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Amazonas Energia representa 80% das 
reclamações na Comissão de Defesa do 

Consumidor da Aleam
A Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Amazonas 
Energia da Assembleia Legis-
lativa do Amazonas (Aleam) 
teve como depoente, na quar-
ta-feira (10), o representante 
jurídico da Comissão de De-
fesa do Consumidor (CDC) da 
Casa Legislativa, Paulo Rogé-
rio Kolenda Lemos dos Santos. 
Durante o auge da pandemia 
da Covid-19, 80% das deman-
das recebidas pela CDC, por 
meio da população, foram re-
ferentes às reclamações liga-
das à Amazonas Energia.

No período da pandemia, 
os cortes indevidos de ener-
gia estiveram entre as prin-
cipais reclamações, afirmou 
Kolenda. “Cerca de 80% das 
reclamações recebidas, no 
auge da pandemia, foram so-
bre a má prestação de serviço 
da Amazonas Energia. A em-

presa descumpriu leis estadu-
ais aprovadas por esta Casa, 
como a que proíbe o corte de 
energia por endividamento. 
Nem mesmo as normas da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) foram cum-
pridas.”, explicou.

“Entre as demais reclama-
ções destacamos casos de 
cobrança abusiva, aplicação 
errônea de multas, responsa-
bilidade por danos elétricos, 

interrupção de serviços sem 
aviso prévio e mesmo casos 
em que a empresa obriga os 
cidadãos a assumirem dívi-
das de terceiros, até mesmo 
de pessoas que já morreram”, 
complementou o represen-
tante jurídico da CDC da Casa 
Legislativa, Paulo dos Santos.

Para o presidente da CPI da 
Amazonas Energia, deputado 
estadual Sinésio Campos (PT), 
“o depoimento de Kolenda 

apenas reforça o quanto essa 
empresa é desrespeitosa com 
o cidadão amazonense que 
quer pagar pelo serviço, mas, 
em contrapartida, quer retor-
no positivo, com um serviço 
de qualidade e tarifas justas”.

De acordo com os depoi-
mentos recolhidos, desde o 
início da CPI, a Amazonas 
Energia descumpriu as leis 
estaduais n° 5.145 de 220 e n° 
5.412 de 2021 que proíbem os 
cortes de energia, mesmo que 
a conta de luz não tenha sido 
paga pelos consumidores 
amazonenses, tendo como 
apoio a jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
que considera legítima a con-
templação do dispositivo, em 
âmbito regional, a fim de am-
pliar a proteção do consumi-
dor e preservar o fornecimen-
to de serviço público.

Serafim Corrêa propõe que Amazonas 
adote Carteira de Identidade

 Unificada

Prefeitura de Manaus anuncia 
programa de empreendedorismo para 

impulsionar produtores rurais
O deputado estadual Se-

rafim Corrêa (PSB) propôs à 
SSP-AM (Secretaria de Segu-
rança Pública do Amazonas), 
que implante  a unificação 
da carteira de identificação 
ao CPF (Cadastro de Pessoa 
Física). A medida está sendo 
implantada em Santa Cata-
rina e já está disponível des-
de o dia 8 deste mês.

“O estado de Santa Cata-
rina, desde o dia 8, quando 
os novos cidadãos compa-
recem para tirar a sua car-
teira de identidade recebem 
a sua carteira de identidade 
cruzada com o CPF e o nú-
mero será um só, o do CPF. 
Esse foi um projeto piloto de 
Santa Catarina, mas em co-
mum acordo com o Paraná e 
o Rio Grande do Sul. Os três 
estados que vão sair na fren-
te com essa novidade”,  disse 
Serafim.

De acordo com o parla-
mentar, esse é um modelo 
que desburocratiza a vida 

do cidadão. O líder do PSB 
propôs que o general Man-
sur, secretário de Seguran-
ça, envie uma equipe à San-
ta Catarina para conhecer o 
projeto.

“Esse é um sonho de 50 
anos e que agora se concre-
tiza, a partir dos três estados  
da região Sul. Quero sugerir 
ao governo do Amazonas, 
porque há uma reclamação 
muito grande pela demora 
na emissão das carteiras de 
identidade e o que é bom a 
gente deve copiar. Essa ini-
ciativa de Santa Catarina 
merece todo o nosso louvor, 
apoio e reconhecimento. 
Sugiro ao general Mansur, 
Secretário de Segurança, 
que adote as providências 
para mandar uma equipe 
à Santa Catarina, ver como 
funciona , procurar fazer o 
que está sendo feito lá. Acho 
que será um grande avanço 
na identificação das pessoas 
“, concluiu.

