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Histórico: Amazonas anuncia maior abono 
Fundeb para profissionais da educação 

O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, anun-
ciou, nesta quarta-feira 
(15/12), o pagamento do 
maior abono da história 
do Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e da 
Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fun-
deb) para todos os profis-
sionais da rede estadual 
de educação, em parcela 
única, no dia 23 de de-
zembro.

Com o pagamento do 
abono para 32.966 pro-
fissionais da Secretaria 
de Estado de Educação e 
Desporto e do Centro de 
Educação Tecnológica do 

Amazonas (Cetam), o Go-
verno vai injetar R$ 482 
milhões na economia em 
todo o estado.

Os valores do abono va-
riam de R$ 12,6 a R$ 37,8 
mil para professores, pe-

dagogos e servidores téc-
nicos e administrativos. 
Essas duas últimas cate-
gorias passaram a receber 
o benefício depois que o 
governador Wilson Lima 
editou decreto ampliando 

o alcance para todos os 
profissionais da área.

 “Nós fizemos um esforço 
muito grande nas contas 
do Estado, apesar de toda 
a pandemia, da maior en-
chente de todos os tem-
pos, nós fizemos o nosso 
dever de casa, nós econo-
mizamos, nós administra-
mos bem o recurso públi-
co. E é por isso que hoje 
nós estamos conseguindo 
fazer esse reconhecimen-
to, fazer esse pagamento 
a esses profissionais. Isso 
daqui é resultado de mui-
to trabalho, resultado de 
muito esforço e de serie-
dade com o dinheiro pú-
blico”, disse o governador.

Câmara de Manaus aprova ‘cotão’ 
que dá aumento de funcionários para 

vereadores

David Almeida entrega projetos
 de R$ 407 milhões ao ministro

 do Turismo
A Câmara Municipal de 

Manaus (CMM) aprovou, 
nesta terça-feira, 15/12, 
o aumento da Cota para 
o Exercício da Ativida-
de Parlamentar (CEAP) 
para 75% do valor con-
ferido aos deputados es-
taduais do Amazonas, 
que é de  R$ 44.114,74. A 
mudança, proposta por 
meio do Projeto de Lei 
nº 673/2021, resultou em 
um aumento de R$ 18 mil 
para R$ 33.086,05 à dis-
posição dos parlamenta-
res do legislativo munici-
pal.

Durante a discussão e 
votação do projeto, o ve-
reador Rodrigo Guedes 
(PSC), junto aos vereado-
res Carpê Andrade (Re-
publicanos) e Raiff Matos 
(DC), foram os únicos a 
votar contra o referido 
aumento. Além do dife-
rencial no valor total da 

verba, outra mudança foi 
de que cada gabinete po-
derá alocar até 45 asses-
sores parlamentares, 10 a 
mais do que atualmente 
é permitido. 

 “Soube que esse pro-
jeto iria ser votado pou-
co antes de se iniciar 
a sessão, registrei meu 
voto contrário, que con-
diz com minha prática de 
atuação”, disse.

 “Nós ainda sofremos 
muitos efeitos econô-
micos destes quase dois 
anos de pandemia, a cri-
se, a população passa 
muita necessidade, de-
semprego, muita fome, 
miséria. Nós temos que 
mostrar solidariedade ao 
povo, temos que ser jus-
tos, votei contrário ao 
aumento e continuarei 
usando a verba de forma 
mais moderada possível”, 
afirmou o parlamentar.

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, esteve em Brasília 
(DF), nesta terça-feira, 14/12, 
em reunião com o ministro 
do Turismo, Gilson Machado 
Neto, para apresentar 12 pro-
jetos com potencial de investi-
mento do governo federal e de 
empresas estrangeiras na ci-
dade. Juntas, as ações de revi-
talização e construção deman-
dam mais de R$ 407 milhões e 
levarão cultura, lazer, entrete-
nimento e turismo à capital.  A 
reunião no Ministério do Tu-
rismo é um desdobramento do 
encontro que o prefeito David 
Almeida teve com o presiden-
te Jair Bolsonaro no último dia 
29/11, quando o presidente da 

República autorizou seus mi-
nistros a liberarem mais de R$ 
1,1 bilhão para Manaus.

