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Orçamento da prefeitura para 2022 é 
ampliado em mais R$ 30 milhões com 

emendas da Aleam
O prefeito de Manaus, 

David Almeida, recebeu 
durante visita à Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Amazonas (Aleam), nesta 
quarta-feira, (17), o aporte 
de emendas parlamenta-
res, de aproximadamente 
R$ 30 milhões, destinados 
por dez deputados, para o 
exercício de 2022. O valor 
se soma aos mais de R$ 7 
bilhões previstos no pro-
jeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA), para o próxi-
mo ano, que será enviado 
à Câmara Municipal de Ma-
naus (CMM).

 “Minha expectativa era 
sair daqui com R$ 20 mi-
lhões em emendas, porém, 
ainda há deputados que me 
procuraram e devem desti-
nar mais recursos. Acredi-
to que possamos chegar a 
R$ 30 milhões em emen-

das destinadas pela Assem-
bleia. Esse apoio confirma 
e reforça o que nós já sa-
bíamos. No ano que vem, 
Manaus vai avançar e mui-
to, vamos crescer e ter me-
lhorias em todas as áreas, 
já estamos fechando a con-
tratação do recapeamento 
das 10 mil ruas, programa-
ção de Natal e Ano-Novo 

caminhando, acabamos 
de alcançar a marca de 3 
milhões de doses da vaci-
na contra a Covid-19 apli-
cadas, e isso é uma parce-
la do que vamos fazer por 
Manaus e pela nossa popu-
lação”, enfatizou David Al-
meida.

Dos 24 deputados esta-
duais, 17 acompanharam 

a visita do prefeito à Ale-
am, entre eles: Abdala Fra-
xe, Adjunto Afonso, Álvaro 
Campelo, Belarmino Lins, 
Carlinhos Bessa, Delegado 
Péricles, Dermilson Cha-
gas, Dr. Gomes, Felipe Sou-
za, Joana Darc, João Luiz, 
Ricardo Nicolau, Roberto 
Cidade, Saullo Vianna, Se-
rafim Corrêa, Sinésio Cam-
pos e Wilker Barreto.

Durante a plenária, 11 
deputados sinalizaram o 
aporte de recursos para a 
Prefeitura de Manaus, tendo 
o deputado Serafim Corrêa 
destinado o valor integral 
da sua bancada – mais de 
R$ 5 milhões – para o Me-
morial Encontro das Águas 
Parque Rosa Almeida, além 
de R$ 2 milhões para a área 
da Saúde, e mais R$ 250 mil 
para o laboratório Sebas-
tião Marinho. 

Wilson Lima antecipa segunda 
parcela do 13° salário para 117 mil 

servidores, aposentados e pensionistas

CPI da Amazonas Energia recebe 
depoimento de representante do 

Ministério Público do Estado
O Governo do Amazonas 

libera amanhã (19/11) o pa-
gamento da segunda parce-
la do 13º salário para 117.725 
servidores públicos estadu-
ais, entre funcionários ativos, 
aposentados e pensionistas. 
O governador Wilson Lima 
determinou a antecipação do 
benefício, o que também vai 
representar a injeção de R$ 
171 milhões na economia do 
estado.

“É um reconhecimento do 
trabalho do servidor, das di-
ficuldades que eles também 
enfrentaram junto com todo 
mundo, com a nossa popula-
ção. De um lado a gente está 
reconhecendo esse esforço 
do servidor e, por outro lado, 
estamos injetando dinheiro 
na economia, o que faz com 
que ela circule, que o comér-
cio tenha uma venda melhor, 

tenha um fim de ano bem 
aquecido, com uma expec-
tativa melhor para o ano de 
2022”, disse Wilson Lima.

De acordo com a Secretaria 
de Estado de Administração e 
Gestão (Sead), os três grupos 
de servidores receberão nes-
ta sexta-feira, sendo 80.199 
funcionários da ativa, 29.773 
aposentados e 7.753 pensio-
nistas.

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Ama-
zonas Energia da Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
(Aleam) ouviu o depoimento 
da promotora pública Sheila 
Andrade dos Santos, titular 
da 81ª Promotoria de Justi-
ça Especializada em Defesa 
do Consumidor do Minis-
tério Público do Amazonas 
(MPAM). A depoente iniciou 
sua fala defendendo a união 
dos órgãos de controle para 
atuar no direito dos cidadãos. 
“Eu preciso assumir aqui que 
o nosso trabalho vem sendo 
realizado de uma forma ain-
da limitada. Nenhum órgão 
conseguiria fiscalizar isso de 
forma individual. As recla-
mações que chegam, pelo 
levantamento que fizemos, 
não correspondem à realida-
de. Infelizmente, nem sem-
pre a população sabe como 

chegar ao MP, é mais fácil 
procurar o Procon-AM ou a 
DPE-AM”, avaliou. 

