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Saque do FGTS 
é antecipado 
pela Caixa 

Economia  7  

DIVULGAÇÃO 

AVIAÇÃO 

Aeroportos do 
AM fechados 
para reforma 

Dia a dia 10 

DIVULGAÇÃO 

ELEIÇÕES 2020 

PT quer eleger 
10 prefeitos e 
50 vereadores 

Política 5 

DIVULGAÇÃO 

INVASÃO DA MORTE 
Quatro  homens foram fuzila-

dos na Invasão Monte Horebe, 
Conjunto Residencial Viver Me-
lhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte 

de Manaus, na manhã de ontem. 
A polícia atribuiu os assassinatos 
à guerra de facções criminosas 
Família do Norte (FDN) e Coman-

do Vermelho (CV) que disputam 
o domínio do tráfico na região. 
As cápsulas encontradas no local 
são de fuzil 762, uma  evidência 

do poderio dos armamentos dos 
criminosos. Apenas no mês de ou-
tubro, mais de dez mortes já foram 
contabilizadas no local.   

Dia a Dia 9 

CASO FLÁVIO 

‘Fui à delegacia porque só quero 
a verdade’, diz Elisabeth Valeiko 

Últimas 2 

A primeira-dama Elisabeth Valeiko, após 
sair da Delegacia Especializada em Homi-
cídios e Sequestros (DEHS), disse que não 
tinha obrigação de depor, mas afirmou ser 
necessário esclarecer a morte do engenhei-

ro Flávio Rodrigues, ocorrida no último dia 
29 de setembro, após uma festa, na Ponta 
Negra. O filho dela, Alejandro  Valeiko, está 
preso e é investigado por envolvimento no 
crime. 

DIVULGAÇÃO 

RIO NEGRO CRISE AGRAVADA 

Atletas 
internacionais 
disputam prova 

PSL do presidente 
Bolsonaro rachado 
no Amazonas 

Pódio 18 Política 6 

A expectativa é que mais de 100 
atletas, de diversos estados do 
País, participem do desafio Rio 
Negro Challenge Amazônia, em 
Manaus.  

O empresário e pré-candidato 
Romero Reis anunciou ontem o 
pedido de desfiliação da legen-
da e disse que delegado Pablo 
traiu o presidente Bolsonaro.   

Programa do Governo fe-
deral em estudo deve 
destinar recursos para fa-
mílias construírem, re-
formarem ou comprarem 
suas casas. As moradias 
devem estar  em cidades 
com até 50 mil habitantes 
e os moradores ter renda 
de até R$ 1,2 mil. 

HABITAÇÃO 

Vale-crédito 
para famílias 
de baixa renda 

Economia 8 

Exposição do artista Otoni 
Mesquita faz um resgate 
histórico da cidade. A mos-
tra ‘Manaus 350’ começa 
nesta terça-feira (22), no 
Complexo Turístico Ponta 
Negra, na Zona Oeste da 
capital amazonense.   

EXPOSIÇÃO 

Manaus 
de Otoni 
Mesquita 

Plateia 15 

QUATRO SÃO FUZILADOS NO MONTE HOREBE 
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APROVADOS 

Wilson Lima assina nomeação 
de 3.714 professores e pedagogos  

Ùltimas  2 

APR
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Última hora2

Última hora
redacao@emtempo.com.br  |  Daniel Landazuri

 Da Redação 

 

“Fui à delegacia por-
que só quero a 
verdade”, disse a 
primeira-dama de 

Manaus, Elisabeth Valeiko Ribei-
ro, a interlocutores após sair da 
Delegacia Especializada em Ho-
micídios e Sequestros (DEHS), 
onde prestou depoimento na 
noite de ontem (21). Elisabeth 
foi ouvida como testemunha e 
esclareceu fatos sobre a morte 
do engenheiro Flávio Rodrigues, 
ocorrida no dia 29 de setem-
bro deste ano, após uma festa 
em um condomínio de luxo na 
Zona Oeste da capital. De acor-
do com a primeira-dama, mesmo 
não tendo obrigação de com-
parecer à unidade policial, deci-
diu ir espontaneamente. O Em 
Tempo apurou que, após sair da 
DEHS, Elisabeth quis falar com 
a imprensa e com familiares de 
Flávio Rodrigues, porém foi im-
pedida pelos policiais por ques-

Mesmo não tendo 
obrigação de comparecer 
à unidade policial, 
Elisabeth decidiu ir 
espontaneamente 

O primeiro depoimento 
de Elisabeth  
aconteceu no dia 18, 
na sede do Ministério 
Público do Amazonas  

REPRODUÇÃO 

Primeira-dama  depõe na 
Delegacia de Homicídios 

tões de segurança.  
Vídeos do depoimento que circu-

laram nas redes sociais teriam sido 
vazados de dentro da delegacia por 

Assinada nomeação de 3,7 mil aprovados da Seduc 
O governador Wilson Lima 

assinou, ontem (21), a no-
meação e convocação de 
3.714 professores e pedagogos 
aprovados no concurso públi-
co da Secretaria de Estado de 
Educação e Desporto (Seduc), 
realizado em 2018. Conforme 
o cronograma divulgado pela 
pasta em setembro passado, 
a nomeação será publicada no 
Diário Oficial do Estado (DOE) 
com a data de ontem e os pro-

fissionais começam a traba-
lhar no ano letivo de 2020. 

“Assinei a nomeação dos 
aprovados no concurso da 
Seduc e, dessa forma, nós re-
conhecemos o mérito daque-
les que se esforçaram, es-
tudaram e foram aprovados 
nesse certame. Tudo que nós 
estamos fazendo é, de forma 
muito responsável, seguindo 
as orientações dos órgãos de 
controle e fiscalização, ten-

tando encontrar um equilíbrio 
nas contas do Estado”, ressal-
tou o governador. 

Com isso, a Secretaria de 
Educação e Desporto conse-
guiu a autorização da Secre-
taria de Estado de Adminis-
tração e Gestão (Sead), com 
parecer favorável da Procura-
doria Geral do Estado (PGE), 
para a nomeação de 3.714 
aprovados, sendo 3.586 pro-
fessores e 146 pedagogos. 

De acordo com o secretá-
rio Vicente Nogueira, a con-
vocação contempla mais da 
metade dos candidatos clas-
sificados. “Estamos fazendo 
principalmente a substitui-
ção dos contratos temporá-
rios. O que não quer dizer que 
não vamos precisar de novos 
contratos temporários. Mas, 
nesse momento nossa priori-
dade é acomodar os aprova-
dos”, explicou. 

CONCURSO  

meio de uma persiana aberta. A infor-
mação é de uma fonte que não quis 
ser identificada.  

A defesa de Elisabeth infor-
mou que ela se pronunciou ofici-
almente pela segunda vez. O pri-
meiro depoimento aconteceu na 
última sexta-feira (18), na sede 
do Ministério Público do Ama-
zonas (MP-AM), onde conversou 
com o promotor que acompanha 
o caso.  

 
Entenda o caso 
O corpo do engenheiro Flá-

vio Rodrigues foi encontrado na 
tarde do dia 30 de setembro 
deste ano, em um terreno no 
bairro Tarumã, zona oeste de 
Manaus, horas depois de estar 
em um condomínio no bairro 
Ponta Negra, na casa de Alejan-
dro. 

Na noite do 8 de outubro, 
o lutador de MMA, Mayc Viní-
cius Teixeira, confessou em de-
poimento ser responsável pela 
morte do engenheiro. 

Alejandro Valeiko nega partici-
pação no crime, porém continua 
detido. 

Além de Alejandro e Mayc, 
também estão presos, por sus-
peita de participação, José Ed-
vandro Martins, 31, Elielton 
Magno, 22, o chefe de cozinha 
Vitorio Del Gatto e o policial mi-
litar Elizeu da Paz de Souza, 37. 

2º Sorteio 

02  10  25  28  38  43 

ACUMULADA!  

Concurso 2199 (19/10/2019) 

15  23  30 
35  38  44 

Mega-Sena      

ACUMULADA! 

4 GANHADORES!  

Concurso 5102 (21/10/2019) 
Quina   

ACUMULOU!  

Concurso 1396 (19/10/2019) 

TIME DO CORAÇÃO: 

UBERLÂNDIA/MG 

Timemania   

Concurso 05433 (19/10/2019) 
Federal  

Concurso 1880 (21/10/2019) 

01  04  05  06   07 
09  11  13  15  18 

19  20  22  23  24 

Lotofácil   

ACUMULADA! 

Concurso 2014 (18/10/2019) 

03  09  13  23  29 
32  34  40  58  61 
63  66  70  72  74 
76  77  80  81  99 

Lotomania    

ACUMULOU!  

Concurso 2000 (19/10/2019) 
1º Sorteio 

05  10  14  17  33  41 

Dupla Sena  

LOTERIAS   

08  24  56  61  62 

07  31  34 
39  61  68  72 

 BILHETE VALOR (R$) 

1º   85593 1.350.000,00 

2º 38154 15.500,00 

4º 22006 13.000,00 

3º 85433 14.000,00 

5º 37687 12.227,00 
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Opinião 3

Contexto
bretudo, sua indignação com as pistas de 
pouso que qualificou como “verdadeiras pis-
tas de terra batida, são os casos de Autazes 
e Nova Olinda do Norte, no Rio Madeira”. As-
sentindo com Belão, Josué diz que os absur-
dos são os mesmos em Silves, Nhamundá e 
Itapiranga, no Baixo Amazonas.  

 
Aneel boicota 
A taxação da energia solar pela Aneel 

(Agência Nacional de Energia Elétrica) é 
apontada pelo deputado estadual Serafim 
Corrêa (PSB) como um boicote aos negócios 
envolvendo os painéis solares. 

“A Aneel faz o jogo das termelétricas”, diz 
Serafim observando que a taxação poderá 
encarecer em até 68% as despesas dos con-
sumidores. 

 
Caos e violência 
Fausto Júnior foi outro deputado a se 

manifestar revoltado ontem contra o caos 
aéreo no interior. Da tribuna da Aleam, ele 
atacou duramente a Anac, responsabilizan-
do a agência pela crise que assola a popula-
ção da Calha do Juruá. As obras de revitali-
zação dos aeroportos, no seu entender, são 
urgentes. 

 
 
Mas, de acordo com Fausto, não é só a 

crise de voos que assola o Juruá, mas tam-
bém a escalada da violência. Ontem, ele 
pediu um minuto de silêncio pelo assassina-
to do guarda municipal Gilmar Souza, morto 
a facadas em Eirunepé. 

 
Apelo por UEA e CETI 
Em moções de apelo ao governador Wil-

son Lima (PSC), o deputado estadual Belar-
mino Lins (PP) pediu a retomada das obras 
visando a construção de um Núcleo da UEA 
e de um Centro de Ensino de Tempo Integral 
(CETI) no município de Fonte Boa, no Alto So-
limões. 

Belão diz que as obras do CETI estavam 
paralisadas há três anos, indignando a opi-
nião pública fonteboense. 

 

Hora da bioeconomia 
Em artigo no jornal O Globo, a jornalista Mi-

riam Leitão destaca sugestão do climatolo-
gista Carlos Nobre durante o Sínodo da Igreja 
Católica no Vaticano defendendo a produção 
em sistemas agroflorestais como forma de 
gerar emprego e renda na Amazônia sem di-
lapidar o meio ambiente. 

 
 
Trata-se da bioeconomia da floresta em 

pé, ou seja, “a exploração de produtos 
como castanha, açaí, cacau, babaçu e ou-
tros que são exportados como produtos 
primários, mas que após um processo de 
industrialização teriam mais valor agrega-
do. A ideia é industrializar esse potencial de 
biodiversidade”. 

 
Açaí lucrativo 
Carlos Nobre diz que o açaí já aparece 

como um produto de absoluto sucesso da 
bioeconomia: “O lucro do açaí, produzido, 
descascado e vendido em polpa pelo agricul-
tor familiar, já é hoje quatro vezes o lucro da 
pecuária na Amazônia, usando 7% da área da 
pecuária, e empata com o lucro da soja”. 

 
 
“O açaí já atingiu uma escala de R$ 3,5 bi-

lhões. Superou o faturamento da madeira. 
E isso sem agregação de valor. Sugerimos 
que haja bioindústrias, biofábricas, conecta-
das pela tecnologia de informação e usan-
do energia renovável de geração distribuí-
da. Nenhuma exploração de minério produz 
essa riqueza”, afirma Nobre. 

 
Prisões triplicaram 
Segundo números divulgados pela SSP-

AM, entre janeiro e julho deste ano, triplicou 
o número de prisões por descumprimento 
de medida protetiva concedida a mulheres 
vítimas de violência. 

Em sete meses, 53 pessoas foram presas 
pelo crime, em flagrante ou por mandado de 
prisão. Em 2018, foram 17 prisões por esse 
crime no mesmo período. 

Zé Ricardo: ser ou não ser 
O deputado José Ricardo apareceu de sur-

presa ontem de manhã na Aleam. Evitou co-
mentários radicais acerca de Sinésio e pouco 
falou sobre a sua pré-candidatura à Prefei-
tura de Manaus pelo PT. 

 
 
Ele torce para que as feridas da disputa de 

domingo cicatrizem logo e o triunfo de Siné-
sio não se transforme em uma areia move-
diça perigosa no seu caminho om relação à 
batalha municipal. 

 
Valdemir Santana na sombra 
Fontes petistas informam que, nesta se-

mana, Zé Ricardo trabalhará muito nos basti-
dores conversando com os coletivos do par-
tido tentando aparar arestas e viabilizar seu 
nome para a corrida municipal. 

 
 
Ele joga com seu aliado, o sindicalista Wal-

demir Santana, presidente do Diretório Mu-
nicipal, fazendo tudo para que Sinésio cum-
pra o acordo celebrado domingo para que os 
dirigentes municipais decidam tudo sobre a 
questão da candidatura própria do partido 
para as eleições 2020. 

