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 Ministério da Economia emitiu parecer favorável ao pedido de 
garantia efetuado pelo Amazonas à União para contratar operação 
de crédito internacional no valor de U$ 80 milhões junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos são para 
a execução do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior 
(Prosamin+).  

Autorizados U$ 80 milhões 
para Prosamin+
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Bloqueio no orçamento do 
governo sobe para R$ 14,8 bi
Saúde perde 2,7 bilhões e 
educação 1,6 bilhão

O bloqueio no orçamento do 
governo federal em 2022 
subiu para R$ 14,8 bilhões, 
segundo um decreto pu-

blicado pelo Ministério da Eco-
nomia na última  sexta-feira (29). 
Na semana passada, a pasta havia 
informado que o contingencia-
mento no orçamento anual seria 
de R$ 12,7 bilhões.

No detalhamento de quanto foi 
bloqueado de cada órgão, o minis-
tério informou que a saúde está 
com um total de R$ 2,7 bilhões 
bloqueados, sendo a área com 
maior corte. Já o ministério da 
Educação teve um total de R$ 1,6 
bilhão contingenciados. 

Na segunda-feira (25), durante 
entrevista coletiva, o secretário 
especial do Tesouro e Orçamento 
do Ministério da Economia, Es-
teves Colnago, havia dito que é 
natural que os bloqueios venham 
desses ministérios, pois são as 
pastas de maior orçamento.

Na última sexta-feira (22), um 
decreto publicado informava 

Este será o terceiro bloqueio no orçamento anunciado pelo governo

que um bloqueio adicional de R$ 
6,73 bilhões deve ser feito no 
orçamento nesse ano, para que 
o governo não ultrapasse o teto 
de gastos.

Este será o terceiro bloqueio 
no orçamento anunciado pelo 
governo neste ano. Em maio, o 
ministério da Economia já havia 
informado a necessidade de cor-

tar R$ 9,9 bilhões do orçamento. 
No entanto, desse total, apenas 
R$ 5,99 bilhões permaneceram 
efetivamente bloqueados. 

Mudança nos números
 A expectativa da última sexta-

-feira é de que o governo deta-
lharia os valores dos bloqueios 
por ministério em relação a última 

mudança, mas a opção foi por 
mostrar os dados do ano todo, e 
em um valor superior ao que já 
havia sido anunciado.

O governo está bloqueando R$ 
14,8 bilhões em despesas nes-
te ano de 2022. Já havia sido 
anunciado o bloqueio de R$ 12,7 
bilhões, mas no detalhamento por 
pasta o Executivo ampliou em R$ 
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2,1 bilhões o contingenciamento 
ao considerar algumas despesas 
de custeio ou investimento como 
inadiáveis, como serviços de TI e 
gastos com seguro rural e INSS. 

O corte às vésperas da eleição, 
necessário para que o governo 
cumpra o teto de gastos (regra que 
limita o avanço das despesas fe-
derais), gerou tensão no governo 
de Jair Bolsonaro, já que diversos 
ministérios estão reclamando de 
falta de recursos para a execução 
de seus projetos e tentavam es-
capar das tesouradas.

Esse é o terceiro bloqueio do 
ano e precisa ser feito para que o 
governo respeite o teto de gastos. 
A regra impede o crescimento 
de despesas federais acima da 
inflação. Se um gasto sobe mais 
do que o previsto, o governo preci-
sa bloquear outras despesas não 
obrigatórias, como investimentos 
e custeio da máquina. 

No último relatório, o governo 
tinha anunciado que precisaria 
contingenciar R$ 6,7 bilhões. Mas 
para liberar R$ 2,5 bilhões para o 
Ministério da Ciência e Tecnologia, 
por causa da impossibilidade de 
congelar recursos do FNDCT.



Euforia nas redes
Nas redes sociais, o senador 

Eduardo Braga (MDB-AM) e o 
pré-candidato ao Senado, coronel 
Alfredo Menezes (PL), comemo-
ram, com euforia, as tratativas bu-
rocráticas com vistas à reconstru-
ção do polêmico Trecho do Meio 
da BR-319.

Entretanto, especialistas reco-
mendam cautela, sustentando 
que o processo de repavimenta-
ção não acontecerá da noite para 
o dia, como pensam e querem 
políticos em campanha.

Por exemplo, o processo licita-
tório exige dotação orçamentária 
para ser implementado, o que não 
existe. Os recursos inclusos na 
Lei das Diretrizes Orçamentárias 
(LDO)/2022 garantem obras em 
apenas 20 dos 885 quilômetros 
de extensão da rodovia. 

O Trecho do Meio possui mais 
de 400 quilômetros.

Luta por resgate 
O pré-candidato ao Senado 

pelo Avante, Chico Preto, usou 
suas redes sociais para se com-
prometer com o “resgate da BR-
319” caso saia vitorioso nas urnas 
de outubro.

“A integração do Amazonas 
por meio desse acesso da BR 
319 garantirá um grande progres-
so cimento econômico. Por essa 
razão, quando estiver no Senado, 
lutarei para que essa rodovia seja 
totalmente concretizada para o 
povo amazonense”, disse Chico 
no Instagram.

Feira de Pesca
A Prefeitura de Manaus, por 

meio da Semtepi, definiu os úl-
timos ajustes e programação de 
atividades que vai apresentar no 
estande na 1ª Feira de Pesca Es-
portiva, Ecoturismo e Turismo de 
Aventura na Amazônia (FPEA). 

As atividades vão acontecer 
entre os dias 18 e 20 de agosto, 
no Centro de Convenções Vasco 
Vasques, na zona Centro-Sul. O 
evento é realizado pelo Conselho 
de Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico de Ma-
naus (Codese).

Lula on-line 
O ex-presidente Lula partici-

pará, de forma on-line, dos dois 
eventos convencionais do PT nes-
te sábado (30) e no domingo (31), 
em Manaus, na sede do Sindicato 
dos Metalúrgicos.

Hoje acontecerá o lançamento 
da chapa Lula-Alckmin (PT-PSB) 
no Amazonas, com as presenças de 
todos os membros de coletivos pe-
tistas, além dos senadores Eduar-
do Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), 
e do deputado estadual Serafim 
Corrêa, representando o PSB.

Convenção Fé Brasil
No domingo (31), os petistas par-

ticiparão da convenção estadual da 
federação Fé Brasil, juntamente 
com PCdoB e PV.

Será oficializado o apoio da fe-
deração a candidatura de Eduardo 
Braga ao Governo do Estado e à 
reeleição de Omar Aziz ao Senado.

Também serão oficializados 
todos os candidatos à Câmara 
Federal e à Assembleia Legisla-
tiva dos partidos que compõem 
a federação.

Wilson na quinta
O União Brasil realizará na quin-

ta-feira (04) a convenção que sa-
cramentará a candidatura do go-
vernador Wilson Lima a reeleição. 
O palco será o Espaço Via Torres, 
localizado na rua Visconde de Porto 
Seguro, Parque Dez de Novembro.

O prefeito David Almeida (Avante) 
não descarta divulgar, na segun-
da-feira (01), o nome do vice de 

Wilson. A questão está entre o 
vice-prefeito Marcos Rotta e os 
ex-secretários Sabá Reis, Shádia 
Fraxe e Tadeu de Souza.

Adjuto no octógono 
O governador Wilson Lima e o 

prefeito David Almeida presti-
giaram o lançamento, na quinta-
-feira (28), da pré-candidatura do 
deputado estadual Adjuto Afonso 
(UB) à reeleição. 

O parlamentar tentará o seu 
sexto mandato focando a defesa 
de mais incentivos a setores que 
fomentam a economia, como por 
exemplo, o empreendedorismo, 
cooperativismo, setor primário, 
comércio e indústria.

De olho no Whatsapp 
A Procuradoria da República em 

São Paulo pediu ao WhatsApp para 
que não eleve o número máximo 
de integrantes em seus grupos de 
256 para 512 e tampouco lance as 
chamadas comunidades antes de 
janeiro de 2023.

As comunidades permitem a for-
mação de megagrupos no aplicati-
vo que, em um período de eleições 
polarizadas, poderiam desencade-
ar um incontrolável processo de 
desinformação e fake news, tu-
multuando e tornando insegura a 
disputa de votos.

O pedido da Procuradoria 
paulista parece singular para 
todo o país. O WhatsApp tem 
o prazo de 20 dias úteis para 
responder.

Ferramenta perigosa
Conforme especialistas, a ferra-

menta denominada comunidades 
abrigaria vários grupos com milha-
res de usuários.

Será um grande grupo de gru-
pos, que pode ter milhares de 
membros, com toda a comunica-
ção criptografada. 

Os especialistas dizem que a fun-
cionalidade facilitaria a dissemina-
ção de boatos e notícias falsas.

Pró-garimpos
Em Roraima, novo capítulo 

do embate travado entre os 
agentes do Ibama e do ICMBio 
com o deputado estadual Ge-
orge Melo (Podemos-RR), que 
defende os garimpos de ouro 
em terras indígenas.

O parlamentar moveu ação judi-
cial no âmbito do Ministério Público 
Federal (MPF) acusando os agen-
tes de destruir equipamentos dos 
garimpeiros que invadiram terras 
não apenas indígenas, mas também 
públicas e privadas em Roraima.

George é autor de uma lei, san-
cionada pelo Governo do Estado, 
que proíbe a destruição dos equi-
pamentos. A lei está sendo con-
testada na Justiça pelos indígenas.

TRF6 na segunda 
Ministros do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) vão se reunir pre-
sencialmente na próxima segun-
da-feira para definir as listas sobre 
a composição do Tribunal Regional 
Federal da 6.ª Região (TRF6).

As listas serão encaminhadas ao 
presidente da República para que 
bata o martelo acerca dos nomes 
que deverão compor a nova Corte 
de Justiça. A instalação do TRF-6 
acontecerá no dia 19 de agosto, 
em Belo Horizonte. 

Os cargos na nova Corte serão 
providos por desembargador re-
movido do TRF-1 e por mais 13 
magistrados de carreira da Justiça 
Federal da 1.ª Região, mediante 
promoção, sendo sete pelo cri-
tério de antiguidade e seis por 
merecimento.

Pastor estrela 
Cansado de sofrer pressões, o 

pastor Maurício dos Santos Bon-
fim partiu para a batalha judicial 
contra a Igreja Universal, que o 
obrigou a praticar vasectomia.

Segundo o pastor, quem rejeita 
a vasectomia é punido pela Igreja, 
que pode deportar o desobedien-
te até para fora do Brasil.

Processo movido por Bomfim 
cobra R$ 100 mil de indenização 
da Universal.

MPF aperta 
O MPF (Ministério Público Fe-

deral) está exigindo que a empre-
sa Nemus apresente títulos das 
áreas de terra que afirma possuir 
em Pauini, no Vale do Purus, Sul 
do Amazonas.

A empresa comercializa NFTs, 
tokens não fungíveis, que são 
certificados digitais sobre pro-
priedades  que, no caso da Ne-
mus, precisam ser melhor expli-
cadas ao MPF.

A Nemus diz ser dona de 41 mil 
hectares de floresta no Amazonas.

Wilson Lima vai a Brasília tratar 
da reconstrução da BR-319
O governador Wilson Lima (União Brasil) irá a Brasília na próxima segunda-feira (01/08) para tratar, 

com o ministro Marcelo Sampaio, da Infraestrutura, de questões pertinentes às etapas burocráticas a 
serem cumpridas até a concessão da licença de instalação, depois que o Ibama liberou a licença prévia 
para a reconstrução do Trecho do Meio da BR-319.

“Todos nós sabemos da importância estratégica da rodovia para o Amazonas e temos plena consciência 
de que o processo de licitação não se resolverá em sessenta dias, mas o ponto positivo é que avança-
mos muito para o processo de reconstrução da BR, o que certamente acontecerá em 2023”, diz Wilson.

Cada etapa burocrática demanda tempo, afirma o governador, que confirmou a visita a Manaus de 
Marcelo Sampaio no dia 01 de setembro.

À Polícia Federal que tem se mostrado atenta às incoerências do Planalto. 
Em pareceres enviados ao Congresso, a PF alertou para projeto de lei que 
flexibiliza a compra e o uso de armas de fogo. Segundo a PF, a proposta pode 
agravar a violência no país. O projeto altera o Estatuto do Desarmamento, 
já foi aprovado na Câmara, mas ainda não no Senado. Com relação a um 
dos trechos da proposta, a PF escreveu que o dispositivo poderia trazer de 
volta “uma situação caótica” no país, com potencial de “tornar muito piores 
os índices de criminalidade”.
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A policiais militares envolvidos com a criminalidade no AM. Na sexta-feira, 
um oficial e quatro soldados da PM foram presos durante a “Operação Espó-
lio”. A ação ocorre três meses após a “Operação Pundonor” que prendeu um 
tenente e três cabos . De acordo com o promotor Iranilson de Araújo Ribeiro, 
os presos nesta sexta são investigados por extorsão qualificada, restrição da 
liberdade, roubo e violação de domicílio e formação de quadrilha. Os mandatos 
de prisão, busca e apreensão tiveram parecer favorável da Auditoria Militar 
em razão dos fortes elementos probatórios.
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BR-319 sai das cinzas 

Editorial

DEMOCRACIA

ALGUMAS RECORDAÇÕES

O Wi-Fi não é muito confiável? A rede Powerline 
pode ser o que você precisa.

Desde quando foi inaugurada, em março de 1976, dizia-se 
que a BR3-19 seria a libertação do Amazonas e o seu grande 
salto rumo aos mercados do Sul e do Sudeste, e dali para 
os mercados internacionais. Com a Zona Franca de Manaus, 
o Governo Militar da época queria revolucionar e ocupar os 
estados do Norte do país a partir de um modelo que, baseado 
em incentivos fiscais, pudesse tornar pujante a região.

O sonho durou pouco, veio o fechamento da rodovia nos 
anos 80, veio o boicote deliberado à sua revitalização, de modo 
que os objetivos buscados pelos militares permanecem um 
desafio. Agora, sob o governo do presidente Jair Bolsonaro, 
a rodovia parece querer renascer das cinzas.

Na quinta-feira (28), o ministro da Infraestrutura, Marcelo 
Sampaio, anunciou a liberação, por meio do Ibama, da licença 
prévia que possibilitará a realização do processo licitatório, 
antes da concessão da licença de instalação para que seja 
iniciado o processo final de repavimentação do trecho central 
da BR, ou seja, o chamado Trecho do Meio, com pouco mais 
de 400 quilômetros.

Na próxima segunda-feira, o governador Wilson Lima via-
jará a Brasília para manter importante audiência com Sam-
paio, quando serão tratados assuntos pertinentes às etapas 
burocráticas que antecedem o processo propriamente dito 
envolvendo a repavimentação do polêmico trecho.

A população do Amazonas sabe que a repavimentação não 
acontecerá como em um passe de mágica, pelo que se prevê 
que o processo final só aconteça em 2023. Mas, vê-se que o 
governo Bolsonaro está tirando das cinzas a rodovia que volta 
a fazer toda a Amazônia Ocidental sonhar com um futuro digno.

“Não se pode deixar de cons-
tatar, com preocupação, que 
hoje – e não só no continente 
europeu – se verifica um re-
trocesso da democracia. Esta 
exige a participação e o en-
volvimento de todos e, con-
sequentemente, requer fadiga 
e paciência. É complexa, ao 
passo que o autoritarismo é 
despachado, e as garantias 
fáceis propostas pelos popu-
lismos aparecem tentadoras. 
Em várias sociedades, preo-
cupadas com a segurança e 
anestesiadas pelo consumis-
mo, o cansaço e o desconten-
tamento levam a uma espécie 
de «ceticismo democrático». 
Mas a participação de todos é 
uma exigência fundamental; e 
não só para alcançar objetivos 
comuns, mas porque respon-
de àquilo que somos: seres 
sociais, irrepetíveis e ao mes-
mo tempo interdependentes.” 
(Papa Francisco, Atenas, 2021)

Democracia vem do latim 
tardio democratia, e o latim 
herdou do grego demokra-
tía. Democracia é formada de 
duas palavras: demos+kratos. 
Demos significa povo, e kra-
tos força; e kratein é governar. 
Democracia tem o significado 
governo do povo, a força de 
um povo com seu modo de 
conviver como povo. Até pode-
ríamos dizer que é a autode-
terminação de um povo que é 
senhor de si mesmo (domínio). 
O poder é o povo! Povo não é 
uma palavra vazia, diz, expres-
sa as pessoas que formam a 
sociedade. Foge, portanto da 
compreensão de elite, de gru-
po, para expressar a totalidade 
das mulheres e homens que 
formam a sociedade. 

Faz-se necessário estar no 
movimento da reflexão, da dis-
cussão, do estudo, do debate 
quanto à democracia. Não só 
no tempo das eleições. Mes-
mo o receio de trazer à fala, 
à discussão a democracia é 
sinal da necessidade de envol-
vimento contínuo nos debates 
e reflexões. A sociedade toda 

deve estar envolvida nesse 
movimento! Não é privilégio 
ou poder de um grupo. Caso 
contrário corre-se riscos.

Risco do ceticismo em rela-
ção à democracia provocado 
pela distância das instituições, 
pelo medo da perda de iden-
tidade, pela burocracia. Risco 
de apropriação pela corrupção. 
Risco de dominação pela to-
mada de poder. Risco de tornar 
a política uma colonização de 
ideologias e interesses de gru-
pos, esquecendo da sociedade, 
do Povo. Mas especialmente  
o risco de perde o horizonte 
de toda a democracia: o bem 
comum de todos os cidadãos. 
“Fala-se muito de quem vai à 
esquerda ou à direita, mas o 
ponto decisivo é avançar e ir 
para a frente, quer dizer, ca-
minhar rumo à justiça social” 
(Alcide De Gasperi,1949). A de-
mocracia, governo do povo,

É a democracia que garante 
a diversidade cultural e racial, a 
liberdade religiosa e de culto. É 
o modo de ser da democracia 
que ajuda um país a ser país, 
nação, mas também estado. A 
democracia que é democracia 
integra a todos, não exclui nin-
guém. É o modo de ser povo, de 
organizar-se que exige a parti-
cipação de todos que formam 
um povo. Ela evita que uma 
pessoa ou grupo tome para si 
o poder de governar. Possibilita 
as relações entre os poderes 
para o bem do povo.

A fé ajuda a perceber a im-
portância da democracia e 
ousa oferecer fundamentos a 
serem continuamente refle-
tidos e discutidos. Melhor, a 
mulher de fé e o homem de fé, 
como seres sociais, oferecem 
sua contribuição para o forta-
lecimento da democracia. Par-
ticipar do debate, da reflexão 
em torno da democracia e as-
segurar a democracia, é tarefa 
dos seguidores e seguidoras 
de Jesus. A democracia jamais 
chega pronta. De geração em 
geração, estar no exercício da 
democracia. 

Fecho os olhos e na tela 
preta que vejo movo o 
mouse na direção contra 
o relógio e entro no site 
das recordações. Acom-
panhe-me nessa retros-
pectiva de um tempo fe-
liz, resumo escrito com 
giz nesse quadro-negro 
desta Cidade Sorriso, por 
onde vivi subindo e des-
cendo ladeiras no bairro 
da Cachoeirinha, de onde 
mudei para a Silva Ra-
mos, com escala na Luiz 
Antony. Lembro do pri-
meiro litro de leite que 
comprei, saindo sozinho 
de casa pela primeira vez, 
guardo com muita nitidez 
as linhas perfeitas com 
barrocas nas bochechas 
e olhos redondos pretos 
como Jaboticaba, uma 
cor branca quase azulada 
da minha primeira pro-
fessora Lucila, rainha de 
um conto de fadas. Na rua 
sem asfalto e nem calça-
das, peladas eram dispu-
tadas até em noite de lua, 
banhos de chuva molha-
vam o corpo da morena 
que de costas no quintal 
da casa se enxugava, na 
toalha branca se enrolava 
e desfilando na sua casa 
entrava. Roda pião bam-
beia pião, o coelho sai 
não sai, ele sempre saiu 
para as festas juninas e 
os bailes dos carnavais, 
os porres de lança per-

fume, o primeiro edifí-
cio construído e fechado 
por tapumes, começa a 
guerra dos perfumes que 
as meninas com charme 
ousam usar, elaboram-
-se estratégias para nos 
ônibus elas encontrar e 
nos colégios os meninos 
começam o “biocreme” a 
usar, basta apenas um 
pouquinho para as garo-
tas conquistar. Ah! Re-
cordações que me en-
laçam nesse espaço de 
tempo que escrevo sem 
brilho nem relevo pre-
ocupado apenas em lhe 
convocar. Fechem seus 
olhos se esse texto não 
consegue lhe agradar, 
busque no seu quadro-
-negro, bons momentos 
recordar. Um som de uma 
flauta me faz os olhos 
abrir e o que vejo agora 
me faz sorrir. É um garoto 
no circo sentado sobre a 
lona que irá lhe cobrir, 
toca Carinhoso com per-
feição, música maestro, 
pois esse momento é para 
rir e recordar. Hoje tem 
espetáculo, tem sim se-
nhor. É o circo da nossa 
vida “seu doutor”. As me-
ninas e meninos daque-
la rua, quase encantada, 
moram hoje na memória 
da minha alma, são luzes 
fortes nunca apagadas, 
algumas brilham lá no 
céu outras moram por 

perto com quem sempre 
encontro, uns com ca-
belos bancos outras com 
rugas pelos rostos, mas 
isso não importa, uso a 
chave da recordação para 
abrir uma porta e matar 
a sede dessa amizade 
nunca morta. Mas é de 
manhã, vem o sol está 
a brilhar... É o canto do 
Roberto Carlos no Pro-
grama Jovem Guarda no 
musical que inaugurou a 
TV Tupi, onde não tinha 
televisão em Manaus ,e 
quando chegava do Rio de 
Janeiro, juntava os ami-
gos e amigas para até 
com certa dose de artista, 
contava-lhes o que via 
naquela que era a grande 
descoberta, a Televisão. 
Naquela rua morava a 
minha vida e voltei de-
pois lá depois de alguns 
anos com tudo modifi-
cado. Nesse momento 
um celular toca, abro os 
olhos e vejo um palco, é 
um cego que grava ou-
tro comercial a câmera 
roda no seu entorno e 
um homem magro dirige 
a cena até a exaustão. 
Lembro-me da frase final 
“pois é bem melhor ser 
feliz vendo tudo”, com a 
permissão dos queridos 
leitores, mas nesse meu 
final a frase é, “pois, é 
bem melhor ser feliz re-
cordando tudo”.