O presidente da CPI, de-
putado Sinésio Campos (PT), 
destacou a importância des-
sa união de forças. “Só com 
um trabalho articulado dos 
órgãos de controle, o Legis-
lativo e a sociedade, nós con-
seguiremos mudar isso. Eu 
acolho sua fala no sentido de 
somarmos forças”, afirmou.

Sinésio questionou a pro-
curadora sobre os proce-
dimentos instalados pelo 
MP-AM em desfavor da con-
cessionária nos últimos 4 
anos. A depoente explicou 
que constam 6 ações ingres-
sadas contra a empresa por 
apagões, porque nem toda 
denúncia se torna inquérito, 
muitas vezes por falta de in-
formações ou de uma perícia 
especializada.
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Lewandowski autoriza inquérito para 
investigar suposta prática de racismo pela 

deputada Bia Kicis (PSL-DF)
O ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), de-
terminou a abertura de in-
quérito contra a deputada 
federal Bia Kicis (PSL-DF) 
pela suposta prática do 
crime de racismo, em ra-
zão de uma postagem em 
rede social. A decisão, na 
Petição (PET) 9198, atende 
a manifestação favorável 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR).

A notícia-crime foi apre-
sentada por um professor 
de Bauru (SP) que se sen-
tiu ofendido por um post 
da deputada nas redes so-
ciais, de setembro de 2020, 
em que, para criticar os 
ex-ministros Sérgio Moro 
e Luiz Mandetta, que ha-
viam saído do governo de 

Jair Bolsonaro, mencionou 
um programa de trainee 
exclusivo para candidatos 
negros idealizado pelo Ma-
gazine Luiza. Kicis ilustrou 
a postagem com fotos dos 
ex-ministros com o rosto 
pintado de preto.

Na petição, o professor 
argumenta que a parla-
mentar induziu e incitou a 

discriminação e o precon-
ceito de raça e cor,ao uti-
lizar o recurso conhecido 
como “blackface”, que re-
mete ao costume do sé-
culo XIX de pintar atores 
brancos de preto, pois não 
era permitido aos negros 
atuar no teatro e no cine-
ma.

O relator determinou o 

encaminhamento dos au-
tos da PET 9198 à PGR para 
a manifestação quanto 
aos fatos narrados. Esta, 
por sua vez, em sua res-
posta à Corte, requereu 
a abertura do inquérito, 
destacando que, ao fazer 
alusão à “discriminação 
positiva” promovida pela 
loja de departamentos e 
utilizar o “blackface” para 
criticar os ex-ministros, a 
parlamentar utilizou me-
canismo de discriminação 
racial. Assim, a postagem 
configura, em tese, o cri-
me de racismo, previsto no 
artigo 20, parágrafo 2º, da 
Lei 7.719/1989 (“induzir ou 
incitar a discriminação ou 
preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou proce-
dência nacional”).

Comissão de Educação cria grupo de 
trabalho para monitorar crise no Inep

PT diz que Auxílio Brasil exclui 25
 milhões de beneficiários do extinto 

Bolsa Família
Por iniciativa do pre-

sidente da Comissão de 
Educação (CE), senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), o 
colegiado aprovou a cria-
ção de um grupo de tra-
balho (GT) composto por 
quatro senadores para 
apurar fatos relacionados 
à crise no Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). Izalci Lucas 
(PSDB-DF), presidente da 
Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Educação, 
será o coordenador do GT.

“O Inep, responsável pela 
produção de evidências 
sobre a educação brasilei-
ra, indispensáveis no pla-
nejamento, formulação, 
implementação, monitora-

mento e avaliação de polí-
ticas públicas em todos os 
níveis educacionais e esfe-
ras federativas, tem passa-
do por diversos problemas 
nos últimos anos. Sucessi-
vas trocas de comando, es-
trutura fragilizada de ges-
tão e perda permanente de 
profissionais qualificados 
— apontou Marcelo Castro 
na defesa da criação des-
te GT”. Castro ainda acres-
centou que a atual crise 
no Inep agravou-se com o 
pedido de exoneração de 
37 servidores concursados, 
que atuavam em políticas 
públicas como o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e o Exame Nacional 
de Desempenho dos Estu-
dantes (Enade).

As bancadas do PT da Câ-
mara e do Senado critica-
ram o fim do Bolsa Família e 
apontaram que 25 milhões 
de brasileiros que eram be-
neficiados pelo programa 
serão excluídos do Auxílio 
Brasil. O líder do PT na Câ-
mara, deputado Bohn Gass 
(RS), afirmou que o gover-
no destruiu uma importan-
te rede de proteção social. 
Segundo ele, o Auxílio Bra-
sil atende apenas 14 mi-
lhões de pessoas, e o Bolsa 
Família atendia 39 milhões.

“Congelamento do salá-
rio, inflação altíssima, fa-
mílias na miséria, custos 
altíssimos na comida, ga-
solina, gás de cozinha, sem 
perspectiva de crescimento 
econômico no Brasil e, ain-
da, a destruição geral em 
outras áreas, fez o abando-

no de 24 milhões do Bolsa 
Família.

