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Justiça

Ministro Alexandre de Moraes
suspende lei de Roraima que
autoriza uso de mercúrio no
garimpo
7

Economia

Mesmo com 44% no aumento da
produção de bicicletas, cinco mil
empregos estão em perigo

2

Política

Prefeitura de
Manaus realiza
debate on-line
sobre
regularização
ambiental para os
postos de
combustíveis

8 Meio Ambiente

Greenpeace na ajuda humanitária
aos povos indígenas de Roraima,
Amazonas e Pará
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STF determina bloqueio dos perfis de
Daniel Silveira em 3 redes sociais
Instagram, Facebook e
Twitter são os perfis do
deputado federal Daniel
Silveira (PSL-RJ) que estão
bloqueados desde sextafeira, 19. A ordem de bloqueio das contas partiu
do ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que o parlamentar
divulgou um vídeo com
ataques aos integrantes
da Corte e em defesa da
ditadura militar.
“O instagram do deputado Daniel Silveira foi
totalmente fechado para
seus seguidores, ou seja,
CENSURADO.
O Twitter disse apenas
que cumpriu a ordem judicial. Os perfis não foram
excluídos, apenas suspen-

sos, o que na prática significa que poderão ser reativados.
Integrante da ala bolsonarista do PSL, Daniel
Silveira é investigado nos

inquéritos das fake news
e dos atos antidemocráticos, ambos em curso no
STF. Ele foi preso após publicar um vídeo em suas
redes sociais fazendo apo-

Prefeitura de Manaus realiza debate on-line sobre
regularização ambiental para os postos de combustíveis

A Prefeitura de Manaus, por
meio da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), realizou
uma reunião virtual, nesta
sexta-feira, 19/2, para debater a regularização ambiental
dos postos de combustíveis
da capital amazonense.
Comandada pelo titular
da Semmas, Antônio Ademir
Stroski, a reunião debateu,
além do licenciamento ambiental, os obstáculos e expectativas do empresariado
para a regularização ambiental e as ações atuais do órgão

para o setor, conforme determinação do prefeito David
Almeida.
O secretário da Semmas informou aos participantes as
disposições contidas na Portaria n° 005/2021, que contempla e atende as atividades
econômicas do município no
momento das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e, ainda, as iniciativas
do órgão municipal de meio
ambiente para dar celeridade,
transparência e objetividade
aos procedimentos e análises
dos processos para conceder

as licenças ambientais.
A reunião on-line contou
com a presença de representantes dos Sindicatos do Comércio Varejista de Derivados
de Petróleo, Lubrificantes, Alcoois, e Gás Natural do Estado
do Amazonas (Sindicombustíveis), Eraldo de Souza Teles,
Eraldo de Souza Teles Filho e
Gilberto Lucena; dos Revendedores de Combustíveis do
Amazonas (Sindcam), André
Borges) e do presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus),
Ralph Assayag.

logia ao AI-5 e discurso
de ódio contra ministros
do tribunal. Depois disso, a gravação foi removida do canal de YouTube
do deputado por ‘violar a
política sobre assédio e
bullying’ da plataforma.
Além da prisão, o vídeo
lhe rendeu uma denúncia,
formalizada pela Procuradoria-Geral da República,
por grave ameaça e incitação de animosidade entre
o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas.
O presidente da Câmara anunciou a criação de
uma comissão extraordinária pluripartidária para
discutir propostas que regulamentem a inviolabilidade do mandato do parlamentar

Vacina contra a
Covid-19 chegará
aos professores a
partir de março
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu ao
prefeito de Manaus, David
Almeida, que é possível incluir professores no próximo
grupo prioritário, que começará a ser vacinado contra a
Covid-19, a partir de março. A
notícia foi dada durante reunião virtual nesta sexta-feira,
19/2, com os integrantes da
Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) das capitais, da qual
David compõe a Comissão de
Vacinação. O ministro também assegurou que um novo
lote de vacinas chegará à capital do Amazonas na próxima terça-feira, 23.
O prefeito David Almeida
ressaltou a importância da
prioridade da vacinação para
professores, um pleito da FNP,
e também reiterou que Manaus está pronta para receber
novas doses e continuar a vacinação.
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Deputado Belarmino Lins propõe convênios para
capacitar Guardas Municipais no interior do Amazonas
Um Projeto de Lei (PL),
de autoria do deputado
Belarmino Lins (PP), em
tramitação na Assembleia
Legislativa do Amazonas
(Aleam), autoriza o Governo do Estado, via Polícia
Militar do Amazonas (PM
-AM), a celebrar convênios
com as Prefeituras Municipais visando a capacitação,
formação e treinamento
de Guardas Municipais no
interior.
Segundo o parlamentar,
os cursos terão duração de
um mês, com carga horária estipulada pelo Departamento de Capacitação
e Treinamento. A Polícia
Militar disponibilizará, do