O Wi-Fi nem sempre fun-
ciona como esperado e não 
é sua única opção de rede. A 
Ethernet fornece as melho-
res velocidades, mas parece 
feia coberta de dispositivos 
e correndo ao longo de tá-
buas de chão. É aí que entra 
a Powerline. 

A rede Powerline é uma tec-
nologia que fica entre com 
e sem fio. Em vez de lan-
çar dados de rede no ar ou 
através de cabos espalhados 
ao longo de rodapés, ele usa 
a fiação elétrica existente 
em uma casa ou escritório. 
Ele também suporta a maior 
distância dos três, embora o 
desempenho dependa mui-
to da fiação elétrica geral e 
dos dispositivos que puxam 
a energia.

O conceito não é nada novo. 
A Linha de Assinante Digital, 
ou DSL, usa o fio telefônico 
existente para levar a conec-
tividade à Internet para uma 
casa ou escritório. Isso é feito 
pela transmissão de dados em 
uma frequência mais alta do 
que o serviço telefônico.

No caso do Powerline, a 
energia CA é transferida a 
50Hz ou 60Hz, dependendo 
do seu sistema elétrico. O 
Powerline transmite dados 
entre 2 MHz e 86 MHz, mas 
ignora as frequências basea-
das em energia.

A ideia aqui é fornecer 
conectividade de rede para 
dispositivos fora do alcance 
Wi-Fi sem envolver cabos 
Ethernet em toda a casa ou 
escritório. A velocidade geral 
normalmente não correspon-
de à rede com fio e, em alguns 
casos, às conexões Wi-Fi. Mas 

o que a Powerline oferece 
pela rede sem fio é estabili-
dade e menos latência, já que 
a tecnologia não está lutando 
com sinais de interferência.

Recomendações de linha de 
energia

• Compre pelo menos uma 
Powerline de 1.000 Mbps, se 
puder. Você deve obter o do-
bro da velocidade que obtém 
com o Powerline de 500Mbps. 
Adaptadores que reivindicam 
2.000 Mbps já estão disponí-
veis, e são mais rápidos, mas 
mais caros. Como a velocidade 
é o que você procura, pode 
valer a pena pagar o extra 
por isso.

• Se você usa Wi-Fi em casa 
e seu roteador está escondido 
de onde você normalmente 
acessa o Wi-Fi, então use uma 
Powerline Wi-Fi que configu-
rará um novo ponto de acesso 
Wi-Fi onde você mais precisar. 
O novo hotspot Wi-Fi é muito 
menos restrito do que um 
quarto e vários andares de 
distância.

• Se os seus dispositivos 
suportarem WiFi 6, escolha 
um modelo Powerline Wi-Fi, 
como o Devolo Magic 2 WiFi 
6, que possa corresponder ao 
seu potencial.

• Considere a aparência. 
Pode parecer vão, mas você 
provavelmente não quer uma 
coisa gigante e feia saindo de 
uma tomada na sua sala de es-
tar. Se você pode escondê-lo, 
então tudo bem. Se estiver à 
vista, você pode preferir algo 
menos intrusivo.

• Se você não tiver tomadas 
de energia, considere uma com 
uma passagem que permita 

conectar outro plugue através 
do adaptador Powerline.

• Quantas portas Ethernet 
você precisa na segunda sala? 
Minha configuração domés-
tica requer pelo menos dois 
e, de preferência, três. Mi-
nha TV inteligente Samsung 
precisa de um para iPlayer, 
Netflix, YouTube e Amazon 
Prime Video. Minha caixa Sky 
Q precisa de um para TV de 
recuperação. E às vezes eu 
posso querer os downloads 
mais rápidos possíveis no meu 
laptop. Meu termostato inte-
ligente também gostaria de 
estar no térreo, e isso tem um 
gateway Ethernet. A maioria 
dos adaptadores Powerline 
vem com apenas uma porta 
Ethernet, o que é bom se você 
precisar apenas de uma ou 
estiver feliz em trocar os ca-
bos pelo dispositivo que você 
precisa a qualquer momento. 
O TP-Link AV1000 (modelo 
TL-PA7027PKIT) tem duas 
portas e passagem, assim 
como o Devolo Magic 2. O 
TP-Link AV1300 TL-PA8033P 
tem três.

• Escolha um adaptador com 
portas Gigabit Ethernet. Não 
fará nenhuma diferença, a 
menos que seu computador 
e roteador também sejam Gi-
gabit Ethernet, mas se forem, 
é melhor ficar com a versão 
mais rápida. Você pode usar 
Gigabit com sistemas mais 
lentos, pois eles são compa-
tíveis com versões anteriores. 
Você simplesmente não verá 
nenhum benefício de veloci-
dade. Se você usar Ethernet 
10/100 com um sistema Giga-
bit, será vinculado ao proto-
colo mais lento.
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 O prefeito de Manaus, David Almeida, 
afirmou, na última sexta-feira, (29), que 
não irá poupar esforços para transfor-
mar a capital amazonense em referência 
mundial na pesca esportiva. A declaração 
foi feita durante encontro com o pesca-
dor profissional e apresentador de te-
levisão, Nelson Nakamura, um dos prin-
cipais nomes da modalidade no Brasil.

“Lançamos um dos maiores eventos 
de esporte de aventura, o ‘Manaus 
Adventure’, que irá impulsionar o tu-
rismo esportivo e de aventura na nossa 
região. Dentro desse programa, temos 
a pesca esportiva. Sabemos o potencial 
da modalidade e o quanto ela gera de 
recursos para o nosso estado. Agora, a 
Prefeitura de Manaus está investindo 
no turismo de pesca para que possa-
mos transformar a nossa cidade na 
‘Meca’ da pesca esportiva”, enfatizou 
Almeida.

A realização da 1ª edição da Copa 
Brasil de Turismo de Pesca Esportiva 
foi um dos temas em destaque durante 
o encontro. O evento, que faz parte 
do projeto de turismo esportivo “Ma-
naus Adventure 2022”, será a maior 
programação de esporte de aventura 
integrado no coração da Amazônia, de 
14 a 16 de outubro. O lançamento oficial 
aconteceu na última quarta-feira (27), 
no complexo turístico Ponta Negra, na 
zona Oeste.

Além da pesca esportiva, o “Manaus 
Adventure 2022” contará ainda com 
a 1ª edição do Circuito Internacional 
de Natação em Águas Abertas; a 1ª 
edição do Jungle Adventure Sport; a 
8ª edição do Torneio Esportivo Amigos 
do Tarumã e a 1ª edição do Manaus 
Kid’s Adventure.

O prefeito David Almeida destacou 
também que outros projetos, como a 
construção do Mirante da Ilha de São 
Vicente e o Parque Rosa Almeida En-
contro das Águas serão atrações que 
ajudarão a atrair os olhares do mundo 
para Manaus.

“Estamos investindo em várias ações 
que irão impulsionar o turismo na 
nossa cidade. Esses pontos que iremos 
começar a entregar já no próximo ano 
serão importantes para que o turista 
venha conhecer a nossa cidade e te-
nha opções de lazer. Nosso projeto 
irá proporcionar que esses visitantes 
contemplem o Encontro das Águas 
do ponto mais bonito, que é no par-
que projetado pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer, e possa ver o pôr do sol do 
Mirante que será construído no Centro. 
Iremos disponibilizar a possibilidade 
dele se conectar com a nossa natu-
reza”, salientou Almeida.

A reunião teve a participação do 
diretor-presidente da Fundação Mu-
nicipal de Cultura, Turismo e Eventos 
(Manauscult), Alonso Oliveira, e da 
diretora de Turismo da pasta, Oreni 
Braga.

David Almeida pretende 
transformar Manaus na 
capital da pesca esportiva 

O Ministério da Economia emitiu pa-
recer favorável ao pedido de ga-
rantia efetuado pelo Governo do 
Amazonas à União para contratar 

operação de crédito internacional no valor 
de U$ 80 milhões junto ao Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID). Os 
recursos são para a execução do Progra-
ma Social e Ambiental de Manaus e Interi-
or (Prosamin+).  

Em comunicado enviado nesta sexta-feira 
(29) à Secretaria de Estado de Fazenda do 
Amazonas (Sefaz), a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), órgão do Ministério da Eco-
nomia, informa que o Estado “cumpre os 
requisitos prévios para a contratação”.

O novo Prosamin+ está sendo executado 
pela Unidade Gestora de Projetos Especiais 
(UGPE)  e vai realizar obras de requalifi-
cação urbanística, que inclui saneamento 
básico, drenagem urbana, moradia, mobili-
dade urbana e tratamento de áreas de risco 
socioambiental em um trecho do Igarapé do 
Quarenta, entre as comunidade da Sharp, no 
bairro Armando Mendes, zona leste e   Ma-

Projeto do Prosamin+ 
foi lançado em julho 
de 2021

Prefeito se reuniu com gestores de turismo 
da capital 

Ministério da Economia emite 
parecer favorável ao Prosamin+
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Operação de crédito internacio-
nal é no valor de U$ 80 milhões 
junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) 

naus 2000, no Japiim, zona sul.
De acordo com o coordenador da UGPE, 

engenheiro civil Marcellus Campêlo, o pare-
cer da STN significa que o Estado tem saúde 
financeira para contrair o empréstimo com o 
aval da União, já que se trata de uma ope-
ração de crédito internacional.  “É mais uma 
etapa cumprida no processo  de contratação 
em que a STN atesta o cumprimento pelo 
Estado de limites e condições para contrair 
o financiamento junto ao banco credor, no 
caso o BID. O processo está agora na PGFN 
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 
que vai fazer seu parecer, juntar com a minuta 
do empréstimo e enviar para o gabinete Civil 
da Presidência da República que, por sua 
vez,  solicitará ao Senado Federal autorização 
para a contratação da operação de crédito e 
contragarantia”, explicou.

Segundo Campêlo, o processo está dentro 
do cronograma que prevê para a primeira 
semana de setembro a assinatura do contrato 
entre o Governo do Amazonas e o BID.

Enquanto segue com os trâmites burocrá-
ticos do contrato, que já está aprovado no 
BID, a UGPE obteve do governador Wilson 
Lima autorização para iniciar a fase de obras 
e do reassentamento, com recursos próprios, 
da contrapartida do Estado, ou que serão 
compensados depois pelo banco.

O valor da operação de crédito é de U$ 80 
milhões e a contrapartida do Governo do 
Estado é de U$ 34,3 milhões.
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Pesquisa Datafolha di-
vulgada nesta semana 
(29) mostra que 73% dos 
entrevistados acredi-
tam que há corrupção 

no governo do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) – 19% responde-
ram que não há corrupção, e 8% 
não souberam responder. A cor-
rupção, no entanto, é apontada 
como o maior problema do Brasil 
por apenas 3% dos eleitores. 

Em levantamento do Instituto 
Datafolha divulgado há dois me-
ses, 70% disseram que havia atos 
de corrupção no governo, 23% que 
não e 7% não souberam responder.

De acordo com a pesquisa, o 
índice de pessoas que acreditam 
haver corrupção é maior entre os 
jovens (86%) e entre quem reprova 
o governo Bolsonaro (94%).

Por outro lado, entre os elei-
tores do presidente, 49% dizem 
que não há corrupção. Entre os 
que aprovam a gestão do presi-
dente, 51% acrediram não haver 
atos corruptos. 

A pesquisa também questio-
nou os eleitores sobre qual o 
maior problema do Brasil: 20% 
responderam que é a saúde. Em 
seguida vem economia (13%), de-
semprego (10%), fome e miséria 
(10%), inflação (9%), educação 
(9%) e violência urbana (6%).

A pesquisa ouviu 2.566 eleito-
res de 183 municípios brasileiros 
nesta quarta e quinta-feira. A 
margem de erro é de dois pontos 
para mais ou para menos.

Intenções de votos
Na quinta-feira, o Datafolha di-

vulgou levantamento sobre a cor-
rida ao Planalto. O ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apa-
rece com 47% das intenções de 
votos na eleições de outubro, 18 
pontos à frente do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que tem 29%.  

Em relação à pesquisa Data-
folha anterior, publicada em 23 
de junho, Bolsonaro subiu um 
ponto, e Lula permaneceu com 
o mesmo percentual.

Em terceiro lugar, aparece o ex-
-governador de Ceará Ciro Gomes 
(PDT), com 8%, mesmo patamar 
da pesquisa anterior. Simone Te-

DIvuLGAçãO

bet (MDB)tem 2%, e André Jano-
nes (Avante), Pablo Marçal (Pros) 
e vera Lúcia (PSTu) aparecem 
com 1% cada. votos em branco e 
nulos somam 6% e não sabem/
não opinaram, 3%. 

A pesquisa foi a primeira após o 
lançamento oficial das principais 
candidaturas e também a primei-
ra após o Congresso aprovar um 
grande pacote de auxílios sociais, 
que ainda parece não ter se refleti-
do positivamente para Bolsonaro.

Considerando apenas os votos 
válidos – que excluem brancos/
nulos – Lula aparece com 52%, 
e poderia já vencer no primeiro 
turno. Bolsonaro registra 32% dos 
válidos. O terceiro colocado, Ciro 
Gomes, aparece com 9%.

Em um eventual segundo turno, 
Lula venceria com 55% dos votos, 
contra 35% de Bolsonaro. Entre os 
entrevistados, 7% disseram que não 
votariam em nenhum dos dois can-
didatos, e 2% se mostraram indeci-
sos. No levantamento anterior, de 
junho, Lula venceria por 57% a 34%.

Em um cenário entre Lula e Ciro, 
o ex-presidente venceria por 52% 
a 33%, com 14% de votos nulos ou 
brancos e 2% de indecisos. 

Em uma disputa com Bolso-
naro, Ciro venceria com 51% dos 
votos contra 38% do atual presi-
dente. Brancos e nulos somariam 
10% e indecisos, 2%. 

Rejeição de Bolsonaro
Segundo o Datafolha, 53% dos 

eleitores não votariam de forma 
alguma em Bolsonaro – de longe 
a maior rejeição entre todos os 
candidatos. Lula registra 36% de 
rejeição, e Ciro Gomes (PDT), 25%.

O atual presidente também 
voltou a registrar maus índices 
de aprovação do seu governo. 
Em outra pesquisa Datafolha 
divulgada na quinta-feira, 45% 
dos entrevistados reprovaram 
o governo. Segundo o instituto, 
esse é o pior desempenho de 
um candidato à reeleição a esta 
altura do mandato desde que 
a possibilidade de um segundo 
mandato consecutivo no Execu-
tivo foi criada, em 1997. Apenas 
28% dos brasileiros aprovam o 
governo Bolsonaro.

José Trintin Jr.

Datafolha mostra que 
índice é maior entre jo-
vens (86%) e entre quem 
reprova a gestão do pre-
sidente (94%)

Datafolha: 73% avaliam 
governo Bolsonaro corrupto

chapa de lula

O atual presidente também voltou a registrar maus índices de aprovação do seu governo

A vida contemporânea é, 
sem sombra de dúvida, uma 
experiência de luta contra o 
tempo, acúmulo de tarefas, 
incontáveis deslocamentos 
pela cidade, busca constante 
por melhoria das condições 
econômicas, sociais e edu-
cacionais enfim, uma corrida 
interminável que exige de-
masiadamente do corpo e da 
mente ocasionando o chama-
do estresse que nada mais 
é do que uma resposta às   
elevadas exigências impostas 
pelo mundo atual.

 Estresse é definido como um 
conjunto de reações físicas ou 
mentais em resposta ao de-
sequilíbrio do organismo po-
dendo ter uma característica 

interna ou externa destacando 
entre as alterações mais co-
muns, a ansiedade, distúrbios 
do sono, cansaço constante, 
medos disfuncionais, redução 
da capacidade de memória, 
dores musculares, alterações 
pressóricas, palpitação cardí-
aca entre outros tantos sinto-
mas encontrados.

 Todas as situações que en-
volvem estresse ativam nosso 
cérebro liberando hormônios 
tal como o cortisol e inúme-
ras complicações podem ad-
vir, a sua exposição prolon-
gada sugere o aparecimento 
de grande parte de doenças  
físicas e mentais reduzindo a 
imunidade e trazendo como 
consequência susceptibilida-

de a infecções.
 A meditação proporciona o 

controle do estresse e a conse-
quente diminuição deste fator 
tem papel importantíssimo em 
nossa saúde do curto ao longo 
prazo tendo eficácia compro-
vada na melhoria da comu-
nicação entre as áreas cere-
brais e no equilíbrio hormonal 
trazendo grandes benefícios 
tais como blindar o organismo 
contra infartos, diabetes, de-
pressão, hipertensão e as mais 
variadas versões de câncer.

   Para iniciar na eficaz prática 
meditativa sugerimos reservar 
um tempo para si mesmo (1 ou 
2 x ao dia) um tempo para rela-
xar, acalmar a mente, controlar 
a respiração e os pensamentos 

em um ambiente confortável 
e tranquilo, que este momen-
to do dia seja uma experi-
ência de prazer, de descanso 
e até mesmo autoconheci-
mento, autocuidado e cone-
xão com as emoções vividas  
no dia à dia.

A prática meditativa pode 
ser feita isoladamente obser-
vando-se que na execução da 
jornada diária de meditação é 
necessário promover a paci-
ência e a disciplina onde em 
um período de 15 a 30 minutos, 
em local tranquilo, escolhendo 
uma posição confortável (uma 
postura que permita o máximo 
relaxamento) haja uma aten-
ção especial à respiração com 
uma profunda inspiração se-

guida de uma expiração lenta, 
gradual e relaxante. Importan-
te destacar que durante este 
exercício se faz necessário ter 
um foco para manter a atenção 
plena.

Com toda certeza através 
da disciplina em integrar a 
meditação na agenda diária 
os benefícios cerebrais apare-
cerão com o evidenciado au-
mento do córtex pré-frontal, 
aumento das ondas gama no 
cérebro e impressionante di-
minuição de pensamentos ne-
gativos, estresse, ansiedade e 
medos, tornando o praticante 
de meditação mais relaxado e 
tranquilo promovendo, desta 
forma, uma experiência de vida 
de saúde e felicidade

ESTRESSE E PRÁTICAS MEDITATIVAS

Alckmin é 
confirmado 
vice 

O PSB aprovou hoje (29) 
a coligação com o PT nas 
eleições deste ano. Na 
convenção partidária, re-
alizada em Brasília, o par-
tido também aprovou o 
nome de Geraldo Alckmin 
como candidato a vice-
-presidente da República, 
na chapa com Lula (PT). 
Alckmin se filiou ao PSB 
em março deste ano, já 
em meio a negociações 
avançadas com Lula para 
compor a chapa. Na sema-
na passada, o PT já havia 
oficializado a chapa em sua 
convenção partidária.

Adversário político de 
Lula em eleições passa-
das, Alckmin agora se junta 
ao petista em uma chapa 
considerada improvável 
há alguns anos. Em seu 
discurso na convenção do 
PSB, o ex-governador de 
São Paulo teceu várias 
críticas ao atual governo 
e afirmou que uma futura 
gestão de Lula será dife-
rente. “O Brasil terá um 
novo comando, o Brasil 
terá um novo governo. E, ao 
contrário atual, o governo 
Lula trará responsabilida-
de, planejamento, previsi-
bilidade. Trará de volta a 
confiança e a segurança. 
É a esperança que se re-
aliza, é a realidade que se 
aproxima de um futuro que 
está cansado de esperar”.

Presente na convenção, 
Lula exaltou o seu vice-
-presidente na chapa. “A 
experiência do Alckmin e 
a minha experiência vão 
significar a mais impor-
tante revolução pacífica 
neste país. Primeiro por-
que conhecemos tudo por 
dentro e por fora. Segun-
do, porque já sabemos 
como funciona o emara-
nhado da burocracia”. Lula 
também defendeu a volta 
do crescimento do Brasil. 
“Esse país só vai ter jei-
to se voltar a crescer. Se 
voltar a crescer, vai gerar 
emprego, o PIB [Produto 
Interno Bruto] vai cres-
cer e nós vamos ter que 
distribuir renda, porque 
o povo pobre precisa ter 
oportunidade nesse país”.

