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Vereador afirma que vai parar o 
Centro de Manaus caso ônibus voltem a 

circular sem cobrador
O vereador Jaildo Oli-

veira (PCdoB) afirmou que 
vai paralisar o Centro de 
Manaus, caso as empre-
sas do transporte coletivo 
voltem a colocar para cir-
cular ônibus sem cobrador 
na cidade. A afirmação foi 
feita, durante seu discurso 
na tribuna da Câmara Mu-
nicipal de Manaus (CMM), 
nesta segunda-feira (20), 
após constatar que 80% da 
frota que rodou neste últi-
mo domingo (19/9), estava 
sem o profissional que re-
cebe a passagem de ôni-
bus. 

Segundo o parlamentar, 
se for feita uma pesquisa 
no Terminal 1, da Cons-
tantino Nery, será consta-
tado que pelo menos 95% 
da população é contra o 

transporte coletivo sem 
cobrador. “Podem fazer a 
pesquisa, o cidadão é con-
tra, porque coloca em ris-
co a vida de todos, pois o 
motorista terá que dividir 
sua atenção. Se isso voltar 
a acontecer, eu vou parar 
o Centro de Manaus”, afir-

mou. 
Jaildo Oliveira lembrou 

que a planilha do transpor-
te coletivo, contém a pre-
sença de 3.400 cobradores 
e que sem eles, a passa-
gem tem que ser reduzida. 
“Aí eu pergunto, baixou o 
preço da passagem? Por-

que se não tem cobrador, 
tem que reduzir e o passa-
geiro não está vendo isso 
no bolso”, indagou em seu 
discurso.

O vereador aproveitou 
para pedir celeridade a um 
Projeto de Lei de sua au-
toria que tramita na CMM, 
que proíbe a circulação de 
ônibus sem cobrador e que 
se encontra sob análise da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR). 

Jaildo Oliveira também 
falou sobre o reajuste dos 
trabalhadores do trans-
porte coletivo, que segun-
do ele, estão há dois anos 
com o salário inalterado. 
Ele se mostrou solidário à 
categoria que atuou du-
rante a pandemia da Co-
vid-19. 

Prefeitura de Itamarati é cobrada
 sobre regularização de imóveis

Deputada Joana Darc solicita 
cemitério e crematório para animais 

domésticos
O Ministério Público do 

Amazonas (MPAM), pela Pro-
motoria de Justiça de Itama-
rati, expediu recomendação 
visando corrigir irregulari-
dades em processos de alu-
guel de imóveis para abrigar 
algumas secretarias munici-
pais e depósitos da Prefeitu-
ra local. A recomendação (nº 
21/0000067953.01-PJITT) foi 
expedida no curso do Inqué-
rito Civil nº 173.2020.000017, 
instaurado com base em de-
núncia recebida pelo órgão 
ministerial que trata da des-
tinação pública de imóveis 
locados pela Prefeitura Mu-
nicipal de Itamarati.

Ao analisar a documenta-
ção encaminhada pela Pre-
feitura Municipal, o Promo-
tor de Justiça constatou que 
alguns procedimentos admi-
nistrativos de imóveis loca-

dos estão em descompasso 
com o que determina a Lei 
8.666/93. “Os projetos bási-
cos já são instruídos direta-
mente com o imóvel que se 
pretende locar, sem ao me-
nos apresentar uma descri-
ção das necessidades da ad-
ministração que justifiquem 
esse aluguel, ou uma avalia-
ção do imóvel, em suas con-
dições físicas e quanto ao 
valor de mercado”, observa 
Caio Lúcio Fenelon.

A dispensa de licitação 
para compra ou locação de 
bem imóvel é possível, desde 
que atendidas as finalidades 
precípuas da administração 
pública, que a necessidade 
de instalação e de localiza-
ção justifiquem a escolha e 
que o preço seja compatível 
com o valor de mercado (art. 
24, X, Lei nº 8.666/93).

A deputada Joana Darc 
(PL) solicitou ao Governo 
do Amazonas, a criação de 
um cemitério e crematório 
público de animais domés-
ticos para atender a essa 
demanda.