No gabinete do ministro Gil-
son Machado Neto, o prefeito 
reafirmou o compromisso de 
colocar Manaus em uma con-
dição turística de destaque 
nacional.

 “Manaus é a capital da Ama-
zônia e tem projetos de exce-
lência para o turismo. O mi-
nistro analisou a viabilidade 
e já encaminhou todos a um 
banco de projetos a nível in-
ternacional. A perspectiva é 
que possamos acessar recur-
sos federais e também de ou-
tros países em curto espaço de 
tempo”, declarou o prefeito.
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Lula sai em defesa de Ciro 
Gomes após operação da PF

O ex-presidente da Re-
pública Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) saiu em de-
fesa do pré-candidato à 
Presidência Ciro Gomes 
(PDT) após este ser alvo 
de busca e apreensão 
da Polícia Federal nesta 
quarta-feira, 15. O petista 
classificou a ação como 
“sem necessidade” e disse 
que o presidenciável e seu 
irmão, o senador Cid Go-
mes (PDT-CE), outro alvo 
da operação, têm “trajetó-
ria de vida idônea”.

 “Quero prestar minha 
solidariedade ao senador 
Cid Gomes e ao pré-can-
didato a presidente Ciro 
Gomes, que tiveram suas 
casas invadidas sem ne-
cessidade, sem serem in-
timados para depor e sem 
levar em conta a trajetória 
de vida idônea dos dois. 
Eles merecem ser respei-
tados”, escreveu Lula.

Ciro agradeceu ao ex-
-presidente e voltou a 
dizer ser vítima de um 
“Estado policial” imple-

mentado pela gestão Bol-
sonaro. Segundo ele, a 
operação da qual é alvo 
revela uma “ameaça à de-
mocracia e a todos os de-
mocratas”.

Em 2016, também foram 
cumpridos mandados de 
busca e apreensão na casa 
do ex-presidente Lula, no 
âmbito da Operação Lava 
Jato. 

À época, a Justiça au-
torizou condução coerci-
tiva para levar o petista a 
depor.

Câmara Federal 
aprova a inclusão de 
novos medicamentos 
em planos de saúde

A Câmara dos Depu-
tados aprovou a Medida 
Provisória 1067/21, que 
define regras para a in-
corporação obrigatória 
de novos tratamentos 
pelos planos e seguros 
de saúde, garantindo 
aos pacientes sua aplica-
ção se a Agência Nacio-
nal de Saúde Suplemen-
tar (ANS) não cumprir o 
prazo para decidir sobre 
isso. A MP será enviada 
ao Senado.

A medida provisória 
foi aprovada na forma 
do parecer da relatora, 
deputada Silvia Cristi-
na (PDT-RO). Segundo 
o texto, o prazo para a 
ANS concluir a análise 
do processo de inclusão 
de procedimentos e me-
dicamentos na lista dos 
obrigatórios será de 120 
dias, prorrogáveis por 
mais 60 dias.

Quanto aos medica-
mentos contra o câncer 
de uso oral e domiciliar, 
inclusive aqueles com 
tratamento iniciado na 
internação hospitalar, a 
relatora determina que 
o fornecimento pelos 
planos de saúde será 
obrigatório.

O texto garante a obri-
gatoriedade automáti-
ca dos medicamentos e 
tratamentos até a deci-
são final, caso o prazo 
não seja cumprido. Será 
garantida ainda a conti-
nuidade do tratamento 
ou do uso do medica-
mento em análise mes-
mo se essa decisão for 
desfavorável.

Fonte: Agência Câma-
ra de Notícias

TSE unifica horário de votação nas eleições de 
2022 no Amazonas 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu nesta 
terça (14) unificar o horá-
rio de votação nas eleições 
de 2022. Com a decisão, 
todos os estados deverão 
seguir o horário de Brasí-
lia, e não o horário local. A 
votação será realizada das 
8h às 17h em todo o país.   

Dessa forma, a votação 
será das 7h às 16h no Ama-
zonas, em Rondônia, em 
Roraima, no Mato Grosso 
e no Mato Grosso do Sul, 
onde o fuso é uma hora a 
menos em relação à capi-
tal federal. No Acre, o plei-
to começará às 6h e ter-
minará às 15h, pois o fuso 
horário é duas horas a me-
nos que o horário de Brasí-

lia. Em Fernando de Noro-
nha, que está uma hora à 
frente, a votação será das 
9h às 18h. 