O prefeito de Manaus, David 
Almeida, anunciou nesta quin-
ta-feira, 11/11, o lançamento do 
programa “Empreendedorismo 
Rural”, que visa ao desenvol-
vimento da produção rural da 
Região Metropolitana da capital 
amazonense. O projeto será co-
ordenado pela Secretaria Muni-
cipal do Trabalho, Empreende-
dorismo e Inovação (Semtepi), 
que, na ocasião, realizou a en-
trega de 200 mil litros de diesel à 
Secretaria Municipal de Infraes-
trutura (Seminf), para a revitali-
zação dos ramais da ZF-4 e ZF-5, 
na BR-174 (Manaus – Boa Vista), 
que garantirá acessibilidade aos 
moradores e possibilitará o es-
coamento da produção agrícola 
da área. “Estamos aqui para essa 
ação de transversalidade entre 
as secretarias. Parabéns às equi-
pes que estão envolvidas, porque 
tudo isso é importante. Sabemos 
das nossas limitações, mas, a 
partir das nossas contratações, 
nosso planejamento e execução, 
no ano que vem, essa cidade vai 

estourar em obras e serviços. 
Tenho certeza de que viveremos 
em uma cidade melhor para to-
dos, principalmente para os mo-
radores da zona rural”, enfatizou 
Almeida. O prefeito de Manaus 
salientou que a recuperação dos 
ramais também será de suma 
importância para garantir a rea-
lização das rotas escolares. Além 
disso, divulgou que está previs-
to um programa de revitalização 
dos ramais no terceiro ano de 
seu mandato. “Que essas máqui-
nas e esses combustíveis sejam 
aproveitados principalmente 
nos ramais onde os ônibus vão 
buscar as crianças nas esco-
las, na rota escolar. Eu acredito 
que, com o aporte de recursos 
que estamos recebendo, vamos 
iniciar, no terceiro ano do man-
dato, o maior asfaltamento de 
ramais dessa cidade. Está sendo 
finalizada a licitação para a con-
tratação da massa asfáltica. Va-
mos recuperar bairro por bairro, 
comunidade por comunidade”, 
frisou David.
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Congresso aprova crédito de
 R$ 9,3 bi para pagar Auxílio 

Brasil neste ano
O Congresso Nacional apro-

vou nesta quinta-feira (11) o 
projeto (PLN 26/21) que abre 
crédito especial de R$ 9,364 
bilhões para pagar ainda nes-
te ano o programa social Au-
xílio Brasil (MP 1061/21), que 
substituiu o Bolsa Família. Os 
recursos, previstos na propos-
ta do Poder Executivo, serão 
remanejados das despesas 
primárias do programa ante-
rior. O projeto foi aprovado 
por deputados e senadores. O 
Congresso também aprovou 
hoje o PLN 23/21, que adapta 
o Plano Plurianual (PPA) em 
vigor (Lei 13.971/19) ao Auxí-
lio Brasil. O texto prevê gastos 
de R$ 76,4 bilhões, entre 2021 
e 2023, com o novo programa 
assistencial. “Sem estes pro-
jetos, não há Auxílio Brasil”, 
destacou o deputado Hildo 
Rocha (MDB-MA). Ele elogiou 
acordo com a oposição que 
permitiu a aprovação das pro-
postas.

O relator do PLN 26/21, de-
putado Danilo Forte (PSDB-
-CE), destacou a importância 
do combate à pobreza com os 
programas de renda mínima. 
“Vamos tirar da miséria e da 
aflição 17 milhões de brasilei-
ros que hoje não têm a quem 
buscar um prato de comida 
para seus filhos. Somos um 
dos maiores produtores de 
comida do mundo e nos de-
paramos com tanta tristeza”, 
afirmou.

O deputado Claudio Caja-
do (PP-BA) agradeceu pelo 
acordo com a oposição que 
permitiu a aprovação das 
propostas em troca do agen-
damento de outra sessão do 
Congresso, na semana que 
vem, para analisar vetos pre-
sidenciais. “Votamos matérias 
importantíssimas. A partir da 
próxima semana, poderemos 
pagar o Auxílio Brasil de R$ 
400 para 50 milhões de brasi-
leiros”, destacou.

Senadores lamentam 
a morte da jornalista 

Cristiana Lôbo

A morte da jornalista e co-
lunista Cristiana Lôbo, nes-
ta quinta-feira (11), ensejou 
diversas manifestações de 
pesar por parte dos senado-
res. Por muitos anos, ela foi 
presença constante nos cor-
redores do Congresso Nacio-
nal. O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, lamentou 
a notícia do falecimento, 
decorrente de um mieloma 
múltiplo, tipo raro de câncer 
na medula.

“Cristiana era substancial 
na cobertura do Congresso 
Nacional, tinha acesso aos 
principais acontecimentos e 
fatos, fruto do seu trabalho 
realizado com muito profis-
sionalismo em defesa da de-
mocracia e da liberdade de 
expressão. O jornalismo e a 
política estão de luto. Meus 
sentimentos a sua família, 
aos amigos, aos colegas jor-
nalistas e admiradores”, afir-
mou o senador em nota de 
pesar.

Nas redes sociais, quase 
todos os senadores posicio-
naram-se sobre a notícia, 
destacando não somente as 
habilidades e competências 
profissionais de Cristiana, 
como atributos pessoais — 
entre eles, a inteligência, a 
educação e a elegância com 
que tratava as palavras e as 
pessoas.

“Registro solidariedade 
aos amigos e familiares da 
jornalista Cristiana Lôbo, 
que nos deixou nesta manhã. 
Educada, ponderada, sem-
pre presente no Congresso, 
transmitia para a sociedade 
análises políticas com muita 
competência. Nosso respeito 
pela contribuição que deu ao 
país”, expôs o senador Flávio 
Arns (Podemos-PR).

