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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Wilson Lima entrega primeiros cartões do 
Auxílio Estadual permanente a famílias 

que moram em Manaus
O governador Wilson Lima 

entregou os primeiros cartões 
para 859 famílias da capital 
nesta terça-feira (9), em so-
lenidade no Centro de Con-
vivência da Família Padre Pe-
dro Vignola, no bairro Cidade 
Nova, zona norte de Manaus.

“Esse é um programa dife-
renciado, um programa que 
eu tenho me dedicado de cor-
po e alma.  Sabe por que ele é 
importante? Porque ele che-
ga à pessoa que mais precisa. 
Porque é com esse cartão que 
as pessoas vão poder ir ao co-
mércio e colocar comida no 
prato da família”, ressaltou o 
governador.No valor mensal 
de R$ 150, o auxílio vai bene-
ficiar 300 mil famílias em todo 
o estado, sendo 158 mil so-
mente na capital.  O Governo 
do Amazonas montou nove 
postos em todas as zonas de 

Manaus para iniciar a entrega 
dos cartões na quarta-feira. 
Para conferir se tem direito ao 
benefício é necessário aces-
sar o site auxilio.am.gov.br. O 
site também informa quando 
e onde o cartão será entregue.

“Vai ajudar a comprar ali-
mentação, porque eu estou 
tentando ver se eu consigo me 
equilibrar numa fonte de refei-

ção, para eu poder alimentar 
minha família. Para quem não 
tem nada, não tem uma car-
teira assinada, não tem nada 
faz diferença sim. 

Eu agradeço ao Governo do 
Amazonas, muito obrigado”, 
contou Ana Conceição, uma 
das beneficiadas com o auxí-
lio.

A entrega do cartão será fei-

ta somente para o titular do 
benefício, mediante apresen-
tação de documento de iden-
tificação com foto, coleta de 
assinatura na cautela e regis-
tro no aplicativo SASI. Nesta 
terça-feira, os 859 beneficiá-
rios contemplados têm os no-
mes iniciados com a letra “A”, 
são moradores de bairros e 
comunidades do entorno do 
Centro de Convivência e fo-
ram previamente convocados 
via telefone para comparece-
rem ao local. O auxílio, que 
agora passa a ser permanente, 
é considerado o maior progra-
ma de transferência de renda 
da história do Amazonas e vai 
garantir segurança alimentar 
da população em situação de 
pobreza e extrema pobreza. 
Em 12 meses, o Estado injetará 
na economia dos 62 municí-
pios R$ 540 milhões.

Indenização para servidores e
 médicos da Semsa começa a tramitar 

na Câmara de Manaus

Deputado denuncia reajuste de 15,9% 
da energia elétrica no Amazonas 

O pagamento de par-
cela indenizatória como 
forma de remuneração 
pela contraprestação de 
serviço prestado além 
do respectivo horário de 
trabalho para servido-
res efetivos e médicos da 
Secretaria Municipal de 
Saúde (Semsa), abriu a 
pauta da reunião ordiná-
ria desta segunda-feira 
(8) na Câmara Municipal 
de Manaus (CMM).

Para ambos, o valor da 
indenização será de 50% 
incidente sobre o valor 
da hora normal de subsí-
dio de cargo efetivo e de 
100% pelos serviços ex-
traordinários prestados 
aos domingos e feriados.

De acordo com a men-

sagem da prefeitura, a 
proposta visa apenas 
corrigir e adequar en-
tendimentos à cerca das 
Leis 1.222 e 1.223, de 26 
de março de 2008 que 
dizem respeito ao Plano 
de Cargos e Subsídios 
dos Servidores Públicos 
da Semsa, com base em 
pareceres da Procurado-
ria Geral do Município, 
que determina as altera-
ções.

Os projetos vão trami-
tar na Câmara de Ma-
naus em regime de ur-
gência com os números 
588 e 589 de 2021 e ago-
ra serão analisados pela 
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação 
(CCJR).

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou 
o reajuste tarifário de 15,99% 
da Amazonas Distribuidora, 
que está vigorando desde 1º 
de novembro. O novo reajus-
te, que deixa a conta de ener-
gia no Amazonas ainda mais 
cara, foi classificado como 
“desagradável” e “despropor-
cional” pelo deputado esta-
dual Serafim Corrêa, do PSB. 
“Tem uma informação que 
está passando despercebida. 
A Aneel, valendo a partir de 
1º de novembro, aumentou a 
tarifa da energia elétrica no 
Amazonas em 15,99%. Essa é 
uma notícia desagradável. A 
Aneel, no meio desse tiroteio 
da CPI da Amazonas Energia, 
decide aumentar a tarifa”, 
disse Serafim em discurso na 
sessão plenária desta terça-
-feira, 9, na Assembleia Legis-
lativa do Amazonas (Aleam). 

