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Governo do Amazonas afirma que 
reajuste na tarifa de luz é infundado 
Técnicos do Governo  afir-
mam que a mudança causa 
estranheza à Administração

A iniciativa da Amazonas 
Energia em solicitar à Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) aumento do 

valor da conta de luz no estado, 
sob justificativa de alteração na 
legislação tributária proposta pelo 
Governo do Amazonas, é infundada 
e causa estranheza à Administra-
ção Pública estadual.

Em 2019, o Estado adotou para 
a cobrança do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) sobre a energia elétrica, 
depois de aprovado no CONFAZ o 
Convênio ICMS 50/19, um sistema 
chamado de substituição tributária, 
quando um contribuinte tem a res-
ponsabilidade pelo recolhimento do 
imposto devido pelo seu cliente e 
repasse desse valor ao Estado.

A mudança na forma de arreca-
dação apenas simplifica a cobrança 
do imposto que é pago, ficando as 
geradoras de energia elétrica res-
ponsáveis por recolher o tributo 
de toda a cadeia envolvida no for-
necimento de energia e repassá-lo 

A mudança apenas simplifica a cobrança do imposto que é pago

ao governo.
A Lei Complementar nº 217/2021 

não aumentou a carga tributária do 
ICMS, tampouco o valor da tarifa de 
energia aos consumidores da capital 
ou do interior, sendo que estes que 
já são isentos do pagamento de 
ICMS, ela apenas incorporou, por 

determinação do STF, o Convênio 
ICMS 50/19 à legislação do Estado, 
cabendo ressaltar ainda que tal sis-
temática já vem sendo adotada des-
de junho de 2019 sem acarretar em 
qualquer tipo de aumento de tarifa.

É importante esclarecer que ne-
nhum cidadão domiciliado no in-

terior do Estado paga ICMS sobre 
energia elétrica, pois o Governo 
Wilson Lima garantiu tal bene-
fício à população do interior por 
meio da Lei nº 5.170, de 14 de abril  
de 2020.

Vale destacar que o Governo do 
Estado, em harmonia com a Lei Com-
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plementar Federal 194/22, editou o 
Decreto nº 45.973, de 05 de julho de 
2022, com efeitos a partir de julho 
deste ano, reduzindo o ICMS sobre 
a conta de energia elétrica de 25% 
para 18%, que segundo informação 
da própria Distribuidora de Energia 
acarretará numa redução de 9,33% 
no valor da conta.

Ainda em consonância com a Lei 
Complementar Federal, o Estado do 
Amazonas já iniciou os procedimen-
tos normativos no sentido de excluir 
da base de cálculo do ICMS as tarifas 
de transmissão e de distribuição 
de energia - TUST e a TUSD, o que 
resultará em maior redução do ICMS 
e, por consequência, menor valor da 
tarifa de energia.

O pedido da Amazonas Energia 
à Aneel, neste momento, soa mais 
estranho, pois traz duplo prejuízo à 
população, tanto por distorcer as 
informações acerca da arrecadação 
quanto por buscar elevar o valor da 
conta de luz. 

Vale ressaltar que a cobrança 
do ICMS na sistemática de subs-
tituição tributária ocorre desde 
junho de 2019, ou seja, há mais 
de 3,5 anos, portanto, já ficou de-
mostrado, após várias revisões ta-
rifárias, que tal metodologia não  
impactou no valor da tarifa  
de energia.



PP com WL
Presidido no Estado pelo vi-

ce-prefeito de Manaus Marcos 
Rotta, o Progressistas (PP), re-
alizará sua convenção de forma 
discreta, em sua sede própria, em 
Manaus, nesta sexta-feira (05).

Rotta seguirá o Avante, do 
prefeito David Almeida, oficia-
lizando apoio à reeleição do 
governador Wilson Lima e sem 
lançar candidatos à Assembleia 
Legislativa e ao Congresso.  

Lula participa 
A participação virtual do ex-

-presidente Lula é aguardada com 
muita expectativa na convenção 
que o MDB realiza hoje, em Ma-
naus, na Casa de Shows Copaca-
bana, na Avenida do Turismo.

Segundo fontes emedebistas, 
Braga deve anunciar “um vice de 
peso” para disputar o Governo 
do Estado com possibilidade de 
sonhar com a passagem para o 
segundo turno.

Milícias criminosas 
Uma operação conjunta da Po-

lícia Civil do Estado de Goiás com 
o Departamento de Repressão 
ao Crime Organizado (DRCO) do 
Estado do Amazonas desbara-
tou ontem uma quadrilha que 
usava o ambiente digital para 
praticar crimes contra a honra 
de políticos e autoridades em 
Goiás e no Amazonas.

   
De acordo com o Portal IG – 

Último Segundo, a ação policial 
deu sequência à operação Fake 
Over, cumprindo 12 mandados de 
busca e apreensão.

Perfis fakes
Iniciada no Amazonas, a inves-

tigação apontou a vinculação de 
endereços situados em Goiânia e 
Aparecida de Goiânia com pessoas 
que compraram perfis fakes de uma 
empresa goiana, diz o Portal IG. 

As negociações de perfis falsos 
tinha o objetivo de disparar co-
mentários, curtidas e directs no 
Instagram, para propagar men-
tiras sobre autoridades públicas 
do judiciário, Ministério Público 
do Amazonas e políticos.

Tiros contra Amom 
Em nota, o Cidadania repudiou 

um atentado contra um veículo 
que conduzia, na terça-feira (2), 
uma equipe de bases políticas 
do vereador Amom Mandel, pré-
-candidato a deputado federal, 
no bairro Cidade de Deus, Zona 
Norte de Manaus.

A equipe investigava denún-

cias referentes ao transporte 
coletivo quando o veículo foi 
atingido por um disparo de arma 
de fogo feito por homens em 
uma motocicleta, de placa não 
identificada.

O Cidadania registrou Boletim de 
Ocorrência com fotos do atentado.  

Átila no ataque
Apesar de seu comportamento 

moderado, o deputado federal 
Átila Lins (PSD-AM) soltou o verbo 
contra o Governo Federal no Con-
gresso, defendendo as vantagens 
fiscais da Zona Franca de Manaus.

O alvo do parlamentar foi o 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, a quem culpou pelos suces-
sivos decretos presidenciais que 
tentam mutilar a ZFM e agravar o 
desemprego na capital do Estado.

“Esses decretos, como o que 

zera o IPI, atingem mais profunda-
mente alguns segmentos do mo-
delo ZFM e, certamente, causam 
a diminuição de vagas existentes 
no PIM, aumentando os dramas 
sociais em Manaus”, afirmou Átila.

Sacolas plásticas
Projeto de lei, de autoria do de-

putado estadual Sinésio Campos 
(PT), em tramitação na Assembleia 
Legislativa (Aleam), quer proibir a 
venda de sacolas plásticas com 
propagandas dos estabelecimen-
tos comerciais, no Amazonas.

O PL busca proteger o direito 
do consumidor que, ao comprar 
um produto, precisa pagar pela 
sacola que contém propaganda 
do supermercado, bem como 
resguardar o meio ambiente de 
um material de difícil degradação, 
substituindo-o por outro biode-
gradável. 

Multa salgada
Caso o projeto de Sinésio seja 

aprovado, será aplicada multa 
superior a R$ 24 mil reais aos 
estabelecimentos que descum-
prirem a proibição, conforme a 
Lei Federal 9.605, de 12 de fe-
vereiro de 1998.

“Garoto propaganda”
Para Sinésio Campos, atual-

mente o consumidor não pas-
sa de “um garoto propaganda” 
dos supermercados, pois, além 
de ter que comprar as sacolas 
plásticas, é obrigado a divulgar 
as marcas dos supermercados 
onde compra.

“O ideal é proibir a venda das 
sacolas”, diz o deputado, desta-
cando que o Procon/AM deve 
fiscalizar e garantir o cumpri-
mento da proibição.

Plano Plurianual
A revisão do Plano Plurianu-

al (PPA) 2023-2025 e da Lei 
Orçamentária Anual 2023 foi 
apresentada à população pela 

Prefeitura de Manaus em au-
diência pública on-line, na 
quarta-feira (03).

O objetivo, conforme a titular 
da Semed, Dulce Almeida, é 
socializar o trabalho realiza-
do em todas as vertentes com 
entidades representativas dos 
segmentos da sociedade civil, 
além da discussão com todos 
os envolvidos acerca do PPA.

David acelera 
O prefeito David Almeida 

(Avante) pisa no acelerador 
para intensificar as obras do 
programa “Asfalta Manaus”, 
que em mais de dois meses de 
execução já recuperou mais de 
mil ruas da meta de 10 mil vias 
asfaltadas.

“Na comunidade Ouro Ver-
de, no Coroado, 32 ruas se-
rão recuperadas, assim como 
vamos mudar a realidade do 
Ouro Verde. No bairro Monte 
das Oliveiras, já asfaltamos 100 
ruas no ano passado e estamos 
recuperando mais 13”, disse o 
prefeito que acompanha pre-
sencialmente as obras.

“Agosto Dourado”
A Prefeitura de Manaus lan-

çou a campanha “Agosto Doura-
do”, destacando a importância 
do incentivo ao aleitamento 
materno para o desenvolvi-
mento saudável dos bebês. 

As ações estão a cargo da 
Semsa durante todo o mês de 
agosto em unidades de saúde, 
nas comunidades e em ambien-
tes virtuais.

Vacinação 
A Semsa corre atrás de crian-

ças e adolescentes que estão 
com o calendário básico de va-
cinação incompleto, como parte 
da Campanha Nacional contra a 
Poliomielite e de Multivacina-
ção, entre os dias 8 de agosto 
e 9 de setembro.

A estratégia, promovida pelo 
Ministério da Saúde em todo 
o país, visa reverter o atual 
cenário de baixa cobertura va-
cinal e impedir o retorno de 
doenças imunopreveníveis já 
erradicadas.

 

A oferta dos 18 imunizan-
tes que compõem o calendá-
rio básico será reforçada nas 
171 salas de vacinas da Sem-
sa, das 8h às 17h, e também 
em postos volantes que se-
rão montados semanalmen-
te nas unidades básicas de 
pequeno porte.

Multidão lota o Espaço Via Torres
na festa de Wilson Lima e Tadeu
Uma grande multidão fez a festa, ontem, na convenção dos partidos União Brasil/Avante, que consagrou a 

chapa Wilson Lima/Tadeu Souza e oficializou os nomes que disputarão cargos para a Assembleia Legislativa do 
Amazonas e para o Congresso Nacional nas eleições deste ano.

O Espaço Via Torres, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, foi pequeno para o tamanho do público 
que participou do evento.

O arco de alianças que apoia a reeleição do governador Wilson Lima é composto por nove legendas. Além do 
União Brasil e do Avante, o arco tem Republicanos, Patriota, PP, PL, PSC, PRTB e PMN.

Ao atleta amazonense, Gabriel Moraes, que foi vencedor da medalha de 
ouro na competição Abu Dhabi Grand Slam, no Rio de Janeiro. O evento 
reúne os melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo. Gabriel, que é professor 
de artes marciais do Sesc AM, defende o título de campeão brasileiro no 
torneio árabe desde 2017. Gabriel Moraes é tetra campeão no Campeonato 
Brasileiro de Jiu-Jitsu (CBJJ), bicampeão no World Master 2019, bicampeão 
no International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IIBJJF), bicampeão no Abu 
Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship. E, agora, seis vezes campeão da 
Grand Slam de Jiu-Jitsu.

DILVUGAÇÃO DILVUGAÇÃO

DILVUGAÇÃO/BIANCA RIBEIRO

Ao descaso do poder público com as comunidades indígenas na Amazônia. A 
defensora pública Isabela Sales, que participou de recente assembleia no Alto 
Rio Negro, com comunidades locais, disse que entre os principais problemas 
estão a reorganização do sistema de saúde, a criação de estruturas específicas 
para atender indigenas, por possuirem peculiaridades culturais diferentes. De 
acordo com a defensora, os Yanomami também denunciam falta de medi-
camentos e transporte adequado para conseguir atendimento médico, água 
potável e vigilância territorial contra garimpeiros, inclusive por praticarem abuso 
sexual, pois   eles têm invadido a terra indígena e trazido consequências como 
uso de álcool e outras drogas, além da exploração sexual de menores, disse.
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Crianças nos semáforos

Cláudio HumbertoEditorial Com André Brito e Tiago Vasconcelos

LUZES DE AGOSTO

No início deste ano de 2022, o deputado estadual Álvaro Campelo 
(PV), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças, 
dos Adolescentes e Jovens, da Assembleia Legislativa do Amazonas 
(Aleam), denunciou um verdadeiro crime contra a infância: o “aluguel” 
de crianças para mendigarem esmolas nos semáforos da cidade de 
Manaus, a serviço de uma indústria que cresce na capital.

Fiscalizações da Comissão comandada pelo parlamentar consta-
taram a ação de uma quadrilha de inescrupulosos que “alugavam” 
crianças pobres para usarem-nas nos intervalos dos semáforos. O jogo 
envolvia supostas mães que, com crianças no colo, pediam dinheiro 
dos ocupantes de veículos para fins criminosos, a serviço da quadrilha.

Sabe-se que, meses após a denúncia de Álvaro explodir no Poder 
Legislativo Estadual, nada se fez para desbaratar a quadrilha e acabar 
com a indústria. O crime, segundo informações, segue sendo praticado 
principalmente no estratégico semáforo situado na Bola do Eldorado, 
na confluência com a Avenida Mário Ypiranga, o Conjunto Eldorado e 
o bairro Parque Dez de Novembro.

Há quem enxergue “solidariedade” no ato absurdo, mas a verdade 
é que, de acordo com Álvaro e vários conselheiros tutelares, o que 
existe, de fato, é o jogo criminoso de uma indústria que usa crianças 
para ganhar dinheiro fácil. É necessário que o Poder Púbico e o Poder 
Judiciário sejam drásticos no combate a essa indústria cuja força é 
perceptível em toda a cidade.

