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Amazonas corre o mesmo risco do Amapá
com os apagões, alerta Serafim
O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) chamou
a atenção, ontem (19), para
a necessidade de regulamentação e fiscalização
periódica de transformadores responsáveis pelo
abastecimento de energia
elétrica. O alerta, feito da
tribuna virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), veio após
a explosão do transformador em Amapá, que há 17
dias deixa o estado às escuras. “Há 17 dias o Amapá
está sem energia elétrica.
Se isso tivesse acontecido
no Rio de Janeiro, em São
Paulo ou em Brasília já tinham dado um jeito, mas
como é no Amapá, como
é na Amazônia, ninguém
liga para nada. A empresa
responsável pelo abastecimento é privada, espanho-

la, que está em recuperação judicial e que levou 11
meses para fazer a manutenção de um transformador. Como não concluiu,
terminou que o transformador explodiu”, lamentou o deputado.
Para o parlamentar, o
poder público, no caso a
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), tem a
responsabilidade de regulamentar e fiscalizar essas
empresas.
Serafim mostrou, através
de um mapa, a passagem
das subestações das linhas
de transmissão de Tucuruí
e disse que se as autoridades competentes não
tomarem providências, o
problema pode se repetir daqui a alguns anos no
Amazonas e o estado ficará no escuro.

Assessor de Flávio Bolsonaro era ‘determinante’
em esquema, diz MPRJ
Um dos 17 denunciados
pelo Ministério Público do
Rio no inquérito das “rachadinhas”, o atual chefe
de gabinete do senador
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Miguel Ângelo Braga Grillo, conhecido
como “coronel Braga”, desempenhava, segundo a
acusação da Promotoria,
“papel determinante” no
esquema de desvios de salários de funcionários na
Assembleia Legislativa do
Rio. De acordo com o Ministério Público, coronel
Braga integrava o “núcleo
operacional” do esquema
e, como responsável pelos servidores lotados no
gabinete, expedia mensalmente ofícios ao Departamento Pessoal da Alerj
“atestando falsamente a
frequência integral dos assessores componentes da

organização criminosa”.
Assim, afirma a denúncia,
a Casa liberava os pagamentos dos salários, mesmo sem a contraprestação
dos serviços públicos pelos “funcionários fantasmas”.
Conforme a denúncia, enquanto o ex-assessor parlamentar Fabrício
Queiroz cuidava da contabilidade da “organização criminosa”, recolhendo parte da remuneração
de assessores e repassando os recursos a Flávio,
coronel Braga gerenciava
o trabalho da equipe e tinha como função atestar
o cumprimento das jornadas de trabalho dos “fantasmas”. Flávio, Queiroz e
Braga são acusados de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Prefeito é eleito com um voto de diferença em
cidade do Paraná
O resultado das eleições
2020 na cidade de Quinta
do Sol, no Paraná, indica
uma corrida que pode ser
chamada de muito acirrada. Dois candidatos a prefeito disputaram, centímetro a centímetro, os 326
quilômetros quadrados do
território quinta-solense,
e uma diferença de apenas
um voto consagrou o vencedor. Com 1.703 votos,
Leonardo Romero (PSD)
foi eleito prefeito da cidade. Jilvan Ribeiro (Cidadania), o segundo colocado,
teve 1.702 votos.
“Gratidão pura”, comemorou Romero pelas redes
sociais. Ele, que assumirá
o Executivo Municipal pela
primeira vez, é primo do
atual prefeito, João Claudio Romero, que está no