Especialista em Psicologia Positiva 
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O Papo Franco desta se-
mana recebe o Pré-can-
didato ao Senado Coronel 
Menezes (PL). Ele co-
mentou sobre a disputa 
nas eleições, segurança 
do pleito, sua proximida-
de com Bolsonaro e Zona 
Franca de Manaus

Nesta edição de “Com a Pala-
vra”, a equipe do Em Tempo 
conversou com o Coronel Me-
nezes (PL), que é candidato ao 

Senado Federal. Durante a entrevista, 
Menezes falou sobre sua relação com 
o Presidente da República Jair Bolso-
naro, assim como os planos para as 
eleições deste ano. Também defendeu 
o modelo Zona Franca de Manaus, e o 
seu fortalecimento.

Primeiramente eu gostaria que o 
senhor comentasse um pouco sobre 
as eleições deste ano. O que o motiva 
a se eleger para o Senado Federal?

Bem, eu sou amazonense, nasci aqui 
na cidade de Manaus, no bairro da 
Cachoeirinha. Estudei praticamente a 
minha adolescência toda em colégio 
militar. Sou filho de pastor, meus pais 
são pessoas muito simples, e no co-
légio militar eu aprendi a disciplina, a 
valorizar a família, e muita coisa boa. 
Após isso eu passei 30 anos no Exér-
cito Brasileiro. Então, como você muito 
bem colocou, tive a oportunidade de 
trabalhar fora do país por pelo menos 
quatro vezes. Na ONU, em Nova Iorque, 
e em Washington

Também trabalhei no exército ame-
ricano, e eu passei 30 anos servindo ao 
meu país, indicado pelo Exército Brasi-
leiro, sempre dentro do critério da meri-
tocracia. Após isso, fui superintendente 
da SUFRAMA e, agora, eu acredito que 
eu estou apto para servir ao povo do 
Amazonas como representante que 
tem acesso e a proximidade com o 
Governo Federal, que tem o devido 
preparo, e a minha carreira, pratica-
mente um pouco da minha biografia, 
como você falou. A minha formação 
acadêmica me credenciou para isso, 
então se essa for a vontade do povo 
do meu estado, eu estou e aqui com 
essa responsabilidade de fazer essa 
interface entre o Estado do Amazonas 
e o Governo Federal.

O senhor tem uma relação muito 
próxima com o presidente Jair Bol-
sonaro. Como o senhor encara a re-
lação do presidente com o processo 
eleitoral? O senhor confia nas urnas 
eletrônicas?

Olha, essa situação das urnas é uma 
situação que está sendo muito debati-
da, e discutida. Lamentavelmente, esse 
é o processo que nós temos hoje no 
Brasil, de não termos uma auditoria 
aberta e transparente. O voto é secreto, 
mas a apuração é pública, ela tem que 
ser transparente. Nesse nosso proces-
so, somente 3 países do mundo fazem 

DIVULGAÇÃO
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Menezes afirma que o modelo Zona Franca deve ser fortalecido 

como o Brasil, então a gente tem que 
refletir sobre isso daí.

Então, o que eu desejo é exatamente 
o seguinte, que o povo vá no dia das 
eleições, para as ruas, vestido de verde 
e amarelo, e que realmente a gente 
possa mostrar para o mundo a gran-
deza que é o Brasil e a firmeza que nós 
temos no nosso processo democrático. 
Agora essa situação das urnas serve 
para reflexão do nosso povo.

O senhor saiu do partido patriota 
e, atualmente, é o pré-candidato ao 
Senado Federal pelo Partido Liberal. 
O que o levou a integrar essa sigla?

Muito bem, eu estava como supe-
rintendente da SUFRAMA e a política 
entrou na minha casa com a minha filha 
mais velha. Ela sempre gostou muito 
de política, inclusive vem agora como 
pré-candidata a deputada estadual e, 
naquele momento, desde os anos de 
2015 e 2016, esses movimentos to-
dos de diretas e de direitas, a direita 
sempre participou, e ela se filiou ao 
partido Patriotas e foi presidente do 
Patriotas Mulher.

Eu na condição de pai nem pensava 
em ingressar na política. Para ajudá-la, 
eu me filiei também. Por isso, como eu 
estava filiado ao Patriotas, ao sair da 
Suframa, eu concorri, eu tinha todas as 
condições para concorrer à Prefeitura 
de Manaus. O que me levou a mudar de 
partido foi exatamente o fato do pre-
sidente Bolsonaro, esse alinhamento 
que você acabou de falar.

Eu conheço o presidente a 40 anos, 
dito por ele também, e para ser coe-
rente com as nossas convicções, em 
dezembro de 2020, ao término do 
processo eleitoral da prefeitura, eu 
tive uma reunião com o presidente, 
naquele momento, quero deixar claro, 
ele me disse três cosas: primeiro, que 
eu seria o candidato dele ao senado 
no ano de 2022, então hoje eu estou 
na condição de pré-candidato. Ele me 
disse que o projeto político dele para 
o Amazonas era eleger um senador e 
dois deputados federais, pelo menos 
isso, e que eu iria coordenar a cam-
panha dele no Estado do Amazonas a 
presidente da república, juntamente, 
com o presidente do partido. Então, o 
que me levou a mudar de partido, foi 
exatamente esse alinhamento e essa 
diretriz que eu recebi do presidente 
no final do processo eleitoral de 2020.

Recentemente, o seu partido, o PL, 
fez uma união federativa com o partido 
União Brasil, que é o partido do gover-
nador Wilson Lima. Há a possibilidade 
de uma mudança para o cargo de 
vice-governador ao lado de Wilson?

Olha, eu aprendi, no pouco tempo 
que eu estou na política, que na po-
lítica até elefante voa. Então, o nosso 
projeto, como eu acabei de falar, eu e 
o presidente acordamos isso lá no final 
do ano de 2020, esse é o projeto prin-
cipal, é que a gente venha a concorrer 
ao Senado Federal. Porém, até o dia 5 
de agosto, onde vai ocorrer, realmente, 
a efetivação de tudo, eu estou à dis-
posição do meu partido, para aquilo 
que for melhor somar e melhor para 
o meu estado. Mas o nosso projeto é 
que a gente venha concorrer para o 
Senado Federal.

que estava em alguns estados prati-
camente R$ 8, por exemplo, aqui no 
estado do Amazonas, ela está na faixa 
R$ 5,80. Então isso é um ganho muito 
grande, então fruto do trabalho do 
Governo Federal e da sensibilidade 
que o presidente Bolsonaro tem nesse 
momento em que a economia está 
sendo retomada.

Agora, falando um pouco sobre a 
questão da segurança pública em áre-
as de difícil acesso, como por exemplo 
o Vale do Javari, onde, recentemente, 
foi o palco de um crime bárbaro, quais 
as suas propostas para frear essas 
ações criminosas?

Olha, Fernanda, a gente não pode 
ser demagogo. Eu sou amazonense, 
então, o que acontece é o seguinte, a 
Amazônia ela é um continente. O crime 
foi bárbaro, mas ele acontece, lamen-
tavelmente, quase que tem uma certa 
rotina. Está crescendo muito o tráfico 
na área, principalmente, nesse eixo aí 
do Vale do Javari, do Alto Solimões, com 
piratas. Apesar de esse crime ser bárba-
ro, a gente tem que analisar, porque da 
maneira que se coloca, para mídia fora, 
tem um outro entendimento. Primeiro 
que a Amazônia ela é ela é um conti-
nente. O Amazonas é um continente. 
A gente não chega no Vale do Javari 
como a gente sai daqui e entra ali em 
um bairro e sai.

Tem todo um contexto, uma logística. 
Ela é muito difícil. E o que que acontece? 
A essência desse crime bárbaro foram 
coisas pequenas. Tinha um ou outro 
ali, eu não sei se foi jornalista ou indi-
genista, são dois atores ali. Um entrou 
em conflito com uma liderança local, 
e essa liderança resolveu se vingar. E 
é exatamente isso, só que no meio do 
nada, no meio da Amazônia, e deu no 
que deu.

Então, para a solução dessa proble-
mática, tem que haver sim uma conju-
gação e união de esforços do Governo 
Federal, do Governo Estadual e tam-
bém lá na ponta da linha do Governo 
Municipal. Além dessa parte da sinergia 
entre os três entes governamentais nós 
temos também que ter um trabalho de 
tecnologia da informação muito grande 
e com isso, com certeza, com essa si-
nergia a gente vai mitigar essa situação.

Então, a gente tem que defender 
esse modelo, porque uma coisa é ver-
dade: nos próximos 15 e 20 anos é daí 
que ainda vem o nosso pão de cada 
dia, porém, nós não podemos fechar a 
porta para o turismo. Há a necessidade 
para fortalecer o Polo Industrial de 
Manaus de um polo petroquímico. Nós 
não podemos abrir mão do pescado, o 
setor primário, e o manejo florestal.  Já 
falei do turismo, da nossa bioeconomia, 
e também das riquezas que tem no 
interior do Amazonas. Fazendo dessa 
maneira, e construindo outros vetores 
econômicos que são complementa-
res a economia, nós estaremos sim, 
fortalecendo sim o Polo Industrial de 
Manaus.

A cidadão Ana Caroline pergunta: 
candidato, qual a sua visão com relação 
à baixa do combustível e o cenário que 
se encontra hoje?

Obrigado, Ana Caroline pela sua per-
gunta. O que você está assistindo foi 
um pacote de medidas que o governo 
do nosso presidente Bolsonaro tomou 
em aliança com o Congresso Nacional. 
Ou seja, eu estive recentemente na 
convenção do PL e vi o presidente 
Bolsonaro agradecendo pessoalmen-
te ao presidente da câmara Arthur 
Lira, porque ele entendeu que isso era 
viável, esse pacote que está inserido. 
Não só o combustível, como outras 
coisas também, dentre eles o aumento 
do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 
600 reais.

Mas, o combustível hoje, não só ele, 
como alguns outros itens, eles subiram 
no mundo todo. Não é exclusividade do 
Brasil. Nós temos que entender que o 
contexto que nós vivemos hoje é de 
um retorno da pandemia. Esse retorno 
afetou o Brasil, como afetou grandes 
potências econômicas que no passado 
não tinham inflação de dois dígitos e 
hoje têm.

E o que que o presidente fez? Ele 
levou, para facilitar ainda mais a vida 
do brasileiro, que fosse reduzido esse 
preço da gasolina colocando um teto 
limite de 18%. Pasme, a esquerda votou 
contra. Os políticos lá no congresso do 
PT do PSOL, de todos esses partidos 
de esquerda votaram tudo contra. Isso 
tem que ser falado e dito. Então, essa 
medida foi muito positiva. A gasolina 

Agora, se na última hora, o partido 
achar melhor que eu venha para uma 
outra função, acima, abaixo não, por-
que abaixo está fora de cogitação, eu 
estou à disposição do partido.

O senhor passou mais de 30 anos 
servindo ao exército e, durante essa 
sua trajetória, quais foram os maio-
res aprendizados que o senhor busca 
trazer para o meio político?

A pergunta é muito interessante, 
gostei muito dela. No exército, a gente 
tem uma coisa das forças armadas, 
quando a gente fala de exército, que eu 
também vim de lá, mas aqui eu quero 
representar a marinha e a aeronáutica 
também, as forças armadas. Primeira 
coisa o patriotismo, lamentavelmente 
a nossa classe política cria uma narrati-
va para o povo de que está defendendo 
uma causa pública, mas a nossa classe 
política que domina o estado do Ama-
zonas há 40 anos ela se locupleta muito 
na parte individual. Então, está faltando 
patriotismo para essa velha política, e 
esse atores. Então, você me perguntou 
e vou te dizer: a gente pensar mais 
efetivamente na causa pública, deixar 
de lado os interesses pessoais, que é 
a fome de poder, como tem alguns 
atores políticos hoje no estado que eles 
planejam, e eles dizem que querem 
ser ‘’isso’’, querem ser ‘’aquilo’’, e quem 
atravessar na frente deles, eles tiram 
do jogo. Então, isso não é uma pessoa 
pública, isso é de uma pequinês, uma 
mesquinhes muito grande, querer im-
por à vontade por meio da força, como 
é que acontece hoje aqui no estado 
do Amazonas. Então, o exército me 
ensinou a ser patriota, e a fortalecer 
ainda mais a família. O Brasil é um país 
conservador, é um país cristão, e isso 
nós temos que fortalecer: a família, o 
respeito às pessoas e às diferenças. 
Acho que a terceira coisa que eu queria 
falar, que me traz a vida pública, e que 
a gente tem que fazer, é a parte do 
respeito e a meritocracia.

A cidadã Rita de Negreiros Xavier 
pergunta: eu queria saber do candi-
dato, o que ele tem em mente para a 
melhoria da Zona Franca de Manaus 
e para o povo da cidade?

Agradeço a sua pergunta. Em pri-
meiro lugar, a Zona Franca de Manaus, 
que hoje é o único modelo e vetor 
econômico que nós temos, e eu fui 
superintendente da Zona Franca de 
Manaus, da Suframa, e posso falar 
abertamente: primeiramente, esse 
modelo foi criado por nós, militares. 
Porque os militares têm a visão de 
futuro, e têm projetos que duram por 
um longo tempo. Não são projetos 
de governo, e sim de estado. Então, 
esse modelo foi criado por nós, e ele 
é o único que perdura até hoje. Com 
certeza, a nossa principal missão no 
congresso é defender esse modelo, 
mas é defender esse modelo de uma 
maneira diferente, que essa classe po-
lítica que está aí nos dominando há 40 
anos fala. Ela simplesmente falou que 
vai defender o modelo, e apagou para 
o resto, apagou para o interior, apagou 
para outros vetores econômicos que 
representam e que são o potencial do 
nosso estado.
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‘Apuração tem que ser transparente’, 
diz Menezes sobre eleições

Coronel Menezes
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Em ano de eleições, natural-
mente campanhas políticas 
costumam usar de diversos 
artifícios visuais para fixar a 

imagem dos candidatos na mente 
do eleitor. No entanto, algumas 
práticas propagandísticas são proi-
bidas por lei, como a distribuição de 
adereços pelo o candidato durante 
o período de campanha. Conforme 
especialistas, a lei é fundamental 
para tornar o processo eleitoral 
justo entre os candidatos.

De acordo com o art. 39, é proibida 
a confecção e distribuição de bens ou 
materiais, no decorrer da campanha 
eleitoral, que tragam algum tipo de 
benefício para o eleitor. Adereços 
como camisetas, brindes, canetas, 
chaveiros e bonés não podem ser 
doados por candidatos.

Outro caso, no qual não há a distri-
buição efetiva e direta do candidato, 
mas há a permissão dele no favore-
cimento, também não é permitido 
pela legislação eleitoral. Conforme 
a advogada especialista em direito 
eleitoral, Maria Benigno, a prática 
é identificada, por lei, como uma 
conquista ilegal de votos.

“Então, na prática, o candidato, 
partido, coligação ou federação 
não podem distribuir brindes a 
eleitores, como camisetas, bonés, 
chaveiros e, bens que possam con-
figurar vantagem a eleitor e se o 
fizerem configura captação ilegal 
de votos”, explicou a advogada.

Já o art. 27, por sua vez, diz 
que “Qualquer eleitor poderá rea-
lizar gastos, em apoio a candidato 
de sua preferência, até a quantia 
equivalente a um mil Ufirs, não su-
jeitos a contabilização, desde que  
não reembolsados”.  

Segundo Maria, quando o eleitor 
capta recursos próprios, sem a in-
fluência de qualquer candidato, para 
produzir, confeccionar e distribuir 
esses adereços, no valor de até mil 
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), 
a prática se torna legal. A advogada 
também ressalta que o eleitor tam-
bém não pode pagar pelo material e 
entregar ao candidato.

“O eleitor pode, ele próprio, man-
dar fazer camiseta, boné e adesivo, 
desde que respeitando, no caso de 
adesivos, as placas, e os limites de 

César Gomes

DivUlGAçãO

Algumas práticas propa-
gandísticas são proibidas 
por lei, como a distribui-
ção de adereços pelo 
candidato durante o pe-
ríodo de campanha

Distribuição de adereços políticos 
pode ser considerada crime  
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O manauara Francisco de Souza vende toalhas de lula e Bolsonaro na rotatório do Eldorado, Zona Centro-Sul

tamanho permitidos. Desde que 
esse material, por ele pago, não 
seja entregue ao candidato, para 
não configurar doação omitida na 
prestação de contas”, afirmou.

Já no dia da votação, caso o eleitor 
queira expressar sua opinião política, 
por meio de camisetas, bonés ou 
outros tipos de materiais, a lei per-
mite a prática. Porém, é preciso ter 
cuidado para que a manifestação não 
ultrapasse a escala individual.  Além 
disso, a advogada ressalta que o cabo 
eleitoral também pode usar a cami-
seta ou boné com o nome e número 
do partido para quem trabalha.

“O eleitor pode usar e, inclusive, 
dirigir-se ao seu local de votação 
com algum tipo de sinalização de 
sua preferência, desde que seja ma-
nifestação individual e silenciosa, 
para não configurar boca de urna, 
que é considerada propaganda ir-
regular no dia da eleição”, alertou 
a advogada.  

A advogada Maria Benigno tam-
bém destaca que a punição para 
aqueles que desobedecerem às 
regras são variadas, desde de apli-
cações de multas até a cassação 
do mandato.

“A punição para quem realiza a 
propaganda antecipada é multa, que 
pode ser dobrada em caso de reinci-
dência. O candidato que for flagrado 
distribuindo brindes em troca de 
voto no período entre o registro e a 
data da eleição está sujeito à pena 

de cassação e multa”, explicou.

Implementação e importância
As normas sobre os adereços du-

rante a campanha fazem parte da 
lei das Eleições, implementada há 
mais de 25 anos no país, em 1997. De 
acordo com a advogada Maria Benig-
no, ao longo dos anos, a lei já passou 
por inúmeras mudanças, inclusive 
sendo adicionada, em 2006, a regra 
referente aos brindes e camisetas.

“A importância da lei é trazer 
regras, impor limites e definir res-
ponsabilidades e sanções de modo 
que todos saibam antecipadamen-
te como o jogo pode ser jogado”, 
disse Maria.

Segundo o supervisor de propa-
ganda eleitoral do Tribunal Regional 
Eleitoral (TER), Rui Melo, as normas 
a respeito do uso e da distribuição 
de adereços são primordiais para o 
funcionamento das eleições.

“Sem regras, a campanha eleitoral 
poderia se tornar uma verdadeira 
baderna, comandada por aqueles 
candidatos com poder aquisitivo 
maior. Uma captação desenfreada 
de votos ilícitos, principalmente da-
queles eleitores menos esclareci-
dos”, declarou.

Igualdade
O deputado federal Bosco Saraiva 

analisa como positiva a norma que 
proíbe a distribuição de adereços 
em campanha eleitoral. Para ele, 

a norma torna o processo eleitoral 
mais “limpo”.

“A regra eleitoral que impediu a 
oferta de vantagem ao eleitor tam-
bém proibiu a distribuição de blusa, 
bonés e outros brindes, e isso deixou 
as campanhas mais limpas, portanto, 
a regra se fez positiva para o processo 
eleitoral brasileiro”, apontou.

Conforme o deputado estadual 
Dermilson Chagas (Republicanos), a 
regra é fundamental para trazer mais 
igualdades entre os candidatos que 
vão disputar o pleito. Dessa forma, o 
candidato precisa seguir alternativas 
legais para conseguir disputar os vo-
tos contra os concorrentes.

“Na realidade, o objetivo disso é 
que o candidato tenha o poder de 
convencimento com o povo e, fale 
das suas propostas, de seus projetos, 
do que que ele quer fazer pela socie-
dade. Agora dar brindes, dar bonés, e 
camisas, é abuso, e mostra que uma 
pessoa tem mais condições que as 
outras”, destacou.

Vendas
O Em Tempo foi às ruas de Manaus, 

na última semana, para acompanhar a 
movimentação na venda de adereços 
com os nomes, números de partidos 
e até mesmo com o rosto dos candi-
datos destas eleições.

Entre os materiais com destaque 
nas vendas do comércio na capital 
amazonense, há a busca por toalhas 
estampadas com os rostos de políti-

cos, mais precisamente, com a figura 
do ex-presidente luiz inácio lula da 
Silva (PT), e o atual líder do executivo 
Jair Messias Bolsonaro (Pl).

Os rostos dos dois candidatos ao 
cargo de presidente da república 
aparecem com mais frequência nas 
toalhas estampadas, em relação aos 
seus adversários na corrida eleitoral, 
justamente por serem a preferência 
da população neste pleito. Dessa for-
ma, os próprios vendedores optam 
em comprar e revender apenas as 
toalhas com o rosto deles.

O comerciante Francisco de Souza 
observou a falta de diversidade de 
toalhas com o rosto de outros polí-
ticos, ao encontrar em uma loja ape-
nas as toalhas de lula e Bolsonaro. 
interessado pelo retorno da venda 
das toalhas, também resolveu entrar 
no negócio. Assim, adquiriu algumas 
unidades com o objetivo de revender. 

Em seguida, montou seu negócio 
de vendas de toalhas com o rosto 
de lula e Bolsonaro na rotatória do 
El Dorado, na Zona Centro-Sul de 
Manaus. Ao Em Tempo, o vendedor 
disse que a toalha mais vendida por 
ele, é a estampada com o rosto do 
ex-presidente.