Joana Darc justifica o pe-
dido, pois além do respei-
to ao animal  presente em 
muitos e importantes mo-
mentos da vida do dono, 
tem a questão ambiental e 
de saúde pública.

“Temos que considerar 
também a questão de saú-
de pública e ambiental, pois 
a oportunidade de enterrar 
o animal num local devida-
mente apropriado e ade-
quado a este fim, evita que 
as pessoas joguem os ani-
mais nos rios, nas ruas ou 
terrenos baldios. Evitando, 
assim, a proliferação de ve-

tores e doenças, diante da 
decomposição desses ani-
mais, em locais inadequa-
dos, preservando, com isso, 
a vida de outros animais e 
dos humanos”, defendeu.

Dados da Pesquisa Na-
cional de Saúde (PNS), do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
mostram que a população 
estimada de cães e gatos, 
no Estado, era de 1.051.000 
animais, sendo 727 mil cães 
e 324 mil gatos em 2013.

De acordo com esses da-
dos, no Amazonas, 575 mil 
domicílios tinham um ca-
chorro ou um gato de es-
timação. Diante dessa re-
alidade, a deputada Joana 
Darc faz o apelo ao Poder 
Público para que a solici-
tação seja atendida o mais 
breve possível.
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Governo zera imposto de
 remédio para câncer

O governo federal zerou 
o Imposto de importação 
para cinco produtos, en-
tre eles um remédio para 
tratamento de câncer e 
dispositivos para uso de 
pessoas com deficiência. 
A medida foi aprovada na 
quarta-feira (15) pelo Co-
mitê Executivo de Gestão 
(Gecex) da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) 
do Ministério da Econo-
mia. O presidente Jair 
Bolsonaro destacou a de-
cisão do governo, em pu-
blicação nas redes sociais.

O medicamento atezo-
lizumabe foi incluído na 
Lista Brasileira de Exce-
ções à Tarifa Externa Co-
mum (Letec) com redução 
de 2% para 0 na alíquota 
de importação. Trata-se 
de um anticorpo mono-
clonal indicado para o 
tratamento de câncer me-
tástico. A medida também 
incluiu três tipos de pró-
teses endoesqueléticas 
transfemurais – em titâ-

nio, fibra de carbono ou 
alumínio – e todas tive-
ram redução de alíquotas 
de 4% para zero.

Além disso, foi reduzida 
a taxa de importação, de 
12% para 0 para dois ti-
pos de teclados especiais 
para computadores: o al-
ternativo e programável 
e o teclado especial com 
possibilidade de reversão 
de função mouse/teclado. 
As máscaras de teclado e 
os softwares de teclado 
virtual com dispositivo 

de varredura, apresenta-
dos em forma de memory 
cards, também tiveram 
suas alíquotas reduzidas 
a 0 de um patamar vigen-
te de 8% e 2%, respecti-
vamente.No caso dos te-
clados e dos softwares, o 
instrumento de redução 
tarifária utilizado foi a Lis-
ta de Bens de Informática 
e Telecomunicações (Le-
bit). Todos eles são dispo-
sitivos de tecnologia as-
sistiva para pessoas com 
deficiência.  

CCJ aprova 
admissibilidade da 
PEC dos Precatórios

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) da Câmara dos Depu-
tados aprovou, nesta quinta-
-feira (16) a admissibilidade da 
chamada PEC dos Precatórios. 
Foram 32 votos favoráveis e 26 
contrários ao texto do Poder 
Executivo que muda o paga-
mento de precatórios, que são 
dívidas do governo com cre-
dores que ganharam causas 
na Justiça, inclusive cidadãos.

Conforme a Agência Câma-
ra, pela proposta, até 2029, os 
precatórios com valor acima 
de 60 mil salários mínimos, 
ou R$ 66 milhões, poderão ser 
quitados com entrada de 15% 
e nove parcelas anuais.

A análise na CCJ ficou res-
trita aos aspectos constitucio-
nais, jurídicos e de técnica le-
gislativa da matéria. Agora, o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), poderá constituir 
uma comissão especial para 
analisar o mérito da medida. 
Para a aprovação definitiva de 
uma PEC, são necessários pelo 
menos 308 votos na Câmara e 
49 no Senado Federal, em dois 
turnos.

