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O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou ontem que o Estado vai 
ingressar com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o decreto 
federal nº 11.158, de 29 de julho de 2022, que zera alíquotas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI). O decreto traz insegurança jurídica para o Polo 
Industrial de Manaus (PIM) e ameaça empregos dos amazonenses.

Economia 8

Amazonas vai recorrer ao STF 
contra novo decreto que atinge ZFM
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Governo do Amazonas vai recorrer 
ao STF contra decreto que reduz IPI
O governador destacou 
que a prioridade sem-
pre será a preservação 
dos empregos

O governador do Amazonas, 
Wilson Lima, informou nesta 
quarta-feira (03), que o Es-
tado vai ingressar com uma 

nova ação no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contra o decreto federal 
nº 11.158, de 29 de julho de 2022, que 
zera alíquotas do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI). O decreto 
traz insegurança jurídica para o Polo 
Industrial de Manaus (PIM) e ameaça 
empregos dos amazonenses.

Desde a publicação na última sexta-
-feira (29/07), os técnicos da Secre-
taria de Estado da Fazenda (Sefaz) 
trabalhavam na análise minuciosa 
do texto para embasar as medidas a  
serem tomadas.

“Acabei de receber um estudo da 
minha Secretaria de Fazenda indican-
do que o último decreto que zera o IPI 
prejudica alguns seguimentos da Zona 
Franca de Manaus. Diante disso, já au-
torizei a minha Procuradoria Geral que 
ingresse com uma ação no Supremo 
Tribunal Federal para manter a deci-

técnicos da Sefaz trabalham na análise minuciosa do texto 

são do ministro Alexandre de Moraes 
que já havia sido proferida em caso  
semelhante”, destacou.

O governador destacou que a 
prioridade sempre será a preser-
vação dos empregos de milhares 
de amazonenses.

“A minha maior preocupação é com 
os empregos que são gerados por esse 

segmento. Eles são fundamentais para 
essas famílias. Nosso governo vai tra-
balhar e fazer tudo o que for possível 
para garantir a competitividade das 
empresas que estão no distrito indus-
trial”, completou Wilson Lima. 

Decisão favorável
Em maio, o ministro Alexandre de 

DIVULGAÇÃO

Moraes suspendeu liminarmente os 
efeitos de três decretos do Governo 
Federal que afetavam diretamente os 
mais 100 mil empregos diretos e outros 
400 mil indiretos gerados da ZFM. A 
liminar foi proferida após o governador 
Wilson Lima ir a Brasília e se reunir com 
os ministros Alexandre de Moraes e 
Luiz Fux para tratar do tema.
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A liminar concedida pelo ministro 
suspendeu os efeitos dos decretos 
11.052, de 28/04/2022; 11.047, de 
14/04/2022; e 11.055, de 28/04/2022, 
no que à redução das alíquotas em 
relação aos produtos produzidos 
pelas indústrias da Zona Franca de 
Manaus que possuem o Processo  
Produtivo Básico. Encontro com Minis-
tro O deputado federal Marcelo Ramos 
(PSD-AM) se reuniu nesta quarta-
-feira, 3, com o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (SFT), Alexandre de 
Moraes, para tratar dos detalhes do 
novo decreto presidencial que reduz 
o IPI – Imposto sobre Produtos Indus-
trializados, e que atinge itens impor-
tantes produzidos na Zona Franca de 
Manaus. Ramos explicou ao ministro 
que o novo decreto busca burlar a 
decisão de Moraes que preservou os 
produtos da ZFM que são submetidos 
a PPB- Processo Produtivo Básico 

“Disse ao ministro Alexandre de 
Moraes que o novo decreto é uma 
tentativa de burlar a medida cau-
telar proferida por ele que protege 
a competitividade da Zona Fran-
ca. O ministro disse que basta que 
acrescentemos às ações anteriores, 
da bancada, do Governo do Estado 
e da OAB, nova petição para que 
ele volte a apreciar esta questão”, 
revelou Ramos.     .



No STF pela ZFM
O governador Wilson Lima de-

cidiu ingressar com uma nova 
ação no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) contra o Decreto 11.158, 
do Governo Federal, que zera 
alíquotas do IPI e deixa o modelo 
Zona Franca de Manaus à beira 
de mais uma agonia.

Outro que também ingressará no 
Supremo contra o decreto federal 
é o candidato ao governo pela co-
ligação “Nós, o Povo” (SD/PMN), 
deputado Ricardo Nicolau.

As duas ações tentarão impedir 
que o decreto destrua o polo de 
concentrados de refrigerantes da 
ZFM ao zerar o IPI para o setor.

Mega emenda 
Apontada como estratégica para 

a implementação de novos eixos 
de desenvolvimento econômico no 
Amazonas, a Rodovia AM-10, que 
liga a cidade de Manaus a Itacoatia-
ra, está sendo revitalizada com rigor 
pelo Governo do Estado via Seinfra, 
que tenta aproveitar ao máximo o 
período de verão.

As obras na rodovia são impul-
sionadas com o reforço financeiro 
de uma mega emenda de autoria 
do senador Omar Aziz (PSD-AM), 
que destinou R$ 220 milhões para 
o empreendimento que pode gerar 
10 mil empregos na Região Metro-
politana de Manaus (RMM).

PL com Wilson
O Partido Liberal (PL), presidido 

no Amazonas pelo deputado Alfre-
do Nascimento, realiza nesta quin-
ta-feira (04), às 9h, a sua convenção 
para confirmar apoio à reeleição 
do governador Wilson Lima (União 
Brasil) e a definição dos nomes que 
concorrerão à Assembleia Legisla-
tiva (Aleam), à Câmara Federal e 
ao Senado. 

A convenção será na sede do par-
tido, na Rua Miranda Simões, nº 4, 
bairro Adrianópolis, Zona Centro-
-Sul.

Ontem, em entrevista à Rádio 
Band News Difusora, Wilson Lima 
declarou apoio à candidatura do co-
ronel Alfredo Menezes ao Senado.

Primeiro debate
A Band Amazonas promoverá no 

domingo (7), às 20 horas, o primeiro 
debate entre os candidatos ao Go-
verno do Estado.

Foram convidados para o 
evento os candidatos Wilson 
Lima (União Brasil), Amazonino 
Mendes (Cidadania), Carol Braz 
(PDT), Eduardo Braga (MDB), 
Henrique Oliveira (Podemos) 
e Ricardo Nicolau (Solidarie-
dade).

Barafunda no PSOL
Por enquanto, o representante do 

Psol no debate do próximo domingo 
será Israel Tuyuca, de acordo com de-
cisão da Executiva nacional do partido 
na terça-feira (2).

A decisão, no entanto, foi judicia-
lizada pelo advogado Marcelo Amil, 
que não aceita ter sido preterido do 
processo.

Braga comemora
Na reabertura dos trabalhos do Con-

gresso Nacional, o senador Eduardo 
Braga (MDB) destacou o auxílio emer-
gencial a motoristas e motociclistas de 
aplicativos, que receberão o benefício 
até o final do ano. 

O auxílio resultou de proposta, de 
autoria de Braga, à PEC das Bonda-
des aprovada no final de junho pelos 
congressistas.

O valor a ser pago pelo Governo Fe-
deral deverá ser estipulado em regula-
mento para motoristas e motociclistas 
cadastrados em aplicativos ou outras 
plataformas de comunicação em rede. 

Redução de tributos
Já tramita na Assembleia Legislativa 

projeto de lei do Governo Estadual que 

modifica a base de cálculo do ICMS 
sobre querosene de aviação (QAV) e 
gasolina de aviação (GAV).

A tramitação do PL acontece em re-
gime de urgência e objetiva fortalecer 
a aviação no Estado, incentivando as 
companhias aéreas a expandirem suas 
atividades, sobretudo no interior com 
uma carga tributária mais leve.

Fórum de Óleo e Gás
A Suframa promove, nesta quinta-

-feira, o “Fórum de Óleo e Gás”, no 
auditório da autarquia, no Distrito In-
dustrial, na Zona Sul de Manaus.

Segundo o superintendente Algacir 
Polsin, o fórum é parte do “Amazônia 
2040: cenários prospectivos e agenda 
estratégica para o Desenvolvimento”, 
que integra o projeto “Cenários BRASIL 
2040”.

Participam do evento especialistas e 
autoridades de empresas e instituições 
como Petrobras, UEA, Amazonas Ener-
gia, Ufam, Eneva, Cigás, Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Amazonas (Ifam) e Engie - Trans-
portadora Gasoduto Coari/Manaus.

Almino Afonso
Aos 93 anos, o amazonense Almino 

Afonso, ex-deputado federal e ex-mi-
nistro do Trabalho no início dos anos 
60, é um dos maiores entusiastas da 
Carta aos Brasileiros pela Democracia, 
que já caminha para reunir 1 milhão de 
assinaturas.

Em 1977, quando da primeira edição 
do manifesto que contestava a Ditadu-
ra Militar da época, Almino não pôde 
assinar o documento em virtude da 
sua condição de parlamentar cassado 
e odiado pelos militares no poder e por 
um retrocesso que poderia ser desen-
cadeado caso declarasse apoio à Carta.

“Agora, eu posso assinar a Carta em 
defesa da democracia e do Estado de 
Direito”, disse Almino ao jornal Estadão. 

FIEAM – 62 anos 
Em postagem nas redes sociais, o 

vice-presidente da FIEAM (Federação 
das Indústrias do Estado do Amazo-
nas), Nelson Azevedo, destacou ani-
versário da entidade, em 03 de agosto, 
completando 62 anos de existência.

“Cumprimento o presidente Antônio 
Silva, que com muita competência e 
dedicação, conduz a FIEAM, nesta tra-
vessia de mudança, e felicito também 
todos os atores desta saga, na figura 
da aniversariante, a FIEAM, sua história, 

seus pioneiros e todos aqueles que 
se empenharam e se empenham 
na construção do futuro que já co-
meçou”.

Isaac Benayon Sabba
Na homenagem, Nelson ressalta 

a Refinaria Isaac Benayon Sabba e 
a resistência pela Zona Franca de 
Manaus, que vigora há 55 anos. 

“É premente regionalizar as opor-
tunidades e interiorizar a economia e 
o desenvolvimento regional.  O mote 
é a união, nossa missão é o Amazonas 
e a Amazônia e nossa agremiação 
política se chama Zona Franca de 
Manaus”, escreveu Azevedo.

PSB discreto
Sob o comando do deputado es-

tadual Serafim Corrêa, o PSB (Parti-
do Socialista Brasileiro) realiza hoje 
sua convenção partidária nesta 
quinta-feira, de forma discreta, em 
sua sede própria, em Manaus.

A sigla contará com 25 candi-
datos a deputado estadual, sendo 
sete mulheres, e dois candidatos a 
deputado federal.

O PSB, que apoia Lula para pre-
sidente da República,  não lança-
rá candidatura ao Senado e nem 
candidatura ao Governo do Estado.

Estelionato 
Da tribuna da Aleam, o depu-

tado Serafim Corrêa denunciou 
uma tentativa de estelionato 
praticada por advogados contra 
professores da rede estadual de 
ensino aptos a receber o paga-
mento de precatórios referentes 
ao antigo Fundef.

“Com relação a essas pessoas 
que estão coletando procurações 
e enganando esses professores e 
professoras, essas pessoas são de-
sonestas, são estelionatários, estão 
vendendo uma coisa que não exis-
te”, acusou o parlamentar. 

Conforme Serafim, “não é preciso 
nenhum professor contratar ad-
vogado e nem pagar 10% ou 15% e 
nem dar procuração para advogado 
receber esses valores”.

“Boa Governança”
Entidades da sociedade civil lan-

çam hoje a “Carta de Compromisso 
com a Ética e Pela Boa Governança”, 
propondo aos candidatos a gover-
nador do Amazonas boas práticas 
a serem adotadas durante a cam-
panha eleitoral e na governança 
do Estado. 

O lançamento ocorrerá  às 10h, no 
auditório da Cúria Arquidiocesana 
de Manaus, na Avenida Joaquim 
Nabuco, centro de Manaus, e será 
coordenado pelo Arcebispo de Ma-
naus Dom Leonardo Steiner.

Convenções do União Brasil e Avante
ofi cializarão chapa Wilson Lima/Tadeu 
Os partidos União Brasil e Avante realizarão hoje, conjuntamente, suas convenções para ofi-

cialização da chapa encabeçada pelo governador Wilson Lima, que postula a reeleição, e com o 
procurador Tadeu Souza na vaga de vice.

O evento começará às 18 horas, no Espaço Via Torres, localizado na rua Visconde de Porto Se-
guro, Parque Dez de Novembro.

Na ocasião, os dois partidos também oficializarão seus candidatos à Câmara Federal, Assembleia 
Legislativa e ao Senado.