dos para ministrar os cursos e treinamentos receberão remuneração por hora
de aula. O deslocamento
dos instrutores e monitores para os municípios ficará a cargo da PMAM, com
as Prefeituras assumindo
as despesas referentes à
hospedagem e alimentação dos profissionais.

seu quadro de instrutores,
oficiais e praças ativos que
atuarão respectivamente
como instrutores e monitores para realizarem o

Bolsonaro prometeu isenção que só
dará alívio de R$ 0,34 no preço do
diesel, que já subiu R$ 0,56 este ano
O anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro de
isentar a cobrança de PIS e
Cofins no preço do diesel
por dois meses está longe
de absorver a alta no preço do combustível neste
ano. De acordo com cálculos do Instituto de Estudos
Estratégicos de Petróleo
(Ineep), da Federação Única dos Petroleiros (FUP), a
redução no preço final é
de cerca de R$ 0,34 com a
isenção dos impostos federais.
Ao ano, o diesel acumula alta de R$ 0,56. Ou seja,
absorve pouco mais da
metade do aumento desde
janeiro.
Segundo a Petrobras, os
impostos federais, como
PIS e Cofins, além do Cide
(que está zerado desde
2018), representam 8% no
preço final do diesel vendido no posto. O diesel conta
com três reajustes no ano,
cujo preço médio subiu de
R$ 2,02 para R$ 2,58 por litro nas refinarias. Segundo

economistas, a isenção de
dois meses terá um impacto nas contas públicas de
cerca de R$ 3 bilhões.
É um efeito limitado no
preço final do diesel. A redução do PIS e Cofins absorve apenas o último reajuste do diesel, que foi
de R$ 0,34 disse Rodrigo
coordenador técnico do
Ineep. - É importante que
o governo adote medidas
fiscais para conter o aumento dos combustíveis,
mas caso não se pense em
nenhuma medida do ponto de vista estrutural, os
preços continuarão sensíveis a qualquer movimento externo.

treinamento que acontecerá sob a supervisão de
um oficial.
Conforme o projeto, os
policiais militares designa-

Novo papel
“À luz da nova legislação,
o papel das Guardas Municipais não possui mais
caráter meramente patrimonial, mas, sim, de força
complementar no sistema
de Segurança Pública”, comenta Belarmino.

Deputados apresentam projetos
para socorrer a economia durante a
pandemia de Covid-19
O cenário negativo da
economia do Amazonas,
resultado das restrições
impostas para conter a
pandemia de Covid-19,
tem gerado preocupação
entre as deputadas e deputados da Assembleia
Legislativa do Amazonas
(Aleam), que para socorrer
o setor vêm apresentando
propostas com o objetivo de minimizar os danos
na geração de emprego e
renda.
As proposições abrangem os mais variados temas, como a percepção de
adicional de insalubridade aos profissionais que
atuam na linha de frente
no combate à pandemia;
proibição de corte do fornecimento de água e energia elétrica e até prorrogação de prazos de aplicação
de recursos e vigências de
documentos.
O presidente da Aleam,
deputado Roberto Cida-

de (PV), apresentou Projeto para permitir o parcelamento em até 12 vezes
dos débitos das faturas de
energia elétrica, água, esgoto e gás contraídos pelos consumidores durante
o período da pandemia. De
acordo com o deputado,
durante esse período em
que a sociedade brasileira
se isola para combater a
propagação da Covid-19,
muitas medidas têm que
ser tomada para assegurar
os direitos dos cidadãos.
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Ministro Alexandre de Moraes suspende lei de
Roraima que autoriza uso de mercúrio no garimpo
A Lei estadual 1.453/2021,
foi suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF), de Roraima,
que institui o Licenciamento para a Atividade de
Lavra Garimpeira no Estado. A decisão cautelar, a
ser submetida a referendo
do Plenário, foi tomada na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6672,
ajuizada pela Rede Sustentabilidade.
Segundo o partido, a
norma autoriza a utilização de mercúrio nos serviços de lavra garimpeira, em
afronta ao direito fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. A Rede argumenta que

o procedimento de licença de operação única para
autorização da atividade,
ao dispensar a apresentação do Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/
RIMA), contraria as normas federais que admitem
o licenciamento simplificado apenas para atividades de baixo impacto.
Medida cautelar
Em sua decisão, o ministro ressaltou que a Constituição Federal de 1988
consagrou como obrigação do Poder Público a
defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente
equilibrado.