PEC transforma IBGE, Inep e Ipea em instituições 
permanentes de Estado

A senadora Leila Bar-
ros (Cidadania-DF) apre-
sentou uma proposta de 
emenda à Constituição 
(PEC) para transformar o 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) e o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea) em instituições per-
manentes de Estado (PEC 
27/2021). A ideia é dar mais 
proteção legal aos institu-
tos.

“É de suma importância 
que essas entidades sejam 
preservadas da instabili-
dade, ingerência política e 
descontinuidade adminis-

trativa”, afirmou Leila.
A senadora aponta que o 

Brasil, com muito investi-
mento público e com a co-
laboração de seus servido-
res, conseguiu estruturar 
suas entidades produtoras 
de informações oficiais, 
que são hoje respeitadas 
nacional e internacional-
mente. Segundo a auto-
ra, informações oficiais de 
qualidade são fundamen-
tais para que a sociedade 
possa acompanhar e res-
ponsabilizar seus repre-
sentantes nos governos 
nacional e subnacionais, 
a respeito de como estão 
sendo utilizados os recur-
sos escassos que ela pro-
duz.

O IBGE é responsável 
pela produção das esta-
tísticas nacionais. O Inep 
trata das avaliações nacio-
nais da qualidade da edu-
cação. Já o Ipea cuida das 
avaliações das políticas 
públicas. Atualmente, as 
entidades são ligadas aos 

ministérios da Economia 
(no caso do IBGE e do Ipea) 
e da Educação (no caso do 
Inep) e, portanto, os presi-
dentes das instituições são 
indicados pelos ministros. 
A proposta, porém, define 
ritos para a indicação de 
seus dirigentes.
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MPF e DPU recomendam que Funai e Incra 
adotem medidas para regularização 

fundiária da Terra Indígena Valparaíso
Twexto O Ministério Pú-

blico Federal (MPF) e a De-
fensoria Pública da União 
(DPU) emitiram recomen-
dação à Fundação Nacional 
do Índio (Funai) e ao Institu-
to Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) 
para que os órgãos adotem 
medidas necessárias para 
cumprir os compromissos 
firmados referentes à regu-
larização fundiária da área 
tradicional indígena Valpa-
raíso, localizada no municí-
pio de Boca do Acre (a 1.028 
quilômetros de Manaus).

A Terra Indígena (TI) Val-
paraíso é tradicionalmente 
ocupada pelo povo indíge-
na Apurinã e ocupa aproxi-
madamente 27 mil hectares 
da Gleba Bom Lugar, sendo 
que a Gleba inteira totaliza 
56.678 hectares.

De acordo com a reco-
mendação, em 2017, ocor-
reu reunião entre o MPF e 
membros da Coordenação-
-Geral de Identificação e 
Delimitação (CGID/DPT/Fu-
nai) Alto Purus e membros 
da Terra Indígena Valpara-
íso para tratar sobre a re-
gularização fundiária da TI 
Valparaíso, com a propos-
ta piloto de regularização 

fundiária de área indígena 
por meio da destinação de 
terras federais entre Incra e 
Funai, considerando o blo-
queio da regularização da 
gleba federal em sua tota-
lidade a partir de manifes-
tação da Funai na Câmara 
Técnica de Destinação e 
Regularização Fundiária 
de Terras Públicas Federais 
Rurais.

As tratativas entre os ór-
gãos buscariam destinar 
os 27 mil hectares arreca-
dados pelo Incra - que for-
mam parte da Gleba Bom 
Lugar e a totalidade da 
Gleba Porção do Arroz - à 
Funai, para destinação aos 
indígenas, tendo em vista 
tratar-se de território tradi-
cional. Entretanto, requeri-
mento realizado em maio 
de 2019 pelas lideranças 
indígenas da Terra Valpara-
íso relatou demora na de-
marcação das terras, bem 
como requereu a tomada 
de providências quanto à 
regularização fundiária do 
território ante a existência 
de conflitos cada vez mais 
constantes de invasores e o 
desmatamento em grandes 
proporções ocorridos des-
de 2017. 

