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No Chile: Gabriel Boric, de 
esquerda, vence as eleições à 

presidência 
Às 19h20, ( horário de Bra-

sília ) de ontem domingo ( 
19/12)  Boric já tinha 55% 
dos votos (3 milhões de vo-
tos); contra  Kast seu ad-
versário que contabilizava  
44% dos votos (2,4 milhões). 
Com esses resultados, não é 
possível uma mudança do 
resultado. 

Boric (esq.) e Kast, candi-
datos à presidência do Chi-
le: as eleições de 2021 foram 
consideradas as mais pola-
rizadas desde o retorno do 
país à democracia, em 1988. 
(ELVIS GONZALEZ/POOL/
AFP/Getty Images) Com 
68% dos votos apurados no 
segundo turno da eleição 
presidencial do Chile, reali-
zado neste domingo. 

 O candidato de extrema-
-direita José Antonio Kast 
reconheceu pelo Twitter a 
derrota ao concorrente de 
esquerda Gabriel Boric. 

Deputados aprovam 
crédito de 

R$ 300 milhões para 
concessão do
 auxílio gás 

Os deputados aprovaram, 
em sessão do Congresso nes-
ta sexta-feira, 15 projetos de 
lei do Congresso Nacional 
(PLNs) que abrem crédito de 
R$ 3,4 bilhões no orçamento 
deste ano. As propostas ain-
da devem ser analisadas pe-
los senadores, em sessão do 
Congresso marcada para a 
segunda-feira (20). Entre os 
destaques estão R$ 300 mi-
lhões que vão ser utilizados 
para concessão do auxílio gás 
(PLN 42/21).

Na votação, apenas o Psol e 
o Novo votaram contra o PLN 
40/21, a proposta de maior 
valor, com crédito de R$ 1,233 
bilhão. 

O deputado Marcel Van 
Hattem criticou mudanças 
no texto, apresentadas antes 
da sessão, que destinaram R$ 
300 milhões ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 
A Deputada Taliria Petrone 
protestou contra a retirada 
de quase R$ 500 milhões do 
Fundo de Amparo ao Traba-
lhador e do Sistema Único de 
Assistência Social.

Justiça reage a “confissão” de Bolsonaro e afasta 
presidente do Iphan

A Justiça Federal do Rio 
de Janeiro determinou, 
neste sábado (18), o afas-
tamento da presidente do 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), Larissa Ro-
drigues Peixoto Dutra, por 
favorecer interesses pes-
soais do presidente Jair 
Bolsonaro.

A decisão foi baseada no 
pedido do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e do 
secretário municipal de 
Governo e Integridade Pú-
blica do Rio de Janeiro e 
deputado federal licencia-
do Marcelo Calero (Cida-
dania-RJ).

A fala de Bolsonaro no 
evento da Fiesp foi parar no 
Supremo Tribunal Federal 

(STF). O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) apre-
sentou uma notícia-crime 
na Corte por prevaricação 
e advocacia administrati-
va. A deputada Natália Bo-
navides (PT-RN) também 
protocolou uma ação so-
bre o mesmo tema.

A paralisação feita pelo 
instituto nas obras de uma 
loja comercial de Hang, no 
Rio Grande do Sul, ocorreu 
no final de 2019, após um 
artefato arqueológico ter 
sido encontrado nas esca-
vações.

O Instituto do Patrimô-

nio Histórico e Artístico 
Nacional tem por função 
“promover, em todo o país 
e de modo permanente, o 
tombamento, a conserva-
ção, o enriquecimento e 
o conhecimento do patri-
mônio histórico e artístico 
nacional”.
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Prefeitura lança coleção
 ‘Encantos Amazônicos’ e encerra 

o projeto ‘Manaus Feita à Mão’  
 A Prefeitura de Manaus por 

meio da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Empreendedoris-
mo e Inovação (Semtepi), em 
parceria com a Associação Za-
gaia Amazônia, realizou na úl-
tima  sexta-feira, 17/12, o lan-
çamento da coleção “Encantos 
Amazônicos” e o encerramen-
to da segunda edição do pro-
jeto “Manaus Feita à Mão”, no 
Casarão da Inovação Cassina, 
Centro. O projeto foi voltado 
para aprimorar os produtos de 
43 artesãos, selecionados pelo 
Departamento de Economia 
Solidária e Criativa da Semte-
pi.

