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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Estado do Amazonas recebe 
R$ 31 bilhões em investimentos 
aprovados no Codam, mais de 

22 mil novos empregos

O Conselho de Desenvolvi-
mento do Estado do Amazonas 
(Codam) encerrou o ano de 2021 
com a realização da 293ª Reunião 
Ordinária, nesta quarta-feira 
(15/12), e consolidando recorde 
de R$ 31 bilhões em investimen-
tos em três anos (2019 a 2021), 
com a projeção de criação de 
22.500 novos postos de trabalho 
com a implantação dos projetos 
no estado.

“Esse recorde de investimen-
tos, mesmo enfrentando uma 
pandemia, demonstra que esta-

mos no caminho certo, melho-
rando o ambiente de negócios e 
dando mais segurança aos inves-
tidores”, destacou o presidente 
do Codam, governador Wilson 
Lima.

A Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Ci-
ência, Tecnologia e Inovação 
(Sedecti), pasta que coordena as 
reuniões do Codam, destacou os 
valores como inéditos na história 
de investimentos no Amazonas. 
293ª Reunião – Os destaques da 
pauta da 293ª Reunião do Codam 

– a última de 2021 -, foram apre-
sentados com 34 projetos, sendo 
16 de implantação, 14 de diversi-
ficação e quatro de atualização. 
O investimento previsto foi de R$ 
795 milhões, com projeção de 971 
novos postos de trabalho para 
os próximos três anos. A mão de 
obra remanejada foi de 1.377.

Fieam - O presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Amazonas (Fieam), Antônio Silva 
comentou sobre os números al-
cançados na última pauta do ano 
do Codam.

Prefeitura alerta para 
os últimos dias de 

descontos para 
quitação de débitos

Encerra na próxima segunda-
-feira, 20/12, o prazo para adesão 
ao Programa de Recuperação 
Fiscal do Município de Manaus 
(Refis Municipal), da Prefeitura 
de Manaus. É a última oportuni-
dade para que os contribuintes, 
pessoas físicas e jurídicas, regu-
larizem seus débitos com o fisco 
municipal com descontos de até 
100% sobre os juros e as multas.

As condições do Refis são vá-
lidas para débitos de tributos e 
taxas administradas pela Secre-
taria Municipal de Finanças e 
Tecnologia da Informação (Se-
mef), como o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), Im-
posto Sobre Serviços (ISS), taxas 
de Alvará e Auto por Infrações 
Tributárias, além das taxas ad-
ministradas pelo Instituto Mu-
nicipal de Planejamento Urbano 
(Implurb) e taxa de transporte 
gerenciadas pelo Instituto Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana 
(IMMU).

“Esse é o maior Refis que a 
prefeitura já realizou em termos 
de condições para pagamentos 
e descontos dos juros e multas, 
principalmente para o setor em-
presarial, que pode pagar suas 
multas por infrações tributárias 
em atraso em até 12 vezes, e ain-
da com desconto de 100% sobre 
juros e multas. Ou ainda, par-
celar em até 100 vezes também 
com descontos”, exemplificou o 
subsecretário da Receita da Se-
mef, Armínio Pontes.

A adesão ao Refis do muni-
cípio poderá ser feita de forma 
on-line, por meio do portal de 
serviços Manaus Atende (http://
manausatende.manaus.am.gov.
br), mediante um breve cadastro. 
Para dúvidas e demais esclareci-
mentos, o contribuinte poderá 
ligar para o telefone 156.

Negociações
Conforme detalhou Pontes, 

em qualquer caso, quem optar 
pelo pagamento a vista dos dé-
bitos, obterá 100% de desconto 
sobre os juros e multa da dívida. 
Já no caso de parcelamento, as 
regras de desconto variam con-
forme o tributo e a taxa.

Débitos de IPTU, ISS, taxas de 
Alvará e do Implurb terão des-
conto de 90% sobre os juros e 
multa, se negociados em até 12 
parcelas; 80% em até 24 parce-
las; 70% em até 36 parcelas; e 
60% em até 60 parcelas.

Falsa cobrança de atualização de Habitação 
e regularização fundiária é motivo de alerta 

pela Prefeitura de Manaus   
A Prefeitura de Manaus alerta a 

população e beneficiários do pro-
grama habitacional de interesse 
social e de comunidades, que são 
o público-alvo de projetos de re-
gularização fundiária, sobre este-
lionatários que estão se passando 
por cadastradores. A Vice-Presi-
dência de Habitação e Assuntos 
Fundiários (Vpreshaf), vinculada 
ao Instituto Municipal de Plane-
jamento Urbano (Implurb), in-
forma que não está fazendo ne-
nhum novo cadastramento, nem 
autorizou qualquer instituição, 
Organização Não Governamen-
tal (ONG), associação ou pessoa 
a realizar cadastro, e que não há 
cobrança de qualquer espécie ou 
taxa para regularização fundiária.

A orientação é a de que, caso a 
pessoa seja abordada, procure a 

polícia e registre um Boletim de 
Ocorrência. 

