido de supe-
rego, brigando com ministros 
pouco afetos ao exercício da 
isenção e da temperança.

A 60 dias, eleição é incógnita 
até para especialistas

A exatos 60 dias da elei-
ção, nem mesmo os institutos 
de pesquisa e “especialistas” 
conseguem concordar sobre 
o eventual resultado da vota-
ção para presidente da Repú-
blica. Nos últimos dias foram 
publicadas estimativas bem 
distantes. O instituto Paraná 
Pesquisas avalia que Lula (PT) 
tem 4,6 pontos percentuais de 
vantagem sobre Jair Bolsona-
ro (41,1% a 36,5%), enquanto 
o Datafolha, sempre gene-
roso com o petista, aposta 
18 pontos de diferença, com 
impressionantes 47% a 29%.

 
Qual a verdade?
Levando em conta as mar-

gens de erro dos institutos, o 
cenário pode ser de fácil vitó-
ria petista no primeiro turno 
ou empate e corrida acirrada.

 
Bem distantes
O Datafolha tem margem de 

erro de 2%, o Paraná, de 2,2%. 
Ou seja, cenários vão de 49% 
a 27% ou empate técnico de 
38,9% a 38,7%.

 
Chute é chute
A pesquisa FSB paga pelo 

BTG, do dia 24, aponta 44% 
de Lula e 31% de Bolsonaro. 
Pesquisa Modal/Futura do dia 
seguinte deu 40% a 38%.

Ataque a todos
O cientista político Ismael 

Almeida disse que o ministro 
Edson Fachin, ao não citar Bol-
sonaro em suas críticas, “agre-
diu qualquer cidadão que ouse 
questionar o TSE ou as sacros-
santas máquinas de votar”.

Poucos dias
O “Manifesto à Nação Bra-

sileira” passou das 745 mil 
assinaturas até ontem (2). O 
texto, lançado no último dia 
28, declara apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro, à liberdade e 
contra a “ditadura do pensa-
mento único”.

Demagogia é livre
Proposta lacradora da de-

putada Tabata Amaral (PSB-
-SP), sem citar de onde sairá 
o dinheiro, obriga o IBGE a 
atualizar anualmente dados 
sobre pretos, pardos, indíge-
nas e deficientes. Quer tornar 
o Censo anual. 

Papo reto
Neto de João Goulart, Cristo-

pher Goulart rebateu o petista 
Tarso Genro, que acusou o PDT 
de “trair seus ideais”. “Patético. 
O trabalhismo de Jango, Getú-
lio e Brizola nunca flertou com 
radicalismos”, disse.

Posse no STM
O ministro e general Lúcio 

Mário de Barros Góes assumirá 
a presidência do Superior Tri-
bunal Militar nesta quarta (3). 
O presidente Jair Bolsonaro é 
aguardado na mais antiga corte 
superior do País, para o evento.

Janaina Paschoal insatisfeita com o número de candidatos de centro-direita ao Senado

Candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) deveria enfrentar opositores interessados em seu cargo 
lembrando, por exemplo, a folha corrida do líder nas pesquisas, que inclui prisão por corrupção, 
e outros crimes graves ainda impunes. Mas o presidente acha que os adversários não estão nos 
palanques e sim nas sedes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa 
disputa virou briga de rua. Nesta terça-feira (2) ele xingou de “mentiroso” o ministro Luis Roberto 
Barroso.

Quase uma súplica
Presidente da associação da 

indústria têxtil (ABIT), Fernan-
do Pimentel voltou a defender 
o fim das altas na Selic. Segun-
do ele, o problema é de oferta 
“contra o qual juros não são um 
remédio de grande eficiência”.

 
Devagar se vai longe
Os brasileiros seguem inves-

tindo na geração de energia fo-
tovoltaica ou solar. O resultado 
é que a geração distribuída, 
como também é chamada, é 
responsável hoje por 4,3% da 
energia consumida no Brasil.

 
Efeito colateral
O Censo 2022 vai mostrar o 

tamanho do problema em um 
país vizinho, a Venezuela. A 
ONU fechou um acordo com 
o IBGE para levantar quantos 
são e a qual a situação dos 
refugiados venezuelanos no 
Brasil.

Pensando bem...
...o mar de rosas não tinha 

pétalas, só os espinhos.

PODER SEM PUDOR
Mineirice explícita
Ainda eram confusas as in-

formações sobre o golpe militar 
quando, naquele 31 de março de 
1964, o lendário José Maria Alkmin 
encontrou Benedito Valadares 
no aeroporto da Pampulha, em 
Belo Horizonte. “Vai para onde, 
Alkmin?”, perguntou Valadares. 
“Para Brasília”, respondeu a ra-
posa mineira. “Ah, sei.” Benedito 
abraçou Olavo Drummond, que 
assistia a conversa, e cochichou: 
“Ele diz que vai para Brasília para 
eu pensar que ele vai pro Rio. Mas 
ele vai é para Brasília mesmo...”

DIVULGAÇÃO
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De acordo com pesquisa 
do Instituto Eficaz, Amom 
Mandel (Cidadania) apa-
rece na primeira posição, 
com cerca de 27% das 
intenções do eleitorado. 
Para o senado, Aziz (PSD) 
possui 27,5%

Divulgação

Lucas Henriquepolitica@emtempo.com.br |

a Prefeitura de Manaus, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação (Semed), realiza 
nesta quarta-feira (3), audi-
ência pública visando com-
partilhar com as entidades 
representativas dos diversos 
segmentos da sociedade civil 
a revisão do Plano Plurianual 
(PPa) 2023 – 2025 do muni-
cípio de Manaus, bem como 
discutir sobre as iniciativas 
prioritárias que poderão ser 
implementadas na lei orça-
mentária anual (loa) 2023.

o encontro acontecerá a par-
tir das 10h, por meio do google 
Meet, no endereço meet.goo-
gle.com/ajo-gxrx-qcb. Duran-
te a apresentação, os repre-
sentantes da Semed prestarão 
contas sobre as metas do PPa 
do exercício anterior e apre-
sentarão as metas a serem 
alcançadas no próximo ano. 

De acordo com o diretor do 
Departamento de Planeja-
mento (Deplan), leís Batista, 

a Semed trabalha priorizan-
do as metas voltadas para a 
parte pedagógica, financeira 
e de infraestrutura da pasta. 
“Nós estamos trabalhando, 
por determinação do prefeito 
David almeida, a gestão parti-
cipativa e a audiência pública, 
exatamente, para trazer repre-
sentantes da sociedade civil, 
de diversos segmentos, para 
discutir sobre o que será a 
prioridade no orçamento na lei 
de diretriz orçamentária para 
2023”, completa leís.

além de fortalecer a ges-
tão democrática, a audiên-
cia também atende ao artigo 
13 do Decreto Municipal nº 
5.119 de 2021, que os órgãos 
e entidades, que prestam 
serviços diretamente à po-
pulação, devem organizar au-
diências públicas para apre-
sentarem à sociedade as suas 
propostas setoriais que irão 
compor o Plano Plurianual  
do Município.
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Prefeitura realiza audiência pública sobre Plano Plurianual e Lei Orçamentária
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Nas eleições deste ano, o 
eleitorado amazonense 
tem demonstrado inte-
resse em alguns nomes 

já conhecidos da política local. a 
pesquisa de intenção de voto do 
instituto Eficaz, divulgada nes-
ta terça-feira (2), mostra alguns 
candidatos com alta porcentagem, 
como amom Mandel (Cidadania) 
para o cargo de deputado fede-
ral, e outros na frente da corrida 
eleitoral, como omar aziz (PSD)  
para o senado.

Conforme a pesquisa estimulada 
de intenção de voto para deputado 
federal, o vereador amom Man-
del aparece na primeira posição, 
com cerca de 27% das intenções  
do eleitorado. 

a porcentagem é significativa, e 
coloca o jovem político, anunciado 
neste sábado (30) como candidato 
a deputado federal pela federação 
PSDB-Cidadania, na frente de seus 
concorrentes de forma disparada.

logo atrás de amom, os dados 
também apontam o vice-prefeito 
de Manaus, Marcos Rotta (PP), 
com 8,4% das intenções de voto. 
Em seguida, o deputado federal 
Marcelo Ramos (PSD) possui 6,4%. 
Já a deputada federal Conceição 
Sampaio (PSDB) apresenta 6,3%, 
e o deputado federal José Ricardo 
(PT) cerca de 5,8%.

No total, mais de 2 mil eleitores 
do estado do amazonas foram ou-
vidos pelo instituto Eficaz, localiza-
dos em nove municípios do interior 

e na capital amazonense, com 16 
anos ou mais. a margem de erro é 
calculada em torno de 2,8%, com 
95% de confiança.

os municípios são: iranduba, 
Tefé, Careiro, itacoatiara, Parintins, 
Presidente Figueiredo, Careiro da 
várzea, Manacapuru e Coari.

Senado
Já a pesquisa estimulada de in-

tenção de voto para o senado, mos-
tra o atual senador omar aziz (PSD) 
em primeiro lugar, com 27,5%. logo 
depois vem o ex-prefeito de Ma-
naus, arthur virgílio Neto (PSDB), 

com 24,7%.
Em terceiro, o Coronel Menezes 

aparece com 16,8%, e Chico Preto 
com 11,6%. Já o ex-secretário de 
Educação do amazonas, luiz Cas-
tro, possui 6,4%. os brancos e nulos 
somam 10,1%, e o grupo que não 
respondeu ou não sabe responder 
cerca de 3%.