O senador Rogério Car-
valho (PT-SE) disse estar 
comovido com a morte da 
jornalista: “Objetiva, forte, 
consistente e muito elegan-
te. Uma comentarista de po-
lítica respeitada. Sem falar 
na simpatia que tomava con-
ta do ambiente. Triste mes-
mo, especialmente para o 
jornalismo brasileiro. Nossa 
solidariedade a familiares e 
amigos.”

Aprovada MP para compra de vacinas 
contra covid-19

A Câmara dos deputados 
aprovou a Medida Provisó-
ria (MP) 1059/21, que ga-
rante a continuidade das 
regras excepcionais para a 
contratação de serviços e 
a compra de vacinas, me-
dicamentos e insumos 
destinados ao combate à 
pandemia do novo corona-
vírus (covid-19). A matéria 
vai agora ao Senado.

As regras já constavam 
da Lei 14.124/21, sanciona-
da em março, que criou um 
regime de exceção para as 
regras relacionadas às lici-
tações e contratos públicos 
necessários à aquisição de 
bens e serviços direciona-
dos ao enfrentamento da 
referida doença. A lei pre-
via que esse regime seria 

encerrado no final de ju-
lho, mas que foi prorroga-
do pela MP. Com a aprova-
ção da medida, o regime 
de exceção valerá pelo pe-
ríodo em que perdurar a 
declaração de emergência 
em saúde pública de im-
portância nacional (Espin), 
em decorrência da pande-
mia de covid-19, indepen-

dentemente do prazo de 
execução dos contratos.

Na justificativa, o gover-
no argumenta que a pror-
rogação seria imprescin-
dível para a continuidade 
do dinamismo dado aos 
processos de aquisição de 
vacinas, insumos, bens e 
serviços destinados à vaci-
nação.
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OCDE indica que meninas leem mais
As meninas brasileiras e 

da maior parte dos países do 
mundo, de todas as idades, 
leem mais que os meninos. 
Essa é a conclusão de uma 
pesquisa realizada recente-
mente pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 
No estudo Education at Glan-
ce, que analisa os resultados 
de leitura do Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alu-
nos (Pisa) 2018, ficaram claras 
as diferenças no desempenho 
de meninos e meninas. O exa-
me é aplicado em jovens de 15 
anos dos 38 países-membros 
da OCDE e também no Brasil, 
Argentina, Índia, China, Ará-
bia Saudita, Rússia, Indonésia 
e África do Sul.

Outro estudo, publicado em 
2019 na Proceedings of Na-
tional Academy of Sciences 
of the United States (PNAS), 
indicou que essa grande dis-
paridade de desempenho em 
leitura pode, inclusive, afas-
tar as meninas das carreiras 
na área de exatas. “A forma 
como o estímulo à leitura é 
realizada contribui para que 
essa diferença continue exis-
tindo”, opina o gestor do Ensi-
no Médio do Colégio Positivo, 
Heverton Ruan Peter de Jesus 
Ragazzi. No entanto, adotar 

determinadas estratégias pe-
dagógicas pode ajudar a esti-
mular desde cedo o interesse 
pela atividade em meninos, 
segundo o especialista. “No 
contexto atual, devemos re-
pensar o conceito de leitura. 
Consideramos atualmente 
apenas o modelo formal de 
concluir livros, mas exerci-
tamos a leitura também em 
outros formatos, como tuto-
riais de jogos, por exemplo”, 
afirma.

Para a gestora do Ensino 
Fundamental do Colégio Po-
sitivo - Joinville, Joana Me-
lim Borges Grobler, há um 
fundo cultural envolvido nes-
se problema. “No Brasil, his-
toricamente, os homens são 
influenciados a se dedicar à 
área de exatas e as mulheres 

à área de humanas. Homens 
deveriam estudar para ser 
engenheiros ou arquitetos, 
não sendo necessário apre-
sentar interesse pela leitura, 
mas pelos cálculos”, explica. 
As mulheres, por sua vez, ti-
nham boas chances de seguir 
carreira no magistério quan-
do se dedicavam às letras. A 
gestora da Educação Infantil 
e dos Anos Iniciais do Colégio 
Positivo - Master, Francine Sil-
va, concorda. “Isso tem a ver 
com o fato sócio-histórico-
-cultural de acreditar que as 
meninas são mais capazes de 
fazer doações psicológicas, o 
que é uma visão equivocada. 
Esse ponto de vista formou-se 
devido ao longo período em 
que os homens foram prota-
gonistas de seus lares”, expli-

ca. Hoje em dia, entretanto, 
esse viés é anacrônico, dadas 
as profundas mudanças nos 
papéis de homens e mulheres 
na sociedade contemporâ-
nea. Para acompanhar essas 
mudanças, defendem as es-
pecialistas, é preciso iniciar 
práticas pedagógicas ainda 
na Educação Infantil.

Além da questão sociocul-
tural, há ainda o apelo dos 
recursos tecnológicos que 
estão à disposição com ape-
nas um toque. A gestora dos 
Anos Finais e Ensino Médio 
do Colégio Passo Certo, de 
Cascavel (PR), Elaine Fernan-
des Fagundes, lembra que os 
jogos virtuais, a internet e os 
streamings são concorrentes 
muito atraentes das páginas 
dos livros, uma tentação ain-
da mais significativa para os 
meninos. “Essas atividades 
acabam sendo mais dinâmi-
cas e divertidas para a gran-
de maioria. Em uma sala de 
aula, observa-se que, em mé-
dia, apenas 20% dos meninos 
leem com frequência. Os de-
mais, em se tratando de uma 
leitura obrigatória indicada 
pela instituição educacional, 
valem-se apenas da análi-
se rápida de um prefácio ou, 
simplesmente, nem folheiam 
o livro”, conta.