A Aneel, em nota, argu-
menta que os valores foram 

impactados, especialmente, 
pelos custos com encargos 
setoriais, pelas despesas re-
lacionadas às atividades de 
distribuição, pelos compo-
nentes financeiros e pelos 
gastos com compra de ener-
gia. “Esta Casa precisava sa-
ber deste fato e ver de que 
forma podemos nos opor a 
isso. Eu sei que essa é uma 
competência federal, que a 
Aneel é uma agência federal, 
mas convenhamos que esse 
é um momento despropor-
cional a qualquer parâme-
tro”, declarou o líder do PSB 
na Aleam. 

A Agência, em nota, sus-
tenta que adotou “medidas 
para redução do efeito tarifá-
rio, com destaque para a re-
versão dos recursos da Con-
ta-covid e a compatibilização 
dos financeiros da Bandeira 
de Escassez Hídrica, a fim de 
neutralizar seu repasse à Par-
cela A”.
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Daniel Silveira deixa a prisão 
em Niterói

O deputado federal Da-
niel Silveira (PSL-RJ) dei-
xou a prisão no fim da 
manhã de ontem (9). Ele 
estava detido no Batalhão 
Especial Prisional (BEP), 
em Niterói, na região me-
tropolitana do Rio de Ja-
neiro, onde ficam presos 
com foro privilegiado e 
policiais militares.

Na última segunda-feira 
(8), o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes mandou 
soltar Silveira. Ele foi pre-
so em fevereiro pela práti-
ca de agressões verbais e 
ameaça aos ministros da 
Corte, mas ganhou direito 
à prisão domiciliar. No en-
tanto, em junho, voltou a 
ser preso por violar o mo-
nitoramento eletrônico.

Na decisão, o ministro 

determinou a substitui-
ção da prisão por medi-
das cautelares, como a 
proibição de utilizar redes 
sociais e ter contato com 
investigados no inquéri-
to que apura as ameaças. 
Silveira também está proi-
bido de realizar postagens 
por meio de terceiros. 

Em abril, o deputa-

do virou réu no Supremo 
pela acusação de incitar 
o emprego de violência 
para tentar impedir o livre 
exercício das atividades 
do Legislativo e do Judi-
ciário e a animosidade en-
tre as Forças Armadas e a 
Corte, por meio de vídeos 
publicados em suas redes 
sociais.

Senadores 
pressionam ministro 

para redução de
 tarifas da energia

 elétrica
Em audiência pública na 

Comissão de Infraestrutura 
(CI), os senadores cobraram 
do ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, ex-
plicações sobre o alto custo 
da energia elétrica no país. 
Eles lembraram que as tari-
fas pressionam a inflação e 
prejudicam principalmente 
as famílias de baixa renda, 
além de atrapalharem a re-
tomada econômica do Brasil 
no pós-pandemia. 

A reunião foi realizada na 
manhã desta terça-feira (9), 
em conjunto com a comissão 
temporária externa instala-
da recentemente no Senado 
para averiguar as causas e os 
efeitos da crise hidroenergé-
tica no país.

O relator da comissão tem-
porária, senador José Aníbal 
(PSDB-SP), lembrou que há 
um sentimento comum de 
que houve falhas do governo 
no planejamento do setor, 
resultando numa situação 
de emergência, com forte 
impacto na vida das pessoas.

“No orçamento doméstico 
a conta de luz pesa muito e 
a inadimplência é grande. 
Quando as distribuidoras 
cortam a energia, não o fa-
zem com satisfação. Fazem 
porque é preciso fazer. Há 
uma coisa pujante em cer-
tas áreas: o brasileiro não ter 
energia em casa. O custo é 
elevado, apesar de contar-
mos com uma matriz limpa”,  
avaliou. 

O ministro Bento Albu-
querque esclareceu que o 
preço da energia cresceu no 
mundo todo e, nos últimos 
meses, o país tem enfrenta-
do a pior estiagem dos últi-
mos 91 anos, principalmente 
nas regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste. Apesar do quadro 
adverso, ele garantiu que as 
medidas tomadas pelo go-
verno desde outubro do ano 
passado garantirão que não 
haverá racionamento e nem 
apagões em 2022. 