Atualmente, dois pontos da 
Habitação funcionam na capi-
tal, para atender cidadãos que 
já tem cadastro para o programa 
municipal: um na galeria Espírito 
Santo, na rua 24 de Maio com a 
Joaquim Sarmento, Centro; e ou-
tro no shopping Phelippe Daou, 
no Jorge Teixeira, zona Leste, no 
Pronto Atendimento ao Cidadão 
(PAC) Municipal. Ambos funcio-
nam de 9h às 13h. 

 Os agendamentos são fei-
tos de 9h às 12h, e os que forem 
chamados a atualizar o cadastro 
devem levar os seguintes docu-
mentos: Carteira de Identidade e 
CPF; comprovante de residência 
(água, energia); Certidão de Ca-
samento/Divórcio; Certidão de 

Nascimento dos filhos menores 
de 18 anos; e Título de Eleitor. 
Os dados cadastrais disponíveis 
hoje na rede municipal são inter-
ligados ao Sistema Nacional de 
Cadastro Habitacional (SNCH). 
Antes de divulgar informações 
pessoais em cadastramento, a 
população deve verificar nas re-
des sociais e no site da Prefeitura 
de Manaus se está ocorrendo al-
guma ação oficial. 

Em razão das medidas de pre-
venção para o novo coronavírus, 
a Vpreshaf segue com o aten-
dimento presencial ao público 
suspenso. Agendamentos e in-
formações podem ser solicitadas 
via e-mail, pelo gabinetesubhaf@
pmm.am.gov.br. Denúncias tam-
bém podem ser feitas pelo telefo-
ne (92) 98844-2001.
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Em defesa da deputada, partido 
de esquerda vai à Justiça 

contra Ratinho por incitar o ódio
A deputada Natália Bo-

navides (PT-RN) recebeu 
diversos apoio de solida-
riedade dos seus colegas 
na Câmara dos Deputa-
dos após o apresentador 
Carlos Roberto Massa, o 
Ratinho, ofendê-la em 
sua rádio Massa FM, uma 
concessão pública, com 
insinuações machistas, 
incitação ao ódio e homi-
cídio. Parlamentares exi-
gem que o apresentador 
seja punido.

“Natália, você não tem 
o que fazer? Vá lavar rou-
pa, vai fazer algo, vá lavar 
as cuecas do seu marido, 
a cueca dele. Isso é uma 
imbecilidade. A gente tem 
que eliminar esses loucos. 

Não dá para pegar uma 
metralhadora? (…) Feia do 
capeta também”, afirmou 
o apresentador.

Em nota, a bancada do 
PT na Casa diz que ao 
sugerir “pegar uma me-
tralhadora” contra a par-
lamentar, Ratinho extra-
polou qualquer limite do 

direito de opinião e co-
meteu crime. Ele colocou 
a vida e a integridade fí-
sica da deputada em ris-
co. “Em uma sociedade 
democrática e em pleno 
século 21, não se podem 
naturalizar ameaças, vio-
lência e ataques misógi-
nos”, diz o partido.

Conheça o calendário 
eleitoral de 2022 que 
fixa  2 de outubro, o 

primeiro turno 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou por 
unanimidade, nesta quinta-
-feira (16) o calendário elei-
toral do pleito de 2022. O 
primeiro turno ocorrerá no 
dia 2 de outubro, quando 
os brasileiros irão às urnas 
votar para presidente da Re-
pública, governadores, se-
nadores e deputados fede-
rais, estaduais e distritais. 
Em caso de segundo turno, 
a data será dia 30 de outu-
bro.

As datas correspondem 
ao primeiro e último domin-
go do mês, conforme prevê 
a Constituição Federal. Os 
eleitos serão diplomados 
até o dia 19 de dezembro 
de 2022. O relator, ministro 
Edson Fachin, afirmou que 
o objetivo da resolução é a 
transparência de todas as 
fases do processo eleitoral e 
lembrou que o calendário já 
começa este ano, uma vez 
que nesta sexta-feira (17) 
vence o prazo estipulado 
para que os tribunais eleito-
rais anunciem os juízes au-
xiliares responsáveis pelas 
representações, reclama-
ções e pedidos de direito de 
resposta durante a A partir 
de 1º de janeiro, fica proibi-
da a distribuição gratuita de 
bens, valores ou benefícios 
por parte da Administração 
Pública, exceto em casos 
como calamidade públi-
ca, estado de emergência e 
execução orçamentária do 
exercício anterior.

Candidaturas coletivas
O Tribunal aprovou, tam-

bém nesta quinta-feira (16), 
a resolução que permite a 
inclusão do nome de candi-
daturas coletivas nas urnas, 
de maneira que o nome do 
candidato seja acompanha-
do pelo nome do coletivo 
do qual faz parte.

Congresso derruba vetos a socorro para 
agricultores familiares e a reajuste de 

agentes de saúde
O Congresso Nacional derru-

bou os vetos do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto que esta-
belece medidas emergenciais de 
amparo à agricultura familiar e ao 
reajuste do piso salarial de agente 
comunitário de saúde (ACSs) e de 
agente de combate às endemias 
(ACEs). A votação nominal con-
tou com acordo entre os líderes 
partidários. Entretanto, os líde-
res decidiram adiar para feverei-
ro de 2022 a análise de 15 vetos 
presidenciais, entre eles o veto 
feito à distribuição gratuita de 
absorventes higiênicos para estu-
dantes dos ensinos fundamental 
e médio, mulheres em situação 
de vulnerabilidade e detidas (PL 
4968/21) e ao PL 7797/10, que in-
clui o lúpus e a epilepsia na lista 
de doenças para as quais há dis-
pensa do prazo de carência na 
concessão de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez.