“Comprei porque a loja não vendia 
de outros candidatos. A que mais 
vende é a do lula, a do Bolsonaro 
também sai, mas a que sai mesmo 
é a do lula”, disse o comerciante.

Francisco, de 66 anos, trabalha há 
nove anos com a venda de diversos 
produtos variados, como pupunha, 
castanha e água em Manaus. Po-
rém, este ano se interessou pela 
popularidade na venda das toalhas 
estampadas por lula e Bolsonaro.

Conforme o comerciante, a venda 
de toalhas estampadas com candi-
datos é inédita, e não viu essa procura 
de toalhas em eleições passadas.

“Comecei esse ano, porque nas 
eleições anteriores não tinha [a ven-
da de toalha com estampa de polí-
ticos]. isso apareceu agora, e é uma 
novidade”, disse o comerciante.

Conforme o levantamento rea-
lizado pelo instituto de Pesquisas 
Sociais, Políticas e Econômicas 
(ipespe), divulgado nesta segunda-
-feira (25), lula aparece em pri-
meiro com 44% das intenções de 
voto. logo atrás, em segundo lugar, 
Bolsonaro possui 35%.

O levantamento reflete o cenário 
de político que o país se encontra: 
a alta preferência entre lula e Bol-
sonaro. Esse fenômeno também 
alcança outras facetas do cotidiano, 
como o sucesso da venda de toa-
lhas com estampas de candidatos 
às eleições. A capital amazonense 
segue a mesma tendência de outras 
cidades do país, em que as ruas e 
lojas são invadidas pela venda de to-
alhas verde-amarela ou vermelhas. 

 No dia da votação, caso o eleitor queira expressar sua opinião, por meio de camisetas, bonés ou outros tipos de materiais, é permitido
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Prefeitura anuncia leilão 
do Edifício-Garagem
O valor inicial definido 
para a venda do Edifí-
cio-Garagem é de R$ 
5.374.351,00. O leilão 
acontece em 12 de se-
tembro, diz o edital

Foi publicado no Diário Oficial 
do Município (DOM) o aviso 
e edital de Leilão Público, 
nas modalidades presencial 

e eletrônica, do Edifício-Garagem 
e um outro terreno. O leilão será 
realizado no dia 12 de setembro, 
às 10h (horário de Manaus), no au-
ditório do Mercure Manaus Hotel, 
na avenida Mário Ypiranga Mon-
teiro, nº 1.000, bairro Adrianópolis, 
Zona Centro-Sul, e por meio do 
endereço eletrônico: www.norte-
leiloes.com.br. 

O valor inicial definido para a 
venda do Edifício-Garagem é de R$ 
5.374.351,00 e de R$ 698.040,99 
para o terreno. A venda dos imóveis 
foi autorizada pelas Leis Munici-
pais nº 2.189 de 28/12/2016 e nº 
2.701 de 06/11/2020, e irá consi-
derar quem oferecer maior lance.

A divulgação foi feita na quinta-
-feira (28), visando à venda dos 
dois bens imóveis pertencentes 
ao Poder Executivo e o proces-
so será conduzido pela Secretaria 
Municipal de Administração, Pla-
nejamento e Gestão (Semad).

O link para a consulta a maiores 
informações sobre o processo é 
https://bit.ly/leilaogarajao.

O Edifício-Garagem estava de-
sativado há mais de cinco anos, 
não tendo nenhuma funciona-
lidade. “O ‘Garajão’ já não tinha 

ALDEMiR biSPO

O Edifício-Garagem estava 
desativado há mais de cinco 
anos, não tendo nenhuma 
funcionalidade

Corpo que boiou e sumiu à 
noite aparece de dia em igarapé

Queimado, corpo é 
encontrado no ‘Bariri’

Luana Lima

Por estar em um local de difícil acesso, as equipes andaram por cerca de 800m

   Luana Lima

O corpo de um homem, 
até o momento não iden-
tificado, que desapareceu 
na noite da quinta-feira 
(28) após boiar em um iga-
rapé, foi encontrado em 
outro ponto deste mes-
mo igarapé, na tarde desta 
sexta-feira (29). O córrego 
fica na avenida Natan Xa-
vier, no bairro Novo Aleixo, 
Zona Norte de Manaus.

De acordo com as infor-
mações dos policiais mi-
litares da 27º Companhia 
interativa Comunitária 
(Cicom), um morador de 
rua que passava pelo local 
avistou o corpo boiando 
na região do igarapé, que 
fica dentro de uma área 
de mata de difícil acesso.

Ainda conforme as infor-
mações, após encontrar o 
corpo, o morador de rua 
pediu para moradores do 
local acionarem a equi-
pe policial. Ao chegar, os 

agentes constataram o 
fato e comunicaram os 
órgãos competentes 
para as investigações.

A vítima do sexo 
masculino traja-
va uma blusa na cor 
preta e uma bermuda 
jeans com pequenas 
estampas vermelha 
e branca. O corpo já 

estava em estado 
avançado de decom-
posição, e nele havia 
várias perfurações, de 
forma que somente a 
equipe de perícia po-
derá identificar qual 
material foi utilizado 
para matar o homem.

Devido à dificuldade 
de acesso ao local, foi 

necessário que os mo-
radores abrissem cami-
nho na mata para que 
as esquipes realizassem 
o resgate. Os bombeiros 
andaram cerca de 800 
metros até chegar à área 
para resgatar o corpo.

O corpo foi entregue 
para a equipe do instituto 
Médico Legal (iML). 

   Suyanne Lima

O corpo de um homem 
foi encontrado boiando, 
na manhã desta sexta-
-feira (29), por volta das 
7h30, no igarapé de uma 
área conhecida como 
“bariri”, no bairro Presi-
dente Vargas, Zona Sul 
de Manaus.

De acordo com teste-
munhas, a vítima estava 
despida e com marcas 
de queimaduras no peito, 
indicando uma possível 
tentativa de carboniza-
ção. O corpo já estava em 
estado de decomposição 
e com odor forte.

No local da ocorrência, 
nenhum familiar compa-
receu para reconhecer o 
homem. O corpo foi res-
gatado pela equipe do 
Corpo de bombeiros do 
Amazonas (CbM-AM) e 
levado para o instituto 
Médico Legal (iML), onde 
deve passar por exame 
de necropsia, que apon-
tará a causa da morte

As circunstâncias do 
caso e a possível autoria 
do crime serão investiga-
das pela Delegacia Espe-
cializada em Homicídios 
e Sequestros (DEHS).

Acidente
Dois homens identifi-

cados como bruno Ama-
rante Franca e Neivaldo 
Repolho Marinho, de 26 
anos, morreram na ma-
nhã desta sexta-feira 
(29), durante um grave 
acidente de trânsito na 
avenida Curaçao, no bair-
ro Nova Cidade, na Zona 
Norte de Manaus.

De acordo com infor-
mações de um motorista 
de aplicativo, de 38 anos, 
que preferiu não se iden-
tificar, os dois homens 
estavam em uma moto-
cicleta descendo no sen-
tido Centro-bairro em 
alta velocidade quando 
perderam o controle do 
veículo e colidiram con-
tra uma árvore no can-
teiro central.

nA zonA norte nA zonA sul

mais utilidade e identificamos 
que não seria viável economica-
mente para a prefeitura a manu-
tenção dessa estrutura. Diante 
desse quadro, o prefeito David 
Almeida orientou que buscásse-
mos os meios legais para a venda 
não só desse imóvel, mas também 
de um terreno”, explica o titular 
da Semad, Ebenezer bezerra.

leilão
Poderão participar do leilão e 

oferecer lances verbais e eletrô-
nicos as pessoas físicas e jurídicas, 
inscritas no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), ob-
servadas as exigências do edital.

Estarão impedidos de participar, 
direta ou indiretamente, do leilão, 
servidores/empregados e mem-
bros da Prefeitura de Manaus; 
pessoas físicas e jurídicas que dei-
xaram de cumprir suas obrigações 
em hastas ou leilões anteriores; 
pessoas naturais menores de 18 
anos não emancipadas; o leiloeiro 
público oficial e membros de sua 
equipe; os absolutamente e rela-
tivamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil 
sem representante ou assistente 
legalmente constituído, confor-
me previsto nos artigos 3º e 4º 
da Lei nº 10.406 de 2002 (Código 
Civil brasileiro); consórcios; que 

tenham em seu quadro emprega-
dos menores de 18 anos efetuan-
do trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre ou, ainda, empregados 
com idade inferior a 16 anos efe-
tuando qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos; e pessoas físicas ou 
jurídicas impedidas de licitar e 
contratar com a administração.

De acordo com o edital, caberá a 
quem arrematar os imóveis arcar 
com todas as despesas neces-
sárias à lavratura da escritura e 
registro, inclusive a obtenção de 
guias, declarações e documen-
tos exigíveis, com o consequente 
pagamento de taxas, impostos, 

emolumentos e registros, entre 
outras cláusulas.

os lotes
O terreno localizado na rua be-

lém, bairro Adrianópolis, tem área 
total de 1.853,00 metros quadra-
dos, perímetro de 157,80 metros 
lineares e está desocupado.

O outro, localizado na avenida 
Floriano Peixoto, nº 134, esquina 
com as ruas Mundurucus e Quin-
tino bocaiúva, no Centro, onde 
está o Edifício-Garagem, ocupa 
área 1.306,33 metros quadrados e 
área construída total de 13.524,22 
metros quadrados, e também 
está desocupado.
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De acordo com a sexólo-
ga amazonense, Natalia 
Lima, o orgasmo libera 
uma inundação de hor-
mônios de bem-estar. 
Prática também é impor-
tante na terceira idade 

Maiara Ribeiro

O orgasmo é a sensação al-
cançada no momento má-
ximo de prazer e excitação, 
com alteração de estado 

de consciência e bem-estar, acom-
panhado por sintomas físicos. O 
detalhamento é da fisioterapeuta 
pélvica e sexóloga, Natalia Lima. 
Neste dia 31 de julho, o Dia Mundial 
do Orgasmo traz à tona o problema 
de disfunção sexual que muitas 
pessoas têm para alcançar o ápice 
do prazer sexual.

O dia dedicado ao clímax do pra-
zer sexual surgiu em 1999, depois 
que donos de algumas lojas britâ-
nicas de acessórios sexuais incita-
ram um debate sobre o problema 
que muitas pessoas tinham para 
chegar ao ápice e convidaram o 
público para uma roda de conversa. 
O problema existe até os dias atuais 
e muitas pessoas ainda enfrentam 
as mesmas dificuldades por não 
procurar ajuda.

O que é orgasmo?
Conforme explica a amazonense 

ISTOCK

Dia Mundial do Orgasmo: 
prática produz benefícios

Para especialistas, o orgasmo deve ser buscado em toda relação. Prática é fundamental para liberação de hormônios de bem-estar

Natalia Lima, o orgasmo tem quatro 
fases, sendo elas: desejo provocado 
por estímulos sensoriais provocan-
do alterações psicológicas e fisioló-
gicas; em seguida vem a excitação, 
como consequência da estimulação 
sexual (à medida que a estimulação 
aumenta, aumenta também a ex-
citação e surgem outras respostas 
físicas). Com o aumento do ritmo da 
respiração e dos batimentos cardí-
acos, ocorrem contrações rítmicas 
dos músculos da região pélvica onde 
se chega ao clímax; e por último, a 
resolução (durante esta fase, todas 
as alternativas ocorridas na fase de 
excitação iniciam um processo de 
inversão, recuperando o seu estado 
de repouso).

Benefícios à saúde
A sexóloga explica que o or-

gasmo faz bem para a saú-
de, pois ajuda a aliviar dores 
físicas, como as dores menstru-
ais ou até mesmo enxaquecas.                                                                                                    
“Ter uma vida sexual saudável au-
menta a nossa confiança ao ex-
perimentar satisfação e controle 
do próprio prazer. Ter um orgasmo 
libera uma inundação de hormônios 
de bem-estar na corrente sanguí-
nea, o que pode fazer você se sentir 
mais feliz, mais calma e menos 
estressada”, informa. 

A médica tira as dúvidas de pes-
soas que afirmam sentir sonolência 
após o sexo. “Além de melhorar o 
sono, muitas pessoas acham que 
o orgasmo as deixa sonolentas, e 
é por isso que pode ser um ótimo 
complemento para o seu compor-

tamento na hora de dormir”, conta.
De acordo com Natalia Lima, exis-

tem hormônios responsáveis pelo 
prazer e um dos principais se chama 
oxitocina, também conhecida como 
“hormônio do amor”, pois facilita o 
afeto, amor e apego pelo parceiro. 
Além deste, também há a dopami-
na, que desencadeia sentimentos 
intensos de prazer e desejo. Outros 
hormônios desencadeiam sensação 
de euforia, reduzem o estresse e tra-
zem satisfação, como a serotonina, 
endorfinas e prolactinas.

Sexo na terceira idade
Assim como os jovens, pessoas 

da terceira idade também precisam 

do sexo para melhorar o humor, a 
saúde e garantir maior expectativa 
de vida, segundo o cardiologista 
Euler Ribeiro. O médico afirma ainda 
que o sexo na terceira idade e, con-
sequentemente, o orgasmo, ajuda 
esse grupo a evitar a depressão. 

“O orgasmo repetido liberando en-
dorfina, você nunca cai em um pro-
cesso depressivo e longe de perder 
a memória também. Então, no Dia 
Mundial do Orgasmo [orienta-se] 
estimular as pessoas de idade tardia 
a procurar [o orgasmo] que é uma 
algo fantástico do ponto de vista da 
relação humana”, relata o médico.

Ribeiro garante que o sexo na 
terceira idade assegura uma saúde 

saudável, pois os órgãos são inte-
grados. “A endorfina é antioxidante, 
evita a morte celular e desacelera 
o envelhecimento”.

Euler Ribeiro orienta os idosos 
a ter uma vida sexual ativa e se 
houver dificuldades em atingir o 
clímax sexual, deve-se procurar aju-
da de um especialista. Um desses 
pontos de buscas é a policlínica 
especializada para atender idosos 
na Fundação Universidade Aberta 
da Terceira Idade (Funati). O serviço 
é público e gratuito e fica localizado 
na avenida Abraso, 30411, no bairro 
Santo Antônio, ao lado do centro 
Magdalena Arce Daou. Funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
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Fernanda Lopes

A desigualdade social é um problema 
que agrava questões de marginalização. 
Importantes aliadas no combate à ques-
tão, as Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP) desempenham um 
papel importante e são uma peça fundamental na 
mudança dessa realidade no Amazonas.

Fundada há 12 anos no município de Mana-
capuru (distante 98 quilômetros de Manaus), a 
Associação Instituto Samaúma (ASSIS) surgiu com 
o propósito de atuar em favor da população menos 
favorecida do município no interior do Amazonas. 

O projeto nasceu fruto do trabalho voluntário do 
trio composto por Nayluce de Lima Pereira, que 
ocupa o cargo de diretora-presidente; a diretora 
vice-presidente Sheila Cristina Ramos e Silva; e a 
diretora financeira Catarina da Silva Eleulério. Elas 
investem em pequenos projetos e ações sociais 
por acreditar que podem contribuir com a queda 
das desigualdades sociais.

A organização atua em todo o município de Ma-
nacapuru, inclusive na área rural, onde conta com 
400 agricultores cadastrados. Em breve, a ASSIS 
vai receber triciclos para ajudar no escoamento 
da produção, fruto de uma Emenda Parlamentar 
concedida pela deputada estadual Alessandra 
Campêlo (PSC). Devido à dificuldade de transporte, 
a associação regularmente atende no Bairro da 
Correnteza, onde está a sede.

“Somos três amigas que decidiram abrir o ins-
tituto para melhorar a vida de muitas pessoas. 
No começo era algo pequeno e, ao longo desses 
12 anos, as ideias e os projetos foram amadu-
recendo. Infelizmente, ainda não temos muita 
ajuda financeira, mas esse ano conseguimos duas 
emendas parlamentares: uma para a compra da 
nossa nova sede e outra voltada para a zona rural. 
Em Manacapuru, no bairro da Correnteza, temos 
300 famílias cadastradas e na zona rural temos 
400 cadastrados”, destacou a diretora-presidente 
Nayluce Pereira.

Com mais 300 famílias cadastradas e outras 400 
na zona rural do município, desde a fundação, os 
projetos e ações desenvolvidos pela associação 
sempre tiveram como foco a educação inclusiva, 
a redução de preconceitos, da violência contra 
as mulheres e das minorias, além da construção 
da paz social. Os projetos oferecem acolhimento, 
escuta qualificada, trabalho multidisciplinar e em 
rede como valores fundamentais.

A Samaúma realiza um trabalho de apoio psi-
cossocial à população de Manacapuru, por meio 
do qual faz encaminhamentos para capacitações, 
emprego, atendimento psicológico, além de rodas 
de conversa para fortalecimento de vínculos afeti-
vos e encaminhamentos a rede de apoio, imbuídos 
no compromisso de promover a autonomia e a 
independência financeira.

Conforme Nayluce de Lima, a maior dificuldade 
enfrentada para seguir com os projetos da asso-
ciação é a situação financeira.

“Embora tudo pareça tão perfeito, nossa maior 
dificuldade ainda é a financeira. Mas você pode 
ter certeza, toda dificuldade nos motiva ainda 
mais e desistir jamais será uma opção, seguiremos 

ARquIvO PESSOAL

Os projetos e ações desenvolvi-
dos pela ASSIS sempre tiveram 
como foco a educação inclusiva, 
a redução de preconceitos, da 
violência contra as mulheres e 
das minorias

ARquIvO PESSOAL

A associação regularmente atende no Bairro da Correnteza, onde a está a sede da ASSIS

com muita fé em Deus de que a fase mais difícil 
já passou e que estamos no caminho certo. Aju-
dar as pessoas atendidas pelo instituto e vê-las 
mudarem de vida é o que nos faz acreditar que 
o melhor sempre chega”, declarou.

Nayluce recorda que perdeu o marido para o 
coronavírus (Covid-19), que era também um dos 
maiores contribuintes financeiros da Samaúma. 
“No ano passado enfrentamos o maior problema 
das nossas vidas que foi a Covid-19. Fiquei 18 dias 
entubada, passei 30 dias na uTI, meu esposo 
faleceu e ele era que nos ajudava muito finan-
ceiramente”, lembrou.

No entanto, a diretora pontua o apoio oferecido 
pelo Governo do Amazonas como crucial para o 
bom desenvolvimento do trabalho da associação. 
Reconhecida pela Secretaria de Estado de Justiça, 
Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em 2022, 
a Samaúma foi aprovada em um edital para o 
“Mesa Brasil Sesc”, rede nacional de bancos de 
alimentos que atua contra a fome e o desperdício. 
O instituto ainda se candidatará em dois editais 
da Secretaria de Estado da Produção Rural do 
Estado (Sepror) para o recebimento de alimentos.

Título
Em 2022, a Associação Samaúma foi certificada 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), após o crescimento do trabalho 
exercido. Atualmente, a associação conta com 
uma filial em Lagoinha, localizada no município 
de Paraipaba, no Estado do Ceará, em um es-
paço cedido pelo Centro Cultural de Lagoinha. 
Inaugurada em outubro de 2021, o instituto está 
em hiato em busca do apoio da comunidade e de 
novos parceiros.

“Era um sonho antigo meu e do meu marido, 
estive lá depois que ele faleceu e resolvi con-
versar com alguns moradores como a Jordânia, 
que hoje é que cuida das coisas por lá e o sonho 
foi acontecendo e fizemos a abertura da firma e 
uma Festa do Dia das Crianças para comemorar, 
foram 150 crianças. Agora estamos parados lá, 
resolvemos arrumar a casa aqui para depois par-
tir para lá. Mas temos duas parcerias, uma para 
dar aulas de ballet e outra para dar jiu-jitsu, são 
voluntários”, disse.

Projetos da ASSIS
Ao longo do ano, a organização realizou traba-

lhos de apoio por meio de rodas de conversa para 
fortalecimento de vínculos afetivos e fortaleci-
mento da rede de apoio voltada à comunidade 
LGBTqIA+, com o compromisso de promover a 
autonomia e a independência financeira da po-
pulação residente no município de Manacapuru.

Além disso, a associação desenvolve o “Projeto 
Mulher de Coragem”, que abrange mulheres em 
vulnerabilidade social e vítimas de violência do-
méstica e para tocar o projeto estamos contando 
com doações de amigos, parceiros e pessoas 
interessadas em ajudar.

O instituto também busca parcerias e aguarda 
editais para a implementação do projeto “De Boa 
na Escola”, sendo um projeto de Justiça restaura-
tiva e a construção de círculos de paz na escola. 
visa o ensino da compreensão das diferenças, 
discussão sobre a violência velada ou explicita, 
além de buscar formas de soluções compartilha-
das para os conflitos.

“Esse projeto é uma de nossas paixões e 
será desenvolvido com os adolescentes que 
comentem atos infracionais, que serão enca-
minhados pela vara Infracional. Todos precisam 
de ajuda no exercício de conviver, todos podem 
se beneficiar com a mudança de olhar e com 
a escuta diferenciada e, para isso, precisamos 
ter facilitadores dessas práticas na escola, o 
que certamente trará grandes benefícios para 
a comunidade”, afirmou.