Coleta em Exames Laboratoriais, 
Cálculo e Administração de 

Medicamentos são os cursos livres do 
Literatus

Fael marca presença em Congresso 
Internacional sobre o Ensino do 

Holocausto

Para os estudantes e pro-
fissionais da área da saúde 
que buscam investir em uma 
capacitação rápida, prática 
e de baixo custo, o Centro 
de Ensino Literatus acaba de 
abrir as inscrições para seus 
cursos livres. O investimen-
to é de R$ 60 para cada curso 
e, para efetuar a matrícula, 
basta acessar o site https://
www.literatus.edu.br/.

Neste mês, são oferecidas 
quatro opções de capacita-
ções: Coleta em Exames La-
boratoriais, Cálculo de Me-
dicamentos, Administração 
de Medicamentos por Via 
Intramuscular e Administra-
ção de Medicamentos por 
Via Intravenosa com dispo-
sitivos de JELCO e SCALP.  

A mantenedora do Litera-

tus, Elaine Saldanha, desta-
ca que cursos livres da ins-
tituição oferecem conteúdo 
teórico e prático atualizados 
e alinhados de acordo com 
as demandas do setor. “É 
uma excelente maneira de 
se especializar em alguma 
ferramenta técnica, tecno-
logia nova, ampliar a gama 
de conhecimentos e, ainda, 
acrescentar habilidades ao 
currículo profissional”, de-
fende.

Além dos cursos presen-
ciais, a instituição oferece, 
por meio do Instituto Enca-
minha, a sua plataforma de 
cursos on-line. São mais de 
30 cursos somente na área 
de saúde.. Para mais infor-
mações, acessar o site www.
institutoencaminha.com.br/

. Falar sobre pautas huma-
nizadas deveria ser cada vez 
mais recorrente no meio edu-
cacional. Para isso, Tiago Rat-
tes de Andrade, coordenador 
dos cursos de licenciatura em 
história, segunda licenciatura 
em história e formação docen-
te para Educação Básica – His-
tória da FAEL, pioneira no en-
sino a distância no Brasil, vai 
coordenar o Eixo “Holocausto 
e Educação em Direitos Huma-
nos” do I Congresso Interna-
cional sobre o Ensino do Holo-
causto e Educação em Direitos 
Humanos. Promovido pelo Mu-
seu do Holocausto de Curitiba 
em parceria com a Universida-
de Federal do Paraná (UFPR) e 
a Universidade de Pernambuco 
(UPE), o evento acontecerá de 
forma online, por meio do ca-
nal do YouTube do Museu do 

Holocausto de Curitiba e da 
plataforma Zoom, entre os dias 
21 e 23 de novembro.

Considerados essenciais a 
todas as pessoas, sem quais-
quer distinções, os Direitos Hu-
manos se fazem necessários, e 
falar sobre o Holocausto é tocar 
em um tema exemplo da viola-
ção desses direitos. Dessa for-
ma, esse eixo temático vai reu-
nir trabalhos de pesquisadores 
e professores que fomentam o 
diálogo acerca do Holocaus-
to à luz dos Direitos Humanos, 
numa perspectiva educacio-
nal, agregando à formação no 
âmbito formal ou informal, do 
cidadão participante, crítico, 
responsável e comprometido 
com a mudança de práticas e 
condições da sociedade que 
violam ou negam os direitos 
humanos.
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Waze: mais de 60% dos usuários utilizam 
o app para checar acidentes

O Waze realizou uma 
pesquisa entre seus usuá-
rios para identificar o que 
eles pensam com relação 
ao uso do app. De acordo 
com o levantamento, cer-
ca de 50% respondeu que 
usa o app quando está 
preso no trânsito para en-
tender  o motivo da lenti-
dão e quase 60% utilizam 
em viagens longas e em 
rodovias.

“O Waze é um aplicativo 
que foi e é construído pe-
los seus próprios usuários 
que reportam em tempo 
real paralisações, aciden-
tes e outras intervenções 
em vias públicas. Além 
disso, a plataforma conta 
com mais de 850 editores 
de mapas voluntários só 
no Brasil que mantêm o 
aplicativo atualizado dia-

riamente”, diz Flavia Ro-
sario, Head de Marketing 
para o Waze na América 
Latina e Europa.

Além dos principais 
motivos de uso do app, a 
empresa identificou der-
rubou alguns mitos que 
pairam na cabeça dos 

usuários do aplicativo. 
O Waze possui parceria 

com as principais opera-
doras de telefonia móvel 
do país e a utilização do 
aplicativo está incluída 
na maioria dos pacotes 
de dados móveis. 

O aplicativo não funcio-

na apenas como um GPS 
comum, mas sim como 
uma espécie de termô-
metro do trânsito, com in-
formações em tempo real 
e com diversos alertas de 
faróis, pedágios, limite de 
velocidade, rodízio, aci-
dentes, entre outros.  