“Parabenizo a associação 
e, principalmente, o Departa-
mento de Economia Solidária 
e Criativa que foi incansável 
no objetivo de trazer os arte-
sãos que fazem esse trabalho, 
para, assim, movimentar a 
parte econômica. Vamos con-
tinuar nos esforçando para 
que o trabalho desses artesãos 

não fique só nesse ambien-
te, mas que possam percorrer 
o país mostrando que existe 
uma peculiaridade amazôni-
ca que tem um valor, inclusive 
histórico, muito importante”, 
pontuou o secretário da pasta, 
Radyr Júnior. O subsecretário 
de Assuntos Operacionais da 
Semtepi, Gustavo Igrejas, tam-
bém ressaltou a importância 
do projeto em parceria com 
a Zagaia. “Essa é mais uma 

iniciativa que dá oportunida-
de para que os artesãos pos-
sam aprimorar e vender seus 
produtos e gerar renda para 
esse segmento que foi um dos 
principais afetados pela pan-
demia”, destacou Igrejas. 

Na ocasião, Rozana Trilha, 
presidente da Associação Za-
gaia Amazônia, pontuou a 
importância do apoio da pre-
feitura para a execução do 
projeto

CMM homenageia 
profissionais de 

saúde que atuam no 
combate a pandemia 
na cidade de Manaus

Para homenagear os 
profissionais da saúde 
e equipes de diferentes 
áreas envolvidas no mo-
vimento de imunização 
na capital amazonense, a 
Câmara Municipal de Ma-
naus (CMM), realizou na 
sexta-feira (17/12), sessão 
solene com entrega de Di-
ploma de Honra ao mérito 
para mais de 200 profis-
sionais de saúde.

A iniciativa de homena-
gear estes trabalhadores, 
surgiu do presidente da 
Comissão de Saúde do po-
der legislativo, vereador 
doutor Daniel Vasconcelos 
(PSC), que agradeceu pelo 
trabalho realizado por es-
ses profissionais de saúde, 
que segundo o parlamen-
tar se portaram como ver-
dadeiros heróis, na luta de 
combate contra a covid-19.

“Agradeço de coração a 
todos estes profissionais, 
vocês são muito impor-
tantes na vida das pessoas, 
e hoje mais do que nunca. 
Eu me alegro muito quan-
do vejo o empenho de vo-
cês nos postos de vacina-
ção e nas unidades básicas 
de saúde da capital e vejo 
o bom atendimento, a es-
trutura da unidade. Essa 
homenagem é muito me-
recida, os profissionais da 
saúde são verdadeiros he-
róis”, afirmou o parlamen-
tar.  

Governo do Amazonas lança editais do 
concurso da PC-AM, com 362 vagas

O Governo do Amazo-
nas lançou, nesta sexta-feira 
(17/12), os editais do concur-
so público da Polícia Civil do 
Amazonas (PC-AM), com 362 
vagas. O certame é organi-
zado pela Fundação Getulio 
Vargas e terá vagas para os 
cargos de delegado de po-
lícia, investigador, escrivão, 
perito criminal, médico legis-
ta e odontolegista.

As provas objetiva e dis-
cursiva ocorrerão em abril de 
2022. De acordo com a dele-
gada-geral Emília Ferraz, o 
concurso é uma necessidade 
antiga do Estado e tem por 
objetivo reforçar a seguran-
ça da população, avançando 
com o programa Amazonas 
Mais Seguro.

“O governador Wilson Lima 
sempre manifestou o dese-
jo de aumentar o efetivo da 
PC-AM, melhorando assim a 
segurança em todo o estado. 
E finalmente esse momento 
chegou. Estamos felizes em 
poder promover esse concur-
so que, certamente, será um 
dos mais concorridos da his-
tória”, comentou Emília Fer-
raz.

As vagas serão disponibili-
zadas por meio de dois edi-
tais, e as inscrições serão rea-
lizadas de 3 de janeiro a 1º de 
fevereiro de 2022.