Justiça suspende nomeação de dois
secretários da Prefeitura de Codajás
O juiz de direito Geildson de Souza Lima concedeu na quinta-feira (18/02)
uma liminar que suspende a nomeação de dois
secretários
municipais
de Codajás (distante 297
quilômetros de Manaus).
Na liminar, concedida na
Ação Popular n.º 060005094.2021.8.04.3900, o magistrado considerou que
o secretário municipal de
Administração e Planejamento, Rauciele Ferreira da
Natividade; e o secretário
de Apoio à Administração
Municipal em Manaus, Ricceli Ferreira da Silva, encontram-se com restrição ao
seu direito de elegibilidade,
não podendo, portanto, assumir cargo público.
A Ação Popular foi ajuizada por Gilberto Pereira da
Silva Júnior contra o prefeito Antônio Ferreira dos
Santos e o Município de
Codajás.
A decisão determina que
seja imediatamente sus-

penso o pagamento das
respectivas remunerações
dos dois nomeados, ou
qualquer outra verba pública de natureza remuneratória ou indenizatória pagas a eles, até deliberação
ulterior. No texto da liminar,
o juiz explica que o cargo
de secretário municipal somente pode ser preenchido
por quem detém as condições objetivas previstas na
Lei e na Constituição e um
desses requisita falta aos
nomeados pelo prefeito de
Codajás.
Quanto a Ricceli Ferreira da Silva, o juiz reconheceu que há irregularidades
atestadas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Amazonas (TCE/AM), sendo suficientes para a concessão
da liminar.
Caso haja descumprimento da determinação judicial, o juiz estipulou multa de R$ 30 mil reais por
cada remuneração paga a
partir da decisão.

Lei de Rondônia que obriga
operadoras a informar localização de
celular é inconstitucional
O Supremo Tribunal
Federal (STF) declarou
inconstitucional a Lei
2.569/2011 de Rondônia,
que obriga as operadoras
de telefonia móvel a fornecer à polícia judiciária
estadual, mediante solicitação, a localização dos
aparelhos utilizados pelos
usuários. Por maioria, na
sessão virtual encerrada
em 12/2, o Plenário julgou
procedente a Ação Direta
de Inconstitucionalidade
(ADI) 4739, ajuizada pela
Associação Brasileira das
Prestadoras de Serviço de
Telecomunicações Competitivas (Telcomp).
Além da obrigação, a lei
define prazos para o fornecimento das informações, dispõe sobre o uso
dos números de emergência e prevê o pagamento
de multa em caso de descumprimento. A Telcomp
alegava que o legislador

estadual, ao editar norma
sobre telecomunicações,
teria desrespeitado a competência da União, a quem
cabe disciplinar o uso e a
organização dos serviços
de telefonia.
Competência da União
Em 2013, por unanimidade, o Plenário do STF
concedeu liminar para
suspender a eficácia da lei.
Agora, na análise do mérito, a maioria seguiu o voto
do relator, ministro Marco Aurélio, que confirmou
os motivos apresentados
no julgamento da cautelar. Ele ressaltou que, em
diversas oportunidades, a
Corte assentou a inconstitucionalidade de normas
estaduais e distritais que
interferiam diretamente
na atividade das concessionárias de serviços de
telecomunicação, diante
da competência privativa
da União.
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Com venda de refinarias,
pressão para Petrobras controlar
combustível pode ser menor
Fim do monopólio do
refino, que está em curso,
não garante preços mais
baixos, mas coloca outras
empresas no mercado e
isso pode ajudar a dividir
pressão popular sobre estatal
Ao dividir a responsabilidade do refino de combustíveis no Brasil com outros
players e abrir mão de seu
monopólio de 98% sobre o
setor, a Petrobras poderia
sofrer menos com pressões políticas e populares
quando precisar aumentar
preços dos combustíveis.
Os últimos aumentos
levaram o presidente da