Ao comentar a mudança, 
o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Luís Roberto Barroso, dis-
se que a medida foi toma-
da para que as eleições 
possam transcorrer com 
tranquilidade e não ocorra 
dúvidas sobre a lisura na 
divulgação de resultados. 

Em 2014, durante o pro-
cesso de totalização dos 
votos, os candidatos Aécio 
Neves e Dilma Rousseff se 
alternaram na liderança 
da contagem de votos. O 
fato ocorreu em função do 
andamento dos dados que 

chegavam da Justiça Elei-
toral do estados. No en-
tanto, a disputa acirrada 
foi apontada como supos-
ta fraude na contabiliza-
ção eletrônica dos votos, 
fato que nunca ocorreu. 
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Italianos criam robô humanoide para voar 
como o Homem de Ferro

Pesquisadores do Insti-
tuto Italiano de Tecnolo-
gia (IIT) desenvolveram 
um simpático robozinho 
que parece uma criança 
da pré-escola e querem fa-
zê-lo voar como o Homem 
de Ferro. Para isso, ele é 
equipado com motores a 
jato que lhe permitiriam 
essa habilidade.

No entanto, aquilo que 
para o herói Tony Stark pa-
rece tão simples, pode ser 
um problema difícil, oca-
sionalmente flamejante e 
bastante arriscado, espe-
cialmente para um robô 
humanoide que não foi 
projetado para esse tipo 
de coisa. Até então.

Com as últimas atualiza-
ções do projeto iRonCub, 
como é chamado o robô, 
que constam em um arti-
go aceito para ser publica-

do na edição de janeiro da 
IEEE Robotics and Auto-
mation Letters, ele poderá 
conseguir levantar voo.

Daniele Pucci, chefe do 
laboratório de Inteligên-

cia Artificial e Mecânica 
do Centro de Robótica e 
Sistemas Inteligentes do 
Instituto Italiano de Tec-
nologia (IIT), descreve a 
importância dos robôs hu-

manoides aéreos sob três 
aspectos.

“Eu acredito que os be-
nefícios são muitos. Pri-
meiro, existem benefícios 
tecnológicos. A robótica 
humanoide aérea estende 
a manipulação aérea a um 
nível mais robusto e efi-
ciente em termos de ener-
gia”, explica a cientista. “Na 
verdade, a manipulação 
aérea é frequentemente 
exemplificada por qua-
drotores equipados com 
um braço robótico. Esses 
robôs não podem se mo-
ver por meio de forças de 
contato com o ambiente 
e muitas vezes lutam para 
voar em ambientes ven-
tosos enquanto manipu-
lam um objeto, exigindo 
controle de posição preci-
so para realizar tarefas de 
manipulação”. 

Projeto amazonense sobre
 sustentabilidade ganha prêmio

 internacional 

Energia nuclear: urânio é extraído da 
água do mar com nova tecnologia

Vencedor da quarta edição 
do prêmio internacional – So-
luções para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Amazônia 
(SDSN Amazônia), o projeto 
“Elaboração, Avaliação Nu-
tricional de Sopa e Gelatina a 
base de Peixes Amazônicos” 
contou com incentivo finan-
ceiro da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Ama-
zonas (Fapeam), por meio 
Programa de Infraestrutura 
Para Jovens Pesquisadores – 
Programa Primeiro Projetos 
(PPP).

Iniciada há dez anos, a 
pesquisa superou proje-
tos estrangeiros de diversos 
continentes e países como 
Equador, Venezuela e Itália 
com o estudo do reaprovei-
tamento de peles, ossos e 
vísceras de peixes amazôni-
cos para produção de sopas, 
farinhas e gelatinas que pos-
suem grandes propriedades 

nutricionais. O projeto é co-
ordenado pelos pesquisado-
res Jaime Paiva Lopes Aguiar 
e Francisca das Chagas do 
Amaral, que atuam no Insti-
tuto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (Inpa).