Associação Samaúma atua para 
vulneráveis de Manacapuru
Fundada há 12 anos na “Prince-
sinha do Solimões”, a Associa-
ção Instituto Samaúma ajuda a 
população menos favorecida do 
município. Mais de 700 famílias 
estão cadastradas, atualmente, 
no projeto social

ARquIvO PESSOAL
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as primeiras doses da vacina 
contra a varíola dos macacos 
(monkeypox, em inglês) desti-
nadas ao Brasil deverão chegar 

em setembro, informaram na última 
sexta-feira (29) o secretário-executivo 
do Ministério da Saúde, Daniel Pereira, 
e o secretário de vigilância em Saúde 
da pasta, arnaldo Medeiros. Cerca de 
20 mil doses desembarcarão no país em 
setembro; e 30 mil, em outubro.

apenas profissionais de saúde que 
manipulam as amostras recolhidas de 
pacientes e pessoas que tiveram contato 
direto com doentes serão vacinados. o 
esquema de vacinação será feito em 
duas doses, com intervalo de 30 dias 
entre elas. 

a aquisição será feita por meio de con-
vênio com a organização Pan-americana 
da Saúde (opas) porque a empresa di-
namarquesa produtora da vacina não-
-replicante não tem escritório no Bra-
sil nem pretende abrir representação  
no país. 

“Existe um pedido da opas para a 
aquisição de 100 mil doses de vacinas 

Doses serão para profissio-
nais de saúde e quem teve 
contato com doente

Vacinas contra varíola dos macacos 
devem chegar em setembro

para as américas. Dessas 100 mil doses, 
50 mil serão adquiridas pelo Ministério 
da Saúde”, detalhou Medeiros.

os secretários do Ministério da Saú-
de concederam, nesta tarde, entrevista 
coletiva para explicarem as ações da 
pasta, no dia da inauguração do Centro 
de operação de Emergência (CoE), que 
coordenará os trabalhos de monitora-
mento e de combate à doença. 

Segundo o secretário de vigilância Sa-
nitária, o ministério informou que não 
haverá campanha de vacinação em mas-
sa porque não existe recomendação da 
organização Mundial de Saúde (oMS). 

“a oMS não preconiza uma vacinação 
em massa, então a gente não está falando 
de uma campanha de vacinação como 
falávamos para a covid-19. São vírus 
absolutamente distintos, é uma clínica 
absolutamente distinta, um contágio ab-
solutamente diferente, uma letalidade 
diferente. São doenças absolutamente 
distintas”, justificou. 

Embora, neste primeiro momento, o 
Brasil compre as doses de uma empresa 
dinamarquesa, Medeiros não descartou 
a possibilidade de que, no futuro, o 
Ministério da Saúde compre doses do 
instituto Butantan ou do laboratório de 
Manguinhos, da Fundação oswaldo Cruz, 
caso essas unidades produzam algum 
imunizante não-replicável contra a varí-
ola dos macacos e caso haja necessidade.

12 País/Mundo

Doses serão para profissionais de saúde e quem teve contato com doente
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dos grãos usados na fabricação da 
ração, da variação do mercado finan-
ceiro, preço dos combustíveis, dos 
fertilizantes e também da procura do 
produto pelos consumidores. A pecu-
ária extensiva, que consiste na criação 
do gado a pasto em grandes áreas, 
ocupando latifúndios e propriedades 
familiares, é uma das mais afetadas.

Apesar de o valor do produto na-
turalmente subir na entressafra, que 
ocorre entre abril e junho, outros 
pontos impactaram ainda mais no 
preço da bebida recentemente. 

“Nesse período de entressafra do 
leite houve problemas metereológi-
cos, como as friagens que reduziram 
os pastos onde o boi come. Uma boa 
parte dos produtores que trabalham 
com pecuária extensiva tiveram esse 
pasto reduzido por conta de geadas 
que queimaram o pasto obrigando-
-os a migrar para a ração. A ração 
está com o preço acima do mercado 
porque o próprio mercado de grãos 
aumentou significativamente, além 
dos suplementos, dos fertilizantes e 
o próprio combustível importante na 
questão logística da cadeia do leite. 
Tudo isso contribuiu para esse preço 

       Fernanda Lopes

Afetando diretamente o con-
sumo da população brasi-
leira, o tradicional leite – 
considerado um dos itens 

essenciais no café da manhã na mesa 
das famílias – parece ser o vilão da 
vez na lista do supermercado. Pres-
sionada pelo aumento na bebida 
láctea, a população do Amazonas 
tem buscado novas alternativas para 
substitui-lo.

O preço do leite, que já está bas-
tante alto, deve sofrer um novo re-
ajuste em agosto. De acordo com 
a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas, o aumento acumulado 
do longa vida nos últimos 30 dias já 
chegou a quase 20%. A disparada 
do preço do leite, que teve alta de 
41,76% em 12 meses no país, ampliou 
o número de alimentos de segunda 
linha oferecidos nas prateleiras dos 
supermercados.

A economista Denise Kassama 
pontua que a alta no preço do leite 
afeta o mercado dos laticínios como 
um todo, visto que o preço de queijos, 
iogurtes, requeijão, manteiga, mar-
garina, dentre outros derivados do 
leite, são afetados por essa variação 
e influencia no chamado “custo final” 
do produto oferecido ao mercado 
consumidor. Usando como exemplo 
a própria vivência, Kassama que no 
período de um mês já sentiu o au-
mento de 25% no valor do leite.

“Geralmente eu compro eu com-
pro leite para a minha casa naquela 
caixa onde vem 16 unidades de leite. 
A última vez que eu fiz isso foi no 
início de junho e eu paguei algo em 
torno de R$5,50. Esse mês fui no 
supermercado para renovar a mi-
nha caixa de leite e você não acha 
por menos de R$ 6,50, mostrando 
um aumento aí de 25%. Segundo 
o IPCA, o aumento do leite longa 
vida foi de 22% e quando sobe o 
preço do leite também afeta no 
valor dos seus derivados como o 
queijo, o requeijão, o iogurte e tudo 
acaba subindo proporcionalmente. 
Na economia nada é isolado e tudo 
tem a ver com tudo”,disse.

Conforme a economista, no caso 
do leite, os custos dependem muitas 
vezes de fatores climáticos, do preço 

O preço do leite disparou, 
com alta de 41,76% em 12 
meses no país

que a gente está vendo nos super-
mercados de Manaus”,destacou.

Com um preço mais em conta, um 
produto semelhante ao leite tem 
ganhado as prateleiras dos merca-
dos. Gerado na produção de queijo, 
o soro de leite tem sido a aposta do 
comércio como uma opção inferior 
e mais barata para substituir o leite. 
Matéria-prima para alimentos lác-
teos, como bebidas e alguns tipos 
de whey protein, o soro de leite não 
apresenta contraindicação, mas não 
substitui o consumo do leite por 
apresentar perda de nutrientes em 
relação ao produto original.

“Tudo isso acaba impactando na 
mesa do amazonense. Com o leite 
nesse valor, acaba desestimulando 
o consumo porque renda do ama-
zonense já está bastante reduzida e 
corroída pela inflação. A população 
acaba migrando para alguns sub-
produtos do leite que não são tão 
nutritivos, mas já são distribuídos 
pelo mercado. Esses fatores acabam 
comprometendo a dieta do amazo-
nense”, ressaltou.

De acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU), o Brasil voltou 

ao Mapa da Fome em 2022, visto 
que o percentual de brasileiros que 
não têm certeza de quando vão 
fazer a próxima refeição está acima 
da média mundial. Um país entra 
no Mapa da Fome quando mais de 
2,5% da população enfrentam falta 
crônica de alimento e a fome crônica 
no Brasil já ultrapassa a média global 
atingindo agora 4,1%.

“Mais uma vez isso nos empur-
ra para o Mapa da Fome Além de 
ter que correr atrás de osso de boi 
porque a carne está muito cara, ago-
ra temos que ir no açougue atrás 
do leite que é mais barata e não é 
tão nutritivo. Mas enfim, entre pas-
sar fome e encher o bucho, né? O 
amazonense está ‘enchendo o bucho’ 
da pior maneira possível, compro-
metendo inclusive a saúde alimentar 
das próprias famílias”, complementou  
Denise Kassama.

Para quem atua no setor o cenário 
é ainda mais frustrante. Dono do 
mercadinho Baratão do Educandos, 
localizado na capital amazonense, 
Sidney Ricardo Teles destaca que o 
aumento nos valores do leite tem 
afetado tanto os consumidores 

Com um preço mais em conta, um produto semelhante ao leite tem ganhado as prateleiras dos mercados

quando os revendedores.
“As vendas do produto caíram mui-

to e com a menor procura houve a 
interferência direta da questão da 
validade do produto que rodaria bem 
antes, demorou a vender e ficaram 
próximos da validade. Com isso tive-
mos que diminuir as margens para 
tentar forçar a venda e a gente ain-
da não conseguiu adequar o preço 
real, até hoje ainda não estamos 
trabalhando com a margem exata 
de lucro”,pontuou.

O empresário alerta ainda que a 
população tem escolhido leites mais 
baratos acreditando que por possu-
írem rótulos e formatos de embala-
gens similares aos leites e derivados 
já conhecidos dos consumidores, no 
entanto são misturas lácteas que 
contam com fórmulas diferentes. 

“Em primeiro instante, a alterna-
tiva buscada pelo público foi pe-
los leites mais baratos onde eles 
são ‘lesados’ pois não se atentam 
para o fato que existem misturas, 
ou seja leites modificadas que, 
na verdade, são misturas lácteas 
e eles acabaram indo para esse  
caminho”, finalizou. 

Preço do leite dispara e consumidores 
buscam novas alternativas no AM

Fametro oferece curso de primeiros socorros para professores
Divulgação

Curso será oferecido a partir do mês de agosto

A Fametrotec, núcleo de cursos 
técnicos profissionalizantes da Fa-
metro, oferece, a partir da próxima 
segunda-feira (1), o curso de pri-
meiros socorros para professores 
das instituições de ensino público 
e privado de educação básica. 

Segundo a diretora do núcleo, 
Joelma Albuquerque, a capacitação, 
regulamentada pela Lei Lucas, é 
essencial para momentos de emer-
gência no ambiente escolar.

“Com o advento da Lei Lucas é 
obrigatório que todos os professo-
res da educação básica que atuam 
com crianças tenham conhecimen-
to de primeiros socorros, então, es-
tamos oferecendo esse curso para 
todas as escolas que tiverem inte-
resse em fazer esse aprimoramento 

com seus professores”, explica. 
Ainda de acordo com a diretora, a insti-

tuição está disponível para firmar parce-
rias com escolas da capital e no interior. 

O curso
O projeto apresenta aulas teóricas 

e práticas com carga horária de, no 
mínimo, 4h, e possui capacidade 
para 100 participantes. 

As aulas serão ministradas pelos 
professores de enfermagem e re-
alizadas nas unidades da Fametro 
na capital e no interior. 

Gestores interessados podem en-
trar em contato por meio dos nú-
meros: (92) 2101-1056 e 98415-6349

.
Lei Lucas
Criada em outubro de 2018, a lei N° 

13.722 torna obrigatória a capacita-
ção em noções básicas de primeiros 
socorros de professores e funcioná-
rios de estabelecimentos de ensino 
públicos e privados de educação 
básica e de estabelecimentos de  
recreação infantil.

É conhecida como “Lei Lu-
cas” devido ao acidente que 
ocorreu com a criança Lucas  
Begalli, em 2017. 

Lucas perdeu a vida aos 10 anos 
após ficar engasgado com um 
alimento no passeio da escola 
e não ter sido socorrido de for-
ma adequada. Após o caso, uma 
campanha realizada pela mãe 
de Lucas pressionou as entida-
des públicas a criar uma lei para  
capacitar profissionais.

capacitaçãO 
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Desemprego recua para 9,3% 
e atinge 10,1 milhões no Brasil

Após reduzir gasolina, empresa diz não prever queda do diesel

Taxa é a menor para o 
segundo trimestre desde 
2015; renda cai 5,1% em 
um ano

A taxa de desemprego no 
Brasil recuou para 9,3% 
no segundo trimestre de 
2022, informou na últi-

ma  sexta-feira (29) o IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia  
e Estatística).

É o menor patamar para o período 
desde 2015. À época, o indicador 
estava em 8,4%, e a economia atra-
vessava recessão.

O novo resultado veio em li-
nha com as projeções do mercado 
financeiro. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg projeta-
vam mediana de 9,3%.

A taxa de desemprego estava em 
11,1% no primeiro trimestre, período 
mais recente da série comparável. 
No trimestre móvel de março a maio 
deste ano, o indicador já havia ficado 
abaixo de 10%, estimado em 9,8%.

O número de desempregados, por 
sua vez, recuou para 10,1  milhões de 
abril a junho. O contingente estava 
em 11,9 milhões nos três meses ini-
ciais de 2022. 

Pelas estatísticas oficiais, a popu-
lação desempregada reúne quem 
está sem trabalho e segue à procura 
de novas vagas. Quem não tem em-
prego e não está buscando opor-
tunidades não entra nesse cálculo. 

”A retração da taxa de desocu-
pação no segundo trimestre segue 
movimento já observado em outros 
anos”, afirmou Adriana Beringuy, co-
ordenadora de pesquisas por amos-
tra de domicílios do IBGE.

“Em 2022, contudo, a queda mais 
acentuada dessa taxa foi provocada 
pelo avanço significativo da popula-
ção ocupada em relação ao primeiro 
trimestre”, indicou.

O número de ocupados com algum 
tipo de trabalho chegou a 98,3 mi-
lhões até junho. É o maior nível da 
série histórica, iniciada em 2012

Houve alta de 3,1% (mais 3 milhões 
de pessoas) ante o trimestre anterior 
e de 9,9% (mais 8,9 milhões) frente 
ao mesmo período de 2021.

De acordo com Beringuy, a expan-
são ainda pode estar associada à re-

DIVULGAÇÃO 

Divulgação

A taxa de desemprego estava em 11,1% no primeiro trimestre,

Conselheiro da estatal alertou para problemas na oferta do combustível

abertura de atividades econômicas 
que tiveram a demanda por bens e 
serviços reprimida pela pandemia.

Pressionado às vésperas das 
eleições, o governo Jair Bolsona-
ro (PL) também tenta estimular a 
economia por meio da liberação 
de recursos adicionais.

Questionada se isso já provocou 
reflexos no mercado de trabalho, 
Beringuy disse que ações do tipo 
costumam se manifestar mais em 
indicadores de consumo e que é 
preciso aguardar para medir even-
tuais efeitos.

Os dados divulgados pelo IBGE 
nesta sexta integram a Pnad Contí-
nua (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua).

O levantamento retrata tanto o 
mercado de trabalho formal quanto 
o informal. Ou seja, são avaliados 

desde empregos com carteira assi-
nada e CNPJ até os populares bicos.

População informal bate recorde 
O número de trabalhadores in-

formais subiu para 39,3 milhões e 
também atingiu o maior patamar 
da série histórica. Os registros desse 
indicador começaram mais tarde, no 
quarto trimestre de 2015

Ante o primeiro trimestre, houve 
crescimento de 2,8%, o que repre-
senta mais 1,1 milhão de pessoas sem 
algum tipo de registro

Fazem parte dessa população os 
trabalhadores sem carteira assina-
da, empregadores e conta própria 
sem CNPJ, além de trabalhadores 
familiares auxiliares.

O acréscimo de 1,1 milhão de infor-
mais correspondeu a cerca de 36,2% 
do total de 3 milhões de brasileiros que 

passaram para a população ocupada 
entre o primeiro e o segundo trimestre.

A fatia, contudo, já foi maior re-
centemente, ponderou Beringuy. Ao 
tocar nesse ponto, a pesquisadora 
também destacou a alta do mercado 
de trabalho formal.

Nesse segmento, o maior avanço 
em termos absolutos foi o dos em-
pregados com carteira assinada no 
setor privado.

A categoria chegou a 35,8 mi-
lhões, subindo 2,6% no trimestre, 
o equivalente a um acréscimo de 
908 mil pessoas. Na compara-
ção anual, o aumento foi de 3,7  
milhões (11,5%).

O emprego com carteira assinada, 
contudo, ainda está 5,3% abaixo do 
maior nível da série, verificado no se-
gundo trimestre de 2014 (37,8 milhões).

Segundo a Pnad, o número de de-

socupados chegou a romper a faixa 
dos 15 milhões no começo de 2021, 
sob efeito da crise sanitária.

A trégua veio em seguida, com o 
avanço da vacinação contra a Co-
vid-19. Porém, segundo analistas, a 
recuperação do mercado de trabalho 
encontra riscos no cenário.

“Os números divulgados hoje [sex-
ta] confirmam nossa expectativa de 
um primeiro semestre positivo em 
termos de geração de empregos”, 
disse em relatório a economista 
Claudia Moreno, do C6 Bank.

“Daqui para frente, acreditamos 
que o desemprego vai continuar 
caindo até o final do ano, fechan-
do 2022 com uma taxa de 8,7%, e 
voltará a subir no ano que vem, 
por conta do maior impacto dos 
juros altos e da expectativa de 
desaceleração global.”  

Após reduzir a gasolina duas vezes em 
10 dias, a Petrobras não deve reduzir 
o preço do diesel tão cedo. É o que 
declarou o diretor de Comercialização 
e Logística da estatal, Cláudio Mastella, 
em reunião com analistas na última 
sexta-feira (29).

Segundo Mastella, a proximidade do 
inverno no hemisfério norte e o baixo 
estoque do combustível prejudicam a 
possibilidade de reduzir o preço do 
diesel nas próximas semanas. 

”Vemos um cenário de manutenção 
dos preços dos derivados parecidos 
com os atuais, em especial no caso 
do diesel, que tem um impacto da 
aproximação do inverno no hemisfério 
norte”, disse. 

”A expectativa é que o diesel fique 
nesse cenário ou até mais forte, a menos 
que se confirme expectativa de grande 
recessão global”, concluiu.

O governo tem tentado reduzir o pre-
ço dos combustíveis para aliviar a pres-
são sobre o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) às vésperas da campanha eleitoral. 
Nos últimos meses, Bolsonaro zerou 
impostos sobre o diesel para recuperar 
a confiança de caminhoneiros, sua base 
fiel nas eleições de 2018. 

O Palácio do Planalto conseguiu duas 
reduções consecutivas no preço da ga-
solina – a última anunciada na quinta-
-feira (28), com queda de R$ 0,15 por 
litro. Dados da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP) mostram que a gaso-
lina caiu 20% nas últimas semanas, 
enquanto o diesel apresentou queda 
de 1,2%. O dado não agrada a cúpula 
ligada a Bolsonaro.

Mastella ressaltou o aumento da 
procura pelo combustível nos países 
do hemisfério norte, principalmente 
após o início da guerra na Ucrânia, e a 
redução na distribuição de diesel russo. 
Bolsonaro, porém, prometeu resolver a 
questão e disse ter um acordo com o 
Kremlin para o fornecimento de diesel 
para o Brasil.

“Hoje, em particular, não há dificulda-
de para adquirir diesel dos fornecedores 
habituais”, disse o diretor, ao comentar 
sobre o estoque do combustível no país. 

Desde o começo deste mês, estados 
estão reduzindo a alíquota do ICMS so-
bre os combustíveis em atendimento à 
lei aprovada no Congresso e sancionada 
pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que 
limita a porcentagem do imposto sobre 
esses produtos e serviços.

Petrobras



FERNANDA LOPES 

Conhecido pelo dinamismo e 
peculiaridade, o Badminton 
é um esporte parecido com 
o tênis, porém, no lugar de 

uma bola utiliza-se uma espécie 
de peteca. A modalidade, ainda 
pouco popular no Brasil, enxergou 
na chegada dos Jogos Olímpicos 
do Rio em 2016 a oportunidade de 
se popularizar no país.

Há quase 30 anos organizada em 
Confederação no Brasil, a modali-
dade tem conquistado nos últimos 
anos um avanço significativo que 
populariza o esporte em todos os 
cantos do país e em Manaus, no 
Amazonas, não é diferente.

Professor de educação física há 
29 anos, Moisés Fabiano da Costa, 
de 52 anos, se apaixonou pelo 
badminton na primeira vez que o 
praticou, por volta de 7 anos atrás. 
O encontro com o esporte ocorreu 
por influência e insistência de um 
amigo que sempre o chamava para 
assistir os torneios. 

Anteriormente, técnico de vôlei 
por 25 anos e agora treinador de 
badminton, o educador destaca 
que, apesar da prática ser indi-
vidual ou em dupla, o esporte é 
cativante por promover a intera-
ção sem restrição de faixa etária

“Apesar de ser um esporte indi-
vidual e também jogado em dupla, 
ele é muito cativante e mexe muito 
com a pessoas. É muito bacana e 
gostoso de praticar, tanto em lazer 
ou recreação, como também para 
treinar. Outro ponto que gostei 
muito, é por ser uma modalida-
de que aproxima crianças, jovens, 
adultos e idosos. Você consegue 
praticá-lo sem distinção de pes-
soas, visto que uma criança pode 
brincar tranquilamente com um 
idoso”, destacou.

Com o intuito de apresentar o 
badminton para os jovens e traba-
lhar com eles a parte do rendimen-
to e lazer, o professor Moisés de-
senvolve um projeto que promove 
a prática da modalidade na Escola 
Estadual Professor Francisco das 
Chagas Souza de Albuquerque, 
localizada na avenida Joaquim 
Nabuco, no Centro de Manaus.