segundo mandato. “Obrigado Deus, obrigado família”, escreveu Leonardo Romero no Facebook. “1.703
votos determinaram o futuro TODOS!”.
Já Jilvan Ribeiro, que recebeu 1.702 votos, diz que
conhece “muita gente” que
não foi votar e que poderia
ter mudado o resultado.
Mas afirma também que é
“melhor não citar, porque
senão a pessoa pode ficar
com dor na consciência”.
Mesmo tendo ficado em
segundo lugar, Ribeiro
rejeita a alcunha de perdedor. “Perdemos por um
voto, porém nos consideramos vencedores, porque
enfrentamos a máquina
pública, enfrentamos um
poder econômico”, afirmou.
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Dia da Consciência Negra: conheça destinos
que contam história dos negros no Brasil
O dia 20 de novembro é marcado no Brasil como uma das
datas mais importantes para a
influência da cultura afrodescendente no país. Celebrado
há oito anos, o Dia da Consciência Negra traz para os brasileiros uma reflexão do impacto da vinda dos africanos,
por meio da música, política,
religião, cultura, gastronomia,
entre outras. Com o turismo
não poderia ser diferente.
A cultura negra está presente na maioria dos atrativos
e destinos turísticos do país,
como igrejas construídas pelos escravos, museus e centros culturais. Entre os estados
mais influenciados pela cultura africana estão Maranhão,
Pernambuco, Alagoas, Bahia,
Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, São Paulo e Rio
Grande do Sul. Tanto que as
capitais paulista, fluminense
e baiana criaram roteiros turísticos que resgatam a história dos afrodescendentes por
meio do incentivo à visitação
de atrativos turísticos com referência a esta vasta cultura.

No Ministério do Turismo,
ao menos seis quilombos estão registrados em atividade
turística no país. Entre eles, a
Pasta destaca dois: Cavalcante (GO), com atividades na
Comunidade Kalunga e Paraty
(RJ), onde está localizado o famoso Quilombo Campinho da
Independência, que possui artesanato, festejos tradicionais
e é uma referência importante
da cultura afro-brasileira.
DIA DA CONSCIÊNCIA NE-

GRA – Instituída pela Lei nº
12.519, o Dia Nacional de
Zumbi e da Consciência Negra homenageia, também, o
pernambucano que nasceu
livre, mas foi escravizado aos
seis anos de idade. Anos depois, Zumbi volta para sua
terra natal e torna-se líder do
Quilombo dos Palmares, falecendo em 20 de novembro de
1695.
Em 2003, o Governo Federal, pela Lei nº 10.639, deter-

minou a inclusão da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo escolar.
Nesse mesmo documento, ficou estabelecido que as escolas iriam comemorar a consciência negra.
A data é celebrada em 832
municípios de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e
Rio de Janeiro - estados que
aprovaram leis estaduais que
determinam o feriado de 20
de novembro.

Oportunidade! Prefeitura de Manaus abre mais de
2,6 mil vagas de estágio
O prefeito Arthur Virgílio
Neto lançou ontem, 19/11,
o edital para o Programa
Municipal de Estágio Remunerado da Prefeitura
de Manaus, que oferece
2.672 vagas para estagiários de nível médio e superior, sendo 10% das vagas
para Pessoas com Deficiência (PCDs). O anúncio
foi feito no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na
sede da prefeitura, bairro
Compensa, zona Oeste, e
o documento já está disponível no Diário Oficial
do Município (DOM), publicado ontem (18).
“A prefeitura é uma das

principais fontes de sustento das famílias manauaras, movendo a economia e, mesmo com
tantos problemas advindos neste ano de pandemia, tivemos a coragem

de abrir um processo seletivo para contratar estagiários. Essa é a primeira
experiência para o jovem
que está buscando se
qualificar para o mercado
de trabalho. Esse proje-