República Jair Bolsonaro
a demitir o presidente da
empresa Roberto Castello
Branco após diversas críticas, mas a troca do executivo pelo general Joaquim

WhatsApp Pay: aplicativo conversa
com Banco Central para poder iniciar
pagamentos
O iniciador de pagamento é uma nova modalidade
de instituição de pagamento do Banco Central, em que
a empresa não participa do
fluxo financeiro. O WhatsApp afirmou que está em contato com o Banco Central
para conseguir a aprovação
como iniciador de pagamentos – e finalmente habilitar o
WhatsApp Pay, seu sistema
do WhatsApp afirmou que
está em contato com o Banco Central para conseguir a
aprovação como iniciador de
pagamentos e finalmente habilitar o WhatsApp Pay, seu
sistema de transferências.
“O WhatsApp está conversando regularmente com
o Banco Central para ter a
aprovação como iniciador de
pagamentos para transferências entre pessoas. Também
tem trabalhado para restaurar os pagamentos no WhatsApp para todos no Brasil o
mais rápido possível”, disse a
empresa em nota enviada ao
InfoMoney.

O prestador de serviço
de iniciação de pagamento
(Pisp) é uma nova modalidade de instituição de pagamento do BC, criada em outubro de 2020. O prestador
em questão não participa do
fluxo financeiro. Uma empresa que tem o aval para operar
como Pisp não teria acesso
direto aos volumes financeiros transacionados e seria
apenas uma interlocutora entre os usuários.

Silva e Luna, presidente
da Itaipu Binacional, ainda precisa ser confirmada
pelo conselho de Administração da empresa e promete dar o que falar.

5

Ibovespa fecha em
queda de 0,6% dólar
cai a R$ 5,38 com
preocupação de
repique inflacionário
O Ibovespa fechou em
queda nesta sexta-feira (19)
e encerrou a curta semana
pós-Carnaval com perdas de
0,84% em três dias marcados
pelas preocupações com um
repique inflacionário nos Estados Unidos e com uma possível guinada populista do
governo brasileiro.
Nesta sexta, o índice foi
muito pressionado pelas
ações da Petrobras (PETR3;
PETR4), que despencaram
6,6% depois da declaração do
presidente Jair Bolsonaro de
que a partir de 1º de março
não haverá mais qualquer imposto federal incidindo sobre
o óleo diesel. Bolsonaro disse
que o reajuste nos preços dos
combustíveis anunciado ontem pela empresa é “fora da
curva” e “excessivo”.

Embraer apoia governo federal em
ações sobre subsídios aeronáuticos

A Embraer apoia com satisfação as ações do governo brasileiro no sentido de encerrar
o subsídios aeronáuticos contra o Canadá na Organização
Mundial do Comércio (OMC) e
de lançar negociações de disciplinas mais efetivas aplicáveis ao apoio governamental
no setor de aviação comercial.
Na OMC, o Brasil questionava
os mais de US$ 3 bilhões em
subsídios ilegalmente concedidos pelos governos do
Canadá e do Quebec à Bombardier para o lançamento,
desenvolvimento e produção
do programa C-Series.
Esses subsídios distorceram
as condições de concorrência
no mercado global de jatos
comerciais, ocasionando prejuízo grave à Embraer, em cla-

ra violação das regras de comércio internacional da OMC.
Apesar da solidez dos argumentos apresentados pelo
Brasil no Painel, o contencioso
na OMC não será capaz e produzir os resultados esperados
pelo Brasil e pela Embraer, em
função das transformações
por que passou o setor desde
o início de 2017.
Com a saída da Bombardier
do mercado da aviação comercial e a transferência do programa C-Series (agora A220)
para a Airbus, que dispõe de
uma segunda linha de montagem final nos Estados Unidos,
a disputa comercial contra o
Canadá na OMC deixou de ser
o caminho mais efetivo para
se alcançar o objetivo do Brasil e da Embraer.
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Elon Musk afirma que chip da Neuralink
permitiu que um macaco jogasse videogame
O empresário sul-africano Elon Musk participou do
programa Good Time Show
e, durante uma entrevista,
deu alguns detalhes sobre
os projetos de uma de suas
empresas, a Neuralink.
Durante
a
conversa,
Musk afirmou que sua empresa realizou com sucesso
a implantação de um chip
no cérebro de um macaco.
“Uma das coisas que estamos tentando descobrir é
como podemos ter macacos jogando Pong uns com
os outros. Isso seria bem
legal”, informou o empresário, ao citar o clássico
game da Atari.