A iniciativa, que existe há 7 anos, 
atende os alunos do Ensino Médio 
da instituição e das comunidades 
adjacentes. Com o aumento na 
procura pelo projeto, ele se ex-

A modalidade conquista 
espaço e faz campeões no 
Amazonas 
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Prática do Badminton leva atletas 
do AM aos pódios nacionais

MOISÉS FABIANO

O projeto começou em escolas e segue na vida dos estudantes 

pandirá para a Escola Estadual 
Barão do Rio Branco e para o 
Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, 
ambos localizados no Centro da 
capital amazonense.

“A procura tem crescido e agora 
vai expandir para outras duas 
escolas adjacentes a partir da 
segunda quinzena do mês de 
agosto. Ver toda essa expansão 
é muito gratificante, pois tudo o 
que semeamos ao longo desses 
sete anos tem dado muitos frutos 
e temos a certeza que se multi-
plicará ainda mais”.

No badminton, a peteca é jo-
gada entre os campos em uma 
rápida velocidade devido ao baixo 
peso, e por isso não é preciso ter 
a força a necessária como é na 
prática do tênis. Dessa forma, o 
praticante desenvolve mais refle-
xos, inteligência e produtividade 
– trabalhando a mente. A prática 
ainda libera endorfina, hormônio 
responsável pelo prazer que é 
estimulado, entre outras práticas, 
por meio do esporte.

“Nos outros benefícios também 
posso pontuar a movimentação, 
colocar a musculatura em dia por 
trabalhar todos os grupos muscu-
lares, você consegue manter um 
padrão e uma qualidade de vida 
bem melhor. O benefício aeróbico 
é muito grande mesmo”, pontuou.

Embora tenha regras precisas, 
o badminton pode ser jogado de 
maneira informar e uma das maio-

res vantagens é poder ser jogado 
em praticamente qualquer lugar. 
Seja ao ar livre ou em um local 
fechado, se a sua intenção é ape-
nas se divertir com amigos o jogo 
pode muito bem ser improvisado.

“A principal exigência da prática 
do badminton é que não seja em 
um local que vente muito. Como 
temos uma peteca mais pesada, 
pode ser jogado ao ar livre, com 
um vento de até 13 km/h. Qual-
quer quadra esportiva pode ser 
transformada em quatro quadras 
para a prática da modalidade, às 
vezes com 16 ou até 20 pessoas 
praticando ao mesmo tempo. O 
esporte tem essa grande vanta-
gem”, explicou.

De acordo com o professor, o 
apoio da Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Juventude Esporte e Lazer 
(Semjel) e da Secretaria Municipal 
de Educação de Manaus (Semed); 
do Governo do Amazonas, pela 
Secretaria de Estado de Educação 
e Desporto (Seduc); e de alguns 
empresários é essencial para que 
a modalidade continue crescendo 
a nível de rendimento.

“A modalidade está em plena 
expansão e crescendo a cada dia. 
Hoje, a nível de rendimento, te-
mos três clubes e no que tange 
ao lazer já temos várias escolas 
desenvolvendo o badminton e até 
cidades do interior como Parintins, 
Coari, Tefé e outros. O apoio ainda 
é pequeno, mas, com a modalidade 
aumentando, penso que o apoio 
também aumentará”, destacou.

Destaques nacionais
Aos 11 anos, Emily Benevides é 

integrante da Academia de Bad-
minton do Amazonas. Pratican-
te do esporte há três anos é a 
primeira do ranking do Campeo-
nato Brasileiro Interclubes 2022. 
Estudante do 6°ano, a jovem se 
encantou pelo badminton aos 8 
anos de idade por meio de uma 
aula experimental ministrada pelo 
professor Moisés Fabiano na Es-
cola Estadual Professor Francisco 
das Chagas Souza de Albuquerque.

A paixão foi tanta que, assim 
que completou 9 anos de idade, já 
estava a caminho de Mato Grosso 
(MT) para participar do primei-
ro campeonato da modalidade, 
onde recebeu a medalha de ouro 
na categoria em duplas e ficou 
em segundo lugar na modalidade 

individual. De acordo com Elke 
Benevides, mãe de Emilly, até o 
momento, a única vez que ela não 
ganhou medalha foi em 2021, na 
cidade de Aracaju (SE).

“Logo no começo dela no es-
porte ela já ganhou o primeiro 
lugar em dupla mista e o se-
gundo no individual. Desde lá foi 
só crescendo e a única vez que 
não ganhou medalha foi em 2021, 
quando foi para Aracaju e não 
medalhou”, destacou.

Atualmente, a atleta é a 1° no 
ranking nacional e foi classificada 
para Campeonato Pan-America-
no Júnior, em Santo Domingo, 
na República Dominicana, mas a 
atleta não conseguiu ir. A Acade-
mia de Badminton do Amazonas 
apenas financia as passagens aé-
reas, hospedagens e outros itens 
essenciais quando os atletas têm 
mais de 15 anos.

Bicampeã Amazonense de Ba-
dminton na categoria individual 
(2019), Campeã da Liga Escolar de 
Badminton da CDE 01 na categoria 
individual sub11 (2018), Campeã 
Estadual no Circuito Amazonense 
Sub 15 Manaus/AM (2022) e cam-
peã na categoria Dupla Feminina 
Sub 11 no I Etapa Circuito Nacional 
de Badminton em Salvador/BA 
(2020) são apenas algumas dos 14 
títulos conquistados pela jovem. 
Para Emily, o que mais gosta na 

prática da modalidade é a sensa-
ção de leveza que ele promove por 
ser uma modalidade voltada para 
a concentração e a respiração.

“Para mim não importa a cor 
da medalha e sim estar lá repre-
sentando Manaus e o estado do 
Amazonas. Às vezes não consigo 
demonstrar em palavras o que o 
badminton representa para mim. É 
um jogo de concentração e de res-
piração, todos podem pode estar 
gritando, mas você deve se manter 
firme, confiante e determinado, 
sem esquecer que você está ali 
por merecer. No dia a dia senti-
mos muito estresse e o badminton 
é ótimo para se desestressar. É 
muito bom para relaxar, eu me 
sinto leve e calma quando estou 
praticando”, comentou.

Representante do Amazonas em 
campeonatos e jogos universitá-
rios nacionais, José Lucas Nas-
cimento, de 22 anos, começou a 
praticar a badminton com idade 
já avançada em relação a outros 
atletas. Bastou duas aulas mi-
nistradas pelo professor Moisés, 
enquanto estudava no 1º ano do 
Ensino Médio da Escola Estadual 
Professor Francisco das Chagas 
Souza de Albuquerque, para que 
o jovem apresentasse o desata-
que necessário para se tornar um 
atleta da modalidade.

“Por já ser um atleta de Jiu-
-Jítsu, o professor Moisés viu 
que eu era muito competitivo e 
logo me ambientei ao esporte. 
Apesar de ter começado com 16 
anos, visto que muitos atletas 
começam com 10 ou 11 anos, con-
segui me destacar ainda mais e 
hoje represento o Amazonas em 
campeonatos nacionais e jogos 
universitários”, ressaltou.

O jovem não poupa palavras ao 
falar sobre como o badminton 
mudou a sua vida. De acordo 
com José, por meio do badminton 
conseguiu chegar em lugares que, 
com outros esportes, jamais con-
seguiu. Acadêmico de educação 
física, ressalta ainda que a mo-
dalidade o incentivou a ingressar 
no curso da área.

“Tem sido uma experiência 
muito fantástica. Me propor-
cionou a oportunidade de ro-
dar o Brasil todo, conhecer vá-
rias cidades, disputar muitos 
campeonatos importantes com 
boas atuações. Comecei a fazer 
a faculdade de educação física 
para me especializar na área e, 
graças ao Badminton, hoje sou 
reconhecido dentro do Amazo-
nas e no Brasil todo”, destacou.

ACERVO PESSOAL 

Atleta de badminton, José Lucas Nascimento conta como iniciou no esporte 

No badminton, a peteca é jogada 
entre os campos em uma rápida 
velocidade
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Inaugurado em 1940, é o mais 
antigo do país e de longe o cir-
cuito que recebeu mais corridas 
da categoria, com 126 etapas.

Em 1990, depois de uma grande 
reforma foi reinaugurado e apre-
sentado com novo traçado, en-
curtado para 4,309 quilômetros, 
que antes era de 8 quilômetros. 
Neste final de semana, o circuito 
paulistano volta a receber duas 
etapas na mesma temporada.

Rubinho cresceu em Interlagos 
e considera toda corrida no au-
tódromo especial.

“Interlagos, sem dúvida nenhu-
ma é meu amor mais antigo, aque-
le que começou com seis anos 
de idade no kart. Eu até subia no 
muro do autódromo para ver to-
dos os carros passando do outro 
lado. Me lembro do Fórmula 1, da 
Renaut, da Lotus, foi ali que eu 
me apaixonei totalmente por car-
ro de corrida”, relembra o piloto.

Se voltar à Interlagos é bom, 
o final de semana promete ser 
ainda melhor, quando pai e fi-
lho chegarem juntos ao circuito. 
Também neste final de semana, 

será disputada a segunda etapa 
da nova categoria do automo-
bilismo brasileiro, a F4. Fernan-
do Barrichello, disputa a com-
petição e terá todo o apoio do  
pai, orgulhoso. 

“Depois, por ter passado toda 
a minha infância e adolescência 
em Interlagos, com certeza é uma 
alegria e é um final de semana 
que eu espero viver intensamen-
te, como sempre. E ainda com a 
glória de ter o Fernando correndo 
de Fórmula 4, no mesmo final 
de semana. Então, vou curtir ao 
máximo e dar meu máximo”, co-
menta Rubinho.

Stock Car
A Stock Car foi criada pela As-

sociação Brasileira de Reven-
dedores Chevrolet e teve como 
inspiração a americana Nascar. A 
primeira corrida aconteceu no dia 
22 de abril de 1979, no autódromo 
de Tarumã, em Viamão-RS. 

A prova inaugural contou com 
a participação de dez carros, que 
possuíam a mesma concepção 
mecânica dos veículos de passeio, 

sem os revestimentos internos.
Guiando um Opala 250S, o 

carioca João Carlos Palhares, o 
“Capeta”, cravou a primeira pole 
position da história. Mas foi o 
paulista Affonso Giaffone Júnior 
quem venceu a corrida inaugural 
da Stock Car em Tarumã, tornan-
do-se o primeiro piloto a subir ao 
topo do pódio na categoria. 

Ao final de 14 provas, no entan-
to, o grande campeão foi Paulo 
Gomes, com vantagem de ape-
nas três pontos para o goiano 
Alencar Júnior. 

Nova Geração
A temporada 2020 da Stock 

Car marcou o início de uma nova 
era para a principal categoria da 
América do Sul, que passou a con-
tar com carros mais semelhantes 
aos vistos nas ruas. 

Ainda equipadas com chassis 
tubulares, as máquinas agora 
utilizam os monoblocos dos car-
ros de rua.

A Chevrolet, que disputa as 
provas com o Cruze desde 2016, 
ganhou a companhia da Toyota e 
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Rubens Barrichello já está 
com foco total na corri-
da deste final de sema-
na, que será realizada no 

Autódromo de Interlagos, neste 
domingo (31). 

O piloto da equipe Mobil™ Full 
Time Sports na principal catego-
ria do automobilismo brasileiro, 
volta ao local que recebeu a prova 
inaugural da categoria em feve-
reiro deste ano, para a sétima 
etapa da competição.

Para ele, que correr em Inter-
lagos tem sempre um gostinho 
especial, este final de semana 
será ainda melhor com a corrida 
de seu filho, Fernando Barrichello 
na F4.

Considerado o templo do au-
tomobilismo brasileiro, o Autó-
dromo de Interlagos é o principal 
palco da velocidade no Brasil. 

O piloto disputa a sétima 
etapa da competição 

HySET/CARSTEN HORST

Para o piloto, correr 
em Interlagos tem 

sempre um gostinho 
especial

Rubens Barrichello compete 
e assiste filho em Interlagos

seu Corolla, que deixou as corri-
das ainda mais disputadas.

No primeiro ano, a marca japo-
nesa foi representada por pilotos 
do calibre de Rubens Barrichello, 
competidor mais popular do au-
tomobilismo brasileiro na atuali-
dade, pelo ex-Fórmula 1 Ricardo 
Zonta e pela revelação Bruno 
Baptista, além do argentino Ma-
tías Rossi, que correu com as 
cores da Toyota Gazoo Racing 
no carro #117.

A disputa entre as marcas para 
ver com quem ficaria com o pri-
meiro título da nova geração da 
Stock Car durou até a última eta-
pa, com seis pilotos com chances 
reais de título.

Em Interlagos, a pole position 
de Ricardo Maurício deu ao pi-
loto a grande oportunidade de 
conquistar seu terceiro título. E 
Maurício não decepcionou: lar-
gando da pole position, ele lide-
rou todas as 24 voltas na pista de 
4.309 metros e cruzou a linha de 
chegada para garantir seu tercei-
ro título depois de sete anos da 
última conquista, em 2013.

43º JEAS – UMA OLIMPÍADA NO AMAZONAS

Ricardo Onety
Professor de educação física

As demandas socioeconômicas 
nos países em desenvolvimento 
são altíssimas, merecem atenção 
especial da sociedade a educação e 
esporte. Atrelados, podem oferecer 
base sólida para a transformação 
de crianças e jovens. O esporte é 
uma atividade essencial para de-
senvolvimento de uma nação.

Sabemos que a procura repre-
sada e ampliada pela pandemia do 
Covid 19, deixaram todos apreensi-
vos com os “possíveis atrasos” que 
podem atingir este púbico, afetando 
o curso natural de desenvolvimento 
desta população escolar.

Apesar de todos os problemas 
neste novo ciclo pós-pandemia e os 
novos desafios para a convivência 
humana, o 43º Jogos Escolares do 
Amazonas (JEAS) saíram do papel. 
Iniciou-se dia 14 e encerra-se neste 
domingo dia 24 de julho. Com enor-
me esforço, determinação e sinto-
nia entre equipe de coordenação, 
atendeu pleito da comunidade es-
colar amazonense. Sem elas, nada 
disso seria possível. 

Quero apresentar a toda socie-

dade manauara a grandiosidade 
destes jogos, e aos que nunca parti-
ciparam, ficarão surpresos com sua 
gigantesca abrangência e conhece-
rão um pouco esta competição. Te-
mos uma Olímpiada no Amazonas!

Os primeiros passos para a re-
alização dos JEAS, começa pela 
mobilização das escolas, em plena 
cooperação entre instituições, fe-
deral, estadual, municipal e escolas 
particulares. Em seguida começam 
as seletivas do interior, que foram 
realizadas nos polos. Este ano, se-
diaram os municípios de Autazes, 
Coari, Humaitá, Novo Airão, São Se-
bastião do Uatumã, respeitando as 
calhas de rios e o bailado das águas 
(os desafios foram enormes provo-
cado pela cheia este ano).  

Quero enfatizar a mobilização dos 
polos no interior, que foram dividi-
dos: sede Novo Airão (compreende 
os municípios Anamã, Anori, Beruri, 
Caapiranga, Iranduba, Manacapuru 
e Presidente Figueiredo); sede São 
Sebastião do Uatumã (Itacoatiara, 
Itapiranga, Rio Preto da Eva, Silves, 
Urucará e Urucurituba); sede Coa-

ri (Alvarães, Codajás, Japurá, Maraã, 
Tefé e Uarini); sede Humaitá (Apuí, 
Borba, Manicoré e Novo Aripuanã); 
sede Autazes (Carreiro Castanho, 
Carreiro da Várzea, Manaquiri e Nova 
Olinda do Norte. Permitam-me pa-
rabenizar todos os envolvidos, por 
promover o desporto escolar e pres-
tigiarem com suas equipes os JEAS.

A logística e os deslocamentos 
entre municípios (o número de par-
ticipantes neste JEAS foram 29 cida-
des) não são fáceis, mais o desejo de 
participar é maior. Aos que ainda não 
conhecem a geografia do Amazonas, 
darei um pequeno exemplo destas 
distâncias: Para a realização do polo 
em Humaitá, cidade a 590 km de 
Manaus - Um grupo composto por 
professores, árbitros e coordena-
dor, viajaram até ao estado vizinho 
de Rondônia, capital Porto Velho via 
aérea, em seguida percorrem 200km 
por estrada até a sede deste polo em 
Humaitá. Percebam a logística e a di-
mensão deste estado! Esta ainda não 
é uma das viagens mais longas.  

Os JEAS se dividem em duas cate-
gorias – Infantil com alunos entre 12 

e 14 anos e Juvenil alunos de 15 a 17 
anos. As modalidades foram amplia-
das, tivemos: Atletismo, Badminton, 
Basquetebol, Basquete 3 x 3, Ciclis-
mo, Ginástica Artística e Ginástica 
Rítmica, Futebol, Futsal, Handebol, 
Judô, Karatê, Natação, Taekwon-
do, Tenis de Mesa, Voleibol, Vôlei de 
praia, Wrestling, Xadrez. PCDs nas 
modalidades de Atletismo, Natação, 
Tênis de mesa e Futsal.  Uma verda-
deira Olímpiada no Amazonas. 

Vejam a abrangência que estes 
jogos alcançam, o número de es-
colas participantes são: estaduais 
366, municipais 80, particulares 30 
e federais 03. O número de alunos-
-atletas é grandioso, são 6.275 ins-
critos. Demonstrando grande inte-
resse dos mesmos – “A convivência 
através do esporte, é uma necessi-
dade intrínseca deste grupo”. A bus-
ca de sua identidade faz parte deste 
rito de passagem a vida adulta.

Precisamos que o planejamento 
e investimento sejam constantes, 
para manter o entusiasmo. Quem 
sabe voltaremos a ter atletas reve-
lados neste 43º JEAS, como tivemos 

no passado a exemplo de: Jeffer-
son Mascarenhas, Eduardo Piccinini, 
Amanda Marques, Lígia Silva, Mário 
Costa e Israel Barreto, Wellington 
Nóbrega, João do Peso, Magdiel Ra-
belo, Lindon Jonhson, Nilba e Orlane 
Santos, Sandro Viana e outros.

Acredito que os Jogos Escolares 
2022, cumprem as finalidades a que 
se propõem. Os benefícios podem 
ser medidos a curto prazo, como: 
fomentar a prática do desporto nas 
escolas, vivenciar intercâmbio so-
ciocultural e desportivo, identificar 
talentos na escola. Além do aperfei-
çoamento de dirigentes e chefes de 
equipes que se deslocam até a capi-
tal; de treinadores, árbitros etc. 

Por fim, estes benefícios eviden-
tes são intangíveis nas crianças e 
jovens amazonenses, e se projetam 
no futuro, através do desenvol-
vimento integral do aluno-atleta 
como ser social. Estimular o pleno 
exercício da cidadania por meio do 
desporto é nosso maior desafio!

Parabéns a todos que realiza-
ram o 43º JEAS – Uma Olímpia-
da no amazonas!



 Manaus, sábado e domingo 30 e 31 de julho de 2022

Bruna Oliveira plateia@emtempo.com.br |

Fernanda Lopes

Natural de Parintins (AM), 
o artista visual e qua-
drinista amazonense Ro-
gério Mascarenhas, mais 

conhecido como Romahs, de 51 
anos, foi selecionado para con-
correr à 64ª edição do prêmio 
Jabuti de Literatura, na catego-
ria infanto-juvenil, com a obra 
“Todos os meus gatos de volta”. 
O livro, da Reggo Editora, é o 
primeiro do artista como escritor.

Apaixonado por cartuns e por 
histórias em quadrinhos desde 
criança, Romahs ressalta que 
sempre gostou de desenhar e se 
identificava com esses modelos 
de gênero textual que faz o uso 
da linguagem não verbal. Auto-
didata, destaca ainda que tudo o 
que sabe aprendeu sozinho. 

“A minha história com os car-
tuns surgiu na minha infância e eu 
era muito apaixonado. Admirava 
o tipo de desenho dos rótulos 
das embalagens, dos produtos, 
dos desenhos animados da TV 
e das (HQ’s). Gostava muito de 
desenhar, mas desde essa época 
eu já percebia que o que mais 
me chamava atenção e o que 
mais eu gostava era de história 
em quadrinhos e desse tipo de 
desenho. Eu sou autodidata e 
não fiz cursos de licenciatura na 
área”, destacou.

Em mais de 25 anos de carreira, 
Romahs atua como cartunista, 
quadrinista e roteirista nos Es-
túdios Maurício de Sousa há 
mais de 10 anos. Para ele, 
trabalhar no maior estúdio 
de quadrinhos da América 
Latina com um dos mais im-
portantes quadrinistas do 
país é a realização de um 
sonho de infância.

“Faço o roteiro da Turma 
da Mônica, mas não da gera-
ção jovem e sim dos quadri-
nhos coloridos da turminha 
tradicional, deles crianças e, 
eventualmente, dos desenhos 
animados. Trabalhar com ele 
é fantástico. É um sonho de 
infância trabalhar com o seu 
ídolo, o maior estúdio de qua-
drinhos da América Latina. Mes-
mo sendo o mais importante 
quadrinista do Brasil, ele tem 
uma simplicidade imensa com 
cada um de nós. Na produção, 
ultimamente a gente tem dado 
preferência para os personagens 
inclusivos”, ressaltou.