to mostra o compromisso também da prefeitura
com as grandes empresas
da cidade, sendo grande
fomentadora de profissionais para o Polo Industrial”, disse o prefeito Arthur.
Exclusivamente via internet, as inscrições seguem até 15h59 do dia
27 de novembro pelo site
do Instituto Brasileiro de
Gestão e Pesquisa (IBGP),
instituição organizadora
do certame, no endereço http://ibgpconcursos.
com.br. Dependendo da
modalidade de ingresso, o
valor da taxa de inscrição
varia entre R$ 20 e R$ 30.
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MEC lança curso de práticas de produção
de texto para alfabetizadores
Para marcar o Dia Nacional da Alfabetização,
comemorado neste sábado (14), a Secretaria
de Alfabetização (Sealf)
do Ministério da Educação (MEC) lançou curso
em práticas de produção
de texto para professores
do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. A capacitação será oferecida em
plataforma online, em 12
módulos, e foi estruturada com o apoio da Universidade Federal de Goiás
(UFG). O curso será ainda
realizado com o apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).
Os interessados poderão
fazer as inscrições a partir deste sábado (14), por
meio do site do Avamec.
Essa é mais uma inciati-

va para promover as políticas públicas de alfabetização entre as várias que
já foram lançadas pelo governo, após a criação de

Banco Mundial libera US$ 10 milhões para
apoiar reforma do ensino médio
Até esta sexta-feira (20),
o Ministério da Educação
(MEC) e o Banco Mundial
realizam missão que contará com a participação de
representantes do Ministério da Economia para tratar das ações previstas no
acordo de empréstimo da
instituição financeira concedido ao governo federal
para apoiar a implementação do Novo Ensino Médio.
Nesta semana ainda,
uma parcela de US$ 10 milhões será desembolsada
em razão do cumprimento
de meta relacionada à pré
-avaliação do programa de
fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). “A liberação
desses recursos é um resultado do trabalho articulado
e conjunto do MEC e das
secretarias de educação
estaduais e Distrital no desenvolvimento das ativida-

des da reforma do ensino
médio”, destacou a Secretária de Educação Básica do
MEC, Izabel Lima Pessoa.
De acordo com o especialista líder em educação
do Banco Mundial, Marcelo Becerra, a missão nesta
semana tem como um dos
principais objetivos a adequação do projeto às necessidades atuais, incluindo a revisão de algumas
metas e ações. “O projeto
tem avançado bastante nos
últimos meses, com uma
liderança forte do MEC, estimando-se, portanto, uma
reestruturação bem-sucedida e uma boa execução
de desembolsos nos próximos meses”, avaliou.
A previsão é de que novos
desembolsos sejam realizados a partir do próximo
mês, com o cumprimento
de metas processuais do
EMTI.

uma secretaria específica
para tratar do tema no Ministério da Educação, em
janeiro de 2019. “Reconhecendo que o domínio

da leitura e da escrita são
a chave para o conhecimento em todas as áreas
do saber, entendemos que
dar centralidade às políticas públicas de alfabetização no processo de melhoria do ensino é escolha
sábia e acertada”, destacou o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
Em complemento à criação da Secretaria de Alfabetização (Sealf), em 11 de
abril de 2019, foi publicado o Decreto nº 9.765, que
instituiu a Política Nacional de Alfabetização (PNA)
e, em agosto de 2019, foi
publicado o Caderno da
PNA, para apresentar os
conteúdos desta política. Esses atos marcaram o
compromisso do governo
federal com os primeiros
anos escolares.

Abertas as inscrições para bolsas de programa
húngaro
Foram abertas as inscrições para o programa
Stipendium Hungaricum
(SH) que irá oferecer 250
bolsas para estudantes
brasileiros para o ano letivo 2021/2022, como resultado de um acordo de
cooperação técnica entre
o Ministério da Educação
(MEC) e o Ministério dos
Negócios Estrangeiros e
do Comércio Exterior da
Hungria.
O período de inscrições
foi iniciado em 16 de novembro de 2020 e se encerra em 15 de janeiro de
2021. As inscrições poderão ser realizadas no
site do programa, para
os cursos que começam
em setembro de 2021, e
mais informações tam-

