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Ufam inicia período de matrículas online de aprovados no Sisu e PSC 2019 
Depois da matrícula online, é a vez dos candidatos se apresentarem presencialmente. Para o Sisu os 
dias são 26 e 27 de fevereiro e para o PSC; nos dias 28 de fevereiro e 1º de março15/02/2019 às 11:04 - 
Atualizado em 15/02/2019 às 11:05 

 
Foto: Agência Brasil 
acritica.com 
A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) iniciou nesta sexta-feira (15) o período de matrículas online 
dos candidatos classificados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019 e no Processo Seletivo 
Contínuo (PSC) 2019. Os candidatos devem estar atentos à documentação exigida. O prazo vai até as 
17h de quarta-feira (20). 
Para se matricular o candidato deve preencher o pré-cadastro no Portal do Calouro da Ufam, no 
endereço eletrônico www.calouro.ufam.edu.br. A Ufam reforçou que o preenchimento do pré-cadastro 
não assegura a matrícula institucional do candidato, é apenas um dos requisitos exigidos para tanto. 
Depois da matrícula online, é a vez dos candidatos classificados no Sisu 2019, conforme Edital 
011/2019, se apresentarem presencialmente nos dias 26 e 27 de fevereiro, terça e quarta-feira, para 
efetivar a finalização do processo. Ao todo, são 1.369 vagas no Sisu, sendo 755 para cursos da capital e 
614 para os campi do interior, de acordo com o Anexo I do edital, publicado no sítio 
eletrônico http://proeg.ufam.edu.br/. 
Já nos dias 28 de fevereiro e 1° de março, quinta e sexta-feira, é a vez dos aprovados no PSC 2019 de 
efetivarem a matrícula presencialmente, correspondendo ao total de 726 vagas destinadas aos cursos de 
graduação, conforme Edital 012/2019, publicado no sítio eletrônico http://proeg.ufam.edu.br/. 
Conforme o anexo II dos editais, a Ufam se reserva ao direito de preencher as vagas remanescentes 
convocando o número de candidatos correspondente a cinco vezes o número total de vagas disponíveis. 
Para efetivar a matrícula institucional, o candidato convocado ou um procurador legal dele, deverá se 
apresentar no dia, local e horário determinado munido dos documentos necessários e/ou instrumento 
particular de procuração. 
*Com informações da assessoria de imprensa 

http://www.calouro.ufam.edu.br/
http://proeg.ufam.edu.br/
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Casa das Artes abre temporada 2019 com três exposições neste sábado (16) 
‘Urbano-Ribeirinhos’, ‘Contemplações da Amazônia’ e ‘Expo Ajuri de Quadrinhos’ são as mostras que 
ficam disponíveis até 31 de março15/02/2019 às 12:46 

 
Foto: Divulgação 
acritica.comManaus (AM) 
A Casa das Artes recebe três exposições para abrir a 
temporada 2019 do espaço cultural, neste sábado (16), a 
partir das 19h. As mostras “Urbano-Ribeirinhos”, 
“Contemplações da Amazônia” e “Expo Ajuri de 
Quadrinhos” ficam disponíveis até 31 de março. A exibição 
propõe as percepções pela lente da geografia retratada pela 
pintura e uma coletiva de histórias em quadrinhos e artes 
gráficas e visuais. A entrada é gratuita. 

“Urbano-Ribeirinhos” retrata as percepções pela visão da geografia. Trata-se de uma reflexão sobre 
sistemas territoriais, destacando redes locais de sujeitos que reconstroem vínculos, no município de 
Parintins (AM). As obras da exposição são de autoria do artista e professor da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) Estevan Bártoli, que propõe, para análise, a noção de Sistema Territorial Urbano-
Ribeirinhos (STUR).  
“A expectativa é tentar fazer um diálogo com a linguagem fotográfica, que acaba transmitindo o que é o 
concerto de paisagem na geografia e que trabalha tanto os aspectos da geomorfologia, quanto os 
aspectos culturais e da economia. Seria uma maneira de mostrar ao público a tese de que o processo 
urbano está cada vez mais intensificado, o que acaba absorvendo uma série de sujeitos das cidades 
ribeirinhas, pescadores, indígenas, produtores de embarcações, entre outros”, explica Bártoli. 
Geografia e Artes Visuais 
Já “Contemplações da Amazônia” une ciência e arte. O autor das obras é o artista e geógrafo Marcos 
Castro, que pensou em trabalhar as relações entre sociedade e natureza para revelar a geografia 
amazônica por meio das cores e formas retratadas nas telas.  
“As minhas obras têm o objetivo de mostrar essa relação, ou seja, as categorias da Ciência Geográfica 
como espaço, lugar, território e paisagem. Desta forma, se estabelece a fusão entre uma ciência (a 
Geografia) e as Artes Visuais (pintura)”, destaca o artista.   
Quadrinhos 
A exposição “Ajuri de Quadrinhos”, que na linguagem indígena significa “reunião” e “mutirão”, é do 
coletivo de artistas “Ajuri Comics”. A exposição será integrada por quadros em formatos de quadrinhos, 
rascunhos de processo de criação das obras e pôsteres em especial ligados à cultura amazonense, 
como as lendas, cenários de Manaus, personagens históricos, imaginário popular e a mitologia. Além 
disso, também serão expostas pinturas, gravuras e instalações dos processos criativos. 
De acordo com Romahs Mascarenhas, artista integrante do coletivo, o formato em quadrinhos será 
direcionado totalmente ao cenário local com trabalhos autorais. “Iremos exibir somente estes trabalho 
para que as pessoas possam conhecer estes artistas que já desenvolveram obras para grandes editoras 
americanas e europeias”, afirma. 