Possível geoglifo é encontrado em SP
Um possível geoglifo — 

uma grande figura feita no 
chão, em morros ou regi-
ões planas, como as figuras 
da Linhas de Nazca — está 
sendo investigado na re-
gião sudeste de São Paulo, 
em uma área que faz par-
te do Caminho do Peabiru, 
que foi usado pelos indíge-
nas muito antes do período 
colonizatório.

De acordo com membros 
da Associação Dakila Pes-
quisas, que estuda a possí-
vel descoberta, a visualiza-
ção integral da imagem só 
é possível se feita do alto.

Caso a veracidade do 
achado se confirme, ele 
será a primeira marca no 
solo identificada próximo 
ao litoral paulista. 

“Com o auxílio de drones 
e detectores de metais, va-
mos procurar vestígios de 
que o local de fato tem liga-

ção com o Peabiru e artefa-
tos que possam identificar 
com mais precisão as his-
tórias vivenciadas nessa re-
gião”, conta ao Terra Uran-
dir Fernandes de Oliveira, 
presidente do Ecossistema 
Dakila — que faz parte da 
Associação Dakila Pesqui-
sas.

O possível geoglifo foi lo-

calizado após a descoberta 
de um vaso diferenciado 
(visto na imagem de capa) 
nas proximidades do lo-
cal, diz o pesquisador. “Este 
vaso nos instigou a vascu-
lhar a área e acabamos en-
contrando as valetas. Ainda 
não sabemos de que época 
esse artefato pode ser, mas 
vamos fazer o estudo do 

material para datar”.
Para Urandir, ambos os 

achados podem ressignifi-
car a origem humana e das 
primeiras pessoas que ha-
bitaram nosso planeta, já 
que estudos da Associação 
apontam que o Caminho 
do Peabiru possa ter sido 
feito por civilizações mais 
antigas que os indígenas.
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Defensoria, MP-AM e IMMU definem 
medidas de prevenção à Covid-19 em 

terminais de ônibus 
Núcleo de Defesa do 

Consumidor da Defenso-
ria Pública do Estado do 
Amazonas (DPE-AM), Mi-
nistério Público do Estado 
(MP-AM) e Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Ur-
bana (IMMU) se reuniram, 
nesta quinta-feira (11), 
para debater medidas que 
garantam prevenção à Co-
vid-19 e segurança na cir-
culação de pessoas nos 
terminais de ônibus de 
Manaus. Também foi soli-
citado apoio do IMMU no 
reforço de controle da mo-
bilidade nos centros de co-
mércio durante a semana 
promocional de novem-
bro, conhecida como Black 
Friday. A reunião foi reali-
zada na sede da DPE-AM.  

Participaram da reunião 
o coordenador do Nu-
decon, defensor público 
Christiano Pinheiro, a pro-
motora da 81ª Promoto-

ria do Consumidor, Sheyla 
Andrade, representando 
o MP, o diretor-presidente 
do IMMU, Paulo Henrique 
Martins, e advogados do 
órgão municipal.  

De acordo com o de-
fensor Christiano Pinhei-
ro, a reunião dá continui-
dade de uma solicitação 
que grandes lojistas e re-
presentantes de shopping 
centers fizeram para que 
os órgãos de defesa do 

consumidor auxiliem com 
relação ao reforço no con-
trole de trânsito durante a 
semana promocional de 
novembro, para a segu-
rança na chegada de con-
sumidores e comerciantes 
nos centros de compras.  

“Fizemos uma série de 
recomendações aos lojis-
tas para ter uma semana 
promocional segura, com 
credibilidade, sem fraudes, 
sem enganação para os 

consumidores. E nos com-
prometemos a adotar algu-
mas medidas e auxiliá-los 
nessa questão do trânsito 
na entrada dos centros de 
comércio. O IMMU se pron-
tificou a atender a nossa 
requisição”, disse o defen-
sor Christiano Pinheiro.  

Sobre prevenção à Co-
vid-19 e medidas de se-
gurança na circulação de 
pessoas nos terminais de 
ônibus, o IMMU deverá 
realizar um estudo para 
a identificação do tama-
nho do fluxo de pessoas 
nos locais e dos entraves 
à mobilidade. A partir do 
diagnóstico deste estudo, 
serão apontadas medidas 
para maior efetividade na 
prevenção à Covid-19 e 
para garantir uma circu-
lação mais segura para as 
pessoas que dependem do 
transporte público para se 
locomover em Manaus.  

Apologia ao feminicídio em festa com 
fantasia do goleiro Bruno é alvo do 

MPAM

PGE-AM divulga local das provas do 
processo seletivo do Programa de

 Residência Jurídica 
O Ministério Público do Ama-

zonas (MPAM) recebeu repre-
sentação contra um homem 
que, no dia 01/11, durante uma 
festa de Halloween em estabele-
cimento comercial de Manaus, 
fantasiou-se de “goleiro Bruno”, 
usando uma camisa de time de 
futebol e segurando um saco de 
lixo preto com a inscrição “ELI-
ZA”. A representação foi formu-
lada pela União Brasileira de Mu-
lheres do Amazonas e recebida 
pelo Procurador-Geral de Jus-
tiça, Alberto Rodrigues do Nas-
cimento Júnior, acompanhado 
do Promotor de Justiça Antônio 
José Mancilha, da 57ª Promoto-
ria de Justiça de Direitos Huma-
nos e Cidadania, que investigará 
a conduta do rapaz.