Também foi adiada a decisão 
sobre vetos relacionados à pan-
demia, como o programa emer-
gencial de retomada do setor de 
eventos (PL 4968/21) e a que-
bra de patentes das vacinas (PL 
12/21).

Agricultura familiar
Apelidada de Lei Assis Carvalho 

2, a proposta de socorro aos agri-
cultores familiares vetada previa 
o suporte à agricultura familiar 
até 2022, com prorrogação, des-
contos, renegociação de dívidas 
dos produtores e flexibilização no 
crédito rural. Entre as medidas es-
tava o pagamento de um auxílio 
no valor de R$ 2,5 mil por família 
para produtores em situação de 
pobreza e extrema pobreza.

Confira outros pontos a serem 
publicados como lei:

- linha de crédito para peque-
nos produtores de leite com taxa 
de 0% ao ano e dez anos para pa-
gar;

- participação em programa 
emergencial da Conab de compra 
de alimentos para distribuição a 
famílias em situação de insegu-
rança alimentar;

- adiamento por um ano do pa-
gamento das parcelas vencidas ou 
a vencer de operações de crédito 
rural contratadas por agricultores 
familiares e suas cooperativas de 
produção cujas condições eco-
nômicas foram prejudicadas pela 

Covid-19;  concessão automática 
de seguro por meio do programa 
Garantia-Safra a todos os agricul-
tores familiares aptos a recebê-lo;  
reabertura de prazo até 30 de de-
zembro de 2022 para os agricul-
tores contarem com descontos 
na quitação ou na renegociação 
dos débitos de dívidas rurais to-
madas com recursos dos fundos 
constitucionais de financiamen-
to do Nordeste (FNE) ou do Norte 
(FNO).

Agentes comunitários
Os parlamentares também der-

rubaram o veto a dispositivo do 
projeto da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (PLN 3/21) para autori-
zar o reajuste do piso salarial de 
agentes comunitário de saúde e 
de agentes de combate às ende-
mias. A votação foi acompanhada 
das galerias por representantes 
da categoria.

O veto derrubado estabelece 
que a lei orçamentária e os crédi-
tos adicionais devem discriminar 
em categorias de programação 
específicas as dotações destina-
das às despesas com o reajuste do 
piso das categorias.
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Hoje a 
instituição é 

outra. 
Batemos o 
recorde de 

fiscalizações

““ ““

ON Jornal entrevista Afonso Lins,
presidente do CREA/AM

NNo Amazonas, a Conse-
lho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do 

Amazonas (CREA-AM), é a ins-
tituição que orienta, registra e 
fiscaliza o exercício profissio-
nal da engenharia e obras de 
infraestrutura e agronomia e 
afins, em benefício da socie-
dade. Além disso, luta em fa-
vor da categoria e ajuda na 
melhoraria da infraestrutura 
do Estado. 

A história do Conselho ini-
ciou numa fase de crescimen-
to da cidade de Manaus, em 
função da expansão do setor 
tecnológico e o surgimento 
da Zona Franca. Em meio a 
um novo momento da econo-
mia na capital amazonense, 
surgiram diversos desafios, 
principalmente urbanísticos. 
A lógica do crescimento ur-
bano trazia muitas demandas 
para a Engenharia e Arquite-
tura na época, como também 
acentuava as exigências liga-
das à profissão. Ao ON Jornal, 
o presidente da CREA-AM, 
Afonso Lins, fala sobre as con-
quistas do órgão e projetos 
que virão pela frente. Confira. 

ON Jornal – Qual a impor-
tância da CREA-AM para a 
categoria de engenheiros?

Afonso Lins - O Conselho 
serve como instrumento de 
proteção para os profissionais 
das Engenharias, das Agro-
nomias e das Geociencias, 
protegendo assim também a 
sociedade pois nossa fiscali-
zação evita que obras e servi-
ços sejam executados ou pla-
nejados por leigos. 

Ganha o profissional com 
mais mercado de trabalho e 
ganha a sociedade com a cer-
teza de que a ação será exe-
cutada por alguém que estu-
dou para isso.

ON Jornal –Como a insti-
tuição se organiza? Qual sua 
principal área de atuação?

Afonso Lins - Os conselhei-
ros são indicados por entida-
des de classe e instituições de 
ensino regularmente registra-
das. Os servidores são contra-
tados via concurso público.

ON Jornal –Quais desafios 

a categoria enfrentava e en-
frenta até hoje?

Afonso Lins - São muitos. O 
Crea é um conselho multipro-
fissional que somente ago-
ra na nossa gestão está indo 
para o interior do Estado. O 
desafio é se modernizar e se 
adaptar neste período de pós-
-pandemia. Precisamos asse-
gurar que as obras e serviços 
sejam executados por profis-
sionais habilitados, fornecen-
do toda a estrutura para este 
trabalho.