A premiação tem o objeti-
vo de reconhecer e promover 
a visibilidade de produções 
científicas que envolvam o 
bioma amazônico e é realiza-
da em parceria com o Hub de 
Economia Verde e Bioecono-
mia da Amazônia, a Fundação 
Amazônia Sustentável (FAS), 
além do Green Economy Co-
alition (GEC) e o Instituto 
Amigos da Amazônia (iAMA) 
como financiadores.

Além do reconhecimento 
público e do prestígio de con-
correr e ganhar um prêmio 
desta proporção, os pesqui-
sadores também vão receber 
a gratificação de R$ 15.000 
pela vitória.

Cientistas chineses cria-
ram uma membrana que 
permite a extração de urâ-
nio diretamente da água 
do mar. O material, inspi-
rado na rede fractal dos 
vasos sanguíneos, permite 
retirar até 20 vezes mais 
urânio que outros méto-
dos. 

A descoberta foi publi-
cada na revista científica 
Nature Sustainability, uma 
das mais prestigiadas do 
mundo. Há muito tempo 
existe o interesse de ex-
plorar o urânio do mar, 
recurso finito na nature-
za. Usado como combustí-
vel em usinas nucleares, a 
demanda tem aumentado 
nos últimos anos.

Algumas estimativas 
apontam que os oceanos 
guardam mais de 4,5 bi-
lhões de toneladas desse 
elemento. Esse valor re-
presenta mil vezes mais 

que a reserva terrestre. En-
tretanto, a extração é difí-
cil porque o urânio está 
presente em baixíssimas 
concentrações (3,3 micro-
gramas por litro).

Em 1980, pela primeira 
vez, cientistas japoneses 
utilizaram com sucesso 
um composto químico, a 
amidoxima, nesse proces-
so. Agora, os chineses fo-
ram capazes de melhorar a 
capacidade adsortiva des-
se composto criando es-
truturas na forma de frac-
tais.

Essa estrutura complexa 
melhora a capacidade ad-
sortiva da membrana, ou 
seja, permite que ela pren-
da os átomos de urânio 
com mais eficiência. Satu-
rada de amidoxima, é capaz 
de extrair maiores quanti-
dades desse elemento das 
águas dos mares que os 
métodos existentes.
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Manicoré-AM abre inscrições para o 
projeto ‘Motociclista Legal’  

O Departamento Estadu-
al de Trânsito do Amazo-
nas (Detran-AM), deu iní-
cio na quarta-feira (15/12) 
às inscrições para o cur-
so de especialização para 
mototaxistas no município 
de Manicoré (a 332 quilô-
metros de Manaus). O cur-
so é gratuito e faz parte do 
projeto “Motociclista Le-
gal”, do programa Detran 
Cidadão. São disponibili-
zadas mais de 100 vagas 
nesta primeira etapa.

Essa primeira turma do 
“Motociclista Legal” em 
Manicoré é destinada aos 
mototaxistas que já atuam 
na cidade, mas não pos-
suem a capacitação. Dos 
mais de 400 pais de família 
que atuam no município, 
somente 26 possuem a ca-

pacitação exigida pelo Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB). Os interessados em 
realizar os cursos podem 
fazer a inscrição direta-
mente no Posto do Detran-
-AM em Manicoré, que fica 
localizado na Praça da Ban-

deira, no Centro do muni-
cípio. As inscrições vão até 
o dia 30 de dezembro.

Para se candidatar aos 
benefícios do projeto “Mo-
tociclista Legal” é neces-
sário ser membro de fa-
mília comprovadamente 

de baixa renda, ou seja, 
cuja soma do rendimento 
mensal de todos os mem-
bros chegue a até dois sa-
lários mínimos; ter 21 anos 
ou mais; e ter, no mínimo, 
dois anos de habilitação 
categoria A.

Governo anuncia pacote de 
investimentos em Boca do Acre-AM 

Auxílio Estadual vai injetar R$ 336 mil 
por mês na economia de Nova Olinda 

do Norte-AM O governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, anun-
ciou, novas obras de infra-
estrutura de Boca do Acre 
(a 1.028 quilômetros de 
Manaus). Pavimentação 
do bairro Piquiá, recupe-
ração da orla da cidade 
e construção de uma es-
tação de tratamento de 
água estão entre os inves-
timentos que serão reali-
zados no município.