O Edital de Abertura n° 
01/2021 – PCAM trata do con-
curso para o cargo de delega-
do de polícia. Ao todo, serão 
ofertadas 62 vagas. O Edital de 

Abertura n° 02/2021 – PCAM 
trata do concurso para es-
crivão, perito (legista, crimi-
nal e odontolegista) e inves-
tigador. Para perito criminal 
serão 27 vagas, para médico 
legista serão 8 vagas, e 3 va-
gas para odontolegista, além 
de 62 vagas para escrivão e 
200 vagas para investigador. 
No que diz respeito ao peri-
to criminal, a concorrência 
será dividida em especialida-
des envolvendo os cursos de 
Farmácia, Engenharia Civil, 
Biologia, Contabilidade, En-
genharia Mecânica, Química, 
Processamento de Dados, Ve-
terinária, Física e Economia. 
Para médico legista, o curso 
exigido é Medicina, com ên-
fase em Clínica Geral.
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Segurança alimentar vira tema recorrente 
na China e gera pânico 

No início de novembro, 
o Ministério do Comér-
cio da China gerou um 
princípio de pânico no 
país ao pedir à população 
que armazenasse itens 
de primeira necessidade, 
sobretudo alimentos. A 
incomum manifestação 
do governo, que não foi 
acompanhada por qual-
quer justificativa, levou os 
chineses às compras e ge-
rou questionamentos, se-
gundo o jornal francês Le 
Fígaro. Estaria a caminho 
uma guerra com Taiwan 
Ou seria um problema de 
escassez de alimentos? 
Nesta semana, o presi-
dente Xi Jinping voltou ao 
tema, evidenciando a pre-
ocupação de Beijing com 
a segurança alimentar.

Quando o governo re-
comendou a estocagem, 
no mês passado, o anún-

cio foi sucedido por co-
municados de que uma 
guerra com Taiwan não 
estava no horizonte. O 
alerta foi atribuído, sim, 
à crise climática global 
tendo o calor intenso e as 
inundações arruinado la-
vouras na província agrí-
cola de Shandong. Tanto 
que os preços de certos 

alimentos haviam dispa-
rado, com o pepino e o 
espinafre mais caros que 
a carne.

Há ainda o problema da 
Covid-19, que mesmo a 
China e seu severo siste-
ma de contenção não con-
seguiram erradicar. Aliás, 
a rigidez das normas de 
controle da pandemia  no 

país ajudam a explicar o 
temor alimentar, vez que 
basta um caso para o go-
verno fechar ruas, quar-
teirões, eventualmente 
cidades inteiras. E o risco 
de novo lockdown ainda 
existe, o que levaria à re-
dução da produção e ao 
aumento da estocagem 
pela população.

Líderes da UE pressionam Alemanha a 
usar gasoduto contra Rússia em caso 

de invasão

Parlamentares dos EUA pedem que 
Casa Branca acelere entrega de armas 

à Ucrânia
Olaf Scholz, o novo 

chanceler alemão, tem 
sofrido pressão de outros 
líderes políticos da União 
Europeia (UE) para incluir 
o gasoduto russo Nord 
Stream 2  no pacote de 
medidas drásticas a serem 
adotadas contra Moscou 
em caso de uma invasão 
militar da Ucrânia pela 
Rússia. As informações 
são do jornal britânico 
The Guardian.

Estados Unidos e UE têm 
debatido possíveis san-
ções economicas severas 
a serem aplicadas contra 
Moscou em caso de um 
ataque ao vizinho. O gaso-
duto, que conecta a Rússia 
à Alemanha contornando 

a Ucrânia, já está com as 
obras concluídas, mas não 
começou a operar por falta 
de certificação. E pode vi-
rar uma importante arma 
para pressionar o Kremlin.

O órgão regulador de 
energia da Alemanha afir-
mou que apenas no se-
gundo semestre de 2022 
anunciará sua decisão 
quanto à certificação do 
gasoduto. Para os líderes 
da UE, porém, isso não 
basta. 

Na cúpula do bloco, que 
ocorre em Bruxelas e mar-
ca a estreia de Scholz, foi 
sugerido que ele amea-
çasse encerrar definitiva-
mente o projeto em caso 
de agressão russa.

Um grupo de parlamenta-
res norte-americanos que re-
alizou uma visita a Kiev, neste 
mês de dezembro, retornou a 
Washington convicto de que 
as ameaças de sanções finan-
ceiras feitas pelos Estados 
Unidos e pela União Europeia 
(UE) não serão suficientes 
para dissuadir a Rússia a in-
vadir a Ucrânia.

 Na visão deles, a única res-
posta eficiente a ponto de 
frear o ímpeto do presidente 
Vladimir Putin é militar, se-
gundo a rede Voice of Améri-
ca (VOA).