TJAM entrega cilindros de oxigênio e 
álcool para equipes do Corpo de 

Bombeiros do Amazonas

Arsepam recebe doação de 
computadores do TCE-AM 

O Tribunal de Justiça do 
Amazonas (TJAM), por meio 
da Divisão de Depósito Públi-
co, entregou 33 cilindros de 
oxigênio e assessórios, além 
de 120 litros de álcool para 
higienização às equipes do 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amazonas. A 
remessa, realizada na última 
quinta-feira (16/9), à corpo-
ração foi autorizada pela Pre-
sidência da Corte Estadual de 
Justiça e também pela Direto-
ria do Fórum de Justiça Minis-
tro Henoch Reis. Os cilindros, 
assessórios e o álcool foram 

apreendidos pelas autoridades 
de segurança do Estado e fa-
ziam parte de processos crimi-
nais que tramitam nas unida-
des judiciárias do Tribunal de 
Justiça do Amazonas (TJAM), 
não sendo mais necessária 
a permanência dos mesmos 
para a tramitação regular das 
ações judiciais. O material foi 
devidamente periciado e li-
berado para doação ao Corpo 
de Bombeiros do Amazonas, 
cujas equipes de militares po-
derão utilizar em treinamen-
tos e no combate a incêndio 
feitos pela corporação.

A Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
e Contratados do Estado do 
Amazonas (Arsepam) vai re-
ceber, nos próximos dias, dez 
computadores do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-AM). 
O diretor-presidente em 
exercício da autarquia, Thia-
go Allende, assinou o termo 
de doação nesta segunda-
-feira (20/09) durante evento 
na sede do TCE-AM, no bair-
ro Aleixo, zona centro-sul de 
Manaus.

O ato de assinatura foi con-
duzido pelo presidente do 
TCE-AM, conselheiro Mario 
de Mello. Além da Arsepam, 
outras dez instituições foram 
beneficiadas com a doação 
dos equipamentos, com total 
de 250 unidades distribuídas 
entre órgãos.

O presidente do TCE-AM, 
conselheiro Mario de Mello, 
destacou que fica feliz em 
poder colaborar com o de-
senvolvimento do trabalho 

das instituições. “É uma ale-
gria muito grande. Todos es-
ses equipamentos foram revi-
sados e reprogramados, e eu 
tenho certeza que vão ser de 
grande utilidade para essas 
instituições”, disse. 

O diretor-presidente em 
exercício da Arsepam, Thia-
go Allende, explicou que 
a doação dos computado-
res chegou em uma ocasião 
oportuna, em que a Agência 
Reguladora do Estado passa 
por ampliação. 

“Esses computadores che-
gam em um momento muito 
importante para a Arsepam, 
em que estamos fortalecen-
do as ações de regulamen-
tação e de fiscalização. É um 
momento também em que 
temos uma lei recém-san-
cionada, um marco histórico 
para o estado do Amazonas, 
que versa sobre o serviço de 
regulamentação do transpor-
te hidroviário intermunicipal 
de passageiros.
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Amazonas amplia oferta de curso gratuito 
de espanhol para alunos da rede estadual
A  Secretaria de Estado de 

Educação e Desporto, am-
pliou a oferta do curso gratui-
to de Espanhol a estudantes 
da rede estadual, como parte 
do projeto Na Ponta da Lín-
gua. A iniciativa, que integra 
o programa Educa+Amazo-
nas, visa capacitar os alunos 
dos ensinos Fundamental (8º 
e 9º anos) e Médio (1ª e 2ª sé-
ries) para o aprendizado de 
uma língua estrangeira.  Para 
se inscrever, os alunos preci-
sam ter frequência regular e 
média final de notas acima de 
75, no componente de Língua 
Portuguesa, tendo como base 
o último boletim no ano letivo 
de 2020. As inscrições seguem 
até o próximo dia 30 de setem-
bro, por meio do link: https://
bit.ly/3Aq4Yfq. As vagas são 
limitadas. “É uma oportunida-
de única e que transformará a 

vida de muitos jovens, tenho 
certeza. Nos dias atuais, domi-
nar um segundo idioma dei-
xou de ser um diferencial para 
se tornar pré-requisito na hora 
de procurar por emprego. Mui-
tas portas vão se abrir a esses 
estudantes, dentro e fora do 
Brasil”, afirmou a secretária de 
Educação, Kuka Chaves.