bém podem ser obtidas
no edital.
Ao todo serão ofertadas 750 bolsas, por meio
do acordo de cooperação técnica no período
de 2020 a 2022, para estudantes brasileiros. O
programa é coordenado
pela Fundação Tempus
e conta com mais de 60
países parceiros em todo
o mundo.
As bolsas contemplam
cursos de graduação,
mestrado,
doutorado,
cursos preparatórios em
húngaro e cursos de especialização. As áreas
acadêmicas de destaque
são as ciências naturais e
agrárias, além de cursos
de engenharia, incluindo
estudos nucleares.
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Mineral nunca antes documentado por
cientistas é descoberto em vulcão
Os vulcões estão entre os
fenômenos mais destrutivos
e impressionantes do planeta. Mas essas aberturas de fumacentas fazem muito mais
do que apenas destruir. Elas
também criam.
Em um novo estudo, pesquisadores na Rússia relataram a descoberta de uma
dessas criações, um mineral
incomum nunca antes documentado por cientistas: uma
substância cristalizada atraente e vibrante azul e verde
que a equipe chamou de petrovita.
O mineral foi encontrado
na região vulcânica do extremo leste da Rússia, no topo
do vulcão Tolbachik, na Península de Kamchatka.
A amostra estudada aqui
foi descoberta em 2000, perto do segundo cone de cinzas
associado à erupção de 1975,
e foi armazenado para análise
posterior. Pode ter demorado
muito, mas a análise agora

revela que esse mineral de
um azul vibrante exibe características moleculares peculiares raramente vistas antes.
O átomo de cobre na estrutura cristalina da petrovita tem uma coordenação incomum e muito rara de sete
átomos de oxigênio”, explica
o pesquisador e cristalógrafo

Stanislav Filatov, da Universidade de São Petersburgo.
“Essa coordenação é característica de apenas alguns
compostos, bem como do saranchinaita.”
saranchinaita, identificada
alguns anos atrás por outra
equipe de São Petersburgo,
também foi descoberto em

Tolbachik e, como a petrovita, é surpreendentemente colorido.
No nível químico, a petrovita representa um novo tipo
de estrutura cristalina, embora tenha semelhanças com a
saranchinaita, da qual pode
ser produzida, hipoteticamente falando.

Estudo descobre qual é pior para a saúde: cigarros eletrônicos ou os normais
“A nicotina é uma das substâncias mais viciantes do planeta, tanto em modelos animais quanto em humanos”,
disse a Dra. Jasjit S. Ahluwalia, professor de ciências sociais e comportamentais e
medicina da Brown University, EUA. “Então, como podemos ajudar essas pessoas
que não conseguem parar de
fumar cigarros combustíveis?
Eles precisam de outras opções, e os cigarros eletrônicos
podem ser uma delas. Nossa
pesquisa mostra que, a curto
prazo, os cigarros eletrônicos
são consideravelmente mais
seguros do que os cigarros

CNPJ 28.321.315/0001-50
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combustíveis.”
Ahluwalia é a autora sênior
de um novo JAMA Network
Open Study, publicado na
quarta-feira, 18 de novembro,
sobre o primeiro ensaio clínico randomizado do mundo
de cigarros eletrônicos em
cápsula de quarta geração.
O ensaio incluiu 186 fumantes afro-americanos e latino
-americanos, já que grupos
de minorias raciais e étnicas
tendem a apresentar taxas
mais altas de morbidade e
mortalidade relacionadas ao
tabaco, mesmo quando fumam nas mesmas taxas que
outros grupos. Dois terços

dos participantes receberam
cigarros eletrônicos por seis
semanas, enquanto os participantes restantes foram instruídos a continuar fumando
cigarros combustíveis como
de costume.
No final do estudo, os participantes que mudaram para
os cigarros eletrônicos exibiram níveis significativamente
mais baixos do potente carcinógeno pulmonar NNAL em
comparação com aqueles que
continuaram a fumar exclusivamente cigarros combustíveis. Os usuários de cigarros
eletrônicos também reduziram significativamente os ní-