Presidente da República
o levantamento também apre-

senta os dados referentes a in-
tenção de votos de eleitores do 
amazonas para a presidência da 
república. a pesquisa do instituto 

Eficaz mostra uma disputa acirrada 
entre o ex-presidente luiz inácio 
lula da Silva (PT), e o presidente 
Jair Messias Bolsonaro (Pl), com 
diferença de 0,2%.

lula aparece em primeiro lu-
gar, com 43% das intenções de 
voto, enquanto que Bolsonaro 
possui 42,8%. Em seguida, Ciro 
gomes do PDT tem 4,1% das in-
tenções de voto, e Simone Tebet 
(MDB) 3,2%. Já brancos e nulos 
somam 5,5% e aqueles que não 
sabem ou não responderam em  
torno de 1,3%.

a pesquisa também mostra que 

Bolsonaro possui o maior índice 
de rejeição para os entrevistados. 
ao todo, 42,8% dos eleitores en-
trevistados não votariam de jeito 
nenhum no atual presidente. Já 
lula possui 40,9% de rejeição. Ciro 
gomes possui 6,5% de rejeição, e 
Simone Tebet 3%.

a intenção de voto por localida-
de mostra que Bolsonaro possui 
mais intenções de voto na capital 
do que lula, com 49,4% e 33,8% 
respectivamente. Já no interior, 
lula lidera com 52,9% das in-
tenções de voto, e Bolsonaro 
com 35,6%.

as eleições que ocorrem em outubro movimentam o cenário político regional e nacional. No aM, segundo a Eficaz, amom e omar saem na frente as eleições que ocorrem em outubro movimentam o cenário político regional e nacional. No aM, segundo a Eficaz, amom e omar saem na frente 

Pesquisa Eficaz: Amom e Omar 
lideram intenções de voto

a audiência pública será realizada de forma online pela plataforma google Meet 
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O presidente do Tribunal 
de Contas do Amazonas 
(TCE) e conselheiro Érico 
Desterro encaminhou ao 

presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), o desembargador 
Jorge Lins, a lista com nomes de 
gestores com contas reprovadas 
pela Corte de Contas amazonen-
se. Na listagem, enviada nesta 
terça-feira (2), há 356 reprova-
ções de contas.

A solenidade foi realizada  no 
auditório do  Fórum Eleitoral, ao 

DivuLgAçãO

lado da sede do  Tribunal Regional 
Eleitoral do Amazonas, e contou 
também com a presença da procu-
radora Regional Eleitoral, Catarina 
Mendes, e do procurador-geral de 
Justiça, Alberto Rodrigues do Nas-
cimento Júnior. “Apesar de estar 
prevista em lei, essa é uma ação 
cidadã realizada pela Corte de Con-
tas. O papel do Tribunal de Contas 
é apresentar os nomes desses ges-
tores que possuem reprovações 
nas contas, no entanto, a decisão 
de tornar ou não essas pessoas 
inelegíveis é uma prerrogativa do 
próprio TRE-AM”, explicou o con-
selheiro-presidente do TCE-AM, 
Érico Desterro.

A lista é utilizada com base na 
Lei da Ficha Limpa, que leva em 

consideração o julgamento do TCE 
para avaliar a elegibilidade dos can-
didatos. Todos os nomes contidos 
na listagem são de gestores que 
tiveram processos transitados em 
julgado, que não cabe mais recurso 
com efeito suspensivo.

Os documentos emitidos pelo 
Tribunal de Contas poderão servir 
tanto para impugnação de candi-
daturas, como também na poste-
rior cassação do mandato, além 
de contribuir para a sociedade 
na escolha de candidatos que 
tiveram responsabilidade com o 
patrimônio público.

“Este é um ato de cidadania que 
está totalmente de acordo com um 
princípio fundamental nas eleições 
que é a busca pela transparên-

cia e que será de fundamental 
importância para definir aqueles 
que podem e que não podem ter 
a candidatura registrada. Agradeço 
ao conselheiro Érico Desterro que 
nós procurou para fazermos essa 
audiência pública apresentando a 
entrega dessa lista”, destacou o 
presidente do TRE-AM, Desem-
bargador Jorge Lins.

Jorge Lins também agradeceu ao 
presidente do TCE -AM quanto a 
disponibilização da Corte de Contas 
de técnicos do Tribunal de Conras 
para apoiar a realização das elei-
ções no Amazonas.

Entrega prevista em lei
A ação de entrega da lista segue 

a Lei Federal 9.504/1997, que de-

termina que os Tribunais e Conse-
lhos de Contas devem disponibili-
zar à Justiça Eleitoral relação dos 
que tiveram suas contas relativas 
ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregulari-
dade insanável e por decisão ir-
recorrível do órgão competente, 
ressalvados os casos em que a 
questão estiver sendo submetida 
à apreciação do Poder Judiciário, 
ou que haja sentença judicial fa-
vorável ao interessado.

Todos os nomes contidos na listagem 
são de gestores que tiveram processos 
transitados em julgado, que não cabe 
mais recurso com efeito suspensivo.

A listagem ficará disponibiliza-
da, em PDF, no portal do TCE (tce.
am.gov.br) no link cidadão.

Na listagem, enviada nes-
ta terça-feira (2), há 356 
reprovações de contas

Defesa pede acesso ‘urgentíssimo’ 
a código-fonte de urnas

DivuLgAçãO

intenção do ministro é checar a confiabilidade do sistema eleitoral 

 O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) recebeu novo pedido 
do Ministério da Defesa para 
disponibilização de código-
-fonte das urnas eletrônicas. 
O ofício assinado pelo minis-
tro, Paulo Sérgio Nogueira, 
solicita acesso “urgentíssi-
mo”, dentro dos procedimen-
tos de fiscalização previstos 
em resolução da Corte.

O prazo estipulado no do-
cumento endereçado a Edson 
Fachin é de 2 a 12 de agosto 
de 2022. O pedido faz parte 
de demandas do ministério 
para fiscalização e auditorias 
nas urnas. 

O TSE confirmou a entrega 
do documento, enviado na 
última segunda-feira (1º). O 
acesso aos códigos-fonte do 
sistema de votação, no entan-
to, foi aberto em outubro de 
2021 para todas as entidades 
cadastradas para auditoria. As 
Forças Armadas, compreen-
didas pelo Ministério da De-
fesa, estão entre elas.

Com o acesso ao código-fon-
te, que é um conjunto de co-
mandos escritos em linguagem 
de programação que compõem 
um software, o ministério pode 
testar a tecnologia, achar pos-
síveis falhas e sugerir corre-
ções, por exemplo. A intenção 

é checar a confiabilidade do 
sistema eleitoral.

O ministro especifica que a 
celeridade no pedido deve-se 
ao “exíguo tempo disponível até 
o dia da votação”. As eleições 
gerais no Brasil ocorrem em 2 
de outubro.

TCE-AM entrega lista de 
contas reprovadas à Justiça 
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ELEIÇÕES chapa fEmInIna

Os documentos emitidos pelo Tribunal de Contas poderão servir tanto para impugnação de candidaturas, como também na posterior cassação do mandato

Mara Gabrilli será vice na 
chapa de Simone Tebet

A candidata do MDB à 
Presidência da República, 
Simone Tebet, anunciou 
nesta terça-feira (2) o 
nome da senadora Mara 
gabrilli (PSDB) como vice 
de sua chapa para as elei-
ções de 2022. O anún-
cio foi feito no Diretório 
Estadual do PSDB em 
São Paulo, em cerimônia 
transmitida pelo Twitter 
da candidata emedebista.

 O lançamento da can-
didatura foi feito após 
reunião de Simone Tebet 
e Mara gabrilli com os pre-
sidentes dos três partidos 
da aliança política - Baleia 
Rossi (MDB), Bruno Araú-
jo (PSDB), Roberto Freire 
(Cidadania) - e o senador 
Tasso Jereissati (PSDB), 
que era um dos contados 
para chapa.

Durante o discurso, Si-
mone Tebet disse que 
Mara gabrilli “não será 
uma vice coadjuvante” e, 
ao prometer “um governo 
afetivo”, acrescentou que 

a tucana terá papel rele-
vante para se atingir esse 
objetivo. Também em dis-
curso, gabrilli disse que 
atuará “pela justiça social 
e para que todos tenham 
oportunidades”, inclusive 
pessoas com deficiência, 
e que se dedicará à “luta 
contra a fome e contra 
o racismo”. “uma cidade, 
um estado, um país que é 
bom para uma pessoa com 
deficiência, é maravilho-
so para toda a população. 
isso se estende para a 
educação: um professor 
que é preparado para 
ensinar um aluno autista 
é muito mais preparado 
para ensinar qualquer 
aluno”, afirmou.

A confirmação de Tebet 
como candidata pelo MDB 
foi no dia 27 de julho, 
quando ainda não havia 
sido definido o nome de 
quem seria vice na cha-
pa. A chapa é apoiada 
pela federação partidária  
PSDB-Cidadania. 



  Manaus, quarta-feira 3 de agosto de 2022

Rebeca Vilhena redacao@emtempo.com.br |

7Economia
Auxílio Gás será de R$ 110 
em agosto, informa Caixa
Benefício será pago 
entre os dias 9 e 22

Divulgação/Acervo Pessoal

O Auxílio Gás totalizou R$ 52 em janeiro

Cerca de 5,6 milhões de fa-
mílias receberão R$ 110 
de Auxílio Gás em agosto, 
anunciou nesta terça-feira 

(2) a Caixa Econômica Federal. Até 
dezembro, o benefício terá o va-
lor dobrado por causa da emenda 
constitucional que elevou benefí-
cios sociais.

O pagamento ocorrerá de 9 a 
22 de agosto, com base no dígito 
final do Número de Inscrição Social 
(NIS). As datas são as mesmas datas 
das parcelas do Auxílio Brasil, que 
teve o calendário de pagamento 
deste mês antecipado.

 Tradicionalmente, os dois be-
nefícios são pagos nos últimos 
dez dias úteis do mês, sendo que 
o Auxílio Gás é bimestral, pago a 
cada dois meses. Originalmente, 
a parcela de agosto seria paga 
entre os dias 18 e 31, mas foi 
antecipada.

Com a emenda constitucional 
que elevou benefícios sociais, o 
Auxílio Gás teve o valor dobra-
do, equivalendo a 100% do valor 
médio do botijão de 13 quilos nas 
parcelas de agosto, outubro e 
dezembro. Em 2023, o benefício 
voltará a valer metade do preço 
médio do botijão.

Cálculo
Para calcular o benefício, a Caixa 

Econômica Federal baseia-se nas 
pesquisas da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), que até o décimo 
dia útil de cada mês divulga o preço 
médio dos seis meses anteriores do 
botijão de 13 quilos de gás liquefeito 
de petróleo (GLP). Dessa forma, a 
cada dois meses, o benefício muda 
de valor.

O Auxílio Gás totalizou R$ 52 
em janeiro, R$ 51 em abril e R$ 
53 em junho, quando equivalia a 
50% do preço médio do botijão. 
Tradicionalmente, o benefício é 
pago a cada dois meses, mas a 

parcela de fevereiro foi anteci-
pada para janeiro.