O deputado General Pe-
ternelli (PSL-SP) afirmou 
que o Auxílio Brasil vai 
atender 17 milhões de be-
neficiários e vai pagar de 
R$ 217 a R$ 417. Atualmen-
te, o Bolsa Família paga até 
R$ 178.

O governo justifica que o 
auxílio tem como objetivo 
promover a cidadania com 
garantia de renda, visando 
à superação das vulnerabi-
lidades sociais das famílias, 
além de estabelecer medi-
das de incentivo ao empre-
endedorismo, ao micro-
crédito e à autonomia das 
famílias beneficiárias, por 
meio da inclusão produti-
va rural e urbana, com vis-
tas à empregabilidade e à 
emancipação cidadã.



ON EducaçãoOPORTUNIDADES & NOTÍCIAS
EDIÇÃO DIGITAL MANAUS-AM, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021 44

FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Ficar sem celular durante a prova do 
Enem é fonte de ansiedade para jovens

Acendendo e apagando, a 
luz que indica novas intera-
ções nas redes sociais e apli-
cativos de mensagem não 
para de piscar, não importa a 
hora do dia ou da noite. Um 
comentário em uma foto, 
uma resposta aos stories, a 
confirmação de um encon-
tro com amigos ou crushes, 
tudo é motivo de notifica-
ção - e ficar longe desses pe-
quenos drops de informação 
é fonte de ansiedade para 
muitos jovens. Como, então, 
lidar com a exigência de per-
manecer várias horas longe 
do smartphone, com o apa-
relho desligado e completa-
mente fora do alcance das 
mãos e até mesmo do olhar? 
A nomofobia - medo de ficar 
sem o celular - pode ser um 
problema real para estudan-
tes que vão prestar vestibu-
lar ou o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem).

Um estudo realizado na 
Coreia do Sul e publicado no 
periódico Cyberpsycholo-
gy, Behavior, and Social Ne-
tworking pela City Universi-
ty de Hong Kong chegou à 
conclusão de que estudan-
tes universitários conside-
ram seus smartphones como 

uma extensão de seus corpos 
e de sua identidade. Quan-
do privados do contato com 
esses aparelhos, os jovens 
demonstravam ansiedade e 
angústia. O termo “nomo-
fobia” vem da expressão em 
inglês “no mobile phobia”, 
literalmente “medo de ficar 
sem celular”. Esse é um pro-
blema que tende a ser cada 
vez mais comum em todo o 
mundo.

“Com o passar do tempo, se 
tornou mais difícil ficar lon-
ge do celular porque, para 
a maioria das pessoas, ele é 
um instrumento de conexão. 
Também o utilizamos para 
leituras, pesquisas, agenda, 
registrar momentos por meio 

de fotos e vídeos, localização 
(GPS), assistir séries e filmes, 
jogar, aprender, entre tantas 
outras funções”, explica Ra-
faela de Faria, doutora em 
Educação e professora do 
curso de Psicologia da Uni-
versidade Positivo. Durante 
a realização de uma prova 
como a do Enem, entretanto, 
não é permitido mexer nesse 
tipo de aparelho, o que pode 
ser um problema para quem 
não está acostumado a dei-
xar de lado as teclas e noti-
ficações. “Preparar-se para 
essas longas horas longe do 
smartphone também é uma 
parte importante do período 
que antecede exames como 
o Enem e vestibulares. É pre-

ciso exercitar o cérebro para 
que ele permaneça tranqui-
lo ao longo da resolução da 
prova”, afirma a especialista

Para o professor de Histó-
ria e coordenador editorial 
do Sistema Positivo de Ensi-
no, Norton Nicolazzi Junior, 
ao fazer uma prova como o 
Enem, tão importante quan-
to saber os conteúdos que 
podem ser cobrados é estar 
emocionalmente preparado. 
“Muitos estudantes não con-
seguem lidar com a pressão 
psicológica envolvida em 
uma avaliação que pode ser 
determinante para o futuro 
profissional. Então, saber re-
solver as questões é apenas 
uma parte da preparação ne-
cessária para esses exames”, 
pontua. Nicolazzi lembra 
que, atualmente, depende-
mos do celular para uma sé-
rie de tarefas fundamentais 
no dia a dia, mas que preci-
sam ser deixadas do lado de 
fora da sala de aplicação da 
prova. “O estudante precisa 
ser capaz de focar sua aten-
ção na resolução dos exer-
cícios cobrados, sem ficar 
pensando no que está ‘per-
dendo’ por não estar com o 
smartphone por perto”.

Última semana de inscrições para cursos técnicos do Ifam da 
capital e do interior do Amazonas

Até o próximo domingo 
(21) estão abertas as ins-
crições para o processo 
seletivo do Instituto Fe-
deral do Amazonas (Ifam). 
São 4 mil vagas destinadas 
aos 17 campi da capital e 
do interior da instituição 
que contemplam cursos 
técnicos de nível Médio 
nas formas Integrada e 
Subsequente, na modali-
dade Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e especia-
lização técnica. 