Câmara aprova regra para destinar a
 profissionais da educação parte de 

precatórios oriundos do Fundeb
A Câmara dos Deputa-

dos aprovou nesta ter-
ça-feira (9) proposta que 
regulamenta a aplicação 
de recursos obtidos com 
precatórios por estados, 
Distrito Federal e mu-
nicípios relativos a dis-
cordâncias com a União 
quanto aos repasses do 
Fundef ao Fundeb. O tex-
to segue agora para aná-
lise do Senado.

Por 416 votos a 11, foi 
aprovado o substituti-
vo do deputado Idilvan 
Alencar (PDT-CE) ao Pro-
jeto de Lei 10880/18, do 
ex-deputado JHC (AL), e 
cinco apensados. A Co-
missão de Educação ha-
via aprovado o parecer 
de Alencar em setembro.

Alencar afirmou que 

a nova redação contém 
os ajustes necessários 
para preservar o núcleo 
das propostas, harmo-
nizando-as com a nova 
lei regulamentadora do 
Fundeb permanente. “Os 
professores esperam es-
ses precatórios há 15 
anos”, disse.

De acordo com o subs-
titutivo, o dinheiro dos 
precatórios será distri-
buído conforme as re-
gras de rateio dos dois 
fundos. 

Precatórios são dívidas 
do governo com senten-
ça judicial definitiva, po-
dendo ser em relação a 
questões tributárias, sa-
lariais ou qualquer outra 
causa em que o poder 
público seja o derrotado.

O extinto Fundef (Lei 
9.424/96) destinava 60% 
dos recursos para pa-
gamento de salários de 
profissionais da educa-
ção. 

De maneira provisória, 
o Fundeb manteve a re-
gra até o ano passado, 
quando entrou em vigor 
a regulamentação per-
manente (Lei 14.113/20), 
ampliando aquele per-
centual para 70%.

Assim, pelo texto apro-
vado 60% dos recursos 
de precatórios relacio-
nados a repasses até 
2020 serão destinados 
ao pagamento de profis-
sionais. Terão essa finali-
dade 70% dos eventuais 
precatórios relativos ao 
Fundeb permanente.



ON SaúdeOPORTUNIDADES & NOTÍCIAS
EDIÇÃO DIGITAL MANAUS-AM, QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021 44

FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Anvisa alerta sobre requisitos para 
embarque em cruzeiros

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) publicou uma nota hoje 
(9) na qual alerta sobre os 
protocolos sanitários que 
devem ser seguidos por 
viajantes em cruzeiros. 
Nela são apresentados os 
principais requisitos para 
embarque nesses navios 
cuja atividade foi retoma-
da recentemente, com a 
publicação da Portaria In-
terministerial 658 de 2021.

Com a retomada, cou-
be à Anvisa a definição 
dos protocolos sanitários 
para a atividade, de forma 
a reduzir os riscos de con-
taminação e a dissemina-
ção do vírus da covid-19 

nos cruzeiros. “Todos os 
viajantes devem obser-
var atentamente as regras, 
documentos e prazos ne-
cessários para que tenham 
o embarque autorizado 

pelas empresas, que são 
responsáveis por garantir 
o cumprimento das nor-
mas”, diz a nota.

Segundo a agência, pelo 
menos 25 passageiros de 

navios de cruzeiro não 
puderam embarcar des-
de a última sexta-feira (5) 
porque não comprovaram 
ter recebido a vacinação 
completa contra covid-19 
ou por não cumprirem o 
período de 14 dias que é 
necessário para a vacina 
gerar imunização no cor-
po humano. .

Esse prazo de 14 dias é 
definido pelo Programa 
Nacional de Imunizações 
como necessário para se 
atingir a melhor imuniza-
ção. Para fins de compro-
vação, é indispensável a 
apresentação do Certifica-
do Nacional de Vacinação 
contra Covid-19.

Profissionais de saúde da rede 
municipal recebem capacitação para 

o atendimento a adolescentes

’Novembro Azul Diabetes’ alerta sobre 
a importância da prevenção à doença, 

que atinge 144 mil pessoas no AM
A Prefeitura de Manaus, 

por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (Sem-
sa), realizou, ontem, via 
Google Meet, a oficina de 
capacitação “Agenda Pro-
teger Cuidar da Saúde do 
Adolescente”, que tem o 
objetivo de capacitar os 
profissionais da atenção 
básica de saúde da capital, 
no trabalho de abordagem 
desse público. O evento é 
realizado em parceria com 
o Ministério da Saúde e o 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef).