Duração
Com duração prevista de cinco 

anos, o programa beneficiará 5,6 
milhões de famílias, até o fim de 
2026, com o pagamento de 50% 
do preço médio do botijão de 13 
quilos a cada dois meses (100% 
de agosto a dezembro). Para este 
ano, o Auxílio Gás tinha orçamen-
to de R$ 1,9 bilhão, mas a verba 
subiu para R$ 2,95 bilhões com 
a emenda constitucional.

Só pode fazer parte do progra-
ma quem está incluído no Cadas-
tro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal (CadÚnico) e 
tenha pelo menos um membro da 
família que receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). A 
lei que criou o programa definiu 
que a mulher responsável pela 
família terá preferência, assim 
como mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. 

Caixa Tem
O Auxílio Gás é pago com os 

mesmos cartões e as mesmas 
senhas do Auxílio Brasil, po-
dendo ser sacado em lotéricas, 
terminais de autoatendimen-
to e correspondentes bancários  
Caixa Aqui. 

O benefício também pode ser 
depositado nas contas pou-
pança digitais, criadas para o 
pagamento do Auxílio Emer-
gencial em 2020, e movimen-
tado por meio do aplicativo  
Caixa Tem.

O beneficiário precisa fi-
car atento. Caso não saque 

Para atender o plano de go-
verno municipal, a Prefeitura 
de Manaus lançou, na  última 
terça-feira (2), o projeto de “Vida 
e Educação Financeira: Tecendo 
sonhos e caminhos para o ensino 
fundamental anos finais”, que 
será implantado, inicialmente, 
em 55 escolas da Secretaria 
Municipal de Educação (Semed).

O evento aconteceu no audi-
tório da Semed, zona Centro-
-Sul da cidade, e contou com a 
participação de assessores pe-
dagógicos das Divisões Distritais 
Zonais (DDZ) e coordenadores 
do projeto nas escolas.

 O objetivo do projeto é levar 
o estudante à reflexão sobre a 
vida, sonhos e novas possibi-
lidades no caminhar, a fim de 
descobrir a grandeza de decidir 
sobre a própria existência com 
autonomia e comprometimento.

De acordo com a coordenado-
ra dos anos finais da Divisão de 
Ensino Fundamental (DEF), Vera 

DIVuLGAçãO

Escolas do AM receberão projeto de ‘Vida e Educação Financeira’

O objetivo é levar o estudante à reflexão sobre a vida

eDuCação 

o Auxílio Gás em 120 dias 
após a data do pagamento, 
o dinheiro volta para a conta  
do governo. 

Quem tiver dúvidas sobre a si-
tuação do benefício pode fazer 
uma consulta nos aplicativos 
Caixa Tem e Auxílio Brasil ou 
ligar para a central de aten-
dimento da Caixa, no número 
111. Caso tenha dúvidas sobre o 
cadastro ou sobre o pagamen-
to, o cidadão pode ligar para 
o Ministério da Cidadania, no 
telefone 121..

Lúcia Lima, o projeto iniciou com 35 
escolas inscritas, e até o lançamento 
já contava com 55. Até o final do ano, 
a expectativa é de que mais unidades 
de ensino estejam participando.

“Quando começamos a apresentar 
o projeto, as divisões e as escolas 
foram pedindo para serem inseridas. 
Hoje mesmo várias já me procura-
ram, e é isso que nós queremos, 
que todas as escolas participem, 
quem tiver interesse é só nos pro-
curar. O diferencial do projeto é que 
essas aulas são dinâmicas e vão 
agregar ao currículo pedagógico”,  
explicou a coordenadora. 

A partir do lançamento, as esco-
las já podem trabalhar nas escolas, 
como detalhou a coordenadora do 
“Tecendo”, Solange de Oliveira. “Hoje, 
estamos realizando o lançamento e 
o primeiro módulo do projeto, tere-
mos ainda mais dois até o fim do ano.

A partir de agora, os coordenado-
res já podem trabalhar nas escolas 
o projeto, com os conteúdos da 
apostila do 1º módulo, nas disci-

plinas de ensino religioso, história 
e língua portuguesa, já que esse 
é um tema transversal e pode ser 
trabalhado em todas as áreas”, 
comentou Solange.

O professor Marcelo Alves de Al-
meida é coordenador do projeto na 
escola municipal Helena Walcott, 
localizada no bairro Jorge Teixeira, 
zona Leste.

“Nós temos 17 turmas em cada 
horário, manhã e tarde. A equipe 
pedagógica disponibilizou um dia da 
semana para cada turma, os alunos 
que quiserem participar serão ca-
dastrados”, explicou Marcelo. 

O educador disse que a unidade já 
organizou os horários para a execu-
ção dessa ação.

“Vamos utilizar jogos, com orienta-
ção de forma subjetiva, visando com 
que eles (alunos) identifiquem suas 
limitações, objetivos e planejem uma 
estrutura de vida, uma meta primária 
que ainda poderá ser modificada 
com o decorrer do tempo”, completa  
o professor.
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Um em cada três brasileiros sofre 
com a falta de comida em casa

Um em cada três brasileiros 
afirma que a quantidade 
de comida em casa nos 
últimos meses não foi su-

ficiente para alimentar a família. 
É o que aponta pesquisa do Da-
tafolha, contratada pela Folha e 
que ouviu 2.556 pessoas em 183 
cidades de forma presencial na 
última semana.

Segundo o levantamento, o per-
centual de eleitores com comida 
menos que suficiente em casa 
passou de 26% em maio para 33% 
em julho. Outros 12% dizem que 
foi mais que suficiente, mesmo 
percentual nas duas pesquisas. 
Para 55%, a comida foi o suficiente, 
queda em relação aos 62% de maio. 

O percentual dos que não pos-
suem comida suficiente é maior 
entre mulheres (37%), famílias 
com renda de até dois salários 
mínimos (46%), aqueles que se 
declaram pretos (40%) e no Nor-
deste (42%).

Entre os que declaram voto no 
ex-presidente Lula (PT), são 45% 
com comida insuficiente em casa, 
percentual que cai para 32% nos 
eleitores de Ciro Gomes (PDT) e 
12% nos de Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa também mostra que 
17% dos entrevistados estão em 
famílias que, nos últimos meses, 
venderam algum bem ou objeto 
de valor para comprar alimentos 
e itens básicos de supermercado.

O índice vai a 24% entre os mais 
pobres, 27% para famílias que re-
cebem o Auxílio Brasil e 32% entre 
desempregados. 

A pesquisa está registra-
da no TSE com o número BR-
01192/2022 e tem margem de erro 
de dois pontos para mais ou me-

DivULGAçãO

O percentual é maior 
entre mulheres (37%)

A pesquisa mostra que 17% dos entrevistados venderam algum bem ou objeto de valor para comprar alimentos

nos. Em um cenário de alta da in-
flação de alimentos, queda na ren-
da dos trabalhadores e aumento 
da informalidade, 33 milhões de 
pessoas passam fome no país, de 
acordo com o 2º inquérito Nacional 

sobre insegurança Alimentar no 
Contexto da Pandemia, divulgado  
em junho.

Segundo as Nações Unidas, 61,3 
milhões de brasileiros (cerca de 3 
em cada 10 habitantes) conviviam 

Substitutos de carne têm maior 
procura nos supermercados

Auxílio Brasil será pago a 
20,3 milhões de famílias

REPRODUçãO

Os ovos foram o item com maior crescimento de procura 

O primeiro semestre de 
2022 marcou a mudança 
no perfil do carrinho de 
compras dos consumido-
res brasileiros nos super-
mercados. Com a alta de 
preços, o momento foi de 
uma maior procura pelos 
produtos substitutos.

Ovos, linguiça e frango 
apresentaram um au-
mento de presença na 
lista de compras, em rela-
ção ao mesmo período de 
2021. Esses itens ocupam 
agora o espaço anterior-
mente destinado à carne 
vermelha, com consumo 
mais restritivo por con-
ta do aumento de preços 
provocados pelo câmbio e  
pela inflação. 

Os dados são de um 
levantamento da consul-
toria Horus feito exclu-
sivamente para a CNN, 
a partir de uma base de 
dados com cerca de 500 
milhões de notas fiscais. 
Os ovos foram o item com 
maior crescimento de pro-
cura: 1,2 ponto percentual, 
e estão presentes em 5,7% 
das compras – mesmo com 
alta no preço médio unitá-
rio, que passou de R$ 0,49 
para R$ 0,54. 

Diretor de satisfação do 
cliente da Neogrid, empre-
sa de tecnologia do mesmo 
grupo da Horus, Robson 
Munhoz aponta que o au-
mento de procura poderia 
ser ainda maior, porque há 
demanda pelo produto.

“A procura aumentou, 
por causa da busca pela 
substituição de carnes, 
mesmo com preços mais 
elevados. Com isso, há hoje 
uma demora maior para 
reposição dos estoques 
dos mercados. O produto 

não é encontrado em dois a 
cada dez mercados, embo-
ra o cenário não se enqua-
dre como de escassez. Se 
houvesse maior oferta, as 
vendas seriam ainda maio-
res”, avalia o executivo. 

O levantamento mostra 
ainda que o frango avan-
çou meio ponto percentual 
e é a proteína mais presen-
te nas listas de compras, 
com 10,8% de frequência.

A demanda por lingui-
ça apresentou alta de 0,7 
ponto percentual. O em-

butido foi encontrado em 
5,8% das notas fiscais. A 
cesta de proteínas cons-
tatou ainda aumento de 
compras de carne suína  
e mortadela. 

Nutricionista e pesqui-
sador do instituto de Co-
municação e informação 
Científica e Tecnológica da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(iCiCT/Fiocruz), Cristiano 
Boccolini destaca que os 
ovos são a melhor opção 
para compra, em termos 
de valor nutricional. 

O governo oficializou 
que o Auxílio Brasil no 
valor mínimo de R$ 600 
será pago a mais 2,2 mi-
lhões de famílias neste 
mês, conforme antecipa-
do pelo GLOBO. O núme-
ro de novos beneficiários 
foi divulgado em nota da 
Caixa Econômica Federal 
na última terça-feira (2). 
O pagamento começa em 
09 de agosto e termina 
no dia 22, de acordo com 
o final do NiS. 

A inclusão dessas fa-
mílias no programa foi 
possível graças à apro-
vação da Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC) Eleitoral que am-
plia os benefícios socias 
às vésperas das eleições. 
O valor do benefício por 
família também subiu de 
R$ 400 para R$ 600. 