 
PSL: crise aumenta 
O presidente estadual do PSL, deputado 

federal Pablo Oliva, nada disse até agora 
sobre a saída do empresário Romero Reis 

do PSL. 
Romero articulava para disputar a Prefei-

tura de Manaus pela legenda, mas sentiu-se 
decepcionado com o que chamou de “trai-
ção” de Pablo às posições assumidas pelo 
presidente Jair Bolsonaro em suas querelas 
com o mandatário nacional do partido Lucia-
no Bivar. 

 
Josué x Omar 
Nos corredores da Assembleia Legislativa 

o que mais de falava ontem era na saída do 
deputado Josué Neto do PSD. 

O partido representa um incômodo que o 
parlamentar quer resolver a qualquer custo 
para viabilizar sua pré-candidatura à Prefei-
tura de Manaus em 2020. Ele tenta evitar 
confronto com o senador Omar Aziz, mas é 
evidente sua determinação de migrar para o 
PTB onde seria o dono da sigla e não simples 
coadjuvante. 

 
Gritaria geral 
Por falar em Josué Neto, o deputado 

engrossou ontem o coro de protestos, na 
Aleam, contra a paralisação de voos para o 
interior do Estado em função do ultimato da 
ANAC para que os aeroportos se adequem 
às normas legais. 

 
 
Além de Josué, o deputado Belarmino Lins 

também desferiu petardos contra a situação 
dos voos e dos aeroportos, enfatizando, so-

Show de Sinésio, agitação no PT 
Não é à toa que o deputado Sinésio Campos é chamado “pequeno gigante” por seus pares 

na Assembleia Legislativa. No último domingo, ele surpreendeu a dupla formada pelo de-
putado federal José Ricardo e pelo sindicalista Valdemir Santana e foi reeleito presidente 
estadual do PT. 

A vitória, entretanto, não foi digerida pelos adversários de Sinésio, que, bem articulado, con-
seguiu mais de 50% dos votos dos 300 delegados petistas aptos ao pleito. Os derrotados não 
se conformam e, até à tarde de ontem, ameaçavam recorrer à Executiva Nacional petista para 
tentar anular a reeleição de Sinésio. Assessores do vencedor garantem que ele está tranquilo 
em que a cúpula nacional do partido convalidará o resultado da disputa de domingo. 

Aos municípios do interior do Amazonas 
que, ano após ano, estão na mídia por não 
resolverem os problemas dos lixões a céu 
aberto. A cidade de Parintins já teve voos 
cancelados por conta de urubus no espa-
ço aéreo. Eirunepé é outra cidade onde o 
lixão é catastrófico. 

Para o  Grupo Raio de Sol que atende cri-
anças em tratamento contra doenças do 
sangue na Fundação Hemoam.  Muitas cri-
anças enfrentam doenças crônicas e ou-
tras estão com câncer, mas recebem aten-
ção, carinho e disponibilidade na ajuda ao 
tratamento, por parte do grupo. 
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Presidente
Otávio Raman Neves

Vice-Presidente
Otávio Raman Neves Júnior

Diretora Financeira
Neida Zaranza

Diretor Administrativo
Marivaldo Júnior

Diretor de Redação
Gláucia Chair

Gerente de Circulação
Salles Nascimento

      Redação                     Circulação

(92) 3042-1006 | 3042-1004

      Assinatura                     Comercial

(92) 3042-1001 | 3042-1002

FALE CONOSCO

Norte Editora Ltda.
(Fundada em 6/9/87) 

CNPJ: 14.228.589/0001-94 
Endereço: Rua Dr. Dalmir Câmara,
no 623, São Jorge - CEP: 69.033-070

Manaus/AM

Olho da Rua
fotografia@emtempo.com.br

Nacional no Vaticano  
 
O Diácono da Paróquia 

Nossa Senhora de Guadalu-
pe, do Parque 10, Francis-
co Salvador, em viagem a 
Roma para participar do Sí-
nodo da Amazônia, presen-
teou o Papa Francisco com 
uma camisa do Nacional, 
time do coração do religioso 
do Amazonas. Ao receber o 
presente, o Papa agradeceu 
com um largo sorriso. 

 
Foto: Reprodução  
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Articulistas4

Editorial
Menos rock in Rio, mais trabalho 

Com certeza, o Ministério Público do Estado 
(MPAM) e o Tribunal de Contas do Estado do Ama-
zonas (TCE-AM) terão que voltar seus olhos com a 
maior firmeza, a partir de agora, sobre o comporta-
mento das prefeituras dos municípios de Silves e Ita-
piranga, no Baixo Amazonas. Como é sabido, ambas 
vão abarrotar os cofres com a arrecadação de ISS e 
outros impostos oriundos da exploração do gás na-
tural do Campo do Azulão. 

Cabe o alerta, inclusive relevando-se a informação 
de que determinado prefeito da região não economi-
zou, apesar da crise financeira de que vivem se quei-
xando os gestores interioranos, em gastar além do li-
mite para se deslocar até a Cidade Maravilhosa do Rio 
de Janeiro para assistir aos eletrizantes shows do re-
cente Rock In Rio Brasil. 

Será, portanto, necessária máxima austeridade no 
acompanhamento da aplicação dos R$ 25 milhões 
que cada uma das prefeituras citadas abocanhará em 
breve graças aos negócios envolvendo o gás. Junta-
mente com o MP e o TCE, a Assembleia Legislativa e 
as Câmaras Municipais também deverão ficar de olho 
vivo para garantir que os recursos não sejam desvia-
dos impunemente por gestores indiferentes à ética 
pública. 

Silves e Itapiranga carecem de tudo. Precisam me-
lhorar sua infraestrutura urbana e investir pesado 
para mudar a triste realidade do sistema educacio-
nal, bem como da segurança e da saúde. Haverá re-
cursos para tanto, mas urge que os órgãos de fiscali-
zação cumpram sua parte com rigor. 

Crescimento desordenado de Manaus  
A cidade de Manaus comple-

tará 350 anos de fundação no 
próximo dia 24. Abriga um povo 
acolhedor, uma infinidade de bele-
zas naturais, grandes obras públi-
cas e privadas, sendo a 8° econo-
mia entre os municípios brasileiros. 
Mas também, amarga graves ma-
zelas urbanas como: transporte 
público precário, sem saneamen-
to básico adequado e com cres-
cimento urbano desordenado que 
reproduz moradias precárias, po-
brezas sociais e agressões fatais ao 
meio ambiente.  

O crescimento urbano desor-
denado foi objeto também de dis-
cussão no 1º Seminário de Direi-
to Urbanístico da Região Norte, 
realizado na Escola Superior da 
Magistratura do Amazonas (Esa-
mam), no mês de agosto, na ci-
dade de Manaus. Na oportunida-
de o magistrado Adalberto Carim, 
da Vara do Meio Ambiente e 
Questões Agrárias (Vemaqa), afir-
mou que “a cidade está perme-
ada de invasões, o que acontece 
principalmente em anos políticos. 
Esses tipos de invasões, que hoje 
têm características diferenciadas, 
destroem as áreas de preserva-
ção permanente, a fauna e a flora. 
A invasão deixou de ter um as-
pecto romântico, de tirar dos ricos 
para dar aos pobres, passou a 
incorporar um aspecto que é o 
crime organizado”. 

Pois bem, o aniversário de Ma-
naus e as palavras do magistrado 
amazonense merecem reflexões, 
estudos científicos e cobranças 
das administrações públicas sobre 
a condução da política habitacional 
e ambiental no nosso Estado e na 
cidade de Manaus e seus impac-
tos: 

A) Falta uma política habitacio-
nal para os mais pobres que envol-
va o governo do Estado e o Municí-
pio de Manaus com a participação 
popular na elaboração, aprovação 
e execução do programa; 

B) Uma política habitacional que 
seja humana, levando em conside-
ração a renda das famílias, o meio 
ambiente, áreas de lazer e serviços 
públicos eficientes, sendo referên-
cia o programa Minha Casa Minha 

Vida, com os devidos ajustes; 
C) Uma política habitacional com 

transparência, com cadastro único, 
exposta nos sites dos governa-
mentais de todos os inscritos e 
contemplados com as casas, lotes 
ou apartamentos. Hoje, isso é caixa 
preta; 

D) Mudar a lógica da organização 
da administração pública de aten-
der grandes investimentos imobi-
liários privados, deixando para o 
segundo plano o planejamento de 
habitação popular, pois é neces-
sário atender de forma eficiente 
todos os empreendimentos; 

E) Maior proximidade do Poder 
Judiciário, do Poder Legislativo, do 
Poder Executivo e dos movimen-
tos sociais para tratar das reali-
dades concretas dos conflitos de 
terras e moradias, deixando de 
analisar os conflitos somente na 
letra fria da lei e nos gabinetes; 

F) É preciso uma política fundiá-
ria em Manaus, levando em consi-
deração a função social da proprie-
dade e o meio ambiente como um 
direito difuso dos munícipes, além 
do crescimento populacional; 

G) Preparar os órgãos e as Ins-
tituições do Estado do Amazonas 
para conduzir com respeito à dig-
nidade humana os conflitos de ter-
ras para que não haja mortes pela 
falta de habilidade ou omissão;  

H) Pobre não tem construtora, 
nem dinheiro para pagar suborno, 
nem recursos para financiar cam-
panhas e nem grande capital para 
pagar contrapartida por dano am-
biental. Mas deve ser o Centro das 
políticas públicas de um Estado 
justo e humano;  

I) Os conflitos por moradias não 
pode ser resolvidos como caso de 
polícia, mas sim por decisões sé-
rias de governantes que olhem os 
fatos além dos interesses do capi-
tal e da política eleitoral. 

Manaus tem amor, tem encon-
tro de culturas e uma beleza na-
tural e humana. Devemos come-
morar tudo que a cidade tem e 
oferece. Mas ainda existem maze-
las que os governantes e socieda-
de precisam resolver. O aniversário 
de Manaus também pode ser um 
momento de profunda reflexão. 

Carlos Santiago  
Advogado, sociólogo e cientista político 

“Caso único no mundo” 
Presidente em exercício Hamilton Mourão sobre a tragédia ambiental no Nordeste 

Hipótese de ecoterrorismo ganha força no governo  
 
 O silêncio de ONGs ambientais nacionais e estrangeiras, no caso do petróleo que polui praias nordesti-

nas, intriga os órgãos de investigação e inteligência que rastreiam a origem da poluição. Até em razão do 
comportamento estridente dessas ONGs no caso das queimadas. A omissão fortalece a suspeita de ecoter-
rorismo contra o País, a fim de constranger interessados no “mega-leilão” do Pré-sal, no dia 10. 

Cláudio Humberto
 Com André Brito e Tiago vasconcelos

Estranha omissão 
O governo não bate o mar-

telo na hipótese de ecoterroris-
mo, mas estranha a omissão das 
ONGs no desastre das praias do 
nordeste. 

 
Estranhamento 
A ONG Greepenace não é sus-

peita de ecoterrorismo, mas o go-
verno estranhou a movimenta-
ção do seu navio na provável área 
do acidente. 

 
Fazendo o quê? 
O navio “Esperanza” saiu e vol-

tou 3 vezes da Guiana Francesa, 
entre 30 de agosto e 5 de outu-
bro, mas não há registro dos des-
tinos. 

 
Mistério nos mares 
A ONG Greenpeace explicou 

que nessa ocasião fez expedi-
ções com cientistas franceses 
para observar e fotografar os Co-
rais da Amazônia. 

 
Líder, Eduardo fica mais 

distante de Washington 
A menos que em dois meses 

pacifique a bancada e viabilize 
um substituto aceito pela maioria 
dos 53 deputados, Eduardo Bol-
sonaro (RJ), como Líder do PSL, 
ficou ainda mais distante da sua 
designação para o cargo de em-
baixador do Brasil em Washing-
ton. Até porque, para exercer a li-
derança com o governo do pai e 
o momento exige, faltarão foco e 
tempo para articular a aprovação 
de seu nome pelo Senado. 

 
Te vira, garoto 
Bolsonaro deixou nas mãos do 

filho a viabilização da sua escolha 
como embaixador. O presidente 
não pode passar vergonha no Se-
nado. 

 
Vai ser difícil 
Para ser bom líder, é preciso ter 

paciência e humildade, qualida-
des pelas quais Eduardo Bolso-
naro não é exatamente conheci-
do.  

 

Autoridade de sobra 
Para ser bom líder, também 

é preciso autoridade. E Eduardo 
Bolsonaro chegou chegando, ao 
substituir doze vice-líderes. 

 
Ridículas interinidades 
O arrumadinho para Davi Alco-

lumbre virar presidente da Re-
pública por um dia é coisa da 
velha política. Faz lembrar como 
é ridícula a figura de “presidente 
em exercício” durante viagem do 
titular ao exterior. Pode-se ale-
gar até, com razão, que são nulos 
atos assinados pelo titular lá fora. 

 
Direito imobiliário 
O Instituto Brasileiro de Direito 

Processual (IBDP) realizará no dia 
11 o seminário Novas Tendências 
do Direito Imobiliário. A abertura 
será de luxo, com o ministro João 
Otávio de Noronha, presidente do 
STJ. 

 
Precedente vergonhoso 
Restabelece-se de uma vez a 

imunidade parlamentar, até para 
roubar, a decisão do STF de 
transferir à Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj) a decisão de sol-
tar cinco deputados acusados de 
receberem suborno. 

 
Diz-me com quem andas 
O presidiário Lula falou, em 

mais uma entrevista, desta vez à 
emissora RTP (Portugal), das “ex-
celentes relações” com o ex-pre-
sidente Cavaco Silva, o ex-premi-
er José Sócrates e o atual António 
Costa. Coincidência ou não, todos 
foram acusados de corrupção. 
Sócrates até foi preso. 