“Existe um limite tênue en-
tre a liberdade de expressão e 
a apologia ao crime, nenhum 
direito é absoluto. Nesse caso 

concreto, ainda que a intenção 
do rapaz não tenha sido defen-
der ou incentivar o feminicídio, 
a exploração de um crime que 
traumatizou todo o País pela 
sua torpeza e crueldade, mor-
mente com o uso do nome da 
vítima associado a lixo não pode 
ser tolerada pelo Ministério Pú-
blico. Por dever de nosso ofício 
temos de combater esse tipo de 
comportamento de maneira pe-
dagógica”, disse o Procurador-
-Geral de Justiça, ao reforçar o 
compromisso da Instituição na 
defesa dos Direitos Humanos.

A cena, considerada por repre-
sentantes do movimento de mu-
lheres como apologia ao femini-
cídio, foi retratada e reproduzida 
nas redes sociais em todo o Bra-
sil, chegando, inclusive, à mãe 
de Eliza Samudio, Sônia Moura, 
e ao filho da vítima, atualmente 
criado pela avó.

A Procuradoria Geral do 
Estado (PGE-AM) divulgou 
o local para a aplicação das 
provas do processo seletivo 
do Programa de Residência 
Jurídica do órgão. Os exames 
serão aplicados na Universi-
dade Nilton Lins, Edifício Uni-
center, na avenida Professor 
Nilton Lins, 60, bairro Flores, 
zona centro-sul de Manaus. 

De acordo com o edital, as 
provas serão realizadas no 
próximo feriado do dia 15 de 
novembro (segunda-feira), 
às 13h (horário de Manaus). 
A abertura dos portões e o 
acesso às salas ocorrerão a 
partir das 11h30. 

Os candidatos deverão in-
gressar nas salas até às 12h30, 
quando os acessos serão fe-
chados, pois as provas terão 
início a partir das 13h, e terão 
a duração total de 5 horas e 

30 minutos. 
Para obter a lista comple-

ta com os nomes dos candi-
datos aptos a fazer as provas 
acesse o link http://www.pge.
am.gov.br/wp-content/uplo-
ads/2021/11/LOCAL-DA-PRO-
VA-E-RELACAO-DE-INSCRI-
TOS-POR-SALA.pdf. 

O VI Exame de Seleção para 
o Programa de Residência 
Jurídica da PGE-AM visa o 
preenchimento de 15 vagas, 
sendo três delas destinadas 
às pessoas com deficiência, 
além da formação de cadas-
tro de reserva. O edital com-
pleto pode ser acessado dire-
tamente no link http://www.
pge.am.gov.br/wp-content/
uploads/2021/09/EDITAL-VI-
-EXAME-DE-SELECAO-PARA-
-O-PROGRAMA-DE-RESIDEN-
CIA-JURIDICA-DA-PGE-AM.
pdf.  
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Prefeitura de Manaus anuncia apoio 
para o Carnaval e confirma Réveillon 

com Luan Santana
O prefeito de Manaus, 

David Almeida, lançou, 
nesta quinta-feira (11), o 
Edital de Apoio Financei-
ro às Escolas de Samba da 
capital, confirmando a re-
alização do Carnaval 2022.

Também foi divulgado as 
atrações para o Réveillon 
deste ano. Luan Santana 
e os artistas do segmento 
gospel, Fernandinho e Le-
onardo Gonçalves, são al-
gumas das atrações prin-
cipais. “O Carnaval de 2022 
vai acontecer. O tamanho 
dessa festa será defini-
do conforme o avanço da 
campanha de vacinação 
contra a Covid-19 e o nú-
mero de casos confirma-
dos. Não podemos deixar 
que Manaus passe nova-

mente por aquilo que en-
frentou no início do ano. 
Diferentemente de outros 
anos, vamos fazer o repas-
se na segunda semana de 
janeiro. Aumentamos o re-
passe em 35%, em compa-
ração às edições anterio-
res e, certamente teremos 

uma linda festa na nossa 
cidade”, enfatizou Almei-
da. A partir desta quinta-
-feira, as escolas de samba 
têm até o dia 11 de de-
zembro para concorrerem 
ao Edital de Chamamento 
Público nº 004/2021, que 
destina um apoio finan-

ceiro de R$ 2.229.541,60 
ao Desfile das Escolas de 
Samba de Manaus do Gru-
po Especial, “A” e “B”, no 
Carnaval 2022.

Almeida divulgou que o 
Réveillon da cidade será 
realizado em duas frentes 
diferentes: a tradicional, 
na Ponta Negra, e um gos-
pel na Arena da Amazônia.

Segundo o prefeito, a 
capacidade de lotação de 
pessoas nos dois locais 
será de no máximo 50%, 
conforme o decreto es-
tadual. Haverá ainda exi-
gência do passaporte de 
vacina, na qual as pessoas 
deverão ter o ciclo vacinal 
completo (duas doses ou 
dose única) contra a Co-
vid-19.

Museu da Língua Portuguesa abre 
exposição sobre migrações no século 21

Shopping Ponta Negra anuncia
 programação de Natal

O Museu da Língua Por-
tuguesa, na capital paulista, 
inaugura amanhã (12) a ex-
posição Sonhei em Portu-
guês!, que busca discutir a 
migração no século 21 como 
direito humano e a participa-
ção da língua nesse processo.