 A oficina, transmitida 
pela Escola de Saúde Pú-
blica de Manaus (Esap), 
discutiu as formas de esti-
mular a procura pelos ser-
viços da Rede de Atenção 
Primária de Saúde, por 
parte dos adolescentes.

Conforme a chefe do 
Núcleo de Saúde da Crian-
ça e do Adolescente da 
Semsa, Ivone Amazonas, 
esse público acessa pou-
co as unidades de saúde 

da rede municipal, porque 
tem medo de se sentir ex-
posto.

“O adolescente geral-
mente só vai à unidade 
acompanhado dos pais 
ou de um responsável, ele 
não vai espontaneamente 
porque teme ficar expos-
to na comunidade, e isso 
se agrava quando ocorre 
uma gravidez ou uma IST 
(Infecção Sexualmente 
Transmissível), por exem-
plo. Por isso precisamos 
discutir abordagens para 
ampliar o acesso desse 
público à rede básica, que 
trabalha na prevenção de 
doenças, orientações so-
bre a promoção da saúde 
sexual e da saúde repro-
dutiva,” explica.

Participarão da oficina 
profissionais dos Distritos 
de Saúde (Disas) Sul e Ru-
ral. Entretanto, o evento 
será realizado em outras 
datas, para contemplar os 
profissionais de todos os 
Disas da Semsa.

Além de chamar a aten-
ção para a saúde do homem, 
este mês também é dedicado 
a alertar a população, sobre a 
importância da prevenção e 
controle do diabetes, doença 
que, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), abrange 5,4% da po-
pulação adulta no Amazonas, 
o equivalente a 144 mil pesso-
as. O dado consta na Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS), de 
2019, ano em que a população 
com 18 anos ou mais, estima-
da para o Estado, era de 2,866 
milhões de pessoas.

O diabetes é caracterizado 
pela produção insuficiente ou 
má absorção de insulina pelo 
organismo. O hormônio é res-
ponsável por regular a glicose 
no sangue, garantindo energia 
ao organismo.  De acordo com 
a presidente da Associação Se-
geam (Sustentabilidade, Em-
preendedorismo e Gestão em 
Saúde do Amazonas), enfer-
meira estomaterapeuta Karina 
Barros, a campanha ‘Novem-
bro Azul Diabetes’ serve para 
sensibilizar a população sobre 
os cuidados que devem ser to-
mados desde a primeira infân-

cia, para prevenir a alteração, 
que entra na lista das chama-
das doenças crônicas. 

Especialmente porque, se-
gundo o IBGE, em 2013, o per-
centual de pessoas com 18 
anos ou mais, no Amazonas, 
diagnosticadas com o diabe-
tes, era de 4,3%, ou seja, 1,1 
ponto percentual abaixo da 
marca atual. O aumento no 
número de diabéticos é con-
siderado preocupante, pois 
mostra que a prevenção não 
vem sendo feita da forma ade-
quada.

“Hoje, a equipe da Segeam 
atua na rede pública de saú-
de, através do programa Pé 
Diabético, que atende pessoas 
acometidas pela alteração, e 
que desenvolvem problemas 
nos membros inferiores, as-
sociadas a ela, como feridas e 
úlceras de difícil cicatrização, 
etc. Lá, buscamos orientar os 
pacientes sobre a alimentação 
adequada e a importância de 
se evitar o sedentarismo e a 
obesidade, que se associados 
ao diabetes, podem levar a 
problemas muito mais graves, 
como os cardiovasculares, por 
exemplo”, destaca.
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‘A Magia do Natal’ invade o Sumaúma Park 
Shopping, a partir de sábado (13)

Uma das épocas mais 
mágicas do ano já tem data 
marcada para começar no 
Sumaúma Park Shopping: 
sábado (13). Será neste 
dia que o mall inaugura 
sua decoração de fim de 
ano batizada de ‘A Magia 
do Natal’, com uma série 
de atrações apaixonantes 
e encantadoras, na pra-
ça central, que vão desde 
uma fábrica de brinque-
dos, comandada por ur-
sinhos, até um trenzinho, 
sem esquecer da presen-
ça ilustre e indispensável 
do Papai Noel, e também 
a árvore de Natal.

De acordo com Lau-
ra Palhares, gerente de 
Marketing do Sumaúma, a 
decoração deste ano visa 
reforçar o encanto e a vi-
são lúdica que envolvem 
o Natal. “Nessa época do 

ano, as famílias estão mais 
próximas do que nunca, 
o final de ano ‘pede’ essa 
união. E nada melhor do 
que poder desfrutar disso 
vivendo o encanto e a ma-
gia do Natal. Por isso, bus-
camos uma atração que 
pudesse ficar marcada na 
memória e no coração de 
um que nos visitar”, co-
menta ela.