“Todos os meus gatos de volta” 
gira em torno de um menino cha-
mado Bubba, um garoto simples, 
acima do peso, com Transtorno 
do Déficit de Atenção com Hi-
peratividade (TDAH) e ansiedade 
que, num fim de tarde chuvoso, 
ouve miados em um beco escuro. 
É uma gatinha abandonada e ele 
a adota. Logo, a presença dela 
na sua casa irá jogá-lo numa 
aventura perigosa, num univer-
so mágico que o menino nunca 
sonhou adentrar.

Romahs ressalta que a ideia de 
produzir a obra surgiu após uma 
conversa com o filho Arthur, que na 
época tinha 8 anos, sobre os gatos 
que já passaram pela família. Muito 
apegado aos animais da família, 
Arthur teve curiosidade para saber 
a respeito do que teria acontecido 
com cada um desses animais.

“Meu filho Arthur entrou na cozi-
nha com esse sentimento nostál-
gico e eu fiquei pensativo nisso. Ele 
tem um carinho especial por ani-
mais, costumava relembrar seus 
felinos, gato por gato, listando 
mentalmente todos os bichanos 
que nasceram das gatas que já 
tivera em casa. Percebi que tinha 
ali uma ótima ideia para um ro-
teiro de quadrinhos, em que uma 

O livro, da Reggo Editora, 
é o primeiro do artista 
como escritor
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Para o artista, receber a 
premiação seria a reali-
zação de um sonho

Em mais de 25 anos de carreira, Romahs atua como cartunista, quadrinista e roteirista nos Estúdios Maurício de Sousa

criança põe a mochila nas costas 
com um menino numa missão: 
reaver seus bichanos distantes e 
saber como estavam passando e 
depois veio a ideia de fazer um livro  
ilustrado”, ressaltou.

O escritor amazonense se apro-
fundou no assunto. Ele se depa-
rou com um extenso conteúdo em 
torno dos animais da mitologia 
de vários povos e culturas pelo 
mundo. Tudo acabou despertan-
do no autor a vontade de criar 
uma aventura tendo como perso-
nagens as várias representações 
de felinos em outras culturas.

Referência entre os prêmios 
literários do país, o Prêmio Jabuti 
é patrimônio cultural. Há anos, 
ele amplia os feitos da indústria 
editorial e o alcance da cultura 
literária nacional. Em sua 64ª 
edição, o Jabuti tem o propósito 
de iluminar o que de mais signifi-
cativo se produz em seus quatro 
eixos — Literatura, Não Ficção, 
Produção Editorial e Inovação.

Para o artista, receber a pre-

MaRciclEy REggO

Romahs ressalta que 
a ideia de produzir a 
obra surgiu após uma 
conversa com o filho 

miação seria a realização de um 
sonho por ser um dos mais impor-
tantes voltados para a literatura 
brasileira. Romahs pontua ainda 
que só de estar concorrendo já se 
sente premiado, mas que trazer 
o prêmio para o Amazonas se-
ria significativo para a literatura 
infanto-juvenil do Estado.

“Seria um sonho ganhar um 
prêmio de tamanha expressão 
que talvez é o mais importan-
te da literatura brasileira hoje 
em dia. Já me sinto premiado 
em estar concorrendo, mas seria 
muito importante para mim e para 
literatura infanto-juvenil amazo-
nense se eu ficasse, por exemplo, 
entre os dez finalistas. Apostei 
em muitos sonhos no decorrer 
da minha carreira e muitos se 
realizaram, então para mim nada 
é impossível”, destacou.

Sobre os próximos projetos no 
mundo das artes visuais, Ro-
mahs adianta que parar de fazer 
quadrinhos é algo distante dos 
planos. Além disso, ressalta o 
desejo em continuar projetos 

antigos e lançar um o livro “O Me-
nino que Morava no Poste”, que 
foi escrito há 20 anos, mas, por 
falta de financiamento, está en-

gavetado. Os planos de Romahs 
são de lançá-lo no final do ano.

“Eu tenho muitos planos no 
cartum, mas, especificamente 
nos quadrinhos. Eu criei há uns 
20 anos atrás as tirinhas da Bee 
e Lulli, que são baseadas nas 
minhas filhas, que quando eram 
crianças na época. Elas saíam 
em dois jornais de Manaus e, no 
lançamento do livro, fiquei inte-
ressado em encadernar e lançar 
um material novo em formato de 
livro. Há mais ou menos uns 20 
anos, escrevi o livro ‘O Menino que 
Morava no Poste’ e recentemen-
te consegui o financiamento para 
lançá-lo e surgiu a ideia do outro 
livro, mas pretendo lançá-lo no 
final do ano”, pontuou.

O livro “Todos os meus gatos de 
volta” foi publicado com apoio do 
edital de cultura Conexões Cultu-
rais (2020) da Manauscult, apoia-
do pela Lei Federal Aldir Blanc.

A obra já está à venda no site 
www.umlivro.com.br, em outros 
sites de vendas como Amazon e 
também está disponível em Ma-
naus, na banca do Largo de São 
Sebastião, na Feira da Eduardo 
Ribeiro (na barraca Don’t Panic) 
e em várias livrarias da cidade.

MaRciclEy REggO

Quadrinista do AM concorre 
ao prêmio Jabuti de literatura
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A 21ª edição do Grande Prê-
mio do Cinema Brasileiro 
abriu a votação para o 
prêmio de Melhor Filme 

pelo Júri Popular. Concorrem 
na categoria Voto Popular os 
15 filmes finalistas em Melhor 
Longa-Metragem Ficção, Melhor 
Longa-Metragem Documentário 
e Melhor Longa-Metragem Co-
média.

O GP do Cinema Brasileiro está 
confirmado para agosto de 2022 e 
acontecerá no Rio de Janeiro. Re-
alizada pela Academia Brasileira 
de Cinema e Artes Audiovisuais, 
a maior premiação do audiovisual 
nacional voltará a ser presencial, 
depois de dois anos em formato 
remoto por causa da pandemia. 

Este ano, o Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro conta com o 
Apoio da RioFilme, Secretaria 

Municipal de Governo e Inte-
gridade Pública (SEGOVI) e da 
Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro. Acompanhamento e 
Apuração da PwC Brasil.

O Grande Prêmio do Cine-
ma Brasileiro tradicionalmente 
acontecia no Rio de Janeiro, mas 
passou a ser itinerante em 2019 e, 
nos últimos três anos, foi realiza-
do em São Paulo, com apoio dos 
governos municipal e estadual. O 
contrato de apoio para a edição 
deste ano foi assinado entre a 
Academia Brasileira de Cinema e 
Artes Audiovisuais e a RioFilme, a 
Secretaria Municipal de Governo 
e Integridade Pública (SEGOVI) e 
a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro.

Ao todo serão 32 prêmios, em 
quatro grandes categorias: lon-
ga-metragem, curta-metragem 
e séries brasileiras, escolhidos 
pelo amplo júri formado por pro-

fissionais associados à Academia 
Brasileira de Cinema e Artes Au-
diovisuais.

Filmes indicados ao prêmio de 
Melhor Filme na categoria Voto 
Popular:

- 7 Prisioneiros, de Alexandre 
Moratto. Produção: Andrea Bara-
ta Ribeiro, Bel Berlinck e Fernan-
do Meirelles por O2 Filmes, Ramin 
Bahrani e Alexandre Moratto por 
Noruz Films.

- Depois a louca sou eu, de Julia 
Rezende. Produção: Mariza Leão 
por Atitude Produções e Empre-
endimentos.

- Deserto Particular, de Aly Mu-
ritiba. Produção: Antonio Gonçal-
ves Junior por Grafo Audiovisual.

- Homem onça, de Vinícius Reis. 
Produção: Gisela Câmara e Viní-
cius Reis por Tacacá Filmes.

- Marighella, de Wagner Moura. 
Produção: Bel Berlinck, Andrea 
Barata Ribeiro, Fernando Mei-

relles por O2 Filmes e Wagner 
Moura por Maria da Fé.

- A sogra perfeita, de Cris 
D’Amato. Produção: Sandi Ada-
miu, Marcio Fraccaroli e André 
Fraccaroli por Paris Produções.

- O auto da boa mentira, de José 
Eduardo Belmonte. Produção: 
Luciana Pires, Monica Monteiro 
e Fátima Pereira por Cine Group.

- Quem vai ficar com Mário?, 
de Hsu Chien Hsin. Produção: 
Virginia Limberger por Sincrocine 
Produções.

- Um casal inseparável, de Ser-
gio Goldenberg. Produção: Ro-
berto Berliner por TvZero e Sergio 
Goldenberg por Trópicos Arte e 
Comunicação.

- 8 presidente 1 juramento- A 
história de um tempo presente 
-, de Carla Camurati. Produção: 
Carla Camurati por Copacabana 
Filmes e João Jardim por Fogo 
Azul Filmes.

- A última floresta, de Luiz Bo-
lognesi. Produção: Caio Gullane; 
Fabiano Gullane por Gullane, Lais 
Bodanzky e Luiz Bolognesi por 
Buriti Filmes.

- Alvorada, de Anna Muylaert e 
Lô Politi. Produção: Lô Politi por 
Dramática Filmes, Ivan Melo por 
Cup Filmes e Anna Muylaert por 
África Filmes.

- Chacrinha, eu vim para con-
fundir e não para explicar, de 
Micael Langer e Cláudio Manoel. 
Produção: Angelo Salvetti, Cosi-
mo Valerio e Altino Pavan por 
Media Bridge Produções

- Cine Marrocos, de Ricardo 
Calil. Produção: Eliane Ferreira 
e Pablo Iraola por Muiraquitã 
Filmes e Ricardo Callil por Olha 
Só Filmes.

A Mostra Filmes Finalistas está 
sendo realizada de forma gratuita 
no Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, 
Rio Grande do Sul e Paraíba.

DIVULGAÇÃO

Marighella, de Wagner Moura, 
também concorre ao título de 
melhor filme 

Pianista Amilton Godoy recebe homenagem em Festival
DIVULGAÇÃO

Amilton recebeu uma placa em homenagem aos relevantes serviços prestados à cultura

Uma das mais aguardadas atrações do 
festival, o premiado pianista Amilton Godoy 
abriu a sétima noite de apresentações do 
Amazonas Green Jazz Festival. Referência 
para músicos de todo país, Amilton recebeu 
pelas mãos do diretor artístico do evento e 
regente da Amazonas Band, Rui Carvalho, 
uma placa em homenagem aos relevantes 
serviços prestados à cultura do Brasil.

Durante a premiação, Rui Carvalho fez 
questão de recordar, principalmente, o 
impacto de Godoy enquanto fazia parte do 
Zimbo Trio, consagrado grupo de música 
instrumental brasileira formado original-
mente, em 1964, por Amilton Godoy, Luís 
Chaves e Rubinho Barsotti.

No auge do movimento de renovação 
da música nacional, o trio ultrapassou as 
fronteiras do Brasil com seu conjunto de 
samba-jazz. As músicas do Zimbo Trio foram 
destaque no repertório de Amilton Godoy, 
que durante apresentação no festival con-
tou com a parceria do baterista Edu Ribeiro 
e do baixista Sidiel Vieira, juntos eles for-
mam o Amilton Godoy Trio. Também foram 
apresentadas músicas de outros projetos 
do pianista, além de composições autorais.

“Fizemos um tributo ao Zimbo Trio e 
revivemos alguns arranjos do grupo, mui-
tas pessoas me pedem porque gostam de 
saber da história e gostam que eu ilustre 
a trajetória nas apresentações. Depois, 
também mostramos algumas composições 
do projeto “Amilton Godoy 80 anos” em 
que tocamos músicas eruditas em ritmo 
popular” explica o pianista. 

Amilton também fala sobre a participa-
ção de Edu Ribeiro e Sidiel Vieira, artistas 
que já o acompanham em vários de seus 
projetos. “Sempre quando eu preciso de 
uma representatividade ao tocar em trio, 
eu chamo os dois, porque nós temos uma 
afinidade musical bastante acentuada. 
Apesar de sermos gerações tão distantes, 
quando tocamos juntos, nos damos muito 
bem” afirma Godoy.

No show, os músicos apresentaram can-
ções de grandes expoentes da música 
brasileira como Tom Jobim, em “Águas de 
março”, e Djavan, em “Avião”. 

Em relação ao que ele espera que o pú-
blico tenha sentido durante a performance 
do trio, Amilton diz que deseja ter tocado, 
de alguma forma, o coração da plateia. 

RECONHECIMENTO 

Prêmio de Cinema abre votação 
popular para Melhor Filme

Ao todo serão 32 prê-
mios, em quatro grandes 
categorias
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  Aromas
 .. O especialista de São 

Paulo, Davis Minori ministrou 
a conversa para convidados 
especiais, sobre a perfuma-
ria Tânia Bulhões, na tarde 
de quinta-feira na maison de 
moda Casa 40.

. O espaço comandado pela 
elegante Cris Topdjian rece-
beu time poderoso de mu-
lheres da cidade, que ab-
sorveu conhecimento sobre 
os aromas da famosa marca 
paulista TB, que são apre-
sentados em Manaus pela 
loja.

. Tarde cheia de charme!

   Neutralização de carbono
 . O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski, esteve em Bogotá, Colômbia, representando a Prefeitura de 

Manaus, na 1ª Exposição Circular e Carbono Neutro, realizada pela União Europeia. O evento aconteceu nos dias 27 e 28 deste mês.

 . O encontro reuniu 80 experiências de diferentes regiões relacionadas à economia circular e à redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Confe-
rências acadêmicas com diferentes painéis, presenciais e virtuais fizeram parte da agenda de três dias, que incluiu uma feira, na qual organizações de diversas 
regiões do país contaram como avançaram na descarbonização.

 . O titular da Semmas, Antonio Stroski, possui 30 anos de experiência em gestão de resíduos sólidos e fez duas apresentações no evento. A primeira foi sobre 
a realidade desses materiais em Manaus, que é a 7ª cidade mais populosa do Brasil, na qual, apenas no mês de abril de 2022, foram retiradas, de rios e igara-
pés, 600 toneladas de resíduos, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Em sua segunda apresentação, o secretário, que 
é mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, abordou sobre os resíduos sólidos na tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia). Aplausos!

    Controle Externo

.  Para categorizar, sistematizar e divulgar os 
benefícios gerados pelo Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM), a Secretaria de Controle 
Externo (Secex/TCE-AM), por determinação do 
conselheiro-presidente Érico Desterro e Sil-
va, passa, a partir de agora, a adotar o ‘Manu-
al de Quantificação de Benefícios’, idealizado 
pela Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon).

. A adoção do manual segue definição do novo 
Plano Estratégico 2022-2026 do TCE-AM, que 
tem como um de seus objetivos estratégicos a 
busca pela efetividade de controle externo dos 
recursos públicos, conforme explica o presi-
dente Érico Desterro.

. “A adoção do manual atende a uma neces-
sidade de uniformização dos procedimentos 
realizados pela Secex a fim de conferir maior 
efetividade à atuação do controle externo, con-
forme o que indica o novo Plano Estratégico do 
Tribunal. Há também a importância estratégica 
dada à mensuração dos resultados das ações 
de controle justamente para promover a trans-
parência da atuação do Tribunal. Os cidadãos 
precisam ver quais ações estão sendo realiza-
das e quais ganhos a sociedade tem com cada 
uma delas”, explicou. Excelente! 

     Responsabilidade Fiscal
 . O impacto das decisões judiciais contra o poder público e seus efeitos na Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal, a questão da judiciarização da saúde e responsabilidade tributária 
foram os temas abordados na última quinta-feira, pelo procurador-geral do município de 
Manaus, Ivson Coêlho e Silva, durante aula virtual ministrada aos alunos do Programa de 
Residência Jurídica (PRJ), da Prefeitura de Manaus, coordenado pela Procuradoria-Geral 
do Município (PGM), por meio do Centro de Estudos, Divulgação e Biblioteca (CEDB).

 . “O tema possui grande relevância no mundo jurídico, apesar de os estudos sobre ele 
ainda serem embrionários. O propósito era fazer nossos residentes refletirem sobre ele, 
para iniciarmos novas linhas de defesa nas ações judiciais ou nos processos que tratam 
da Lei de Responsabilidade Fiscal”, enfatizou Ivson Coêlho.

 . As aulas – com tema importantíssimo, vale ressaltar - são ministradas de forma on-
-line com o objetivo de garantir a segurança sanitária de alunos e professores convidados, 
em virtude da pandemia do novo coronavírus. Tanto a atuação prática quanto a formação 
teórica dos residentes são acompanhadas pelo Centro de Estudos, Divulgação e Bibliote-
ca (CEDB), da PGM. Muito bom!

    Objeto de desejo 
.. A Havaianas lança uma collab limitada com a Market, 

marca global inspirada no streetwear.
.  A novidade chega nos modelos Havaianas Top e Tra-

di Zori, que contam com uma tecnologia termocrômica, 
que faz com que as solas fiquem vermelhas marcando 
o formato dos pés quando expostas ao sol ou à tempe-
ratura do corpo.
. Para inspirar a nova collab, o fundador e diretor criati-

vo da Market, Mike Cherman, veio para o Brasil para co-
nhecer a sede e as fábricas da Havaianas. Durante sua 
viagem, ele ficou impressionado com o calor e a tempe-
ratura da areia nas praias. Foi então que ele concebeu 
o design termoreativo, como uma forma de comunicar 
isso ao usuário.

A elegante Cris Topdjian anfitriã de um 

encontro especial na Casa 40, com a per-

fumaria Tânia Bulhões em primeiro plano, 

reunindo elenco top da cidade

 Regina Furtado

O especialista da perfumaria Tãnia 

Bulhões, Davis Minori, especialmente em 

Manaus para proferir palestra sobre a 

perfumaria TB na Casa 40

A chic Micaela Garcia

A ótima Meg Hoagen conferindo as 
novidades Tânia Bulhões na cidade

Manu Gil, André Porto e Lucia Assayag

Davis Minori, Cris Topdjian, Suymara 
Braga e Meg Hoagenna cidade

Ana Pi, Cris Topdjian, Meg Hoagen e San-dra Santos
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O prefeito de Manaus, David Almeida e o governador do Amazonas, Wilson 
Lima, alinhando a reta final das convenções

Desembargadora Carla Reis, desembargador Flavio Pascarelli, presidente 
do TJAM, desembargadora Graça Figueiredo, vice-presidente do TJAM, 
juíza Lídia de Abreu Carvalho e o desembargador Cézar Bandiera, durante a 
reinauguração da “Sala de Togas Desembargador Raimundo Vidal Pessôa”, 
que aconteceu na sexta (22), na sede do TJAM 

As desembargadoras Joana Meirelles, Carla Reis, Vânia Marinho, Graça 
Figueiredo e a juíza Lídia de Abreu Carvalho

Governador do Amazonas, Wilson Lima, ao lado do secretário 
de Estado Chefe da Casa Militar, Cel. Fabiano Bó, durante 
a comemoração dos 20 anos do Comando de Policiamento 
Especializado e entrega da Medalha do Mérito do CPE

Estaremos celebrando nosso aniversário e os 29 anos da Coluna 
Sérgio Frota e do Programa Promoter, a vida e os amigos. 
Serão atrações desse evento: o showman Felicio, cantor Rafael 
Marques, cantor e compositor Carlos Batata, Dj Alex Marcks e 
os bois Caprichoso e Garantido, que terá como palco o estrelado 
Restaurante Vinhedo Rio & Mar, no sábado 13 de agosto, a partir 
das 12h

Arthur, Paola Regina, Ana Katharina, Maria Goretti, André, Benicio 
e Almerio, durante a festa junina Dabacuri – Troca de Sabores, 
União dos Povos, do Colégio Martha Falcão 

Moísa e Charles Guerreiro celebraram 33 
anos de casados, na quarta (27). Recebem os 
cumprimentos da Coluna

Rebekah Oliveira, inaugurou seu Instituto de 
Estética – Avançada, fincado na Rua Ituxi – 322, 
Vieiralves. Ela formada em Farmácia, com pós-
graduação em Saúde Estética e Especialização 
em Harmonização Facial

Lívia Pereira Lindoso, especialista em Terapia Cognitiva 
Comportamental com enfoque no atendimento à pessoas que 
sofrem com ansiedade, depressão e especificamente fobia facial. 
@Livialindoso.psi / e-mail: Livialindosopsicologa@gmail.com

DEUS ABENÇOE A TODOS!

Sérgio Frota

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Nelly Falcão de Souza, diretora do Colégio 
Martha Falcão, aluna Paola Regina Frota e a 
Francisca Loiola, coordenador do Fundamental 
II e Médio, durante a festa junina Dabacuri – 
Troca de Sabores, União dos Povos, do Colégio 
Martha Falcão, no SESI – Clube do Trabalhador

Divulgação

Divulgação

Fotos: Sérgio Frota

SECOMSEMCOM

Chico Batata/TJAM

Chico Batata/TJAM

As amigas Cidinha Oliveira e 
Andréa Marinho, celebraram 
seus aniversários, reunindo 

um grupo de queridas 
amigas, com almoço festivo 

na sexta (15), em um 
restaurante da cidade. Uma 
tarde decorada com alegria, 
amizade, amor e felicidades. 

Confira nas fotos!

CHEERS!