A primeira etapa do proje-
to está ofertando mil vagas 
para estudantes do 8º ano do 
Ensino Fundamental à 2ª sé-
rie do Ensino Médio, da rede 
estadual. Serão oferecidas 40 
turmas, sendo 24 para o curso 
de Inglês, que já está com as 
vagas preenchidas, e 16 para 
o de Espanhol, com o número 

máximo de 25 estudantes por 
turma, respeitando as faixas 
etárias. O edital completo está 
disponível no link: https://bit.
ly/3yhsXvw.  Os dez melhores 
estudantes, nos cursos de In-
glês e de Espanhol, serão pre-
miados com uma experiência 
internacional para os países 
falantes destes idiomas.

MEC autoriza escolas a usarem verbas 
do PDDE para aulas presenciais

Estudantes e professores de Rio Preto 
da Eva (AM) são contemplados com 

notebooks Uma resolução do Mi-
nistério da Educação pu-
blicada no Diário Oficial 
da União de hoje (17) au-
toriza os gestores das es-
colas públicas de educa-
ção básica dos estados e 
municípios, além do Dis-
trito Federal, que partici-
pam do programa federal 
Dinheiro Direto na Escola 
a aplicarem parte dos re-
cursos que receberam da 
União em ações que favo-
reçam a volta dos alunos 
às atividades presenciais.  

Segundo o ministro 
da Educação, Milton Ri-
beiro, a “repactuação” 
da destinação dos valo-
res disponíveis em con-
tas bancárias vinculadas 
ao programa de melhoria 
da infraestrutura física e 
pedagógica escolar per-
mitirá que mais de R$ 1,1 
bilhão sejam redireciona-
dos a ações de apoio ao 

retorno de estudantes do 
ensino público infantil, 
fundamental e médio às 
atividades presenciais.

Pelo texto da Resolução 
nº 14, as escolas poderão 
utilizar o dinheiro para 
implementar ou monito-
rar as medidas sanitárias 
já adotadas para viabilizar 
a reabertura das escolas 
e também em iniciativas 
de avaliação diagnóstica; 
melhoria da infraestru-
tura e ressarcimento de 
custos com transporte e 
alimentação de voluntá-
rios que prestem serviços 
de busca ativa de alunos. 
Também poderão custear 
a contratação de serviços 
de conectividade, infraes-
trutura e equipamentos 
de tecnologia, bem como 
ações de apoio e comple-
mentação do processo de 
ensino e aprendizagem 
dos estudantes.

O Governo do Estado 
entregou, no fim de se-
mana, 128 notebooks a 
estudantes e professores 
da rede estadual do muni-
cípio de Rio Preto da Eva, 
distante 57 quilômetros 
de Manaus. A ação deu 
continuidade ao Projeto 
Educação 4.0, implantado 
pela Secretaria de Estado 
de Educação e Desporto, 
fruto da parceria com a 
empresa Positivo e o Tri-
bunal de Justiça do Ama-
zonas (TJAM). “Foi um sá-
bado de muito trabalho. 
Ao lado do governador 
Wilson Lima, entrega-
mos notebooks do Proje-
to Educação 4.0 para es-
tudantes e professores da 
rede estadual em Rio Pre-
to da Eva. Estamos dando 
continuidade às entregas 
de um projeto que tem fei-
to a diferença na vida dos 

alunos do interior. Ao lon-
go desses últimos anos, a 
tecnologia tem sido aliada 
da Educação, por isso, va-
mos usá-la a nosso favor”, 
afirmou a secretária de 
Educação, Kuka Chaves. 