À prefeitura de Manaus pelas ações de fiscalização junto a comer-
ciantes que ocupam áreas públicas. Na terça-feira, Fiscais do Implurb 
notificaram um estabelecimento por uma grave irregularidade na calçada 
pública na avenida Autaz Mirim, no bairro São José, na zona Leste.  O 
proprietário do comércio demarcou com pintura no piso vagas de esta-
cionamento no logradouro e ainda entre uma parada de ônibus. Equipe 
técnica do IMMU esteve no local orientando para realizar os ajustes na 
área externa e transferir o estacionamento para uma área disponível ao 
redor da loja, e assim devolver o espaço público à população.
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 Aos assaltos a ônibus do transporte coletivo de Manaus. Foram registra-
dos, segundo o Sinetram, um total de 1.014 assaltos, no período de janeiro 
a junho de 2022, com uma média de 5,6 roubos por dia, percentual 25,03% 
maior que o mesmo período em 2021. Também de acordo com os dados 
divulgados pelo Sinetram, o mês de junho foi o mais violento nos coleti-
vos, com 204 assaltos e média de 7 assaltos por dia. O número assusta e 
reflete a insegurança da população que depende do transporte público e 
reivindica ações eficazes no combate a essa violência.
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Campanha NFA, sete anos 
Iniciada em 3 de agosto de 2015, a 

Campanha Nota Fiscal Amazonen-
se hoje conta com 463.306 pessoas 
cadastradas e 31.903 prêmios sor-
teados, além de 246.953.258 notas 
fiscais registradas com o CPF e 117 
Entidades Sociais participantes. 

Compondo o Programa Estadu-
al de Cidadania Fiscal, ela objetiva 
incentivar a participação direta do 
cidadão em ações que tenham por 
finalidade o incremento da arre-
cadação tributária do Estado e a 
correta aplicação dos recursos pú-
blicos; disseminar o Programa de 
Educação Fiscal junto à sociedade; 
combater a sonegação fiscal e es-
timular a regularização cadastral 
das empresas junto à Secretaria de 
Estado da Fazenda – Sefaz. 

A Campanha interage com o 
Programa de Educação Fiscal que 
tem como objetivos sensibilizar o 
cidadão para a função socioeco-
nômica do tributo; conscientizar 
sobre a importância da exigên-
cia do documento fiscal eletrô-
nico nas compras de mercado-
rias; levar conhecimento sobre 
o Sistema Tributário Nacional e 
as obrigações tributárias; disse-
minar informações e conceitos 
sobre Gestão Fiscal; incentivar 
o acompanhamento da correta 
aplicação dos recursos públicos. 

Nesses sete anos, a NFA cole-
cionou conquistas e benefícios 
para o Amazonas e para a so-
ciedade, visto que até os países 
mais ricos do mundo dependem 
da arrecadação de tributos para 
colocar em prática as chamadas 
políticas públicas. Vejamos alguns 
números alcançados pela Cam-
panha a partir de agosto de 2015: 

Aumento de 220% na quantida-
de de Notas Fiscais de Consumi-
dor Eletrônicas (NFC-e) emitidas 
por ano: foram 256 milhões de 
notas emitidas em 2021 contra 
80 milhões em 2015; 

Aumento de 169% na quanti-
dade de estabelecimentos emi-
tentes de NFC-e: 23,5 mil em 
2021 contra 8,7 mil em 2015, em 
valores acumulados; 

Engajamento de mais de 463 
mil consumidores cadastrados no 
portal da Campanha (www.nfama-
zonense.sefaz.am.gov.br); 

O aumento do nível de regu-
larização fiscal no Estado foi um 
dos fatores que contribuíram para 
manter o crescimento sustentável 
da receita tributária do Amazonas 

nos últimos anos, em conjunto com 
todas as demais ações da Secretaria 
de Estado da Fazenda. 

Vale informar que esse tipo de 
Campanha já existe na maioria dos 
Estados brasileiros, criando na po-
pulação o hábito de “pedir” a Nota 
Fiscal nas suas compras e serviços. 
Falo em “pedir a Nota”, mas na ver-
dade o cidadão nem precisaria pedir 
ou exigir o documento fiscal, visto 
que a sua emissão está prevista em 
Lei e é dever das empresas.  

O documento fiscal recebido pelo 
cidadão no ato da sua compra pos-
sui um imenso valor, e é uma das 
armas contra a sonegação de im-
postos, extremamente danosa para 
a sociedade. Além de servir para 
fazer valer a garantia dos produtos, a 
nota comprova que aquele produto 
tem procedência e que não foi fruto 
de furto, roubo ou demais crimes. 

Além disso, ao pedir a nota o 
cidadão estará beneficiando pesso-
as necessitadas financeiramente, 
que não podem pagar uma escola 
particular, uma consulta médica, 
exames e hospitais, pois precisam 
da presença do Estado para segui-
rem em frente, principalmente em 
época de desemprego e alta infla-
cionária, onde comprovadamente 
muita gente está passando fome. 

Foi justamente durante a pan-
demia que vimos o quanto é im-
portante o pagamento de tributos 
para manter em atividade, por 
exemplo, o SUS – Sistema Único 
de Saúde e todo o complexo de 
hospitais e profissionais da saúde 
espalhados pelo Brasil, salvado-
res de milhares de vidas.  

Vale concluir tratando com iro-
nia as pessoas desavisadas, de-
sinformadas e mal-intencionadas, 
que tentaram incutir na população 
o medo de se colocar o CPF para 
concorrer aos prêmios diários, 
mensais e especiais da Campanha, 
sem nenhuma consequência para 
os participantes, pois enquanto 
uns têm medo, outros ganham 
dinheiro, sendo sorteados e exer-
cendo a cidadania. 

Como golpe final aos fomenta-
dores do medo, a nova Carteira 
de Identidade Nacional (CIN) traz 
mudanças no documento e a prin-
cipal delas é a extinção do Registro 
Geral (RG), pois a identificação do 
cidadão vai ser única, a partir do 
número do CPF, válido em todo 
território nacional. Viram? Valeu 
confiar em mentiras?

“Prestem atenção nos fatos. E não desanimem”

STF avalia anistia a condenados por improbidade

Valha-nos, Deus
Se forem beneficiados, cente-

nas de ladrões transitados em 
julgado esperam recuperar o 
direito de disputar as eleições 
de outubro. 

Crimes dolosos
Os políticos que esperam essa 

gentileza do STF foram conde-
nados por crime de improbidade 
doloso e não culposo, hipótese 
que não existia.

Palavra final
Tribunais estaduais ainda te-

rão de avaliar se gestores conde-
nados podem ser enquadrados 
em eventual decisão favorável 
do STF.

Caso específico
Motiva o julgamento a cobran-

ça de ressarcimento de advoga-
da servidora que, por sua atuação 
negligente, causou prejuízo de 
R$391 mil do INSS.

Auxílio-Brasil começa a se re-
fletir nas pesquisas

O Auxílio-Brasil parece pro-
duzir efeitos nas pesquisas 
eleitorais, segundo o último le-
vantamento Quaest, pago pela 
corretora Genial Investimentos. 
As intenções de voto em Bolso-
naro subiram de 18% para 29% 
entre os beneficiários do progra-
ma e Lula caiu de 62% a 52% ape-
nas nos últimos 30 dias, avalia a 
pesquisa. Com o aumento para 
R$600, que terá seu primeiro 
pagamento realizado este mês, 
a expectativa na campanha de 
Bolsonaro é pelo menos empatar 
o cenário até a eleição.

 
Alerta no PT
A vantagem de Lula também 

caiu entre quem não recebe Au-
xílio Brasil, de 42% a 25%, em 
janeiro, para 41% x 34% no último 
levantamento.

 
Tem mais
Destaque da Quaest, a repro-

vação do governo diminuiu entre 
mulheres de todas as regiões, 
faixas de renda, etária, religião 

e escolaridade.
 
Aumento geral
O Auxílio-Brasil começou a 

ser pago em maio com valor de 
R$400, equivalente a mais que o 
dobro do valor médio pago pelo 
Bolsa Família.

Olho na abstenção
Apesar dos ânimos exaltados 

nas manchetes e nas redes so-
ciais, levantamento do Paraná 
Pesquisa desta semana apon-
tou que 41% do eleitorado está 
“pouco motivado” para votar em 
2 de outubro.

Saída para a razão
O fim das saidinhas de presos, 

aprovado pela Câmara, devolve a 
esperança de começo do fim do 
privilégio concedido a criminosos. 
A regra é tão absurda que parece 
ter sido criada nas penitenciárias.

Não baixa
O valor médio do litro de diesel 

fechou o mês de julho custando 
R$7,78 com alta de 4,84%. Segun-
do o TicketLog, o preço médio do 
diesel superou o da gasolina em 
junho, antes mesmo da redução 
do ICMS.

Trair e coçar...
O deputado estadual Vinicius 

Louro, vice-presidente do PL de 
Bolsonaro no Maranhão, anun-
ciou apoio a Flávio Dino e a Lula. 
Estranho, não é. Louro faz parte 
do grupo do deputado federal 
Josimar de Maranhãozinho (PL-
-MA), alvo de recente operação 
da Polícia Federal por corrupção.

Recordar é viver
Foi amplamente noticiado em 

janeiro previsões alarmistas de 
supostos especialistas sobre o 
iminente “colapso do sistema de 
saúde”. Não seria uma típica fake 
news que causou dano irrepa-
rável?

Fato ad hominem?
Favorável à saidinha de bandi-

dos da prisão, o deputado Glau-
ber Braga discutia o assunto com 

Ministro Paulo Guedes a operadores do mercado, sobre os dados positivos da economia

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento, que continua nesta quinta (4) e que pode 
degenerar em anistia a gestores condenados por improbidade. Está em causa a novidade esperta, 
que recentemente entrou em vigor, criando a figura do “crime culposo”, isto é, sem intenção de 
roubar. O STF decidirá se a lei retroagirá para favorecer ímprobos. A Procuradoria Geral da Re-
pública é contra o entendimento, por considerar que o STF estaria anistiando gestores pilhados 
em atos desonestos.

Eduardo Bolsonaro no plenário, 
mas quando acabaram os argu-
mentos acusou o colega de ser 
“filho do presidente!”.

Complicação francesa
Passando por uma nova “onda” 

de infecções, a França ultrapas-
sou o Brasil no total de casos de 
covid-19. Com apenas 30% da 
população brasileira, a média de 
mortes na França rivaliza com a 
do Brasil.

Há 108 anos
Em 4 de agosto de 1914, a Grã-

-Bretanha declarava guerra ao 
Império Alemão, junto com a 
França e Bélgica, que havia sido 
invadida pelas tropas alemãs na 
véspera, dando início à Primeira 
Guerra Mundial.

Pensando bem...
...enquanto se mata e morre pe-

las urnas, não aparece ninguém 
para defender a segurança das 
pesquisas eleitorais.

PODER SEM PUDOR

Nivelando por baixo
O jornalista Oliveira Bastos vi-

sitava no Rio o então presidente 
do BNDES na primeira fase do 
governo JK, embaixador Roberto 
Campos. No lado de fora do prédio, 
manifestantes exigiam sua ca-
beça, acusado de “tramar contra 
os interesses nacionais”. Naquele 
dia, o embaixador mostrou que 
tinha momentos de senso de hu-
mor de botequim: “O que mais 
me irrita é a falta de precisão da 
linguagem deles. Está bem, dá 
para entender que eles querem a 
minha cabeça, mas qual delas? Se 
for esta aqui – disse, apontando 
o próprio órgão genital – não tem 
acordo!” E deu uma risada

EVARISTO SA / AFP

Augusto Bernardo Cecílio
Auditor fiscal e professor

O Sul do Amazonas 

Editorial

Na terça-feira (02), o deputado Adjuto Afonso (UB), em 
discurso na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), 
chamou a atenção para denúncias veiculadas na mídia, 
com repercussão nacional,  sobre supostos crimes de 
apropriação, compra e venda ilegal de terras no Sul do 
Amazonas, envolvendo, principalmente, os municípios 
de Pauini, Boca do Acre e Manoel Urbano, entre o Es-
tado do Amazonas e o Estado do Acre

As denúncias, também repercutidas na Coluna Con-
texto, do Amazonas em Tempo, na semana passada, 
já chegaram ao conhecimento do Ministério Público 
Federal (MPF) que estabeleceu o prazo de 15 dias para 
que uma das empresas provavelmente implicadas nos 
crimes apresente documentos comprobatórios sobre a 
propriedade de terras que afirma possuir.

Em hora oportuna, Adjuto propôs a formação de uma 
comissão de parlamentares para investigar as denúncias 
a fim de proteger, inclusive, terras indígenas que estão 
sendo invadidas de forma inescrupulosa por empresas 
e indivíduos indiferentes às leis que regem o meio am-
biente e proíbem o saque às riquezas do Estado.

A criação da comissão é mais do que oportuna e, se 
tiver caráter misto, será melhor, com a presença de 
autoridades do Poder Judiciário e dos órgãos de se-
gurança e controle ambiental para averiguar o que, de 
fato, ocorre no Sul do Estado, uma região cada vez mais 
assediada por especuladores altamente gananciosos e 
pelo crime organizado.

Opinião4

Cláudio Humberto
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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Amom Mandel (Ci-
dadania) aparece na 
primeira posição, com 
cerca de 27% das in-
tenções do eleitorado. 
Para o senado, Aziz 
(PSD) possui 27,5%

Divulgação

Lucas Henriquepolitica@emtempo.com.br |

No primeiro semestre deste 
ano, a pasta editou dois decretos 
que alteravam a alíquota do iPi e 
ameaçavam os mais de 500 mil 
empregos diretos gerados pela 
indústria amazonense. o Solida-
riedade ingressou com uma ação 
Direta de inconstitucionalidade 
(aDi) no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) contestando os dois 
decretos, que foi acatada pelo 
ministro alexandre de Moraes.

o presidente estadual do So-
lidariedade, deputado federal, 
Bosco Saraiva, afirma que o 
corpo jurídico do partido está 
empenhado na formatação do 
documento para, mais uma 
vez, defender os interesses 
do amazonas. “Estamos tra-
balhando no recurso contra 
o novo decreto e finalizando 
com nossos técnicos e jurídico 
do Solidariedade”, informou.