O bilionário explicou que,
graças ao procedimento,
o símio foi capaz de jogar
um videogame apenas com
comandos feitos pelo sistema nervosos. Para “tranquilizar” as pessoas quanto
ao bem estar do primata, o

Nasa adia lançamento de missão para
defesa planetária contra impactos de
asteroides e cometas
A agência espacial norte
-americana (Nasa) anunciou nesta quarta-feira
(17) que irá adiar o lançamento de uma missão projetada para testar métodos
de defesa do planeta contra o impacto de objetos
potencialmente perigosos
(PHOs, Potentially Hazardous Objects), como asteroides e cometas.
Batizada de Dart (Double
Asteroid Redirection Test,
Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo), a
missão consiste no envio
de uma espaçonave ao asteroide 65803 Didymos,
que tem cerca de 800 metros de diâmetro e é orbitado por uma pequena lua
chamada Dimorphos, com
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executivo da Tesla afirmou
que “ele [o macaco] não
está desconfortável nem
parece esquisito. E não é
possível ver para onde o
implante foi”.
Essa não é a primeira vez
que Elon Musk demonstra

o potencial dos chips da
Neuralink em animais. Em
agosto do ano passado, o
executivo, que também é
CEO da SpaceX, exibiu o
funcionamento do componente tecnológico no cérebro de um porco.

Robô “Ella” conta piadas e diverte
crianças internadas na pandemia

160 metros de diâmetro.
O objetivo da missão é
testar uma técnica chamada “impacto cinético”, que
consiste em enviar uma
espaçonave para colidir
com um asteroide, desviando sua trajetória e evitando uma eventual colisão com nosso planeta. A
espaçonave irá colidir com
Dimorphos, alterando seu
período orbital ao redor
de Didymos.
A diferença será medida
aqui da Terra. Um “cubesat” (satélite de pequeno
porte) italiano chamado
LICIACube também será
enviado como parte da
missão, e irá fotografar e
filmar os momentos antes
e após o impacto.

Um robô está ajudando a levantar o astral de
crianças internadas nesta
pandemia.
A máquina, interage
com qualquer pessoa e
até canta. O robô de limpeza autônomo ganhou o
nome de Ella e está sendo
lançado nas enfermarias
do Hospital Tunbridge
Wells, em Kent, na Inglaterra, para colocar um
sorriso no rosto dos pacientes infantis internados com covid-19.
O hospital alugou dois
aparelhos para uso em
uma enfermaria pediátrica após uma demonstração bem-sucedida no inicio do mês. Na ocasião, a
máquina deixou o jovem
paciente Jimmy Edwards,
9 anos, com um grande

sorriso no rosto após contar a piada: “How do trees
acess the internet? They
log on” (“Como as árvores
acessam a internet? Elas
se conectam”, em português).”
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Mesmo com 44% no aumento da produção de
bicicletas, cinco mil empregos estão em perigo
A produção de bikes é
um dos destaques do Polo
Industrial de Manaus,
com números que atestam crescimento, mesmo
em face dos efeitos danosos da pandemia de covid-19 na economia. Só
em janeiro, a produção
de bikes cresceu 44% em
relação a dezembro nas
fábricas que empregam,
direta e indiretamente,
mais de 5 mil trabalhadores. Esse segmento tão
importante para o modelo industrial amazonense
e para a economia nacional como um todo acaba
de entrar na mira do governo federal. O próprio
presidente Jair Bolsonaro
anunciou nas redes sociais que o governo vai
reduzir de 35% para 20%
a alíquota do imposto de
importação de bicicletas
no Brasil até o final do
ano. A medida pratica-

mente anula as vantagens
tributárias da Zona Franca de Manaus e escancara
o mercado nacional para
veículos chineses.
O governo federal sempre deixou muito clara
sua orientação liberal na
economia, o que inclui
resistência a subsídios e
incentivos fiscais. Ocor-

re que diversos setores,
inclusive a produção nacional de veículos, foram implantados no País
com base nesses incentivos, tidos como forma de
amenizar a elevadíssima
carga tributária e dos demais componentes do famoso “custo Brasil”.
Nesse contexto, a Zona

Franca de Manaus se encontra
relativamente
protegida pela própria
Constituição Federal. A
intenção do legislador foi
atrair para Manaus um
nível de industrialização
que, de outra forma, não
seria viável, e, a partir daí,
promover o desenvolvimento da região.