De início falo de meu aniversário dia 
15 de agosto. Era feriado santo. Era 
dia do dogma de fé de N. S. Assunção. 
Explicando melhor porque muitos con-
fundem Assunção tem o significado 
de que Maria mãe de Deus foi levada 
aos céus pelos anjos e está de corpo 
e alma ao lado de seu filho Jesus. Já 
Jesus deu-se o processo da Ascenção 
levou-se por seu próprio poder divino. 
Ele não deixaria sua mãe experimentar 
a corrupção do corpo “pós-morten”. 
Seria uma coisa indigna. Ela estava 
apenas em dormição assim dizem os 
teólogos. Na artrologia sou leonina 
como Santo Afonso de Ligório que 
abre o mês no dia 1o de agosto (Santo 
Mariano). Glórias de Maria.

Saramago em sua autobiogra-
fia “Pequenas memórias” senten-
ciou: “Deixa-te levar pela criança 
que fostes”. Vou, portanto falar 
sobre as luzes de agosto. Era iniciar 
o mês e o sol surgia mais cedo no 
horizonte. Ardente, expulsava as 
sombras e assim tinha mais tempo 
para acordar as flores e os pás-
saros daqueles dias da Manaus-
-infante. Um cântico de luz para 
dias considerados como aziagos. 
E o adágio popular confirmava 
essa superstição com o “agosto, 
mês de desgosto”. Ainda mais se 
nele houvesse uma sexta-feira 
treze. Em agosto, na Manaus-
-do-eu-criança, ocorriam muitos 
incêndios e a ele era atribuído os 
sinistros. Jamais pelo causticante 
verão! Jamais pela imprudência 
ou negligência de uns! Sempre a 
asa negra do azar pairando sobre 
esses trinta e um dias temidos.! 
No entanto, para mim, era um 
agosto absoluto. Pleno. Sem li-
mites para alegrias simples Era 
o agosto do meu nascer. E ele 
recendia ao aroma de angélicas... 
Até hoje seu perfume penetrante 
atravessa as fronteiras inexpug-
náveis do tempo passado e rasga 
o véu do templo de minha memó-
ria olfativa e surgem trazidas do 
Careiro pelas mãos ternas de tio 
Urbano e se acomodam nos vasos 
espalhados na casa-de-sobrado-
-do-eu-criança. No dia de meu 
nascimento, a casa enchia-se de 
amigos – sem distinções de classes 
– desde os que moravam em casa 
bonita aos que moravam em casas 
flutuantes no igarapé devasso a 
lamber o barranco da Jonathas 
Pedrosa. À mesa, galinhas assa-
das, pernil, maionese, vatapá e 
somente guaraná Andrade (Ah! 
Guaraná Andrade, já premiado no 
exterior, centenário e dos me-
lhores, tinha como maiores acio-
nistas meu pai Elias e tio David. 
Por isso, a imposição do “somen-
te guaraná Andrade”). Um bolo 
confeitado coroava a mesa e um 
“parabéns a você” era cantado com 
a linguagem das angélicas. Sim, 

as angélicas, eram o símbolo da 
simplicidade. E nós, manauenses, 
ainda éramos cultores do singelo. 
Aos presentes recebidos estava 
agregado aquele idioma universal 
dos sentimentos genuínos. Hoje, 
língua morta. O esperanto que 
uns poucos tentam reviver. Não 
importava que vivêssemos às es-
curas, (quando a energia elétrica 
cedia lugar às velas, lampiões, 
“Aladdins” e lamparinas) Éramos 
iluminados! E tínhamos luz no 
olhar! Não importava a carência 
de tudo! Do trigo, obrigando a filas 
nas padarias. Da falta de carne 
e da galinha ser comida de rico. 
Estávamos saciados! A sacieda-
de vinha do espírito do coletivo 
que nos animava. Não importava 
que em nossas comemorações e 
brincadeiras infantis não houves-
sem vídeo games e brinquedos 
eletrônicos! Que não houvessem 
essa profusão exagerada de ba-
lões coloridos do agora, que a 
criançada estoura com os pés sem 
piedade, no final de cada festa. 
Balão, para a menina-de-agosto 
era coisa sagrada. Bastava um só! 
E branco. Como os sentimentos 
verdadeiros. Balão era para ser 
tratado com carinho, colocado ao 
lado da cama e acalentado dia 
após dia, até a fantasia efêmera da 
infância morrer em nossos braços 
já adultos. O fato de ter nascido 
no dia quinze – dia santo e feriado 
para os cristãos católicos tornava 
esse tempo, transcendental como 
a Assunção da Virgem, essa, a le-
gítima Senhora do dia quinze. Era 
minha ação primeira. As sete horas 
da manhã, o sol acordando o Leste 
e nós rumo à missa de preceito a 
Virgem Assunta aos céus na Igreja 
de Santa Teresinha. O certo e que 
fui uma menina como Quintana. 
Solitária. Única filha. Sem irmãos, 
sem avós. Uma família diminuta, 
mas feliz. No colégio, tinha o ape-
lido de “Bolão” por ser gorda até a 
adolescência. O nome de batismo 
foi engolido. Hoje seria discrimi-
nação e exclusão. Dos jogos es-
portivos, das festas escolares e 
juninas. Refugiava-me num local 
também solitário e deserto, mas 
carregado de luz: A biblioteca da 
escola. Amalgamávamo-nos. Ela 
era, Vésper solitária na imensidão 
dos espaços. Cintilava! E eu não 
percebia que a constância dos 
livros e da leitura legaram ao meu 
íntimo para sempre as cintilações 
de Vésper. Essas são as minhas 
luzes deste mês que o sol incensa 
em portais de épocas decisivas. 
Teço parágrafos. Nunca epílogos. 
E como os pássaros de agosto 
também não esqueço o próprio 
cântico baixo um sol de Justiça. 
Como sol a pino. Artigo de todos 
os anos a pedidos de meu coração.

“Eu vetaria”

STF sinaliza que improbidade é mesmo dolosa

Ainda dá
A lei prevê a “substituição” 

de candidatos após as conven-
ções, o que mantém acesa a luz 
de esperança dos condenados.

Expectativa
O voto de Alexandre de Mora-

es retoma a expectativa de que 
o Supremo Tribunal Federal 
poderá endossar esse enten-
dimento. Oremos.

É bom lembrar
O relator bem fez lembrar que 

“a lei de improbidade admi-
nistrativa nasceu exatamente 
para combater o gestor cor-
rupto”.

Santos do pau oco
Os políticos querem que a 

nova lei retroaja para consi-
derar seus crimes “culposos”, 
coitadinhos, sem o dolo carac-
terizado nas sentenças 

Gasolina tem defasagem de 
7% e pode cair mais

A queda nos últimos dias nas 
cotações do barril de petróleo 
e do dólar fez preço da ga-
solina vendida nas refinarias 
apresentar sobrepreço de 7% 
em relação ao praticado pela 
Petrobras em julho de 2020, 
início da pandemia. Partindo de 
dados da estatal e do mercado 
internacional de petróleo, o 
litro é vendido nas refinarias 
a R$3,71 depois da redução da 
semana passada, mas pela pro-
porcionalidade deveria custar 
R$3,47.

 
Em números
O barril de petróleo no 

mercado internacional custa 
R$490, o dobro dos R$243 de 
2020, mas o preço na refinaria 
não tem a mesma proporção.

 
Tem espaço
O ministro Adolfo Sachsi-

da (MME) revelou queda de 
R$1,65 na bomba com redução 
do ICMS. Novo ajuste reduziria 
mais R$0,24 na refinaria

 

Acompanha de perto
A primeira redução do diesel 

nas refinarias em 16 meses não 
é acaso. Governo e Petrobras 
estão de olho em cada centavo 
nessa defasagem.

Campanha
A 59 dias da eleição, o ministro 

do Supremo Tribunal Federal 
Luís Roberto Barroso prorrogou 
por mais 60 dias o inquérito 
criado pela CPI da Covid contra 
o presidente Jair Bolsonaro e 
aliados.

Estelionato punido
A Câmara aprovou projeto que 

pune o “crime de estelionato 
sentimental”, quando uma rela-
ção afetiva é fundada na troca 
de valores ou bens da vítima. 
Poderia aproveitar o embalo e 
criminalizar o estelionato elei-
toral de político que rouba di-
nheiro público ou não cumpre 
promessas.

Sempre foram
A já aguardada desistência 

do deputado André Janones 
(Avante) para apoiar Lula vai 
adicionar menos que a margem 
de erro à conta do candidato do 
PT, que era, até 2012, o partido 
do sempre petista Janones.

Sob vara, se necessário
A Câmara aprovou nova con-

vocação de Marcos Valério, o 
operador do mensalão que ou-
sou expor a ligação do PT-PCC. 
O deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP) disse esperar que 
“dessa vez, ele compareça”.

Veredito não-soberano
Indignou as famílias das 242 

vítimas a anulação, por “ques-
tões formais”, do julgamento 
por júri popular que condenou 
quatro pessoas pelo incêndio 
na boate Kiss. Lembra muito 
uma certa “descondenação”.

Passado (bem) recente
Há apenas seis anos era rea-

lizada a Cerimônia de Abertura 

Presidente Jair Bolsonaro sobre projeto que autoriza venda de terras para estrangeiros

O relator Alexandre de Moraes mandou bem, optando por proteger os cofres públicos de ges-
tores condenados por improbidade administrativa. Ele votou contra a tese de retroagir a nova (e 
esperta) lei para beneficiar a corja que se encontra inelegível. O julgamento só será retomado na 
próxima semana, quando estará encerrado o prazo (esta sexta, 5) para as convenções partidárias 
que definem candidaturas, mas há brechas.

dos Jogos Olímpicos, no Estádio 
do Maracanã; as Olimpíadas do 
Rio 2016. E já era governo Michel 
Temer, após o impeachment da 
petista Dilma.

Tabuleiro posto
Esta sexta-feira (5) será o úl-

timo dia para que partidos e fe-
derações realizem convenções 
para definir coligações, candi-
datos e cargos. Mas substitui-
ções ainda serão permitidas até 
o dia 12 de setembro.

PT predador
Janaina Paschoal disse que 

analistas “não estão perceben-
do ou não querem destacar” que 
o PT vem cooptando partidos. 
“A maior meta de boa parte dos 
partidos é sobreviver atingindo 
a cláusula de barreira”.

Pensando bem...
... já ficou claro que, em cam-

panha, nem todo apoio é bem-
-vindo.

PODER SEM PUDOR

Prestes, um elitista
Transcorriam acalorados os 

debates na Constituinte de 
1945. O líder comunista Luís 
Carlos Prestes ocupava a tri-
buna quando foi interrompido 
mais uma vez pelo deputado 
Barreto Pinto, que desejava es-
tabelecer uma polêmica com 
ele. Prestes não lhe deu a menor 
confiança. Sem retirar os olhos 
do discurso, ele expressou uma 
visão surpreendentemente eli-
tista: “Não dou aparte a depu-
tado de 400 votos.” E seguiu 
em frente.

DIVULGAÇÃO
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tará para ocupar o Congresso 
Nacional.  Já brancos e nulos  
são 2,7%.

Já na pesquisa de estimula-
da, Arthur Neto permanece em 
primeiro lugar, com 31,2%. Omar 
Aziz aparece com 24%, e coronel 

Menezes com 15,9%.
O estudo aponta Arthur 

Neto como o candidato mais 
rejeitado para o senado, 
com 21,4%. Em seguida Omar 
Aziz com 20,6%, e Coronel  
Menezes com 18,2%.
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O caso chamou aten-
ção, visto que pode se 
tratar de um crime po-
lítico contra o candidato 
ao cargo de deputado 
federal

DivulgAçãO

Lucas Henriquepolitica@emtempo.com.br |

Na disputa pelo governo do 
Amazonas, o governador Wil-
son lima (união Brasil) apare-
ce na frente das intenções de 
voto, ultrapassando Amazo-
nino Mendes (Cidadania). Os 
dados são do levantamento 
realizado pelo instituto de 
Pesquisa iveritas, divulgado 
nesta quinta-feira (4).  

O resultado de pesquisa es-
timulada aponta que Wilson 
lima apresenta cerca de 33,3% 
das intenções de voto do 
eleitorado amazonense. Em 
seguida, Amazonino Mendes 
possui 30,8%.

Já o senador Eduardo Braga 
(MDB) marca 16,7% das in-
tenções de voto, e Carol Braz 
(PDT) com 3,7%. O grupo de 
entrevistado que não respon-
deu soma 4,4%, enquanto que 
brancos e nulos aproximada-
mente 4%.

Na pesquisa espontânea, 
Amazonino tem 24,9 %, e o 
Wilson lima aparece com 

DivulgAçãO

Pesquisa Iveritas: Wilson Lima ultrapassa Amazonino pelo Governo

      gabriela Brasil

O vereador Amom Mandel 
(Cidadania) se manifes-
tou, nesta quinta-feira 
(4), sobre o atentado que 

sua equipe sofreu após vistoriar 
o transporte coletivo no bairro 
Cidade de Deus, Zona leste de 
Manaus. O caso chamou atenção, 
visto que pode se tratar de um 
crime político contra o candidato 
com grande popularidade para o 
cargo de deputado federal.

O ataque aconteceu na noite de 
terça-feira (2), por volta das 19h. A 
equipe de Amom realizava apura-
ções sobre denúncias a respeito 
do uso indevido do transporte 
coletivo por moradores da região. 

No momento que a equipe tra-
fegava pela avenida Nossa Se-
nhora da Conceição, uma dupla, 
que dirigia uma moto, se apro-
ximou do veículo e efetuou três 
disparos na direção do carro. A 
bala atingiu a parte traseira do 
veículo, que possuía adesivo com 
o nome do vereador.

Conforme a assessoria de im-
prensa do parlamentar, ainda 
durante o ataque, os criminosos 
gritaram “Amom, aqui não”, e fu-
giram. Os nome dos autores do 
crime não foram identificados.

Na coletiva, realizada nesta 
quinta (4), o vereador informou 
que já sofreu ameaças, porém não 
nesta magnitude, com presença 
de arma de fogo. Também disse 
que aguarda a investigação dos 
órgãos de segurança para encon-
trar os culpados.