Divulgação

Solidariedade ingressará com ação jurídica após nova ameaça à ZFM

      gabriela Brasil

a oficialização dos candida-
tos que disputarão o pleito 
deste ano para os cargos 
de deputado estadual, fe-

deral e ao senado, pelo Partido 
liberal (Pl-aM), acontecerá nesta 
quinta-feira (4). No mesmo dia, 
o partido também realizará uma 
convenção partidária conjunta 
com o Partido união Brasil (uB) 
e o avante, o qual também planeja 
lançar candidatura própria para 
o senado, ação que dividirá votos 
para o candidato do Pl.

o primeiro evento, marcado para 
acontecer às 9h na sede do Pl, 
localizada na rua Miranda Simões, 
n° 4, bairro adrianópolis, Zona 
Centro-Sul de Manaus, cumprirá 
o rito necessário para os partidos 
oficializarem os nomes dos candi-
datos na disputa pelo pleito. 

Já às 19h, também acontecerá 
a convenção partidária conjunta 
entre o Pl, o uB e o avante no 
Espaço via Torres, localizado na rua 
visconde de Porto alegre, no bairro 
Parque Dez de Novembro.

a aliança entre o governador 
Wilson lima (uB) e o prefeito de 
Manaus David almeida (avante) 
mira as eleições deste ano, para a 
reeleição de lima no governo do 
amazonas. No acordo, o avante 
apoiará a candidatura do atual 
governador, e o prefeito David 
indicará o nome do vice-go-
vernador que formará a chapa  
com Wilson.  

a escolha de um nome por parte 
do prefeito da capital do ama-
zonas foi feita na segunda-feira 
(1°). um dia depois, o governador 
anunciou o ex-secretário da Casa 
Civil Tadeu de Souza como o can-
didato para o cargo.

Divergências
o acordo entre o união Brasil e 

o Pl tem passado por turbulências 
quando o assunto é a escolha de 
um nome para o senado. Justa-
mente porque foi acordado entre 
o governador Wilson lima e o pre-
sidente do Pl, alfredo Nascimento, 
que Coronel Menezes (Pl) deve ser 
apoiado por lima para o senado.

No entanto, David almeida, um 
dos aliados de Wilson lima, disse 
em uma entrevista não apoiar a can-
didatura de Menezes. Seu partido, 

o avante, planeja lançar a própria 
candidatura para o Senado. Para 
o Em Tempo, o ex-vereador Chico 
Preto (avante) confirmou ser o pré-
-candidato para o cargo.

 “a minha candidatura está certa. 
Nada mudou. Continuo firme no 
propósito e na caminhada. Sou ficha 
limpa, 22 anos de trabalho político 
e com eles resultados dos meus 
trabalhos”, disse.

ao mesmo tempo, a candidatura 
de Chico Preto para o senado pode 
dividir votos, situação que prejudi-

caria Coronel Menezes. Conforme 
Chico Preto, não há conflito na dis-
puta eleitoral.

“o único conflito é com quem 
quer ganhar a eleição por Wo, com 
quem tem medo de ganhar no voto”, 
afirmou o pré-candidato do avante. 

Pesquisa Eficaz 
a pesquisa de intenção de voto 

do instituto Eficaz, divulgada nesta 
terça-feira (2), mostra omar aziz 
(PSD) em vantagem na corrida elei-
toral para o senado..

alianças políticas diver-
gem sobre palanque úni-
co para o Senado 

Chico Preto e Menezes dividem 
grupo político pelo senado

Economia sustentável
Como candidato a governador 

do amazonas, Ricardo Nicolau 
propõe, sem abrir mão da Zona 
Franca de Manaus, a diversifi-
cação da economia do amazo-
nas baseada no desenvolvimen-
to sustentável para geração de 
emprego e renda. Na capital, o 
candidato defende a ampliação 
do número de empresas no PiM 
com ações de infraestrutura para 
melhorar o ambiente de negó-
cios e, assim, atrair novas indús-
trias, como a de biocosméticos,  
por exemplo.

Para o interior, Ricardo Nico-
lau defende o manejo sustentá-
vel das florestas, o uso racional 
dos minérios e a criação de um 
polo petroquímico, além de au-
mentar as linhas de financia-
mento para pequenos e médios  
produtores rurais. a ação é contra o decreto que reduz o imposto sobre Produtos industrializados (iPi)

Política 5

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Em cenário  estimulado de intenção 
de voto para o senado, o atual senador 
omar aziz (PSD) aparece em primeiro 
lugar, com 27,5%. logo depois vem o 
ex-prefeito de Manaus, arthur virgílio 
Neto (PSDB), com 24,7%.

Em terceiro, o Coronel Menezes 
aparece com 16,8%, e Chico Preto 
com 11,6%. Já o ex-secretário de 
Educação do amazonas, luiz Castro, 
possui 6,4%. os brancos e nulos 
somam 10,1%, e o grupo que não 
respondeu ou não sabe responder 
cerca de 3%.
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A Câmara dos Deputados 
aprovou, nesta quarta-
-feira (2), a medida pro-
visória que regulamenta o 

home office e modifica as regras 
para a concessão do auxílio-ali-
mentação. O texto segue para o 
Senado, onde deve ser votado até 
o dia 7 para não perder validade.

A MP foi modificada após forte 
pressão do setor de restaurantes, 
contra a proposta de pagamento 
do auxílio-alimentação em di-
nheiro. O texto final define que 
o trabalhador pode sacar o saldo 
não utilizado ao final de 60 dias, 
mas não pode usá-lo para ne-
nhum gasto que não seja compra 
de comida. 

A proposta também proíbe 
que fornecedoras de tíquetes-
-alimentação deem descontos 
para empresas que contratarem 
o serviço. A lei atual, por outro 
lado, permite que as fornece-
doras repassem o valor equi-
valente ao desconto para taxas 
cobradas dos restaurantes e  
supermercados.

Na avaliação do Planalto, isso 
implica em um aumento no valor 
da alimentação dos trabalhado-
res brasileiros.

Caso as regras sejam violadas, a 
MP estabelece que os emprega-
dores, as empresas emissoras dos 
cartões de pagamento do auxílio 
e os estabelecimentos que co-
mercializam produtos não rela-
cionados à alimentação paguem 
uma multa de R$ 5 mil a R$ 50 
mil, aplicada em dobro em caso 
de reincidência ou embaraço à 
fiscalização.

O custo médio da refeição fora 
de casa já chega a R$ 40,64 no 
país, segundo dados da Asso-

DivulgAçãO

ciação Brasileira das Empresas 
de Benefícios ao Trabalhador 
(ABBT). 

“Se considerarmos que cada 
transação acontece em um dia 
útil, podemos dizer que hoje o 
trabalhador precisa desembolsar 
nove dias do salário para almoçar 
e assim fechar o mês até a pró-
xima recarga do benefício uma 
vez que as empresas geralmente 
consideram 22 dias úteis na con-
cessão do crédito”, afirma Willian 
Tadeu gil, Diretor de Relações 
institucionais e de Responsabili-
dade Corporativa da Sodexo.

Com esse preço, o vale-refeição 
dos trabalhadores tem acabado 
antes do mês chegar à metade, 
em 13 dias. Em 2019, antes da 
pandemia, a durabilidade média 
era de 18 dias.

A constatação vem de um le-
vantamento realizado pela So-
dexo Benefícios e incentivos em 
sua base de clientes, que mostra 
que a duração do benefício ficou 
mais curta desde a chegada da 
pandemia no país até junho.

Outro ponto da MP permi-
te que centrais sindicais rece-
bam o saldo residual de con-
tribuições sindicais, que se 
tornaram facultativas depois da  
reforma trabalhista.

Home office
A proposta também regula-

menta o teletrabalho, definido 
pelo texto como a prestação de 
serviços fora das dependências 
do empregador, de maneira pre-
ponderante ou não.

Além disso, a MP permite a 

adoção definitiva do modelo hí-
brido. Com isso, caso a proposta 
passe pelo Senado, a presença 
do trabalhador no ambiente de 
trabalho apenas para tarefas es-
pecíficas passa a ser considerado 
também modelo de teletrabalho.

O salário de empregados que 
fizerem home office não poderá 
ser menor do que o pago aos que 
cumprirem as tarefas de forma 
presencial. Pessoas com defici-
ência ou com filhos sob guarda 
judicial de até 4 anos terão prio-
ridade para o modelo de tele-
trabalho.

Já o tempo de uso de equipa-
mentos tecnológicos e de infra-
estrutura necessária – softwares, 
ferramentas digitais ou de aplica-
ções de internet utilizados para 
o home office fora da jornada 

de trabalho – não será validado 
como tempo à disposição, regime 
de prontidão ou de sobreaviso.

Trabalho por produção
Se for aprovada, a MP abre a 

possibilidade do trabalhador ser 
contratado seguindo as regras da 
Consolidação das leis Trabalhis-
tas (ClT), mas por produção ao 
invés de por jornada de trabalho.

No caso de contratações no mo-
delo de trabalho por produção, o 
trabalhador deverá apresentar as 
tarefas cumpridas, mas poderá 
escolher os seus horários.

Já no caso de contratações por 
jornada, o empregador poderá 
controlar remotamente os ho-
rários do trabalhador, e deverá 
pagar horas extras caso ultra-
passada a jornada regular. 

 A   amamentação é o ato nobre 
de alimentar um recém-nascido, 
com leite materno no seio da 
mãe. Este ato beneficia tanto a 
mãe quanto o bebê, garantindo, 
entre outros benefícios, a redu-
ção do risco de doenças para a 
criança. A pega correta deve ser 
sempre na aréola mamária e não 
no bico do peito, o lábio do bebê 
deve ser parecido com os lá-
bios de um peixe, para conseguir  
sugar adequadamente. 

  O aleitamento nas primei-
ras horas do nascimento é 
tão importante para o bebê 
como para a mãe que auxilia 
na contração uterina evitando 
as hemorragias. E além das 
questões de saúde vistas aqui 
a cima, também aumenta em 
muito vínculo mãe e filho do 
ponto de vista afetivo. 

O leite materno é considerado 
o melhor alimento pois é rico 
em nutrientes, fortalecendo a 
imunidade e favorecer o cres-
cimento saudável. É o único ali-
mento que o bebê precisa até 
os 6 meses de vida, não sen-
do necessário complementar 
com nenhum outro alimento  
nem água. 

O leite materno é produzido 
de forma equilibrada, contendo 
teores equilibrados de proteínas, 

carboidratos, gorduras, água, sais 
minerais, favorecendo o cresci-
mento, mamando primeiro todo 
o leite de uma mama e só a ai 
passa para a outra mama que de-
verá estar extremamente limpa 
para evitar infecções, assim ele 
recebe todos os nutrientes de  
mamada completa. 

  O leite materno é facilmente 
digerido pelo bebê, o que favo-
rece uma adequada absorção 
de nutrientes e o aumento da 
frequência de nutrientes, tra-
zendo mais calorias e alimento 
para o bebê.  Nenhum leite ar-
tificial é tão bom quanto o leite 
materno. Essa facilidade de di-
gestão evita problemas de gases, 
diarreia etc.  O ferro existente 
no leite materno é facilmente 
absorvido evitando a anemia 
além de ser rico em vitaminas 
do complexo b12 e ácido fóli-
co importantes na formação de 
células responsáveis pelo trans-
porte do oxigênio no sangue os  
glóbulos vermelhos.  

Fica um alerta todas as mães 
para nunca deixarem de dar 
de mamar quantas vezes os 
bebês quiserem mamar de dia 
e de noite.  

viva as mães no mês do alei-
tamento materno e que as pro-
tejam para toda a vida! 

A MP foi modificada após 
forte pressão do setor 
de restaurantes, contra a 
proposta de pagamento 
do auxílio-alimentação 
em dinheiro

TSE rebate pedido da Defesa 
sobre acesso a códigos de urnas

DivulgAçãO

Antes de sair da presidência do TSE, Fachin marcou reunião com a PF

 Ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) analisam o pedido 
do Ministério da Defesa para 
ter acesso aos códigos-fontes 
das urnas eletrônicas como uma 
ação para lançar dúvidas sobre 
o processo eleitoral. Conforme 
ministros, os militares já pode-
riam ter realizado a inspeção, 
pois, desde outubro, os códigos 
estavam disponíveis.

um ministro afirmou para veí-
culos de imprensa que considera 
abuso de paciência o envio de 
tantos ofícios pelo Ministério da 
Defesa para ressaltar pedidos 
idênticos. um outro classificou 
como desinteresse o fato de o Mi-
nistério da Defesa não ter feito a 
inspeção ao sistema do TSE antes. 

No site oficial, o ministério 
abriu uma aba com o título “Atu-
ação das Forças Armadas em 
apoio ao TSE no aprimoramento 
da segurança e da transparência 
do processo eleitoral” em que 
relaciona os principais ofícios 
encaminhados neste ano ao 
Tribunal Superior Eleitoral com 
perguntas e sugestões.