 
Diz que fui ali 
Presidente da CPI do BNDES, 

Vanderlei Macris (PSDB-SP) en-
viou pedido a Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) para prorrogar a co-
missão. “Hoje ele não está aqui. 
Amanhã parece que viaja para o 
exterior”, lamentou. 

 
Acusação recorrente 
Não foi a primeira, a devassa 

no CPF do diretor de redação do 

site Diário do Poder pelo Banco 
Safra, após notícia da institui-
ção financeira enrolada na Lava 
Jato. Importante publicitário pau-
lista também teve a vida devassa-
da. Exigiu explicações ao banco e 
nunca obteve resposta. 

 
Conservadores à frente 
Na Europa, haverá eleições pre-

sidenciais na Romênia e na Croá-
cia antes do fim do ano, além da 
eleição federal na Suíça do do-
mingo. Em todos os casos, parti-
dos conservadores e/ou liberais 
lideram a corrida.  

 
Olho no dinheiro 
Governo do Distrito Federal e 

a Câmara Americana de Comér-
cio fazem nesta quinta a segunda 
edição do Fórum DF 2030. A ideia 
é atuar no setor de serviços, que 
equivale a 95% do maior PIB per 
capita do país. 

 
Pensando bem... 
... Lula passa mais tempo dando 

entrevistas do que preso. 
 
PODER SEM PUDOR 
 
Cuidados redobrados 
Ao saber que estava sendo fil-

mado pelo cinegrafista que fla-
grou o aspone Marco Aurélio 
Garcia fazendo top-top e era 
entrevistado pela jornalista cuja 
pergunta resultou no “relaxa e 
goza” da então ministra Marta Su-
plicy (Turismo), Renato Casagran-
de (PSB), na época senador e hoje 
governador capixaba, ficou mais 
cauteloso: “Acho que não quero 
mais ficar aqui, não. Tenho de ter 
ainda mais cuidado com o que 
falo e com o que faço com as 
mãos!...” 
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Fabiane Morais 

 

O presidente estadual do 
Partido dos Trabalhado-
res (PT), no Amazonas, de-
putado estadual Sinésio 

Campos, reeleito no domingo (20), 
para comandar a legenda até 2024, 
afirmou que a meta da sigla para o 
próximo pleito municipal é eleger, ao 
menos, dez prefeitos e 50 vereado-
res em todo o Estado. Ele disse que, 
em breve, a sigla terá uma agenda 
definitiva com as datas das primei-
ras reuniões para definir quem serão 
os candidatos. 

Atualmente, o PT conta com o 
apoio dos prefeitos de Itacoatiara, 
Antônio Peixoto, de São Gabriel da 
Cachoeira, Clóves Tariano (o Coru-
bão) e aposta no resultado nas urnas 
de Urucurituba, com Claudenor (o 
Sabugo) e de Urucará, com a vi-
ce-prefeita Normelia, pré-candidata. 
“Vamos trabalhar em cada município 
com o fortalecimento das candidatu-
ras. Além disso, vamos resolver estas 
questões de estratégia política para 
começar a sugerir os nomes”, disse 
Sinésio. O petista adiantou que o En-
contro Municipal pré-agendado para 
este ano, será o ponto inicial para a 
eleição municipal 2020. 

Questionado sobre a candidatura 
do deputado federal José Ricardo 
(PT) para a Prefeitura de Manaus, Si-
nésio se limitou a dizer que o par-
lamentar pontua bem nos levanta-
mentos realizados pelas empresas de 

FOTOS DIVULGAÇÃO 

Afirmação é de Sinésio 
Campos, presidente 
reeleito do partido, no 
domingo, após pleito 
tomado de confusão 

PT quer eleger dez prefeitos 
e 50 vereadores no Amazonas 

política, é essencial estruturar proje-
tos de governança e apresentar pro-
postas para mobilidade urbana, se-
gurança pública, saúde (na atenção 
básica) e educação. 

A eleição estadual do partido ocor-
reu no último domingo (20), no 7º 
Congresso Estadual do PT, em meio à 
polêmicas e confusão, por não haver 
decisão sobre os membros para o di-
retório executivo estadual.. Conforme 
Sinésio, quanto à escolha da presi-
dência, não é possível detectar incon-
sistência. “É incontestável o resultado 
dos votos abertos para presidente”, 
explicou. Mas, após o resultado, Siné-
sio se retirou do local, impossibilitan-
do a eleição do Diretório Nacional. 

A disputa para presidente estadu-
al começou com cinco candidatos, 
mas, ao final, ficaram apenas Sinésio 

Campos (Coletivo Movimento), o ex-
vereador Waldemir José (Resistên-
cia Socialista) e João Freire (Coletivo 
Mensagem do Partido). A conquista 
de Sinésio foi possível após o reforço 
do presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos, Valdemir Santana. A união 
possibilitou a conquista de 190 votos; 
contra 70 de Waldemir e 24 João. 

 
Na pesquisa 
Há pouco mais de um ano para a 

eleição para Prefeitura de Manaus, o 
ex-governador David Almeida (PSB) e 
o José Ricardo passeiam nas pesqui-
sas de intenção de voto, como os pre-
feridos do eleitorado. Na última pes-
quisa da Pontual, o petista aparece 
com 13% de aceitação, contra 22% de 
Almeida, num levantamento realiza-
do com 940 entrevistados, de 10 a 20 

Associação anuncia Encontro 
de Prefeitos do Amazonas 

O primeiro Encontro de 
Prefeitos do Amazonas de 
2019, que será realizado 
nesta terça-feira (22), em 
Manaus, foi anunciado no 
encerramento do II Simpó-
sio Internacional de Gestão 
Pública e Controle de Con-
tas Públicas, onde a Asso-
ciação Amazonense de Mu-
nicípios (AAM) participou 
com um estande. 

Na pauta, estarão temas 
como o repasse do Fundo 
de Fomento, Turismo, Infra-
estrutura, Serviços e Interio-
rização do Desenvolvimento 
do Amazonas (FTI), do ICMS, 
o Censo do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2020 e assuntos 
administrativos da entidade.  

A Associação Amazonense 
de Municípios foi represen-
tada, no evento, pelo prefei-
to de Manaus, Arthur Neto. 
No estande da AAM foram 
ainda exibidas ações, proje-
tos e atividades promovidas 
pela associação e pelo mo-
vimento municipalista ama-
zonense este ano. 

Entre os destaques da 
mostra, estão o Programa 
de Apoio à Elaboração de 
Planos de Resíduos Sólidos 
e Saneamento Básico dos 
Municípios do Estado do 
Amazonas (Plamsan), criado 
e gerenciado pela AAM e a 

capacitação dos municípios 
do Estado – por meio do 
termo de cooperação técni-
ca firmado com o Governo 
do Amazonas – para parti-
cipar do edital do Ministé-
rio do Meio Ambiente deste 
ano, que destinará recur-
sos para aquisição de equi-
pamentos e materiais para 
melhorar a gestão do setor 
nos municípios. 

No estande, os partici-
pantes do simpósio tam-
bém receberam o boletim 
informativo da associação,  
e também informações e 
dados estatísticos sobre a 
atuação da AAM nos muni-
cípios do Estado. 

GESTÃO PÚBLICA 

PT ainda não 
confirmou da pré-
candidatura do 
deputado federal 
José Ricardo 
a prefeito de 
Manaus 

pesquisa. “Eu não tenho essa prerro-
gativa de dizer que o José Ricardo é 
candidato a prefeito. Isso só será de-
cidido no Encontro Municipal. Neste 
momento é que todos terão a oportu-
nidade de discutir nomes”, observou. 

No entendimento do presidente 
reeleito do diretório estadual PT, no 
próximo pleito, antes de discutir se o 
postulante integra a “nova” ou “velha” 

deste mês. 
Neste cenário estimulado, o vice-

prefeito Marcos Rotta (sem partido) 
surge em terceiro lugar. Atrás dele, 
aparece o nome da deputada esta-
dual Joana Darc (PR), do presiden-
te da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Amazonas (Alema), Josué 
Neto (PSD), do secretário de educa-
ção Luiz Castro (Rede), do delegado 
Pericles (PSL) e do vice-governador 
Carlos Alberto (PRTB). 

 
Nome à disposição 
Sobre a pesquisa Pontual de abril, 

José Ricardo se disse agradecido com 
a lembrança do povo do seu nome, 
mas admite que esta é uma decisão 
que acontecerá somente no próximo 
ano. “O PT vai lançar candidato a pre-
feito e pretendemos, neste ano, ini-
ciar um debate sobre as questões da 
cidade, com ideias e propostas para 
subsidiar o nosso candidato a prefei-
to em 2020. Meu nome está à dispo-
sição. Por hora, a luta é pelo Estado 
do Amazonas”, disse. 

Sobretaxa pela energia solar 
da Aneel é criticada na Aleam 

A Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) enviou 
para consulta pública uma 
medida para criar uma nova 
taxa sob o valor da energia 
solar que o consumidor pro-
duz em sua residência a partir 
de painéis solares. A medida, 
para o deputado estadual Se-
rafim Corrêa (PSB), é absurda 
e pode encarecer em até 68% 
a despesa do consumidor. 

“É algo absurdo. Em Manaus, 
nos últimos 12 meses, o preço 
das placas de energia solar di-
minuiu e a possibilidade do fi-
nanciamento bancário passou a 
existir. Então, não é correto o 
que a Aneel está fazendo. O que 
a Aneel quer fazer é atender 
aos interesses das termelétri-
cas. Isso é lamentável de dizer, 

mas é a verdade”, disse Serafim. 
Segundo o líder do PSB na 

ALEAM, essa é mais uma po-
lítica do governo federal que 
vai na contramão dos interes-
ses da população e encarece as 
despesas com energia elétrica. 

“Isso vai inviabilizar o setor. 
Os bancos que estão financi-
ando os painéis solares – Basa 
e CEF (Caixa Econômica Fede-
ral) – são do Governo Fede-
ral e a Aneel também pertence 
à União. A Aneel resolveu criar 
essa sobretaxa do nada. Essa 
sobretaxa inviabiliza o negócio 
e inviabiliza, inclusive, o paga-
mento daqueles que financia-
ram (as placas solares), porque 
obviamente vão ter que pagar 
a conta de luz e a prestação”, 
avaliou o parlamentar. 

‘MEDIDA ABSURDA’ 

José Ricardo disse que o seu nome 
está à disposição do partido para 2020 
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Em busca dos holofotes da 
crise do Partido Social Cristão 
(PSL), o empresário e pré-
candidato a prefeito de Ma-

naus, Romero Reis, anunciou, nesta 
segunda-feira (21),  o seu pedido de 
desfiliação da legenda no Amazonas. 
Em release divulgado à imprensa, Ro-
mero disse que o seu grupo “conside-
ra grave a traição” do presidente do 
diretório estadual do PSL, deputado 
federal Delegado Pablo, ao presiden-
te Jair Bolsonaro. 

Romero, que tem aparecido nas 
pesquisas da iMarketing com 0,5% 
das inteções de voto em Manaus, 
informou, por meio da sua asses-
soria de imprensa, que o primeiro 
fator que motivou a sua saída do 
PSL foi a negação da direção esta-
dual em discutir a sucessão eleito-
ral de 2020. “Tentando asfixiar os 
nomes que se colocassem na dispu-
ta, enquanto todos os outros partidos 
fazem o movimento contrário, apre-
sentando e discutindo projetos com a 
sociedade”. 

Ex-major do Exército disse ainda 

DIVULGAÇÃO 

Na crise do partido com 
Bolsonaro, pré-candidato a 
prefeito anuncia saída do 
partido e chama Delegado 
Pablo de traidor  

Rachado, PSL Amazonas 
perde empresário Romero 

uso do fundo eleitoral, alinhando-
se com Luciano Bivar, e, ao mesmo 
tempo, acenando para o Presiden-
te Bolsonaro”. 

Na nota, Romero lembrou que,, 
na campanha de 2016, “foi justa-
mente um vídeo gravado por Jair 
Bolsonaro que alavancou a vo-
tação do hoje deputado federal”. 
Disse ainda que “todos acreditam 
que, sem pegar carona na campa-
nha de Bolsonaro, Pablo não teria 
sido eleito. Por isso, a gravidade da 

ação do deputado que teria troca-
do a fidelidade ao presidente pelo 
dinheiro do fundo eleitoral”. Ro-
mero não disse para qual partido 
poderá migrar.  

O presidente regional do PSL, 
deputado Delegado Pablo, disse,  
por meio da sua assessoria de im-
prensa, que prefere não se pro-
nunciar sobre esse assunto. Infor-
mou apenas que está em Brasília 
articulando reuniões de concilia-
ção do partido. 

Romero Reis (ao centro) 
disse que buscou 
discutir no partido a 
sucessão municipal, mas 
o presidente regional, 
Delegado Pablo, (à 
esquerda) não avançou 

que, mesmo que a falta de trans-
parência apontada por alguns filiados 
prejudicasse o entrosamento interno, 
a gota d’água pela desfiliação foi a pos-
tura do presidente regional da legen-
da que, segundo a nota, “ficou em cima 
do muro, aproveitando as benesses do 

Aleam cria 
comissão 
para o debate 

Os deputados Adjuto 
Afonso (PDT) e Sinésio 
Campos (PT) estão em 
fase de criação de uma 
Comissão Especial para 
dar celeridade na elabo-
ração do Plano Estadu-
al de Manejo Florestal do 
Amazonas e incentivo ao 
setor primário. A ação é 
fruto da Audiência Públi-
ca realizada na sexta (18), 
a pedido da Federação 
dos Detentores e Elabo-
radores de Manejo e En-
riquecimento Florestal e 
dos Usuários de Produtos 
da Floresta do Amazonas 
(Fedemflor). 