 Logo ‘de cara’, o público 
poderá conferir uma árvo-
re de Natal gigante, toda 
enfeitada com ursinhos 
de pelúcia, estrelas dou-
radas, bengalinhas ver-
melhas e brancas, bolas 
coloridas e micro-luzes 
de LED, dando um char-
me especial ao pinheiro. 
No meio, haverá um túnel 
pelo qual o público pode-

rá passar e se encantar
Além disso, dois por-

tais serão os responsáveis 
por promover o show de 
neve, que ocorrerá dia-
riamente em três horários 
distintos: 16h, 18h e 20h. 
“Sem dúvida é uma das 
atrações mais lúdicas da 
nossa atração. As crian-
ças e, também os adultos, 
ficam encantados com o 
momento e, claro, apro-
veitam para registrar com 
fotos e vídeos”, comenta 
Laura.

Outro ponto de desta-
que é a Fábrica de Brin-
quedos composta por ur-
sos vestidos com aventais 
e gorros, e que tem a mis-
são de ajudar o Papai Noel 
na confecção dos brin-
quedos. Já o trenzinho vai 
proporcionar uma tour 
por dentro do ambiente.

Cantora Leka Denz é atração, nesta 
quarta-feira, do Casarão de Ideias

Manaus ganha seis novos parquinhos 
infantis de parceria entre entidades, 

escolas e Águas de Manaus De passagem por Ma-
naus, a cantora Leka Denz 
se apresenta nesta quar-
ta-feira (10), a partir das 
19h, no Espaço Cultural 
Casarão de Ideias, locali-
zado na Rua Barroso, 279, 
bairro Centro, zona cen-
tro-sul da capital. Ao todo, 
serão disponibilizadas 30 
vagas com agendamento 
prévio, podendo ser feito 
por meio do número (92) 
3633-4008.

De acordo com a artis-
ta, que é oriunda de Pe-
lotas (RS), mas que reside 
em Boa Vista (RR), a ideia 
é celebrar sua estadia em 
Manaus. “Além de celebrar 
esse momento com músi-
ca, quero apresentar um 
pouco do trabalho que te-
nho desenvolvido em Boa 
Vista”, explica ela, que es-
tará ao lado de Daniel Oli-
veira, o ‘Zequinha’ (vio-
lão), e Rafaela Bittencourt 

(percussão).
Ainda de acordo com 

Leka, foram escolhidas 
canções autorais e de 
compositores do Norte do 
País, que exaltam as be-
lezas da identidade ama-
zônica. “Apesar de não ser 
nascida aqui, já tem um 
tempo que tenho me en-
contrado por aqui. Com-
pondo e cantando nos-
sas vivências. E gosto de 
despertar estes mesmos 
sentimentos de orgulho e 
pertencimento nas pesso-
as que me escutam”, co-
menta.

Também conforme a 
artista, o show, que terá 
aproximadamente uma 
hora de duração, tem o 
objetivo de compartilhar 
felicidade. “Felicidade 
essa que a música tem o 
poder de causar em quem 
canta, toca e escuta. Ele-
var o astral”.

O Primeiro playground foi 
entregue nesta semana, em 
escola da zona Norte. Todas 
as regiões da capital serão 
contempladas com a estrutu-
ra

Escolas e associações co-
munitárias da capital amazo-
nense começam a receber, a 
partir desta semana, estrutu-
ras de playground repassadas 
através de uma parceria com 
a concessionária Águas de 
Manaus. Seis instituições já 
foram escolhidas para rece-
ber os parquinhos infantis e 
serão contempladas até o fim 
do ano nesta primeira etapa 
do projeto. 

O primeiro playground foi 
entregue na tarde de segun-
da-feira (08), no Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(Cmei) Onias Bento da Silva, 
localizado na comunidade 
Aliança com Deus, bairro Ci-

dade de Deus, na zona Norte 
de Manaus.

Cerca de 200 crianças entre 
4 e 6 anos estudam na unida-
de educacional. Para a gesto-
ra Simone Guimarães Lima, a 
parceria com a concessioná-
ria surgiu no momento certo. 
“Passamos por uma pequena 
reforma e agora, ganhamos 
esse presente da Águas de 
Manaus. Nossa comunidade 
de pais, alunos e professores 
só tem a agradecer. As crian-
ças vão aproveitar bastante. 
Era um desejo antigo”, desta-
cou.