Fontes das Forças Armadas ou-
vidas pela CNN apontam que irão 
continuar com o envio de contri-
buições e avaliam que, apesar de 
convidados pelo TSE, não sentem 
que sejam respeitados.

Os ofícios mais recentes, de se-
gunda-feira (1), apresentam o alerta 
de urgentíssimo. Mas, de acordo 
com integrantes da corte, enquanto 
o documento ganhava repercussão 
nesta terça (2), técnicos da justiça 

eleitoral e técnicos das Forças Ar-
madas já estariam em conversas 
para marcar a inspeção dos códigos, 
o que começou a ocorrer nesta 
quarta-feira (3). As inspeções cos-
tumam durar de três a quatro dias.

Antes de deixar a presidência do 
TSE, o ministro Edson Fachin mar-
cou reunião com a direção-geral da 
Polícia Federal e também reservou 
os últimos dias para o anúncio de 
mais parcerias para auditar as urnas.

SIGNIFICADO POSITIVO DA AMAMENTAÇÃO 

Dr. Euler Ribeiro

Câmara aprova MP sobre home 
office e auxílio-alimentação
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ELEIÇÕES
MD. PhD em Geriatria e Gerontologia 
Reitor da FUNATI

A lei atual permite que as forne-
cedoras repassem o valor equi-
valente ao desconto para taxas 
cobradas dos restaurantes e su-
permercados
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O mega dividendo é tam-
bém 162% maior que o 
lucro líquido

DIVULGAÇÃO

A distribuição de dividen-
dos recordes da Petro-
brás de R� 87,8 bilhões 
no segundo trimes-

tre de 2022 é 8 vezes (808%) 
maior do que os investimentos 
realizados pela petroleira no 
período, de R� 10,7 bilhões, con-
forme mostram relatórios fi-
nanceiros da Petrobrás. O mega 
dividendo é também 162% maior 
que o lucro líquido registra-
do em abril/junho último, de 

R�$ 54,3 bilhões. 
Tamanha relação entre di-

videndo, lucro,  investimento 
jamais foi vista. 

“Ao abrir mão de sua capaci-
dade de geração de caixa para 
distribuir a seus acionistas, a 
Petrobrás reduz seu capital, 
seu patrimônio, e diminui sua 
possibilidade futura de inves-
timento”, destaca o econo-
mista Cloviomar Cararine, do 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) sub-
seção da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP). 

Segundo ele, a Petrobrás está 
usando reservas de lucro, acu-
muladas ao longo dos últimos 

anos, para pagar dividendos a 
acionistas, comprometendo o 
destino da empresa. 

O comportamento do segun-
do trimestre deste ano segue 
a trajetória observada nos pri-
meiros três meses de 2022, 
quando a relação dividendo/in-
vestimento também disparou, 
atingindo 524,5% (dividendo de 
R� 44,5 bilhões e investimentos 
de R� 9,2 bilhões). Em anos ante-
riores, essa relação era de 25%.

“Esta relação desvantajosa 
para os investimentos da maior 
empresa do país e maior pe-
troleira da América Latina vem 
sendo acelerada desde 2021”, 
observa Deyvid Bacelar, coor-
denador-geral da FUP. Naquele 

ano, a relação mudou drastica-
mente de patamar, alcançando 
214% (com dividendos de R� 106,7 
bilhões e investimentos de R� 
47,4 bilhões). Bacelar explica 
que a distribuição de dividendos 
é feita com recursos imediatos, 
enquanto investimentos são a 
médio e longo prazos.

Com isso, a Petrobrás, na 
gestão Bolsonaro, (de 2019 ao 
primeiro semestre de 2022), 
distribuiu um total de R� 258,7 
bilhões em dividendos. Isso 
significa uma média sem pre-
cedentes, de 102% do lucro lí-
quido de R� 252,8 bilhões regis-
trado no período. No governo 
Fernando Henrique Cardoso, a 
média foi 40% e no governo 

Feira de Pesca Esportiva será realizada em Manaus
DIVULGAÇÃO

Entidades oficiais do setor público e privado prometem ambiente favorável ao debate e aos negócios

Rebeca Vilhena redacao@emtempo.com.br |

De olho nas perspectivas de so-
luções em negócios para o setor 
de Turismo, as principais institui-

ções oficiais e associações repre-
sentativas do setor de Turismo já 
confirmaram presença na 1ª Feira 

de Pesca Esportiva, Ecoturismo e 
Turismo de Aventura da Amazônia, 
que acontecerá entre os dias 18 e 

20 de agosto, no Centro de Con-
venções Vasco Vasques 2 (CCA2), 
em Manaus (AM).

Promovida pelo Conselho de 
desenvolvimento econômico, 
sustentável e estratégico de Ma-
naus (Codese Manaus), o evento 
conta com a participação de 50 
expositores e a perspectiva de 
um público médio de cinco mil 
pessoas por dia. 

Entre as instituições oficiais 
participantes estão Sebrae 
Amazonas, Fundação Amazô-
nia Sustentável (FAS), Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Ma-
naus (CDLM), Associação Bra-
sileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), além do Governo do 
Amazonas, por meio da Empresa 
Estadual de Turismo do Amazo-
nas (Amazonastur).

A Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) e 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), participam por meio das 
câmaras técnicas de Turismo, 
com aporte de conhecimento 
técnico a respeito das regula-
mentações do segmento.

Já a Associação Comercial do 
Amazonas (ACA), órgão técnico 
consultivo dos governos federal 
estadual, estadual e municipal, a 

Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado do 
Amazonas (Fecomercio-AM) e a 
Associação Brasileira de Recur-
sos Humanos Seccional Amazonas 
(ABRH-AM) estão de olho na mo-
vimentação de negócios do setor 
terciário e no aporte de capital 
humano na região. 

Entidades de representação es-
pecífica como Confederação Bra-
sileira de Pesca Esportiva (CBPE), 
Associação Brasileira de Agências 
de Viagens (Abav), Federação Ama-
zonense de Pesca Esportiva tam-
bém apostam na possibilidade de 
parcerias e debates que estimulem 
o investimento por parte da ini-
ciativa privada, e a regulação, por 
parte do setor público, de áreas 
específicas do Turismo de Natureza 
ainda não trabalhadas.

Com o objetivo de fortalecer o 
Ecossistema e Incentivar o Em-
preendedorismo Inovador na 
Amazônia, a Rede Amazônica de 
Inovação e Empreendedorismo 
(RAMI), associação civil sem fins 
lucrativos, presente nos estados do 
Amazonas, Amapá, Pará e Tocan-
tins, quer identificar ambientes de 
negócios que possam estimular o 
crescimento e o impacto dos em-
preendedores do turismo.

Petrobrás, na gestão 
Bolsonaro distribuiu 
um total de R� 258,7 
bilhões em dividen-
dos

de Lula, 32%.

Petrobras anuncia 
A empresa anunciou na  última 

quinta-feira (28), que pagará o 
valor total de R$ 87,8 bilhões em 
dividendos referentes ao segundo 
trimestre deste ano  – o que cor-
responde a R$ 6,732003 por ação 
preferencial e ordinária e, não à toa, 
rendeu apelidos como “dividendo 
monstro” e “tsunami de proventos”. 

Para os investidores que já ha-
viam montado posição na petro-
lífera há algum tempo, seguin-
do os agentes de mercado que 
apontavam a companhia como a 
maior pagadora de dividendos de 
2022, o anúncio recente é uma 
ótima notícia.
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Dividendos da Petrobras são 8 
vezes maiores que investimentos
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Brasileiros apontam a economia 
como principal problema do país

Pesquisa Genial/Quaest di-
vulgada nesta quarta-fei-
ra (3) aponta que 40% dos 
eleitores acreditam que a 

economia seja o principal pro-
blema do país. Esse número vem 
recuando desde maio, quando o 
tema era apontado como prin-
cipal preocupação por metade  
dos entrevistados.

Em junho, a taxa recuou para 
44% e permaneceu igual em julho. 
Em três meses, a queda foi de 
dez pontos percentuais. Além da 
economia, questões sociais apa-
receram na sequência, com 20%. 

Em junho, a preocupação era 
citada por 11%. Em julho, evo-
luiu para 17%. O aumento foi de 
nove pontos percentuais em  
dois meses.

Na pesquisa desta quarta-feira, 
saúde e pandemia aparecem com 
13%, seguidas por “outros”, com 
12%, e corrupção, com 8%. Violên-
cia registrou 3%, mesmo índice 
dos eleitores que não souberam 
ou não responderam à pergunta.

No recorte separado pela ren-
da familiar, todos os grupos 
concordam que a economia é 
o principal problema do Brasil 
atualmente. Para os que rece-
bem até dois salários mínimos, 
40% citaram o tema; entre dois e 
cinco, 39%; mais de cinco salários  
mínimos; 42%.

Dentro dos 40% que citaram 
“economia” como principal pre-
ocupação, 16% acreditam que o 
principal problema do país é a 
inflação, seguido por crise eco-
nômica (13%) e desemprego (11%).

No recorte de questões so-
ciais, que somou 20% no geral, 
o principal problema apontado 
pelo eleitor é a fome e a miséria 
(16%), seguido por desigualdade 
(2%), pobreza e gente nas ruas 
(1%) e habitação e moradia (0%).

Entre as pessoas que recebem 
até dois salários mínimos, o índice 
de fome e miséria chega a 21%, 
ficando em 13% no público entre 

DiVulGAçãO

Número vem recuando 
desde maio

Preço das passagens aéreas no Brasil 
subiu 77% em um ano

Sine Manaus oferta 242 vagas 
de emprego nesta quinta-feira

DiVulGAçãO

O querosene de aviação subiu quase 60%

Os preços das passagens 
aéreas tiveram aumen-
to de 77% no Brasil em 
um ano. Os motivos são 
o alto preço do dólar, do 
combustível e o aumento  
da demanda.

Segundo a Agência 
Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac), o querosene 
de aviação subiu quase 
60% entre janeiro e maio  
deste ano. 

A tendência é que os 
preços das passagens não 
sofram grandes reajustes 
até outubro. A economia 
mundial deve crescer me-
nos e a pressão no preço 
do combustível tende a 
diminuir. Porém, no fim 
do ano, a previsão é de 
aumento dos tickets.

em anúncio na última 
semana, a Petrobras di-
vulgou redução de 2,6% 
no preço do querosene 
de aviação. Apesar disso, 
a Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear) 

afirmou que é cedo para 
fazer qualquer previsão 
de impacto nos valor  
das passagens. 

No Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, é fácil 
ouvir reclamações. Quem 
está para em embarcar 
sabe bem como estão os 

preços das passagens.
“Eu faço viagens men-

sais até Campo Grande, 
no Mato Grosso do Sul. 
As passagens estão cada 
dia mais caras. Dá para ir 
à Disney indo para Campo 
Grande”, comparou o den-
tista Gregório Dourado.

“Com o preço do jeito que 
está, temos que pensar 
duas vezes em fazer uma 
viagem ou um passeio. 
Às vezes, a gente dá até 
preferência ao ônibus”, 
avaliou o supervisor de 
tubulação industrial Se-
bastião luiz da Silva.

A tendência é que os 
preços das passagens não 
sofram grandes reajustes 
- nem para cima, nem para 
baixo, até outubro. É que 
a economia mundial deve 
crescer menos e a pressão 
no preço do combustível 
deve diminuir.

 ”De um modo geral, ser-
viços turísticos tendem a 
ter os preços pressionados 
durante a alta temporada. 
Quem se planeja, acaba 
conseguindo proteger um 
pouco melhor o orçamen-
to. É muito importante fi-
car de olho na taxa de 
juros na hora de financiar 
uma passagem aérea”, re-
comendou Bentes.

A Prefeitura de Ma-
naus, por meio do Sine 
Manaus, oferta 242 va-
gas de emprego em vá-
rias áreas de atuação, 
nesta quinta-feira (4), de  
8h às 17h.  

Para participar da pré-
-seleção e concorrer a 
uma das vagas disponí-
veis, ou receber orienta-
ção de Cadastro, Cartei-
ra de Trabalho Digital e 
Seguro-Desemprego, os 
candidatos devem com-
parecer a um dos postos 
do Sine Manaus locali-
zados na avenida Cons-

tantino Nery, nº 1.272, 
bairro São Geraldo, zona 
Centro-Sul; e shopping 
Phelippe Daou, na ave-
nida Camapuã, nº 2.939, 
bairro Cidade de Deus, 
zona Norte.

Os interessados devem 
estar munidos do com-
provante de vacinação 
(Covid-19), currículo e do-
cumentos pessoais (RG, 
CPF, PiS, CTPS, compro-
vante de escolaridade e 
residência). Não é neces-
sário apresentar cópias, 
somente os documen 
tos originais.
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dois e cinco salários mínimos e 
12% entre quem recebe mais de 
cinco salários mínimos.

A pesquisa entrevistou 2.000 
pessoas presencialmente entre 
os dias 28 e 31 de julho. A mar-
gem de erro é de dois pontos 
percentuais para mais ou para 
menos. O registro da pesquisa 
junto ao TSE é BR-02546/2022, 
e o nível de confiança é  
de 95%. 