“Relatei até na Câmara Mu-
nicipal de Manaus as ameaças 

que sofro. Porém, está é a pri-
meira vez que ocorre algo do 
tipo, com arma de fogo. Foram 
três tiros disparados na direção 
e um deles acertou o veículo  
vermelho”, observou.

De acordo com o vereador, o 
Boletim de Ocorrência foi feito no 
mesmo dia do atentado, e pediu 
sigilo das autoridades para que 
as informações sobre o caso não 
se tornassem públicas. Porém, 
houve “vazamento” a respeito do 
crime. Diante disso, pediu inves-
tigações da falta de proteção dos 
dados sigilosos.

O vereador também infor-
mou que recebeu uma ligação 
do governador Wilson lima na 
manhã de hoje. Na conversa, 
Wilson demonstrou solidarie-
dade, e afirmou que tomará as  
providências necessárias.

“Recebi uma ligação do gover-
nador Wilson lima em solida-
riedade ao possível atentado e, 
segundo ele, tomará as provi-
dências necessárias. Queremos 
a segurança de nossa equipe 
e dos nossos apoiadores. É um 
caso sério, que me preocupa e 

que não deveria ser uma pau-
ta para eleições. infelizmente, 
a violência está acontecendo e, 
provavelmente, isso deve ocorrer 
no decorrer do processo, não so-
mente comigo, mas com outros 
candidatos”, afirmou.

Crime político
Ao ser questionado sobre a pos-

sível motivação do crime, o vere-
ador não confirmou se o ataque 
pode ser enquadrado como crime 
político, e que cabe às equipes 
policiais confirmarem com o re-
sultado das investigações.

“Embora não haja no Código 
Penal aquilo que chamamos de 
crime político, pode sim ter sido 
por motivações políticas, mas isso 
só a Secretaria de Segurança Pú-
blica e a Polícia Civil poderão 
afirmar, após as investigações. 
Também tenho outro boletim 
registrado no caso de ameaças 
direcionadas a mim, como já disse 
na tribuna da Câmara Municipal 
de Manaus”, declarou Amom.

Da mesma forma, o cientista 
político Carlos Santiago também 
afirmou que ainda é muito cedo 

para classificar o ataque como um 
crime político. Santiago ressaltou 
que, dependendo da motivação 
do crime, a justiça eleitoral e 
outras instituições devem agir e 
inibir esse tipo de violência.

“Ainda não tem materialidade 
policial para afirmar que esse 
fato trata de um crime político. 
Mas, independentemente de ser 
político ou não, é preciso que 
a Justiça Eleitoral, o Ministério 
Público Eleitoral, e a Segurança 
Pública do estado do Amazonas 
deem segurança, tragam tranqui-
lidade ao pleito e que consigam 
trazer respostas para este caso. 
Manaus já não suporta está mais 
viver em um clima de terror onde 
até quem quer fazer campanha 
política sofre algum tipo de vio-
lência”, afirmou Carlos Santiago.

Segundo o delegado adjunto 
do Departamento de Repressão 
ao Crime Organizado (DRCO), Ro-
drigo Azevedo, as vítimas serão 
ouvidas para prestarem os escla-
recimentos sobre o caso. No mo-
mento, as investigações seguem 
em andamento para identificar e 
prender os autores dos disparos.

No momento, as investigações seguem em andamento para identificar e prender os autores dos disparos

Equipe de Amom Mandel 
sofre atentado a tiros

24,7%. Em terceiro lugar, o levan-
tamento indica Eduardo Braga  
com 12,9%.

Em relação à rejeição, Amazo-
nino possui maior concentração 
de pontos, com 22,5%. Já Wilson 
lima possui 20,2%, e Eduardo 
Braga aparece como o terceiro 
mais rejeitado, com 16,1%. A re-
jeição por todos os candidatos 
ao governo do Amazonas é 4,2%, 
e os que não sabem responder 
somam 10,5%.

Ao todo, pesquisa de inten-
ção de voto do instituto iveri-
tas entrevistou cerca de 5,6 mil 
eleitores. O campo de pesquisa 
alcançou a capital amazonense e 
11 municípios do estado, no perío-
do de 22 a 26 de julho deste ano. 
São eles: iranduba, Manacapuru, 
Presidente Figueiredo, Coari, Rio 
Preto da Eva, itacoatiara, Maués, 
Parintins, Careiro Castanho, Au-
tazes e Tefé.

Sobre a pontuação da avalia-
ção do trabalho do governador 
Wilson lima, a pesquisa apon-

ta que 26,7% dos entrevistados 
classificam como “bom”, outros 
16,7% como “ótimo. Já aqueles 
que avaliam como ruim somam 
13,2% e “péssimo” aproximada-
mente 14,2%. 

Senado
Nas manifestações de voto para 

o senado, na pesquisa de intenção 
de voto espontânea, o ex-prefeito 
de Manaus, Arthur Neto (PSDB), 
possui 23,4 pontos. Em segundo 
lugar, o senador Omar Aziz (PSD) 
aparece com 18,8%. logo atrás, 
em terceiro lugar, Coronel Mene-
zes concentra 11,3% das intenções  
de voto.

um dado significativo é o rela-
cionado ao grupo que não sabe 
responder em qual candidato 
vai votar nas eleições. No total, 
esses eleitores somam 35,1%, 
mais de 10 pontos em compa-
ração ao candidato com a me-
lhor posição. Os dados refletem 
a opinião do amazonense pouco 
solidificada sobre em quem vo-

instituto iveritas entrevistou cerca de 5,6 mil eleitores

Política 5

ELEIÇÕES

Braga será 
oficializado 
candidato 

CONVENÇÃO

O Movimento Democrá-
tico Brasileiro (MDB) Ama-
zonas realiza hoje (5), no 
Copacabana Chopperia, na 
estrada do Tarumã, zona 
Centro-Oeste, a Convenção 
Partidária que vai oficializar 
a candidatura do senador 
Eduardo Braga ao governo 
do Amazonas, e dos candi-
datos do partido à Câma-
ra Federal e a Assembleia 
legislativa do Estado nas 
eleições do dia 2 de outubro 
deste ano.

O evento terá a parti-
cipação do senador Omar 
Aziz, pré-candidato à re-
eleição ao Senado Fede-
ral pelo PSD, militantes e 
pré-candidatos do PSD, 
da Federação PT, PCdoB 
e Pv. No fim de semana 
passado, no auditório do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
(Sindimetal) esses partidos 
oficializaram aliança à cam-
panha de Eduardo, que vai 
contar com o apoio do pré-
-candidato à Presidência 
da República, luiz inácio 
lula da Silva.

Também estarão presen-
tes o presidente da Asso-
ciação Amazonense dos 
Municípios (AAM), prefeito 
de Manaquiri, Jair Solto 
(MDB), ex-senador vanessa 
grazziotin, pré-candidata à 
deputada estadual, além de 
membros da executiva do 
Pv e prefeitos do MDB e 
de vários outros partidos.

O evento também vai 
contar com a participação 
de correligionários e pre-
feitos do MDB, vereado-
res, ex-prefeitos, lideran-
ças religiosas, indígenas e 
comunitárias, que fazem 
parte do arco de aliança 
política de apoio a campa-
nha eleitoral do parlamen-
tar na capital e no interior. 
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    Suyanne Lima

Os partidos União Brasil (UB) 
e Avante acompanhados 
dos demais partidos que 
compõem a chapa de apoio 

à candidatura de Wilson Lima re-
alizaram convenção conjunta, na 
noite desta quinta-feira (4), no Es-
paço Via Torres, no bairro Parque 10 
de Novembro, na Zona Centro-Sul 
de Manaus.

A convenção reuniu mais de 5 
mil apoiadores que aguardavam 
animados para receberem os can-
didatos a deputados estaduais e 
federais dos partidos. Bandeiras, 
faixas, adesivos compuseram o ce-
nário de festa em comemoração à 
oficialização das candidaturas. 

A chapa é composta por PMN, 
Avante, Patriota, Republicanos, 
PRTB, PL, PSC, Progressistas e PTB, 
sendo o maior arco de aliança des-
tas eleições no Amazonas.

O prefeito David Almeida (Avan-
te) esteve presente no palanque 
e garantiu apoio à candidatura de 
Wilson Lima para reeleição ao go-
verno. Para ele, a parceria entre 
Prefeitura de Manaus e Governo do 
Estado tem dado frutos positivos 
à população e a vitória de Wilson 
será a garantia da continuidade do 
trabalho que vem sendo realizado.

“É por meio dessa parceria que 
estamos conseguindo fazer aquilo 
que o povo quer. Fazer políticas 
públicas sem olhar a quem. Hoje 
estamos unidos numa nova gera-
ção de políticos que estão ao lado 
de Wilson Lima e de Tadeu de 
Souza que é o vice. Do outro lado, 
estão querendo tirar Wilson, exa-
tamente aqueles que trouxeram os 
problemas pro Amazonas. Querem 
hoje tirar Wilson Lima e David Al-

DiVULGAçãO

meida daqui há dois anos, mas não 
vão conseguir. Vamos vencer essas 
eleições e marcar uma nova era na 
política do Amazonas”, declarou o 
mandatário municipal.

Além de David Almeida, Tadeu 
de Souza (Avante), candidato a 
vice-governador de Wilson Lima 
e Coronel Menezes (PL), candidato 
ao Senado Federal estiveram no 
palanque acompanhando Wilson 
Lima (UB) que foi recebido em festa 
pelos apoiadores.

Acompanhado dos seus apoia-
dores no palanque, Wilson Lima 
discursou entusiasmado com a 
candidatura.

“Essa será a vitória do trabalho. 
Eu garanto a vocês que essa será a 
maior vitória desse estado. A vitória 
da esperança, a vitória da união, a 
vitória da justiça. A vitória mais uma 
vez do povo do Amazonas contra 

os poderosos do passado. Nenhum 
governo enfrentou tantas dificul-
dades como nós enfrentamos, lu-
tamos contra dificuldades que nem 
nos mais péssimos pesadelos ima-
ginariamos passar. Apesar de todo 
o desafio estamos nos tornando 
o governo que entra para história, 
que mais fez o bem pelo povo”, 
apontou o governador.

O candidato à reeleição do Go-
verno do Amazonas enfatizou que 
seu compromisso é com o respeito 
à população.

“Nós somos diferentes dos pode-
rosos, somos iguais a cada um que 
está aqui. Já sentimos na pele o que 
é dificuldades. Governamos para 
o povo, para o cidadão. Enquanto 
eles prometem nós fazemos, nós 
entregamos. Vamos trabalhar para 
que ninguém nesse estado passe 
fome. São 300 mil famílias benefi-

ciadas com o Auxílio Permanente. 
Já temos UTis no interior e vamos 
implantar nas principais cidades 
do interior. Nós começamos essa 
história muito bonita no Estado e 
queremos continuar a escrevê-la 
com um grande propósito”, fina-
lizou.

Senado
A chapa formada pela aliança 

entre governo e prefeitura en-
frentava impasse até esta quinta-
-feira (4), em relação ao apoio para 
candidaturas na disputa pelo Se-
nado Federal. Coronel Menezes, 
que possui proximidade com o 
presidente Jair Bolsonaro e Chico 
Preto (Avante) dividiam o grupo 
político até o momento. No entan-
to, conforme apurado pela equipe 
do jornal Em Tempo, o ex-vereador 
desistiu da candidatura, abrindo 

caminho para o ex-gestor da Su-
perintendência da Zona Franca 
(Suframa).

“Todas as pessoas foram criadas 
com um propósito e hoje todos 
nós estamos vivendo esse propó-
sito. Hoje é um dia histórico para 
o Amazonas. Quero agradecer a 
você Wilson Lima, pela confiança 
que teve em nos receber nessa 
chapa que será vencedora. Quero 
me colocar à disposição do go-
verno estadual como uma ponte 
para o governo federal. Estamos 
aqui para defender a nossa Zona 
Franca de Manaus, estamos para 
construir ventores alternativos à 
nossa economia. Esse é o mo-
mento de nos unirmos, essa é 
uma chapa jovem, com vitalidade. 
É isso que nosso estado merece”, 
destacou Coronel Menezes, can-
didato oficial da chapa ao senado.

Convenção conjunta ofi-
cializou candidatura do 
governo Wilson Lima (UB) 
para reeleição e apoio à 
Menezes (PL) na disputa 
pelo senado 

Convenção reafirma aliança 
entre Avante e União Brasil 
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redução de ipi

 O prefeito David Almeida oficializou apoio incondicional para que o governador Wilson Lima consiga vencer a disputa pela reeleição no AM

Omar e bancada do AM preparam 
Reclamação no STF sobre ZFM

Divulgação

A peça de Reclamação ao STF deve renovar o pedido da ADi já ingressada

A equipe de técnicos da Ban-
cada do Amazonas está finali-
zando, nesta quinta-feira (4), 
a Reclamação que será levada 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) pelo descumprimento de 
Jair Bolsonaro à liminar do 
ministro Alexandre de Moraes.

A informação foi confirma-
da pelo líder da bancada, o 
senador Omar Aziz (PSD-AM), 
que afirma que o mais novo 
decreto de Bolsonaro tenta 
burlar a Ação Direta de in-
constitucionalidade (ADi) que 
resguardava a competitivida-
de de produtos da Zona Franca 
de Manaus (ZFM), frente às 
recentes medidas do Governo 
Federal de redução do imposto 
sobre Produtos industrializa-
dos (iPi). 

Desde a publicação do último 
decreto de Bolsonaro, no dia 
29 de agosto, especialistas em 
direito tributário da Bancada 
estudam a fundo a medida, 
chegando à conclusão que 
a mudança na tabela do iPi 
atende apenas parcialmente 
a decisão do ministro Alexan-

dre de Morais e afeta setores 
importantes da Zona Franca 
de Manaus. Para Omar Aziz, é 
importante reagir de maneira 
unificada.

Por isso, a bancada decidiu 
entrar com Reclamação rela-
cionada ao processo que já cor-
re no STF, em vez de ingressar 
com novo pedido.