A audiência reuniu re-
presentantes do setor e 
autoridades ambientais, 
que buscam solução para 
entraves do segmento 
madeireiro. É preciso que 
essa Casa discuta com 
os madeireiros, encami-
nhe ao Executivo uma 
proposta, para que man-
dem uma mensagem fa-
vorecendo esses planos 
para que esse segmen-
to possa trabalhar. Isso 
gera emprego, gera renda 
e economia para esses 
municípios”, disse Adjuto. 

MANEJO FLORESTAL 
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Os trabalhadores com contas 
ativas e inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-

ço (FGTS) poderão sacar até R$ 500 
de cada conta antes do fim do ano. 
A Caixa Econômica Federal anteci-
pou o calendário de retiradas para 
não correntistas do banco. 

Os saques de até R$ 500 por conta 
do FGTS começaram na sexta-fei-
ra (18) apenas para os não corren-
tistas do banco nascidos em janeiro. 
O calendário original previa a libe-
ração gradual conforme o mês de 
nascimento do trabalhador, até que 
os nascidos em dezembro pudessem 
sacar os recursos em março de 2020. 

Ao todo 62,5 milhões de trabalha-
dores sem conta na Caixa Econômica 
Federal poderão retirar até R$ 25 bi-
lhões. Para os correntistas do banco, 
o dinheiro foi depositado automa-
ticamente ao longo do último mês 
nas contas-correntes ou de poupan-
ça abertas até 24 de julho deste ano. 
Os depósitos automáticos benefici-
aram 37 milhões de trabalhadores, 
num total de R$ 15 bilhões. 

 
Horário especial 
Assim como no saque para os 

nascidos em janeiro, a Caixa abrirá 
agências em horários especiais em 
determinados dias até todo o di-
nheiro ser liberado, no fim de de-
zembro. As agências que abrem às 
9h terão atendimento uma hora 

DIVULGAÇÃO 

Todas as retiradas 
estão liberadas até 
o fim deste ano 

Caixa antecipa saques de 

Balcão do Agronegócio já 
movimentou mais de R$ 3 mi 

O programa Balcão do 
Agronegócio realizado pela 
Agência de Desenvolvimen-
to Sustentável do Ama-
zonas (ADS) já movimen-
tou mais de R$ 3 milhões 
na economia rural do Es-
tado nos nove primeiros 
meses deste ano. O pro-
grama é responsável pela 
intermediação das nego-
ciações entre produtores 
rurais/extrativistas e con-
sumidores, privados ou go-
vernamentais. 

É por meio do Balcão do 
Agronegócio que o agricul-
tor Andreson Matheus, de 
29 anos, consegue escoar 
pelo menos seis toneladas 
de cará roxo por semana 
para um supermercado de 
Manaus. Ele e a família man-
têm a produção rural no mu-

Programa faz conexão entre o produtor rural e grandes redes de comércio privado 

DIVULGAÇÃO 

RURAL 

 Nova medida beneficia 
trabalhadores com 
contas ativas e inativas  

antes e uma hora depois. Aquelas 
que abrem às 10h iniciam o atendi-
mento com duas horas de antece-
dência. E as que abrem às 11h tam-
bém iniciam o atendimento duas 
horas antes do horário normal. 

Essas agências também abrirão 
aos sábados, das 9h às 15h (horá-
rio local), para fazer pagamentos, 
tirar dúvidas, fazer ajustes de ca-
dastro dos trabalhadores e emitir 
senha do Cartão Cidadão. A lista 
das agências com horário especi-
al de atendimento pode ser con-
sultada no site da Caixa. 

A Caixa abriu canais de atendimen-
to para que o trabalhador com conta 
do FGTS, ativa ou inativa, consulte as 
formas de retirada dos recursos. O 
trabalhador pode verificar o quanto 
tem direito na página da Caixa na in-
ternet ou por meio do aplicativo APP 
FGTS, disponível para os smartpho-
nes com sistema Android e iOS. 

 
Saque aniversário 
O saque imediato não tem relação 

com o saque aniversário que prevê a 
retirada, todos os anos, de um per-
centual dos recursos de cada conta 
do FGTS, mais um adicional fixo que 
varia conforme o saldo. Os saques re-
ferentes a 2020 começarão em abril 
e seguirão até fevereiro de 2021, con-

forme o mês de nascimento do tra-
balhador. A partir de 2021, a retirada 
ocorrerá a partir do mês de aniversá-
rio até dois meses adiante. 

A adesão ao saque aniversário é 
opcional e pode ser feita a qualquer 
momento. No entanto, o trabalha-
dor que escolher essa modalidade 
não poderá sacar o total da conta 
do FGTS em caso de demissão sem 
justa causa. O empregado conti-
nuará a receber a multa de 40% 
sobre o valor total caso seja dis-
pensado. O trabalhador pode vol-
tar à modalidade tradicional, que 
só permite o saque do FGTS em 
situações especiais, mas somente 
dois anos após a data em que in-
formarem a decisão de retorno. 

Amazonprev 
anuncia 13º dos 
aposentados 

Preço do gás 
aumenta para 
as distribuidoras 

A Fundação Amazonprev 
divulgou ontem (21) o ca-
lendário de pagamentos 
das parcelas do 13º sa-
lário dos segurados do 
Poder Executivo que rece-
bem seus vencimentos por 
meio da instituição previ-
denciária estadual. O depó-
sito da primeira parcela da 
gratificação natalina acon-
tece no dia 21 de novembro, 
para aposentados e dia 22 
para pensionistas. 

Já a complementação do 
pagamento do décimo será 
em dezembro. No dia 19 
recebem os aposentados, 
e no dia 20, os pensio-
nistas. Serão beneficiados 
mais de 33 mil servidores 
inativos/pensionistas inclu-
ídos na folha de pagamento. 

Quanto ao pagamento 
de novembro e dezem-
bro, os beneficiários terão 
os vencimentos realizados 
em conta corrente. O valor 
de novembro será pago no 
dia 3 de dezembro, aos 
aposentados e, no dia 4 de 
dezembro, para os pensio-
nistas. Já os valores de de-
zembro serão depositados 
no dia 3 de janeiro tanto 
para aposentados quanto 
para pensionistas. 

O gás de cozinha residen-
cial (GLP) aumentará 5% 
nas distribuidoras e o GLP 
industrial e comercial 3%, 
a partir da meia-noite de 
hoje (22). O anúncio foi 
feito pelo Sindicato Naci-
onal das Empresas Distri-
buidoras de Gás Liquefeito 
de Petróleo (Sindigás) em 
nota à imprensa e confir-
mado pela Petrobras. 

O preço para o consumi-
dor final poderá ser dife-
rente, pois as distribuido-
ras acrescem ao percentual 
de aumento os custos com 
mão de obra, logística, im-
postos e margem de lucro. 

“O Sindigás informa que 
suas empresas associadas 
foram comunicadas pela 
Petrobras, na tarde de 
ontem [21], sobre o aumen-
to no preço do GLP resi-
dencial (embalagens de até 
13kg) e empresarial (desti-
nado a embalagens acima 
de 13 kg). O aumento passa 
a valer a partir de hoje. 
De acordo com as infor-
mações recebidas da Pe-
trobras, o aumento do GLP 
residencial oscilará entre 
4,8% e 5,3%, e o aumento 
do GLP empresarial entre 
2,9% e 3,2%, dependendo 
do polo de suprimento”, in-
formou o Sindigás. 

CALENDÁRIO 

RESIDENCIAL 

cio. Temos essa sorte de estar 
conseguindo, então vamos levar 
para frente”, afirma o agricultor. 

 
Vantagens 
As vantagens do programa 

não param no produtor rural. 
A melhora na qualidade e no 
preço do produto regional tam-
bém geram impactos para as 
redes de iniciativa privada, ou 
para outras iniciativas do gover-
no que também se beneficiam 
da produção, como o Programa 
de Regionalização da Merenda 
Escolar (Preme). 

“É um projeto que abraça e 
dá oportunidade de escoamen-
to, pagando um bom preço ao 
produtor rural, entregando ao 
bolso dele uma renda por meio 
da agricultura familiar”, afirma o 
coordenador do Balcão do Agro-
negócio, Mario Moura. 

nicípio de Careiro da Várzea, a cerca 
de 20 quilômetros da capital. 

A balsa chega por volta das 9h no 
Porto da Ceasa, na Zona Sul de Ma-
naus. O caminhão com três tonela-
das do produto segue direto para 
o supermercado na capital. É dessa 

forma que a carga extra da produ-
ção de Andreson é aproveitada e 
garante a renda da família. 

“Para nós, está sendo bastante 
gratificante, porque antes não tínha-
mos como escoar toda a produ-
ção, mas agora temos esse benefí-

até R$ 500 do FGTS 
O novo calendário ficou  
da seguinte forma: 

• Aniversário em janeiro: 
saque a partir de 18/10  •   Aniversário em feverei-
ro e março: saque a partir 
de 25/10  •  Aniversário em abril e maio: 
saque a partir de 8/11  • Aniversário em junho e 
julho: saque a partir de 22/11  • Aniversário em agosto: 
saque a partir de 29/11  •  Aniversário em setem-
bro e outubro: saque a 
partir de 6/12  • Aniversário em novem-
bro e dezembro: saque a 
partir de 18/12 
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Valdeniza Vasques 

O novo programa habitaci-
onal que está em estudo 
por equipes técnicas do 
Ministério do Desenvolvi-

mento Regional, Ministério da Eco-
nomia, Casa Civil e Caixa Econômica 
terá foco nas populações de baixa 
renda de municípios com até 50 
mil habitantes. A nova modalidade 
prevê um sistema de “voucher”, es-
pécie de vale-crédito, para as famí-
lias com renda de até R$1,2 mil para 
a compra, reforma ou construção 
da casa própria. A previsão é que 
o programa inicie já em 2020 com 
uma verba de R$ 450 milhões.  

O grupo está empenhado à re-
formulação do Programa de Habi-
tação de Interesse Social, que terá 
novo nome, novas diretrizes e fai-
xas de renda distintas às que exis-
tem hoje no MCMV (Programa Minha 
Casa, Minha Vida). 

O valor do voucher será definido de 
acordo com a região geográfica, se-
gundo o ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Gustavo Canuto. A popu-
lação que vive em domicílios precários 
nos meios urbanos será o público alvo 
do governo. A nova modalidade de 

 Sistema de voucher 
destina recursos 
para as famílias 
comprarem, reformarem 
ou construírem a casa 

Governo quer substituir atual programa habitacional por sistema de voucher para as famílias com renda de até R$1,2 mil 

DIVULGAÇÃO 

Novo programa habitacional 
prevê sistema de voucher  

financiamento pretende substituir o 
atual programa habitacional, em que 
o governo contrata a construção de 
unidades de moradia. 

“O governo tem feito muitos cálcu-
los nos últimos meses e, na avalia-
ção deles, está sendo difícil manter 
esse programa. 100% do financia-
mento vem do orçamento da União. 
A partir do momento que o governo 
contingencia recursos, é muito difícil 
que continue a investir nesse tipo de 
habitação”, explica o diretor da Co-
missão de Indústria Imobiliária da As-
sociação das Empresas do Mercado 

Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), 
Henrique Jorge Medina Neto. 

Para Medina, no entanto, iniciati-
vas habitacionais como o Faixa 1 do 
Minha Casa, Minha Vida - que já con-
templa famílias com renda de até 
R$1,8 mil - não devem acabar. “O 
Faixa 1 é um programa interessante 
com cunho social e econômico muito 
grande que gera bastante empre-
go para trabalhadores da constru-
ção civil. E o governo consegue ofere-
cer habitação digna a populações de 
baixa renda”, defende o diretor. 

“No entendimento do setor, essas 

duas modalidades são complemen-
tares. O sistema de voucher pode ser 
interessante, mas nunca pode acon-
tecer sozinho. O voucher pode vir a 
complementar em regiões mais re-
motas do Amazonas onde não tem vi-
abilidade de construir o Faixa 1 com o 
preço disponibilizado”, exemplifica. 

O valor médio do voucher não 
foi definido pelo governo. Segun-
do o ministro Canuto, fatores como 
dificuldades logísticas em regiões 
como a Amazônia podem encarecer 
o custo do vale-crédito. “A gente não 
vai enganar a família dando um vou-

cher que ela não consiga construir”, 
disse o ministro. “Se lá (na Amazô-
nia) custar o dobro do voucher (do 
Estado) de São Paulo, que seja. Vão 
ser mais caras? Provavelmente, sim. 
Mas não por isso deixarão de ser fei-
tas”, afirmou Canuto à imprensa. 

O Faixa 1 contempla a construção 
de unidades habitacionais com valo-
res que variam de acordo com muní-
cipio. Em Manaus, o valor de financia-
mento de uma unidade que o governo 
paga é R$ 82 mil, de acordo com Me-
dina. Na modalidade vigente, o incor-
porador constrói a unidade habitaci-
onal para o governo que, por meio de 
parcerias, doa as casas por um paga-
mento simbólico que vai até 0,30% de 
um salário mínimo. 

Já o novo programa habitacional 
ainda está em fase de elaboração, 
com aspectos operacionais como 
repasse do dinheiro do voucher e 
fiscalização de recursos sendo es-
tudados pela equipe do governo. A 
previsão do ministro Gustavo Canu-
to é que a seleção das famílias a 
serem beneficiadas comece no pri-
meiro semestre de 2020. 

 
Municípios  
Pelas informações iniciais anunci-

adas, o novo programa habitacional, 
tem o foco nos municípios com popu-
lação de até 50 mil habitantes e traz 
entre os recursos a possibilidade de 
o cliente comprar, construir e até re-
formar a própria casa, isso de acor-
do com o tipo de voucher necessário 
para cada situação.  