O processo de seleção é 
gratuito, assim como to-

dos os cursos ofertados. 
Os candidatos devem es-
tar atentos para a data e o 
horário de encerramento 
das inscrições que devem 
ser realizadas pela inter-
net, conforme orientações 
dos editais. 

De acordo com a de-
manda dos campi, são dis-
ponibilizadas vagas para 
cursos como Administra-
ção, Agropecuária, Agro-
ecologia, Paisagismo, In-
formática para Internet, 
Manutenção e Suporte em 
Informática, Informática, 

Química, Edificações, Re-
cursos Pesqueiros, Desen-
volvimento de Sistemas, 
Eletromecânica, Eletro-
técnica, Eletrônica, Meio 
Ambiente, Secretariado, 
Secretaria Escolar, Vendas, 
Mecatrônica, Mecânica, 
Logística e Energia Solar 
Fotovoltaica. 

Os interessados em con-
correr a uma das vagas de-
vem ficar atentos às regras 
de cada edital. 

Para mais informações 
acessem o link: http://
www2.ifam.edu.br/estu-

denoifam/processo-seleti-
vo-2022-1. .
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Vacinação contra a Covid-19: Manaus ultrapassa a 
marca de 3 milhões de doses aplicadas 

Por: Secretaria Municipal 
de Comunicação conteú-
do de responsabilidade do 
anunciante

MManaus completa 
no dia 19 de no-
vembro 10 meses 

da campanha de vacina-
ção contra a Covid-19, 
comemorando a ultra-
passagem da marca de 3 
milhões de doses de va-
cinas aplicadas e 71,30% 
da população vacinável já 
com o esquema comple-
to. Os números são resul-
tados das estratégias e es-
forços empregados pela 
prefeitura para proteger a 
população contra a doen-
ça.

De acordo com o va-
cinômetro da Prefeitura 
de Manaus, das 3.013.139 
doses aplicadas, con-
tabilizadas na manhã 
do dia 17 de novembro, 
1.611.827 são primeiras 
doses, 1.246.965 segun-
das e 127.522 terceiras 
doses. Há ainda 26.264 
doses aplicadas do imu-
nizante da Janssen, de 
dose única.

E em meio aos núme-
ros, muitas são as con-
quistas. A vacina reduziu 
a quantidade de hospita-
lizações de pacientes víti-
mas do novo coronavírus, 
assim como o número de 
mortes em decorrência 
de suas complicações. O 
comércio foi normalizado 
e os eventos estão sendo 
retomados com amplia-
ção gradativa de público.

Ao longo dos 10 meses 
da campanha de vaci-
nação, Manaus manteve 
destaque em suas ações 
e números ao lado de ou-
tras capitais brasileiras. 
A cidade foi uma das pri-

meiras do país a aplicar a 
dose de reforço em seus 
idosos. Hoje, com a sina-
lização positiva da dose 
adicional para toda a po-
pulação vacinável a partir 
dos 18 anos, a prefeitura 
vem trabalhando nas es-
tratégias para alcançar 
este público, de forma or-
ganizada e descentraliza-
da.

Um dos destaques da 
campanha tem sido a 
imunização dos adoles-
centes, que já alcançou 
190.657 pessoas. Manaus 
foi uma das primeiras ca-
pitais do país a iniciar a 
aplicação da vacina neste 
público.

Para alcançar estes e 
outros resultados foram 
planejados mutirões de 
vacinação, campanhas 
de intensificação e, prin-
cipalmente, a busca ativa 
de pessoas com o esque-
ma vacinal atrasado. 

E a ideia é avançar ain-
da mais. Para isso, novos 
pontos de imunização fo-
ram criados. A lista com 

os endereços e horários 
de todos os locais que es-
tão com a vacina dispo-
nível pode ser consultada 
no site da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Sem-
sa), pelo link http://bit.ly/
localvacinacovid19 e nas 
redes sociais da secreta-
ria: @semsamanaus no 
Instagram e Semsa Ma-
naus, no Facebook.

Importante ressaltar 
que todos os pontos es-
tão oferecendo a primei-
ra, segunda e terceira do-
ses. 

Fique atento às reco-
mendações e documen-
tos necessários:

3 Adolescentes de 12 
a 17 anos precisarão es-
tar acompanhados pelo 
pai, mãe, ou uma pessoa 
maior de 18 anos, que 
deverá assinar uma de-
claração de responsabi-
lidade no verso da cópia 
do comprovante de resi-
dência. Também será ne-
cessário apresentar um 
documento de identidade 

ou certidão de nascimen-
to, CPF ou Cartão Nacio-
nal do SUS (CNS). 

3 Quem tiver 18 anos 
ou mais, precisa levar o 
documento de identida-
de original, com foto, CPF 
e o comprovante de resi-
dência, com cópia.

3 No caso da segunda 
dose, só é preciso apre-
sentar o documento de 
identificação, o CPF e 
a carteira de vacinação 
com o registro da primei-
ra dose. 