A iniciativa visa apri-
morar o processo de en-
sino-aprendizagem dos 
alunos da rede pública 
estadual nas disciplinas 
de Língua Portuguesa e 
Matemática. Desta vez, foi 
contemplado o público da 
Escola Estadual Raimun-
do Paz. Os equipamentos 
são entregues com os da-
dos de cada beneficiado 
e contam com conteúdos 
embarcados para serem 
usados off-line (sem a ne-
cessidade de Internet). 
Além disso, os estudantes 
poderão ter acesso aos re-
cursos do programa “Aula 
em Casa”.
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Estréia nesta quarta (22), 
exposição dos 125 anos do 

Teatro Amazonas
Na próxima quarta-feira 

(22), o Governo do Ama-
zonas, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, lançará a 
exposição dos 125 anos 
do Teatro Amazonas, que 
contará com uma linha do 
tempo e painéis informa-
tivos sobre a construção 
do patrimônio histórico, 
o ex-governador Eduar-
do Ribeiro, os artistas que 
contribuíram para o valor 
cultural do edifício, ima-
gens antigas, entre outros 
destaques.

A exposição, que tem 
curadoria do artista plás-
tico Jandr Reis, ficará dis-
ponível ao público a partir 
do meio-dia, e fará par-
te do roteiro de visitação 
do Teatro Amazonas, que 
continua sendo realizada 
por meio de agendamento 
no Portal da Cultura (ht-
tps://bit.ly/agendamento-
espacos). A mostra ficará 

no Salão Verde, próximo 
ao Salão Nobre. 

“Esta é mais uma das 
atividades alusivas para 
a comemoração dos 125 
anos do Teatro, onde fa-
remos uma retrospectiva 
com uma linha do tempo 
e mostraremos os prin-
cipais acontecimentos, 
desde a proposta de cons-
trução do patrimônio his-
tórico até os eventos mais 
recentes, de um jeito fácil 
e simples para o visitante”, 
explica Marcos Apolo Mu-

niz, secretário de Cultura 
e Economia Criativa.

Segundo a diretora do 
Teatro Amazonas, Sigrid 
Cetraro, além dos painéis, 
um vídeo será exibido no 
espaço da exposição, reu-
nindo as principais apre-
sentações realizadas no 
Teatro Amazonas. “Serão 
imagens dos festivais de 
óperas e dos principais ar-
tistas que já passaram por 
este palco, um dos mais 
simbólicos da região nor-
te”, ressalta a diretora.

Em Manaus, 
programação da 15ª 

Primavera dos 
Museus começa nesta 

terça-feira (21)
A partir desta terça-feira 

(21), Manaus vai compor a 
programação da 15ª Prima-
vera dos Museus, realiza-
da pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram) e que, 
neste ano, traz o tema “Mu-
seus: Perdas e Recomeços”. 
O circuito nacional e gra-
tuito, com apoio do Gover-
no do Amazonas, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criati-
va, conta com lançamento 
de exposições, visitas me-
diadas e virtuais, apresen-
tação de teatro, exibição 
de filmes, palestras e sarau.

Segundo o secretário de 
Cultura e Economia Cria-
tiva, Marcos Apolo Muniz, 
a temporada segue até sá-
bado (25/09), com ativida-
des no Palacete Provincial, 
na praça Heliodoro Balbi, 
no Centro; no Museu do 
Homem do Norte, no Cen-
tro Cultural dos Povos da 
Amazônia, no Distrito In-
dustrial; e no Museu do 
Seringal, no Tarumã-Mi-
rim, na margem esquerda 
do rio Negro, além de visi-
tas virtuais ao Museu Casa 
Eduardo Ribeiro e ao Tea-
tro Amazonas, disponíveis 
no Youtube (@culturado-
am). 

O secretário explica que 
a pasta oferece programa-
ção diversa para propor ao 
público o retorno aos mu-
seus, em um momento de 
retomada das atividades 
culturais. “Tem propos-
tas para todos os públicos, 
desde palestras até exibi-
ção de filmes. Também re-
forçamos o convite para as 
visitas mediadas no com-
plexo (Palacete Provincial), 
que abriga os museus de 
Numismática, Tiradentes, 
da Imagem e do Som, de 
Arqueologia e a Pinacote-
ca do Estado. É importan-
te que o amazonense se 
aproxime da sua história”, 
comenta o titular da pasta.