ON Jornal – Após o iní-
cio dos trabalhos do órgão, 
o que mudou? O que antes 
acontecia que hoje não ocor-
re mais?

Afonso Lins - Não gos-
to muito de remoer o passa-
do. Fomos eleitos para fazer 
e estamos fazendo. Sempre 
pensando no futuro da ins-
tituição e dos seus profissio-
nais. Estamos, por exemplo, 
finalizando a construção de 
um moderno prédio-anexo 
na sede do Crea. Esta obra fi-
cou parada mais de 15 anos. 
Estamos trabalhando com as 
entidades de classe para tra-
zer os principais eventos na-
cionais para Manaus. Esta-
mos também incentivando a 
inclusão de mais instituições 
de ensino, oxigenando nosso 
corpo de conselheiros. Orga-
nizamos e estruturamos nos-
sa fiscalização, que é a função 
de existir do Crea. Hoje, ela 
acontece com planejamento 
e transparência. Enfim, são 
muitos avanços. Mas eu não 
estou satisfeito não. Eu quero 
mais. Quero fazer mais e em 
2022 virão mais novidades.

 
ON Jornal – Quais foram 

as maiores conquistas da 
instituição até aqui?

Afonso Lins - Quem viu 
o Crea até o final do ano de 
2017 e vê hoje se assusta com 
a diferença. Eu estou falan-
do da sede, a estrutura físi-
ca para receber e orgulhar o 
profissional, mas estou falan-
do também da nossa fisca-
lização, inclusive neste ano 
batemos o recorde de ações 
fiscalizatórias, mesmo ain-
da enfrentando a pandemia. 
Mas estou falando também 
do atendimento, que era um 
dos nossos maiores desafios e 
hoje é todo informatizado. 

Temos feito tudo para fa-
cilitar a vida do profissional. 
Inclusive criamos a Sala do 
Profissional, para que ele pos-
sa fazer seu atendimento pro-
fissional usando toda a estru-
tura de um escritório, mas a 
custo zero. É muito, mas mui-
to grande a diferença.

ON Jornal – Para aqueles 
que desconhece o assunto, 
por que a BR-319 ficou apa-
rada por tanto tempo? O que 
a mantinha “travada”?

Afonso Lins - É o desafio 
da licença ambiental, mas-
carando uma realidade que 
todos sabemos: o interesse 
estrangeiro impedindo nos-
so desenvolvimento. Só aqui 
mesmo para darmos ouvido a 
um estrangeiro falando o que 
a gente tem que fazer. Que-
ria ver se fosse o contrário e a 
gente fosse a um país estran-
geiro falar o que eles tem que 
fazer, se iam dar ouvidos.

ON Jornal – O Crea Ama-
zonas apoia as obras de re-
pavimentação da BR-319, 
bem como os serviços de ma-

nutenção e de conservação 
para a rodovia. Como andam 
as obras da BR? Há previsão 
para ser concluída e entre-
gue ao povo amazonense?

Afonso Lins - O Lote C será 
asfaltado no verão amazô-
nico. O grande desafio é a li-
cença ambiental do trecho 
do meio. Finalmente temos 
um governo federal compro-
metido com a recuperação 
da estrada. No momento em 
que conseguirmos a licença 
ambiental do trecho do meio, 
iremos iniciar os trâmites da 
licitação. 

ON Jornal – Caso alguém 
precise do suporte da CREA-
-AM, como encontrar?

Afonso Lins - Hoje o Crea 
está em todos os lugares. 
Quando a gente assumiu, só 
tinha Crea em dois municí-
pios. Em dois anos chegamos 
a 19. Em Manaus, abrimos uma 
sede na zona leste. Mas nossa 
ampliação também é virtual. 
Temos o aplicativo do Crea, 
temos um atendimento 100% 
remoto que foi muito elogia-
do durante a quarentena. En-
fim, hoje o Crea do Amazonas 
está em todos os lugares.
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Preço da gasolina deve cair 5,94% no 1º 
trimestre de 2022, diz ValeCard

Preço da gasolina deve 
iniciar o ano com queda 
na média nacional após 
quase um ano e seis me-
ses de aumentos conse-
cutivos. De acordo com 
pesquisa da ValeCard, 
no primeiro trimestre, 
a projeção indica uma 
queda acumulada de 
5,94%, com o combustí-
vel vendido a R$ 6,18 em 
março - o menor índice 

previsto para 2022. 
Em abril, o preço vol-

tará a subir e atingirá a 
maior alta em setembro, 
batendo a casa dos R$ 
6,55, em patamar seme-
lhante ao atual.

José Geraldo Ortigo-
sa, CEO da ValeCard, diz 
que o grande influencia-
dor do preço do com-
bustível é o dólar. Para 
o próximo ano, Ortigosa 

projeta uma maior esta-
bilidade do mercado do 
que em 2021, justifican-
do a queda do valor da 
gasolina logo no primei-
ro trimestre.