Composta por represen-
tantes dos partidos Republi-
cano e Democrata, a delega-
ção norte-americana esteve 
em Kiev para um encontro 
com o comandante das for-
ças especiais ucranianas. Um 
grupo de soldados da Guar-

da Nacional dos EUA também 
participou da visita e deu 
treinamento de capacitação a 
soldados ucranianos. Na vol-
ta, os parlamentares classi-
ficaram a situação na região 
como “muito preocupante”, 
em meio ao aumento de tro-
pas russas na fronteira, o que 
sugere uma invasão iminente 
por parte de Moscou.
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Cidade de Santa 
Catarina  será a 

primeira a 
implementar o 

sinal 5G no Estado
O município de Jara-

guá do Sul, no ao norte 
de Santa Catarina, será a 
primeira cidade do estado 
a integrar a rede nacional 
de 5G. O município está 
entre as cinco primeiras 
cidades do país que irão 
receber o sinal. A infor-
mação foi divulgada du-
rante evento realizado em 
Natal (RN), na quinta-feira 
passada (16).

No evento, o Ministé-
rio das Comunicações e 

a ABDI (Agencia Brasileira 
de Desenvolvimento In-
dustrial) marcaram uma 
parceria para a criação do 
projeto, que visa a imple-
mentação de redes inteli-
gentes de 5G em municí-
pios brasileiros.

Na avaliação do presi-
dente do Comitê Inova, 
Gustavo Pacher, a imple-
mentação do sinal irá ge-
rar ainda mais desenvolvi-
mento econômico e social 
para o município. 

CNPq/MCTI antecipa 
pagamento das bolsas 

de janeiro
Ao todo, são 86.887 bol-

sistas pagos com orça-
mento do CNPq/MCTI e 
3.563 com recursos de ou-
tros órgãos

O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq), 
agência vinculada ao Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações (MCTI), 
antecipou nesta quarta-
-feira (15), o pagamento 
de janeiro (2022) dos bol-
sistas da agência. Ao todo, 
são 86.887 bolsistas pagos 
com orçamento do CNPq/
MCTI e 3.563 com recursos 
de outros órgãos.

Os pagamentos das men-
salidades de dezembro são 
realizados, normalmente, 
em janeiro do exercício 
seguinte (até o 5º dia útil). 
Com a antecipação, esse 
pagamento está sendo fei-
to com cerca de 20 dias de 
adiantamento.

TikTok anuncia delivery de comida de vídeos 
viralizados

O TikTok Kitchen é uma 
parceria com a Virtual Dining 
Concepts, que vai produzir 
e entregar os pedidos. A pre-
visão é de o serviço ser lan-
çado em março de 2022 em 
300 locais norte-americanos 

e depois expandir para mais 
de 1000 lugares até o final do 
ano.

Os criadores dos pratos co-
mercializados ganharão cré-
ditos da parceria, informou o 
portal Tudo Celular.

Os clientes poderão esco-
lher o smash burger, costelas 
de milho, chips de macarrão e 
a massa de queijo feta, um dos 
pratos mais buscados este ano 
após viralizar na plataforma, 
segundo o TechCrunch.
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ON Negócios & Mercados

Ronaldo ‘Fenômeno’ compra de 
90% do Cruzeiro por 

R$ 400 milhões 
Embora a ideia de clube 

como empresas seja popular e 
tradicional no exterior, no Bra-
sil o conceito é relativamente 
novo e essa é a primeira nego-
ciação do tipo no país do fu-
tebol. Entre rebaixamentos e 
inúmeros problemas financei-
ros, os últimos anos não tem 
sido nada fáceis para a torci-
da cruzeirense, mas o sábado 
(18) tem sido de comemora-
ção. Revelado pelo Cruzeiro 
na década de 90, o ex-jogador 
Ronaldo Nazário, mais conhe-
cido como Ronaldinho, volta 
às suas origens, mas dessa vez 
como dono de 90% do clube 
mineiro. 

A transação foi anunciada 
neste sábado e contou com a 
atuação financeira da XP In-
vestimentos, por meio de seu 
braço de Investment Banking. 
A Tara Sports, de proprieda-

de do ex-jogador, deve inves-
tir cerca de R$ 400 milhões 
ao longo dos próximos anos. 
Com a operação, o clube bus-
ca reequilibrar o seu balanço 
financeiro e investir em me-
lhorias operacionais do de-
partamento de futebol. 

Embora a ideia de clube 
como empresas seja popular 
e tradicional no exterior, no 

Brasil o conceito é relativa-
mente novo e essa é a primei-
ra negociação do tipo no país 
do futebol após mudanças na 
regulamentação dos clubes.