O gerente de responsabili-
dade social da Águas de Ma-
naus, Semy Ferraz, reforçou 
que a empresa trabalha com 
diversos tipos de parceria na 
capital. Segundo ele, o pro-
cesso de escolha das entida-
des buscou contemplar todas 
as zonas da cidade.
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Pandemia pode causar falta de mais de 
1 bilhão de seringas em 2022

O mundo tem a capaci-
dade de fabricar cerca de 
6 bilhões de seringas por 
ano, mas até 2022 pode-
rá enfrentar um déficit de 
mais de 1 bilhão de unida-
des. Esta é uma situação 
provável se a produção 
continuar no nível atual.

A Organização Mundial 
da Saúde, OMS, disse que 
está também iminente a 
escassez de agulhas para 
campanhas regulares de 
imunização no próximo 
ano. 

Falando nesta terça-feira 
a jornalistas, em Genebra, 
a especialista da agência 
para o Acesso a Medica-
mentos e Produtos de Saú-
de, Lisa Hedman, contou 

que o cenário causa preo-
cupação.

A representante da OMS 
explicou que a reutilização 
de seringas, mesmo de-
pois de esterilizadas, não 
é aconselhável, pois as 
bactérias nocivas continu-
am presentes. Ela também 
observou que as seringas 
eram particularmente pro-
pensas a atrasos no trans-
porte, porque ocupavam 
10 vezes o espaço de uma 
vacina. A especialista aler-
tou que uma geração de 
crianças pode perder as 
vacinas programadas, a 
menos que os fabricantes 
encontrem uma manei-
ra de fazer mais seringas 
descartáveis de uso único. 

Menino de 9 anos em coma após incidente
 no festival Astroworld

Um menino de nove anos 
está lutando pela vida de-
pois de ter sido empurra-
do pela multidão, no con-
certo de Travis Scott, no 
festival Astroworld. 

Ezra Blount estaria nos 
ombros do pai quando 
a confusão se instalou e 
uma multidão correu em 
direção ao palco, empur-
rando e causando pressão 
sobre várias pessoas.

Segundo conta o avô da 
vítima, pai e filho estavam 
juntos no concerto quan-
do o pai da criança não 
aguentou a “pressão das 
pessoas contra ele e des-
maiou”.

“E quando ele desmaiou, 
o Ezra caiu entre a multi-
dão e ficou gravemente fe-
rido”, acrescenta.

Quando o pai da crian-
ça recuperou os sentidos, 
numa tenda de prestação 
de primeiros socorros, a 

criança já tinha sido trans-
portada para o hospital, 
em parada cardiorrespira-
tória. Segundo a família, 
o menino encontra-se em 
coma.

“Como é que isto pode 
acontecer numa cidade 
como Houston? Quando 
vamos a um show ou a 

eventos destes esperamos 
que haja segurança”, diz a 
família.

Segundo indica o NY 
Post, a criança sofreu da-
nos nos rins, pulmões e 
coração e teria tido uma 
hemorragia cerebral.

Recorde-se que o inci-
dente provocou oito víti-

mas mortais. Travis Scott, 
responsável pelo espetá-
culo, já afirmou que irá 
ajudar as famílias das víti-
mas. Apesar disso, o cantor 
foi processado por um dos 
espectadores do concer-
to, que considera o rapper 
culpado por uma “tragédia 
previsível e evitável”.
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Da periferia de SP, Wallace Martins se 
inspira em heptacampeão inglês

Um piloto de corrida ne-
gro e jovem da periferia de 
São Paulo recebeu o ape-
lido de “Hamilton da fa-
vela”, e diz se inspirar no 
heptacampeão mundial 
de Fórmula 1 Lewis Hamil-
ton para seguir o mesmo 
caminho dentro e fora das 
pistas.

Wallace Martins, que 
atualmente corre na cate-
goria Fórmula Delta, ga-
nhou o apelido dos outros 
pilotos por causa das se-
melhanças de aspecto e de 
estilo com Hamilton.

Aos 18 anos e carismáti-
co, Martins não se importa 

com a comparação, e até 
diz que um de seus sonhos 
é copiar o britânico.

“Acho que ele é um pilo-
to que é muito dedicado 
ao que faz”, disse Martins. 
“Você vê que ele ganha a 
corrida e está sempre já 
pensando em ganhar a 
próxima”. “E fora a histó-
ria também. Vir de perife-
ria, ser negro, o único ne-
gro ali na Fórmula 1, então 
tem muito do que se inspi-
rar na história dele”, acres-
centou.