FIEAM pede reestudo da tarifa de importação que
prejudica o polo de bicicletas
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado do
Amazonas (FIEAM), Antonio
Silva, pediu hoje ao governo federal um reestudo da
resolução que reduz a tarifa
de importação de bicicletas,
de 35% para 20% até o final
deste ano. “A portaria beneficia apenas os importadores de produtos acabados,
desconsiderando as empresas que efetivamente investem e geram empregos há
bastante tempo não só no
Amazonas, mas em todo o
país, ao contrário do que favorece essa resolução. “Essa
publicação deve ser revista
para o bem da indústria e
dos empregos”, sugeriu Sil-

va.
A resolução do Comitê
-Executivo de Gestão (Gecex), de número 159, de 17
de fevereiro de 2021, de
Desgravação Tarifária para
Bicicletas, publicada na úl-

tima quinta-feira, 18, no
Diário Oficial da União, estabelece que o Governo Federal reduz o Imposto de
Importação (II), atualmente
cobrado sob a alíquota de
35%. A resolução determina

que a taxa deverá cair gradativamente, passando para
30% a partir de 1º de março,
depois para 25% a partir de
1º de julho, e, por fim, para
20% a partir de dezembro
deste ano.
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Greenpeace na ajuda humanitária aos povos
indígenas de Roraima, Amazonas e Pará
Como parte de uma rede
de solidariedade, desde
janeiro o Greenpeace já
transportou cerca de 16 toneladas de equipamentos
de saúde e higiene a regiões remotas da Amazônia
Apesar de o início da vacinação contra a COVID-19
trazer um respiro de esperança, a pandemia ainda
determina nosso cotidiano
e seu enfrentamento é um
grande desafio em todo o
país. Até o dia 10 de fevereiro, mais de dez localidades nos estados do Amazonas, Pará e Roraima já
foram atendidas: Manaus,
São Gabriel da Cachoeira,

Santa Isabel do Rio Negro,
Iauaretê, Tefé, Nova Olinda, Pari da Cachoeira, Parintins e Tabatinga (AM),
Altamira e Oriximiná (PA),
e Boa Vista (RR). Já foram

cerca de 34 mil quilômetros percorridos para levar
mais de 16 toneladas de
suprimentos – via aérea e
terrestre – para comunidades indígenas da região.

Todas as ações humanitárias da organização têm
sido realizadas em parceria com diversas organizações, como a Federação
das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), a
Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), a
Amazon Watch, o Instituto Socioambiental (ISA),
o Instituto de Conservação e Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia
(Idesam), a Aliança Covid-Amazonas, a Respira
Amazonas, o Projeto Entrega e a União Amazônia
Viva.

ADS prorroga data de inscrição
Estudantes criam prato biodegradável
para auxilio pecuniário de manejo do
de cará que substitui plástico
Pirarucu
A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS)
prorrogou na última quinta-feira (18), o período para
os pescadores manejadores de pirarucu solicitarem
habilitação na política de
subvenção econômica da
espécie. O prazo de inscrição para a subvenção,
inédita no Amazonas, está
sendo prorrogado de 19
de fevereiro a 18 de março de 2021. O documento
completo pode ser acessado pelo site da ADS (www.
ads.am.gov.br), na aba
“Programas”. O incentivo
do Governo do Amazonas
visa atender em média 6
mil pescadores manejadores de pirarucu, garantindo a subvenção no valor de R$ 1 para cada quilo
comercializado. O recurso será repassado para os
credenciados por meio da
ADS.
Para participação no
programa, poderão ser
habilitados
pescadores,
associações e cooperativas, em regime de manejo

sustentável do pirarucu,
que tenham as documentações constantes do Regimento Interno da Comissão Interinstitucional
da Subvenção Econômica
dos Pescadores Manejadores de Pirarucu no Amazonas aprovadas pela referida comissão.
Cadastro – Os interessados poderão protocolar
seus documentos na forma
digital, através do e-mail:
diretoria.ads@gmail.com;
e na forma presencial, na
sede da Agência, na Comissão Interinstitucional
da Subvenção Econômica
dos Pescadores Manejadores de Pirarucu do Amazonas — DITEC/ADS, situada
na Av. Carlos Drummond
de Andrade, nº 1.460, Conj.
Atílio Andreazza, Bloco G
— Japiim. Nos municípios,
os pescadores poderão ir
às Unidades Locais do Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário e Florestal
Sustentável do Amazonas
(Idam) para realizar o cadastro.