Aniver-
sariante 
Cidinha 
Oliveira 
e  Edilane 
Frota

Tânia 
Sauma, 
Marcia 

Souza e 
Marinez 

Credie

Goreth 
Pimentel, 
Isabel 
Bessa 
e Silvia 
Cavalcante

Vilma 
Galvão, 

aniversa-
riante 

Cidinha 
Oliveira e 

Rosangela 
Cunha

Anny 
Mesquita, 
Mariana 
Farias e 
Elisangela 
Daniel

Priscilla 
Loureiro, 

Sandra Lins 
e Karina 

Alves

Mirella 
Braga, 
Cidinha 
Oliveira e 
Rose Risolli

Denise Dias, 
Rosangela 

Vidal, 
Luciana 
Terças e 
sua filha 
Gabriela

Cidinha 
Oliveira e 
Jaqueline 
Chagas

Moísa 
Guerreiro e 
Simone Ale

As aniversariantes, Cidinha Oliveira 
e Andréa Marinho

As aniversariantes Andréa 
Marinho e Cidinha Oliveira, com 

amiga Edilane Frota

COLUNA SERGIO FROTA DO DIA 31-07-2022.indd   31 28/07/2022   19:35:55



O Grupo Nós do Morro, uma refe-
rência em trabalhos artísticos e sociais, 
prepara o lançamento do seu primeiro 
longa-metragem com coprodução e 
protagonismo feminino. Intitulado “A 
Festa de Léo”, o filme tem Cintia Rosa 
à frente de um grande elenco e ainda 
está sendo rodado no Rio de Janeiro.

 
A história retrata a realidade de 

uma família da favela do Vidigal e 

se passa nos dias que antecedem 
a festa de 12 anos de Léo, filho da 
batalhadora Rita. Ela não mede es-
forços para fazer uma grande come-
moração para o menino, mas, no dia 
do evento, descobre que o marido, 
Dudu, envolvido com drogas, roubou 
todo o dinheiro destinado à festa.

 
A partir daí, a protagonista vai pre-

cisar superar vários obstáculos para 

resolver o problema e, para isso, terá 
que contar com a compreensão do 
garoto e com uma grande rede de 
apoio dos amigos. Filmada inteira-
mente no Vidigal, a produção tam-
bém tem Jonathan Haagensen e 
Arthur Luís Torrin, conhecido como 
Nego Ney, que faz sua estreia no ci-
nema, nos principais papéis.

 O elenco conta ainda com Mary 

Sheyla, Thawan Lucas, Kikito Jun-
queira, Neusa Borges, Thiago Martins, 
Micael Borges, Babu Santana, Márcio 
Vito, Jonathan Azevedo, Roberta Ro-
drigues, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, 
entre outros. O filme é uma produção 
da Coqueirão Pictures e coprodução 
da Globo Filmes e do Nós do Morro, 
associação que atua com o objetivo 
de proporcionar o acesso à arte e à 
cultura para crianças, jovens e adultos.

· Entre os dias 1º e 7 de 
agosto será realizado no 
Rio de Janeiro o “IPG Open 
Feminino 2022 – ITF W25”, 
torneio de tênis que contará 
com a presença de grandes 
destaques da modalidade...

· ...O SporTV tem a ex-
clusividade da transmissão 
do torneio, com apoio do 
banco BV.

·A canção “Desapaixonar”, 
sucesso de Jade Baraldo e 
tema de Guta (Julia Dalavia) 
em “Pantanal”, ganhou uma 
terceira versão, com a gui-
tarra de Fernando Maga-
lhães, do Barão Vermelho...

·...A música já foi trocada 
na trilha da novela.

·Yara Charry, após “Ma-
lhação: Vidas Brasileiras”, 
volta às novelas em “Todas 

as Flores”...

· ...É a produção do Glo-
boplay...

· ...Aliás, Regina Casé, vilã 
da história, diz que a perso-
nagem não economiza em 
matéria de maldade.

· Modelo e atriz, Aoxi esta-
rá em “Travessia”, na Globo.

· Aline Fontes está con-
firmada em “Reis”, no papel 
de Merabe.

· O filme “O Livro dos Pra-
zeres” chega aos cinemas 
em 22 de setembro...

· ...Nos principais papéis, 
Simone Spoladore e Javier 
Drolas...

· ...Os dois viverão um ro-
mance intenso.

· China Ina, cantor e apre-
sentador, estreia a segunda 
temporada do “Caça Joia”, 
no Canal Futura, no próximo 
dia 5....

· ...Pitty e Fafá de Belém 
estão entre as atrações...

· ... Nessa temporada, além 
de música, serão discuti-
dos  temas como racismo, 
homofobia e questões in-
dígenas. 

C’est fini 
O escritor Lauro Cesar 

Muniz está às voltas com 
nada menos que três pro-
jetos de trabalho.

Um roteiro para cinema, 
mas que até pode virar minis-
série, e outros dois para TV.

  
Então é isso. Mas amanhã 

tem mais. Tchau!

Últimos episódios
A série “Todas as Garotas em Mim” terá 

o último episódio das duas primeiras tem-
poradas exibido nesta terça-feira, dia 2.

Já na quarta, dia 3, espaço para o resu-
mo da primeira e da segunda temporadas 
de “Reis”. No dia 10, capítulos inéditos.     

Anote
O reality “Ilha Record”, sob o comando 

de Mariana Rios, ainda tem muitos episó-
dios pela frente, mas já é possível adiantar 
que os trabalhos da próxima edição de “A 
Fazenda” estão pegando fogo nos basti-
dores.

E por aí, entenda-se, a formação do time 
de participantes.

 
Disputada
Flávia Alessandra está na mira de duas 

produções de novelas da Globo e o desti-
no da atriz será conhecido muito em breve. 
Antes, a gravação de uma nova tempora-
da do quadro “Acredite em Quem Quiser” 
para o “Domingão com Huck”.

 
Escalada
Bruna di Tullio, sempre lembrada por 

causa do sucesso como sereia em um co-
mercial de cerveja, mas também com vá-
rios trabalhos na Globo e na Record, entra 
para o elenco da série “Ameaça Invisível”.

JULIANA COUTINHO/DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

CRÉDITO JOÃO MIGUEL JÚNIOR
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Cintia Rosa protagoniza primeiro 
longa coproduzido pelo Nós do Morro

Plateia 21

CANAL 1
Por: Flávio Ricco | Colaboração: José Carlos Nery
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TV Tudo
Gravação em Orlando, nos Estados Unidos.     

 Canais Disney
Thiago Cara, Chico de Laurentiis, Bren-

donw Klein, Thomas Polistchuk, Mendel 
Bydlowsky, Natalie Gedra, Eduardo de 
Meneses, João Castelo Branco, Mauro 
Naves, Pedro Ivo, Gustavo Hofman, Zinho 
e Gláucia Santiago farão a Copa pelos ca-
nais Disney. Todos trabalhando direta-
mente do Catar.

 
Mais força 
Já falamos aqui que a BandNews FM e a 

rádio Bandeirantes irão mostrar pratica-
mente todos os jogos da Copa do Mundo.

Mas tem um detalhe importante: as par-
tidas da seleção brasileira (apenas elas) 
serão transmitidas em rede com as emis-
soras musicais do Grupo (Band FM, Nativa 
FM e Play FM).

 
Silêncio
Não se falou mais sobre a série basea-

da na vida do sociólogo Betinho, que teria 
Julio Andrade como protagonista.

Aliás, adiada várias vezes por causa da 
pandemia. 

 
No bastidor
“Terra Vermelha”, novo trabalho de 

Walcyr Carrasco para a faixa das 21h da 
Globo, ainda não tem uma comunicação 
oficial da Globo.

Mas o autor continua trabalhando nes-
se projeto.  

 
Dois tempos  
Ricardo Gaeta volta a interpretar Arão 

na série “Reis”, na Record, fazendo a 
guarda do Rei Saul (Carlo Porto), sob o 
comando do exército de Abner (Dudu Pe-
lizzari). Participação na terceira e quarta 
temporadas.

Em paralelo, o ator trabalha em proje-
tos pessoais de comédia e protagonizou 
recentemente um piloto com direção e 
roteiro de Chico Amorim – “Sem Saída”.

 Flecha
 A primeira temporada do programa 

“Operação Cupido”, comandado por Lu-
ciana Gimenez na Rede TV!, termina no 

Bate Rebate

dia 13 de agosto.

Por enquanto não há 
informações sobre uma 
próxima.

 
Nova temporada
O Amazon Prime Video 

se prepara para anun-
ciar a data de estreia 
da segunda temporada 
da série “Dom”, estre-
lada por Gabriel Leone. 
Que conta também com 
o trabalho de Isabella 
Santoni no papel de Vi-
viane.

Na próxima edição, a 
personagem da atriz, 
que se envolve no mun-
do do crime para sus-
tentar o vício nas dro-
gas, terá mais do seu 
conturbado passado 
revelado.
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Para o dia da posse, está 
prevista Sessão Solene, 
presidida pelo idealizador 
da Academia

Também será lançado, de 
forma digital, o livro “Do So-
nho à Realidade”, organizado 
por Rômulo Sena

Membros Fundadores Com Suas Respectivas Cadeiras

1-Gaitano Laertes Pereira Antonaccio
2-Julio Antônio de Jorge Lopes
3-Jozelia de Souza Carvalho Lopes
4-Leonardo Mississipe de Souza
5-Antônio Rômulo Valdevino de Sena
6-Ayllon Menezes de Oliveira
7-Alcir Gursen de Miranda
8-Maria do Socorro Barroso Leite
9-Maria Tereza Barroso Gomes
10-Luiz Cláudio Pires Costa
11-Silvio Romano Benjamin Junior
12-Edson Barreto Brito de Jesus
13-Odaleia Rosely Nascimento Barros
14-Alberto Bezerra de Melo
15-Jamilson Ribeiro Carvalho 
16-Aline dos Santos Pedraça
17-Jaqueline dos Santos Domingos
18-Edson dos Santos Silva
19-Daniele da Silva Souza
20-Maria Glaucia Barbosa Soares
21-Kátia Maria dos Santos Colares Ribeiro
22-Raimundo Colares Ribeiro
23-James Henrique Lins Santos
24-Jeroniza de Fátima Albuquerque dos Santos Silva
25-Antonia Anete Valdevino de Sena
26- Laura Maria Santiago Lucas
27-Maria Lenir Rodrigues Pinheiro
28-Maria de Fátima Souza Lira
29-Silvia Grijó Cavalcante
30-Lúcia Maria Corrêa Viana
31-Nilson Tavares Pimentel
32-Michael Lemes Monteiro
33-Cristiane das Chagas Botelho
34-Luis Alberto Lopes Sevalho
35-Brena Dianná Modesto Barbosa
36-Julio César Albuquerque Ventilari
37-Shirley de Fátima Rodrigues

EM TEMPO 

Com a finalidade de fortalecer 
o cultivo da língua, da litera-
tura nacional, da arte e da 
cultura do Brasil e da região 

amazônica, a Academia de Litera-
tura, Arte e Cultura da Amazônia 
(Alaca) será efetivada e inaugurada, 
com posse dos 115 patronos imortais.

A cerimônia acontece no próximo 
dia 3 de agosto, às 19h, no auditório 

Belarmino Lins, da Assembleia Le-
gislativa do Estado (Aleam).

Idealizador e presidente da Alaca, 
Rômulo Sena, que é jornalista e 
escritor, explica que a Academia é 
uma instituição cultural, sediada no 
Amazonas, com o papel de reafir-
mar e reforçar o papel da literatu-
ra, da arte e da cultura amazônica 
e brasileira. E que todos os seus 
membros indicados estão envol-
vidos nessas vertentes artísticas, 
com obras publicadas ou projetos 
em andamento.

“Os membros empossados na 
próxima semana são profissionais 
de diversas áreas, muitos, referên-
cias do mundo literário e cultural 
amazônico. Temos advogados, pro-
fessores, jornalistas, médicos, eco-

nomistas, além de desembargador 
e juiz, mas também estudante, di-
retor de escola rural, escritores de 
outros municípios do Amazonas. 
Todos serão membros efetivos e 
perpétuos, e sócios corresponden-
tes do Brasil e estrangeiros. Serão 
os mais novos imortais da Amazô-
nia”, declara Sena.

Para o dia da posse, está prevista 
Sessão Solene, presidida pelo idea-
lizador da Academia. E os membros 
serão empossados vestidos com 
as pelerines (em substituição aos 
tradicionais fardões), próprias dos 
acadêmicos imortais, com direito 
a medalhas, diplomas e juramento 
coletivo, por meio de um orador. 

Também será lançado, de forma 
digital, o livro “Do Sonho à Realida-

de”, organizado pelo próprio Rômu-
lo Sena, e que contará a história de 
vida dos acadêmicos da Alaca. 

“É o dia da aproximação dos artis-
tas, dos escritores. Dia da constru-
ção e da reconstrução do conheci-
mento. Dia que marcará uma nova 
geração de imortais, que se reunirá 
ao longo dos anos para fortalecer a 
cultura amazônica”.

Quando se fala em imortal é 
por conta do rito de passagem 
de cadeira, que na Alaca será 
similar ao da Academia Brasileira 
de Letras (ABL). Se um Acadêmico 
falecer, a cadeira será declara-
da vaga em Sessão de Saudade, 
com posterior votação de outros 
candidatos para ocupar a cadeira 
desse patrono. 

DIVULGAÇÃO 

38-Adson Manoel Bulhões da Silva
39- Maria Creuza Costa de Seixas
40- Anderson Freitas Fonseca
41-Pedro Lucas Lindoso
42-Dolane Patrícia Santos Silva
43-Cleomir Lage Bezerra dos Santos
44-Flávio Humberto Pascarelli
45-Therezinha Ruiz de Oliveira
46-João Bosco Pinto Rocha
47-Urias Sérgio de Freitas
48-Cecilia Maria Rodrigues de Souza
49-Eliane Ferreira da Silva
50-Daniel Amaro dos Santos
51-Antônio Estanislau Sanches
52-Juan David Revilla Cardenas
53-Nelcélia Macena Guimarães
54-Noaldo Oliveira de Lucena
55-Joseny Gusmão Lima
56-Helso do Carmo Ribeiro Filho
57-Jefferson Praia Bezerra
58-Armando Farias da Luz Junior
59-Manoel Socorro Santos Azevedo
60-Maria José Alves
61- Altair Santos de Souza
62- Edna Barbosa Nyenhuis
63-Marlene Ramos Cardoso
64-Dimis da Costa Braga
65-José Humberto Pessoa Vieira
66-José Mozart Pinheiro Holanda
67-Fabiano Gustavo dos Santos Ozga
68-Julia Fernanda Miranda Marquês
69- Wanderlan Paulino da Silva
70- Jorgina de Almeida Reis
71- Michele Lins Aracaty e Silva
72- Tatiana Araújo Moreira
73- João Santoro Farias
74- Terezinha Lima Silva
75- Antônio Fernando de Almeida Pereira
76- Sônia Maria Alves

77- Claudenor de Souza Piedade
78- Fabiana Pacífico Seabra
79- Mariana Faria Filard
80- Antônio Rodrigues da Costa
81 - Ernandes Dantas e Silva
82 – Carlos Roberto Pedroso Melo
83 – José Alves de Araújo Neto
84- Iris de Souza Bernardo
85- Roberto Valério Cardoso
86 – Ananda Carvalho Normando Pessoa
87 – Maria do Espírito Santo de Castro Gil
88 – Geanne de Oliveira Valente
89 – Thandra Pessoa De Sena
90 – Petira Maria Ferreira dos Santos
91 – Nyamille Ferreira de Araújo
92 – Yasmin Dádiva de Almeida Dantas
93 – José Miranda de Aquino
94 – Deometrio Barbosa de Araújo
95 – Francisco dos Santos Nogueira
96 – Rosa Eulália Vital da Silva
97 – Anderson Lincoln Vital da Silva
98 – Maria da Conceição Carneiro Barbosa
99 – Eriverton Resende Monte
100 – José Roberto Tadros
101 - Maria do Socorro Barbosa da Silva Mamed
102 – Mara Cybele dos Santos Souza Monteiro
103 – Merceligia Najar de Souza
104 – Inácia Maria Caldas Trindade Puga Ferreira
105 – Sílvio Dinelly Esteves
106 – Lidiany de Lima Cavalcante
107 – Pedro Augusto Soares Vieira
108 – Sirley Marques da Silva
109 – Marcos Gomes de Arruda
110 – Meyre Lane Fonseca Pereira de Freitas
111 – Maria das Graças Barbosa Soares
112 – Guilherme José Sette Junior
113 – Moisés Rodrigues da Silva
114 – Fabiana Ferreira
115 – Umaia Farid Ismail Rosenwald

“Ninguém morrerá, mas ficará 
eternizado na memória da Acade-
mia da Amazônia”, finaliza o presi-
dente da Academia de Literatura, 
Arte e Cultura da Amazônia.

ALACA
Academia de Literatura, Arte e 

Cultura da Amazônia (ALACA) é 
uma instituição cultural que será 
inaugurada no dia 03 de agosto de 
2022, com Solenidade de posse na 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas. É sediada no Ama-
zonas, cujo objetivo é o cultivo da 
língua e da literatura nacional da 
arte e cultura. Compõe-se a ALACA 
de membros efetivos e perpétuos, 
e sócios correspondentes do Brasil 
e estrangeiros.

Academia de Literatura é 
inaugurada e empossa patronos
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 DOMINGUEIRA 
 Como de praxe, aos domingos, a casa linda, no Ephigênio Salles, de Amália Garcia Gil fica lotada de gente amiga e com a família reunida. 

São horas de lazer, de diversão - sim, tem mesa de dominó! -, comida boa e farta. Os espanhóis são desses, gente que gosta de agregar e a última 
domingueira foi para festejar a vida, a lucidez, savoir faire e doçura de Amália, durante o almoço que entrou pelo comecinho da noite. 

Paula Cavalcante e Luís Cunha 

Anabel Mendonça de Souza

Vânia Marinho

Clara e Paulinho Lima 

Lilian, linda, Stone 

Hidelbrando Jaña Neto

Aléxia, Emanuélle e Nina Gil

Jorge Ayres Martins

Bárbara Mendonça de Souza esperando a Ísis.

Silvia Tuma 

Vanessa e Luiz Felipe Frota

Elvira e Dolores Garcia 

Débora e Breno Oliveira, Donaldo Riker

Sarah Pirangy de Souza

Cley Martins

Grace Benayon e Laura Lucas 

Bárbara Mendonça de Souza e 
Adiene Vieiralves 

Luiza Cavalcante

Natália e Eugênia Fonseca

Alberto do Nascimento Jr.

Neide Trindade e Ana Farid Mendonça 

Luiza Cavalcante e Joana Vieiralves 

Eduardo Vieiralves entre Adalberto e 
EdNeuza Caminha 

Consuelo Garcia 

Felipe Fernandes, Kiko Garcia e Stanley César 

Mauro Campbell

Eliezer Fernandes 

Guilherme Benek

mazalopes@aol.comMaza Lopes

 POSSE 
 
No meio da semana, o Presiden-

te do Egrégio Colégio de Procu-
radores de Justiça, Alberto Rodri-
gues do Nascimento Jr., deu posse 
aos novos Procuradores, Anabel 
Vitória Pereira Mendonça de 
Souza, Jorge Michel Ayres Mar-
tins e Sarah Pirangy de Souza, no  
Auditório do Ministério Público, na 
Estrada da Ponta Negra, durante 
sessão solene. Coube à eloquên-
cia de Anabel falar pelos pares e 
creiam, não decepcionou. Foram 
laudas de sensatez, inteligência, 
retidão de caráter que emociona-
ram. Quem conhece sabe, herda-
do da saudosa Desembargadora 
Liana Mendonça de Souza. Como 
é salutar aprender ouvindo dos 
sábios, dos auspiciosos. Cabe 
a mim as congratulações aos 
Procuradores do nosso Amazonas 
para o mais profícuo bom tempo. 

Amália Garcia 
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Classitempo
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PRESIDENTE DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE MANAUS, pelo presente EDITAL, convoca 
todos os associados do sindicato, em pleno gozo de seus 
direitos e quites com as mensalidades, para uma reunião de 
Assembleia Geral Ordinária, à realizar-se no dia 05 de agosto 
de 2022, em primeira convocação às 19h00, com maioria de 
2/3 (dois terços) dos associados e em segunda convocação 
às 19h30, com qualquer número de associados presentes, na 
sede do Sindicato, sito a Rua Saldanha Marinho, 606 – sala 
28 – Sobreloja – Centro, nesta cidade, a fim de deliberar e 
votar sobre a seguinte Ordem do Dia:

I_ Autorizar o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 
DE MANAUS à celebrar CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABA-
LHO (CCT), e ou ADITIVO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO, a vigorar de 1º de Setembro de 2022 a 31 de 
Agosto de 2023  ou instaurar o DISSÍDIO COLETIVO de natureza 
jurídico-econômica na Justiça do Trabalho com os Sindicato do 
Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Amazonas, 
CNPJ 04.186.888/0001-50, Sindicato do Comércio Varejista do 
Estado do Amazonas, CNPJ 04.403.911/0001-10 e Sindicato 
dos Concessionários e Distribuidores de Veículos Automo-
tores do Estado do Amazonas CNPJ 34.544.064/0001-75.

II_ Levantamento de pauta de reivindicações específicas da 
Categoria, para esta Convenção ou Dissídio, incluindo reajus-
tamento Salarial, Taxa Sindical, para os cofres do Sindicato.

III_ O que houver.

Manaus (AM), 30 de julho de 2022.

Ana Marlene Aires Arguelles
Presidenta do S.E.C.M.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE MANAUS
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