Wilson Lima destacou, 
ainda, a construção de 
um Centro de Educação 
de Tempo Integral (Ceti), 
que será entregue à po-
pulação ano que vem, e 
o projeto já concluído de 
recuperação de parte do 
sistema viário de Boca do 
Acre. Os investimentos, 
entre obras em execução, 
em planejamento e con-
cluídas, somam mais de 
R$ 42 milhões.

“Temos um convênio 

que estamos construin-
do com a prefeitura para 
pavimentar a estrada que 
liga a Cidade Baixa ao 
bairro do Piquiá. Tem tam-
bém o sistema de abaste-
cimento de água que nós 
estamos assumindo; aqui 
estamos investindo algo 
em torno de R$ 7 milhões; 
e ano que vem vamos en-
tregar uma estação de tra-
tamento para o município 
de Boca do Acre”, disse o 
governador.

A melhoria no serviço 
de água encanada e potá-
vel em Boca do Acre tam-
bém é um pedido dos mo-
radores que o Governo do 
Amazonas irá atender. O 
projeto, uma parceria com 
a prefeitura, está orçado 
em R$ 7 milhões, que irá 
para licitação, e a previsão 
é que a nova estação de 
tratamento seja concluída 
em 2022. 

O governador Wilson 
Lima acompanhou, nes-
ta segunda-feira (13/12), o 
início das ações de entrega 
do cartão Auxílio Estadual 
permanente para 2.243 fa-
mílias de Nova Olinda do 
Norte (a 135 quilômetros 
da capital), na calha do rio 
Madeira. Após passar pelo 
município de Borba (a 151 
quilômetros de Manaus), 
onde os trabalhos também 
começaram hoje, Wilson 
Lima visitou a cidade, a 
56ª do Amazonas a come-
çar a distribuição da ajuda 
financeira mensal de R$ 
150.

A cerimônia de entre-
ga dos cartões ocorreu 
no Centro Educacional de 
Tempo Integral (Ceti) Ro-
sária Marinho, localiza-
do na avenida Projetada, 
bairro Vale do Sol. O even-
to contou com a participa-
ção do governador Wilson 

Lima e da comitiva com-
posta pelos deputados 
Cabo Maciel e Joana Dark.

“O povo está aqui e, na 
maioria, são mulheres. 
Constatando a realidade 
que a gente vive, em que 
a maioria dos lares ama-
zonenses são chefiados 
por mulheres, elas estão 
aqui para poder receber 
esse benefício. Faço ques-
tão de ir a todos os muni-
cípios porque é urgente 
que a gente entregue esse 
cartão, não há nada mais 
urgente nesse momen-
to do que colocar comida 
na mesa daquelas pessoas 
que tanto precisam”, disse 
o governador.

Ao todo, 2.243 famílias 
nova olindenses serão 
atendidas com o benefício, 
que vai injetar mais de R$ 
336 mil na economia local, 
o equivalente a mais de R$ 
4 milhões por ano.
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Petrobras reduz em 3% preço da gasolina 
para distribuidoras

Petrobras informou, que 
o preço da gasolina terá 
redução de 3% nas refina-
rias a partir da quarta-fei-
ra, 15, uma queda média 
de R$ 0,10 por litro. 

O preço para as distri-
buidoras passa de R$ 3,19 
para R$ 3,09 por litro, in-
formou a empresa, con-
firmando declarações re-
centes do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 
O diesel não teve o preço 
alterado.

Na sexta-feira da sema-
na passada, o presidente 
afirmou que o preço dos 
combustíveis ia cair “mais 
de uma vez nas próximas 
semanas”.

Segundo a Petrobras, 

considerando a mistura 
obrigatória de 27% de eta-
nol anidro e 73% de gaso-
lina A para a composição 
da gasolina comercializa-
da nos postos, a parcela 

da Petrobras no preço da 
gasolina na bomba passa-
rá a ser de R$ 2,26 a cada 
litro em média, uma redu-
ção de R$ 0,07 em relação 
ao preço anterior.

Nos postos, a gasolina 
fechou a semana passada 
com preço médio de R$ 
6,708, queda de 0,5% em 
comparação com a sema-
na anterior.