“O decreto aparentemente 
atenderia a ação que o Ama-
zonas ganhou no STF, ao listar 
produtos da Zona Franca de 

Manaus que estão imunes à 
redução do imposto. Mas em 
uma análise profunda da nos-
sa equipe técnica da bancada, 
já sabemos que a medida de 
Bolsonaro atinge gravemen-
te a competitividade de itens 
inovadores, como bicicletas e 
motocicletas elétricas, além 
do setor de lavadoras de 
louças, e o mais grave, o de 
concentrados, que teve o iPi 
zerado”, explicou o Senador 
do Amazonas.

Já estava na hora de desburocratizar 
a alteração de nomes. 

O Brasil é reconhecido como um 
país extremamente burocrático. Mui-
tas situações poderiam e deveriam ser 
resolvidas de forma administrativa, ou 
extrajudicial, vez que o Sistema Judici-
ário é moroso e caro!

Nesse sentido, a Lei 14.382/2022 
trouxe uma grande inovação. Ela pas-
sou a permitir que os cartórios passem 
a resolver diretamente a alteração de 
prenomes e sobrenomes, sem ter que 
submeter ao Poder Judiciário, a não ser 
em casos específicos, tais como quando 
haja discordância entre as partes.

Essa Lei alterou a Lei de Registros 
Públicos e representa um grande avan-
ço ante a morosidade das decisões 
judiciais, que normalmente se arrastam 
por anos a fio, em muitos casos. Ade-
mais, ela irá esvaziar processos judiciais 
que se acumulam, para deixar lugar às 
demandas que de fato necessitam de 
apreciação judicial.

Seguem alguns exemplos dessas 
mudanças: 

O §4° do art. 55, traz a possibilidade 
de alteração do nome da criança, em 
até 15 (quinze) dias do registro de nas-
cimento, mediante pedido formulado 
por um dos genitores em oposição 
fundamentada ao prenome e sobre-
nomes indicados pelo declarante. 
Nesse caso, se houve consenso entre 
os genitores, ocorrerá o procedimen-
to de retificação administrativa, caso 
contrário, o caso será encaminhado e 

analisado pelo juízo competente. Até 
então, a Lei só permitia retificação 
em até 07 (sete) dias, depois, seria 
obrigatória a análise judicial.

Vale destacar ainda, as regras sobre 
a alteração extrajudicial (cartório), do 
prenome por pessoa com 18 (dezoito) 
anos completos, sem necessidade de 
indicação de justificativa ou de decisão 
judicial. Essa nova regra tem previsão no 
artigo 56, §1º, podendo ser essa facul-
dade ser exercida uma única vez e no 
caso de reversão, a mudança dependerá 
de autorização judicial.

O §1º do art. 55 parágrafo vedou o 
registro de prenomes que possam expor 
a pessoa ao ridículo e, caso os genitores 
se insurjam contra a negativa do oficial, 
o caso será submetido à decisão do 
juiz competente, independentemente 
de cobrança de emolumentos (taxas 
de cartório).

Já o art. 57 trata um rol de hipóte-
ses nas quais o pedido extrajudicial é 
admissível, vejamos:

i - inclusão de sobrenomes familiares; 
ii - inclusão ou exclusão de sobre-

nome do cônjuge, na constância do 
casamento; 

iii - exclusão de sobrenome do ex-
-cônjuge, após a dissolução da socie-
dade conjugal, por qualquer de suas 
causas; 

iV - inclusão e exclusão de sobreno-
mes em razão de alteração das relações 
de filiação, inclusive para os descenden-
tes, cônjuge ou companheiro da pessoa 
que teve seu estado alterado.

Artigo 76- A alteração de nome sem recorrer à 
justiça é possível?

Dali Silva
Advogada



 Manaus, sexta-feira 5 de agosto de 2022

Rebeca Vilhena redacao@emtempo.com.br |

7Economia

BANCO CENTRAL

A Petrobras anunciou nesta 
quinta-feira (4) a redução 
no preço do diesel nas dis-
tribuidoras, que passará de 

R$ 5,61 para R$ 5,41 o litro, uma 
redução de R$ 0,20 por litro, uma 
diminuição média de 3,5%. 

O novo valor passará a valer a 
partir desta sexta (5) e não afeta 
os demais combustíveis.

De acordo com a empresa estatal, 
ao levar em consideração a mistura 
obrigatória de 90% do diesel A e 10% 
do biodiesel para a composição do 
diesel comercializado nos postos 
de abastecimento, a parcela da 
Petrobras no preço ao consumidor 

A redução do valor do die-
sel para as distribuidoras 
passará para R$ 5,41 o litro

passará de R$ 5,05 em média para 
R$ 4,87 por litro vendido na bomba. 

Segundo a Petrobras, o novo va-
lor “acompanha a evolução dos 
preços de referência, que se es-
tabilizaram em patamar inferior 
para o diesel”. 

Ainda, a petroleira ressalta que a 
redução é coerente com a política de 
preço da empresa ante o mercado 
global. O último reajuste do diesel 
foi em 17 de junho, quando houve 
aumento no preço do combustível.

O alto valor dos combustíveis, 
especialmente do diesel, se tornou 
um problema para o presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que busca a 
recondução ao Palácio do Planalto. 
Insatisfeito, o mandatário trocou 
o presidente da estatal mais de 
uma vez e foi acusado de interfe-
rir politicamente. Desde junho, a 
companhia é gerida por Caio Mário 

Paes de Andrade, o quinto a ocupar 
o cargo no atual governo.

Redução no preço da gasolina
No mês passado, a Petrobras 

anunciou duas reduções no preço 
da gasolina, a mais recente delas 
no último dia 28, quando os valores 
passaram de R$ 3,86 para R$ 3,71 
por litro, uma diminuição de R$ 
0,15, o que equivale a 3,9%.

“Essa redução acompanha a evo-
lução dos preços de referência, 
que se estabilizaram em patamar 
inferior para a gasolina, e é coe-
rente com a prática de preços da 
Petrobras, que busca o equilíbrio 
dos seus preços com o mercado 
global, mas sem o repasse para 
os preços internos da volatilidade 
conjuntural das cotações interna-
cionais e da taxa de câmbio”, disse 
a empresa na ocasião.

Ainda segundo o comunicado di-
vulgado pela Petrobras, a parcela 
da empresa no preço ao consumi-
dor passou naquele momento de 
R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a 
cada litro vendido na bomba. 

Mudança na política de reajustes
As reduções nos valores dos 

combustíveis ocorrem após a 
Petrobras mudar a dinâmica de 
reajuste dos combustíveis. Em co-
municado, a estatal informou que 
o conselho de administração e o 
conselho fiscal da companhia pas-
sarão a supervisionar a execução 
da política de preços.

Para isso, a diretoria executiva 
da estatal, que é responsável por 
determinar os reajustes dos com-
bustíveis, que deverá informar os 
dois conselhos, a cada três meses, 
sobre a evolução dos preços do 

diesel, da gasolina e do gás no Brasil, 
além da participação da Petrobras 
em cada mercado.

Segundo especialistas do merca-
do de petróleo, a mudança aumen-
ta a pressão do governo federal 
sobre as decisões de preços.

 Redução do ICMS nos estados
Desde julho, os estados estão 

reduzindo a alíquota do ICMS sobre 
os combustíveis em atendimento à 
lei aprovada no Congresso e san-
cionada pelo presidente Jair Bol-
sonaro que limita a porcentagem 
do imposto sobre esses produtos 
e serviços, que passaram a ser 
considerados essenciais.

Além dos combustíveis, gás 
natural, energia elétrica, comu-
nicações e transporte coletivo 
são impactados pela redução 
da alíquota.

Taxa Selic pode chegar a 14% em setembro
O Comitê de Política Monetária (Co-

pom) do Banco Central (BC) resolveu, 
por unanimidade, elevar em 0,50 ponto 
percentual a taxa básica de juros, a Selic, 
para 13,75% ao ano, em decisão já espe-
rada pelo mercado.

Ao contrário do que parte dos analis-
tas previa, contudo, o BC avisou que o 
processo de aperto monetário ainda não 
terminou e que poderá fazer um novo 
ajuste na Selic, de menor intensidade, 
no próximo encontro, marcado para 20 
e 21 de setembro. Com isso, a taxa pode 
chegar a 14% ao ano a 10 dias do primeiro 
turno das eleições. 

“O Comitê avaliará a necessidade de um 
ajuste residual, de menor magnitude, em 
sua próxima reunião. O Copom enfatiza 
que seguirá vigilante e que os passos 
futuros da política monetária poderão 
ser ajustados para assegurar a conver-
gência da inflação para as metas”, diz o 
comunicado divulgado após a reunião. 

Benefícios
O colegiado, integrado por diretores 

do BC, chamou a atenção para a incer-
teza existente na economia e para o ris-
co que o crescimento das despesas pú-
blicas, com a ampliação dos benefícios 
a diversos setores, representa para o 
combate à inflação.

 O Copom “pondera que a possibilida-
de de que medidas fiscais de estímulo 
à demanda se tornem permanentes 
acentua os riscos fiscais para o quadro 
inflacionário”, enfatiza a nota do BC.

O órgão deixou claro, ainda, que 
tem como alvo estabilizar a infla-
ção de 2023, cuja teto é de 4,75%, 
e que já começa a mirar o ano 
de 2024. 

“O Copom entende que essa deci-
são reflete a incerteza ao redor de 
seus cenários e um balanço de ris-
cos com variância ainda maior do que 
a usual para a inflação prospectiva, 
e é compatível com a estratégia de 
convergência da inflação para o re-
dor da meta ao longo do horizonte 
relevante, que inclui o ano de 2023 
e, em grau menor, o de 2024”, afirma O BC avisou que o processo de aperto monetário ainda não terminou

DIVULGAÇÃO

Petrobras anuncia nova 
redução no preço do Diesel

O novo valor passará a 
valer a partir desta sexta 
(5)
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Feira da FAS promove programação 
em homenagem ao Dia dos Pais 

Mais de quatro atrações 
culturais, 100 exposi-
tores, atividades com 
crianças, ações de cida-

dania e ainda um drive thru ambien-
tal, onde as pessoas poderão deixar 
resíduos sólidos para o descarte 
correto, fazem parte da programa-
ção da Feira da FAS, que acontecerá 
neste domingo (7), das 8h às 19h, 
com entrada gratuita, na sede da 
Fundação Amazônia Sustentável 
(FAS), no bairro Parque Dez.

Essa edição da Feira da FAS ocor-
rerá em homenagem ao Dia dos 
Pais e terá vários tipos presentes, 
expositores com artesanatos, co-
lecionáveis, artigos de decoração, 
acessórios para cabelo, produ-
tos de jardinagem e ainda opções 
gastronômicas no café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e happy 
hour. O evento também prome-
te novidades, com aproximada-
mente 70% de novos expositores  
nesta edição. 

Pensando na conscientização am-
biental, a FAS realizará a ação “Traga 
e doe o seu material reciclável”, 
por meio de um drive-thru am-
biental. Os visitantes poderão deixar 
papéis, papelão, plástico, isopor e 
outros materiais, desde que mini-
mamente higienizados, para o des-
carte correto no Ponto de Entrega 
Voluntário (PEV), localizado dentro  
da instituição.

Também terá uma atividade es-
pecial com a iniciativa “Eu Voto na 
Amazônia Viva”, promovida pela 
Fundação Amazônia Sustentável 
com apoio do Instituto Clima e So-
ciedade (ICs). A intenção é alertar 
os visitantes sobre a importância 
e urgência de votar em candidatos 
das Eleições de 2022 que prezem 
pela conservação do bioma. Com 

A Feira acontecerá neste 
domingo (7), das 8h às 19h

O evento promete mais de 70% de novos expositores nesta edição

repercussão nos estados do Acre, 
Amazonas, Amapá e Maranhão, a 
ação tem dois eixos principais: o 
combate à desinformação e a im-
portância do voto consciente para 
proteger a região. 

Ainda na Feira da FAS acontecerá 
o projeto “Amazônia de Pé”, que visa 
coletar 500 mil assinaturas físicas 
para a elaboração de um Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular. O objetivo 
é proteger os mais de 50 milhões 
de hectares de florestas que não 
possuem destinação, entregando 
os espaços para povos indígenas, 
quilombolas, pequenos produtores 

extrativistas e Unidades de Conser-
vação (UCs). 

A programação cultural da Feira da 
FAS começa às 9h com a estudante 
de teatro, Mel Angeoles, animando 
as crianças com várias brincadeiras 
e pintura de rosto, no Espaço Kids. 
A partir das 13h, a cantora e compo-
sitora da cena musical contempo-
rânea amazonense, Luli Braga, fará 
uma apresentação com voz e violão. 
Ela também mostrará algumas mú-
sicas do seu disco “Sinuose”, que 
possui 10 canções autorais. 

Já às 15h terá o show do trio “All to 
All”, que é formado por Andryw, Eliel 

e Robert, e, às 17h, a cantora Márcia 
Novo começa a apresentação de 
encerramento da Feira da FAS com 
ritmos regionais e o estilo “sui gene-
ris”, que passeia entre o tribalismo 
indígena do Boi-Bumbá, tropicalis-
mo dançante do brega e ritmos da  
fronteira caribenha. 

“A conscientização, cultura, diá-
logo, economia criativa, empreen-
dedorismo e educação ambiental 
estão presentes no DNA da Feira 
FAS. Esta edição é muito especial, 
porque evidencia, mais uma vez, a 
nossa preocupação com a Amazônia 
e todos que vivem nela”, afirmou 

a supervisora da Coordenadoria 
Cidades Sustentáveis da FAS, res-
ponsável pela realização da feira,  
Cristine Rescarolli. 

Sobre a FAS 
 instituição atua com projetos 

voltados para educação, em-
preendedorismo, turismo sus-
tentável, inovação, saúde e ou-
tras áreas prioritárias. Por meio 
da valorização da floresta em 
pé e de sua sociobiodiversida-
de, a FAS desenvolve trabalhos 
que promovem a melhoria da  
qualidade de vida. 

Prefeitura apoia projeto de 
aceleração para empreendedores

Aumenta o limite de 
crédito para aposentados

DIVULgAçãO

Vinte serão contemplados com bolsa no valor de R$ 600 por mês

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria 
Municipal do Trabalho, 
Empreendedorismo e Ino-
vação (Semtepi), em apoio 
ao projeto “Corre Criativo”, 
do Fundo de Aceleração 
para o Desenvolvimento 
Vela (FA.Vela), oferta 35 
vagas para a aceleração 
de empreendimentos do 
ramo alimentício. As ins-
crições vão até o dia 8 do 
meio de agosto.