Como Hamilton, que fala 
constantemente sobre a 
luta contra o racismo, Mar-

tins enfrenta uma série de 
obstáculos em sua carreira 
incipiente.

Ele está competindo 
contra pessoas que já cor-
reram nos Estados Unidos, 
mesmo nunca tendo saído 
do Brasil.

Quando ele começou 
no negócio notoriamen-
te caro do automobilismo, 
corria uma prova e perdia 
as duas ou três seguintes 
enquanto familiares e ami-
gos vendiam camisetas e 
organizavam vaquinhas 
para arrecadar dinheiro 
suficiente para ele voltar 
ao grid.

Pia convoca Formiga para despedida 
da seleção em Torneio Internacional

Flamengo se despedaça a dias da
 decisão e tem tempo curto por 

soluções

A volante Formiga terá direi-
to a uma partida de despedida 
da seleção brasileira. A vetera-
na, de 43 anos, foi convocada 
nesta terça-feira (9) pela téc-
nica Pia Sundhage para o Tor-
neio Internacional de Futebol 
Feminino, que será disputado 
entre os dias 25 de novembro 
e 1º de dezembro em Manaus, 
na Arena da Amazônia. A trei-
nadora chamou 24 jogadoras 
para a competição, que será 
realizada em formato de qua-
drangular e também reunirá 
Índia (dia 25), Venezuela (dia 
28) e Chile (dia 1º), em horá-
rios a serem confirmados.

“Vamos fazer a despedida no 
primeiro jogo, contra a Índia. 
A Formiga é uma das maio-
res jogadoras que o Brasil já 
teve. Esteve em praticamente 
todas as grandes competições 

e Manaus poderá estar junto 
e vivenciar este momento. Ela 
estará junto com a família. Fa-
remos uma grande festa para 
um dos ícones da modalidade 
no país”, afirmou a coordena-
dora de seleções femininas 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), Duda Luizelli, 
em entrevista coletiva.

A última partida de Formi-
ga pela seleção foi o empate 
sem gols com o Canadá, pelas 
quartas de final da Olimpíada 
de Tóquio (Japão) - as cana-
denses venceram nos pênaltis 
por 4 a 3. Ela foi substituída 
aos 27 minutos do segundo 
tempo pela também volante 
Angelina, que é 23 anos mais 
nova. Foi o 233º jogo da cami-
sa 8 pelo time brasileiro, que 
atualmente defende o São 
Paulo.

O declínio do Flamengo 
assusta e acende o sinal de 
alerta no clube a 18 dias da 
final contra o Palmeiras. 

Diante da lanterna Cha-
pecoense, o time cumpriu 
mais uma atuação aquém 
do esperado. A desorgani-
zação não reflete um time 
que ficou marcado por do-
minar os adversários com 
apetite.

O empate em Chapecó 
mostrou um Fla desarru-
mado atrás e sem inspira-
ção para construir. Contra 
o pior time do Brasileiro, 
que só somou uma vitória 
até aqui, os rubro-negros 
não conseguiram fazer va-
ler nem mesmo a vanta-
gem de atuar com um jo-
gador a mais desde os 13 
minutos do segundo tem-
po. Na base da intuição e 
dos lampejos individuais, 
o time até tentou o gol da 
vitória, mas não mostrou 
repertório suficiente para 
vencer um sistema defen-
sivo que ofereceu espaços.

Agora, nomes como 
Everton Ribeiro, Gabigol 
e Bruno Henrique estão 
longe do ponto ideal, ca-
bendo ao antes criticado 
Michael dar um tempero 
no esquema de jogo. Mais 
frouxo do que o habitu-
al na marcação, o time é 
agredido por adversários 
tecnicamente inferiores e 
se desgasta mais para re-
tomar a bola. 

A pressão é maior com a 
final da Libertadores con-
tra o Palmeiras chegando, 
no final de novembro.
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Novo sistema de monitoramento de 
desmatamento e queimadas do Ipaam é 

apresentado na COP26
O mais novo mecanismo 

de monitoramento de des-
matamento e queimadas 
desenvolvido pelo Insti-
tuto de Proteção Ambien-
tal do Amazonas (Ipaam), 
juntamente com a empre-
sa especializada em solu-
ções de tecnologia, Codex, 
foi apresentado na última 
semana na 26ª Conferên-
cia sobre Mudanças Cli-
máticas (COP26) em Glas-
gow, na Escócia, como um 
dos principais avanços do 
Governo do Amazonas na 
agenda ambiental.