3 Quem tiver perdido 
a carteirinha, pode com-
provar pelo aplicativo 
ConecteSus, que pode ser 
instalado no celular. 

3 Para a dose de refor-
ço, no caso das pessoas 
de 50 anos e mais, é pre-
ciso apresentar o docu-
mento de identidade, CPF 
e a carteira de vacinação 
com o registro das duas 
doses. O mesmo vale para 
os trabalhadores da saú-
de. 

3 Os imunossuprimi-
dos devem consultar nas 
redes sociais da Semsa o 
tipo de comprovação da 
condição de saúde que 
pode ser apresentado.

 
As vacinas estão dispo-

níveis e cada um deve fa-
zer a sua parte para que 
Manaus volte o quan-
to antes à normalidade. 
Tome a segunda dose e 
fique atento ao prazo do 
reforço. Vacine-se!



ON CuriosidadeOPORTUNIDADES & NOTÍCIAS
EDIÇÃO DIGITAL MANAUS-AM, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021 66

FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Museu Nacional anuncia descoberta de 
dinossauro muito raro

Pesquisadores apresen-
taram nesta quinta-feira 
(18) a descrição de uma 
nova espécie de dinossau-
ro, batizada de Berthasau-
ra leopoldinae. De porte 
pequeno, com aproxima-
damente 1 metro de com-
primento, viveu no perí-
odo Cretáceo, onde hoje 
está situado o município 
de Cruzeiro do Oeste, no-
roeste do Paraná. 

O artigo dos pesquisa-
dores do Museu Nacional 
da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa de Enge-
nharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe/UFRJ) e do Centro 
Paleontológico da Uni-

versidade do Contestado 
- Celempao (Mafra, SC) foi 
publicado hoje (18) na re-
vista científica Nature.

O esqueleto de Bertha-
saura leopoldinae foi en-
contrado em escavações 
conduzidas pela equipe 
de paleontólogos do Cen-
tro Paleontológico da Uni-

versidade do Contestado 
e do Museu Nacional, em 
um corte de estrada rural 
em Cruzeiro do Oeste.

“Na última década, de-
zenas de fósseis foram 
coletados nessa região, o 
que levou à descrição de 
novas espécies, particu-
larmente de pterossauros. 

Essa nova descoberta de 
um dinossauro, o segun-
do da região, mostra a 
importância daquele sítio 
fossilífero que chamamos 
de Cemitério dos pteros-
sauros”, disse o geólogo 
do Celempao, Luiz Weins-
chütz, que coordenou as 
escavações.

“Os materiais fósseis são 
muito bem preservados e, 
por isso, têm fornecido 
várias informações im-
portantes a respeito des-
se ecossistema que repre-
senta um oásis no meio de 
um deserto do Cretáceo”, 
afirmou o pesquisador 
Everton Wilner, também 
do Celempao. A idade dos 
depósitos ainda é incerta, 
devendo se situar entre 70 
e 80 milhões de anos.

Conheça palavras que usamos e
 foram originadas na África

30 ovos de dinossauro de 66 milhões 
de anos foram desenterrados na 

Espanha A língua portuguesa no 
Brasil foi enriquecida com 
termos que se originaram 
tanto a partir de línguas in-
dígenas quanto africanas. 
Algumas delas mantive-
ram seu significado inicial, 
enquanto outras foram 
adaptadas com o tempo e 
seguem ativas em nosso 
vocabulário até os presen-
tes dias.

O termo banguela que se 
refere a uma pessoa sem 
dentes tem origem na épo-
ca da escravidão. Era co-
mum que muitos dos es-
cravizados que vinham da 
região de Benguela, em 
Angola, arrancassem al-
guns de seus dentes. Logo, 
passou-se a associar o local 
de origem dessas pessoas a 
essa característica.

Moleque é outra palavra 
trazida pelos escravizados 
ao Brasil e que ainda hoje 
falamos sem sabermos de 

sua origem. muleke, assim 
como hoje, é o termo utili-
zado para se referir aos me-
ninos mais novos.

Originalmente kendê, a 
palavra quindim dava nome 
a um doce da culinária afri-
cana que era uma espécie 
de pudim feito à base de 
milho ou mandioca.

O termo original para 
caçamba era, na verdade, 
um tanto diferente. Kisam-
bu, era a forma como os 
negros falantes do idioma 
quimbundo se referiam aos 
cestos grandes. 

Kasule em quimbundo 
era um termo que desig-
nava “o filho mais novo” de 
uma família. Hoje falamos 
“caçula”.

Cafuné vem de kifunate, 
que significava algo como 
“torcer a cabeça”, mas que, 
com o tempo, adquiriu o 
atual significado, uma carí-
cia na cabeça de alguém.

Na Espanha, uma equi-
pe de pesquisadores es-
panhóis, portugueses e 
alemães extraiu um total 
de 30 ovos de dinossauro 
de rochas presentes em 
um sítio arqueológico. O 
achado foi feito na provín-
cia de Huesca, região que 
fica no nordeste do país.