Contudo, a PEC previa 
a inclusão no programa 
de cerca de 1,6 milhão 
de famílias que já esta-
vam à espera do auxílio 
até meados de julho. Mas, 
diante de críticas à exis-
tência dessa fila, o gover-
no decidiu atender a to-
dos os novos cadastrados 
considerados elegíveis  
ao benefício.

A expectativa do Minis-

tério da Cidadania é con-
seguir recursos mensais 
para evitar fila até o fim 
deste ano.

O cronograma de paga-
mento tradicional, nos úl-
timos 10 dias úteis de cada 
mês, será antecipado para 
09 de agosto. A expec-
tativa é a que mudança 
seja definitiva, segundo 
técnicos do Cidadania.

O novo calendário de 
pagamento deve come-
çar sempre na primeira 
quinzena de cada mês, 
dependendo da capaci-
dade de pagamento da 
Caixa Econômica Federal. 

Neste mês, o Auxílio 
Brasil chegará a mais de 
20,3 milhões. de famí-
lias. Em julho, o progra-
ma atendeu 18,1 milhões, 
com um benefício de pelo 
menos R$ 400. A PEC am-
plia o piso do benefício de 
R$ 400 para R$ 600 até 
dezembro de 2022. 

Uma parte dos novos 
benefícios já está re-
cebendo em suas resi-
dências o novo cartão 
do Auxílio Brasil, que 
vem com chip e per-
mite fazer operações, 
como consulta a saldo, 
saques, transferências  
e pagamentos.

com algum tipo de insegurança ali-
mentar, e 15,4 milhões passavam 
fome no período de 2019 e 2021.

Conforme reportagem publica-
da nesta segunda (1), a pesquisa 
Datafolha mostra que 56% dos 

eleitores afirmam que o valor 
máximo de R$ 600 para o auxí-
lio é insuficiente, 36% classifi-
cam como suficiente e 7% ava-
liam o montante como mais do  
que suficiente.

Economia8

inflação benefício 
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no velório vítima de acidente

‘Monkeypox’: Amazonas 
confirma segundo caso
A equipe de Vigilância 
em Saúde do Amazonas 
está monitorando, ainda, 
outros 2 casos suspeitos 
que permanecem em 
investigação 

O Amazonas registrou o se-
gundo caso de varíola dos 
macacos (monkeypox). 
Conforme detalhado no 

relatório da Fundação de Vigilân-
cia em Saúde do Amazonas – Drª 
Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), 
os pacientes são do sexo mas-
culino, com idade entre 25 e 40 
anos. Eles apresentaram lesões 
na pele (erupções cutâneas) e 
continuam sendo monitorados.

Segundo o órgão vinculado à 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-AM), todos os casos tiveram 
transmissão fora do Amazonas.

Segundo a FVS-RCP, dois casos 
eram investigados pelo Centro 
de Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde de Manaus 
(CIEVS-AM), e foram notificados 
nos dias 26 e 28 de julho. Os dois 
pacientes foram infectados em 
outros estados, porém apenas um 
deles foi notificado no Amazonas, 
pois o mesmo reside em Manaus. 
Já o outro paciente infectado re-
side em outro estado e veio para 
a capital amazonense a trabalho. 
Por esse motivo, ele será notifi-
cado em seu estado de origem.

Conforme detalhado no rela-
tório da fundação, os pacien-
tes são do sexo masculino, com 
idade entre 25 e 40 anos. Eles 
apresentaram lesões na pele 
(erupções cutâneas) e continuam 
sendo monitorados pelo CIEVS-

DIVULGAÇÃO

-AM.  Ainda segundo o órgão, um 
deles está internado em estado 
clínico estável e o outro está em 
isolamento domiciliar.

A FVS-RCP destaca que, de 
acordo com o trabalho de in-
vestigação e vigilância que vem 
sendo realizado, os casos são 
importados. Ou seja, não há, até 
o momento, casos confirmados 
de transmissão autóctone (local). 
Todos os pacientes confirmados 
têm histórico de viagem recente 
para outro estado e até mesmo 
outro país.

Cenário da ‘monkeypox’ no AM
Além dos dois casos já con-

firmados, até o momento, seis 
notificações de suspeitas da do-
ença, são investigadas pela Fun-
dação de Vigilância em Saúde 
(FVS-RCP), sendo 2 confirmados 
laboratorialmente; 2 suspeitos 
em investigação pelo Centro de 
Informações Estratégicas de Vigi-
lância em Saúde de Manaus (CIE-
VS-Manaus); e 1 caso descartado 
após exame laboratório. Há ainda 
1 caso confirmado de paciente 
residente em outro estado brasi-

leiro e que não será contabilizado 
como caso do Amazonas.

O primeiro caso de Monkeypox 
no Amazonas foi confirmado no 
dia 28 de julho. No dois casos, são 
homens, com idades entre 25 e 
40 anos, com histórico de viagens 
recentes ou contato com pessoas 
não residentes no estado.

“Toda a rede pública de saú-
de, incluindo instituições priva-
das, da capital e do interior, está 
orientada a realizar atendimento 
em casos suspeitos da doença”, 
destacou a FVS.

Familiares de adolescente morta 
relatam ameaças do suspeito

REPRODUÇÃO

Comoção e revolta marcaram o velório da adolescente de 15 anos, Jennifer Vitória

  Carlos Araújo

O velório da adolescente 
Jennifer Vitória Magno Soa-
res, de 15 anos, aconteceu na 
manhã desta terça-feira (2), na 
Travessa Belém, bairro Com-
pensa, Zona Oeste de Manaus. 
Durante o encontro, o sus-
peito de matar a adolescente, 
o ex-padrasto Carlos Alberto 
Paula Soares, de 36 anos, ame-
açou familiares da enteada  
por telefone.

A vítima foi morta a facadas 
nesta segunda-feira (1), em 
uma residência na rua P, co-
munidade Santa Inês, no bair-
ro Jorge Teixeira, Zona Leste  
de Manaus.

Durante a conversa com 
equipes de reportagem, a mãe 
de Jennifer, Alessandra Mag-
no, recebeu mensagens do ho-
mem e um telefonema com a 
proposta de encontrar-se com 
ele. O desejo de Carlos seria 
de se entregar à polícia, na 
rua Laço do Amor, bairro Jorge 
Teixeira, Zona Leste da capital.

“Ela não vai se encontrar so-
zinha com esse homem. Prova-
velmente, ele vai matar ela. Já 
ameaçou fazer isso e matar os 
ex-sogros também. Depois, dis-
se que ia tirar a vida dele”, disse 
um familiar da vítima.

comoção
Revoltada, a mãe de Jenni-

fer pede que as autoridades 
tomem uma atitude imedia-
ta para capturar o ex-marido,  
que  foragido.

O criminoso coloca a culpa 
de ter matado a enteada na 
ex-mulher. Eles viveram juntos 
por 12 anos e Carlos Alberto, de 
acordo com familiares, não acei-
tava o fim do relacionamento 
e nem que Alessandra tivesse 
outra pessoa.

Os familiares afirmam que a 
relação paternal entre o ex-pa-
drasto e Jennifer era muito forte. 
Tanto, que a jovem continuava 
a frequentar a casa dele, onde 
viveu com a mãe dela por 12 anos.

Homem que foi atropelado 
morre após 9 dias internado

Da redação

Evandro Pena Rodrigues, de 
41 anos, atropelado no bair-
ro Alfredo Nascimento, Zona 
Norte de Manaus, no dia 24 de 
julho, por um motorista em-
briagado, morreu na noite de 
segunda-feira (1º), após ficar 
nove dias internado no Hospi-
tal Pronto-Socorro João Lúcio. 
No dia do acidente, uma criança 
também ficou ferida.

Na ocasião do crime, as ví-
timas foram atropeladas no 
momento em que brincavam 
de “papagaio”. O motorista de 
um veículo, modelo Prisma, na 
cor vermelha, passou no local 
em alta velocidade e atingiu o 
homem e a criança. Uma ter-
ceira pessoa, também criança, 
foi atingida  de raspão.

O motorista fugiu do local 
sem prestar socorro às vítimas. 
Revoltados, moradores do lo-
cal perseguiram o homem, mas 
ele estava armado e ameaçou 
as pessoas. Logo depois ele foi 
preso pela Polícia Militar.

Na delegacia, foi constatado 

que ele estava sob efeito de 
bebida alcoólica. Conforme a 
Polícia, ele foi autuado pelo 
crime de lesão corporal cul-
posa na direção de veículo au-
tomotor qualificado em razão  
de embriaguez.

Entretanto, o motorista foi 
liberado após pagar fiança no 
valor de R$ 3.637,50 e teve o 
alvará de soltura expedido.

também no trânsito
O motorista Edmilson Renan 

Borges Siza, de 20 anos, que 
foi arremessado de um carro 
durante um grave acidente, na 
última segunda-feira (1º), na 
avenida da Flores, morreu nes-
ta terça-feira (2), no Hospital 
e Pronto Socorro João Lúcio, 
em Manaus.

O jovem conduzia o carro 
preto modelo Ford Ka, que 
trafegava no sentido Centro/
Bairro, quando perdeu o con-
trole, bateu em uma mureta, 
capotou, invadiu a contramão 
e caiu em cima do carro verme-
lho modelo Siena, que estava 
no sentido Bairro/Centro.

Lesão da doença é marcada pela aparição de feridas. O contágio acontece quando há contato dessas lesões com a pele

interior

Mototaxista se 
masturba para 
jovem e é preso

  Suyanne Lima

Um mototaxista de 44 
anos de idade, que não 
teve o nome revelado 
pela polícia, foi preso, em 
flagrante, nesta segunda-
-feira (1°), pelo crime de 
importunação sexual co-
metido contra uma jovem 
de 22 anos. O fato ocorreu 
em via pública, no bairro 
São José, em Manacapuru 
(distante a 68 quilômetros 
de Manaus). 

De acordo com a dele-
gada Roberta Merly, ti-
tular da Delegacia Espe-
cializada de Polícia (DEP) 
de Manacapuru, a vítima 
estava cima da própria 
moto aguardando a mãe 
retornar de um estabele-
cimento comercial quan-
do notou que o mototaxis-
ta estava se masturbando 
em via pública olhando 
para ela. 

“A jovem filmou a ação 
criminosa do suspeito e 
de imediato foi até a de-
legacia denunciar o caso. 
De imediato, as equipes 
saíram em busca do ho-
mem, que foi preso em 
flagrante no bairro Novo 
Manacá, em Manacapu-
ru”, destacou a delegada 
Roberta Merly, titular da 
DEP de Manacapuru. 