O objetivo é assegurar que os re-
cursos públicos, Orçamento Geral da 
União, sejam aplicados de forma mais 
eficiente para garantir moradia digna 
às famílias que mais precisam, as de 
baixa renda e em regiões com maior 
déficit habitacional. O novo progra-
ma atenderá às famílias que não têm 
condições de acessar um financia-
mento e as que precisam de auxílio.  
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Dia a dia
diadia@emtempo.com.br  | Ana Luiza Santos

Izaías Godinho 
e Josemar Antunes

 

A guerra entre facções 
tem deixado um ras-
tro de sangue na Zona 
Norte de Manaus. So-

mente ontem (21), quatro ho-
mens foram assassinados na 
invasão Monte Horebe, locali-
zada no Conjunto Residencial 
Viver Melhor 2, bairro Lago Azul. 
O Em Tempo contabilizou que, 
apenas em outubro, mais de 
dez mortes foram registradas no 
local. A polícia atribui as exe-
cuções à briga entre as facções 
criminosas Família do Norte 
(FDN) e Comando Vermelho 
(CV), que disputam o domínio de  
territórios na invasão. 

Por volta de 3h30, Wendel 
Santana da Silva, de 20 anos, 
foi executado com nove tiros de 
fuzil, em frente ao apartamento 
onde morava, localizado na rua 
Jamandi, no conjunto Viver Me-
lhor. Segundo o sargento Heber, 
da 26ª Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom), a guarnição 
foi acionada por meio de uma 
denúncia anônima, porque es-
taria ocorrendo um tiroteio nas 
proximidades do conjunto. 

De acordo com o sargento, o 
rapaz já estava morto quando os 
policiais chegaram. A autoridade 
policial acrescentou que ele foi 
abordado por três homens ar-
mados com fuzil e pistola e foi 
alvejado com três tiros no rosto, 
quatro no peito e dois nos om-
bros. As cápsulas de munições 
encontradas junto ao corpo são 
de fuzil calibre 762, considerado 
uma arma de guerra. 

Moradores do conjunto afir-
maram que os pistoleiros são 
membros da facção crimino-
sa Comando Vermelho (CV). Já 
Wendel era integrante da Famí-
lia do Norte (FDN).  

Homicídios foram 
registrados ontem 
(21). Polícia acredita 
que crimes estão 
relacionados à guerra 
entre facções. 

Homicídios de 
Wendel e 
Jhon foram 
os primeiros 
registrados 
ontem (21) 

O corpo  de um homem, ainda não identificado, estava dentro de um buraco com dois metros de profundidade  

Assassinato de ‘Loirinho’ foi o terceiro registrado na invasão ontem 

JOSEMAR ANTUNES 

Daniel Landazuri 

Izaías Godinho 

Quatro homens são fuzilados  

da invasão Monte Horebe, Ales-
sandro Tiago de Jesus dos Santos, 
de 23 anos, conhecido como “Loi-
rinho”, foi assassinado com qua-
tro tiros no rosto. Conforme os 
policiais da 26ª Cicom, ele foi atin-
gido no rosto com um tiro de fuzil 
e outros três disparos de pistola.  

“Fomos acionados por meio 
de uma denúncia anônima por 
volta das 7h, mas o crime, 
conforme testemunhas, aconte-
ceu às 3h. Os tiros estoura-
ram a cabeça dele”, informou 
um policial da 26ª Companhia 
Interativa Comunitária (Cicom), 
que pediu para não ter o  
nome divulgado. 

Uma moradora da invasão re-
latou à reportagem que seis 
homens encapuzados levaram 
‘Loirinho’ até a casa onde seu 
corpo foi encontrado e efetua-
ram os disparos. “Ele não mo-
rava aqui. Ele foi trazido para 

velmente outros dois corpos 
estão no local. As buscas vão  
continuar”, relatou um PM. 

Os corpos foram removidos e 
encaminhados para o Instituto 
Médico Legal (IML) e a Delega-
cia Especializada em Homicídios 
e Sequestros (DEHS) deve inves-
tigar a autoria dos homicídios. 
Pelas características dos crimes, 
a polícia acredita que os crimes 
estão relacionados.  

 
Operações 
Por meio de nota, a Secre-

taria de Estado de Seguran-
ça Pública (SSP-AM) informou 
que já realizou duas operações 
na área da invasão ao longo 
do mês de outubro, como a 
Cruzada Norte, que desmontou 
uma área utilizada para ‘Tribu-
nal do Crime” e prendeu sete 
pessoas suspeitas de envolvi-
mento em homicídios na região. 
O órgão informou também que, 
atualmente, a Polícia Militar re-
força a presença na área com 
as Rondas Ostensivas Cândido  
Mariano (Rocam).  

ser morto dentro da invasão”, 
contou a moradora que, por 
medo de represália, preferiu não  
se identificar. 

Na tarde de ontem, o corpo 
de um homem, ainda não iden-
tificado, foi encontrado en-
terrado em uma cova den-
tro da invasão Monte Horebe. 
As buscas começaram após 
a equipe da Companhia In-
dependente de Policiamento 
com cães (CIPCães) receber 
uma denúncia anônima, por  
volta das 13h. 

De acordo com policiais da 
26ª Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom), que estive-
ram no local, o corpo não esta-
va em estado de decomposição. 
Há suspeitas que outros dois 
corpos podem estar enterrados 
na localidade. O Corpo de Bom-
beiros do Amazonas (CBMAM) 
foi acionado e contribuiu com  
a busca do corpo. 

“A cadela Fiona nos aju-
dou a localizar o corpo. Ela 
apontou para um lado, esca-
vamos e encontramos. Possi-

 
Crimes relacionados 
Também na invasão, Jhon 

Keven Ferreira Alves, de 20 anos, 
foi morto com vários tiros de pis-
tola e fuzil na madrugada desta 
segunda-feira, por integrantes 
do Comando Vermelho. A espo-
sa de Jhon disse ao Em Tempo 
que ele estava dentro de casa 
quando foi arrastado à força 
e, em seguida, foi morto por 
aproximadamente três ou qua-
tro homens. A polícia informou 
que o jovem era envolvido com 
o tráfico de drogas e também  
era integrante da FDN.  

Durante a madrugada, na rua 7 

no Monte Horebe  

Sem título-1   9 21/10/2019   21:21:15



Manaus, terça-feira, 22 de outubro de 2019

Dia a dia10

Aplicativo reduz em 63% número 
de ocorrências em Manaus 

A 99, empresa de transporte 
por aplicativo que integra a glo-
bal DiDi Chuxing, reduziu a quanti-
dade de ocorrências na platafor-
ma em 63% na cidade de Manaus 
no último ano. O resultado acon-
teceu depois de um grande in-
vestimento em segurança reali-
zado pela empresa, como o uso de 
tecnologia, inteligência artificial e 
ampliação da área exclusiva para 
esses casos focada na preven-
ção, proteção e no atendimento 
de todos os usuários, sejam eles 
motoristas ou passageiros. 

A plataforma deu início no últi-
mo ano a uma estratégia de se-
gurança para cada momento da 
viagem. O pacote de serviços in-
clui bloqueio automático de cha-
madas perigosas, compartilha-
mento de rota, alertas de zonas 
de risco, rastreador de comentá-
rios contra assédios, central de 
atendimento exclusivo para situ-

ações de emergências e, mais re-
centemente, instalação de câme-
ras nos carros. 

As câmeras são conectadas à 
Central de Segurança da 99, que 
funciona 24 horas por dia, moni-
torando possíveis incidentes em 
corridas, por meio de alertas ge-
rados pelos usuários: motoristas, 
ao acionarem o botão integrado à 
câmera; e passageiros, ao aciona-
rem o botão de segurança dispo-
nível no app. 

“Por trás de todas as corri-
das, estão algumas ferramentas 
de tecnologia e recursos huma-
nos que as pessoas não veem, 
mas estão impedindo ocorrên-
cias antes que elas aconteçam. 
O resultado é positivo, mas en-
tendemos que o trabalho de se-
gurança nunca está concluído, 
sempre haverá espaço para me-
lhorar”, afirma Thiago Hipólito, Di-
retor de Segurança da 99.  

SEGURANÇA 

Ações de segurança do app diminuíram os casos de violência na plataforma 

DIVULGAÇÃO 

Os aeroportos dos municí-
pios de Eirunepé, Coari e 
Tefé, no interior do Ama-

zonas, ficarão fechados para pou-
sos e decolagens devido a obras 
nos aeroportos, segundo informou 
a companhia aérea MAP, que opera 
voos nos três municípios. A sus-
pensão começou ontem (21) e deve 
durar dois meses. 

A empresa é a única que faz linha 
comercial para o interior do Amazo-

Aeroportos de Coari, Tefé 
e Eirunepé suspenderam 
pousos e decolagens 
nesta segunda-feira (21) 
devido a obras. 

Pousos e decolagens ficarão suspensos durante dois meses. Previsão é que sejam reabertos no dia 20 de dezembro 

DIVULGAÇÃO 

Três aeroportos do AM 
fecharão por dois meses 

nas. A previsão é que os aeropor-
tos sejam reabertos até o dia 20 
de dezembro, ou seja, os pousos e 
decolagens ficarão suspensos du-
rante esse período. 

A interrupção nos voos e a de-
mora na conclusão das obras foram 
criticadas nesta segunda-feira pelo 
deputado estadual Fausto Jr. (PV). 
Segundo o parlamentar, é inadmis-
sível que um aeroporto fique fe-
chado por dois meses, comprome-
tendo a circulação de passageiros 
e de mercadorias, como remédios, 
alimentos e dinheiro. 

“A reforma desses aeroportos é 
responsabilidade das prefeituras. 
Muitas das obras são executadas 
mediante convênio com o gover-
no Federal”, explicou Fausto. “Sem 
aeroportos, como vamos trans-

portar doentes em estado grave 
ou receber remédios perecíveis?”, 
indagou o deputado. 

Fausto Jr. alertou para o caso 
do município de Eirunepé, onde 
o aeroporto facilita a chegada de 
remédios e o transporte de paci-
entes para hospitais em Manaus. 
“Uma viagem de barco entre Eiru-
nepé e Manaus demora mais de 
uma semana. Algumas vítimas de 
acidentes de trânsito não aguen-
tam uma viagem tão demorada”, 
acrescentou Fausto Jr. 

O deputado reconhece a neces-
sidade de obras nos aeroportos, 
indispensáveis para garantir mais 
segurança à aviação, porém pediu 
que os serviços sejam feitos com 
mais rapidez para evitar transtor-
nos à população. 
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Canal 1

TV Tudo

Bate – Rebate

Mudanças administrativas levam Rede TV! a enfrentar fase muito difícil 

Por: Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Assim como a Band fez há alguns 
anos e até hoje paga por isso, a di-
reção da Rede TV! também contra-
tou os serviços de uma consultoria 
para prestar auxílio nos assuntos ad-

ministrativos. 
Complicado discutir questões téc-

nicas, porém algumas das decisões 
que estão sendo tomadas terão re-
flexo inevitável na sua produção. 

O quadro de trabalho, já bastan-
te reduzido ao longo desses últi-
mos meses, ficará ainda mais limi-
tado com o corte das horas extras, 
expediente que até agora foi utiliza-

do para compensar as inúmeras per-
das e até mesmo completar os ga-
nhos da maioria. Difícil saber como 
será daqui em diante. 

O ambiente interno é de total inse-

gurança e insatisfação. E embora não 
se possa imaginar nada diferente, só 
resta torcer para que nada disso ter-
mine em novos loteamentos de ho-
rários. 

Especiais da Record 
A Record praticamente definiu sua 

programação de fim de ano. 
O especial de Michael Bublé foi 

marcado para o dia 13 de dezembro; “O 
Figurante”, com Eri Johnson, 18; “Fa-
mília Record”, 17 e 19; “Retrospectiva 
dos Famosos”, 25; “Retrospectiva do 
Jornalismo”, 26, e musical sobre Elvis 
Presley, 28. 

 
Mensagem 

Mais de 300 profissionais, entre 
diretores, produtores, cenógrafos, fi-
gurinistas e fotógrafos contribuíram 
para as gravações da tradicional men-
sagem de fim de ano da Globo, no sá-
bado e domingo. 

Lançamento previsto para o “Fan-
tástico”, em novembro. 

(Marco Luque, Paolla Oliveira e Ca-
sagrande nos bastidores de grava-
ção / Crédito Reginaldo Teixeira/TV 
Globo)    

 
Contratada 

A modelo brasileira Suzy Cortes, 
campeã da primeira edição do Miss 
Bumbum World, foi contratada pelo 
Unicable, canal da Televisa. 

Estreia em janeiro em um novo pro-
grama de variedades, que vai misturar 

de tudo um pouco, desde música até 
esporte, com brincadeiras no palco – 
“serei a Sabrina de lá”, diz Susy. 

 
Clipe 

Pedro Carvalho, Abel em “A Dona do 
Pedaço”, e a atriz e passista Camila 
Silva gravaram o clipe da música “Bom 
Bom”, da banda “Loosetanos”. 

Lançamento na noite desta terça-
feira, no bar Senhor Capitão, Rio de 
Janeiro. 

 
E tem outra 
Sobre o caso com a transexual Brit-

ney (Glamour Garcia) na novela, Pedro 
Carvalho afirma que “todos somos 
seres humanos e as diferenças dos 
outros são qualidades”. 

Para compor o personagem, ele se 
inspirou no confeiteiro Marco Borges, 
do “Big Brother” de Portugal. 

 
Terceira temporada 

As gravações da terceira temporada 
de “Aeroporto: Área Restrita” foram 
concluídas. Desta vez, a série docu-
mental vai mostrar o processo de in-
teligência dos órgãos de segurança e 
combate ao crime dos aeroportos de 
Guarulhos (SP), Galeão (RJ) e Confins 
(MG). 

Mas ainda não há nenhuma 
informação sobre uma próxima. 

 
Definições 

Em “Gênesis”, próxima bíblica 
da Record, com sua escalação 
praticamente concluída, Rafa-
ela Sampaio e Bruno Guedes 
foram escolhidos para os pa-
péis de Naamá e Noé na fase 
jovem. 

Depois serão vividos por Cás-
sia Linhares e Oscar Magrini. 