Um dos núcleos da expo-
sição é a experiência de imi-
grantes de várias nacionali-
dades que vieram para São 
Paulo. Entre os migrantes 
que relatam sua experiência 
na mostra estão a chinesa Si 
Lao, o senegalês Papa Faty 
Diaw e a paraguaia Maria Te-
resa Ayala de Pereira. Há tam-
bém histórias de brasileiros 
que foram morar no exterior 
e que relatam suas vivências.

A mostra traz experiên-
cias visuais, audiovisuais e 
ambientes sonoros. Logo na 
entrada, os visitantes serão 
recebidos na sala Desloca-
mentos Cruzados, onde, por 
meio de instalações visuais e 
sonoras, terão o impacto de 

se perceber em um mundo 
no qual cabem diversos uni-
versos, expressos pela varie-
dade de idiomas em uso.

Dentre os artistas cujas 
obras participam da mostra 
estão a cantora Fortuna, a di-
retora da Associação Cultural 
Videobrasil, Solange Farkas, 
e o artista Edmar de Almei-
da. Também têm trabalhos 
na mostra o poeta Augusto 
de Campos, o artista Leandro 
Lima, o documentarista Mar-
co Del Fiol, o Coletivo Bijari e 
o Estúdio Laborg.

Está chegando uma das 
épocas mais gostosas do ano. 
Decorar a casa, reunir a famí-
lia, comer rabanada, presen-
tear quem se ama e, é claro, 
ver o Papai Noel. O Natal en-
canta todas as idades e a ma-
gia desta data invade o Sho-
pping Ponta Negra a partir 
desta semana. Na sexta-feira 
(12), vai ser inaugurada a de-
coração natalina, e no sába-
do (13), é a vez da chegada do 
Papai Noel. Neste ano, tam-
bém será realizada uma cam-
panha solidária que promete 
levar alegria para os peque-
nos que residem na Comuni-
dade do Tarumã.

A decoração do Shopping 
Ponta Negra tem como tema 
Natal dos Presentes e contará 
com diversas caixas gigantes 
de presentes decorando a pra-
ça de eventos, localizada no 
primeiro piso (L1). Uma enor-
me árvore iluminada com 
leds chamará a atenção dos 
frequentadores. Além disso, o 
espaço também contará com 

diversão para os pequenos, 
com cavalinho de molas, gi-
ra-gira acessível para acesso 
à cadeira de rodas, e um jogo 
interativo com sensor. Todos 
os brinquedos são voltados 
para a faixa etária de até 12 
anos e com limite de altura. 

No segundo piso (L2), um 
espaço instagramável para fo-
tos será o point dos frequen-
tadores que quiserem eterni-
zar o clima natalino. “Estamos 
preparando um Natal mágico 
e divertido para toda a famí-
lia”, destacou a coordenado-
ra de marketing do Shopping 
Ponta Negra, Priscila Furtado. 

E quem quiser levar esse 
clima natalino para casa tam-
bém poderá. As lojas Bemol, 
Tok & Stok, Fun Festas, Ria-
chuelo, Salmo 91, America-
nas e Kumbuca estão com di-
versas opções de acessórios 
de decoração. Guirlandas, 
bonecos, itens para a árvore e 
para a mesa prometem tornar 
a ceia em família ainda mais 
inesquecível.
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ExpoGD2021/Salvador(BA):  Brasil se 
consolida como Geração Distribuída

Encerrou, ontem, em Sal-
vador, Bahia, o Congresso 
Brasileiro de Geração Dis-
tribuída, a Expo GD 2021. 
A cobertura do evento, ex-
clusiva para o Amazonas é 
feita pelos profissionais do 
ON Jornal. 

No segundo dia de ativi-
dades, a equipe do ON Jor-
nal conversou com alguns 
expositores do segmento 
de energia solar e outras 
renováveis. 

Um dos entrevistados foi 
Flávio Arantes, diretor ju-
rídico da I S Brasil.   Tam-
bém conversamos com 
Daniel Kunz, diretor geral 
da Solar Tritec.

E dando continuidade as 
entrevistas na exposição 
de geração distribuída, 
outro o ON JORNAL con-
versou com Carlos Evan-
gelista presidente executi-
vo da Associação Brasileira 
de Geração Distribuída 
(ABGD) que falou sobre 
energia fotovoltaica e sua 
importância 

Também foi  entrevis-
tado Guilherme Chrispim 
presidente do Conselho da 
ABGD que explicou sobre 

as alternativas de geração 
distribuída.

A Expo GD foi o primeiro 
evento focado exclusiva-
mente aos temas voltados 
ao setor, trazendo ao mer-
cado uma vitrine exclu-
siva, onde o público par-
ticipante, além de seleto, 
tem interesse direto nos 
assuntos do setor, buscan-
do por informações sobre 
tecnologias, equipamen-
tos, etc. Alguns dos prin-
cipais players do setor em 
nível mundial já são par-
ceiros da Expo GD, desde 
sua primeira edição em 
Curitiba/PR em 2016. Todo 
este contexto fez do even-
to, referência também no 
exterior.