O mototaxista foi ime-
diatamente conduzido à 
DEP de Manacapuru e 
responderá pelo crime 
de importunação sexual.  
Ele irá ficar à disposição  
da Justiça.
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Cerca de 260 fa-
mílias realizaram o 
sonho de ter o docu-
mento definitivo dos 
títulos de moradia. 
Famílias podem ter 
acesso a financia-
mentos públicos

Cerca de 260 famílias de 
Manaus foram beneficia-
das, nas últimas semanas, 
com títulos definitivos de 

moradia do Governo do Amazo-
nas. Uma das famílias que viram 
a espera de décadas chegar ao 
fim foi a de Anne Machado, 
de 63 anos. Para 
a aposentada, o 
documento em 
mãos simboliza a 
concretização de 
um sonho.

Quando chegou à 
rua Geisa Cardoso 
Vasques, no bairro 
nova Esperança, na 
Zona Oeste, Anne es-
tava com os dois filhos 
ainda crianças. Atual-
mente, a casa também 
abriga um neto. 

“Eu comprei 
essa casa quan-
do meus filhos 
eram pequenos, 
comecei a ajei-
tar, era uma se-
gurança. Aqui, a 
gente pisa fir-
me. A pior coisa 
é viver de aluguel”, 
afirmou Anne, refor-
çando que o documento 
é a garantia de um lar 
para o resto da vida. 

“Eu perguntava para os 
meus filhos: ‘Será que um 
dia a gente ainda vai re-
ceber (o título)?’. Não sabia 
mais para onde correr. Eu 
tinha medo de tomarem a 

Governo entrega títulos 
defi nitivos a famílias

minha casa. Eu agradeço muito, é 
um sonho, pois eu nem esperava 
mais”, completou.

No Nova Esperança, foram con-
templadas 40 famílias. Outros 
bairros beneficiados nas últimas 
semanas foram o Monte das Oli-
veiras (55 famílias), no dia 21 de 
julho, e Redenção (165), no dia 
30 de julho.

Com o documento, o Governo do 
Estado garante dignidade para a 
população, promovendo seguran-
ça jurídica e abrindo portas para 
financiamentos públicos destina-
dos à melhoria da moradia.

O aposentado Omar Ferreira, 
78, também é um dos beneficia-

dos pela ação itinerante. Resi-
dente no bairro Nova Esperança 
desde 1978, ele havia solicitado, 
pessoalmente, o documento em 
2011 e chegou a sofrer um golpe 
durante o processo.

“Uma vez me disseram que 
estavam esperando eu mor-
rer para me entregar esse do-
cumento. Eu cheguei a pagar 
um rapaz que media terrenos, 
fui buscá-lo, ele veio, me-
diu tudo e sumiu”, comentou 
o aposentado.

Omar divide a residência com 
a esposa e a filha. Para ele, o 
documento é um presente para 
a família, resultado de 

Observatório BR-319 alerta sobre obras na rodovia
DIVULGAÇÃO/ ORLANDO K. JR

Segundo a entidade, não houve consulta aos povos da floresta, que serão afetados

  Da redação

A liberação da Licença Prévia 
(LP) para obras no trecho do 
meio da BR-319 foi um avanço, 
mas também um retrocesso em 
termos de respeito aos direi-
tos dos povos da floresta e à 
democracia. Isso é o que diz o 
Observatório BR-319, formado 
por organizações ambientais. A 
entidade afirma que a LP foi 
emitida sem a consulta prévia, 
livre e informada às populações 
mais vulneráveis aos impactos 
da repavimentação da rodovia, 
os povos indígenas e comuni-
dades tradicionais, extrativistas 
e ribeirinhas.

“Salta aos olhos a violação dos 
direitos dos povos da floresta no 
processo de licenciamento das 
obras da BR-319. A gestão públi-
ca não pode cometer os mesmos 
erros do passado, na década de 
1970, e ignorar indígenas e co-
munidades tradicionais. Isso co-
loca em risco o bom andamento 
do processo e abre brechas para 
judicializações e mais atrasos”, 
avalia a secretária executiva do 
Observatório BR-319 (OBR-319), 
Fernanda Meirelles. 

“Além disso, vemos com gran-
de preocupação a emissão da Li-
cença Prévia neste momento de 
disputa eleitoral, a decisão tem 
evidente motivação política e 
eleitoreira”, completa Meirelles. 

A LP foi expedida pelo Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), na quinta-feira (28), 
para a criação de projetos para 
obras no Trecho do Meio (entre 
os quilômetros 250 e 655,7) 
da BR-319.

O diretor da WCS Brasil, orga-
nização membro do OBR-319, 
Carlos César Durigan, diz que 
é impossível concordar com a 
viabilidade ambiental anuída 
pela LP. “Ainda existem pon-
tas soltas no processo todo e, 
neste caso específico, basica-
mente não temos garantias das 
agências ambientais sobre as 
ações de fiscalização, controle 
e monitoramento, nem da obra 
em si e seus impactos diretos. 
Muito menos dos tantos proble-
mas já registrados e relatados 
às instituições envolvidas”, diz 
Durigan, alertando que a pressa 
sempre foi a inimiga do processo 
de licenciamento das obras na 

BR-319 e razão pela qual tem 
demorado tanto. 

“Ao longo de todo o processo, 
e nos últimos anos, o que temos 
visto é uma resistência dos ór-
gãos envolvidos em fazer acon-
tecer as etapas de levantamen-
to de informações e as consultas 
prévias, livres e informadas aos 
povos indígenas e comunidades 
locais, como é preconizado pela 
Convenção nº169 da Organiza-
ção Internacional do Trabalho 
(OIT)”, recorda. 

É importante deixar claro que 
o Observatório BR-319 não é 
contra a reconstrução da rodo-
via, mas se posiciona na defesa 
de um processo de licenciamen-
to transparente, democrático e 
inclusivo, que ouça e dê voz a 
quem mora em territórios tradi-
cionalmente ocupados ao longo 
da rodovia e que sofrerá as pio-
res consequências de um pro-
cesso marcado por violações.

Também é importante que a 
sociedade não se deixe levar por 
narrativas enganosas, que colo-
cam ambientalistas, cientistas e 
outros como vilões e inimigos 
do progresso, diz o grupo de 
organizações ambientais.

ALERTA

DIMINUIÇÃO

Amazonas 
retorna à 
fase amarela 
da Covid-19

O Amazonas retornou à 
fase amarela (risco baixo) 
de transmissão da Covid-19, 
após a redução na média di-
ária de casos confirmados e 
estabilidade de internações 
pela doença no estado. Atu-
alização do quadro aconte-
ceu nesta terça-feira (2).

De 18 a 31 de julho, a média 
diária de casos de Covid-19 
variou de 814 para 540 ca-
sos no Amazonas. Em Ma-
naus, a mesma média foi 
reduzida de 321 para 191 ca-
sos. No interior, o indicador 
foi de 493 para 350 casos. A 
maioria dos casos, nos últi-
mos dois meses, está con-
centrada em adultos (20 a 
59 anos), que compreende 
74% dos casos.

Ainda conforme o bole-
tim, houve estabilização 
na ocupação de leitos de 
Unidade de Tratamento In-
tensivo (UTI), sem alteração 
na taxa de ocupação que 
é, até o período analisado, 
de 22 pacientes internados 
em leitos de UTI designa-
dos para pacientes com 
Covid-19, na rede pública e 
privada de Manaus.

Em leitos clínicos, a taxa 
de ocupação variou de 
62,5% para 47%. Entre os 
internados, nos últimos 
dois meses, 56% apresen-
tam pelo menos um fator de 
risco, como cardiopatias e 
diabetes. De 18 a 31 de julho, 
foram nove óbitos.

O boletim é uma produção 
da Fundação de Vigilância 
em Saúde do Amazonas – 
Drª Rosemary Costa Pinto 
(FVS-RCP).

A cobertura vacinal do es-
quema primário (2ª dose ou 
dose única) no Amazonas 
é de 70,6%, considerando 
a população de 3 anos ou 
mais, sendo que a capital 
apresenta cobertura de 
78,2% e o interior de 61,9%. 

mentos públicos

erca de 260 famílias de 
Manaus foram beneficia-
das, nas últimas semanas, 
com títulos definitivos de 

moradia do Governo do Amazo-
nas. Uma das famílias que viram 
a espera de décadas chegar ao 
fim foi a de Anne Machado, 
de 63 anos. Para 
a aposentada, o 
documento em 
mãos simboliza a 
concretização de 

Quando chegou à 
rua Geisa Cardoso 
Vasques, no bairro 
nova Esperança, na 
Zona Oeste, Anne es-
tava com os dois filhos 
ainda crianças. Atual-
mente, a casa também 
abriga um neto. 

“Eu comprei 
essa casa quan-
do meus filhos 
eram pequenos, 
comecei a ajei-
tar, era uma se-
gurança. Aqui, a 
gente pisa fir-
me. A pior coisa 
é viver de aluguel”, 
afirmou Anne, refor-
çando que o documento 
é a garantia de um lar 
para o resto da vida. 

“Eu perguntava para os 
meus filhos: ‘Será que um 
dia a gente ainda vai re-
ceber (o título)?’. Não sabia 
mais para onde correr. Eu 
tinha medo de tomarem a 

Estado garante dignidade para a 
população, promovendo seguran-
ça jurídica e abrindo portas para 
financiamentos públicos destina-
dos à melhoria da moradia.

O aposentado Omar Ferreira, 
78, também é um dos beneficia-

fui buscá-lo, ele veio, me-
diu tudo e sumiu”, comentou 
o aposentado.

Omar divide a residência com 
a esposa e a filha. Para ele, o 
documento é um presente para 
a família, resultado de 
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Moradores cele-
brarm a entrega dos 
documentos, sonho 
de muitos

muita luta “É muita alegria, o tanto 
que eu esperei por isso. Agora 
está na minha mão, graças a Deus. 
Agora é só felicidade!”, disse.

Cadastro
Durante a entrega dos títulos de 

terra, técnicos e vistoriadores da 
SECT passam coletando, de casa 
em casa, os documentos dos mo-
radores que ainda não efetivaram a 
regulação fundiária, a fim de anali-
sar e realizar o trabalho topográfico 
das residências. É importante que 
os interessados em adquirir o docu-
mento recebam os trabalhadores 
para conclusão de cadastro.
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Responsável pelo protes-
to que fez o presidente 
da Funai abandonar um 
evento em Madri em julho, 

o indigenista Ricardo Henrique 
Rao, que deixou o Brasil em 2019 
após denunciar o envolvimento 
de policiais em crimes contra po-
vos indígenas, sofreu um infarto 

O indigenista foi res-
ponsável pelo protesto 
contra o presidente da 
FUNAI

Indigenista exilado afirma que 
seria morto se ficasse no país

cerca de uma semana após o 
embate com o antigo chefe.