Preferências por candidatos
Na pesquisa geral de inten-

ção de votos, luiz inácio lula da 
Silva (PT) ficou com 44%, con-
tra 32% de Jair Bolsonaro (Pl). 
Depois aparecem Ciro Gomes 
(PDT), com 5%; André Janones 
(Avante) e Simone Tebet (MDB), 
com 2%; e Pablo Marçal (Pros), 
com 1%. Os outros candidatos  
não pontuaram.

lula é o escolhido entre os 
eleitores que consideram a eco-
nomia ou questões sociais como 
o principal problema do país. 
Em ambos os públicos, o petista 
tem 44% dos votos, contra 31%  

de Bolsonaro.
O presidente supera lula em 

três recortes que os eleitores 
citam como maior problema 
do país: corrupção (49% a 31%), 
violência (49% a 28%) e outros  
(49% a 27%).

Segundo o CEO da Quaest, Fe-
lipe Nunes, economia e questões 
sociais vão concentrar o debate 
das eleições. “As pessoas querem 
que o presidente seja a solução 
para economia e questões sociais. 
E isso explica a vantagem que o 
ex-presidente lula tem nas pes-

quisas nesse momento”, disse em  
entrevista à CNN.

“Dá para ver com clareza que 
as agendas do eleitorado para 
cada um são diferentes. E o que 
o presidente Bolsonaro está ten-
tando fazer nesse momento, in-
clusive com os auxílios, é tentar 
capturar para si um pouco da 
responsabilização, ou do crédito, 
por tentar resolver esses temas. 
Eles são mais relevantes na pes-
quisa, hoje, do que violência e 
corrupção, que aparecem mais 
abaixo”, complementou.

Em junho, a taxa recuou para 44%

AUMENTO OPORTUNIDADE

Os interessados devem apresentar carteira de vacinação 

DiVulGAçãO
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Motorista é 
feita refém e se 
joga do carro 

    Suyanne Lima

Uma motorista de apli-
cativo de mobilidade 
urbana, que não teve a 
idade revelada pela polí-
cia, foi vítima, na manhã 
desta quarta-feira (3), de 
um assalto que começou 
no bairro Ponta Negra, na 
Zona Oeste de Manaus. A 
vítima foi feita refém até 
o Distrito de Cacau Pirêra, 
em Iranduba (distante a 27 
quilômetros de Manaus).

De acordo com o delega-
do Orlando Amaral, titular 
do Posto de Policiamento 
Integrado (PPI), um único 
indivíduo anunciou o crime 
e obrigou a vítima a en-
trar na Ponte Rio Negro. A 
mulher, ao perceber que o 
homem diminuiu a veloci-
dade do carro para tomar o 
volante, acabou saltando.

“Ele assumiu o controle 
do veículo e dirigiu até as 
proximidades de um posto 
de combustíveis na Rodo-
via Manoel Urbano, onde 
acabou colidindo contra 
um muro. O carro ficou 
próximo a um barranco e 
o suspeito fugiu por uma 
área de matagal”, explicou 
o delegado. 

Policiais civis e militares 
realizaram diligências e lo-
calizaram o carro que foi 
devolvido à vítima. O caso 
foi formalizado no PPI de 
Cacau Pirêra. 

Até o momento o suspei-
to ainda não foi localizado. 
A vítima será ouvida para 
dar esclarecimentos.

assalto

oPERaÇÃo taMoIotatÁ dEcaPItaÇÃo

Adolescente mata o 
próprio pai a facadas 

De acordo com fami-
liares, o início da de-
savença entre os dois 
aconteceu quando o 
adolescente quebrou 
um aparelho celular e 
foi advertido pelo pai

Revoltado, um adolescen-
te, de 14 anos, matou a fa-
cadas o próprio pai, identi-
ficado como Emir Martins 

Mota, de 46 anos. O assassinato 
aconteceu na tarde desta quarta-

REPRODUçãO

Emir foi socorrido pela esposa e 
levado em uma motocicleta para 
o Serviço de Pronto-Atendimen-
to Danilo Corrêa (SPA), localizado 
no bairro Cidade Nova, Zona Norte 
de Manaus. No entanto, após ser 
atendido pela equipe médica, o 
homem não resistiu aos ferimen-
tos e morreu na unidade de saúde. 

O adolescente de 14 anos foi 
apreendido pela Polícia Militar e 
encaminhado à Delegacia Espe-
cializada em Apuração de Atos 
Infracionais (DEAAI), localizada 
no bairro Alvorada, Zona Centro-
-Oeste da capital amazonense.

O corpo de Emir foi encami-
nhado ao necrotério da unida-
de hospitalar e removido pela 
equipe do Instituto Médico Legal 

(IML), onde irá passar por exame 
de necropsia. 

O adolescente irá responder 
pelo ato infracional análogo ao 
crime de homicídio e deve ficar 
à disposição da Justiça.

Importante ressalta que, por 
não estarem sujeitos ao regime 
jurídico-procedimental do Códi-
go de Processo Penal, os menores 
de 18 anos não podem ser presos 
preventiva ou temporariamen-
te, nem se sujeitam às medidas 
cautelares diversas da prisão 
previstas no Código de Processo 
Penal. Isso, contudo, não impe-
de a utilização de especialíssi-
ma medida cautelar pessoal em 
desfavor destes, em decorrências 
dos crimes cometidos.

Suyanne Lima

-feira (3), por volta das 14h, na 
rua Tupi, na comunidade Riacho 
Doce, Zona Norte de Manaus. 

Familiares informaram à polícia 
que o autor do crime tinha uma 
relação conflituosa com o pai. 

Ainda de acordo com os fami-
liares da vítima, houve uma briga 
anterior ao momento do assassi-
nato, onde o adolescente acabou 
por quebrar um aparelho celular 
e foi advertido pelo pai. 

Iniciou-se uma confusão e o 
adolescente pegou a faca para 
tentar furar o pai, mas foi de-
sarmado pela mãe e pelo irmão. 
Ele saiu da residência e alguns 
minutos depois retornou, ocasião 
em que desferiu três facadas 
contra o próprio pai. 

Ação aplicou R$ 10 milhões 
de multa por crimes ambientais

DIVULGAçãO

Operação está na 7ª fase na área conhecida como ‘arco do desmatamento’

Em quatro meses de combate 
ao desmatamento e queimadas 
ilegais, a operação Tamoiotatá 
2 já aplicou R$ 10,7 milhões em 
multas por crimes ambientais 
em 2022. 

Conforme o Instituto de Pro-
teção Ambiental do Amazo-
nas (Ipaam), as multas foram 
aplicadas em cinco municípios: 
Apuí, Canutama, Manicoré, Novo 
Aripuanã e Humaitá. Desde o 
início dos novos trabalhos, em 
março, mais de 10 mil hectares já  
foram embargados.

A ação que envolve órgãos 
ambientais e de segurança do 
Governo do Estado está na 7ª 
fase, atuando na área conhecida 
como “arco do desmatamento”, 
no sul do Amazonas.

Fases
A Operação Tamoiotatá 2, no 

sul do Estado, iniciou no dia 7 
de março, com previsão para en-
cerrar em novembro. As fases 
compreendem ciclos de 15 dias.

Até junho, os dados da SSP 

registraram uma prisão e sete 
apreensões, entre elas tratores, 
escavadeiras, motosserras, armas 
e GPSs.

O chefe do Departamento de 
Planejamento Integrado (DPI), da 
Secretaria Executiva Adjunta de 
Planejamento e Gestão Integra-
da (Seagi), capitão Willian Gomes, 
destaca o envolvimento de grupos 
criminosos nestes locais.

“Geralmente, quem está no lo-

cal (dos crimes) nem sempre é 
o mandante, quem financia esse 
tipo de prática criminosa, mas, 
havendo alguém ali que possa 
ser identificado, ele é conduzido 
à delegacia”, explicou Willian.

A Operação Tamoiotatá está 
inserida no Plano de Prevenção 
e Combate ao Desmatamento e 
Queimadas no Amazonas, que visa 
orientar a segurança ambiental 
no biênio 2020-2022.

Membros de facção degolam 
‘rival’ e mandam recado 

Suyanne Lima

Criminosos integrantes 
da facção Revolucionários 
do Amazonas (RDA) grava-
ram o momento da deca-
pitação da cabeça de um 
homem, ainda não identi-
ficado, ocorrida dentro de 
uma lancha, no Amazonas. 
Em vídeo compartilhado 
em grupos nesta quarta-
-feira (3), os criminosos 
exibem a cabeça da vítima 
como prêmio. A ação crimi-
nosa pode ser uma retalia-
ção à morte de Luciano da 
Silva Barbosa, o “L7”.

Nas imagens violentas, 
os criminosos decapitam 
o homem e afirmam que a 
ação deve servir de exem-
plo para os próximos que 
mexerem com a facção 
criminosa. Eles ainda ci-
tam um indivíduo chama-
do “Thiago Cabeludo” e o 
ameaçam, dizendo que ele 
será o próximo.

Ao exibirem a cabeça da 

vítima, os criminosos afir-
mam que ele foi decapitado 
por matar o primo de um 
dos integrantes da facção 
e exaltam o nome da tropa.

“Isso é pelo Luciano. É 
para servir de exemplo. To-
dos que nós pegarmos vai 
ser daquele jeito. O próxi-
mo é você, Thiago Cabelu-
do. Fizeram isso com nos-
so irmão Luciano, iremos 
fazer a mesma atrocida-
de”, afirmam os integran-
tes ao exibirem a cabeça  
da vítima.

O vídeo já está em poder 
da Polícia Civil do Ama-
zonas e os suspeitos en-
volvidos na ação criminosa 
serão investigados.

Luciano da Silva Barbosa, 
de 32 anos, o “L7”, filho do 
narcotraficante José Ro-
berto Fernandes Barbosa, 
o “Zé Roberto da Com-
pensa”, foi brutalmente 
executado e degolado por 
volta das 4h40 do dia 23 
de junho.

Emir foi socorrido pela esposa e levado em uma motocicleta para o Serviço de Pronto-Atendimento Danilo Corrêa (SPA), localizado no bairro Cidade Nova
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Varíola dos macacos: Amazonas confi rma terceiro caso

As obras visam recuperar 
mais de 10 mil ruas, con-
templando bairros que há 
muito tempo não rece-
biam asfalto novo

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, fiscalizou, ontem 
(3), o avanço das obras 
do programa “Asfalta Ma-

naus” pelas ruas dos bairros São 
José 2 e Educandos, nas zonas 
Leste e Sul da capital. 

As obras visam recuperar mais 
de 10 mil ruas, contemplando 
bairros que há muito tempo não 
recebiam asfalto novo.

“Nós já passamos de 1.100 ruas, 
a nossa meta é chegar a 10 mil 
vias em dois anos. É uma meta 
audaciosa. Aqui no São José 2, 
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serão 25 ruas recuperadas, e já 
fizemos 20. Então, nós pedimos 
paciência da população, porque 
serão necessários dois anos para 
que possamos entregar as 10 mil 
ruas prontas para toda a cidade 
de Manaus”, assegurou David.

Os serviços de infraestrutura já 
beneficiaram 20 ruas do bairro 
São José. A rua 6 é uma das vias 
que recebem aplicação de 250 
toneladas de massa asfáltica. 

“Estamos nas ruas todos os dias. 
O prefeito David Almeida determi-
nou que nós entrássemos nas ruas 
paralelas, saímos das principais e 
estamos na frente das casas das 
pessoas com trabalho nos con-
juntos Ajuricaba e Jaruá, entrare-
mos no Lírio do Vale, Alvorada 1, em 
toda essa região do Cidade Nova, 
vamos intensificar as obras ainda 
mais”, completou Renato Júnior, 
titular da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Seminf).

Já na rua Inácio Guimarães, no 
bairro Educandos, são aplicadas 
700 toneladas de massa asfáltica. 
A meta é a recuperação de toda 
a extensão da via. A comerciante 
Fabrícia Mariê, 41, mora no bairro 
há 25 anos, e conta com alegria 
que está satisfeita com os ser-
viços de infraestrutura nas vias 
do bairro.

“Os serviços chegaram no mo-
mento certo e vão agregar valo-
res para o nosso bairro. As ruas 
asfaltadas só vêm justamente 
para somar e isso é o mais im-
portante. Nós, como moradores, 
agradecemos a atenção do nosso 
prefeito, que está fazendo um 
excelente trabalho, essas ruas 
estavam realmente precisando, 
gratidão por isso. Vai ajudar não 
só os moradores, mas o comércio 
dos empreendedores”, finalizou a 
moradora do bairro localizado na 
Zona Sul de Manaus.

Implantação de pavimento
O prefeito David Almeida apro-

veitou a manhã desta quarta-feira 
para fiscalizar, também, o início 
das obras de implantação do pa-
vimento rígido no cruzamento das 
avenidas Presidente Kennedy e 
Rodrigo Otávio, localizada no bair-
ro Colônia Oliveira Machado, Zona 
Sul, onde historicamente ocorrem 
problemas estruturais causados 
pelo grande movimento de veí-
culos pesados, que utilizam a rota 
para o transporte de cargas para 
o Distrito Industrial, na zona Sul.

“Terminamos a recuperação 
desse trecho com a concretagem. 
Eu vim aqui conferir o início das 
obras, nós já resolvemos a parte 
danificada, nos próximos meses, 
vamos concluir e entregar essa 
área tão importante para a cida-
de de Manaus e para o Distrito 
Industrial”, disse David.

Durante a obra, o trânsito no 

local irá sofrer alterações. Para 
minimizar os impactos à popula-
ção, agentes do Instituto Munici-
pal de Mobilidade Urbana (IMMU) 
estarão no local para orientar o 
tráfego na região.