“Além do equilíbrio 
macroeconômico para 
o início de 2022, nossa 
projeção levou em con-
sideração a previsão do 
dólar e a formação do 
preço do combustível 

para o mês de janeiro, 
levantamentos realiza-
dos pelo Banco Central e 
pela Petrobras, respecti-
vamente”, afirma o exe-
cutivo.

Assim como em 2021, a 
expectativa do mercado 
é de que o real continue 
desvalorizado frente ao 
dólar, e a diferença deve 
aumentar ainda mais a 
partir de abril.

Governos locais são autorizados a emprestar até 
R$ 18 bilhões em 2022

Os Estados, Municí-
pios e o Distrito Federal 
poderão pegar até R$ 18 
bilhões emprestados no 
sistema financeiro na-
cional em 2022. Na úl-
tima reunião do ano, 
nesta quinta-feira (16) o 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN) definiu o 
volume global para con-
tratações de operações 
de crédito internas pelos 
governos locais.  

O mesmo valor foi fi-
xado para as contrata-

ções em 2023 e 2024, em 
cada um desses exercí-
cios. Tradicionalmente, 
o CMN define o limite de 
contratação ano a ano, 
mas, dessa vez, o órgão 
estipulou o limite para 
os próximos três anos. 
Em nota, o Ministério da 
Economia informou que 
a divulgação antecipa-
da dos limites trará mais 
previsibilidade para os 
governos locais e as ins-
tituições financeiras e 
impedirá que um ano 

comece sem o limite 
aprovado, como ocorreu 
anteriormente.

Dos R$ 18 bilhões, os 
governos estaduais e 
prefeituras poderão pe-
gar até R$ 6,5 bilhões 
em empréstimos com 
garantia da União – em 
que o Tesouro Nacional 
cobre eventuais calotes 
– e R$ 10,5 bilhões em 
empréstimos sem ga-
rantia.

As companhias esta-
tais dos governos esta-

duais qualificadas po-
derão contratar até R$ 
1 bilhão em operações 
de crédito sem garan-
tia da União. São defi-
nidas nessa categoria 
as empresas estaduais 
com receitas próprias, 
enquadradas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
há pelo menos dez anos, 
listadas na B3 (a bolsa de 
valores brasileira) e com 
grau de investimento 
(atestado de bom paga-
dor) em nível nacional.
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Amazonastur debate investir 
em flutuantes turísticos 

Nesta semana, Empre-
sa Estadual de Turismo do 
Amazonas (Amazonastur) 
esteve reunida, em Bra-
sília, com a coordenação 
geral do Cadastro de Pres-
tadores de Serviços Turís-
ticos (Cadastur) do Minis-
tério do Turismo (MTur), 
para viabilizar a inclusão 
de flutuantes como meio 
de hospedagem e outras 
atividades no Cadastur.

O encontro é um des-
dobramento das tratativas 
que vem sendo realizada 
com o MTur para criar uma 
matriz no Cadastur tipifi-
cada como “Flutuantes Tu-
rísticos”, com o objetivo de 
garantir o maior controle 
da atividade, promover o 
ordenamento, a proteção 
ambiental e a geração de 
emprego e renda no esta-
do. Dados recentes da As-
sociação de Flutuantes Tu-
rísticos do Tarumã (Afluta) 
apontam que o meio de 
hospedagem movimenta 
R$ 4.320.000 por ano.

O presidente da Amazo-
nastur, Sérgio Litaiff Filho, 
ressalta que essa é a se-
gunda vez que o Governo 
do Amazonas pleiteia a in-
serção de estabelecimen-
tos considerados típicos 
do estado no sistema ofi-
cial do Ministério do Turis-
mo. A primeira aconteceu 
em 2019, quando a Ama-
zonastur conquistou para 
a categoria de barco-hotel 

a certificação de meio de 
hospedagem regular do 
Cadastur.

Os flutuantes fazem par-
te da cultura amazonense, 
explica Sérgio Litaiff Filho, 
e também são uma das 
atrações turísticas em que 
é possível ter experiências 
únicas, como mergulhar 
no maior rio do mundo 
e vivenciar um pouco da 
cultura ribeirinha.

Austrália volta a 
receber 

intercambistas 
com o visto 

A Austrália iniciou a re-
abertura de suas frontei-
ras na quarta-feira (15), 
permitindo a entrada de 
estrangeiros que tenham 
algumas categorias de 
visto, como o de estudan-
te e o de trabalho válidos. 

A Associação de Agên-
cias de Intercâmbio (Belta) 
ressalta, no entanto, que 
os intercambistas brasilei-
ros ainda devem demorar 
para embarcar rumo ao 
país, já que não há uma 
previsão de quando serão 
retomados os serviços de 
emissão de vistos novos e 
de renovação dos docu-
mentos. 

Os brasileiros que pos-
suem um visto de es-
tudante ou de trabalho 
válido também devem 
apresentar comprovan-
te de vacinação completa 
há pelo menos sete dias 
com Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna, Janssen, Coro-
navac ou Sinopharm para 
ter a entrada liberada na 
Austrália. 

Serão abertas exceções 
apenas para crianças me-
nores de 12 anos e para 
pessoas com condições 
médicas que as impeçam 
de serem imunizadas, me-
diante apresentação de 
atestado. 