Estudantes paulistas de
escola pública criaram
uma alternativa sustentável a partir do cará, um
tubérculo, para utensílios
descartáveis feitos de plástico, resistentes ao tempo
de decomposição na natureza.
Manuella Cristina Rodrigues Gonçalves e Mariana Caciatore Cardoso, as
duas com 17 anos, alunas
da Escola Técnica Estadual
– Etec – Conselheiro Antonio Prado, de Campinas,
SP, estavam inconformadas com a quantidade de
lixo após uma festa com
pratos, talheres e copos
plásticos.
Depois de algumas pesquisas, elas desenvolve-

ram um biopolímero a
partir do amido extraído
do cará-moela, espécie
de tubérculo que nasce
em uma planta trepadeira.
Elas também estão entre
os 19 finalistas do Centro
Paula Souza – CPS – classificados para a 19ª edição
da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que será realizada em
formato virtual, entre os
dias 15 e 27 de março.
Cará-moela
Manuella conta que a
escolha da matéria-prima
ocorreu após a análise de
outros estudos que apontavam a existência de uma
grande concentração de
amido no cará-moela.
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Estônia é o único país do mundo com
mulheres como presidente e premiê
A eleição de Kaja Kallas
como
primeira-ministra
tornou a Estônia o único
país do mundo a ter duas
mulheres eleitas como
chefes de Estado e de Governo. Além de Kallas, Kersti Kaljulaid foi eleita presidente em 2016.
O pequeno país europeu, de 1,3 milhão de habitantes, tem poucas outras nações lideradas por
mulheres no mundo. A
Nova Zelândia e Barbados
têm em comum a liderança de primeiras-ministras
e a presença da rainha Elizabeth II como chefe de
Estado.
O mesmo ocorre na Dinamarca: Helle Thorning

-Schmidt lidera o governo,
com a chefia de Estado a
cargo da monarca Rainha
Margrethe II. Antes da Estônia, a Finlândia teve duas
representantes do sexo feminino à frente do país.

Conheça o documento anônimo que
esboça a contenção dos EUA à China

Em material, autor vê a China como “maior desafio” de
seu país no século 21 e pondera como conter ascensão
do rival “O mais importante
desafio enfrentado pelos EUA
no século 21 é a ascensão de
uma cada vez mais autoritária China sob o presidente e
secretário-geral do Partido
Comunista, Xi Jinping”.
A frase abre o documento “The Longer Telegram“, de
autoria anônima, divulgado
pelo think tank Atlantic Council no fim de janeiro.
O título, “o telegrama mais
longo”, em português, resgata o título de outro material,

também publicado anônimo,
em 1947. Naquela ocasião, os
EUA esquadrinhavam sua estratégia de longo prazo para
conter a rival União Soviética.
A tática norte-americana,
base da contenção praticada
pelos EUA nas décadas seguintes, foi baseada em algumas das premissas de Kennan. Entre elas, que Moscou
estava em “guerra permanente” com o capitalismo, a
estrutura governamental na
prática inibia uma visão real
das ameaças internas e externas e as agressões vinham de
um misto de “nacionalismo
russo e neurose”.

No mandato da ex-presidente Tarja Halonen, entre
2000 e 2012, Anneli Jäätteenmaki e Mari Kiviniemi
ocuparam a liderança do
governo, em 2003 e 2010 a
2011, respectivamente.

O Sri Lanka também registrou um moimento semelhante. Entre 1994 e
2005, a presidente Chandrika Kumaratunga governou junto de Sirimavo
Bandaranaike.