A escavação começou 
em 2020 e a análise dos 
fósseis terminou no últi-
mo mês de setembro, con-
forme informações reper-
cutidas pela Newsweek. O 
achado foi datado de 66 
milhões de anos atrás, do 
Período Cretáceo. 

As conclusões iniciais 
da pesquisa apontam que 
os ovos pertenciam a um 
saurópode de pescoço 
longo, uma espécie herbí-
vora que gerou alguns dos 
maiores dinossauros que 
já viveram na Terra — com 

indivíduos que podiam al-
cançar incríveis 66 metros 
de altura. 

Os cientistas envolvidos 
na descoberta acreditam 
ainda que existem apro-
ximadamente outros 70 
ovos dentro das rochas do 
mesmo sítio arqueológico. 
Felizmente, o projeto deles 
recebeu os subsídios ne-
cessários para os próximos 
três anos, de forma que 
esse processo de extração 
dos fósseis terá continui-
dade.
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TJAM passa a integrar Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção

O Tribunal de Justiça do 
Amazonas (TJAM) passou 
a integrar o Programa Na-
cional de Prevenção à Cor-
rupção (PNPC), a partir do 
preenchimento de infor-
mações com coordenação 
da Secretaria de Auditoria 
Interna do TJAM na plata-
forma e-Prevenção, a qual 
permite mapear e diag-
nosticar a suscetibilidade 
à corrupção nas institui-
ções, por meio de ques-
tionário autoavaliativo.

O PNPC é uma propos-
ta adotada pela Estraté-
gia Nacional de Combate 
à Corrupção e à Lavagem 
de Dinheiro (Enccla), com 
coordenação e execução 
da Rede de Controle da 
Gestão Pública, patroci-
nada pela Controladoria-

-Geral da União (CGU) e 
pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU).

O programa, lançado em 
maio deste ano, tem apoio 
de várias entidades na-
cionais, é voltado a todos 
os gestores das organi-
zações públicas (das três 
esferas de governo e dos 

três poderes em todos os 
Estados da federação) e 
tem como objetivo redu-
zir os níveis de fraude e de 
corrupção no Brasil para 
níveis de países desenvol-
vidos. 

Devido à adesão ao pro-
grama, foi disponibilizado 
ao TJAM o uso da marca 

participante do PNPC, for-
necida automaticamente 
pelo sistema e-Prevenção 
após a conclusão da auto-
avaliação de aderência às 
boas práticas de preven-
ção e combate à fraude e 
à corrupção.

A marca poderá ser uti-
lizada pelas instituições 
participantes em portais 
da internet, eventos e pe-
ças publicitárias de inte-
resse da organização, sem 
alterações na estrutura e 
proporções (sendo per-
mitidas alterações de ta-
manho), e com link para 
acesso à lista de partici-
pantes e não participan-
tes do programa (https://
w w w. re d e d e c o n t ro l e .
gov.br/verifique-adesao-
-pnpc/).

MPAM aciona a Justiça para 
impedir funcionamento de 

matadouro em Benjamin Constant

MPF recomenda ações para melhoria 
do serviço de saúde na Terra Indígena 

Yanomami
O Ministério Público do 

Amazonas, pela Promo-
toria de Justiça de Benja-
min Constant, ajuizou, no 
último dia (13), Ação Civil 
Pública que visa impedir 
o abate, processamento e 
armazenamento de pro-
dutos de origem animal 
naquele município. A ACP 
resulta do Inquérito Civil 
nº 161.2019.000068 e visa 
apurar a ocorrência de 
danos ao consumidor, ao 
meio ambiente e à saúde 
em razão do mal funciona-
mento do Matadouro Mu-
nicipal Hélio Fernandes.

Conforme registra o Pro-
motor de Justiça Eric Nu-
nes Novaes Machado, o 
abatedouro local não dis-
põe de condições sanitá-
rias mínimas para o abate, 
conservação e transpor-
te de produtos e funciona 

com deficiência no trata-
mento de efluentes e re-
síduos resultantes da ati-
vidade desenvolvida, em 
desrespeito às exigências 
legais.

“A situação é bem cala-
mitosa, pedi urgência na 
interdição do local. A po-
pulação corre sério risco, 
os dejetos dos animais são 
despejados diretamen-
te no rio e perto do local 
funciona o reservatório 
de abastecimento local de 
água potável”, disse o Pro-
motor de Justiça.

O Ministério Público 
pleiteia que a Justiça de-
termine ao Município a 
interdição imediata do 
Matadouro Municipal, sob 
pena de multa diária de R$ 
10 mil, e a realização das 
obras necessárias ao seu 
funcionamento.

O Ministério Público Federal 
(MPF) emitiu nessa segunda-
-feira (15) recomendação ao 
Ministério da Saúde, ao De-
partamento Nacional de Au-
ditoria do Sistema Único de 
Saúde (Denasus), à Secretaria 
de Saúde Indígena (Sesai) e 
ao Distrito Sanitário Especial 
Indígena Yanomami (Dsei Ya-
nomami) para que os órgãos 
reestruturem o atendimento 
à saúde aos povos da Terra In-
dígena Yanomami (TIY). Ape-
sar de ter recebido mais de R$ 
190 milhões para assistência à 
saúde nos últimos dois anos, 
o território indígena, locali-
zado nos estados do Amazo-
nas e Roraima, registrou piora 
acelerada dos indicadores de 
saúde.