O público alvo é com-
posto por profissionais e 
empresários representan-
tes da indústria, comércio 
e serviços, empresas liga-
das ao setor das energias 
renováveis, pesquisado-
res e instituições de ensi-
no, profissionais liberais e 
interessados no segmen-
to de geração distribuída 
com fontes renováveis de 
energia.
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Atos Legais ON

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO do MUNICÍPIO DE JUTAÍ-AM torna 
público que realizará o seguinte procedimento licitatório: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 004/2021-PMJ; Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VES-
TIÁRIO – MODELO 2 – PADRÃO FNDE - ESCOLA SÃO SEBASTIÃO – JUTAI/
Am, de acordo com condições e especificações contidas no termo de referência 
do Edital e Termo de Compromisso 202103717-1. Data e Horário: 07/12/2021, às 
09:00 horas, O edital bem como seus anexos poderão ser retirados na Sala da 
Comissão Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, 
Centro, Jutaí/AM. 

Jutaí (AM), 12 de novembro de 2021.
ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR

Presidente da CML 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO do MUNICÍPIO DE JUTAÍ-AM torna 
público que realizará o seguinte procedimento licitatório: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 002/2021-PMJ; Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA BOM JESUS 
DE BOA VISTA DE QUATRO SALAS DE AULA PADRÃO FNDE – JUTAI/Am, de 
acordo com condições e especificações contidas no termo de referência do Edital 
e Termo de Compromisso 202103719-1. Data e Horário: 03/12/2021, às 09:00 ho-
ras, O edital bem como seus anexos poderão ser retirados na Sala da Comissão 
Municipal de Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, 

Jutaí/AM. Jutaí (AM), 12 de novembro de 2021.
ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR

Presidente da CML 

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO do MUNICÍPIO DE JUTAÍ-AM torna 
público que realizará o seguinte procedimento licitatório: TOMADA DE PREÇOS 
Nº 003/2021-PMJ; Objeto: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE 
CAXIAS DE 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE – JUTAI/Am, de acordo com 
condições e especificações contidas no termo de referência do Edital e Termo de 
Compromisso 202103718-1. Data e Horário: 06/12/2021, às 09:00 horas, O edital 
bem como seus anexos poderão ser retirados na Sala da Comissão Municipal de 
Licitação - CML, localizada na Rua Sete de Março, s/n˚, Centro, Jutaí/AM. 

Jutaí (AM), 12 de novembro de 2021.
ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR

Presidente da CML 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-PMJ

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021-PMJ

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-PMJ

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Jutaí

Comissão Municipal de Licitação - CML

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Jutaí

Comissão Municipal de Licitação - CML

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Jutaí

Comissão Municipal de Licitação - CML

O Município De Canutama-AM, por intermédio da CML, torna público para co-
nhecimentos dos interessados que realizará TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021- 
tipo menor preço global. OBJETO: É a escolha da proposta mais vantajosa para 
Contratação de Empresa de Engenharia para PAVIMENTAÇAO DA ESTRADA 
DO ITAPÁ no Município de CANUTAMA/AM, conforme especificações contidas 
no termo de referência-Anexo I do Edital e Contrato de Repasse Nº 893512/2019/
MAPA/CAIXA. DATA E HORÁRIO: 03/12/2021, às 9hs. O Edital está disponibili-
zado na sede da Prefeitura, na sala da Comissão Municipal de Licitação, na Rua 
Floriano Peixoto, nº 500-Centro-CEP69.820-000-Canutama-AM, 

Canutama-AM, em 11 de novembro de 2021.
Alvandir Nogueira da Silva

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021-CML/PMC

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Canutama

Poder Executivo

A CPL da Prefeitura de Juruá, torna público aos interessados que realizará 
no prédio da Prefeitura Municipal de Juruá-AM, na sala da Comissão, situa-
do na Rua Francisco de Paula, nº 98, Centro, Juruá-AM, CEP 69.520-000, 
o certame licitatório na modalidade Tomada De Preços0 005/2021-“Contra-
tação De Empresa Especializada Em Serviços De Engenharia Para Cons-
trução De Quadra Escolar Poliesportiva Padrão FNDE Coberta E Vestiário 
No Município De Juruá /AM”, que ocorrerá dia 01/12/2021, às 10h (horário 
de Juruá/AM);  O Edital estará disponível na sede da CPL e poderá ser 
adquirido, mediante DAM pago no setor de TRIBUTOS (custos de confec-
ções), que também fica situada nesta Prefeitura, no valor de R$ 100,00 
(cem reais). Demais esclarecimentos serão prestados nos endereços men-
cionados, no horário de 08h às 13h, de segunda à sexta-feira.

                                          
Juruá/AM, 16 de novembro de 2021.

JEAN AMARAL FERNANDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS – N° 005/2021

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Juruá

Comissão Municipal de Licitação

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para Aquisição de 1 (uma) Escavadeira Hidráulica 
conforme o convenio nº 914151/2021, no atendimento as ne-
cessidades específicas das demandas da Secretaria Municipal 
de Obras e Transporte, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no Edital e seus anexos, dias, horários 
e local para leitura ou obtenção deste edital no sítio www.com-
prasgovernamentais.gov.br, horário das 08:00 as 17:00hs, em 
dias uteis. Local: portal de compras do Governo Federal no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, data da sessão pública: 
29/11/2021 às 10h:00m (horário do DF). 

São Paulo de Olivença/AM, 10 de novembro de 2021
A Comissão de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021/CPL

PROCESSO Nº 144/2021/PMSPO

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença

Comissão Permanente de Licitação - CPL