O site do governo aus-
traliano diz que o compro-
vante de vacinação deve 
estar em inglês e conter: 
nome completo corres-
pondente ao do passapor-
te, data de nascimento, 
nome da vacina e data de 
recebimento das doses. 

Algumas regiões da Aus-
trália exigem que todos os 
viajantes recém-chegados 
do exterior cumpram uma 
quarentena de 72 horas, 
sendo necessário fazer o 
teste RT-PCR.

Número de viajantes nos aeroportos da
 Infraero deve disparar 44% até final do ano

Ao redor de 2,9 milhões 
de passageiros devem cir-
cular pelos aeroportos da 
Infraero neste fim de ano. 
O número, divulgado pela 
empresa, representa uma 
alta de 44% em relação 
ao ano passado, quando 2 
milhões de viajantes pas-
saram pelos 37 terminais 
que compõem a rede. 

Segundo a Infraero, os 
pousos e decolagens tam-
bém tiveram alta de 37%, 
alcançando o número de 
22 mil no período. O maior 
movimento deve ocorrer 
entre os dias 20 e 23 de 
dezembro e no dia 3 de ja-
neiro.

De acordo com o minis-
tro do Turismo, Gilson Ma-
chado Neto, os números 
demonstram a confiança 
na retomada das viagens 
pelo país.

Entre os terminais que 
devem ter maior movi-
mentação estão o de Con-

gonhas, em São Paulo (SP), 
com 844,6 mil passageiros; 
o Santos Dumont, no Rio 
de Janeiro (RJ), com 453,1 
mil; e o Afonso Pena, em 
Curitiba (PR), com 233,2 
mil. A Infraero é respon-
sável por 37 aeroportos no 
Brasil. 
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Amazonas é o estado com 
maior cobertura natural do 

Brasil, diz pesquisa 

Dados divulgados neste 
mês pelo MapBiomas reve-
lam que o Amazonas é o Es-
tado com a maior área na-
tural do Brasil, com 98,19%.

“Isso é a prova de que as 
Unidades de Conservação 
são espaços efetivos, res-
ponsáveis para que esse 
resultado fosse alcançado”, 
afirmou o secretário de Es-
tado do Meio Ambiente, 
Eduardo Taveira.

O engenheiro ambien-

tal e assessor do Núcleo de 
Geoprocessamento e Ges-
tão de Florestas da Sema, 
Maycon Castro, ressalta 
que 54% do território do 
estado é composto por UCs 
Estaduais, Federais e Terras 
Indígenas (TI). 

De todo o território do 
Amazonas, 92,92% é flores-
ta; 1,96% são áreas de for-
mação natural não flores-
tal e 3,31% espelhos d’água 
que, juntos, formam os 

98,19% de áreas naturais. 
Apenas 0,04% correspon-
dem à área não vegetada 
urbana, 0,06% áreas não 
observadas, e 1,70% de 
pastagem.

Conforme os dados do 
MapBiomas, o Mato Gros-
so (MT) mantém 54% co-
bertura florestal, Roraima 
(RR) 72,5%, Pará (PA) 75%, 
Rondônia (RO) 56%, Ama-
pá (AP) 81%, Acre (AC) 85% 
e Tocantins (TO) 52%.

Geleira gigante na 
Antártica vai se 

desintegrar 
rapidamente, alertam 

cientistas
Cientistas estão aler-

tando sobre mudanças 
dramáticas em uma das 
maiores geleiras da An-
tártica, nos próximos 
cinco a 10 anos. 

Pesquisadores dos 
Estados Unidos e do 
Reino Unido estão atu-
almente envolvidos em 
um intenso programa 
de estudos em Thwa-
ites devido a sua taxa 
de derretimento. Ela já 
está despejando 50 bi-
lhões de toneladas de 
gelo no oceano a cada 
ano.

“Haverá uma mu-
dança dramática na 
frente da geleira, pro-
vavelmente em menos 
de uma década. Os es-
tudos apontam nessa 
direção”, disse à BBC 
News o glaciologista 
Ted Scambos, coorde-
nador-chefe dos EUA 
para a Colaboração In-
ternacional da Geleira 
Thwaites.

A equipe do ITGC diz 
que a plataforma leste 
provavelmente se de-
sacoplará da crista nos 
próximos anos. E mes-
mo se isso não acon-
tecer, o aparecimento 
contínuo de fraturas 
na geleira vai romper a 
área de qualquer ma-
neira. Atualmente, a 
plataforma oriental, 
que tem uma largura de 
cerca de 40 km, avança 
cerca de 600 m por ano. 
A próxima mudança de 
status fará com que o 
gelo salte em velocida-
de para cerca de 2 km 
por ano — o mesmo 
que a velocidade atual 
registrada no setor oes-
te de 80 km de largura. 

Mais de 17 milhões de animais morreram 
queimados no Pantanal em 2020

A revista “Nature” publicou 
nesta semana (16),  um es-
tudo brasileiro feito por 30 
pesquisadores de órgãos pú-
blicos, de universidades e de 
organizações não-governa-
mentais que estima a mor-
te de, ao menos, 17 milhões 
de animais vertebrados por 
queimadas no Pantanal em 
2020.