Rao, de 51 anos, atribui o proble-
ma cardíaco ao estresse causado 
pelas ameaças contra sua mulher 
e seu filho de 4 anos. os ataques 
nas redes sociais começaram de-
pois da repercussão de sua inter-
venção no evento na espanha. 

na ocasião, ele chamou o pre-
sidente da Funai de miliciano 
e assassino, responsabilizando 
Marcelo Xavier pelas mortes de 
Bruno Pereira e Dom Philips.

“estou brigando para que minha 
mulher e meu filho saiam do Brasil o 
quanto antes. Já começaram nos in-

sultos, o discurso de ódio”, afirmou. 
o indigenista precisou passar 

por uma cirurgia de emergência 
para a colocação de um stent 
e está internado na uti de um 
hospital em Roma, cidade onde 
mora desde março.

ele vive atualmente em um pré-
dio ocupado por uma organização 
de sem-teto.

“Quando a gente tem uma causa 
justa, isso torna as dificuldades 
mais suportáveis. Quem traba-
lha com índio, aprende a precisar 
só do essencial mesmo. então, 
comigo mesmo, eu estou muito 
bem. tenho comida, tenho um 

teto”, afirma. 
Rao foi colega de Bruno Pereira, 

assassinado em junho no Vale 
do Javari, no curso de formação 
de política indigenista. ele afirma 
que provavelmente teria o mesmo 
destino do antigo companheiro, 
caso tivesse permanecido no país. 

”nós entramos juntos na Funai. 
ele era um homem bom. Desde o 
primeiro momento deu para ver 
que ele tinha um interesse e uma 
dedicação que ia muito além de 
ter só um cargo público”, afirmou. 

Rao saiu do Brasil às pressas, 
no fim de 2019, após entregar à 
comissão de Direitos Humanos 

Portugal apresenta alto risco de incêndios  

Forte calor atinge grande parte da europa

os distritos de Vila Real, Bra-
gança, Guarda e Viseu, em Por-
tugal, estão em estado de alerta 
especial vermelho.

a decisão foi anunciada pelo 
ministro da administração inter-
na, José luís carneiro, que admi-
tiu que outros distritos poderão 
vir a ser alvo de alerta em razão 
das condições meteorológicas. 
Ficou  agendada para amanhã (3) 
uma nova reunião para reavaliar 
a situação.

a fiscalização e o patrulhamen-
to vão ser reforçados pelas Forças 
armadas, confirmou o ministro 
ao final de uma reunião para 
avaliar o risco de incêndio e a 
situação meteorológica para os 
próximos dias. 

Perigo máximo
segundo o instituto Português 

do Mar e da atmosfera (iPMa), 
há cerca de 130 áreas de vários 
distritos do país em perigo má-
ximo de incêndio rural em razão 

do forte calor que atinge grande 
parte da europa.

são regiões nos distritos de 
Bragança, Vila Real, Braga, Viana 
do castelo, Porto, aveiro, Viseu, 
Guarda, castelo Branco, coimbra, 
santarém e Portalegre e quatro 
municípios no distrito de Faro.

Praticamente todo o restante 
do território está em perigo muito 
elevado ou elevado de incêndio 
rural, à exceção de algumas áreas 
no litoral.

o perigo de incêndio tem cinco 
níveis, que vão de reduzido a má-
ximo e os cálculos são obtidos a 
partir da temperatura do ar, umi-
dade relativa, velocidade do vento 
e quantidade de precipitação nas 
últimas 24 horas.

De acordo com as previsões do 
iPMa, os distritos de Bragança, 
Vila Real e Braga estão sob aviso 
vermelho por causa do calor, en-
quanto Guarda e castelo Branco 
estão sob aviso laranja, o segundo 
mais elevado.

da câmara dos Deputados o do-
cumento intitulado 

“atuação miliciana conectada 
ao crime organizado madeireiro, 
ao narcotráfico e a homicídios 
cometidos contra os povos indí-
genas do Maranhão. 

“eu entreguei um dossiê mos-
trando como os milicianos já ha-
viam infiltrado tudo lá no Ma-
ranhão”, afirma ele que acusa o 
governo do presidente Jair Bol-
sonaro (Pl) de conivência com os 
crimes. o texto aponta o suposto 
envolvimento de vários policiais 
com atividades ligadas ao crime 
em terras indígenas.

11País/Mundo

EUROPA 

o indigenista precisou passar 
por uma cirurgia
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BOL Libertadores. A manhã de sol 
teve atividades técnicas, táticas 
e recreativas.

Após o aquecimento, os joga-
dores foram divididos em dois 
grupos para um trabalho de linha 
de fundo com cruzamentos e fina-
lizações. Depois, em campo redu-
zido, participaram de um animado 
recreativo. Para fechar, o técnico 
Abel Ferreira passou orientações 
táticas de posicionamento e o 
time ensaiou jogadas de bola pa-
rada defensivas e ofensivas.

O volante Danilo é a Cria da 
Academia com mais minutos em 
campo em 2022: 3364, seguido por 
Wesley, com 1613. Ele teve partici-
pação importante na vitória sobre 
o Ceará, por 2 a 1, pelo Brasileirão, 

quando roubou a bola e encaixou 
um belo passe para Gustavo Scarpa 
mesmo caído no gramado. 

O camisa 28 diz já ter “virado a 
chave” com foco total no mata-
-mata da Libertadores.

“É continuar com a nossa ale-
gria e união. Sabemos que te-
mos de mudar a chavinha. No 
Brasileiro, somos líderes, mas 
pela Libertadores será um jogo 
difícil. Sabemos que lá teremos 
uma pressão da torcida, do time 
deles, que vem de um resulta-
do negativo. Vamos confiantes 
para entrarmos firme e buscar 
um bom resultado”, disse Danilo.
Na primeira fase, o Palmeiras 
protagonizou a melhor campa-
nha da história da Libertadores, 

com seis vitórias em seis jogos, 
25 gols marcados e apenas três 
sofridos. Nas oitavas, o Maior 
Campeão do Brasil venceu o 
Cerro Porteño-PAR duas vezes 
(3 a 0 no Paraguai e 5 0 no 
Allianz Parque). 

O clube tem a maior sequência 
invicta atuando como visitante na 
história da competição, com 19 jo-
gos seguidos sem derrota neste ce-
nário (14 vitórias e cinco empates).

O jogo desta quarta-feira terá 
arbitragem do argentino Facundo 
Tello, auxiliado por seus compa-
triotas Diego Bonfá e Gabriel Cha-
de. O 4º árbitro será Gery Vargas, 
da Bolívia. A arbitragem de vídeo 
terá Juan Lara, do Chile, como 
VAR, Angelo Hermossila, também 

do Chile, como AVAR, e Ezequiel 
Brailovsky, da Argentina, como 
AVAR2. O assessor de árbitros 
será Ubaldo Aquino, do Paraguai, 
e o colombiano Wilson Lamoroux 
atuará como Quality Manager.

Relembrando o passado
No ano passado, o jogo de ida foi 

realizado no dia 21 de setembro, 
na capital paulista, e terminou 
com empate sem gols. O Atlético 
teve as melhores chances, inclu-
sive um pênalti perdido, com Hulk.

Demais jogos
Vélez Sarsfield joga nesta terça 

(3) contra o Talleres e na quinta-
-feira (4) o Athletico-PR encara 
o Estudiantes. 

   EM TEMPO 

O Palmeiras treinou nesta 
terça-feira (2), na Aca-
demia de Futebol, e fina-
lizou a preparação para 

o duelo com o Atlético-MG, na 
quarta-feira (3), às 21h30, no Es-
tádio Mineirão, pela partida de ida 
das quartas de final da CONME-

O jogo terá arbitragem do 
argentino Facundo Tello, 
auxiliado por seus com-
patriotas Diego Bonfá e 
Gabriel Chade

Bruna Oliveira redacao@emtempo.com.br |
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Palmeiras fi naliza preparação 
para quartas da Libertadores

Jiu Jitsu amazonense domina o mundo
Diego Gomes Forero / Ricardo César Garcia Amaral Filho

di_forero@hotmail.com / amaral.mfc@gmail.com

Esse fim de semana foi bastante 
movimentado no mundo do Jiu Jitsu 
e é claro que os amazonenses sempre 
estão dando show por ai.

Tivemos  gente da terrinha dando 
show nos Estados Unidos, México e Bra-
sil. Aqui no Brasil estávamos competindo 
no Rio de Janeiro e Manaus.

Nos Estados Unidos, participando 
do Phoenix Open da IBJJF a atual 
vice campeã mundial, Luciana Mota, 
foi campeã categoria e absoluto da 
competição, mantendo um nível ele-
vado nesta temporada. Certeza que 
vamos continuar falando dela por um 
bom tempo.

No México, o amazonense Erike Souza 
Martins lutou a Super Fight Brasil vs 
México que aconteceu em Celaya, no 
evento Copa Moisés Muradi em sua 
quarta edição no dia 31 de julho de 2022, 
lutou contra Júlio Codorva da academia 
Anfibios. Éric está no México pela aca-
demia Brazilian Warrios aguas calientes.

Em Manaus, no Ginásio Nininberg, no 
sábado aconteceu o campeonato inter-
no da academia Monteiro Jiu Jitsu, em 
comemoração aos seus 35 anos. Umas 
das mais antigas e tradicionais acade-
mias de Manaus, fundada pelos irmãos 
Monteiro e que revelou uma verdadeira 

legião de campeões, destaque para Sau-
lo Ribeiro, Xande Ribeiro, Paulo Coelho, 
Omar Salum, Luis Neto, William Couto, 
que inclusive foi o primeiro campeão 
mundial amazonense no ano de 1996, 
entre muitos outros e em diversas ge-
rações que vieram.

Contando com participação de um 
expressivo número de atletas da equi-
pe, com praticamente todas as ca-
tegorias, inclusive com uma luta de 
paratletas. Destaque, também, para as 
disputas na faixa preta master, com a 
participação de diversos atletas “das 
antigas”, entre eles o primeiro campeão 
mundial amazonense, William Couto.