CNI diz que economia deve crescer 
1,2% em 2022

Governo abre brecha para novas
 taxas extras na conta de luz por

 crise hídrica

A Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) pro-
jeta crescimento de 1,2% 
para a economia brasi-
leira em 2022, a partir 
da “superação parcial de 
problemas conjunturais, 
como inflação, emprego e 
normalização das cadeias 
globais de valor a par-
tir do segundo semestre 
do ano”. A previsão está 
no documento Economia 
Brasileira: 2021-2022, di-
vulgado hoje (15), em Bra-
sília.  Para a entidade, a 
atividade econômica tam-
bém deve se beneficiar da 
normalização da deman-

da por serviços prestados 
às famílias, o que ainda 
está abaixo do nível pré-
-pandemia, e também al-
guns setores industriais 
demandados ainda em 
2021, principalmente 
aqueles ligados a inves-
timentos, como a cadeia 
da construção civil e de 
bens de capital. Já em um 
cenário mais pessimista, 
a previsão é de expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país) 
em 0,3% em 2022. No ce-
nário otimista, o Brasil 
crescerá 1,8%.

O governo publicou na 
segunda-feira (13) medi-
da provisória que dá ao 
CMSE (Comitê de Monito-
ramento do Setor Elétri-
co) autorização a implan-
tar novas taxas extras na 
conta de luz para cobrir 
custos excepcionais em 
caso de nova crise hídri-
ca. A taxa extra atual, que 
cobra R$ 14,20 a cada 100 
kWh (quilowatts-hora) 
consumidos e é chamada 
de bandeira de escassez 
hídrica, vale apenas até 
abril. Foi implantada em 
setembro para cobrir o 
elevado custo das térmi-
cas ligadas para poupar 
água nos reservatórios.

A possibilidade de re-
edição da bandeira ex-
traordinária no futuro é 
parte da medida provi-
sória que autoriza novo 
socorro ao setor elétrico, 
publicada nesta segunda 

em edição extra do Diário 
Oficial da União. O valor 
do empréstimo ainda será 
definido.

O empréstimo tem o 
objetivo de cobrir parcela 
dos custos com térmicas 
que excede o valor arre-
cadado pela bandeira de 
escassez hídrica, já que 
o custo de geração a gás 
natural disparou com a 
alta nas cotações interna-
cionais em meio a crises 
energéticas na China e na 
Europa. O mercado esti-
ma que serão necessários 
entre R$ 10 bilhões e R$ 
15 bilhões, que serão pa-
gos em parcelas adicio-
nais na conta de luz du-
rante os próximos cinco 
anos, seguindo modelo 
de empréstimo de R$ 14,8 
bilhões tomado em 2020 
para enfrentar os efeitos 
da pandemia sobre o se-
tor.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Pesquisa vai melhorar a recuperação de 
crianças que passam por cirurgias no coração
Segundo o Ministério da 

Saúde, cerca de 30 mil crian-
ças nascem com problemas 
no coração a cada ano no 
Brasil. Destas, cerca de 20% 
precisam de mais de uma ci-
rurgia no órgão durante os 
primeiros anos de vida. Para 
ajudar na recuperação des-
ses pacientes e evitar novos 
procedimentos, um estudo 
está analisando duas formas 
distintas de proteger o local 
após a operação.

O ensaio clínico foi condu-
zido pela Universidade de Bir-
mingham e financiado pela 
British Heart Foundation. A 
pesquisa se baseia em formas 
de escolher o melhor tipo de 
cardioplegia, um fluido usa-
do para parar os batimentos 
cardíacos durante cirurgias e, 
embora seja seguro, o fato do 
órgão perder o fluxo sanguí-
neo durante o período pode 
causar danos ao músculo do 

coração, atrasando a recupe-
ração das crianças.

A pesquisa vai comparar a 
cardioplegia del Nido com a 
cardioplegia de St Thomas, 
dois tipos distintos do fluido 
comumente utilizados nos 
Estados Unidos e no Reino 
Unido. 220 crianças, que vão 
ser submetidas a operações 
no coração, participam da 
pesquisa. Metade vai receber 
um tipo de fluído e metade 
vai receber o outro.