A aprovação do projeto de 
lei nº 5516 em 2019 passou a 
permitir que os clubes atuas-
sem como empresas, amplian-
do a gama de alternativas para 
a captação de recursos. 

Bill Gates investiu 
US$ 10 milhões em 

startup que tem 
apenas sete pessoas 

porque será?

Investir em uma startup 
que tem apenas sete pesso-
as, zero receita e nenhum 
cliente pode parecer impos-
sível ou, no limite, loucura. 
Não para Bill Gates. O co-
-fundador da Microsoft in-
vestiu 10 milhões de dólares 
em uma empresa que reúne 
todas essas características, 
a canadense Mangrove Li-
thium. A razão para a apos-
ta, mesmo em uma empre-
sa em estágio tão inicial de 
operação, pode ser explica-
da pelo nicho em que ela 
atua: o de carros elétricos.

Como o próprio nome já 
diz, o foco da operação da 
startup está no lítio, miné-
rio utilizado para fabricar 
baterias – usadas em pra-
ticamente todos os dispo-
sitivos eletrônicos utiliza-
dos atualmente. A startup 
canadense está focada em 
construir uma plataforma 
que torne o processo de ex-
tração e transformação do 
lítio mais eficiente, focando 
principalmente nas salmou-
ras, mas também em rochas.

“Com a tecnologia atual, 
atingir a concentração de 
LiOH exigida para atingir 
os requisitos é desafiador e 
tem alto custo. A tecnolo-
gia da Mangrove, que ain-
da tem patente pendente, 
visa redesenhar o processo 
de produção de lítio, com 
uma abordagem de reenge-
nharia de produção de lítio 
do zero. Nosso foco é trazer 
uma abordagem nova, que 
ajude empresas a atingir a 
quantidade necessária para 
baterias de maneira sim-
ples”, afirma a companhia, 
no próprio site. 

Atualmente, a Mangrove 
Lithium tem apenas uma 
planta, localizada em Van-
couver. Graças ao investi-
mento do co-fundador da 
Microsoft, a empresa vai 
construir uma planta co-
mercial para operar em es-
cala industrial. 

Dinheiro “árabe” e meta de 40% do mercado: a 
implosão da Itapemirim

A linha aérea da Itapemi-
rim, anunciou nesta sexta-
-feira a suspensão de opera-
ções. Mesmo afirmando se 
tratar de algo temporário, a 
empresa não deu um prazo 
para quando iria retomar os 
voos. 

Passageiros informaram ao 
G1 que até mesmo malas fo-
ram despachadas pouco antes 
do anúncio da paralisação. O 

cenário atual parece um giro 
de 180 graus diante da meta 
proposta pela companhia no 
início da operação, em junho 
deste ano: conquistar a lide-
rança do mercado brasileiro e 
fazer voos para a Europa. Até 
fintech a companhia lançou, 
com foco em oferecer crédito 
a 2,5 milhões de clientes.

Quando começou a opera-
ção comercial, a companhia 

prometia ter 35 destinos e 
50 aeronaves. O objetivo era 
ter 40% do mercado, segun-
do Sidnei Piva, presidente do 
conglomerado. 

Para o início do plano am-
bicioso, o foco seria no Air-
bus A320 ceo, com 162 assen-
tos – o mesmo modelo usado 
pela Avianca Brasil, que teve 
falência decretada há quase 
um ano.
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Foi uma operação 
fantástica”, diz diretor do BNDES 

sobre venda de ações da JBS
A venda das ações da JBS, 

maior produtora global de 
proteína animal, pelo BN-
DES faz parte do processo 
de desinvestimento já ini-
ciado pelo banco. A ope-
ração envolveu 70 milhões 
de ações, cerca de 12% da 
participação do banco na 
empresa. Cada ação foi 
vendida a R$ 38,01 e totali-
zou R$ 2,6 bilhões.

“Em termos de mercado 
foi uma operação fantásti-
ca. Em relação ao que foi o 
fechamento do dia, a gen-
te foi bem. Achamos que 
foi adequado o tamanho, 
com a taxa de retorno que 
a gente queria”, afirmou o 
diretor de Participações, 

Mercado de Capitais e Cré-
dito Indireto do BNDES, 
Bruno Laskowsky à agên-
cia de notícias Reuters.

“Foi uma operação toca-
da que faz parte da nos-
sa gestão de reciclagem 

de capital e entendemos 
como um processo nor-
mal, e com muita agili-
dade o banco encontrou 
uma janela para exercer 
sua inteligência de merca-
do”, acrescentou.