Entrega de coletores
A Prefeitura de Manaus, por 

meio da Secretaria Municipal 
de Limpeza Urbana (Semulsp), 
entregou, também nesta quar-
ta-feira, mais dois coletores 
flutuantes de resíduos, na Ma-
rina do Davi, no bairro Ponta 
Negra, na Zona Oeste, e outro 
na comunidade do Abelha, na 
zona rural.

No total, a prefeitura já colocou 
dez coletores fluviais nas comuni-
dades do Abelha, São Sebastião, 
Julião, Ebenézer, Nossa Senhora 
do Livramento, Nossa Senhora 
de Fátima, Agrovila e na Marina 
do Davi. 

 Da redação

O Amazonas confirmou o ter-
ceiro caso de varíola dos ma-
cacos (Monkeypox), na noite 
desta quarta-feira (3). Trata-
-se de um homem entre 20 
a 25 anos, residente de Ma-
naus, que está em viagem de 
férias em outro estado desde 
10 de julho de 2022. O caso foi 
confirmado por autoridades de 
saúde de outro Estado.

A equipe de Vigilância em 
Saúde do Amazonas mantém 
em monitoramento outros 2 
casos suspeitos que perma-
necem em investigação pelo 
Centro de Informações Estra-
tégicas de Vigilância em Saúde 
de Manaus (CIEVS-Manaus).

A FVS-RCP ressalta que, 
de acordo com o trabalho de 
investigação e vigilância que 
vem sendo realizado, os ca-
sos da doença são importados. 
Não há, até o momento, casos 
confirmados de transmissão 
autóctone (local). Todos os 
pacientes confirmados têm 
histórico de viagem recente.

A atualização do cenário 
epidemiológico da varíola 
dos macacos (Monkeypox) no 
Amazona partiu da Secreta-
ria de Estado de Saúde do 
Amazonas (SES-AM), por meio 
da Fundação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas – Drª Ro-
semary Costa Pinto (FVS-RCP). 
Os detalhes do cenário estão 
disponíveis em: https://bit.
ly/3d3S7ZM.

Cenário da Monkeypox
No Amazonas são, até o mo-

mento, seis notificações de 
suspeitas da doença, sendo 3 
confirmados laboratorialmen-
te; 2 suspeitos em investigação 
pelo Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em 
Saúde de Manaus (CIEVS-Ma-
naus); e 1 caso descartado após 
exame laboratorial.

Atendimento
A FVS-RCP destaca que toda 

a rede de saúde, incluindo 
unidades privadas e públi-
cas, da capital e interior, está 
orientada para realizar aten-

dimento de casos suspeitos 
de Monkeypox.

Vacinação
O Ministério da Saúde rea-

liza tratativas para antecipar 
a chegada de doses da vacina 
contra a varíola dos macacos 
ao Brasil. A informação foi con-
firmada nesta quarta-feira (3) 
por interlocutores do órgão.

A pasta negociou a compra 
de 50 mil doses do imunizante. 
A aquisição será feita por in-
termédio da Organização Pan-
-Americana de Saúde (Opas).

Na última semana, o órgão 
informou que as primeiras do-
ses chegariam em setembro. O 
ministério, no entanto, dialoga 
com a Opas para que uma 
remessa das vacinas chegue 
ainda em agosto.

Na sexta-feira da semana 
passada (29), foi confirmada 
a primeira morte por varíola 
dos macacos no Brasil. O óbito 
foi registrado na quinta-feira 
(28), e a vítima era um homem 
de 41 anos, que faleceu em 
Belo Horizonte (Minas Gerais).

Prefeito fi scaliza ações 
de recuperação asfáltica

O prefeito David Almeida 
teve a companhia do secre-
tário Renato Júnior

Dia a dia10

SAÚDE

Segundo a SES-AM, dois 
casos seguem como 
suspeitos e são investi-
gados pelo CIEVS
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  EM TEMPO 

O projeto “Educar pelo Es-
porte” conseguiu duas 
medalhas de ouro na mo-
dalidade judô, nos Jogos 

Escolares do Amazonas (JEAs) 
com os alunos Lirguis Valentino 
e Angel Wilfredo, ambos do 8º 
ano, da escola municipal Rodolpho 

Bruna Oliveira redacao@emtempo.com.br |

Valle, localizada na zona Oeste  
da cidade.

Os estudantes participam do 
projeto, que foi implantado na 
escola em 2021, e tem o objetivo de 
oferecer atividades desportivas, 
pedagógicas e de saúde aos alunos 
da rede municipal de ensino. Além 
disso, a disciplina, aprimoramento 
no trabalho pedagógico, melhora 
no rendimento escolar e maior 
interesse nas práticas esportivas 
são resultados positivos do pro-
jeto na escola.

A gestora da unidade de ensino, 
Erika Calheiro, descreveu a sensa-
ção em ter estudantes da escola 
no lugar mais alto do pódio. 

“A sensação de termos nossos 
alunos como medalhistas é mara-
vilhosa, porque estamos colhendo 
os frutos. Os alunos têm a força 
de vontade e a garra de treinar, 
assim eles avançam cada vez mais, 
tanto aqui na escola quanto em 
casa”, ressaltou.

O treinador da dupla campeã 
foi o professor de educação física 
e judô, Dejanir Nunes, que é um 
dos coordenadores do programa 
na escola. O professor tem ex-
periência em treinar campeões. 
Entre os nomes de destaque, está 
o lutador do Ultimate Fighting 
Championship (UFC), José Aldo, 
que foi mentorado por ele entre 

2000 e 2002. 
“Os treinos ocorrem duas vezes 

durante a semana, justamente por 
serem iniciantes na modalidade. 
Porém, quando adquirirem um 
pouco mais de experiência, vamos 
transferi-los para um treino mais 
intenso. Ver o sucesso desse pro-
jeto também é muito gratificante, 
porque estamos vendo os resul-
tados positivos”, declarou Dejanir.

Medalhistas
O vencedor na categoria infantil 

(Sub 13), Lirguis Valentino Tibério 
Nicolas, 13 anos, relembrou o mo-
mento da vitória, bem como todo 
esforço no decorrer dos treinos. 

“Fiquei muito emocionado ao 
ter ganhado o ouro, porque deixei 
minha família muito feliz. Eu me 
esforcei e treinei muito para con-
seguir essa medalha. Foram dois 
meses de preparação, durante 
três vezes na semana”, enfatizou.

O medalhista na categoria juve-
nil (Sub 18), Angel Wilfredo Beria, 
15 anos, disse que a conquista é 
sinônimo de felicidade. 

“Fiquei muito feliz por ter con-
quistado essa medalha, porque 
nunca tinha participado de uma 
competição como essa, onde mui-
ta gente ia assistir. No momento 
que eu ganhei, eu me senti bem e 
muito contente”, comento

Os estudantes partici-
pam do projeto, que foi 
implantado na escola 
em 2021

ThAíS ARAúJO / SEMED

O projeto tem o objetivo 
de oferecer atividades des-
portivas, pedagógicas e de 
saúde aos alunos
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e-sports

Projeto ‘Educar pelo esporte’ coleciona 
resultados positivos em Manaus

Manaus FC passa por mudanças e vive um novo momento
Os trabalhos seguem acontecendo 

tanto no Manaus FC quanto nas suas 
divisões. Quem passa por mudanças é 
a Manaus FC eSports, divisão de games 
do Gavião Real: a partir de agora, sob 
a nova liderança de Marcos Cesar, que 
também é atleta de eSports do clube.

Marcos “MARK” César tem 24 anos, 
é atleta de FIFA há 7 anos – dos quais 
está a mais de 2 anos representando o 
Manaus FC em competições regionais, 
nacionais e até mundiais.

O atleta comentou esse novo 
passo de sua carreira como dire-
tor de uma divisão de e-Sports: 
“Será um novo desafio, diferente de 
todos os quais já tive pela frente, e 
espero que seja um caminho de muito 
aprendizado e vitórias, acredito que 
com o suporte do clube e toda sua 
diretoria, só temos bons resultados e 
frutos a colher.”

A divisão de esportes digitais do Ga-
vião existe desde o início de 2020, 
quando a diretoria esmeraldina 
aproveitou para anunciar juntamen-
te com o elenco principal de futebol  
daquele ano. 

Além da nova gestão, a divisão de 

eSports vai passar por uma reestru-
turação interna tanto de atletas como 
também de comunicação. A partir 
de agora, a nova rede social oficial 
é instagram.com/manausfc.esports . 
O diretor de MKT e COM do Manaus 
FC, Thiago Martins, comenta sobre esse 
novo momento que a divisão vive. 

“O Marcos tem provado ao longo do 
tempo ser um grande atleta, que além 
de somar com resultados, mostrou 
ter competência e principalmente ca-
ráter para crescer junto com o clube. 
Nós aprendemos muito com a antiga 
gestão, precisamos agora dar um pas-
so adiante e buscar voos realmente 
maiores. Acreditamos que é um novo 
início e com uma pessoa mais quali-
ficada a frente, com certeza agregara 
a marca Manaus FC, além de fomen-
tar o circuito de atletas de eSports”. 
A nova divisão de esportes eletrô-
nicos participou recentemente do 
AmazonTecnoGame, e já se prepara 
para o Games RAM Geek do dia 2 a 4  
de setembro.

Caso alguém tenha interesse de pa-
trocinar a divisão, envie um e-mail para 
marketing@manausfc.com.br

DIVULGAÇÃO 

A nova divisão de espor-
tes eletrônicos participou 
do AmazonTecnoGame 
e já se prepara para o 
Games RAM Geek 
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Terni CasTro

Vanessa foi descoberta para o 
atletismo em um festival es-
colar

17 anos, não tenho que ficar me 
cobrando muito também. ainda 
tem muita coisa para acontecer 
na minha carreira”, analisou.

De Capão redondo, região com 
um grau mais elevado de vulne-
rabilidade social em são Paulo, 
Vanessa foi descoberta para o 
atletismo em um festival esco-
lar há cinco anos e desde en-
tão treina no Centro olímpico de 
Treinamento e Pesquisa com seu 
técnico, alexandre Moratto.

Dentro do planejamento de 
base, a atleta divide o foco en-
tre as provas de salto, 100m e 
200m rasos, e acredita que tem 
um longo caminho pela frente 
no atletismo. Detalhe: com uma 
meta bem definida.

“acredito que estou evoluindo 
bem, ainda tenho muito o que 
melhorar e ajustar tanto no meu 
salto quanto na corrida. até a 
categoria adulta tem muito chão, 
muita coisa para conquistar ain-
da. no futuro, como todo atleta, 
sonho chegar nos Jogos olím-
picos. Paris 2024 está logo aí, 
quem sabe eu não consigo uma 
medalha olímpica?! eu acredito 
em mim, tenho potencial. É o meu 
maior sonho e vou correr atrás 
dele para conseguir realizá-lo”, 
ressaltou a jovem saltadora, que 
atesta: mesmo diante da timi-
dez, faz questão de deixar suas 
principais características bem 
evidentes.

  *CoB

Vanessa sena, promessa do 
atletismo brasileiro, traz os ele-
mentos típicos de uma adoles-
cente ao se apresentar com as 
unhas pintadas por “emojis”. essa 
jovem de apenas 17 anos carrega 
consigo um crescimento no es-
porte que já a coloca no rol das 
principais atletas do país no salto 
em distância.

Buscando esse equilíbrio e po-
tencialidade, Vanessa se prepara 
para a disputa de seu primei-
ro Mundial, a edição sub-20 da 
modalidade, que começou nesta 
semana em Cali, na Colômbia.

Vanessa sena entra em ação a 
partir desta quarta-feira (3) nas 
eliminatórias da prova que a fez 
despontar no cenário brasileiro 
do atletismo, o salto em distância. 
em abril deste ano, ao disputar 
o Campeonato Paulista, a jovem 
fez a marca de 6,35m e, naquela 
época, assumiu a liderança do 
ranking mundial.

atualmente, ela ocupa a quinta 
colocação da lista e é a esperan-
ça de medalha para o Brasil no 
Mundial sub-20 de Cali, even-
to em que vai disputar também 
o revezamento 4 x 100m rasos. 
Mesmo diante de uma certa ex-
pectativa por resultados diante 
do que vem apresentando até 
agora, a exemplo dos ouros no 
salto dos Jogos sul-americanos 
da Juventude rosário 2022 e 
na Gymnasiade (Mundial esco-
lar), Vanessa se mostra tranqui-
la e confiante no planejamento  
de carreira.

“eu me sinto à vontade, não me 
sinto pressionada. Tento levar da 
maneira mais leve e trazer para 
mim da forma mais leve também. 
não me sinto dessa forma (pres-
sionada), até porque eu tenho 

Atualmente, ela ocupa 
a quinta colocação da 
lista e é a esperança de 
medalha para o Brasil no 
Mundial Sub-20 de Cali

Vanessa Sena é esperança 
no Mundial de Atletismo

Campo do Pallet é entregue totalmente 
revitalizado em Manaus

Buscando promover qualidade de 
vida, por meio do esporte e lazer, 
o Governo do amazonas entregou 
completamente revitalizado o Cam-
po do Pallet, na última terça (2), no 
bairro Jorge Teixeira.

o local foi identificado pela Funda-
ção amazonas de alto rendimento 
(Faar), após visitas técnicas, para re-
ceber obras de revitalização, execu-
tadas pela secretaria de estado de 
infraestrutura e da região Metropo-
litana de Manaus (seinfra).