Na 6ª edição, o proje-
to será realizado duran-
te três meses, ofertando 
mentorias, oficinas, aulas 
e outras atividades para 
incentivar jovens a de-
senvolver e consolidar os 
empreendimento.

Na primeira etapa, serão 
selecionados 35 partici-
pantes, que irão receber 
acompanhamento psico-
lógico em toda a duração 
do curso. Entre eles, 20 
serão contemplados com 
bolsa no valor total bruto 
de R$ 600 por mês, sele-
cionados a partir de uma 
análise socioeconômica. 

“Estamos dando apoio 
para esse projeto, que for-
talece a cultura empreen-
dedora da nossa cidade. 

Nessa etapa, estão sendo 
selecionados participan-
tes do ramo alimentício 
de todo o Brasil. É muito 
importante que pessoas 
de Manaus participem 
de oportunidades como 
essa”, afirmou o titular da 
Semtepi, Radyr Júnior.

Os candidatos pré-se-
lecionados serão convo-
cados para participar de 
uma entrevista com os 
organizadores, a fim de 

conhecer a trajetória em-
preendedora de cada um 
deles. Serão priorizadas 
propostas inscritas por 
pessoas autodeclaradas 
negras, mulheres, mora-
dores de territórios vulne-
rabilizados, como favelas 
e periferias, LgBTQIAP+ e 
pessoas com deficiência. 

“Durante essas duas se-
manas de inscrições, não 
tivemos candidatos da re-
gião Norte e, sabendo do 

nosso potencial gastro-
nômico e da diversidade 
de alimentos e produtos 
no Norte, buscamos a 
parceria com a Prefeitura 
de Manaus, que incenti-
va o empreendedorismo 
local como parceiros nes-
sa divulgação para alcan-
çarmos mais nortistas, 
especialmente manaua-
ras”, afirmou o assessor 
regional do projeto, Feli-
pe Brandão.

O governo federal au-
mentou para 45% o limite 
de crédito consignado para 
aposentados do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS). Antes, o percentu-
al máximo que poderia ser 
comprometido era de 40% 

A autorização consta na 
Medida Provisória (MP) 
nº 1.132, publicada nesta 
quinta-feira (4/8). A MP 
também aumenta aumen-
ta para 40% o valor máxi-
mo de crédito consignado 
para servidores públicos 
federais, com desconto em 
folha de pagamento.. 

Na prática, o consignado 
é a parte da renda mensal 
que pode ser comprometida 
com o pagamento da parce-
la do empréstimo. 

Dos 36 milhões de apo-
sentados do INSS, por 
exemplo, quase 17 milhões 
recorrem ao empréstimo 
consignado e a maioria dos 
endividados recebe um sa-
lário mínimo.

 O empréstimo consigna-
do para aposentados e pen-
sionistas do INSS foi criado 
em 2004. Essa é a segunda 
ampliação da modalidade 
no ano.

Em março deste ano, a 
Medida Provisória (MP) 

1.106 ampliou a margem 
consignável de 35% para 
40%. O texto, porém, foi 
modificado no Congresso 
Nacional, chegando ao limi-
te de 45%, no caso do INSS.

Além disso, estendeu-se 
a possibilidade de tomar 
crédito aos aposentados 
por invalidez e beneficiá-
rios do BPC/Loas (idosos 
acima de 65 anos de baixa 
renda e pessoas com defi-
ciência carentes). 

Para aposentados do 
INSS, o teto para os ju-
ros cobrados pelas insti-
tuições credenciadas é de 
2,14% ao mês.

A Secretaria Nacional 
de Defesa do Consumidor 
(Senacon), órgão ligado ao 
Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública, acumula 
reclamações sobre esse 
tipo de empréstimo.

Entre janeiro e junho, 
foram registradas 35,7 mil 
reclamações sobre crédito 
consignado, cartão de cré-
dito consignado e renda 
mensal consignada para 
beneficiários do INSS.

Desse total, 10,6 mil re-
clamações são sobre co-
brança de produto não con-
tratado, não reconhecido e 
não solicitado.

Economia8
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Amazônia tem mais de 1,2 
mil pistas de pouso ilegais
Construções clandesti-
nas facilitam atividades 
de garimpo. Segundo a 
Anac, o acompanhamen-
to das ocorrências é um 
trabalho coordenado por 
diversos órgãos federais

Centenas de pistas de pouso 
foram construídas secre-
tamente em terras prote-
gidas na Amazônia para ali-

mentar a indústria de mineração 
ilegal, segundo uma investigação 
do The New York Times. O jornal 
identificou mais de 1.200 pistas 
de pouso não registradas na re-
gião – muitas delas parte de redes 
criminosas que estão destruindo 
terras indígenas e ameaçando 
seu povo. De acordo com a in-
vestigação, 61 pistas estão em 
território indígena Yanomami.

As construções clandestinas 
são feitas para facilitar a pro-
liferação das atividades ilegais 
da extração de minérios na re-
gião, estimulando o transporte, 
por meio de aviões de pequeno 
porte, de equipamentos e mate-
riais para a atividade extrativista 
em áreas consideradas de difícil 
acesso por não haver estradas. 

De acordo com a publicação, os 
números foram obtidos a partir 
de imagens de satélites analisa-
das desde 2016. As pistas irre-
gulares têm o intuito de facilitar 

Conforme a reportagem, a ex-
tração ilegal do garimpo na flo-

ChiCO bATATA/greeNpeACe

quinta-feira (4), que consistiu na 
destruição de 23 balsas na calha 
do rio Madeira, próximo ao mu-
nicípio de Autazes (distante a 113 
quilômetros de Manaus).

Utilização de pistas do governo
Além de erguer pistas clandes-

tinas, os garimpeiros têm se apro-
priado até de pistas que são de 
propriedade do governo, usadas 
principalmente por profissionais 
de saúde para chegar às áreas 
remotas da região. 

Das 1.269 pistas irregulares, 
pelo menos 362 foram erguidas 
próximas a áreas de extração de 

minérios, sendo que 60% ficam 
em áreas de reservas indígenas, 
onde esse tipo de atividade é 
proibido por lei. Segundo o jornal, 
cerca de quatro pistas estão em 
terras pertencentes aos Yano-
mami, maior território indígena 
do brasil, localizada entre ro-
raima e o Amazonas, e um dos 
principais alvos do avanço do 
garimpo nos últimos anos.

Povo Yanomami denuncia
indígenas do povo Yanomami, do 

Alto rio Negro, denunciaram dificul-
dades encontradas na região, princi-
palmente quanto ao acesso a saúde, 

abuso de álcool e exploração ilegal 
do território indígena por garimpei-
ros. Os relatos foram repassados 
para a Defensoria pública do estado 
do Amazonas (Dpe-AM), que visitou 
as comunidades no final do mês de 
julho. As informações foram divul-
gadas nesta quinta-feira (4).

Segundo a defensora pública isabela 
Sales, que atua no polo do Alto rio Ne-
gro da Dpe-AM, a partir das demandas 
apresentadas durante a assembleia, 
em setembro, a Defensoria pública vai 
retornar à comunidade para realizar 
um mutirão de atendimentos jurídi-
cos, a fim de resolver questões como 
curatela e certidão de óbito tardio.

Da redação

resta Amazônica cresceu signi-
ficativamente nos últimos anos 
durante a gestão do presidente 
Jair bolsonaro (pL), impulsionada 
pelo desmantelamento dos ór-
gãos de fiscalização, o que dificul-
ta, inclusive, que a Anac (Agência 
Nacional de Aviação Civil) possa 
agir e aplicar multas, por exemplo. 

O em Tempo solicitou uma nota 
da Anac, que atua na regulação 
e fiscalização das atividades da 
aviação civil e da infraestrutura 
aeroportuária no brasil. A entida-
de disse que “o acompanhamento 
de ocorrências relacionadas ao 
uso de pistas clandestinas na 
Amazônia Legal” é um trabalho 
coordenado por diversos órgãos 
federais, como polícia Federal, 
ibama, Ministério público e De-
partamento de Controle de es-
paço Aéreo (Decea).

“Quando a Agência recebe de-
núncias sobre a existência de 
ocorrências como o uso de pistas 
clandestinas para práticas ilíci-
tas, realiza a apuração de indícios 
e fiscaliza aspectos relacionados 
às competências da ANAC: verifi-
cação da situação legal da referi-
da pista ou do local de pouso e, 
uma vez não constando o registro 
no cadastro de aeródromos, apli-
cação das providências adminis-
trativas previstas para o explo-
rador da área e para o operador 
da aeronave que realizou pouso 
ou decolagem na localidade”, diz 
trecho da nota da Anac.

A equipe de reportagem do em 
Tempo também solicitou um po-
sicionamento do exército brasi-
leiro e da polícia Federal, mas não 
obteve retorno sobre o tema. A pF 
divulgou posicionamento apenas 
sobre a operação realizada nesta 

Antes de morrer, pai perdoou 
filho de 14 anos que o esfaqueou

reprODUÇÃO

O velório foi realizado na manhã desta quinta-feira (4)

   Luana Lima

Assassinado pelo próprio fi-
lho a facadas, emir Martins, de 
46 anos, perdoou o adolescente 
de 14 anos antes de morrer, de 
acordo com familiares. O ve-
lório ocorreu na manhã desta 
quinta-feira (4), na igreja Ad-
ventista do 7º Dia, localizada na 
avenida Tucumã, bairro Cidade 
Nova, Zona Norte de Manaus.

emir foi esfaqueado pelo pró-
prio filho, por volta das 14h de 
ontem (4), após uma discussão 
motivada por um aparelho de 
celular. A vítima foi atingida com 
três golpes de faca no tórax.

Conforme uma parente da 
vítima, que preferiu não se 
identificar, “o adolescente 
apresentava comportamento 
depressivo”, e, segundo o que 
foi informado, “há pouco tem-
po o menino havia se cortado 
nos pulsos por conta das crises 
depressivas”. Após cometer o 
crime, o garoto correu em di-
reção ao pai pedindo perdão. 

Nesse momento, o pai perdoou 
o filho e, em seguida, foi levado 
às pressas ao Serviço de pronto-
-Atendimento (SpA) Danilo Cor-
rêa, onde morreu em seguida.

Ajuda
Familiares da vítima pedem 

ajuda da população para arre-
cadar a quantia necessária para 
realizar o translado do corpo de 
emir para o seu município de 
origem, parintins (distante a 369 
quilômetros de Manaus).

Ainda conforme a familiar, os 
pais de emir não conseguiram vir 
até Manaus para acompanhar o 
funeral do filho. e por ter muitos 
familiares em parintins, o corpo 
será enterrado no município.

O corpo da vítima aguarda para 
ser transportado para o município 
de parintins, onde será o enterro. 
O adolescente, autor dos golpes, 
continua apreendido na Delega-
cia especializada em Apurações 
de Atos infracionais (DeAAi) onde 
está à disposição da Justiça.

Criminosos que degolaram 
‘rival’ de facção são presos 

  Luana Lima

Os criminosos que deca-
pitaram um rival de facção, 
em vídeo que circulou na 
internet na quarta-feira (3), 
foram identificados e presos 
em ação policial conjunta, 
nesta quinta-feira (4), por 
volta das 10h.

Sete homens foram acu-
sados de serem os autores 
do esquartejamento de um 
homem no último domingo 
(31), na rua Major gabriel, 
no bairro Centro, Zona Sul 
de Manaus.

O vídeo foi compartilha-
do e mostra a barbárie em 
que os assassinos esquar-
tejam a vítima dentro de 
uma embarcação no rio. A 
suspeita é que a motivação 
do crime seja uma retaliação 
pelo assassinato de Luciano 
barbosa, o “L7”, filho do nar-
cotraficante Zé roberto da 
Compensa.

Trabalho policial
Após ter o corpo decapi-

tado, os assassinos jogaram 
os restos mortais do homem 
em uma praça e os membros 
estavam em um saco plásti-
co envolto a um lençol.  De 
acordo com o Coronel pM, 
Márcio Leite, Comandante do 
CpA Leste, o vídeo ajudou na 
identificação dos suspeitos.

“Ontem começou a circular 
nas redes sociais um vídeo de 
um crime brutal, envolvendo 
a guerra de facções no bair-
ro Colônia Antônio Aleixo. 
A partir dessas imagens foi 
possível identificar os crimi-
nosos e começamos a fazer 
as diligências juntamente 
com a polícia Civil, porque 
já tem várias investigações 
em andamento envolvendo 
essa quadrilha que disputam 
território para o tráfico”, diz 
o coronel.

Os presos foram condu-
zidos para a Delegacia es-
pecializada em homicídios 
e Sequestros (DehS) para 
prestarem mais esclareci-
mentos e estão à disposição 
da Justiça.

pista de pouso clandestina que abastece o garimpo ilegal no rio Mucajaí, em Kayanaú
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Pesquisador do AM diz que estigma prejudica

Famílias que vivem 
em residências com 
risco de desabamen-
to estão ameaçadas, 
segundo a Defesa 
Civil, por causa de 
uma erosão ativa, 
em área de voçoroca 

Famílias que estão com re-
sidências em risco de de-
sabamento na comunidade 
Rio Piorini, bairro Colônia 

Terra Nova, Zona Norte de Manaus, 
receberam uma ação conjunta por 
meio do Centro de Cooperação da 
Cidade (CCC). Ao menos dez famí-

JAMyly MACedo/CCC

RePRodução

oMS diz que maioria dos casos são em homens homossexuais e orienta para diminuição de relações no grupo

lias foram atendidas em decorrên-
cia de uma erosão ativa, em área 
de voçoroca, que é quando a terra 
desliza devido às fortes chuvas.

em visita na quarta-feira (3), a 
defesa Civil foi acionada e cons-
tatou que as pessoas que resi-
dem naquela área estão em risco 
iminente, solicitando, assim, a 
inclusão no Auxílio Aluguel, e 
obras de drenagem.