Após isso, os pesquisado-
res vão avaliar qual compos-
to causou menos danos ao 
coração e possibilitou uma 
recuperação mais rápida das 
crianças. “Ao melhorar a ma-
neira como protegemos o co-
ração durante a cirurgia, es-
peramos que as crianças se 
recuperem da cirurgia mais 
rapidamente e com menos 
complicações”, disse Nigel 
Drury, chefe do estudo.

Cientistas criam aço inoxidável que 
elimina coronavírus 

Aço inoxidável é um dos 
materiais mais utilizados em 
áres públicas e instalações 
de higiene. Uma nova ver-
são desse material, desen-
volvido na Universidade de 
Hong Kong, possui proprie-
dades antimicrobianas e é 
capaz de eliminar o corona-
vírus SARS-Cov-2, causador 
da covid-19, além de outros 
patógenos como o H1N1, da 
gripe, e bactérias E. coli.

A inativação de vírus pelo 
material é possível graças à 
adição de altas concentra-
ções de cobre, combinado 
com certa quantidade de 
prata. Na proporção certa, 
esses dois elementos con-
ferem propriedades antimi-
crobianas ao aço.

Segundo os pesquisadores 
responsáveis pela descober-
ta, a intenção é mostrar que 
o aço anti-coronavírus pode 

ser produzido nas plantas 
industriais existentes. Eles 
afirmam que o material po-
derá substituir os objetos de 
aço inoxidável de áreas pú-
blica tocados com mais fre-
quência pelas pessoas, re-
duzindo o risco de infecção 
acidental por covid-19.

Os cientistas querem ago-
ra produzir objetos que pos-
sam ser usados no cotidiano 
das pessoas. Uma patente já 
foi registrada para a nova 
tecnologia, e, em parceria 
com indústrias, serão pro-
duzidos botões de elevador, 
maçanetas e corrimãos para 
novos testes. 

O projeto foi liderado pe-
los professores Mingxin 
Huang e Leo Lit Man Poon, 
e os resultados foram publi-
cados na revista científica 
Chemical Engineering Jour-
nal.

Ficam convocados os Srs. Acionistas, para se reunirem em As-
sembléia Geral Extraordinária, a se realizar em sua sede social na 
Av. Cupiuba, 1700 - Distrito Industrial, nesta cidade, às 8:00 horas do 
dia 22 de Dezembro de 2021, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:                                                    

 a) – Reeleição do Conselho de Administração e  Diretoria, para o 
próximo triênio;                                                

                           
Manaus,  14 de Dezembro de 2021
                                                     

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PUBLICADO NOS DIAS 15, 16 E 17/12/2O21

CONVOCAÇÃO

CAMARGO FERRAZ METALÚRGIA INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF 23.030.398/0001-04      NIRE 13.3.0000407.0

Os índices de obesidade e 
sobrepeso entre os idosos crescem de 

2006 a 2019
s índices de obesidade e so-

brepeso entre os idosos bra-
sileiros seguiram crescendo 
de 2006 a 2019, de acordo 
com estudo conduzido por 
Laura Cordeiro Rodrigues, no 
mestrado em Nutrição e Saú-
de, da Escola de Enfermagem 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). A pes-
quisa utilizou dados do Sis-
tema de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Do-
enças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel), coleta-
dos pelo Ministério da Saúde, 
e analisou informações de 
mais de 200 mil indivíduos 
com 60 anos ou mais, das 26 
capitais e do Distrito Federal. 

Conforme o estudo, a pre-
valência de sobrepeso au-

mentou de 53% para 61,4%, e 
a prevalência de obesidade, 
de 16,1% para 23% no público 
idoso. Com base nos dados 
de peso e altura, o estudo cal-
culou o Índice de Massa Cor-
poral (IMC).

Foram considerados sobre-
peso o Índice de Massa Cor-
poral (IMC) ≥ 25kg/m2 e de 
obesidade IMC ≥ 30kg/m2 fo-
ram estimados por ano para a 
população total e de acordo 
com sexo, idade, escolaridade 
e região. A pesquisadora Lau-
ra Rodrigues afirmou à asses-
soria de imprensa da UFMG 
que, em todos os grupos so-
cioeconômicos analisados, 
houve aumento nas taxas 
tanto de sobrepeso quanto de 
obesidade.