“a comunidade do Jorge Teixeira 
está muito feliz, essa ação de revi-
talização do Governo do amazonas 
é de suma importância, porque in-
vestir nessas crianças, na estrutura, 
estamos investindo na segurança 
pública e, com certeza, o esporte 
vai direcionar esses jovens para um 
futuro melhor”, disse Jorge oliveira, 
diretor-presidente da Faar.

entre os serviços de revitalização, 

o complexo esportivo recebeu a re-
forma no campo de futebol, troca 
de areia, nos banheiros, alambrados, 
gradis, construção de calçadas, mu-
ros e uma quadra para futevôlei, com 
a estimativa de 150 vagas.

agora, os jovens frequentadores do 
Campo do Pallet poderão se matri-
cular nas aulas do Projeto esporte 
e Lazer na Capital e interior (Pelci), 
as turmas serão direcionadas para 
crianças de 8 a 17 anos, nas modalida-
des de futebol de campo e futevôlei.

Para o líder comunitário, Lu-
ciano rodrigues, a reforma 
era um momento muito es-
perado por toda comunidade. 
“esperamos por mais de 15 anos essa 
revitalização, graças ao Governo do 
amazonas e representantes, veio 
essa reforma. Quem ganha com isso 
é todo nosso bairro, principalmente 
as crianças e jovens que frequentam 
o local”, ressaltou o líder comunitário.

Moradora há mais de 20 anos da 
comunidade Monte sião, no bairro 
Jorge Teixeira, Íris Lima destacou a 
importância da revitalização. “eu faço 
caminhada diariamente no local com 
os outros moradores. e, agora, com 
a reinauguração do campo, teremos 
um espaço melhor para realizar nos-
sas atividades”, comentou Íris.

Obras concluídas
em abril deste ano, o Campo do 

Buracão, localizado no bairro Lírio 
do Vale, zona oeste, e o Campo do 
Curió, na Cidade nova, zona norte 
de Manaus, foram entregues para a 
população totalmente revitalizados. 
além desses, o Campo da Baixa-
da Fluminense e arena do Mon-
te, ambos na zona norte; o CDC da 
Compensa, na zona oeste; e a arena 
Passarinho, Campo do Florestão e o 
Campo do Teixeirão, na zona leste, 
também foram reformados.

Pódio12
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entre os serviços de revitalização, o 
complexo esportivo recebeu a reforma no 
campo de futebol e troca de areia
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divulgação

Neste show, luso mostra a sua essência, o princípio de sua inspiração no rock’n roll

Bruna Oliveira plateia@emtempo.com.br |

divulgação 

Circuito 
movimenta Largo 
São Sebastião

AGENDA CULTURAL

Nesta quinta, sexta-feira, 
sábado e domingo (4 a 6), o 
largo São Sebastião vai sediar 
diversas manifestações artís-
ticas e culturais gratuitas como 
teatro infantil, música e circo.

o “Circuito+Cultura”, projeto 
do governo do amazonas por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, oferece 
ao público 276 apresentações 
gratuitas em mais de 80 dias 
de programação nos espaços 
culturais da capital.

a agenda do largo deste final 
de semana tem início na quinta 
(4), às 18h, com o espetáculo de 
teatro “a grande Bailarina”, se-
guida da apresentação musical 
de Higor Filho, a partir das 19h. 

Na sexta (5), às 18h, o es-
petáculo de dança “Pelabeira 
Breaking” vai animar o pú-
blico. a cantora Fátima Sil-
va se apresenta no largo a 
partir das 19h, com o estilo  
 voz e violão.

a Trupe Clê Clê Eventos 
anima adultos e crianças 
com apresentações circen-
ses no largo de São Sebas-
tião, no sábado (6). o gru-
po Marambaia garante a  
apresentação musical. 

os eventos começam a partir 
das 18h. Para encerrar o final 
de semana, a partir das 17h, 
a Trupe língua de Trapo traz 
atrações circenses para o pú-
blico do largo.

    EM TEMPo 

o Museu da amazônia (Musa), 
em Manaus, reabre a Casa 
das Serpentes para visitação 
a partir desta sexta-feira, 5 de 

agosto. o local, que estava em manu-
tenção, reúne mais de dez espécies 
de serpentes vivas.

No local, os animais residem em 
cativeiro, e além do trabalho de 
educação ambiental, a finalida-
de do museu é mantê-las contidas, 
observando seu comportamento  
e desenvolvimento. 

os visitantes podem ver o pro-
cesso de alimentação, acasalamento 

Luso Neto faz especial de 40 Anos do Rock Brasil 80 
inspirado na geração do rock nos 

anos 80, o cantor e compositor ama-
zonense luso Neto, remonta o show 
que mais apresentou em São Paulo, 
em bares de renome. o Especial 40 
anos de Rock Brasil, acontece neste 
sábado (6), a partir das 22h, na Rio 
Pub 366, localizado na avenida acre, 
 366 – vieiralves.

Com o cenário do Rio por todos 
os lados, o bar transportará as 
pessoas para o clima exato daque-
les tempos, quando a energia dos 
que ergueram a lona, ultrapassou 
o tempo, produziu o melhor Rock 
Brasil de todos os tempos e ainda 
inspirou cantores e intérpretes de 
outras gerações.

“Foi uma época muito rica, tí-
nhamos uma variedade incrível de 
coisas para ouvir. difícil ter uma 
banda que copiava a outra. as que 
eram parecidas, ficavam à som-
bra, fazendo um ou outro sucesso, 
mas não havia uma fórmula para 

as composições, cada um tinha 
sua inspiração e aquilo vinha na-
turalmente porque fazia parte do 
que o pessoal sentia de verdade. 
Foram anos querendo poder ex-
pressar tudo aquilo. ‘Cazuzeando’ 
um pouco, eu diria que foi muito 
tempo querendo vomitar verda-
des na cara da sociedade hipócrita  
da época”

luso Neto é a concentração dessa 
energia, herdou de alguma forma 
toda aquela explosão de cores, fa-
zendo renascer aquele sentimento 
daqueles tempos.

Neste show, luso mostra a sua 
essência, o princípio de sua ins-
piração no rock’n roll e, como 
sempre, a irreverência inigualá-
vel do intérprete que transbor-
da talento e carisma em suas 
apresentações, sempre acompa-
nhado de seu parceiro Fernando 
Mangabeira, também compositor  
e guitarrista.

o local reúne mais de dez 
espécies de serpentes 
vivas e conta com várias 
outras atrações

SHOW 

e predação das serpentes, além da 
coleta de parasitas para observa-
ção e pesquisa. Também é possível 
ver as serpentes trocando de pele, 
bebendo água, dormindo, ou ativas 
durante o dia.

Segundo o Musa, a Casa das Serpen-
tes conta com três famílias de cobras: 
a família viperidae, que possui grande 
importância médica e farmacológica 
devido aos estudos e aplicações do 
potente veneno de espécies como 
a jararaca-da-norte (Bothrops atrox). 
a família Boidae que é constituída 
por espécies não peçonhentas e 
que impressionam pelo tamanho. 
a espécie Papa-pinto (Spilatos sul-
phureus) pertence à família Colu-
bridae: uma cobra verde com com-
portamento diurno, que costuma 
receber os visitantes com olhos e  
postura atentas.

Sobre o Musa
o Museu da amazônia, em Ma-

naus, abre diariamente, com ex-
ceção das quartas-feiras. Para 
adentrar no local, o visitante pode 
optar entre visita com guia (conta 
com um monitor para conduzir o 
grupo entre trilhas e exposições), 
e visita sem guia (a Casa das Ser-
pentes está com uma equipe pre-
parada para tirar todas as dúvidas 
dos mais curiosos e apresentar  
a exposição)

o Musa ocupa 100 hectares (1 
km2) da Reserva Florestal adolpho 
ducke, do instituto Nacional de Pes-
quisas da amazônia – iNPa, em Ma-
naus. uma área de floresta de terra 
firme, nativa, que há mais de 60 anos 
vem sendo estudada com paixão. 
os resultados dessas pesquisas, 
reunidos em catálogos sobre te-
mas como plantas, pássaros e rãs, 
contam o que o Musa quer mostrar  
ao visitante.

Encontramos no Musa: expo-
sições, viveiros de orquídeas e 

bromélias, aráceas, palmeiras, sa-
mambaias, serpentes, aranhas e 
escorpiões, borboletas, cigarras, 
cogumelos e fungos, além de jardim 
sensorial, lago das vitórias-amazô-
nicas e aquários. uma torre de 42 
metros permite fruir uma magnífica 
vista do dossel das árvores da flo-
resta, inesquecível quando vista às 
seis da manhã. 

Sete trilhas na floresta proporcio-
nam ao visitante passeios agradá-
veis e descobertas surpreendentes. 
No Musa são desenvolvidas pesqui-
sas em divulgação e popularização 
da ciência e da educação científica 
e cultural.

as atividades contam com meia–
entrada para manauaras, moradores 
de Manaus, estudantes, professores, 
idosos acima de 60 anos, acompa-
nhantes de Pcd, bombeiros, forças 
armadas (exército, marinha e aero-
náutica) e policiais civis e militares. 
Crianças até 5 anos e Pcd não pagam.

Casa das Serpentes do 
Musa reabre para visitação

o Museu da amazônia, em 
Manaus, abre diariamente, 
com exceção das quartas-
-feiras
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A Justiça do Rio Gran-
de do Sul anulou, nesta 
quarta-feira (3), o júri 
que condenou os quatro 

réus processados pela tragédia 
da Boate Kiss, em Santa Maria 
(RS). Com a decisão, as prisões 
foram revogadas e um novo júri 
deve ser marcado.

Dos três desembargadores da 
1ª Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul 
(TJ-RS), dois votaram a favor  
das nulidades. 

A defesa argumentou que o juiz 
responsável pela decisão e que 
definiu as penas, Orlando Faccini 
Neto, agiu de forma parcial, que 
houve excesso de linguagem e 
quebra da paridade de armas 
entre acusação e defesas no uso 
de uma maquete digital pelo Mi-
nistério Público.

O relator, Manuel José Mar-
tinez Lucas, foi o único a vo-
tar contra a anulação do júri. 
O desembargador afirmou que 
um julgamento da magnitude 
como o deste caso não poderia 
ser anulado por questões que 
não tiveram relevância para  
o resultado.

Os magistrados José Conrado 
Kurtz de Souza e Jayme Wein-
gartner Neto, por outro lado, 
votaram a favor das nulidades.

Os quatro réus foram julgados 
em dezembro de 2021, no Rio 
Grande do Sul, por 242 homicídios 
consumados e 636 tentativas.

São eles: Elissandro Callegaro 
Spohr, o Kiko, 38 anos, sócio da 
boate, que foi condenado a 22 
anos e seis meses de prisão; 

Em dezembro de 2021, 
quatro pessoas foram 
condenadas

Justiça anula júri que condenou 
réus por tragédia na Boate Kiss

Mauro Lodeiro Hoffmann, 56 
anos, também sócio da Boate 
Kiss; condenado a 19 anos e seis 
meses; Marcelo de Jesus dos 
Santos, 41 anos, integrante da 
banda Gurizada Fandangueira; e 
Luciano Augusto Bonilha Leão, 
44 anos, produtor musical da 
banda; ambos condenados a 18 
anos de reclusão.

O juiz determinou que a pena 
começasse a ser cumprida ime-
diatamente, mas os réus tinham 
conseguido um habeas corpus 
preventivo. A decisão foi der-
rubada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) logo depois e os 
quatro foram presos. 

Tragédia
Casa noturna tradicional de 

Santa Maria, cidade de quase 
300 mil habitantes no interior do 
Rio Grande do Sul, a Boate Kiss 
recebeu centenas de jovens em 
27 de janeiro de 2013. Estavam 
previstos dois shows ao vivo.

O primeiro foi de uma banda de 
rock e aconteceu normalmente. 
Depois, foi a vez da Gurizada Fan-
dangueira. A casa tinha capacida-
de oficial para 690 pessoas e es-
tava superlotada: tinha entre 800  
e mil pessoas.

O guitarrista da banda, Rodrigo 
Lemos, relatou desde o início que 
o fogo começou depois que um 

sinalizador foi aceso. Ele disse 
que os colegas de banda logo 
tentaram apagar o incêndio, mas 
que o extintor não teria fun-
cionado. Um dos integrantes da 
banda, o gaiteiro Danilo Jaques, 
morreu no local.

Naquela trágica noite, as fa-
íscas do sinalizador atingiram 
o teto revestido de uma espu-
ma que servia como isolamen-
to acústico. Em pouco tempo, 
o fogo se espalhou pela pista 
de dança e logo tomou todo o 
interior da boate. De acordo com 
os bombeiros, a fumaça alta-
mente tóxica e de cheiro forte 
provocou pânico. Aí começou  

Presidente da Ucrânia minimiza embarque de grãos

Zelenskiy disse que economia do país está em coma

O presidente da Ucrânia, 
Volodymr Zelenskiy, minimi-
zou a importância do envio 
do primeiro carregamento 
de exportação de grãos do 
país desde a invasão russa. 
Ele disse que a Ucrânia es-
tava transportando uma fra-
ção da safra que tem que 
vender para ajudar a sal-
var sua economia abalada  
pela guerra.