ICMBio reabrirá Parque Nacional das 
Araucárias

O Instituto Chico Men-
des de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) 
reabrirá, no dia 19 de outu-
bro, o Parque Nacional das 
Araucárias, localizado em 
Santa Catarina. A abertura 
do parque acontecerá no 
dia em que a unidade de 
conservação federal com-
pletará 15 anos de criação.

A reabertura será reali-
zada de forma gradual. A 
visitação obedecerá algu-
mas regras de seguran-
ça, como o agendamen-
to prévio por e-mail (ngi.
palmas@icmbio.gov.br). 
Os visitantes poderão ter 
acesso ao Parque somente 

pela Portaria Portal Passos 
Maia - Linha Rio do Poço, 
que dá acesso às três tri-
lhas abertas à visitação: 
Trilha das Aves, Cachoeira 
dos Xaxins e Poço da Espu-
ma.

A visitação das trilhas 
será realizada por grupos 
de até 5 pessoas, obede-
cendo o distanciamento. 
As pessoas deverão tam-
bém utilizar máscaras e ter 
álcool gel. Os grupos serão 
recepcionados por servi-
dores da unidade, que in-
formarão as normas para 
visitação e as atividades 
disponíveis. Ainda, expli-
carão sobre a importância 

das medidas de prevenção 
contra a transmissão da 
Covid-19.

Na recepção, os visitan-
tes passarão pela medição 
da temperatura corporal 
com termômetro infraver-
melho. Os grupos poderão 
entrar a cada 30 minutos 
e deverão retornar em até 
2 horas. Serão permitidos 
por dia até 4 grupos, de 2ª 
a 6ª feira, e 6 grupos diá-
rios aos sábados e domin-
gos. O horário de funcio-
namento do Parque será 
das 8h às 17h, sendo que 
as entradas para a visita-
ção serão permitidas até 
às 15h.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

A Prefeitura Municipal de TEFÉ/AM, através da Comissão Perma-
nente de Licitação-CPL, torna público que na publicação do despa-
cho de retificação da Dispensa de Licitação nº 107/2021/CPL e do 
contrato nº 135/2021/PMT, publicado no On jornal edição nº 1094, 
Seção Atos Legais, pagina 08, data de 10.09.2021 se faz a seguinte 
correção: Onde se Lê: 5. Valor Global: R$695.554,50 (seiscentos e 
noventa e cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 
centavos). Leia – se: 5. Valor Global: 695.454,50 (seiscentos e no-
venta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 
centavos-). 

Tefé/AM, 20 de setembro de 2021. 

MATHEUS CAVALCANTE CELANI
Presidente de Licitação-Dec. Mun. n. 002/2021

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO-DISPENSA
 DE LICITAÇÃO N° 107/2021/CPL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2021/
PMT-PROCESSO Nº 170/2021/PMT

ESTADO DO AMAZONAS
Prefeitura Municipal de Tefé

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Infecção pouco conhecida 
está afetando crianças em todo 

o mundo
No começo de 2021, re-

porta um artigo publicado 
pela BBC News, médicos do 
Hospital Infantil de Maimo-
nides, em Nova York, nos Es-
tados Unidos, olhavam com 
alívio para a diminuição de 
casos de Covid-19.

Ainda mais devido às me-
didas de prevenção adota-
das contra o coronavírus, 
nomeadamente o distancia-
mento social, uso de más-
caras e lavagem regular das 
mãos, registrava-se igual-
mente uma redução na inci-
dência de outras infecções 
virais, como por exemplo 
a gripe comum. Contudo, 
em março, os profissionais 
de saúde começaram a se 
deparar com um número 
crescente de crianças e be-
bês que davam entrada no 
hospital com dificuldades 
do foro respiratório. Ora, os 
menores, haviam sido in-
fectados com o VSR, uma 
infecção comum no inver-
no e que provoca danos nos 

pulmões. Nos meses que se 
seguiram, casos de VSR fora 
da época considerada co-
mum persistiram, sobretu-
do no verão um pouco por 
todo o mundo, desde no 
Reino Unido, sul dos EUA, 
Suíça ou Japão.