Ação da  Oi (OIBR3) 
pode ter virado uma 

‘pechincha” depois da 
queda da Bolsa

Desde o começo do que 
foi um dos maiores pedi-
dos de recuperação judi-
cial do Brasil, em 2016, o 
mercado não tem dado 
trégua aos papéis da Oi 
(OIBR3). A queda acumu-
lada durante esse período 
passa dos 60% e as ações 
passaram a ser negociadas 
na casa dos centavos. No 
ano, as perdas são de qua-
se 65%. 

Acontece que essa situ-
ação pode se reverter com 
os bons números que a em-
presa vem apresentando e 
o papel já conta com 3 re-
comendações de compra. 
De acordo com a analis-
ta da Empiricus, Cristiane 
Fensterseifer, a ação tem 
potencial para subir cerca 
de 124%, com o preço-alvo 
estabelecido em R$ 2 ante 
aos R$0,89 atuais.

Um dos motivos para 
essa visão otimista é a ges-
tão qualificada de Rodri-
go Abreu, CEO da compa-
nhia, que até agora obteve 
sucesso nas três fases de 
reestruturação da empre-
sa. Esse contexto traz con-
fiança para a quarta etapa, 
que consiste num plano 
estratégico de crescimen-
to de 2022 a 2024, focada 
em:

 Aceleração dos negó-
cios core e geração de no-
vas fontes de receita;

Volatilidade aos negócios e bolsa fecha no 
vermelho com o dólar a R$ 5,68

O ano ainda não chegou 
ao fim, mas a proximidade 
das festas de Natal e Ano 
Novo promete desacelerar 
o ritmo do mercado finan-
ceiro nas próximas duas 
semanas.

Mas a página de 2021 já 
está virada — pelo menos 
quando o assunto é a for-
ma de atuação dos bancos 
centrais ao redor do mun-
do para combater a infla-
ção herdada da crise do 
coronavírus, mesmo que 
a pandemia ainda pareça 
longe de um fim definitivo.

A alta volatilidade vista 
nos mercados globais nes-
ta semana reflete o peso 
que a agenda dos últimos 
dias teve para a recalibra-
gem de expectativas para 
o ano que virá e a digestão 
lenta por parte dos inves-
tidores.

Os bancos centrais do 
Brasil, dos Estados Unidos, 
da Europa, da Inglaterra, 

do Japão e diversos outros 
países emergentes aban-
donaram categoricamente 
a leitura de que a pressão 
inflacionária se trata de 
um processo transitório. 
Os estímulos monetários, 
abundantes nos últimos 
dois anos, começam a ser 
retirados, e as taxas de ju-
ros em breve se afastarão 
das mínimas históricas.

São muitas informações 
a serem levadas em con-
sideração, principalmente 
porque as novas diretrizes 
de política monetária não 
estão escritas em pedra. 
Caso a ômicron ou outras 
variantes do coronavírus 
se tornem ameaças mais 
sérias ou a economia volte 
a vacilar, os planos podem 
ser revistos.
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Suframa vai esclarecer mudanças nos 
projetos industriais

Na próxima terça-feira 
(21), a partir das 10h, em 
formato híbrido (online e 
presencial), será realiza-
do evento de orientação 
a empresas e consultores 
atuantes na ZFM sobre as 
principais mudanças tra-
zidas pela Resolução CAS 
nº 205/2021.

Com o propósito de 
orientar as empresas e os 
consultores atuantes na 
Zona Franca de Manaus 
(ZFM), bem como nive-
lar os conhecimentos a 
respeito das principais 
mudanças na apresenta-
ção, análise, aprovação e 
acompanhamento de pro-
jetos industriais, a Sufra-
ma realiza na próxima ter-
ça-feira (21), a partir das 
10h, uma videoconferên-
cia híbrida: presencial; no 

auditório da Autarquia e 
on-line por meio do link: 
https://youtu.be/dZ37B-
soUNMQ.

As alterações nos proje-
tos técnico-econômicos 
que visam à obtenção dos 
incentivos fiscais nas áre-
as administradas pela Su-
frama estão contidas na 
Resolução nº 205/2021 do 
Conselho de Administra-

ção da Suframa (CAS) de 
25 de fevereiro de 2021, 
publicada em 11 de março 
de 2021, que revogou a Re-
solução CAS nº 204/2019 
e entrará em vigor em ja-
neiro de 2022.