Os comentários pessimistas, 
feitos em vídeo para estudan-
tes na Austrália nesta quarta-
-feira (3), ocorreram quando 
uma inspeção do navio foi 
concluída na Turquia, antes de 
a embarcação seguir para seu 
destino final no Líbano, sob 
um acordo para aliviar uma 
crise alimentar global.

O navio Razoni partiu do 
porto ucraniano de Odessa, 
no Mar Negro, na segunda-
-feira (1), carregando 26.527 
toneladas de milho para Trí-
poli, no Líbano, após um acor-
do de exportação de grãos 
e fertilizantes mediado pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) entre Moscou e 

Kiev no mês passado - um 
raro avanço diplomático em 
uma guerra prolongada. Mas 
Zelenskiy, falando por meio 
de um intérprete, disse que 
é necessário mais tempo para 
ver se outros embarques de  
grãos acontecerão.

“Recentemente, graças à 
parceria da ONU com a Tur-
quia, tivemos um primeiro na-
vio com entrega de grãos, mas 
isso ainda não é nada. Espe-
ramos que seja uma tendên-
cia que continue”, declarou  
aos alunos. 

Segundo ele, a Ucrânia tinha 
que exportar um mínimo de 10 
milhões de toneladas de grãos 
para ajudar urgentemente a 
reduzir seu déficit orçamen-
tário, que está em $ 5 bilhões 
por mês.

A Turquia disse que três na-
vios podem deixar os portos 
ucranianos diariamente, após 
a partida do Razoni, enquanto 
o ministro da Infraestrutura 
da Ucrânia afirmou que mais 17 
navios foram carregados com 
produtos agrícolas e estavam 
esperando para zarpar.

a tragédia.
Ainda sem saberem do que 

se tratava, seguranças ten-
taram impedir a saída antes  
do pagamento.

Houve empurra-empurra en-
quanto os clientes tentavam dei-
xar a casa. Muitos que não conse-
guiram desmaiaram intoxicados 
pela fumaça. Outros procura-
ram os banheiros para escapar 
ou buscar uma entrada de ar e  
acabaram morrendo.

Segundo peritos, o sistema de ar-
-condicionado ajudou a espalhar a 
fumaça. Além disso, um curto-circui-
to provocado pelo incêndio causou  
uma explosão.
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Os comentaristas de futebol 
que, às vezes, tentam des-
mentir a imagem são sempre 
criticados. É impossível que-
rer convencer o telespectador 
ou torcedor que aquilo que 
ele viu, ele não viu. Complica-
do. Hoje, mesmo aqueles que 
extrapolam em suas prefe-
rências clubísticas, já tomam 
mais cuidado com isso. Me-
lhorou bem.

Na terça-feira, teve um Co-

rinthians e Flamengo pela 
Libertadores. E o jogo correu 
solto. Arbitragem segura do 
argentino Patrício Loustau 
e nenhuma interferência do 
VAR, tudo diferente do que 
normalmente assistimos em 
todas as rodadas do campeo-
nato brasileiro.

Aqui, os 90 minutos regu-
lamentares de cada partida 
se estendem até por mais de 
duas horas, porque é sempre 

complicada a conclusão de 
diversos lances. Fora o que a 
boleirada reclama e fica por 
isso. Qualquer coisinha é mo-
tivo para longas paralisações.

Agora, durante a semana em 
curso, a CBF resolveu dar um 
curso de reciclagem para juízes 
e bandeirinhas, que inclui tam-
bém instruções para o perfeito 
uso de toda a aparelhagem de 
vídeo. Isto, nos parece, o mais 
necessário. Uma “segunda 

época” dos tempos de escola.

As confusões de rotina, mo-
tivos para tantas discussões e 
choradeira, além do fato de ne-
nhum representante brasileiro 
ser escolhido para operar o VAR 
na Copa do Mundo, demons-
tram que, na parte que nos toca, 
nunca existiu uma preparação 
adequada. Quem sabe agora. No 
final de semana já será possível 
saber se esse intensivo serviu 
para alguma coisa.

Papo sério
Fontes do mercado infor-

mam que Eduardo Zebini está 
a caminho da Paramount, já em 
início de atividades esportivas  
no Brasil.

Edu, como todos sabem, foi 
responsável pela implantação 
e lançamento dos canais Fox 
Sports. Experiente e antenado, 
criador de formatos inovadores, 
com certeza ajudará bastante 
no desenvolvimento do projeto

 
Vale dizer
Na licitação dos jogos da Li-

bertadores da América, período 
2023 a 2026, realizada em maio 
passado, uma das propostas 
vencedoras foi da Paramount.

Vai dividir os jogos na TV paga 
com a ESPN.

 
Explicação
A direção da Band pede a pa-

lavra e explica que a opção pelo 
Auditório João Saad, estúdio do 
“Faustão na Band” para a reali-
zação dos debates políticos, se 
deu pela segurança e melhores 
condições de acomodar os par-
ticipantes.

Algo, segundo ela, que no Tea-
tro Itália não seria possível.

 
Novo projeto 
Nas periferias brasileiras, ber-

ços de diversas manifestações, 
costumeiramente se desen-
volveram diferentes atividades 
culturais e ritmos, como o funk 
por exemplo.

De olho nessa efervescên-
cia, a Floresta/Sony e o ci-
neasta Emílio Domingos se 

uniram para a criação de um 
docu-reality que mostrará 
os bastidores desses even-
tos e as pessoas que povoam  
essas comunidades.

 
Chamado do ‘Oscar’
O documentarista Emílio Do-

mingos recentemente foi con-
vidado para integrar a Academia 
que organiza o Oscar.

Já em relação ao docu-rea-
lity, a Floresta/Sony está em 
conversas com plataformas de 
streaming para a sua produção.

 
Está distante 
Nunca, em toda a história, Sil-

vio Santos esteve tão distante 
do SBT.

Isto, não apenas na parte que 
toca o seu programa dos do-
mingos, mas principalmente nas 
decisões do dia a dia da TV, tan-
to no artístico como em outros 
setores. Internamente existe 
a queixa de que, sem ele, nada 
acontece.

 
Jornalismo
Francy Rodrigues é a nova 

Editora Regional da Rede TV! em 
Brasília.

Jornalista, com passagens 
pelas TVs Macapá/AP, Libe-
ral (Belém/PA), TV Nacional 
(Radiobrás), TV Brasília, Re-
cord (DF) e 16 anos de atuação 
em assessoria de comunica-
ção no Senado Federal, atual-
mente atuava como chefe de 
redação da TV Jovem Pan na  
capital federal.

 
Tem data
A Band já tem decidi-
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Pessoal da arbitragem faz agora 
recuperação ou segunda época do VAR?
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da a estreia do “Nóis na Fir-
ma”, humorístico com Moacyr 
Franco, gorete Milagres, Mar-
celo Médici e o pessoal do 
“Café com Bobagem”, além de  
outros nomes.

O primeiro programa irá ao ar 
no dia 3 de setembro, às 20h55, 
após o horário eleitoral. Exibição, 
portanto, nas noites de sábado.

 
Nova edição 
A segunda temporada de 

“Rolling Kitchen Brasil”, progra-
ma do Paulo Vieira, estreia dia 
18, às 21h45, no gNT.

Jojo Todynho, Fernanda Paes 
Leme, Di Ferrero, Isabeli Fonta-
na, Sasha Meneghel, John Drops, 

Sophia Abrahão e Thelma Assis 
são alguns dos participantes da  
competição culinária

 
Caras novas
“Mar do Sertão”, substituta de 

“Além da Ilusão”, fará vários lan-
çamentos durante sua exibição, 
a partir do dia 22. Entre eles ato-
res nordestinos, representativos  
da cultura local.

Dos já conhecidos, que re-
presentam o Nordeste, es-
tarão em cena os paraibanos 
Isadora Cruz, Nanego Lira, 
Suzy Lopes, Thardelly Lima, 
Everaldo Pontes e Quitéria 
Kelly, que nasceu em João 
Pessoa, mas foi criada em 
Natal (RN), além dos baianos 
Cyria Coentro e Felipe Velozo.

Plateia

CANAL 1

TV Tudo
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Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

No elenco da segunda tempo-
rada de “Bom dia, Verônica”, da 
Netflix, Pedro Nercessian leva o 
projeto Atitude Positiva a esco-
las públicas do Rio com a peça 
“Amanheceu”...

... Neste trabalho, ele aborda 
assuntos como gravidez, ISTs (In-
fecções Sexualmente Transmis-
síveis), violência contra mulher 
etc.

No SBT, acredita-se, as gra-
vações de “Poliana Moça” serão 
concluídas até outubro...

... Por outro lado, também se 
planeja dar início aos trabalhos 
de “Romeu e Julieta” em novem-
bro...

... A última etapa dos testes de 
elenco será realizada nesses pró-
ximos dias. Caberá a autora Iris 
Abravanel fazer a escolha final.

A sexta e última temporada da 
série “Escola de gênios” vai es-
trear dia 15, às 14h30, no gloob...

... Kaik Pereira, atualmente em 
“Ilha Record”, integra o elenco.

 O ator Cláudio Cinti renovou 
contrato com a Record e vai vol-
tar à série “Reis” na quinta tem-
porada...

... Paralelamente ao traba-
lho na TV, ele vai mostrar seu 
lado cantor no lendário Beco 
das garrafas em Copacabana, 

ao lado de Nívia Terra...

... O show brega romântico “O 
Bailinho” terá apresentações nos 
dias 7 e 14.

 
C´est fini
 
“À Prioli”, semanal de en-

trevistas comandado por ga-
briela Prioli na CNN Brasil, teve 
as gravações de sua terceira 
temporada iniciadas em ju-
lho, nos Estados Unidos, com a  
jogadora Marta.

O programa retorna em setem-
bro e trará 10 episódios inéditos, 
exibidos aos sábados.

 
Então é isso. Mas amanhã tem 

mais. Tchau!

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

Rio Negro Gestão e Comércio de Produção Agroflorestal, torna público 
que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n° 209/2022, que autoriza a 
exploração florestal através de um   Plano de Manejo Florestal Sustentável 
de Maior Impacto de Colheita em uma Unidade de produção Florestal – UPF 
única de 2.030,35 hectares, cujo volume a ser explorado é de 46.841,66 
m³ de madeira em tora.,  localizada  na Rio Aquiry TD GEA – Zona Rural,  
Lábrea-AM., para  Exploração Florestal, com validade de 02 Anos.

CDL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, torna público que recebeu 
da SEMMAS a LMO N° 076/2022 sob o processo n° 2020.15848.15875.0.000573, 
que autoriza a Atividade Shopping Center, galeria, s comerciais, supermercados, 
hipermercados e similares com a finalidade Comércio Varejista de produtos 
alimentícios em gral ou especializado em produtos alimentícios não especi-
ficados anteriormente (Supermercados). Com validade de 36 meses, sito na 
Av. Professor Nilton Lins, n° 1360 - Fores -– Manaus/AM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

E SUSTENTABILIDADE

SEMMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria Colegiada do SINTECT/AM em cumprimento 

ao disposto no Artigo 16, § 2⁰ do Estatuto Social da 

entidade, convoca todos os associados em dia

com as suas obrigações estatutárias a participarem da 

Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 

dia 09 de agosto de 2022, no auditório do Sindicato, 

localizado no Beco Boa Sorte 4, nº 324, casa 06 – Pre-

sidente Vargas, nesta Capital, em primeira chamada às 

17h45min, e em segunda e última chamada às 18h00min, 

para discutir, apreciar e deliberar sobre as seguintes

pautas:

01 – INFORMES;

02 – AVALIAR A PROPOSTA APRESENTADA PELA ECT 

PARA O PAGAMENTO DA PLR 2022 QUE DEVERÁ 

SER PAGA EM 2023 PELA EMPRESA AOS TRABA-

LHADORES.

Manaus/AM, 03 de agosto de 2022.  

Pela Diretoria Colegiada
FÁBIO DA SILVA CHAVES

Presidente

Beco Boa Sorte 4, casa 6 – Presidente Vargas – CEP: 69.025-340 – Manaus/AM
Fones: 3622-6271/E-mail: sintectammanaus@gmail.com

CNPJ: 04.956.165/0001-92
SINTECT – AM desde sua criação na Luta pelo trabalhador!

INDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS E EM 

EMPRESAS SIMILARES DE COMUNICAÇÃO POSTAL E
TELEGRÁFICA DO AMAZONAS

FILIADO A FENTECT

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022/CPL

PROCESSO Nº 0170/2022/PMTNT

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa 
na execução de obras e serviços de engenharia para “Construção 
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)”, conforme 
condições, quantidades e exigências no projeto básico e estabele-
cidas no Edital e seus anexos. Disponibilidade do edital: a partir de 
sua publicação nos meios de comunicação; local para se lê e obter 
o edital: Rua José Cordeiro, S/nº, Centro, Tonantins/AM, Horário: 
08:00 as 12:00 horas em dia uteis; Dia da realização da sessão 
pública: 22/08/2022, horário: 9:00hs, local Rua José Cordeiro, S/nº, 
Centro, Tonantins/AM.

Tonantins/AM, 03 de agosto de 2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Endereço da Sede Executiva Rua Leopoldo Peres, S/n. – Centro, Cep. 69.685-000 - CNPJ Nº 
04.628.608/0001-16.