Para que a atividade ocorresse 
de forma mais célere, foi aciona-
do o Comitê de Gestão de Crises, 
envolvendo as secretarias mu-
nicipais da Mulher, Assistência 
Social e Cidadania (Semasc), de 
Meio Ambiente e Sustentabilida-
de (Semmas), de Infraestrutura 
(Seminf) e Instituto Municipal de 
Planejamento urbano (Implurb). 

“Sempre que uma ocorrência 

puder causar transtornos à po-
pulação, nós vamos ativar o Comitê 
de Gestão de Crises. Quando todas 
as secretarias pensam juntas, a 
solução chega mais rápido”, afir-
mou o superintendente do CCC, 
Sandro diz.

A equipe técnica da defesa Civil 
levou o senso do risco para as 
famílias, e a Secretaria Munici-
pal da Mulher, Assistência Social 
e Cidadania (Semasc) realizou a 
sensibilização daquelas que não 
querem deixar a residência, apesar 
do risco de deslizamento.

“Identificamos o processo ero-
sivo do tipo voçoroca e, em par-
ceria com o Implurb, notificamos 
os seis imóveis com risco iminente 
de desabamento”, disse Wallace 
Rozendo, engenheiro responsável 
pelo laudo técnico da defesa Civil.

o Implurb foi ao local da ocor-
rência para fazer o reconheci-
mento da área que tem partes de 
ocupação irregular. “Nós fizemos 
o reconhecimento e, a partir dele, 
a localização da área, que nós 
já percebemos que é dividida 
entre o loteamento Rio Piorini e 
uma ocupação desordenada. em 
ação integrada com a defesa Civil, 
estamos notificando as famílias 
com risco iminente, para que, 
no prazo de até 72 horas, o pro-
prietário do imóvel compareça 
ao Implurb”, explicou o assessor 
técnico Cláudio Belém.

Após essa operação, as pastas 
devem reunir novamente o comi-
tê, para traçarem um plano estra-
tégico de ação, buscando resolver 
o problema da área e garantir a 
segurança das famílias.

VARÍOLA DOS MACACOS

SAúDePrefeitura realiza 
visita no Rio Piorini

defesa Civil diz que as famí-
lias naquela área estão em 
risco iminente e devem ser 
incluídas no Auxílio Aluguel

   Maiara Ribeiro

o Amazonas já conta com três casos 
confirmados da varíola dos macacos 
(Monkeypox). Segundo a organização 
Mundial da Saúde (oMS), a doença 
está se disseminando pelo contato 
físico entre pessoas, principalmente 
pela relação sexual entre homens ho-
mossexuais (98%).

o professor e pesquisador da uni-
versidade Federal do Amazonas (ueA), 
Paulo Trindade, diz que um novo es-
tigma foi plantado para prejudicar a 
comunidade lGBTQIAP+, pois essa mi-
noria está sendo atacada cada vez mais 
quando surgem novas doenças.

“A orientação da oMS não foi errada, 
mas não podemos direcionar este tipo 
de situação a um grupo específico. 
Precisamos ter cuidado com a maneira 
que isso será dito para não gerar mais 
violência, preconceito e estigma. Fazer 
esse filtro dificulta na testagem e até a 
busca por tratamento. Na área da saú-
de, há uma classificação “homem que 
faz sexo com outros homens (HSH)”, 
que não se identificam como gays. 
Monkeypox não é doença de gays. 
Todas, todos e todes nós podemos nos 
infectar” relata Paulo.

Paulo Trindade afirma que o vírus 
da varíola dos macacos já aflige países 

africanos há muitos anos, mas discorda 
da forma como a oMS está informando 
a população sobre a doença.

“Alertas já eram enviados às au-
toridades e nunca foi feito nada de 
concreto. Nem ao menos desenvolver 
uma vacina específica, afinal, estava 
apenas no continente africano. em 
vez de pensar nos impactos ambien-
tais e desigualdades que ocasionam 
a eclosão dessas novas pandemias, o 
que as autoridades fazem? Crucificam 
mais um grupo vulnerável (os gays)”, 
completa Trindade.

Sintomas podem ser confundidos
o publicitário amazonense Bruno 

Santos, de 30 anos, foi diagnosticado 
com a varíola dos macacos. ele mora 
há quase dois anos em São Paulo, o 
epicentro da doença no Brasil. Bruno 
relata que os sintomas da Monkeypox 
iniciaram com febre razoável, gânglios 
inchados nas axilas, pescoço e virilhas.

Além de Bruno, seu parceiro também 
foi infectado com a doença e os dois 
estão em isolamento domiciliar.

“Trabalho em contato com pesso-
as em situação de rua, mas utilizo o 
transporte público. então, pode ser 
que o contato tenha acontecido por 
esse entremeio”, revela o publicitário 
Bruno Santos.

Qualificação 
melhora 
apoio ao 
pé diabético

A Prefeitura de Ma-
naus qualificou médicos 
e enfermeiros para que 
os profissionais promo-
vam a avaliação neuro-
motora do pé diabético. 
o serviço busca promover 
o acompanhamento ade-
quado dos pacientes com 
diabetes e evitar agravos 
na sua situação de saúde.

A qualificação foi con-
cluída nesta quinta-feira 
(4), foi coordenada pela 
Gerência de Condições 
Crônicas da Secretaria 
Municipal de Saúde (Se-
msa), e contemplou os 
profissionais da unidade 
de Saúde da Família (uSF) 
Gebes Medeiros, no bairro 
Jorge Teixeira, Zona leste.

 A avaliação neuromoto-
ra do pé diabético verifi-
ca a perda progressiva da 
sensibilidade dos pés, que 
ocasiona sintomas como 
formigamentos, sensação 
de queimação e lesões 
traumáticas indolores.

“devido à doença e ao 
fator glicêmico aumenta-
do, o paciente com diabe-
tes terá uma dificuldade 
maior na sua circulação 
sanguínea, principalmen-
te nas regiões mais pe-
riféricas, como os pés. 
o objetivo de fazer essa 
avaliação constante é evi-
tar que o paciente sofra 
complicações posteriores, 
como traumas mais se-
veros que levem à ampu-
tação”, explicou a chefe 
do Núcleo de Atenção à 
Saúde das Pessoas com 
doenças Circulatórias 
e diabetes, lilian Paula  
Zacarias.

lilian orienta que os pa-
cientes diabéticos cum-
pram a rotina de acompa-
nhamento nas unidades 
de saúde.
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A China disparou vários mís-
seis ao redor de Taiwan na 
última  quinta-feira (4), lan-
çando exercícios militares 

sem precedentes um dia após uma 
visita da presidente da Câmara dos 
Deputados dos Estados Unidos, 
Nancy Pelosi, à ilha autogovernada 
que Pequim considera parte de seu 
território soberano.

Os exercícios, os maiores já re-
alizados pela China no Estreito 

A última vez que a Chi-
na disparou mísseis em 
águas foi em 1996

de Taiwan, começaram conforme 
programado ao meio-dia e inclu-
íram disparos reais nas águas ao 
norte, sul e leste de Taiwan, ele-
vando as tensões na região ao nível 
mais alto em um quarto de século.

O Comando do Teatro Oriental da 
China disse - por volta das 15h30 
(horário local) - que completou vá-
rios disparos de mísseis convencio-
nais em águas ao largo da costa leste 
de Taiwan, como parte de exercícios 
planejados em seis zonas diferentes 
que Pequim disse que ocorrerão até 
o meio-dia de domingo. 

Regras violadas
O Ministério da Defesa de 

Taiwan afirmou que 11 mísseis 
balísticos Dongfeng chineses 
foram disparados em águas ao 
redor da ilha. A última vez que a 
China disparou mísseis em águas 
ao redor de Taiwan foi em 1996.

Autoridades de Taiwan condena-
ram os exercícios, dizendo que eles 
violam as regras da Organização 
das Nações Unidas (ONU), invadem 
seu espaço territorial e são um 
desafio direto à livre navegação.

As tensões estavam aumentan-
do antes da visita não anunciada 
de Pelosi, que esteve na ilha 
mesmo com alertas enfáticos da 
China contrários à viagem.

Antes do início oficial dos exer-

cícios de hoje, navios da Ma-
rinha chinesa e aeronaves mi-
litares cruzaram brevemente a 
linha mediana do Estreito de 
Taiwan várias vezes pela manhã, 
disse à agência Reuters uma 
fonte taiwanesa.

Ao meio-dia, navios de guer-
ra de ambos os lados perma-
neciam na área e nas proximi-
dades, e Taiwan enviou jatos e 
sistemas de mísseis para rastrear 
várias aeronaves chinesas que 
cruzavam a linha.

“Eles voaram para dentro e de-
pois para fora, de novo e de novo. 
Eles continuam a nos perturbar”, 
disse a fonte taiwanesa. 

Dia da Cerveja: Brasil é o terceiro país 
do mundo que mais produz a bebida

O volume de vendas de cerveja no Brasil atingiu cerca de 14,3 bilhões

Nesta sexta-feira (5) 
comemora-se o Dia In-
ternacional da Cerveja. 
Este ano, a data será 
celebrada no dia 5. O 
Brasil é o terceiro país 
do mundo que mais pro-
duz a bebida, ficando 
atrás apenas da China e 
dos Estados Unidos, de 
acordo com o Sindicato 
Nacional da Indústria da 
Cerveja (Sindcerv). 

O volume de vendas de 
cerveja no Brasil atingiu 
cerca de 14,3 bilhões de 
litros, em 2021. Segundo o 
diretor superintendente 
do sindicato, Luiz Nicola-
ewsky, o setor tem muito 
o que comemorar.

“Nós experimentamos, 
a partir de 2018, pré-pan-
demia, um crescimento 
constante no volume 
produzido e vendido no 
Brasil. De 2018 para 2019, 
o aumento foi de 3,5%; 

de 2019 para 2020, de 
5,3%; de 2020 para 2021, 
houve um salto de 7,7%. 
Nós projetamos, de acor-
do com dados da Euro-
monitor um crescimento 
de aproximadamente 8% 
em 2022. Ressaltando 
que será um ano de elei-
ções e Copa do Mundo no 
verão”, destaca. 

O país tem, até o mo-
mento, 1.360 cervejarias 
cadastradas, segundo o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Ao todo, o setor 
representa 2% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) do 
país, gera mais de 2 mi-
lhões de empregos dire-
tos, indiretos e induzidos, 
e uma massa salarial de 
R$ 27 bilhões. 

Francis Mainardi é espe-
cialista em cervejas e con-
sultor de mercado. Ele foi o 
único brasileiro a participar 

de uma das maiores com-
petições de cervejas da 
Europa: a European Beer 
Challenge. Sobre o Dia In-
ternacional da Cerveja, ele 
ressalta que a data deve 
destacar a participação 
das mulheres como apre-
ciadoras da bebida e tam-
bém como profissionais 
do ramo.

“Temos esse dia para 
lembrarmos tamanha re-
presentatividade que a 
mulher tem no meio da 
cerveja, o que foi se per-
dendo ao longo dos anos. 
Hoje, vemos esse mercado 
como profissão de homem. 

Ao longo dos anos ti-
vemos uma evolução da 
cerveja como um produ-
to, mas, ao mesmo tem-
po, mistificando essa 
questão do homem como 
produtor, como quem 
pode ir para o bar e 
beber cerveja. 

A China, que reivindica Taiwan 
como parte de seu território e se 
reserva o direito de tomar a ilha 
à força, afirmou que suas dife-
renças com a ilha autogovernada 
são um assunto interno. 

”Nossa punição aos obstinados 
pela independência de Taiwan, 
força externa é razoável, legal”, 
disse o escritório chinês de as-
suntos de Taiwan, com sede 
em Pequim.

 Em Taiwan, a vida esta-
va praticamente normal, ape-
sar das preocupações de que 
Pequim pudesse dar o passo 
sem precedentes de disparar 
um míssil.

11País/Mundo

INTERNACIONAL 

É o maior exercício 
militar da história

China dispara mísseis em 
águas de Taiwan
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Os atletas foram 
contemplados com 
passagens aéreas

Rendimento (Faar).
“É uma oportunidade ótima para 

que os representantes do estado 
desenvolvam seus potenciais em 
competições de nível nacional. Neste 
propósito estamos sempre buscan-
do elevar o nível dos competidores 
ao alto rendimento, por isso o apoio 
é essencial para esses jovens que 
representam o futuro do esporte 
amazonense”, destacou Jorge Olivei-
ra, diretor-presidente da Faar

Organizado pela Federação de 
Futebol de Mesa do Ceará (FUTME-
CE), a competição reúne botonistas 
das regiões do Piauí, Rio Grande 
do Norte, Alagoas, Maranhão, Per-
nambuco entre outros. Competindo 
na categoria adulto, Jhonata Rosas 
comentou sobre suas expectativas 
para a competição.

“Por ser um campeonato tradi-

cional para as regiões norte e nor-
deste, as equipes vêm treinando 
forte, sabemos dos grandes boto-
nistas que vamos enfrentar, mas 
nossa equipe vai em busca do me-
lhor resultado para o Amazonas”, 
comentou Jhonata.

A disputa acontece entre os dias 
6 e 7 de agosto, no Centro Univer-
sitário Estácio do Ceará Via Corpvs, 
com objetivo da integração entre as 
equipes de futebol de mesa do norte 
e nordeste, além de avaliar o nível 
técnico dos competidores em suas 
respectivas categorias.

Para o atleta Augusto Araújo, que 
pratica o futebol de mesa há 7 anos, 
o foco principal é o título da compe-
tição. O atleta já participou do norte e 
nordeste em outras edições e desta-
ca que o Amazonas vem de grandes 
resultados e nesse campeonato será 

mais uma experiência para elevar o 
nível dos botonistas na modalidade 
de 12 Toques.

“Em 2016 e 2017 participamos 
da competição e tivemos grandes 
resultados na segunda divisão da 
modalidade, mas agora vamos em 
busca do título, nosso foco é colocar 
o Amazonas na elite do futebol de 
mesa nacional. E o apoio da Faar 
foi fundamental para que nós che-
gássemos neste evento, esperamos 
trazer mais um troféu para nosso 
estado”, ressaltou Augusto Araújo.