A recomendação exige que 
a Sesai e o Dsei Yanomami 
apresentem, em até 90 dias, 
um plano de reestruturação 
da assistência básica de saú-
de. Os gestores deverão redi-
mensionar o quadro de profis-

sionais de saúde, desenvolver 
planos de ação para malária, 
subnutrição e mortalidade in-
fantil, contratar empresa de 
transporte aéreo com horas 
de voo suficientes para aten-
der todo o território e criar 
um subdistrito para atender 
as comunidades do Amazo-
nas, mediante consulta aos 
Yanomami.

Diante do alto valor inves-
tido na saúde Yanomami, a 
recomendação também exi-
ge do Denasus a realização de 
auditoria na Sesai e no Dsei 
para apurar se os serviços de 
saúde estão obedecendo a 
parâmetros de economicida-
de, eficiência, eficácia e efe-
tividade. Caso as mudanças 
não sejam implementadas 
no prazo de 90 dias, o MPF 
recomenda a intervenção do 
ministro da Saúde na Sesai e 
no Dsei Yanomami para que o 
próprio ministério passe a ge-
rir a saúde Yanomami com a 
finalidade de reestruturá-la.



ON EntretenimentoOPORTUNIDADES & NOTÍCIAS
EDIÇÃO DIGITAL MANAUS-AM, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021 88

FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Programação de Natal do Governo do 
Amazonas gera mais de 500 postos de 

trabalho na capital e interior
A programação de Natal 

lançada nesta quinta-feira 
(18) pelo Governo do Amazo-
nas, por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criati-
va, vai gerar emprego e renda 
para trabalhadores da cadeia 
produtiva desses segmentos. 
Serão mais de 500 postos de 
trabalho diretos, e esse nú-
mero pode chegar de cinco a 
15 vezes mais indiretamen-
te, alcançando cerca de 8 mil 
oportunidades. A campanha 
“O Mundo Encantado do Na-
tal – Onde a magia é feita de 
alegria”, terá programação em 
diversos bairros da capital e 20 
cidades do interior.

O secretário de Cultura e 
Economia Criativa, Marcos 
Apolo Muniz, destaca que as 
atividades vão movimentar a 
economia dos locais em que 
serão realizadas, além de le-
var oportunidades de trabalho 

para profissionais locais.
“Vamos levar para o interior 

uma equipe de técnicos e pro-
dutores, que levarão material 
para que a gente possa con-
cluir, juntamente com profis-
sionais do próprio município, 
a nossa árvore de Natal na-
quele lugar. A decoração vai 
ser toda feita com pessoas da 
cidade, a montagem usando 

a infraestrutura do município. 
E também alguns artistas do 
município serão convidados 
para participar da nossa para-
da natalina, do Natal no inte-
rior”, detalhou Apolo. O rotei-
ro da campanha natalina foi 
elaborado para contemplar o 
máximo de pessoas, entre tra-
balhadores da cultura e econo-
mia criativa, artistas e público. 

Entre os destaques estão a tra-
dicional decoração do Largo 
de São Sebastião; a Fábrica do 
Papai Noel, no Centro Cultural 
Palácio da Justiça; o espetácu-
lo “Um Presente para o Natal”, 
no Teatro Amazonas; o “Povos 
Criativos: Feira de Economia 
Criativa – Edição de Natal”, 
no Centro Cultural dos Povos 
da Amazônia; além do Natal 
nos Centros de Educação de 
Tempo Integral (Cetis). Uma 
das atrações mais esperadas 
pela população em Manaus é 
a apresentação realizada no 
palco do Teatro Amazonas. 
Em 2021, o espetáculo “Um 
Presente para o Natal” acon-
tece no período de 10 a 23 de 
dezembro. O musical, com di-
reção de Jean Palladino, traz a 
história de Ana para falar so-
bre o significado do tempo, a 
necessidade de olhar para o 
agora e viver o presente.

Residentes do club D-Edge em São 
Paulo desembarcam em Manaus nesta 
sexta-feira (19) para o projeto Invites

Leci Brandão, Sandra de Sá, Xande de 
Pilares e Rael estarão na Expo 

Internacional Dia da Consciência Negra
Manaus há mais de duas dé-

cadas conquistou espaço no 
circuito da e-music e isso se 
concretizou de fato ao sediar 
as três primeiras edições do 
festival Eco System. E desde 
lá, centenas de eventos de pe-
queno, médio e grande porte, 
aconteceram e ainda acon-
tecem regularmente para um 
público fiel, extremamente se-
leto e exigente.