 
Cinema 

Eduardo Moscovis – Melhor 
Ator, Carol Castro – Melhor 
Atriz Coadjuvante, André Mat-
tos – Melhor Ator Coadjuvan-
te e Gustavo Hadba – Melhor 
Fotografia, foram premiados no 
Los Angeles Brazilian Film Fes-
tival. 

Todos por “Veneza”, do Mi-
guel Falabella. 

 
Chegando 

Ângela Vieira será a novida-
de dos próximos capítulos de 
“Bom Sucesso” na Globo. 

No dia 4, ela surgirá como 
Vera, mãe de Eugênia (Helena 
Fernandes) e nova responsável 
pela área de marketing da edi-
tora Prado Monteiro.Globo) 

Quando aqui se diz que Eduar-
do Costa é o “viagra” da au-
diência, não é exagero... 

 
... O cantor ajudou o “Domingo 

Legal”, anteontem, a bater 
o “Esporte Espetacular” e 
“Escolinha”... 

 
... O programa de Celso Portiol-

li, porém, perdeu fôlego no 
duelo contra a “Temperatu-
ra Máxima”... 

 
... E daí a razão do empate em 

11 pontos na grande São 
Paulo.      

 
A Record está adaptando tudo 

o que pode para evitar des-
locamentos frequentes do 
elenco de “Amor sem Igual” 
para São Paulo... 

 

 ... Como objetivo, economizar 
ao máximo e concentrar as 
ações no Rio de Janeiro... 

 
... Porém, haverá, sim, algumas 

gravações em São Paulo.   
 
No “Provocações” da Cultura, 

nesta terça-feira, Marcelo 
Tas pergunta para Bruno 
Mazzeo quem é a pessoa 
“mais sem graça do Brasil”... 

 
... ”Tem um ministro do Bolso-

naro que se mete a engra-
çadão que vai desistir de 
entrar para a ‘Escolinha do 
Professor Raimundo’”, diz 
Bruno, que dá nome duran-
te a entrevista. 

 
A Globo anunciou que o “Só 

Toca Top” terá uma versão 
especial no verão... 

 
... Exibição em janeiro, apresen-

tação de Ludmilla e Mu-
muzinho, com gravações no 
Alto da Glória... 

 
... O programa, em temporada 

normal, é realizado nos es-
túdios de São Paulo. 

 
C´est fini 
 
Juan Alba gravou ontem suas 

primeiras cenas como Ra-
miro, em “Amor sem Igual”. 

 
O personagem é pai de Tobias 

(Thiago Rodrigues) e dono 
de uma agência esportiva 
que será um dos núcleos 
centrais da novela. 

  
Então é isso. Mas amanhã tem 

mais. Tchau. 

O programa, uma coprodução com 
a Moonshot Pictures, tem estreia pre-
vista para janeiro no Discovery. 

 
Da mesma forma 

O programa “Aeroporto: Área Res-

trita”, autorizado pela Discovery, tam-
bém teve uma temporada exibida 
pela Record, com apresentação de 
César Filho. Um trabalho muito bem 
cuidado e com resultados de audiên-
cia dos mais interessados. 

(CRÉDITO RAQUEL CUNHA / GLOBO) 
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Alex Rodrigues - Agência Brasil 

 

Um avião monomotor caiu em 
um bairro residencial de Belo 
Horizonte (MG), na manhã 

de ontem (21). Segundo o Corpo de 
Bombeiros, três pessoas morreram 
na queda da aeronave, que tinha 
acabado de decolar do Aeroporto 
Carlos Prates. Outras três pessoas 
ficaram feridas em virtude do aci-
dente e foram levadas em estado 
grave para o hospital com grande 
parte do corpo queimado.

O Cirrus SR20 prefixo PR-ETJ – fa-
bricado em 2007 - foi adquirido em 
julho deste ano por Srrael Campras dos 
Santos. Até então, a aeronave perten-
cia à empresa Helicon Táxi Ltda Aéreo, 
sediada em Colombo, no Paraná, cujos 

Outras três vítimas ficaram 
feridas e foram levadas 
em estado grave para o 
hospital com grande parte 
do corpo queimado 

O aparelho caiu em 
uma área residencial 
do bairro Caiçara, na 
região Noroeste da 
capital mineira 

REUTERS 

Avião cai em bairro de Belo 
Horizonte e mata três pessoas 

gem ainda não conseguiu contato com 
Campras. O avião estava em situação 
de aeronavegabilidade normal. 

O aparelho caiu em uma área resi-
dencial do bairro Caiçara, na região No-
roeste da capital mineira, perto das 9h. 
Os mortos, segundo o Corpo de Bom-
beiros, são um ocupante do avião; uma 

pessoa que estava dentro de um dos 
três veículos atingidos em solo pela 
aeronave e, possivelmente, um pedes-
tre que passava pelo local no momen-
to do acidente. 

Os nomes dos mortos e dos feridos 
não foram divulgados. 

Moradora de uma casa a poucos 

representantes informaram à Agência 
Brasil que o monomotor estava em 
condições regulares de uso. A reporta-

metros do local onde o avião caiu, no 
cruzamento das ruas Rosinha Sigaud 
com Minerva, Célia Abadia Boy con-
tou que ouviu um barulho muito forte, 
semelhante a uma explosão, e correu 
para a janela. 

“Da minha casa dá para ver o local 
onde o avião caiu. A primeira coisa 
que eu vi foi o avião e carros pe-
gando fogo. E, então, vi pessoas cor-
rendo, gritando e uma delas estava 
em chamas. Nós que moramos na 
rota dos aviões do aeroporto, vive-
mos com medo”, narrou Célia. 

  
Outro caso 
Este é o segundo acidente do tipo 

registrado este ano no bairro Caiçara. 
Em abril, um monomotor modelo So-
cata ST-10 Diplomate caiu sobre a rua 
Minerva, matando o piloto, o médico 
Francisco Fabiano Gontijo, 47 anos, e 
um instrutor de voo. 

Segundo a Agência Nacional de Avi-
ação Civil (Anac) informou, na época, a 
aeronave estava voando com a Inspe-
ção Anual de Manutenção (IAM) venci-
da. Obrigatório, esse documento deve 
ser renovado anualmente. 

Exército vai reforçar ações 
em praias atingidas por óleo 

O presidente em exercício, Hamilton 
Mourão, disse ontem (21) que militares do 
Exército vão reforçar as ações de limpe-
za das praias atingidas por óleo no litoral 
do Nordeste. De acordo com Mourão, um 
grupo de cerca de 5 mil militares, da 10ª 
Brigada de Infantaria Motorizada do Exér-
cito, em Recife (PE), começará a trabalhar 
na limpeza das praias a partir desta se-
gunda-feira. “Fora os equipamentos que 
estão sendo distribuídos à Defesa Civil 
dos estados e municípios”, disse ele a jor-
nalistas depois de reunião no Ministério 
da Defesa sobre o vazamento. 

O presidente em exercício informou 
que o ministro da Defesa, Fernando Aze-
vedo e Silva, vai a Recife e também se en-
contrará hoje (22) com os governadores 
da Bahia, Rui Costa, e de Sergipe, Belival-
do Chagas Silva, para organizar os esfor-

ços de limpeza das praias e que o ma-
terial recolhido está sendo enviado para 
fábricas de cimento que utilizam o óleo na 
linha de produção. “A coisa vai sendo or-
ganizada”, disse. 

Mourão disse que o governo trabalha 
com a hipótese de que o derramamento 
de óleo tenha ocorrido na região maríti-
ma próxima ao litoral do Rio Grande do 
Norte. “Todos os sistemas de inteligên-
cia estão trabalhando para tentar chegar 
à conclusão de onde partiu esse óleo. A 
área a gente já sabe, no bico do Rio Gran-
de do Norte, antes de fazer a curva para 
o norte do Brasil. Pelo trânsito das cor-
rentes marinhas, se acredita que dali teria 
saído esse óleo. Aí agora é cruzar dados”, 
disse Mourão, que destacou, ainda, que o 
governo não demorou em dar resposta ao 
desastre ambiental. 

DECISÃO 

Mourão disse que o governo não demorou em dar resposta ao desastre ambiental 

REUTERS 

Sem título-2   13 21/10/2019   21:41:46



Manaus, terça-feira, 22 de outubro de 2019

Mundo14

Mundo 
redacao@emtempo.com.br  |  Daniel Landazuri

Cresce suspeita de fraude 
nas eleições da Bolívia 

A suspeita de fraude nos 
resultados eleitorais a favor 
do presidente Evo Mora-
les se intensificou na Bolí-
via e na comunidade inter-
nacional ontem (21). Muitos 
bolivianos participaram de 
vigílias em torno de algu-
mas sedes regionais dos tri-
bunais eleitorais, que ainda 
não confirmaram se haverá 
um segundo turno. 

Sem os dados dos votos 
das áreas rurais e do exte-
rior, com os quais Morales 
conta para vencer no pri-
meiro turno, o Órgão Elei-
toral Plurinacional (OEP) 
não havia atualizado até o 
início da tarde os resulta-

dos preliminares. 
Para ser eleito em pri-

meiro turno, Morales pre-
cisa conseguir mais de 
50% dos votos válidos 
ou, pelo menos, 40% e 
dez pontos percentuais de 
vantagem contra o segun-
do colocado. 

Candidato presidencial da 
oposição, Mesa denunciou 
ontem [segunda-feira] a su-
posta intenção de Morales 
de “manipular” o resulta-
do das eleições. “O gover-
no está tentando, através do 
Tribunal Supremo Eleitoral, 
eliminar o caminho para o 
segundo turno”, afirmou em 
coletiva de imprensa. 

VOTOS 

Apoiadores do candidato da oposição protestaram em La Paz  

REUTERS 

Primeiro-ministro desiste 
de formar governo em Israel 

Benjamin Netanyahu, pri-
meiro-ministro de Israel, afir-
mou ontem (21) que não 
conseguiu formar um bloco 
majoritário e que pediu ao 
presidente, Reuven Rivlin, 
para que chame outro líder 
parlamentar para negociar a 
formação de um governo. 

O prazo final para apresentar 
uma coalizão é amanhã (23), 
mas Netanyahu já informou o 
presidente de sua decisão. 

O presidente Rivlin decla-
rou que pretende pedir a 
Benny Gantz, do partido Azul 
e Branco, para que ele tente 
formar um grupo majoritário. 

Gantz terá 28 dias para for-

NEGOCIAÇÕES 

mar uma coalizão. Se essa ten-
tativa também falhar, a tare-
fa pode ser então empreendida 
por qualquer parlamentar que 
tiver apoio de 61 membros do 
Parlamento. 

Se nenhum líder se dispuser, 
serão convocadas novas elei-
ções – seriam as terceiras em 
menos de um ano. 

As segundas eleições, que 
aconteceram em setembro, ter-
minaram sem maioria absoluta 
nem ao Likud, partido de Ne-
tanyahu, nem ao Azul e Branco, 
de Gantz. Os dois lados chega-
ram a ensaiar uma aproximação 
para evitar novo impasse e um 
terceiro processo eleitoral. 

O número de mortos nos 
protestos ocorridos du-
rante o último fim de se-
mana no Chile subiu para 

11 pessoas, informaram autorida-
des, ontem (21), após um recru-
descimento da violência e do van-
dalismo na capital que levou o 
presidente Sebastián Piñera a de-
clarar que o país está em guerra 
contra um inimigo poderoso. 

Apesar de seu clamor por um di-
álogo para se chegar a acordos a 
respeito das demandas feitas nas 
manifestações, saques e barrica-
das continuaram na madrugada de 
ontem  [segunda-feira], em que vi-
gorou um toque de recolher que 
levou militares e veículos blindados 
às ruas de várias cidades do país. 

Moradores da capital retoma-
ram a rotina parcialmente nesta 
segunda-feira, mas com restri-
ções nos serviços de transportes 
e no comércio, em meio aos vestí-
gios das barricadas, que deixaram 
danos numerosos. 

Grandes filas se formaram dian-
te de postos de combustível, assim 
como em supermercados, mas al-
guns mercados municipais opera-
vam normalmente. 

As manifestações se replicaram 
em várias outras cidades chilenas, 
como Valparaíso e La Serena, onde 
também se impôs o controle militar. 

“Estamos em guerra contra um 
inimigo poderoso, implacável, que 
não respeita nada nem ninguém, 
que está disposto a usar a violência 
e a delinquência sem nenhum limi-
te, inclusive quando significa perda 

O presidente Sebastián 
Piñera declarou que o 
país está em guerra 
contra um inimigo 
poderoso. 

Manifestante com bandeira chilena caminha na direção de soldados chilenos durante protesto 

REUTERS 

Protestos no Chile 
deixam 11 mortos 

de vidas humanas”, disse Piñera na 
noite de domingo, em referência 
aos atos de vandalismo. 

O general Javier Iturriaga, encar-
regado de vigiar a capital durante o 
estado de emergência e dotado do 
poder de restringir a liberdade de 
movimento dos cidadãos, disse taxa-
tivamente nesta segunda-feira que 
não está em guerra com ninguém. 

“Sou um homem feliz. A verdade é 
que não estou em guerra com nin-
guém”, disse, ao ser indagado em 
uma coletiva de imprensa na qual 
informou a abertura parcial do co-
mércio e dos serviços. 

A governadora da região metro-
politana de Santiago, Karla Rubilar, 
confirmou que, até o momento, há 
11 mortos na região em consequên-
cia dos incidentes do fim de sema-
na, três vítimas fatais no sábado e 
oito no domingo. 

Em Santiago, as autoridades de 
transporte disponibilizaram mais 
ônibus e reabriram parcialmente o 
metrô após a interrupção total do 
final de semana. A maioria das es-
colas e universidades estava fe-
chada, e várias empresas autoriza-
ram seus funcionários a ficarem em 
casa nesta segunda-feira. 