O esporte
Praticado em diversos países, 

cada um com suas peculiari-
dades regionais, o Futebol de 
Mesa vem se tornando cada vez 
mais um esporte reconhecido e 
praticado mundialmente. 

12 Toques: Cada partida tem a 
duração de 20 (vinte) minutos e é 
disputada em 2 (duas) fases de 10 
(dez) minutos, com intervalo máximo 
de 3 (três) minutos entre a primeira 
e segunda fase.

Estando um jogador com a posse 
de bola, este terá direito a um limite 
coletivo de 12 (doze) toques, sendo 
que se até antes de atingir o decimo 
segundo toque ele precisa chutar ao 
gol, caso não consiga ele será punido 
com tiro livre indireto cobrado do 
local onde a bola estiver estacionada.

Cada botão, obedecido o limite 
coletivo de 12 (doze) toques, terá 
direito a 3 (três) toques ou acio-
namentos consecutivos.

Se ocorrer um quarto acionamento 
consecutivo, será punido com tiro 
livre indireto cobrado onde ocorreu 
o toque excedente.

   EM TEMPO 

Representando o Amazonas, 
os atletas Jhonata Rosas, 
Paulo Ricardo de Souza, Au-
gusto Araújo e Paulo Roberto 

de Freitas Souza viajam nesta sexta-
-feira (5), rumo à Fortaleza (CE), onde 
vão disputar da 5ª edição do Campe-
onato Norte Nordeste de Futebol de 
Mesa, modalidade 12 Toques.

Os atletas foram contemplados 
com passagens aéreas concedidas 
pelo Governo do Estado por meio 
da Fundação Amazonas de Alto 

A disputa acontece entre 
os dias 6 e 7 de Agosto, 
na capital cearense 

Atletas do futebol de mesa 
disputam Campeonato no Ceará

João Chianca avança no Vans 
Us Open

SURFE 

Mengo faz primeiro treino 
com foco no São Paulo

  Coluna do Fla 

O Flamengo já iniciou a pre-
paração para o confronto des-
te sábado (6), contra o São 
Paulo, pela 21ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. 

Nesta quinta-feira (4), após 
vitória por 2 a 0 diante do 
Corinthians, pela ida das quar-
tas de final da Libertadores, o 
elenco rubro-negro se reapre-
sentou no CT Ninho do Urubu 
e realizou a primeira atividade 
com foco no time paulista.

Através do Twitter, o Flamen-
go destacou a reapresentação 
do elenco e divulgou imagens 
do treino desta quinta-feira

“Na manhã desta quinta-
-feira (4), no CT, a equipe do 
Mengão trabalhou visando o 
confronto diante do São Pau-
lo, que ocorre sábado (6), às 
20h30, pelo Campeonato Bra-
sileiro”, publicou.

Vale destacar que os recém-

-chegados Erick Pulgar e Guil-
lermo Varela treinaram normal-
mente no CT Ninho do Urubu. 

O lateral direito, no entanto, 
ainda não teve o nome publi-
cado no Boletim Informativo 
(BID) da CBF. Caso apareça no 
sistema brasileiro, o jogador irá 
depender apenas do aval do 
treinador rubro-negro para ser 
relacionado para o confronto 
contra deste sábado.

O duelo entre Flamengo e 
São Paulo será realizado no 
Morumbi, na capital paulista, 
a partir das 20h30 (horário 
de Brasília). O confronto terá 
exibição do Premiere FC, via 
pay-per-view.

Jogos
Também jogam neste sábado 

Borafogo contra o Ceará,  Ju-
ventude enfrenta o América- 
MG,  O Atlético- GO  encara 
o Bragantino, e o Avaí pega o 
Corinthians. 

O brasileiro João Chianca 
e o peruano Lucca Mesinas 
foram os únicos sul-ameri-
canos que passaram para as 
quartas de final do Vans US 
Open of Surfing na Califórnia, 
Estados Unidos.

Eles voltam a competir na 
sexta-feira (5) e Lucca vai 
enfrentar o norte-americano 
Eithan Osborne na segunda 
bateria, enquanto Chumbi-
nho disputará a última vaga 
para as semifinais com o 
australiano Ryan Callinan.
Nesta quinta (4), aconteceram 
as oitavas de final femininas 
e logo na sequência começou 
o Vans Duct Tape Invitatio-
nal, abrindo a segunda etapa 
do World Surf League (WSL) 
Longboard Tour.

As ondas baixaram, mas o 
mar continuou desafiador, 
com forte correnteza e boas 
ondas de 3-4 pés para definir 
as quartas de final da eta-
pa norte-americana do WSL 

BRASILEIRO

Challenger Series. O primeiro 
sul-americano a competir nas 
oitavas de final foi Lucca Mesi-
nas. O peruano começou bem, 
numa esquerda que abriu o 
paredão para combinar duas 
manobras potentes de back-
side. Os juízes deram nota 8,0 
e na onda seguinte conse-
guiu 5,97, que garantiu a vi-
tória sobre o norte-americano 
Cole Houshmand, por 13,97 a 
11,16 pontos.

O norte-americano acertou 
um aéreo incrível de backside, 
voando muito alto, fazendo a 
rotação completa e aterris-
sando com perfeição, para ga-
nhar 9,67 dos juízes. O recorde 
era 9,57 do havaiano Ezekiel 
Lau, recebido na primeira eta-
pa na Gold Coast, Austrália.

Assim como Willian Cardoso, 
o também catarinense Ale-
jo Muniz terminou em nono 
lugar no Vans US Open of 
Surfing, marcando 3.320 pon-
tos. Alejo já tinha assumido 

Bruna Oliveira redacao@emtempo.com.br |

12 Pódio

BEATRIZ RYDER

Chumbinho disputará a última 
vaga para as semifinais

a quarta posição no ranking 
com a classificação para as 
oitavas de final, eliminando 
um concorrente direto por 
vaga no G-10, o americano 
Nolan Rapoza. Depois desse 
confronto, Alejo não conse-
guiu achar boas ondas contra 
o jovem Joel Vaughan. 

O australiano pegou as me-
lhores para vencer, por 14,43 a 
8,20 pontos, a sexta vaga para 
as quartas de final.



 Manaus, sexta-feira 5 de agosto de 2022

Divulgação / Manauscult

o novo edital é dividido para artistas e profissionais da cultura e para novos talentos
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Paulo Vieira 
ministra palestra 
em Manaus 

EVENTO  

assumir o controle da pró-
pria vida de forma plena e 
com maior aproveitamento é 
o objetivo principal da palestra 
“o Poder da autorresponsabi-
lidade” que promove uma dis-
cussão acerca da estabilidade.

o evento acontecerá no 
dia 17 de setembro, a par-
tir das 19h, no centro de 
convenções do Manaus  
Plaza shopping. 

Percebendo a dificuldade 
de algumas pessoas em ‘as-
sumir as rédeas da própria 
vida’, vieira pensou em fazer 
uma turnê baseada em seu 
livro homônimo que já vendeu 
quase dois milhões de cópias. 
além de “o poder da autorres-
ponsabilidade”, vieira assina 
obras famosas como “o poder 
da ação” e “criação de riqueza”.

“somos os culpados pelos 
nossos fracassos e sucessos. 
não estamos no controle dos 
mares, ventos, correntezas 
ou tempestades, mas esta-
mos no comando do barco 
de nossa vida e podemos usar 
todas essas variáveis a nos-
so favor. Quando assumimos 
isso, alcançamos, de fato, to-
dos os objetivos que haviam 
ficado pelo meio do caminho”, 
explica Paulo vieira.

a palestra é destinada a 
todos que desejam assumir 
o controle sobre sua vida, 
negócios e finanças, além de 
alcançar a alta performance 
usando ação, foco e autoco-
nhecimento.

       EM tEMPo

a segunda edição do Pro-
jeto “academia no largo” 
ocorre nesta sexta-feira 
(5), às 19h, nas proximi-

dades da Banca do largo, com o 
lançamento dos livros Histórias 
de vida, de autoria da acadêmica 
Mazé Mourão e Rui Machado, um 
artista amazonense, de autoria da 
acadêmica artemis soares.

Realizado em parceria com a 
Banca do largo, o Projeto foi 

Manaus lança edital de fomento à cultura 
será lançado nesta sexta-feira (5), 

o edital “concurso Prêmio Manaus 
2022 – thiago de Mello”, a partir 
das 19h, no estacionamento ao lado 
do Museu da cidade de Manaus 
(Muma), localizado na avenida 7 de 
setembro, s/nº, centro.

a Prefeitura de Manaus, por meio 
da Fundação Municipal de cultura, 
turismo e Eventos (Manauscult), re-
aliza o lançamento.

o novo edital da gestão do prefeito 
David almeida é dividido para artis-
tas e profissionais da cultura e para 
novos talentos, e pretende premiar 
projetos voltados aos segmentos das 
artes e cultura na cidade de Manaus. 
o lançamento do edital, que será 
aberto ao público, vai contar com as 
apresentações artistas do grupo de 
samba Mulheres na Roda de samba, 
da banda tucandeira, do DJ Bs Ra-
pha, do violinista Fabrício cromwell, 

do cantor Hemit, do educador e poeta 
cordelista, gui cordel, além da grafi-
teira lori Paes.

Thiago de Mello
o poeta homenageado nasceu no 

município de Barreirinha, interior 
do amazonas. ainda na infância, 
mudou-se com a família para Ma-
naus. Em 1946, ingressou na Fa-
culdade nacional de Medicina no 
Rio de Janeiro, mas não concluiu 
o curso para seguir a carreira lite-
rária. através de suas obras muitos 
puderam conhecer a amazônia por 
um prisma diferente.

thiago é autor de obras como 
silêncio e Palavra (1951), Manaus, 
amor e Memória (1984) e Morma-
ço na Floresta (1981). além de os 
Estatutos dos Homens (1977), um 
contundente manifesto literário de 
combate à ditadura no Brasil.

O Projeto foi impulsio-
nado pelo desejo de 
retomar as atividades 
públicas da Academia 
Amazonense de Letras

CONCursO PrêMiO 2022 

impulsionado pelo desejo de re-
tomar as atividades públicas da 
academia amazonense de letras 
e estreitar a relação com a po-
pulação amazonense.

os lançamentos contam com 
apresentação das obras e sessão 
de autógrafos, além das tradi-
cionais palavras do Presidente, 
Diretor de Edições e convidados.

os livros são distribuídos exclu-
sivamente no dia do evento, com 
unidades limitadas.

Para o Presidente da academia 
amazonense de letras, aristó-
teles comte de alencar Filho, a 
atividade é uma oportunidade 
de aproximação entre academia 
e público após a pandemia.

“nosso objetivo principal é a 
aproximação da academia ama-
zonense de letras com a popula-
ção manauense, executaremos o 

Projeto ‘academia no largo’, em 
parceria com a Banca do largo, 
de propriedade do sr. Joaquim 
Melo, para lançarmos gratuita-
mente os livros de acadêmicos 
que já foram publicados, na ges-
tão do Presidente Robério Braga, 
e encontram-se guardados em 
nossa academia, devido às restri-
ções da pandemia que impediam 
a aglomeração de pessoas por 
motivo de medidas sanitárias. ”

os livros que serão lançados no 
projeto são resultados de emen-
das parlamentares e termos fi-
nanceiros assinados com o Poder 
Público Estadual. 

todas as atividades da aca-
demia amazonense de letras 
contam com apoio da Prefeitu-
ra de Manaus, por intermédio  
da Manauscult. 

Para saber mais sobre a pro-

gramação da casa de adria-
no Jorge e seus membros, vi-
site o site e acompanhe as  
redes sociais.

sobre
a academia amazonense de 

letras, é a entidade literária, 
fundada no dia 1 de janeiro de 
1918 por poetas, romancistas,  
jornalistas, cronistas,  ensaístas, 
médicos, teólogos, economistas, 
educadores, sociólogos, juristas 
e antropólogos. 

a sede na qual a sociedade foi 
fundada é a mesma casa do escri-
tor, jornalista e dramaturgo Ben-
jamin Franklin de araújo lima, em 
cuja varanda reuniram-se em de-
zembro de 1917 Pericles, chavelier 
e Benjamin, para cogitar a criação 
da entidade, com a escolha dos  
primeiros escritores. 

‘Academia no Largo’ 
acontece nesta sexta (5)
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REPRoDução

a palestra é destinada a todos 
que desejam assumir o controle

a segunda edição terá 
lançamentos de livros 
e sessão de autógrafos 

divuLgAçãO



   Homenagem  
. A Assembleia Legislativa do Es-

tado do Amazonas fará homena-
gem ao engenheiro elétrico Hélvio 
Neves Guerra. 

. O diretor da Agência Nacional de 
Energia Elétrica- ANEEL, receberá o 
Título de Cidadão do Amazonas, du-
rante sessão especial na Casa. 

. O evento acontece conforme 
aprovação de Projeto de Lei de au-
toria do deputado Sinésio Campos, 
marcado para às 11h 45 do próximo 
dia 11 de agosto, no Plenário Ruy 
Araújo.

    Compliance    
. Em evento voltado a discussões sobre Compliance, Integridade e 

Governança, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-
-AM), o brilhante conselheiro Érico Desterro e Silva, será um dos pa-
lestrantes. 

. As inscrições estão abertas e disponíveis no site https://bit.ly/
ComplianceTJAM. O evento acontece no auditório Arthur Virgílio Fi-
lho, do prédio anexo ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Durante o 
evento, o presidente do TCE-AM, trará como temática o “Programa 
de Integridade e Governança Pública”. O conselheiro foi responsável 
por implementar, de forma inédita, um programa de Integridade e 
Compliance na Corte de Contas, lançado em maio deste ano. O en-
contro, realizado pela Escola do Legislativo do Tribunal de Justiça 
do Amazonas, está marcado para o próximo dia 25 de agosto, às 9h. 

. Além do presidente da Corte de Contas do Amazonas, palestra-
rão o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zymler; a 
mestre em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Ta-
tiana Camarão; o pós-doutor em direito pela UCM, Rodrigo Pironti, 
e o secretário de Transparência e Prevenção  da Corrupção da CGU, 
Roberto Viegas.