Segundo a publicação, as 
maiores vítimas foram as pe-
quenas cobras, principalmen-
te as aquáticas, com mais de 
9 milhões de mortes. Os pes-
quisadores dizem que o tra-
balho é pioneiro no uso da 

“técnica de amostra de dis-
tâncias em linhas” para cal-
cular mortes de animais em 
queimadas. 

O método é baseado nos 
chamados transectos: trilhas 
em linha reta através de áre-
as pré-determinadas pelos 
focos de incêndio no bioma. 
Quanto mais longe do tran-
secto, menor a quantidade 
de animais encontrados. Isso 
permitiu a modelagem de es-
timativas que o grupo consi-
derou confiáveis para o cál-
culo da densidade de animais 
mortos. 

Os 17 milhões de animais 

são uma subestimativa, pois 
muitos animais que viviam 
em tocas ou dentro de ocos 
de árvores podem ter morri-
do nesses locais sem terem 
sido vistos.

A estimativa abrange o pe-
ríodo entre janeiro e novem-
bro de 2020, quando o Panta-
nal teve queimada histórica, 
com a destruição de cerca de 
26% da área do bioma.

O estudo alerta que as mu-
danças climáticas provoca-
das pelas ações do homem 
têm influenciado a frequên-
cia, a duração e a intensidade 
das secas na região. 
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Arena de comícios de Hitler vai
 sediar casa de ópera

A administração da cida-
de de Nurembergue con-
firmou, nesta quarta-feira, 
que uma antiga constru-
ção nazista abrigará tem-
porariamente a Ópera de 
Nurembergue. O edifício 
em forma de U visava re-
presentar todo o poder do 
regime nazista, com o ob-
jetivo de abrigar gigantes-
cos comícios e eventos de 
propaganda do Terceiro 
Reich. 

Entretanto, o prédio não 
chegou a ser concluído. 
Tal como aconteceu com 
muitos outros gigantescos 
projetos arquitetônicos do 
Terceiro Reich, o partido 
não tinha dinheiro e mão 
de obra para realizar essas 

visões por conta da Segun-
da Guerra Mundial.

Agora, a ópera e o balé 
do Teatro Estatal de Nu-
rembergue passarão para 
o gigantesco pátio, que 
terá um telhado provisório 

construído sobre ele. 
A secretária de Cultu-

ra de Nurembergue que o 
prédio seja usado perma-
nentemente como centro 
cultural. 

A decisão tem gerado 

discussões na Alemanha. 
Alguns afirmam que a ópe-
ra mudará o sentido histó-
rico do prédio, enquanto 
alguns dizem que o prédio 
deve ser usado para algum 
fim.  

Turquia anuncia aumento de 50% no 
salário mínimo

EUA permite que mulheres recebam 
pílula abortiva pelo correio

O presidente da Turquia, 
Recep Tayyip Erdogan, anun-
ciou nesta quinta-feira, 16, o 
aumento do salário mínimo 
no país em 50% no ano que 
vem. O dirigente apontou 
que o valor passará de 2826 
liras para 4250, medida que 
ocorre após a deliberação de 
um conselho sobre o tema, 
afirmou. 

O valor poderá se alterar a 
depender do empregado ser 
casado e do número de fi-
lhos. Segundo o presidente, 
a elevação de 50% represen-
ta o maior avanço no salário 
mínimo do país em 50 anos. 
“Pelos princípios da nossa 
República, somos um estado 
de direito, e protegemos nos-
sos trabalhadores do aumen-
to dos preços”, afirmou Erdo-
gan.

O presidente defendeu o 
crescimento da “Grande Tur-
quia”, e disse que quanto 
mais a nação se desenvolver, 
mais os trabalhadores irão 
se beneficiar. Erdogan ainda 

fez comentários sobre a lira, 
dizendo que as tentativas de 
apresentar os valores em dó-
lares, em uma potencial do-
larização, se tratam de “espe-
culações” que não devem ser 
feitas. “Nossa moeda é a lira 
turca, e não deixaremos nin-
guém lançar ataques contra 
nossa moeda”, afirmou.

Banco Central da Turquia 
anunciou mais um corte da 
taxa básica de juros em um 
ponto porcentual, de 15% 
a 14%, apesar da persisten-
te escalada inflacionária no 
país, que atinge cerca de 20% 
na comparação anual.

O órgão que regula o 
uso nos Estados Unidos 
suspendeu em definitivo, 
nesta quinta-feira (16), a 
exigência de que mulheres 
tenham que ir até as clíni-
cas ou locais licenciados 
para buscar as pílulas. Na 
prática, a decisão permi-
te que essas drogas sejam 
enviadas pelo correio.

A decisão da FDA (Food 
and Drug Administration) 
vem no momento em que 
a Suprema Corte ameri-
cana debate o tema –em 
casos envolvendo legisla-
ções estaduais– e indica 
que pode abrir caminho 
para restringir o direito ao 
aborto no país.

O procedimento por 
meio de medicamentos 
foi autorizado nos Esta-
dos Unidos em 2000 e está 
disponível para mulheres 
com até dez semanas de 
gestação.