Os especialistas creem 
que o comportamento bi-
zarro do vírus é uma con-
sequência indireta da pan-
demia de Covid-19. Tendo 
em conta que em 2020, o 
isolamento social impediu a 

sua circulação, no entanto, 
consequentemente, milha-
res de crianças não criaram 
qualquer tipo de imunidade 
contra o patógeno. 

De repente um vírus que 
era sazonal, tornou-se im-
previsível. No momento 
em que as medidas de iso-
lamento deixaram de estar 
em vigor ou de ser tão se-
veras, o VSR ‘atacou’ uma 
vasta população de crian-
ças suscetíveis, provocando 
surtos em qualquer estação. 

Brasil: o fã nº1 de
 Doramas nas

 Américas
Pesquisa  realizada pela Fun-

dação Coreana para Intercâm-
bio Cultural Internacional, en-
tre o período de setembro e 
novembro de 2020, que mos-
tra o Brasil em terceiro lugar 
onde houve maior aumento 
de audiência dos doramas co-
reanos (as dramatizações tele-
visivas do leste asiático). Logo 
em seguida aparecem Emira-
dos Árabes Unidos e Taiwan, ou 
seja, somos o primeiro país das 
Américas que mais consome 
produções televisivas de ori-
gem asiática. Mas a que se deve 
o aumento no consumo desse 
tipo de conteúdo?  A respos-
ta vem da escritora Katherine 
Laura Leighton em recente ar-
tigo onde ela explica que , em 
parte, o sucesso dos doramas é 
devido ao incentivo promovido 
pelo próprio governo coreano, 
que identificou uma oportuni-
dade de gerar riquezas. 

“As grandes empresas de en-
tretenimento investem tempo e 
dinheiro no treinamento maci-
ço de seus astros, revelando ta-
lentos musicais altamente qua-
lificados.

 Também podemos afirmar 
que estão muito próximos da 
perfeição, pois muitas no-
vas histórias têm enredos ins-
tigantes e efeitos dignos de 
Hollywood.”, afirma a escritora.

Entenda o que é o TDAH
Um transtorno que causa 

diversas reações incômodas 
e características que atingem 
inúmeras pessoas ao redor 
do mundo, inclusive famosos 
como o cantor e ator Fiuk, fi-
lho de Fábio Júnior, que convi-
ve com o transtorno há alguns 
anos e descreve na série seus 
maiores desafios e angústias 
diante do diagnóstico estabe-
lecido. As manifestações co-
meçam na infância, mas se não 
forem identificadas e tratadas 
podem transportar este tipo de 
patologia para a vida adulta do 
ser humano. É o que mostram 
alguns estudos sobre o tema: 
em torno de 60% das crianças 
com TDAH ingressam na fase 
adulta apresentando alguns 
sintomas do distúrbio.

Para fechar o diagnóstico de 
TDAH em adultos, é necessá-
rio avaliar a presença do trans-
torno na infância do sujeito e 
classificar os sintomas apre-
sentados. Portanto, não são 

só as crianças que podem ser 
diagnosticadas com o transtor-
no, os adultos também sofrem 
desta patologia. No entanto, 
a identificação não é tão fácil, 
pois os sintomas se confundem 
com outros diagnósticos. Mas 
ganham destaque situações 
marcadas pela desatenção, in-
quietude e impulsividade. Fato-
res determinantes para o fecha-
mento do diagnóstico.

Normalmente, o adulto com 
TDAH costuma ter dificuldade 
de organizar e planejar suas 
atividades do dia a dia, além de 
sofrer muitos impeditivos sub-
jetivos para concluir o que co-
meça, encerrar com êxito suas 
ações.

É normal que este adulto dei-
xe trabalhos pela metade, in-
terrompa no meio o que está 
fazendo e comece outra coisa, 
só voltando ao trabalho ante-
rior bem mais tarde do que o 
pretendido ou então se esque-
cendo dele.