Entre as principais mu-
danças, por exemplo, es-
tão o fim do Laudo de 
Operação (LO), Laudo de 
Produção (LP) e do Rela-

tório de Acompanhamen-
to de Projetos (RAP). Estes 
documentos serão subs-
tituídos pelo Relatório 
Demonstrativo de Acom-
panhamento de Projetos 
(RDAP): documento emiti-
do pela empresa titular de 
projeto industrial aprova-
do acerca da evolução do 
respectivo projeto e do 
cumprimento das demais 
disposições normativas 
aplicáveis; e pelo Parecer 
de Acompanhamento do 
Projeto (PAP): documen-
to emitido pela Suframa, 
elaborado com base no 
(RDAP) apresentado, com-
provando ou não o aten-
dimento das condições de 
aprovação do respectivo 
projeto e do cumprimen-
to das demais disposições 
normativas aplicáveis.

Especialistas debatem soluções para a 
logística da AmazôniaProdutor familiar de arroz e feijão

 recebeu apenas 2,5% enquanto a Soja 
recebeu 26% Evento reuniu especialistas 

e representantes de órgãos e 
entidades públicas e privadas 
que atuam no planejamento e 
execução de atividades do se-
tor.

om o objetivo de diagnos-
ticar os principais entraves e 
construir soluções efetivas, 
a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa) 
realizou nesta segunda-fei-
ra (13), no auditório da sede 
da Autarquia, a I Conferência 
Interinstitucional de Logísti-
ca para Desenvolvimento da 
Região Amazônica. O evento 
ocorreu na segunda-feira (13), 
no auditório da sede da Au-
tarquia, e reuniu especialistas 
e representantes de órgãos e 
entidades públicas e privadas 
que atuam no planejamento e 
execução de atividades do se-
tor. O representante do setor 
industriário do Amazonas, o 
professor e consultor Augusto 
César Rocha afirmou que “não 
se pode mudar uma região de 

local. A questão da Amazônia, 
portanto, não deve ser consi-
derada por estar longe ou per-
to. O verdadeiro problema é a 
falta de infraestrutura”, obser-
vou, acrescentando que a in-
fraestrutura sempre vem antes 
da atividade econômica.

O especialista também de-
fendeu a existência de um ór-
gão para centralizar os conhe-
cimentos sobre a logística na 
região¬. “Precisamos também 
de métricas sobre a logísti-
ca na região, pois quem não 
mede, não administra”, frisou 
Rocha. Outro palestrante foi 
o comandante da 12ª Região 
Militar do Amazonas, general 
Omar Zendim, que destacou 
os desafios e peculiaridades 
das atividades logísticas de-
sempenhadas pelo Exército 
Brasileiro para, entre outras 
ações de defesa e soberania, 
conseguir suprir os mais de 10 
mil militares desdobrados na 
faixa de fronteira da Amazô-
nia.

Os números mostram 
que os recursos do pro-
grama estão sendo uti-
lizados para financiar a 
produção de commodi-
ties do agronegócio ex-
portador, em detrimen-
to do abastecimento do 
mercado interno com 
itens alimentícios bási-
cos

Bovinocultura e soja 
foram as atividades mais 
financiadas pelo Progra-
ma Nacional de Forta-
lecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf) em 
2020, somando 59,9% 
dos recursos, seguidos 
pela produção de milho 
(14,4%). Enquanto isso, 
para a produção de arroz 
e feijão foram destinados 
apenas 2,53% dos recur-
sos do Pronaf Custeio 

Geral. 
Os dados são do estu-

do Análise do Progra-
ma Nacional de Apoio 
à Agricultura Familiar, 
elaborado pelo Instituto 
Tricontinental de Pes-
quisa Social em parceria 
com o Núcleo de Estudos 
em Cooperação (Ecoop), 
da Universidade Federal 
da Fronteira Sul, lançado 
nesta sexta-feira (17).

Segundo os pesquisa-
dores, os números mos-
tram que os recursos do 
programa estão sendo 
utilizados para financiar 
a produção de commo-
dities do agronegócio 
exportador, em detri-
mento do abastecimento 
do mercado interno com 
itens alimentícios bási-
cos.  
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Deputado lista garimpos ilegais em terras 
indígenas do rio Negro e aciona STF

Documentos do gover-
no federal comprovam 
que houve autorização 
para a prática de garim-
pos em terras indígenas 
e um levantamento, com 
base nessas informações, 
conduzido pelo deputado 
federal Elias Vaz (PSB GO) 
indicou a existência de ao 
menos onze novos proces-
sos de exploração ilegal. 
Esses garimpos formam 
uma espécie de loteamen-
to no leito do Rio Negro, 
na altura dos municípios 
de São Gabriel da Cacho-
eira (AM) e Santa Isabel do 
Rio Negro (AM), também 
dentro de terras indígenas.