Estados Unidos marcam regresso
oficial na ONU ao Acordo de Paris
Enviado presidencial especial para o Clima dos
Estados Unidos, John Kerry, participou na sessão;
secretário-geral disse que
“elo perdido enfraquecia
o todo” durante ausência
norte-americana do tratado; Guterres destaca recuperação da pandemia
como oportunidade para
retoma mais robusta da
ação climática.
Os Estados Unidos marcaram seu retorno oficial
ao Acordo de Paris em cerimônia realizada esta sexta-feira na ONU. A decisão
foi tomada após a posse
do presidente Joe Biden,
em 20 de janeiro, em ordem executiva iniciando o
processo de 30 dias.
Com a saída norte-americana do tratado, formalizada no ano passado, o
país foi o primeiro e único
a desistir do acordo global
adotado em 2015.
Esperança
Para o secretário-geral

das Nações Unidas, o regresso dos Estados Unidos
ao Acordo de Paris marca
“um dia de esperança”. Falando na sessão, António
Guterres considerou que
o ato é “uma boa notícia”
para o país e para o mundo.
No evento virtual participou o enviado presidencial especial dos EUA
para o Clima, John Kerry.
O chefe da ONU destacou
que a ação dele “se reflete
no acordo histórico” e recordou que em 2016 o representante assinou o tratado com sua neta.
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Após alta hospitalar, 1/4 dos pacientes
intubados por Covid morre por sequelas
No período de seis meses
após a alta hospitalar, um
em cada quatro pacientes
graves de Covid-19 que
foram intubados acaba
morrendo. Entre os internados que não precisaram
de ventilação mecânica, a
taxa de mortalidade é de
2%.
Os resultados preliminares são do estudo Coalizão,
conduzido por oito hospitais de excelência do Brasil e institutos de pesquisa, que avalia a qualidade
de vida e os desfechos de
sobreviventes de hospitalizações por Covid-19.
No período de seis meses
após a alta hospitalar, um

em cada quatro pacientes
graves de Covid-19 que
foram intubados acaba
morrendo. Entre os internados que não precisaram
de ventilação mecânica, a
taxa de mortalidade é de

2%.
Os resultados preliminares são do estudo Coalizão,
conduzido por oito hospitais de excelência do Brasil e institutos de pesquisa, que avalia a qualidade

de vida e os desfechos de
sobreviventes de hospitalizações por Covid-19.
Os dados já disponíveis
mostram que, no período
de seis meses, a taxa de
nova hospitalização geral desses pacientes foi de
17%. Entre os intubados na
primeira internação por
Covid, 40% tiveram que
ser reinternados.
Embora a intubação
esteja associada a uma
maior taxa de mortalidade e complicações na internação e após a alta, é
a gravidade da doença, e
não o procedimento em si,
a responsável pelos desfechos ruins.

Vacina da Pfizer tem eficácia de 89,4%
Pesquisa aponta que decisões do
contra novas infecções, diz pesquisa Judiciário influenciam na atuação de
de Israel
parlamentares

Em uma das campanhas
de vacinação mais rápidas
do mundo, Israel já apresenta resultados positivos
sobre a eficácia da vacina
da Pfizer/BioNTech para
conter as transmissões do
novo coronavírus.
Um estudo do governo
detectou que a vacina tem
89,4% de eficácia para pre-

venir novas infecções.
As informações foram
divulgadas pelo jornal alemão Der Spiegel e pela
Bloomberg. As companhias responsáveis pela
vacina e o Ministério da
Saúde de Israel trabalharam juntos nessa primeira
análise, que ainda não foi
revisada.

Os impactos de reformas
políticas realizadas pelo
Poder Judiciário no Brasil
nos últimos anos foi tema
de pesquisa realizada pelo
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da
FFLCH. O cientista político
Ricardo Teixeira da Silva
avaliou, em sua dissertação de mestrado Impactos
da reforma política promovida pelo Poder Judiciário: um estudo sobre a
efetividade das mudanças
operadas nas regras políticas e eleitorais, as mudanças políticas e eleitorais
provocadas por decisões
judiciais e as reações do
Poder Legislativo em função dessas mudanças.
A pesquisa partiu da hipótese que as intenções
dos juízes em suas decisões não produziam resultados concretos. “Aparentemente as reformas
promovidas pelo Supremo

Tribunal Federal (STF) e o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não davam muito
certo.
O maior protagonismo
do Judiciário é um fenômeno mundial e vem
ocorrendo no Brasil há
algumas décadas, principalmente após a Constituição de 1988, que criou
novos mecanismos para
que a sociedade pudesse
levar suas demandas aos
tribunais.
Esse novo desenho institucional tornou o Supremo Tribunal Federal (STF)
e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) muito mais
permeáveis à argumentação política. “O STF recebeu uma série de novas
atribuições e prerrogativas, expandindo a sua atuação para áreas que anteriormente eram exclusivas
dos poderes Legislativo e
Executivo. ”