O D-Edge é referência no 
mundo todo e muito conheci-
do em Manaus, tendo em seus 
registros uma significativa 
parcela de manauaras como 
clientes cativos não só da casa 
noturna localizada na região 
da Barra Funda, região oeste de 
São Paulo, mas como também 
em festivais e eventos que en-
volvem a marca e que rodam o 
país com uma poderosíssima 
lista de Dj’s pertencentes ao 

seu seleto casting de artistas. 
Segundo Bess Maze, Dj e pro-
dutor amazonense que possui 
grande destaque no cenário 
da música eletrônico local, na-
cional e  mundial, a ideia deste 
projeto é proporcionar ao pú-
blico manauara a experiência 
de poder conhecer um pouco 
da essência de uma noite no 
D–Edge, por meio de seus Dj’s 
residentes, dos estilos musi-
cais que serão apresentados, 
do áudio-visual com estéti-
ca tecnológica extremamente 
moderna e minimalista.

“Preparamos uma noite para 
se tornar memorável. Poder 
unir a nossa label e receber em 
nossa casa o D-Edge que con-
sideramos também ser de casa 
é a realização de um desejo 
pessoal, fruto de muito traba-
lho e anos de torcida para que 
rolasse.

A Prefeitura de São Paulo 
promove shows, interven-
ções artísticas e 32 stands de 
empreendedores culturais 
durante a 1ª Expo Internacio-
nal Dia da Consciência Negra. 
O evento, idealizado pela Se-
cretaria Municipal de Rela-
ções Internacionais, é aberto 
ao público entre os dias 20 e 
22 de novembro no Pavilhão 
Oeste do Anhembi e inclui 
shows de Xande de Pilares, 
Leci Brandão, Rael, Rashid, 
Drik Barbosa e Bixarte, no dia 
20, e Sandra de Sá e Dexter, 
no dia 21. Em uma viagem ao 
tempo, com elementos lúdi-
cos e educativos, o objetivo 
da Expo é recontar a história 
da humanidade, das ciências 
e das inovações tecnológicas. 
O evento busca promover um 
resgate da história brasileira, 
e, para isso, ressalta o prota-

gonismo da população negra, 
destaca as diversas lutas por 
emancipação e busca sensi-
bilizar a população em geral 
para os impactos e perma-
nências da herança escravo-
crata em nossa sociedade.

O evento é realizado tam-
bém em parceria com a Se-
cretaria Municipal de Cultura 
(SMC). “A cultura negra é par-
te fundamental da cidade e 
também será para a retomada 
econômica. Nosso maior ga-
nho em promover um evento 
de tamanha grandiosidade é 
mostrar à população, que em 
sua maioria é composta por 
pessoas negras, que podemos 
ser qualquer coisa. Este even-
to promove isso: o racismo 
não será resolvido apenas por 
mim, que sou negra, mas por 
toda a sociedade”, afirma Ali-
ne Torres, secretária da SMC.
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Atos Legais ON

O objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa na execução de obras e 
serviços de engenharia para Construção do Pavi-
mento Rígido de Tonantins/Am, conforme condi-
ções, quantidades e exigências no projeto básico 
e estabelecidas no Edital e seus anexos. Disponi-
bilidade do edital: a partir de sua publicação nos 
meios de comunicação; local para se lê e obter o 
edital: Rua Leopoldo Peres, S/nº, Centro, Tonan-
tins/AM, Horário: 08:00 as 12:00 horas em dia uteis; 
Dia da realização da sessão pública: 20.12.2021, 
horário: 09:00hs.

Tonantins/AM, 16 de novembro de 2021

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa na execução de obras e servi-
ços de engenharia para construção da quadra padrão FNDE, tipo II, da Escola Municipal São Francis-
co de Assis no Município de Tonantins/AM, conforme condições, quantidades e exigências no projeto 
básico e estabelecidas no Edital e seus anexos. Disponibilidade do edital: a partir de sua publicação 
nos meios de comunicação; local para se lê e obter o edital: Rua Leopoldo Peres, S/nº, Centro, Tonan-
tins/AM, Horário: 08:00 as 12:00 horas em dia uteis; Dia da realização da sessão pública: 10.12.2021, 
horário: 09:00hs.

Tonantins/AM, 16 de novembro de 2021

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa na execução de obras 
e serviços de engenharia na construção de uma 
feira no Município de Tonantins/AM, conforme 
condições, quantidades e exigências no projeto 
básico e estabelecidas no Edital e seus anexos. 
Disponibilidade do edital: a partir de sua publica-
ção nos meios de comunicação; local para se lê 
e obter o edital: Rua Leopoldo Peres, S/nº, Cen-
tro, Tonantins/AM, Horário: 08:00 as 12:00 horas 
em dia uteis; Dia da realização da sessão pública: 
09.12.2021, horário: 09:00hs.

Tonantins/AM, 16 de novembro de 2021

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2021/CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 3/2021/CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 2/2021/CPL
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Comissão Permanente de Licitação - CPL

ESTADO DO AMAZONAS
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Comissão Permanente de Licitação - CPL