A capital do Chile, um país citado 
como exemplo de estabilidade eco-
nômica e política na América Latina, 
não era submetida a um toque de 
recolher há mais de 30 anos, quan-
do ainda vigorava a ditadura do ge-
neral Augusto Pinochet. 

A alta comissária das Nações Uni-
das para os Direitos Humanos, a ex-
presidente chilena Michelle Bache-
let, pediu, na segunda-feira, a aber-
tura de uma investigação indepen-
dente sobre as mortes. 

Em um comunicado emitido por 
seu gabinete em Genebra, Bachelet 
fez um apelo por diálogo imediato 
entre as partes para deter a “retó-
rica inflamatória”. 

“É essencial que todos os atos 

que tenham provocado lesões e 
morte, tanto por parte das autorida-
des como dos manifestantes, sejam 
submetidos a investigações inde-
pendentes, imparciais e transparen-
tes”, disse Bachelet, que foi presi-
dente do Chile por dois mandatos. 

 
Desigualdade 
No Chile, o acesso à saúde e à 

educação é praticamente privado, 
a desigualdade social é elevada, os 
valores das pensões estão reduzi-
dos e os preços dos serviços bási-
cos estão em alta. 

O balanço da revolta social é 
sem precedentes desde o retor-
no da democracia ao Chile, em 
1990. Protestos liderados por es-
tudantes contrários a um aumen-
to de tarifa no transporte público 
começaram duas semanas atrás, 
porém se tornaram mais violentos 
na sexta-feira (18). Piñera rever-
teu a medida e declarou um esta-
do de emergência. 

No entanto, a medida não acal-
mou os manifestantes, que não 
têm um líder definido, e conti-
nuaram nas ruas com gritos de 
“basta de abusos” e com o lema 
“Chile acordou”. 

Até o momento, o movimento 
aparece como uma crítica gene-
ralizada a um sistema econômico 
neoliberal que, por trás do êxito 
aparente dos índices macroeconô-
micos, esconde um profundo des-
contentamento social. 

 
Voos  
Os protestos afetaram os voos 

com partida e chegada ao aeropor-
to internacional da capital chilena. 
A Latam anunciou o cancelamento 
de todos os seus voos com origem 
em Santiago entre as 19h de domin-
go e às 10h de segunda. 

Ontem, voos de Guarulhos, na 
Grande São Paulo, para Santiago so-
freram atrasos e um foi cancelado. 

Netanyahu não conseguiu formar um bloco majoritário  

DIVULGAÇÃO 
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ARQUIVO OTONI MESQUISA / DIVULGAÇÃO MANAUSCULT  

Integrando a programação especi-
al do aniversário de 350 anos de 
Manaus, a Prefeitura de Manaus 
estreará hoje, às 17h, a exposição 

“Manaus 350”, que reunirá obras do 
artista visual e historiador amazonen-
se Otoni Mesquita. A mostra estará 
instalada no Complexo Turístico Ponta 
Negra, na Zona Oeste da capital. 

A exposição, com curadoria, pesqui-
sa e intervenção artística de Otoni 
Mesquita, retratará, em 75 imagens, 
pontos turísticos e históricos, além de 
visões particulares do artista sobre 
Manaus durante os séculos 18, 19 e 20, 
proporcionando ao público a possibi-
lidade de rever lugares antes de suas 
transformações ao longo dos anos. 

“Eu acredito que esta exposição em 
grande parte é uma história afetiva 
sobre a cidade de Manaus. São recor-
tes de uma Manaus que muitos não 
conhecem, uma amostra de imagens 
dos séculos 18, 19 e 20”, pontuou Otoni. 

A exposição ficará localizada no es-
tacionamento do calçadão da Ponta 
Negra, próximo à feira de artesana-
to, por tempo indeterminado, e con-
tará, também, com imagens do acervo 
da Secretaria Municipal de Comunica-
ção (Semcom). A área em volta da ex-
posição, com o mirante com vista ao 
Rio Negro, enaltece uma das principais 
inspirações do artista em algumas de 
suas obras. 

“Parte das imagens escolhidas do 
meu acervo são gravuras e fotografias. 
Algumas eu descolori, colocando-as 
em preto e branco, e outras eu colori-
zei, dando um céu mais vivo, o céu de 
Manaus, que é contemporâneo, tem 

  LEONARDO LEÃO/MANAUSCULT  

A pesquisa da 
exposição foi feita 
por Otoni Mesquita 

 A exposição retratará, em 75 imagens, pontos 
turísticos e históricos, além de visões particulares do 
artista sobre Manaus durante os séculos 18, 19 e 20 Exposição 

 Klinger Junior deve abrir a programação da festa na  quarta-feira  (23) 

Klinger Junior é o novo artista 
da programação do Boi Manaus 

Com 197 pontos, o cantor 
Klinger Junior foi seleciona-
do como o novo artista a in-
tegrar a programação do Boi 
Manaus 2019, evento da Pre-
feitura de Manaus que cele-
bra tradicionalmente o aniver-
sário da cidade. A audição dos 
candidatos à vaga aconteceu 
no domingo (20), no StarMusic 
Studio, Petrópolis, Zona Sul de 

Manaus. 
Dos sete artistas seleciona-

dos, por meio de portfólio na 
primeira fase do processo, seis 
compareceram à seletiva, em 
que cada candidato teve direi-
to a 20 minutos para apresen-
tar duas músicas, acompanha-
dos de uma mesma banda-
base, além de poder ouvir os 
comentários e observações do 

corpo de jurados. 
O critério analisado pelos ju-

rados foi de técnica vocal, 
onde cada um dos quatros ju-
rados poderia dar a pontu-
ação máxima de 50 pontos, 
em dinâmica acordada com a 
Comissão de Artistas do Boi 
Manaus. Em ordem de classi-
ficação, os artistas Klinger Ju-
nior, Vanessa Alfaia e Cézar 

COMEMORAÇÃO   

sua característica e que vai ser um ele-
mento que vai aparecer com muita 
frequência nas obras”, ressaltou Mes-
quita. 

 
Programação 
Na semana do aniversário da cida-

de, várias atividades serão realizadas. 
A cidade já está vestida com as cores 
da campanha que traz em suas peças 
personagens com histórias marcantes 
sobre a capital. 

Além da exposição, no dia 24, as 
casas 69 e 77, que figuram entre as re-
sidências mais antigas da cidade, lo-
calizadas na rua Bernardo Ramos, no 
Centro Histórico, passarão a abrigar o 
Centro Cultural Óscar Ramos, uma ho-
menagem ao grande artista amazo-
nense morto em junho deste ano. 

Ainda dentro da programação, ha-
verá a histórica apresentação do “Hino 
de Manaus”, tocado pela camerata da 
Universidade do Estado do Amazonas 
(UEA), em frente ao Paço Municipal, 
que hoje abriga o Museu da Cidade. 

A composição de Nicolino Mila-
no e Thaumaturgo Sotero Vaz, da-

Pinheiro foram os melho-
res pontuados. O artista com 
a maior somatória ocupa a 
única vaga aberta para a 
programação. Todos os can-
didatos que participaram da 
seletiva podem solicitar sua 

ficha de avaliação à Direto-
ria de Eventos da Fundação 
Municipal de Cultura, Turis-
mo e Eventos (Manauscult). 

Klinger Junior deve abrir 
a programação da festa na 
quarta (23). 

faz resgate histórico 

tada de 1906, teve seu instrumen-
tal repaginado e foi regravada pela 
orquestra Amazonas Filarmônica e 
pelo Coral do Amazonas no Tea-
tro Amazonas, contando agora – 16 
anos após ser aprovada como hino 
oficial de Manaus – com partitu-
ras para orquestra, banda marcial e 
piano. Após a apresentação, a ideia 
é popularizar o hino, uma vez que o 

‘Manaus 350’  

mesmo foi gravado em CD e DVD. 
Durante o evento, o Con-

cultura fará o lança-
mento do Edital da 
9ª edição dos Prê-
mios Literários Ci-
dade de Manaus.  

A programação segue 
com o lançamento de 
obras literárias do proje-

to ‘Memória Reencontrada’. Serão 
apresentados os livros “O petróleo 
descobriu Nova Olinda. E o Bra-
sil acreditou”, de Etelvina Garcia. O 
encerramento das festividades, no 
Centro Histórico de Manaus, fica por 
conta do Trio Remanso. 

Também será inaugurado o Pavi-
lhão Universal, símbolo do legado 
arquitetônico, histórico e patrimoni-
al de Manaus, uma edificação ímpar 
de ferro da Belle Époque que será 
entregue revitalizado, reformado e 
com novo serviço. O novo espaço 
abrigará um Centro de Atendimento 
ao Turista, no Centro de Manaus.  

Os parabéns à cidade serão cele-
brados com o tradicional Boi Ma-
naus, que este ano iniciará no dia 23, 

a partir das 16h, e se 
estenderá no dia 

24, com o brinde 
pelos 350 anos 

da cidade. 
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Representação 
.  O empresário Pauderney Avelino as-
sumiu a representação do Governo do 
Estado em São Paulo, em substituição ao 
advogado Leandro Benevides, que assu-
me o cargo de subsecretário de Minera-
ção e Gás do Estado. 
 .  O anúncio do nome de Pauderney 
foi feito pelo governador Wilson LIma, du-
rante transmissão ao vivo nas redes soci-
ais. O empresário irá atuar como uma es-
pécie de embaixador do Estado, em busca 
de novas parcerias e investimentos. 

 .  Pauderney Avelino é um ótimo 
nome para o posto. “Não poupa-
rei esforços para que nós possa-
mos gerar, aqui, o maior número de 
empregos, postos de trabalho, tra-
zer as empresas e os investimen-
tos para o Amazonas, não apenas 
no Polo Industrial, mas também há 
uma gama de investimentos que po-
deremos trazer para o nosso Esta-
do. Esse será um trabalho que farei 
com muito prazer e alegria”, desta-
cou Avelino. Excelente escolha! 

Fernando Coelho Jr.
@fernandocoelhojr   | fernando.emtempo@hotmail.com  

Festival  
Assador’ES . Vai ter evento especial no Ama-

zonas Shopping. 
 . O centro de compras vai ser palco 

do Festival Assador’ES, evento que irá 
reunir especialistas em cortes de car-
nes, cervejarias artesanais, shows mu-
sicais e espaço kids. 

 . O Festival, que nasceu no Espíri-
to Santo e já percorreu diversos shop-
pings do país, acontece em dois finais 
de semana – de 24 a 27 de outubro e 
de 31 a 03 de novembro – como parte 
das comemorações pelo aniversário 
de Manaus. A programação é free. 

Comendadora . Aconteceu em Manaus 
o primeiro Encontro Nacio-
nal das Academias de Letras, 
Ciências e Artes do Brasil. 

 . O evento teve como ce-
nário o Colégio Martha Fal-
cão e contou com a partici-
pação de escritores, poetas, 
músicos, jornalistas, artis-
tas, estudantes, educadores 
e acadêmicos de diversos 
Estados do país, que home-
nagearam profissionais que 
são referência em sua área 
de atuação, entre elas, a di-
retora das Instituições Nelly 
Falcão de Souza (INFS), pro-
fessora Nelly Falcão. 

 .  A educadora re-
cebeu, da Federação Bra-
sileira dos Acadêmicos das 
Ciências, Letras e Artes (Fe-
bacla), o título de Comenda-
dora Oficial na Ordem dos 
Benfeitores Culturais da Hu-
manidade, em virtude de ini-
ciativas em prol do incenti-
vo à cultura, ciências e meio 
ambiente. Aplausos! 

A festa de fim  
de ano da coluna . Será no dia 28 de novembro, a festa que anualmen-

te dá o start para os eventos de fim de ano no society da 
cidade, com a grife desta coluna. . Na versão 2019, o evento será exclusivo, ape-
nas para o elenco supervip, que terá uma experiên-
cia chic, moderna, internacional. . Chic com cardápio sofisticado, moderno com 
deejay lounge, internacional com apelo amazônico-
contemporâneo. Agendem! Vai ser sensacional! 

Congresso
 . A Cidade de Manaus está sediando, mais 

uma vez, do Congresso Brasileiro de Engenha-
ria de Pesca (Conbep). 

 .  O evento está na 21ª edição e é conside-
rado o mais importante fórum nacional de in-
tercâmbio científico da área. O congresso será 
realizado nos dias 22, 23 e 24 de outubro, no 
Centro de Convenções Vasco Vasques. 

 
. A conferência traz como tema principal "Os 

desafios e conflitos da gestão multidisciplinar 
sobre a aquicultura e a pesca no Brasil". O 
evento tem como finalidade reunir profissio-
nais da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicul-
tura, e profissionais das demais áreas correla-
tas, com o objetivo de estimular e divulgar as 
mais recentes inovações tecnológicas e pes-
quisas voltadas para produção, transforma-
ção, sustentabilidade e legalidade dos organis-
mos aquáticos. Informações:  

www.conbep.com.br 
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O ministro Luiz Fux e o presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Amazonas, depu-
tado Josué Neto, durante a entrega do Título 
de Cidadão do Amazonas ao membro do STF, 
que movimentou o Plenário Ruy Araújo 

Moisa 
Guerreira 
e Regina 
Furtado 
em noite 
de co-
quetel na 
cidade 

Ademar e 
Maza 
Lopes em 
noite que 
reu-
niu elen-
co super 
vip 

Victor Brit-
to e Loui-
se Braga 

dando 
uma cir-

culada na 
cena social 

da cidade 

Fernando 
e Gimol 
Prestes 
em festa 

top 
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Expo  
Saúde 2020 

Desembarca em Março de  
2020 a primeira Expo Saúde, de 

18 a 21 de março no Centro de Con-
venções Vasco Vasques. A feira conta-
rá com segmentos de saúde corporal, 
mobilidade, fitness, embelezamento 
corporal e facial, medicina e muito 

mais. Iniciativa da Eight  
Produções. Informações:  

991146227. 

vw

Paulo Sachs
@pauloricardosachs   | @pauloricardosachs  |         +55 (92) 981567-4449

Assadores 
#Acontece 

EM BAIXA 

corco
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Matemática 

Bday  Buffet Asnah Castro 

Com o tema “Matemática Aplicada e/ou Interrelação com outras disciplinas”, aproxima-
damente 33 escolas da rede municipal de ensino participarão da 2ª Feira Amazonense de 
Matemática, etapa estadual, que iniciou nesta segunda-feira, 21/10, e segue até quarta-fei-
ra, 23/10. A Feira acontece no Centro de Convivência da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), no Coroado, zona Leste de Manaus, e deve contar com a participação de 68 alunos 
do ensino fundamental do 4º ao 9º anos e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Dirce Nunes recebe amigos em sua residência para celebrar mais uma prima-
vera dia 1 de novembro. 