veis de monóxido de carbono
(CO) e relataram menos sintomas respiratórios. Esses benefícios foram especialmente
pronunciados entre os participantes que mudaram completamente para os cigarros
eletrônicos.
Os pesquisadores também
mediram os níveis de cotinina dos participantes, um
produto da decomposição da
nicotina, e determinaram que
não havia diferenças significativas entre os grupos, uma
indicação de que os cigarros
eletrônicos forneciam uma
reposição adequada da nicotina.
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Justiça manda Alemanha devolver 60
fósseis brasileiros
Atendendo a pedido do
Ministério Público Federal (MPF), a polícia alemã
apreendeu nessa semana, fósseis brasileiros que
seriam comercializados
online de forma ilegal.
Investigação
realizada
pelo MPF em Juazeiro do
Norte (CE) revelou que 60
espécimes oriundos da
Chapada do Araripe, região do Cariri, no sul do
Ceará, estavam à venda
por mais de 100 mil euros pela empresa alemã
Fossils Worldwide, em um
site hospedado na Holanda. O material inclui um
pterossauro, uma raia, insetos e aracnídeos.
A pessoa responsável
pela comercialização do
material também foi identificada. De acordo com a
Constituição Federal brasileira, os recursos minerais, incluindo os fósseis,
são bens da União.
A apuração teve início
após dois biólogos repor-

tarem o caso ao MPF. Eles
tiveram acesso ao site de
leilões e verificaram que
havia fósseis brasileiros à
venda.
O próprio anúncio dizia
que o material era proveniente do Brasil. “Assim
que tivemos notícia do
leilão, instauramos procedimento
investigatório criminal para apurar o

PF e MPF apuram esquema criminoso
envolvendo desembargadores de Minas
Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) cumprem, na
manhã desta quarta-feira
(18), mandados de busca e apreensão em 12 endereços ligados a sete investigados dentro de um
esquema criminoso envolvendo desembargadores
do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG). As
medidas cautelares foram
determinadas pelo ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Jorge Mussi,
que também acatou pedido do MPF e determinou o
desmembramento do caso
para que três fatos mencionados nas investigações preliminares passem

a ser apurados na primeira
instância da justiça estadual.
A investigação começou
a partir provas recolhidas
no âmbito da Operação Capitu. Ao analisar o material
apreendido naquela oportunidade, os investigadores identificaram mensagens no telefone celular de
um advogado, que indicavam a prática de diversos
delitos, sendo alguns com
participação de desembargadores do TJMG.
A descoberta fez com
que o caso fosse enviado
ao STJ, foro para o julgamento de processos contra magistrados de segunda instância.

caso e acionamos as autoridades alemãs. Os sites
foram retirados do ar, mas,
antes disso, conseguimos
preservar todas as provas
e formalizamos o pedido
de repatriação do material, que tem grande valor
científico para o Brasil”,
explicou o procurador da
República
responsável
pelo caso, Rafael Rayol.

A partir da representação feita ao MPF, Rayol
pediu para que a Universidade Regional do Cariri
(Urca) analisasse o material para confirmar a origem dos produtos.
Os especialistas atestaram que os fósseis eram
nacionais de animais de
viveram na região há mais
de 120 milhões de anos.

PFDC investiga empresas envolvidas em
violações de direitos humanos na época da
ditatura militar
A Procuradoria Federal
dos Direitos do Cidadão
(PFDC) – órgão do Ministério Público Federal
(MPF) – realiza, em 24
de novembro, das 18h
às 19h, reunião pública
com propósito de obter
da sociedade civil informações sobre empresas
responsáveis por graves
violações a direitos humanos perpetradas em
colaboração com agentes da ditadura militar.
Esta é a segunda reunião pública organizada pelo grupo de trabalho Memória e Verdade,
criado no âmbito da

PFDC.
Convites estão sendo
enviados a diversas instituições da sociedade
civil atuantes na área,
mas qualquer pessoa
interessada poderá participar.
Basta acessar o link
abaixo e se inscrever durante a própria reunião.
Os tempos de fala serão
cronometrados conforme o número de inscrições.
Link de acesso: https://
mpf.webex.com/mpf/j.
php?MTID=m2c1aF3vh6d4oV7yitBKw4UUgzK5UJSrsD74