Na cidade do Rio de Janeiro, acon-
teceram  dois  grandes campeonatos, 
o Master Internacional South America 
da IBJJF e o Abu Dhabi Grand Slam Rio, 
com participação de diversas equipes 
amazonenses, destacamos as equipes 
do Professor Melqui Galvão, Carlos 
Holanda, Ribeiro Jiu Jitsu Manaus e 
Alvorada, Equipe 7, além de amazo-
nenses que atualmente treinam em 
outros estados.

No Internacional de Master, o profes-
sor da GF Team, Antônio Sotto, foi me-
dalha de bronze na categoria e absoluto.

Ja no Abu Dhabi Grand Slam Rio, 

uma legião de amazonenses participou. 
Como destaque podemos citar:

Na faixa roxa, Erick Lobo, atualmente 
defendendo a equipe Black House, foi 
campeão na categoria até 69 kg.

Na faixa marrom, categoria até 56kg, 
Everton Souza, Carlos Holanda, sagrou-
-se campeão e os atletas Welison Fer-
nandes e Tony Neto, da academia Melqui 
Galvão,  ficaram em terceiro lugar.

Num pódio totalmente amazonense, 
Lucas Maquiné, defendendo a Guigo 
JJ, venceu Carlos Henrique da Drea-
mart na faixa marrom, ele que é o atual 
campeão mundial da IBJJF e tendo 
como terceiro colocado Jhonathan 
Souza, Carlos Holanda JJ.

Em outra final amazonense na faixa 
marrom, tivemos Gilberto Vieira, Equipe 
7 JJ, vencendo o atleta Sarkis Gonçalves 
da equipe Ribeiro Jiu Jitsu Manaus.

Matheus Moraes, atualmente defen-
dendo a Dreamart, na sua estreia na faixa 
marrom, ficou com prata na categoria.

Na faixa preta, em outro embate de 
amazonenses na final tivemos Meyran 
Maquiné, defendendo Dream Art, em 
ótima fase, fez cinco lutas finalizando 
quatro delas, o atual campeão mundial 
da IBJJF, venceu Alessandro Botelho, 
forte atleta da equipe do professor Me-

lqui Galvão.
Luis Paulo, equipe Melqui Galvão, 

também ficou com a prata.
No feminino, Brenda Larissa, dominou 

a categoria até 49 Kg, levando o título 
e começando a nova temporada com o 
pé direito, após vencer 3 lutas.

Entre os faixa preta Master, desta-
que para o professor Gabriel Moraes, 
que fez uma belíssima campanha, 
lutando, no caminho ao título, contra 
amazonenses muito técnicos, Andrey 
Costa e Ivaniel Oliveira.

Na categoria pesado, Eduardo Inojosa 
sagrou-se campeão após vencer 4 ad-
versários duríssimos.

Alex Gil, da Ribeiro JJ Manaus, ficou 
com a prata e Mazen Tarayra, da Six 
Blades, conquistou o terceiro lugar na 
sua categoria.

No feminino, na categoria até 62 kg, 
Andreia Cerdeira, defendendo a equipe 
Nova União, venceu a categoria, man-
tendo a belíssima fase de competições.

Mais uma vez, o estado do Amazo-
nas demonstra toda a sua força com  
inúmeras medalhas conquistadas e 
mesmo enfrentando todas as difi-
culdades como os altos valores para 
deslocamento e estadia para participar 
das grandes competições nacionais e 

internacionais, essa legião de guerrei-
ros tem trazido belos resultados.

Fica aqui nossa admiração e apelo 
por mais apoio aos nossos atletas, 
pois está mais que comprovado que, 
com apoio, nossos atletas certamente 
trazem ótimos resultados.

Seguimos em busca de informações 
sobre os amazonenses que estão bri-
lhando pelo mundo, para tentar divulgar 
o máximo possível esses guerreiros.

Se você for lutar ou souber de al-
gum amazonense que vai lutar em 
algum campeonato ao redor do mun-
do, mande informações que teremos 
o maior prazer em noticiar, de forma 
que possamos dar mais visibilidade 
e colaborar de alguma forma nessa 
jornada também. 
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Com uma estrutura totalmente nova, o evento promete agitar o público até amanhecer o dia
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Editais de 
patrocínio e cota 
são lançados

PASSO A PAÇO   

a Fundação Munici-
pal de Cultura, Turismo 
e Eventos (Manauscult), 
tornou público no Diá-
rio oficial do Município 
(DoM), edição 5.392, 
caderno de número 1, 
o “Edital de Patrocínio 
nº 010/2022” e o “Edi-
tal de Chamada Pública 
Para Cota/Patrocínio do 
festival Passo a Paço nº 
011/2022”. 

o evento aconte-
cerá nos dias 3, 4, 5 e 
6 de setembro des-
te ano, no Centro his-
tórico de Manaus. 
o “Edital de Patrocínio 
nº 010/2022” estará re-
cebendo propostas de 
patrocínio, por cota e for-
necimento exclusivo de 
bebidas para a realização 
do festival “#SouManaus 
Passo a Paço 2022”.

o edital dispõe sobre 
a seleção de empresa 
parceira que manifeste 
interesse em colaborar 
com a Manauscult na 
realização do festival 
“#SouManaus Passo a 
Paço 2022”, com aporte 
financeiro, ficando esti-
pulado a contrapartida na 
exclusividade do forneci-
mento de bebidas (cer-
veja, refrigerante, sucos 
de fruta e água mineral) 
e exploração publicitária 
da marca e logomarca do 
patrocinador, em confor-
midade com as exigên-
cias estipuladas no edital. 
No último dia do festi-
val, 6 de setembro, fica 
vedado o fornecimento 
para comercialização de 
bebida alcoólica, uma vez 
que o público presente 
no festival será infantil 
e gospel.

os interessados deverão 
protocolar a inscrição até 
o dia 25 de agosto de 2022. 

   EM TEMPo 

Nesta quinta (4) e sexta-
-feira (5), o Casarão de 
ideias, espaço cultural 
localizado no Centro de 

Manaus, recebe a segunda edição 
do Festival de Cinema Brasilei-
ro Fantástico (FCBF), porém, em 
uma versão pocket.

a primeira edição do evento foi 
realizada de forma virtual, em 
2020, e os interessados em par-
ticipar já podem fazer a inscrição 
no site do evento.

Durante dois dias, o público 
poderá conferir a exibição de 
curtas-metragens produzidos 

Safadão recebe Ludmilla, Zé Neto e Cristiano na Arena
No próximo sábado (6), a 

arena da amazônia será palco 
do “garota viP”, festival co-
mandado por Wesley Safadão. 
Com uma estrutura totalmente 
nova, o evento promete agitar 
a capital amazonense até ama-
nhecer o dia

No palco, Safadão recebe Eric 
land, ludmilla, Zé Neto e Cris-
tiano. “Será uma edição super 
especial e que, com certeza, vai 
ser bom demais”, disse Safadão, 
revelando ainda que o evento 
contará com muitas surpresas.

a dona de tudo, ludmilla, 
chega chegando com “Socado-
na”, “Maldivas”, “a Danada Sou 
Eu” e muitos outros sucessos 
que estão na boca da galera. 
Já Zé Neto & Cristiano sobem 
ao palco com o melhor da mú-
sica sertaneja e cantam “Ela e 
Ela”, “Mulher Maravilha”, “alô 
ambev”, “largado as Traças” e 

muito mais.
Eric land, grande promes-

sa da nova geração do forró, 
apresenta ao público “Cidade 
inteira”, “imagine a Cena”, “Sua 
Recaída” e “Botadão” feat. Fe-
lipe amorim, faixa parte de seu 
segundo DvD gravado em For-
taleza no último dia 14 de julho.

E para finalizar com chave 
de ouro, o anfitrião Wesley Sa-
fadão canta “Despedida”, “Na 
Cama Que Eu Paguei”, “Só Pra 
Castigar”, e os hits mais re-
centes “Passatempo”, “Tchuco 
Nela”, “Tu Tava na Revoada” 
e “Macetando”, já disponí-
vel em todas as plataformas  
de streaming.

a festa é sucesso de público 
em todos os lugares por onde 
passa e em Manaus não é di-
ferente. a marca de Safadão no 
garota viP é cantar até ama-
nhecer o dia.

A primeira edição do 
evento foi realizada de 
forma virtual, em 2020

GAROTA VIP 

no amazonas e em outros esta-
dos brasileiros como São Paulo e 
Minas gerais, por exemplo, além 
da oficina “Territórios do Cinema 
Fantástico”, ministrada por Fa-
brício Basílio.

o festival tem como objetivo 
exibir a pluralidade do cinema 
brasileiro que é atravessada por 
uma gama de gêneros e subgê-
neros: horror, ficção científica, 
fantasia, e também pelo real ma-
ravilhoso, o estranho, o absurdo 
e o afrofuturismo.

Entre as produções que serão 
exibidas, na quinta-feira, estão: 
“De Costas pro Rio”, de Felipe 
aufiero; “assombramitos”, de Eli-
zângela da Silva; “Jamary”, de 
Begê Muniz; “Ditadura Roxa”, de 
Matheus de Souza alves Moura 
e “Sol”, de Carlos g. gananian.

Já a oficina ministrada por Fa-
brício Basílio, curador do festi-
val e mestre em Comunicação 

pela universidade Federal Flu-
minense (uFF), tem o objetivo 
de apresentar teorias e gestos 
do sobrenatural no cinema. 

Para isso, é necessário partir 
de diversas obras audiovisuais 
dos mais diferentes países, abor-
dando definições e as principais 
características do fantástico e de 
alguns gêneros que lhe cercam 
(o horror, a ficção científica e o 
realismo maravilhoso).

Espaço
o Casarão de ideias é um espaço 

dedicado à Sétima arte e conta, 
semanalmente com estreias de 
longas-metragens. 

Na última semana, quatro lon-
gas-metragens inéditos foram 
inseridos na programação: ‘lola 
e Seus irmãos’, ‘virar Mar’, ‘aline – 
a voz do amor’ e ‘Eu, Christiane F. 
- 13 anos, Drogada e Prostituída’. 

os ingressos podem ser adqui-

ridos de forma antecipada pelo 
instagram (@casaraodeideias) 
ao preço de R$ 14 (inteira) e  
R$ 7 (meia).

além do espaçovoltado para 
o cinema, o Casarão recebeu 
o projeto  “Quarta literária”, o 
evento de lançamento de livros 
e contou com a participação dos 
autores das obras, que puderam 
interagir com os leitores presen-
tes na plateia.