A inovação tecnológica, 
que está nas últimas eta-
pas de desenvolvimento e 
será implementada no fu-
turo Centro de Monitora-
mento Ambiental e Áreas 
Protegidas do Ipaam, foi 
exibida com suas princi-
pais ferramentas de apoio 
às ações de fiscalização e 

monitoramento ambiental 
do Estado pelo CEO da Co-
dex, Marlos Batista, ao pú-
blico do evento mundial.

O recurso tem o princi-
pal objetivo de aprimorar 
o trabalho de controle a 
partir de dez dashboards 
(painel visual de informa-
ções) que disponibilizam 
dados diários de desmata-

mento e focos de queima-
das em cada município do 
Amazonas. Sendo assim, 
as equipes de fiscalização 
do Ipaam poderão efetuar 
as medidas de contenção 
com mais eficiência e ra-
pidez.

O diretor-presidente do 
Ipaam, Juliano Valente, 
enfatizou a relevância da 

apresentação no maior 
evento ambiental do mun-
do, levando em considera-
ção os importantes passos 
de progresso dados pelo 
Governo do Amazonas em 
investimentos no aprimo-
ramento das tecnologias 
que asseguram a proteção 
ambiental de forma clara e 
diligente.

Pacheco defende floresta em pé e 
remuneração de produtores por 

serviços ambientais

Brasil pede mais ajuda internacional 
para preservar meio ambiente

A remuneração de produ-
tores rurais por serviços am-
bientais e ações para cons-
cientização da necessidade 
de preservação das florestas 
foram bandeiras levantadas 
pelo presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, em entre-
vista coletiva nesta terça-feira 
(9). Ele participa da Conferên-
cia das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (COP26), 
que ocorre em Glasgow, na 
Escócia, até sexta-feira (12).

Para Pacheco, é fundamen-
tal investir na remuneração, 
principalmente da população 
carente que mora e resguar-
da essas áreas, e instruir esse 
público sobre o fato de que 
manter as árvores em pé é 
mais sustentável do que der-
rubá-las. 

“Deixar as florestas intoca-
das vai trazer melhores ga-

nhos e melhor proveito para 
os detentores dessas terras. 
Todo esse debate ocorre no 
âmbito do Brasil porque te-
mos a Amazônia, sendo ob-
viamente uma obrigação 
nossa, sem dúvidas. Mas tam-
bém dependemos do cum-
primento das obrigações as-
sumidas pelos países mais 
desenvolvidos. Não se tra-
ta de investimentos no Bra-
sil ou em outros países que 
também tenham florestas em 
caráter filantrópico, ou de 
ajuda simplesmente. Mas de 
uma compensação financei-
ra, econômica e histórica de-
corrente da evolução desses 
países com a industrializa-
ção e da necessidade de hoje, 
no ano de 2021, termos uma 
consciência de preservação 
que não tínhamos 20, 50, 100 
anos atrás”, declarou. 

O ministro do Meio Ambien-
te, Joaquim Leite, disse nesta 
terça-feira (9), em Glasgow, 
na Escócia, que a proposta 
dos países ricos ajudarem as 
nações em desenvolvimen-
to com US$ 100 bilhões anu-
ais para financiar ações de 
preservação ambiental e de 
enfrentamento às mudanças 
climáticas tornou-se insufi-
ciente diante da urgência do 
mundo transformar o atual 
modo de produção.

“Acho que o desafio global 
é uma transição responsável 
na direção da neutralidade de 
carbono, de forma rápida, mas 
responsável. O que significa 
isto? Que nós precisaremos de 
mais recursos do que os US$ 
100 bilhões anuais”, disse Lei-
te ao participar de um evento 
do pavilhão brasileiro na Con-
ferência Sobre Mudanças Cli-

máticas da Organização das 
Nações Unidas (COP26).

Antes mesmo de o ministro 
Joaquim Leite chegar a Glas-
gow, onde desde a semana 
passada acontece a COP26, a 
delegação brasileira já tinha 
apresentado a representantes 
dos países que participam do 
evento uma proposta em de-
fesa da ampliação, pelas prin-
cipais economias mundiais, 
dos US$ 100 bilhões de ajuda, 
alegando que o valor fixado 
em 2009, e batizado de Fundo 
Verde, já não é suficiente.

O ministro citou um estudo 
da Boston Consulting Group 
(BCG) segundo o qual o mun-
do precisará investir US$ 150 
trilhões nos próximos 30 anos 
se quiser cumprir as metas do 
Acordo do Clima pactuado em 
Paris, em 2015, e, assim, con-
ter o aquecimento global.