   Transformação digital 
. A Prefeitura de Manaus, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), 

participou, na terça-feira, da 3ª edição do “Gestão Pública Talks”, evento nacional, 
transmitido de forma on-line, promovido pela Softplan, empresa de tecnologia res-
ponsável por desenvolver o Sistema de Automação Judicial (SAJ-Procuradorias), 
atualmente utilizada pela PGM para o controle dos processos judiciais. 

 . O procurador-geral do município, Ivson Coêlho e Silva, foi um dos palestran-
tes do evento que teve como objetivo debater as tecnologias e boas práticas que 
transformam a administração pública do país. 

 . “O evento teve como foco a abordagem da inteligência artificial e a gestão de 
processos junto às procuradorias. A PGM de Manaus é um caso de sucesso com o 
uso da tecnologia. Abordamos aspectos relevantes de nossa atuação e as nossas 
perspectivas de futuro”, destacou Ivson Coêlho. O gestor municipal abordou o tema 
“Procuradorias inovadoras: o uso da tecnologia para aumento da eficiência”, junto 
com Rodrigo Prado, executivo de Relacionamento na Softplan. 

    Palquinho 
 
. Durante o mês de agosto, o Millennium Shopping vai promover programação musical para  ritmos e gostos diferentes. 

. Nesta sexta-feira, a partir das 17h30, na praça de alimentação, o público terá a chance de conferir sucessos sertanejos 
na voz da dupla Cristian e Rafael. O acesso é gratuito. 

. No sábado, das 12h30 às 14h30, é a vez da cantora Nelly Miranda. Sucessos da MPB e canções autorais fazem parte do 
repertório da apresentação da artista, que possui mais de dez anos de carreira.
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    `Big party   
. A querida Hellen Garcia é a 

hostess de hoje à noite. 

. Vai reunir os amigos para 
comemorar seu aniversário 
com uma festa incrível no sa-
lão Esmeralda do Diamond. 

. Levando em considera-
ção do bom gosto da anfitriã, 
aguarda-se uma festa daque-
las para ficar na memória! 

Marco e Gizella Bolog-
nese, um dos casais top 
da cidade, em tarde de 

almoço, na recente circu-
lada na costa italiana

Lucia Assayag e Cris 
Topdjian na tarde com 

a perfumaria Tânia 
Bulhões na Casa 40

Larissa Vieitas e 
Renan Lira, durante 

evento cinco estrelas

Cristiano e Alessandra 
Brandão enchendo de 
charme evento no em-
blemático Palácio Rio 

Negro

Do time de notáveis da cidade, o secretário Municipal de Comu-
nicação, Israel Conte e o procurador geral do Município, Ivson 

Coelho, durante evento no Casarão de Inovação Cassina

A sensacional revista “Mosaico Manaus”, linda publicação assi-
nada pela Secretaria Municipal de Manaus, que apresenta locais 

turísticos, dicas da cidade, projetos da Prefeitura de Manaus e 
tantos outros assuntos especiais, num grande gol da Semcom. 

Vale conferir. Aplausos!



Como já destacado aqui em 
outras zilhões de oportunida-
des, os formatos de fora che-
garam com muita força, trazi-
dos por produtoras da maior 
competência, na altura de uma 
Endemol, por exemplo, e rapida-
mente se estabeleceram. Nada 
contra, por favor.

Uma boa maioria já faz parte da 
rotina da mídia e do telespecta-

dor, assim como muitos vieram a 
se tornar indispensáveis na vida 
da TV paga e streaming. Tudo 
bem também.

Sem dúvida, são conteúdos que 
fizeram por merecer e caíram na 
graça de todos. Palmas a eles. Ali-
ás, uma lista que já vai longe, com 
destaque para “BBB”, “Fazenda”, 
“Power Couple”, “No Limite”, “The 
Masked Singer”, entre outros.

E aí chegamos a Ivete Sangalo.

Até outro dia a mídia e o público 
em geral eram só elogios ao seu 
trabalho como apresentadora do 
“Masked”. Um sucesso, sem dú-
vida. E ela muito bem na função.

Só que agora, no recém-estre-
ado “Pipoca”, já tem gente caindo 
de pau, achando que o programa 
é fraco, indefinido e que ela car-

rega demais na tinta. Mas como 
assim?! O “Pipoca” mal começou 
e já está com toda essa pressão 
em cima?

Calma, porque não é por aí. 
O programa nem teve tempo 
ainda de mostrar a que veio. E 
quanto a Ivete, vamos combi-
nar, ela não tem mais nada a 
provar pra ninguém.

Reis
Thais Belchior, que esteve em 

“Gênesis”, agora será Dalice, uma 
prostituta, nas próximas tempo-
radas de “Reis”.

Além desse trabalho na série 
da Record, ela dedica-se ao Pa-
raCast, o videocast da Paraferna-
lha, em que entrevista famosos. 
Seu primeiro convidado foi Victor 
Lamoglia.

Vida curiosa
Para todas as outras TVs, Glo-

bo à parte, sempre foi um drama 
produzir mensagens de fim de 
ano, usando seus elencos, porque 
tinha o risco de passar vergonha.

Uns quatro ou cinco gatos pin-
gados contra um batalhão de ar-
tistas, cantando “hoje é um novo 
dia...”.

E com o tempo 
Mas na velocidade que a Globo 

tem enxugado o seu casting, é o 
caso de se começar a pensar em 
uma outra vinheta para os próxi-
mos tempos.

O risco da comparação vai dei-
xar de existir.   

Posição oficial
A direção da Rede TV! tem de-

cidido que ninguém será chama-
do para o lugar do Eri Johnson 
no “Bom Dia Você”. Que a Alinne 
Prado vai continuar sozinha.

Mas ninguém também assegu-
ra que o programa vai continuar 

muito tempo. Resultados ruins.

Jornalismo
Eliseu Caetano deixou a Jovem 

Pan e a Rede TV!, pela porta da 
frente das duas. Na boa.

Agora ele será o porta-voz do 
governo brasileiro em Washing-
ton. Está muito feliz com a opor-
tunidade.

Teatro
Regina Braga estreia nesta sex-

ta-feira uma nova temporada do 
espetáculo “São Paulo”, dirigido 
por Isabel Teixeira, no Teatro Itá-
lia Bandeirantes. Apresentações 
sexta e sábado, às 20h, domingo 
às 19h.

Isabel, no caso, a Maria Bruaca 
da novela “Pantanal”.

Nada ainda
A partir do instante em que 

Eduardo Zebini por aqui foi anun-
ciado como homem forte da Pa-
ramount no Brasil, já começaram 
especulações sobre nomes que 
poderão acompanhá-lo nesta 
jornada.

Por enquanto, não tem nada. É 
um trabalho que vai sair do zero.

Especial
“Pais da Discovery” é o nome do 

especial que o Discovery Channel 
vai exibir no dia 14.

É uma seleção de episódios de 
diversas séries já exibidas, onde o 
relacionamento pai e filho ganha 
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Ivete é a mais nova vítima 
do imediatismo na TV

protagonismo.

Situação de momento
Sobre a unificação Warner e 

Discovery, até o final deste mês, 
acredita-se, tudo já estará defini-
do quanto ao futuro.

As pautas que ainda estão pa-
radas por conta disso terão defi-
nições mais claras. Por aí se en-
tenda as realizações planejadas 
para o HBO Max, como a teles-
série “Segundas Intenções”, que 

está pronta para iniciar seus tra-
balhos.

Baby
Baby do Brasil, em trabalho do 

repórter Michael Keller, será um 
dos destaques do próximo “Do-

mingo Espetacular”, na Record.
A cantora, que completou 70 

anos em julho, trabalha uma 
turnê com o ex-marido Pepeu 
Gomes, que também se tornou 
um setentão no ano passado, 
intitulada “140 Graus”.

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

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

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

· A canção “Desapaixonar”, su-
cesso de Jade Baraldo e tema 
de Guta (Julia Dalavia) em 
“Pantanal”, ganhou uma ter-
ceira versão, com a guitarra de 
Fernando Magalhães, do Barão 
Vermelho...

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

· Yara Charry, após “Malhação: 
Vidas Brasileiras”, volta às nove-

las em “Todas as Flores”...

· ...É a produção do Globoplay...

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

· Modelo e atriz, Aoxi estará 
em “Travessia”, na Globo.

·  Aline Fontes está confirmada 
em “Reis”, no papel de Merabe.

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

·  ...Nos principais papéis, Simo-
ne Spoladore e Javier Drolas...

·  ...Os dois viverão um romance 
intenso.

· China Ina, cantor e apresen-
tador, estreia a segunda tem-
porada do “Caça Joia”, no Canal 
Futura, no próximo dia 5....

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

· ... Nessa temporada, além de 
música, serão discutidos  te-
mas como racismo, homofobia 
e questões indígenas. 

C’est fini 
O escritor Lauro Cesar Muniz 

está às voltas com nada menos 
que três projetos de trabalho.

Um roteiro para cinema, mas 
que até pode virar minissérie, e 
outros dois para TV.

  
Então é isso. Mas amanhã tem 

mais. Tchau!

Bate Rebate

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO

DIVULGAçãO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados Condôminos:

Convocamos os Srs. Proprietários para ASSEMBLÉIA 
GERAL  EXTRAORDINÁRIA que se fará realizar no dia  
11/08/2022 (quinta-feira) no salão de festas do condomí-
nio, às 19h00min horas em primeira convocação e/ou 
às 19h30min horas e a 2ª convocação com qualquer 
número de presentes, a fim de deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: 

1.Apresentação dos orçamentos para Limpeza da 
fachada e revitalização da garagem G1.  (cota extra);

Os condôminos poderão se fazer representar por 
procuradores, devidamente habilitados, com docu-
mento especifico com “firma” reconhecida através 
de cartório, devendo ser entregues na administra-
ção do condomínio ou enviadas por e-amail até as 
17hs do dia 10/08/22 para maior agilidade na hora da 
assembleia . As procurações apresentadas não serão 
devolvidas, fazendo parte do Livro de presenças.

A ausência dos senhores condôminos não os desobriga 
de aceitarem em tácita concordância aos assuntos que 
forem tratados e deliberados.

Só poderão votar e participar da assembléia, os con-
dôminos que estão  quites com suas obrigações condo-
miniais, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, 
em, seu art. 1.335, inciso III.

Sua presença é muito importante para nós.

Eloy das Neves Lopes Junior
Síndico

Manaus,  02 de agosto de 2022

Condomínio Residencial Thiago de Mello | CNPJ: 15.014.596/0001  56
Av. Pedro Teixeira, n°2292 – Dom Pedro I | CEP: 69.040-000. 

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

Caiambê Navegação e Comércio Ltda- EPP., torna público que recebeu  
do IPAAM, a Licença de Operação n.° 137/16-05, que autoriza a operação 
da  atividade de fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutu-
antes, na Margem esquerda do Rio Negro, s/n°, São Raimundo (entre o 
Porto DNIT  e o Estaleiros Sena n° 29 ), Manaus- AM, para Indústria do 
Material de Transporte, com  validade de 04 Anos. 

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

CASTANHAL AGRO INDUSTRIA DE PRODUTOS NÃO MADEIREIROS 
LTDA, torna público  que recebeu do IPAAM,  a Licença de Operação 
n.°  221/2022, que autoriza a exploração florestal por meio de Plano de 
Manejo Florestal Sustentável de  Maior Impacto, com Unidade de Produção 
Florestal – UPF  de 1.082,2461 ha, e Área de Efetiva Exploração Florestal 
de 1.003,7415 ha, cujo volume a ser explorado é de 25.091,5813 m³, loca-
lizada na Rio Iquiry, Zona Rural, Lábrea / AM, para Exploração Florestal, 
com validade de 02 Anos.

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

O. A Indústria e Comércio de Madeiras Eireli., torna público que recebeu do  
IPAAM, a Licença de Operação n. 468/18-02, que autoriza o funcionamento 
de uma serraria com desdobro primário  da madeira com beneficiamento 
de madeiras, localizada no Rodovia BR 230( Transamazônica), n° 3218 B,  
km 194, Distrito de Santo Antônio do Matupi, Manicoré – AM, para Indústria 
Madeireira- Desdobro primário da madeira- Serraria com beneficiamento 
de madeira, com validade de 540 Dias.

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

Laminados Amazônia Ltda., torna público que recebeu do IPAAM, a Li-
cença de Operação n.° 453/10-02, que autoriza os serviços de secagem de 
madeira beneficiada, localizada na Rua Portobrás, n°  516, QD, H, L OTE 
02,  nas coordenadas geográficas 07° 29’03,4 e 63°01’41,3”, Bairro Setor 
Industrial,  Humaitá- AM, para Indústria Madeireira – Desdobro primário 
da madeira, com validade de 540 Dias.

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

Condomínio do Novo Shopping Grande Circular, torna público que re-
cebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico n.° 154/2022, que 
autoriza a Captação de água subterrânea por poço tubular, localizada na 
Av. Autaz Mirim, n° 6100, São José Operário, nas coordenadas geográficas: 
03°03’47,830”S e 59°56’57,410”O, Manaus- AM, com validade de 05 Anos.

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

Muniz Construção e Navegação Eireli., torna público que recebeu do 
IPAAM, a Licença de Operação n.° 416/18-01  1ª Alteração, que autoriza 
a operação de uma usina para produção de Concreto Asfáltico Usinado 
a Quente – AAUQ  e Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, 
com canteiro de obras em uma área de 0,993ha, localizada Fazenda São 
Longuinho, Margem Direita do Rio Autaz- Assui, Zona Urbana do Município 
de Autazes- AM, para Usina de Produção de Concreto Asfáltico (Móvel), 
com validade de 340 Dias.  

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

Marcos Antônio da Silva Cabral – “Posto Santo Antônio Eventos”, torna 
público que recebeu do IPAAM,  a Licença de Operação n.°  182/09-07, 
que autoriza a comercialização de produtos derivados de petróleo (die-
sel e  gasolina), localizada na Rua Beija Flor  n° 2.501, São Francisco, 
Município de  Itacoatiara – AM, para Comercialização Combustível, com 
validade de 02 Anos. 