O relaxamento das res-
trições definido pela FDA 

agora visa facilitar o aces-
so de grávidas mais po-
bres, que tenham dificul-
dades de locomoção ou 
que prefiram fazer o pro-
cedimento de forma mais 
reservada, em casa. A me-
dida, porém, não exclui a 
obrigatoriedade de con-
sultas com profissionais 
de saúde.

No início deste ano, a 
FDA havia suspendido a 
determinação de mulhe-
res terem que comparecer 
presencialmente a clínicas 
e hospitais devido a pan-
demia.

Segundo o jornal The 
New York Times, seis esta-
dos proibiram o envio de 
pílulas pelo correio, sete 
aprovaram leis que exi-
gem que as pílulas sejam 
obtidas presencialmente 
e outros quatro adotaram 
legislações que reduzem 
o período máximo de dez 
semanas para aderir ao 
procedimento.
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Suposta camisa leopardo
 do Brasil para a Copa de 2022

 é vazada 
O site “Footyhealines”, es-

pecializado em vazamentos 
de camisas de futebol, pu-
blicou o suposto segundo 
uniforme do Brasil que será 
usado na Copa do Mundo de 
2022.

A novidade é a presença da 
cor verde nas mangas da ca-
misa azul - cor tradicional do 
segundo uniforme. Segun-
do o site, o modelo tem suas 
mangas inspiradas na pele 
do leopardo, felino cuja apa-
rência lembra a onça pintada 
brasileira.

Com exceção das mangas 
verdes, o restante do mo-
delo segue o padrão, com o 
símbolo da patrocinadora do 
lado direito do peito e o sím-
bolo da CBF, do lado esquer-
do. Embaixo do escudo, está 
escrito “Brasil”, com uma gola 
simples.

Surto de Covid-19
 adia jogos do 

Campeonato Inglês

O jogo do Leices-
ter City contra o Tot-
tenham Hotspur pelo 
Campeonato Inglês na 
quinta-feira e o con-
fronto entre o Man-
chester United e Brigh-
ton & Hove Albion neste 
sábado (18) foram adia-
dos, devido o aumento 
do novo coronavírus 
(covid-19).  

“Embora reconhe-
çamos que vários clu-
bes estão enfrentando 
surtos de covid-19, é 
intenção da liga conti-
nuar seu calendário de 
jogos onde for possível 
com segurança”, disse 
o órgão em um comu-
nicado confirmando o 
adiamento do jogo do 
United.

O técnico do Bren-
tford, Thomas Frank, 
pediu que todos os jo-
gos do Campeonato In-
glês na próxima sema-
na fossem adiados para 
permitir que os clu-
bes recuperassem suas 
equipes desfalcadas.

O Tottenham, que re-
latou 13 casos positivos 
para covid-19 entre jo-
gadores e funcionários, 
teve dois jogos pela liga 
inglesa adiados após a 
viagem da semana pas-
sada a Brighton tam-
bém ter sido cancelada.

A Premier League 
disse que a decisão de 
adiar veio após o Lei-
cester relatar mais ca-
sos de coronavírus.

Em meados de outu-
bro, o órgão divulgou 
dados sobre as taxas 
de vacinação entre jo-
gadores, dizendo que 
81% dos atletas recebe-
ram pelo menos uma 
dose da vacina contra 
a covid-19, e 68% já es-
tavam com o esquema 
vacinal completo.

Equipe amazonense conquista medalha em 
Campeonato Brasileiro de Ginástica 

Seis atletas elevaram o ní-
vel do esporte amazonense 
no Campeonato Brasileiro 
de Conjuntos de Ginástica 
Rítmica Ilona Peuker, que 
aconteceu em novembro, 
na cidade de Florianópolis, 
em Santa Catarina. A equipe 
contou com o apoio em pas-
sagens doadas pelo Governo 
do Amazonas, por meio da 
Fundação Amazonas de Alto 
Rendimento (Faar).

“Esse investimento é es-
sencial para as atletas e toda 
a federação, uma vez que em 
um momento tão complexo 
como a pandemia, não me-
diram esforços para conti-
nuar na luta de representar 
o Amazonas em nível nacio-
nal”, afirmou o diretor-presi-
dente da Faar, Jorge Oliveira.

A professora do time baré, 
Giulia Pontes, falou sobre 

os desafios que o grupo en-
frentou na preparação para a 
competição.

Ainda sobre as atividades, 
Giulia explica que após os 
trabalhos on-line, as atletas 
passaram a se encontrar de 
forma presencial na casa de 
uma delas e depois no Cen-
tro de Ginástica do Amazo-
nas, na Vila Olímpica de Ma-
naus.

As seis meninas disputaram 

na categoria infanto-juvenil 
(13 e 14 anos), conquistando 
a medalha na prova de cinco 
fitas. A atleta Ana Vitória, de 
13 anos, falou sobre como foi 
para o grupo alcançar este 
resultado em Santa Catarina. 
As atletas que ficaram com o 
terceiro lugar são: Ana Caro-
lina Pedrosa, Ana Vitória dos 
Santos, Ana Luiza Nascimen-
to, Asheley Braga, Aessa Si-
queira e Patrícia Moreno.