O Amazonas Shopping vai sediar pela primeira vez o Festival Assador’ES, 
evento que irá reunir especialistas em cortes de carnes, cervejarias artesa-
nais, shows musicais e espaço kids. O Festival, que nasceu no Espírito Santo 
e já percorreu diversos shoppings do país, acontece em dois finais de se-
mana – de 24 a 27 de outubro e de 31 a 03 de novembro – como parte das 
comemorações pelo aniversário de Manaus. A programação é gratuita.  

O Chef Jurandir Pires chegou em Manaus para somar com Asnah no con-
gresso do IBCEU dias 24 e 25.  

Com arquitetura desenvolvida por Lindenberg Arquitetura, a SKN Incorpordora entregou o prédio plantado no 
Boulevard com sete opções de planta e acabamento de excelência. A decoração de interiores foi desenvolvida por 

Sotto Mayor Arquitetura e Urbanismo. O buffet de Helena Brito do Village serviu elegantemente os convidados.

Os bate papos sobre tendências que movem o mercado de arquitetura seguem em frente, mesmo 
em momentos quando as crises se instalam. Manaus acontece em vários segmentos.  

SKN e Everest no Topo

Sobre projetos e gente que faz

 
A inovação sempre: Adlines Moreno e sua 

Zen Maison e a Casa 40 de Cris Topdjan, pro-
movem evento de moda em prol do Lar 
das Marias próximo dia 29 no Rooftop  
Tropical Executive.  

Viagem 
Marco Araújo descansa 

em giro por Miami. Só na 
linha stylish como podemos 
conferir. Chuva de palmas 

da coluna. 

Dellanno  
com nova gestora  

comercial  
Renovar e agregar é necessário .  

Com novidades incluindo a podero-
sa marca Cinex,  A Dellanno Manaus 

muda-se até o f inal  do ano para 
novo endereço nas confluências da 

praça Chi le .  Em bate papo des-
contraído com Gabriel le Assis  CEO 
das marcas ao lado de Rosedilson  

Assis ,  fui  apresentado a nova  
gerente da loja ,  a  bela Ana  

Carol ina Diefenthaeler .   
Bem vinda! 

Eduardo e Jéssica Han,  
anfitriões mais que perfeitos. 

Bonito de ver: Bernardo Dib e Annete  
Perrone, sempre linda e papo cabeça. 

Evandro e Bruna  
Bonho, Florense 

Manaus. 

Tayana Mt Cal-
das, presença ba-
cana no evento. 

Giovanni e Vit-
torio Masiero,  

bate papo 
sobre as novas  

lojas da Dinâmica, 
incluindo agora de 
móveis na Cidade 

Nova. 

O escritório de arquitetura Lindenberg  
Arquitetura, responsável pelo projeto  
merece elogios; na foto Paulo e Manuela  
Lindenberg. 

Jorge e Cris Sotto Mayor, presentes  
na cena e no projeto de decoração. 

O patriarca Nama Han e o  Dr Ilner  
Souza em bate papo descontraído. 

Mais de 200 locais entre 77 mu-
nicípios da região Nordeste foram 

afetados pela mancha de óleo.  
Ainda não foi  
identificada  

a causa. 

Bodas 
de Açúcar 

Victor Simões e Siha-
me Cruz, completam 6 

anos com muito amor en-
volvido. Fica o registro e 
os parabéns da coluna 

a este querido casal 
que amo.  

Sem título-5   17 21/10/2019   22:10:43



Manaus, terça-feira, 22 de outubro de 2019

Pódio18

Pódio
isacsharlon@gmail.com  |  Isac Sharlon

A natação de águas abertas, em 
Manaus, vai fechar o ano de 
2019 com um evento de tirar o 

fôlego. Trata-se do Rio Negro Chal-
lenge Amazônia, que acontece dias 
7 e 8 de dezembro na praia do Com-
plexo Turístico Ponta Negra, Zona 
Oeste de Manaus. Tradicional do ca-
lendário esportivo, essa é a quinta 
edição do evento, que este ano vai 
contar com um time de peso. Isso 
porque 10 atletas de cinco diferen-
tes países vão encarar 8,5 quilôme-
tros do mais extenso rio de água 
negra do mundo, ao disputarem a 
Travessia Almirante Tamandaré. 

Para o evento, estão confirmados 
os atletas Paula Ruiz, Maria Vilas, 
Maria Claro e Guillem Pujol da Es-
panha. De Portugal vem Angélica 
André, enquanto que do Equador 
o representante será Esteban En-
derica. Diretamente do Peru, virá 
Maria Alejandra Bramont e Alon-
so Castro. A França vai brigar pelo 
pódio com Axel Reymon, e Fernan-
do Ponte será o defensor do Brasil. 

Dona do recorde nacional absolu-
to e seis pódios nos Campeonatos 
Nacionais pelo clube Fluvial Portu-
ense, Angelica André vem, pela se-
gunda vez, para o evento na capi-
tal amazonense. A atleta estreou no 
evento em dezembro de 2018, enca-
rando a Almirante Tamandaré e ven-
cendo a prova em 02h10min19seg. 

“Essa prova foi muito importante 
para mim, devido a água quente que 
não estou acostumada, foi uma su-

ALCIDES NETO 

A expectativa é que 
mais de 100 atletas, de 
diversos estados do País, 
participem do desafio 

Manaus sedia Rio Negro 

World Series, realizado no Canadá. 
“Vamos ter a nata da natação no 

Amazonas, pois teremos grandes 
nomes da natação internacional, 
que figuram nas principais com-
petições do mundo, como tam-
bém os técnicos desses atletas, 
que são extremamente renoma-
dos”, disse o organizador do even-
to, Pierre Gadelha. 

Pierre ainda fez questão de fri-
sar que a disputa dos atletas profis-
sionais vai fazer parte da categoria 
Elite da Almirante Tamandaré, com 
largada às 7h30, enquanto que os 
demais participantes da prova par-
ticiparão da categoria Amador com 

início às 7h40. 
 
Provas do Rio Negro Challenge 
As inscrições para o Rio Negro 

Challenge Amazônia estão abertas 
e podem ser feitas pelo www.rio-
negrochallenge.com.br. Ao todo, o 
desafio engloba seis provas, sendo: 
Rio Negro Champions, Relay 3x500, 
Maratona Aquática de 500m, 1,5km 
e 3km, além da Travessia Almiran-
te Tamandaré. A Relay é a única 
que acontece dia 07/12/2019, com 
largada no Píer do Tropical, às 
7h30. As demais ocorrem no dia 
08/12/2019, com largada na Ponta 
Negra, a partir das 7h30. 

Brasileiros disputam 
a Bola de Ouro 

Brasil conquista 7 medalhas 
no terceiro dia dos JMM 

 
A revista francesa France 

Football anunciou ontem (21) a 
relação de candidatos à Bola 
de Ouro. Entre os 30 finalistas, 
há 3 brasileiros: o goleiro Alis-
son (Liverpool), o atacante Ro-
berto Firmino (Liverpool) e o 
zagueiro Marquinhos (PSG). 

O Brasil também tem repre-
sentantes na disputa de melhor 
jogadora, a atacante Marta (Or-
lando Pride), e na de melhor jo-
gador sub-21, o atacante Vinícius 
Júnior (Real Madrid). 

 
Bola de Ouro 
Alisson, Firmino e Marqui-

nhos terão adversários de peso 
na disputa pela Bola de Ouro, 
cujo vencedor será revelado no 
dia 2 de dezembro. Entre os 
candidatos, está o argentino Li-
onel Messi (Barcelona) e o por-
tuguês Cristiano Ronaldo (Real 
Madrid). Mas chama a atenção 
a ausência na premiação do úl-
timo vencedor, o croata Luka 
Modric (Real Madrid). 

O goleiro da seleção brasi-

O Time Militar Brasil 
subiu ao pódio sete vezes 
ontem (21), nos Jogos Mun-
diais Militares (JMM), em 
Wuhan, na China. Na nata-
ção, três atletas da sele-
ção principal conquistaram 
medalhas: João Luiz Gomes 
Júnior faturou o ouro na 
prova nos 50m peito; Fer-
nando Scheffer foi prata na 
prova dos 200m livre; e Vi-
viane Jungblut ficou com o 
bronze na prova feminina 
dos 1500m livre.  

No hipismo, o cavaleiro te-
nente-coronel Cláudio Gog-
gia conquistou a prata no 
individual modalidade sal-
tos. O primeiro lugar ficou 
com o italiano Massimiliano 
Biachi, e o bronze com o chi-
nês Lixin Mao. 

A seleção militar conquis-
tou ainda três bronzes para 
o Brasil: na ginástica artís-
tica, o atleta olímpico da 
ginástica Caio Souza ficou 
em terceiro lugar no indivi-
dual geral ao somar 82.331 
pontos; as duas primeiras 
posições – ouro e prata 
respectivamente - ficaram 

com os chineses Ruoteng 
Xiao (86.265) e Shudi Deng 
(84.432). E na modalida-
de Livesaving (salvamento 
aquático) mais dois bron-
zes: um conquistado pela 
sargento Fernanda Andra-
de nos 100m resgate em 
dois estilos (nesta prova, 
são 50m livre, e nos 50m 
restantes o atleta resgata o 
manequim e o carrega até a 
borda da piscina); e o outro 
bronze ficou com a equi-
pe brasileira, formada por 
Thamy Ventorin, Thais Xavi-
er, Priscila de Souza e Fer-
nanda Andrade: elas vence-
ram a prova de revezamento 
de manequim 4 x 25m. 

Com os triunfos de ontem 
(21), o Brasil ocupa a quar-
ta posição no quadro geral, 
com 22 medalhas (3 ouros, 8 
pratas e 11 bronzes). A China 
lidera o ranking com 70 me-
dalhas (41 ouros, 16 pratas, 
e 13 bronzes), seguida pela 
Rússia, com 51 (18 ouros, 17 
pratas e 16 bronzes) e pela 
Alemanha, terceira colocada, 
com 13 medalhas (4 ouros, 3 
pratas e 6 bronzes) . 

 FINALISTAS CHINA 

O desafio engloba seis provas e as inscrições estão abertas 

peração mesmo. Foi realmente muito 
bom nadar em Manaus, adquirir expe-
riência e fiquei satisfeita com o resul-
tado”, destacou Angélica. 

Representante do Brasil e um dos 
grandes atletas referências do espor-
te no país, Fernando Ponte, do Grê-
mio Náutico União, terá a missão de 
dar alegria à casa. Se depender das 
conquistas que coleciona, a disputa 
com os demais países promete muitas 
emoções. O campeão brasileiro soma 
o título do 5° lugar na prova de 5km no 
Mundial FINA de Águas Abertas, me-
lhor resultado do Brasil na história da 
prova, além da medalha de bronze na 
sexta etapa do Fina Marathon Swim 

leira também está na relação 
de melhores arqueiros da tem-
porada, o prêmio Yashin. Vale 
lembrar que Alisson já con-
quistou o prêmio de melhor 
goleiro concedido nesta tem-
porada pela Federação Inter-
nacional de Futebol (Fifa). 

 
Disputa feminina 
Já a rainha Marta terá 20 

adversárias na disputa entre 
as mulheres. As suas principais 
concorrentes são a norte-ame-
ricana Mega Rapinoe (Reign FC), 
que conquistou a edição 2019 do 

prêmio The Best (concedido pela 
Fifa à melhor jogadora da tem-
porada), e a norueguesa Ada He-
gerberg (Lyon), que ficou com a 
Bola de Ouro feminina em 2018. 

 
Prêmio Kopa 
Por fim, o atacante Vinícius 

Júnior está na disputa do Tro-
féu Kopa, que é concedido ao 
melhor jogador sub-21 da tem-
porada. Nessa disputa ele en-
frenta feras como o atacante 
português João Félix (Atlético 
de Madri) e o zagueiro holan-
dês De Ligt (Juventus). 

O vencedor será revelado no dia 2 de dezembro 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF 

Aulão 
de ritmos 
gratuito hoje 

Os moradores da ci-
dade, em especial, de 
bairros como Aleixo, Pe-
trópolis, São Francisco, 
São Sebastião e Mora-
da do Sol, têm um novo 
espaço para prática es-
portiva. A concessioná-
ria Águas de Manaus 
passou a abrir suas por-
tas todas as terças-fei-
ras para realizar aulões 
de ritmo uma vez por 
semana, no estaciona-
mento da sede admi-
nistrativa da empresa, 
localizada na avenida 
André Araújo, 1981, Alei-
xo (antiga Citroën). 

O aulão começa às 
19h, a ação é gratuita e 
aberta a qualquer pes-
soa. A empresa dispo-
nibilizará toda estrutura 
necessária para o aulão, 
como palco, instrutores 
e água à vontade.  

A atividade faz parte 
do “Circuito Águas de 
Manaus”, projeto lança-
do pela concessionária 
neste mês, com uma 
série de ações gratui-
tas voltadas para o em-
preendedorismo, lazer, 
esporte, cultura, educa-
ção e capacitação pro-
fissional da população 
de Manaus. 

ZONA SUL 

Challenge Amazônia 
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