Diante da constatação, o 

parlamentar, juntamente o 
com senador Jorge Kaju-
ru (Podemos-GO) ingres-
saram com um mandado 
de segurança no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
tentar derrubar as autori-

zações de loteamento ex-
pedidas pelo ministro Au-
gusto Heleno, do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI).

“Nós encontramos um 
problema gravíssimo. Des-

cobrimos que existem 
mais terras autorizadas 
para o garimpo no leito do 
Rio Negro do que as que 
foram informadas oficial-
mente pelo GSI. E todas 
estão localizadas em terri-
tório indígena. É uma ver-
dadeira farra do ouro!”, ex-
plica Elias Vaz.

No site da Agência Na-
cional de Mineração (ANM) 
é possível acessar os nú-
meros dos processos no 
Cadastro Minerário que 
a agência disponibiliza. 
Com isso os parlamenta-
res construíram mapas das 
poligonais de cada proces-
so para verificar sobrepo-
sição em áreas indígenas.

Brasil investe no turismo sustentávelDesmatamento cruel: Amazônia a 
maior floresta tropical tem sido 

vítima todos os dias 

O setor do turismo brasilei-
ro é um dos que se recuperou 
mais rapidamente dos preju-
ízos gerados pela pandemia 
de covid-19. A afirmação é do 
ministro do Turismo, Gilson 
Machado, entrevistado do 
Brasil em Pauta deste domin-
go (19). Segundo Machado, 
dos 378 mil empregos gera-
dos em agosto deste ano, 180 
mil foram gerados pelo setor. 
E a expectativa é de que, até 
fevereiro, 500 mil empregos 
sejam gerados no setor.

De acordo com o ministro 
do Turismo, o estande do Bra-
sil é hoje um dos mais visita-
dos na Expo Dubai 2020, uma 
feira mundial da qual parti-
cipam 190 países que mos-
tram tudo que têm de melhor. 
“Destes, nosso país está em 
quarto lugar no número de 

visitantes”, afirma Machado. 
Ele diz que o Brasil mostra, 
em seu estande, como fazer 
preservação e conservação 
ambiental. O ministro diz que 
o país tem conservados 66% 
do seu território. Só a Amazô-
nia teria 84% da área preser-
vada, segundo Machado.

Essas caraterísticas fazem 
do nosso país um destino 
singular. “A maior biodiversi-
dade do mundo está no Bra-
sil. Esse é um grande atrativo 
econômico que o Brasil tem: 
é exatamente a sua natureza 
preservada”, destacou.

Machado falou também so-
bre a retomada dos cruzeiros 
no país e Selo Turismo Sus-
tentável. A entrevista comple-
ta você confere no Brasil em 
Pauta, que vai ao ar às 19h30 
deste domingo, na TV Brasil.

 Brasil lidera essa destrui-
ção, promovendo impactos 
de grandes proporções sobre 
a biodiversidade, recursos 
hídricos e regime de chuvas, 
que se somam à degradação 
sociocultural de povos indí-
genas e comunidades tradi-
cionais, que vivem em estrei-
ta relação de dependência 
com a floresta. É o que aponta 
João Paulo Capobianco, em 
sua nova obra literária Ama-
zônia, uma década de espe-
rança O avanço predatório 
que choca o país e o mundo, 
visto que a Amazônia possui 
importância capital para o 
equilíbrio climático do plane-
ta, é ainda mais grave quan-

do lembramos que há poucos 
anos o Brasil implementou 
um programa bem-sucedido 
de controle do desmatamen-
to.

Um dos responsáveis pela 
concepção e coordenação do 
PPCDAm (Plano de Proteção 
e Controle do Desmatamento 
na Amazônia), lançado pelo 
governo federal em 2004, 
Capobianco descreve com 
detalhes como as políticas 
públicas foram definidas, or-
ganizadas e implementadas e 
quais foram os seus reflexos 
sobre os atores envolvidos, a 
economia, a opinião pública, 
os meios de comunicação e 
as esferas políticas.