Oportunidades & Notícias
EDIÇÃO DIGITAL

ON Entretenimento

MANAUS, SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

7

Aberta temporada de ensaios para o
espetáculo ‘A Caixa Mágica de Natal’
O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa, iniciou, nesta semana (17/11),
a temporada de ensaios do
espetáculo “A Caixa Mágica do Natal”, que vai voltar em dezembro ao palco
do Teatro Amazonas, na
programação natalina. As
apresentações vão acontecer entre os dias 6 e 23
de dezembro, com acesso gratuito e agendamento pelo Portal da Cultura
(cultura.am.gov.br) e do
Teatro Amazonas (teatroamazonas.com.br).
Com direção cênica de
Matheus Sabbá e texto de
Thaís Vasconcelos, o musical traz a história de uma
criança que redescobre
o sentido do Natal após a
morte da mãe, com a participação de personagens
simbólicos. O espetáculo
conta ainda com a Amazonas Filarmônica e Coral do
Amazonas, que gravarão

os áudios para o musical;
Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do
Amazonas e Coral Infantil
do Liceu Claudio Santoro,
em formações reduzidas.
A direção musical é do
maestro Marcelo de Jesus.
“A proposta vai ser um

ExpoMulher
Em alusão ao Dia do Empreendedorismo Feminino, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria
de Estado da Cultura e
Economia Criativa, apresenta a “ExpoMulher”, que
acontece entre os dias 19 e
21 de novembro, das 9h às
15h, no Palacete Provincial
(Praça Heliodoro Balbi, no
Centro).
A proposta da exposição
é impulsionar as atividades de mulheres empreendedoras. Neste primeiro
momento, 13 expositoras
que atuam em Manaus
participam da feira criativa
como representantes de
diferentes segmentos. En-

tre as participações confirmadas estão Deise Mota
Doces Artesanais, Concretíssimo por Hágata Ozório,
A Palavra do Café, Óleos
Essenciais Saúde & Bem
-Estar, Charmmy Manaós, Elaine Gualberto Store
Perfumaria e Cosméticos,
Minhas Artes, Bless Semi
Joias, Anna’s Doces e Tenda da Lilith Acessórios.
Evento Gratuito - Livre
Tipo: Exposição Temporária
Evento no dia:
Data:
19, 20, 21/ 11, às 09h00
Local:
GALERIA JOZÉ BERNARDO MICHILLES.

pouco diferente porque
as marcações foram mudadas, não vai mais poder ter o contato direto. É
uma outra relação, a gente
vai redescobrir o espetáculo porque várias cenas
vão ter que ser adaptadas”,
afirma Matheus. “Estamos

trabalhando para que seja
seguro para todos que participam do musical”.
A Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa está no Youtube, Instagram, Facebook e Twitter
(@culturadoam) e no aplicativo Cultura.AM.

Show ‘Até o Tucupi de negritude’
No Dia da Consciência
Negra (20/11), no Teatro Amazonas, acontece o show “Até o Tucupi
de Negritude”, por meio
do qual o público poderá prestigiar o talento,
a vivência e relevância
social produzida por artistas negros da capital
amazonense.
O espetáculo será dirigido pela cantora e
produtora cultural Elisa Maia, ela compõe as
atrações junto com Karen Francis, Kurt Sutil,
Halaise Asaf, AndrewXX,
Chapéu de Palha e DJ

Rafa Militão.
Adaptado
responsavelmente à realidade da
pandemia da Covid-19,
o show terá transmissão
online pelo Facebook do
Festival Até o Tucupi e
no canal do YouTube do
Coletivo Difusão.
Transmissão On-line
Não recomendado para
menores de doze anos
Tipo: Música
Evento no dia:
Data:
20/11, às 20h00
Local:
TEATRO AMAZONAS.