Foram lançados os livros: “as 
crianças perambulantes-traba-
lhadoras, trabalhadoras-peram-
bulantes nas feiras de Manaus 
– um olhar a partir da sociologia 
da infância”, por Evelyn lauria 
Noronha; “Princípios básicos de 
meteorologia dinâmica”, organi-
zado por José augusto Paixão 
veiga; e “a imprensa operária no 
amazonas (1891-1920) – algumas 
dimensões”, por luciano Everton 
Costa Teles.

Casarão de Ideias recebe 
Festival de Cinema

13

Durante dois dias, o público 
poderá conferir a exibição 
de curtas-metragens pro-
duzidos no amazonas e em 
outros estados brasileiros

reprodução 
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Maza Lopes

Criação de Roberta Oda

Adiene Vieiralves, Hermengarda 
Junqueira e Flávia Yurtsever

Terezinha Cadais

Jaqueline Chagas

Isabel Marques

Lamisse e Samia Said

Graça Assis e Waldenice Garcia

Carla Barros e Núbia 
Leopoldo de Menezes

Regiana Sousa, Vitòria Góes

Celes Borges e Fernando Salignac

Elaine Moita e Tininha Lourenço

As Said, Mara, Claudia e Anete

Simone Ale e Moísa Guerreiro

Salime e Raquel Oliveira

Hermengarda Junqueira e Angela Garcia

Anne Cristine Cavalcante e 
Cristiane Dantas

Lúcia Viana, Heloísa Benzecry e 
Annick Valentine Souza

Lara e Larisse Teles, Maísa Oliveira

Elizete Castro e Fabio Lopes

Lou Souza e Eliane Schneider

Karime Evangelista, Naime Melo 
e Mariah Frota

Márcia e Daniel Oliveira

Luiza Cavalcante e Najla Nadaf

Márcia De’Carli e Taiko Fernandes

Silvia Tuma

Patrícia Nascimento, Sandra Paes Leme e 
Dodora Cavalcante

Claudia Pedrotti e Léia Gonzaga

Sirrame Benjó

Valéria Saade e Conce Guimarães

Baby Rizzato e Roza Batista

Talline, Ana Helena e Maísa Oliveira

Zenilda Moreno, Ana Mª Monteiro de Pau-
la, Carmem Fernandes e Monica Melo

Laiana Said, Izabella Ale e Ludmila Miglio

Irlane Abrahão e Débora Boscá

A músca ficou com Moham e Will Duran

mazalopes@aol.com

  MEU AGOSTO DE DEUS
Sempre gosto de comemorar a vida, celebrar cada momento com quem se tem apreço, isso é viver, viver em 

alegria, viver em comunhão com os amigos, a família, viver em paz. Para e por isso que desfrutamos a vida 
em gratidão. Grata por todos que foram me prestigiar e me abraçar, tamanha segunda-feira, para horinhas 
felizes, no Torino Brasceria do Soberane Mall. Vivaaaa viver!!



Durante esses últimos 
dias, desde a semana pas-
sada, se falou por aqui da 
possibilidade do SBT vir a 
produzir o “Hotel das Ce-
lebridades”, baseado no 
reality show argentino 
“Hotel de Los Famosos”, 
cujos direitos pertencem à 
empresa de Diego Guebel, 
um nome conhecido da TV 
brasileira.

Pois bem, por favor, apa-
ga tudo o que foi escrito a 
respeito.

O SBT, e esta é uma po-
sição oficial, tem prospec-
tado diversos formatos e 
este, de fato, foi apresen-
tado para o seu diretor ar-
tístico Fernando Pelégio.

Até uma viagem a Bue-
nos Aires aconteceu, para 

conhecer de perto deta-
lhes e necessidades da 
sua produção, contudo, 
como informação que 
passa a valer a partir de 
agora, “depois de estudos 
realizados, infelizmente 
nada vai acontecer desse 
porte no SBT - pelo menos 
não até que o mercado de 
sinais de recuperação”.

Isso significa que até o 

primeiro semestre do ano 
que vem, a possibilida-
de de realizar algo dessa 
grandeza, inclusive que 
envolva confinamento, é 
nenhuma.

Vale repetir: posição ofi-
cial. O que também pode-
rá representar, em se tra-
tando deste formato, uma 
oportunidade para qual-
quer outra TV.

·Sob a direção de Patrícia Gui-
marães, o Globoplay está lan-
çando a série “Rock in Rio – A 
História”...

· São cinco episódios que serão 
exibidos entre 12 e 16 de setembro 
no Multishow.

· Fechamento do Ibope de julho 
também não mostrou diferença 
nenhuma na classificação das 
principais TVs...

·A Globo continua em primeiro, 
Record em segundo e o SBT em 
terceiro na média 24 horas.

·Canal Brasil está anunciando 
para este próximo sábado, 18h45, a 

exibição de “Sai de Baixo – O Filme”.

·ESPN transmite na noite desta 
quarta-feira, a partir das 21h30, 
Atlético MG e Palmeiras, direto 
de Belo Horizonte, pela Liberta-
dores...

·Narração de Paulo Andrade, 
com comentários de Zinho, Leo-
nardo Bertozzi e Carlos Henrique 
Simon.

·Depois de gravar o “Que História 
é Essa, Porchat?”, do GNT, Cátia 
Fonseca também irá, em breve, ao 
programa “Eliana”, no SBT...

·Só que desta vez, acompanhada 
do Rodrigo Riccó, para fazer o qua-

dro “Minha Mulher que Manda”.
·O terceiro filme do caso Ri-

chthofen será rodado em breve...

·.Carla Diaz, procurada, ainda 
não se manifesta sobre a sequ-
ência.  

C´est fini

Kéfera Buchmann e José Trassi 
farão parceria no Teatro Gazeta, 
em São Paulo, nos dias 21 e 28. O 
espetáculo é uma tragicomédia 
que destaca momentos da car-
reira da atriz, angústias e ques-
tionamentos.

Então é isso. Mas amanhã tem 
mais. Tchau!

Em cima disso
Segundo as mesmas fontes 

do SBT, também não existe a 
expectativa de usar o novo es-
túdio, o maior de todos, ainda 
este ano.

Só no começo do próximo. 
Esta fase final da construção 
vai demorar mais um pouco.

Cinema  
A atriz e influenciadora Gabi 

Lopes integra o elenco de  
“Maior Que o Mundo”, que 
chega aos cinemas no dia 18. 
No filme, ela tem um relacio-
namento com os personagens 
de Eriberto Leão e Luana Pio-
vani, além de se envolver no 
mundo das drogas.  Gabi que 
lança ainda este mês um cur-
so, “Do Like ao Lucro”, sobre 
marketing de influência.

Por que não?
“Bem, Amigos!”, no SporTV, com 

este título e até como caminho 
normal, vai acabar com a “apo-
sentadoria” do Galvão Bueno.

Mas por que não continuar 
com um programa com essas 
características nas noites de 
segunda?

Não é por nada
Botando na ponta do lápis, 

a presença do Galvão à fren-

te do “Bem, Amigos!”, não só 
agora na reta final, mas em 
toda a sua existência, sempre 
foi eventual.

Cleber Machado, Luís Ro-
berto e Milton Leite foram 
os seus apresentadores mais 
frequentes. Então por que não 
pensar num outro nome e se-
guir o baile?

Virou problema
Tem um pessoal de carava-

nas reclamando do esquema 
do Ratinho às terças-feiras. 
A chegada ao SBT acontece à 
tarde, para fazer um programa 
gravado e outro ao vivo.

Mas, em dia de futebol, como 
ontem, só termina na madru-
gada. Por causa do cansaço, 
tem muita gente caindo fora.

Elenco
Ana Paula Minerato, com 

duas “Fazenda” no currículo, 
também integra o elenco do 
humorístico “Nóis na Firma”, 
novidade da Band para as noi-
tes de sábado.

Uma estreia, segundo se in-
forma, que poderá acontecer 
no começo de setembro.

Vai que vai
De acordo com a Rede TV!, 

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO
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SBT não vai mais produzir o reality 
“Hotel das Celebridades”

DIVULGAçãO

TV Tudo

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Alinne Prado seguirá sozinha 
na apresentação do “Bom Dia 
Você”, após o anúncio da saída 
de Eri Johnson.

O último programa dele, que 
seria nesta próxima sexta, foi 
na segunda-feira mesmo.

Perigo na área
O grande problema das ma-

nhãs da Rede TV! é a audiência 
muito baixa.

E traço por traço, a sua di-
reção entende que o melhor é 
vender os espaços. Pelo me-
nos não irá gastar com produ-
ção. Mas que pode implicar em 
demissões. Esse é o medo.

Que mal pergunte?
A Band não está com o Tea-

tro Itália? Não arrendou? En-
tão por que não realiza os de-
bates políticos lá.  Quer lugar 
mais adequado?

Assim, não seria necessário 
desalojar o “Faustão na Band” e 
nem interromper as suas grava-
ções, como está acontecendo.

E outra
Para o debate presidencial, 

não foi anunciado um pool, do 
qual Band e Cultura partici-
pam.

O Teatro Itália, para todos 
os efeitos, não seria um lugar 
mais neutro que a sede do Mo-
rumbi? E também não acarre-
taria tantos transtornos? Ou 
não pensaram nisso?

Balão mágico
Dirigido por Jarbas Homem 

de Mello, “Em Busca do Balão 
Mágico - Uma Aventura Musi-
cal” estreia em 17 de setembro 
no Teatro das Artes, em São 
Paulo. Como se trata de um 
licenciamento da Globo, terá 
supervisão artística de Raoni 
Carneiro, Diretor de Projetos 
Especiais da emissora.

No elenco, Rafa Gamba, Lo-

renzo Galli, Gab Cardoso, Pe-
dro Galvão, Tony Germano, 
Edmundo Vitor, JV Fiori, La-
rissa Venturini, Mariana Lilla, 
Leonardo Sidney, Bel Nobre e 
Helô Aquino.

Gravando
Maiara Walsh, Igor Cotrim 

e Cris Carniato, após pe-

ríodo de preparação, es-
tão entre as novidades 
das próximas temporadas  
de “Reis”.

A série volta ao ar nes-
ta quarta-feira na Record, 
mas, inicialmente, com um 
resumo das duas primeiras 
edições.
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