 
Cristovão Coutinho, diretor da Casa das Artes, destaca a importância do circuito expositivo como forma 
de ampliar processos criativos. “A Casa das Artes é um espaço de cultura expandido com objetivo de 
integrar elementos criativos que possam ser expostos para ampliar o repertório crítico do público que 
frequenta o local”, destaca. 
As três exposições iniciam a programação de 2019, que terão início neste sábado (16/02), às 19h, e 
ficarão disponíveis até 31 de março. As visitações acontecem de terça a domingo, das 15h às 21h. 
Serviço 
O que: Abertura da temporada 2019 da Casa das Artes 
Quando: 16 de Fevereiro de 2019, às 19h. 
Local: Casa das Artes (Rua José Clemente, 564, Centro) 
Entrada: Gratuita 
Classificação: Livre 
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Com o maior número de etnias do Brasil, Amazonas tem 53 idiomas indígenas ‘vivos’ 
Campanha da ONU chama a atenção para preservação dos línguas dos povos indígenas, muitos em 
risco de extinção. Em todo o País são 170 línguas 

Foto: A Crítica 
A língua identifica as práticas tradicionais e a cultura de um 
povo. Essa é a premissa da iniciativa da Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 
que ao longo de 2019 celebrará o Ano Internacional das 
Línguas Indígenas, que tem como objetivo chamar a atenção 
para a importância dessas línguas para a riqueza cultural 
global. Há no Brasil, atualmente, cerca de 170 línguas 
indígenas “vivas”. E só no Amazonas, onde se concentra o 
maior número de etnias, há aproximadamente 53, que podem 

variar para mais ou para menos de acordo com a identificação de dialetos. 
Segundo estimativa da Unesco, das cerca de sete mil línguas do mundo, apenas 3% da população 
mundial fala 96% delas. Grande parte dessas línguas, faladas por povos indígenas, continuarão a 
desaparecer em um ritmo alarmante, levando consigo suas histórias, tradições e memórias. Diante 
desse cenário, algumas iniciativas, como a produção de material didático nessas línguas, seu ensino nas 
escolas, a maior incorporação delas pelos serviços prestados pelo estado, como saúde e educação, e 
também a formação de professores indígenas no Amazonas, têm contribuído de alguma forma para que 
elas sejam fortalecidas e preservadas. 
De acordo com a professora Jonise Nunes, o Estado precisa cuidar mais dessas línguas, formar mais 
pesquisadores e abrir mais editais de pesquisa a respeito dessa questão. “Há cerca de 15 linguistas que 
se dedicam às línguas indígenas atualmente. É pouco.  No entanto, a criação de um curso de formação 
de professores indígenas permitiu que se pensasse o ensino nas aldeias de uma perspectiva bilíngue, o 
que é positivo para a preservação dessas línguas”, diz ela, que é coordenadora do curso de licenciatura 
Formação de Professores Indígenas na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que já existe há 10 
anos, conta com 11 professores em seu quadro e já formou 150 professores de diversas etnias da região 
de São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Manicoré, Benjamin Constant e uma turma de cidades do Médio 
Solimões. 
“Quando o aluno do nosso curso fala a língua materna, procuramos fortalecer o ensino bilíngue, mas 
quando fala somente português, o incentivamos, e alguns conseguem aprender os conhecimentos de 
seu povo para ensinar o básico da língua nativa de sua etnia para que ela continue circulando naquele 
espaço e assim fortalecer a identidade daquele povo”, reforça Jonise Nunes. 
Só na região do município de São Gabriel da Cachoeira (distante 858 quilômetros de Manaus) há 16 
línguas. Entre elas, além do português, o tukano, o baniwa e nheengatu são consideradas línguas 
oficiais da cidade. “Nessa região, o tariana e o werekena correm sérios riscos de extinção porque tem 
um número de falantes muito pequeno”, explica a professora Ana Ferreira, doutora em linguística pela 
Universidade de São Paulo (USP), cuja pesquisa de doutorado foi sobre a língua indígena arara, falada 
no sudoeste do Pará.  
Por outro lado, de acordo com a pesquisadora, o tukano, o baniwa e o nheengatu, na região do Alto Rio 
Negro, e o tikuna, no Alto Solimões, são as línguas com o maior número de falantes no Amazonas e são 



 
consideradas línguas em expansão. “Principalmente por certas particularidades, como casamentos 
intertribais, e também porque os Tikuna são a maior população indígena do Amazonas”, explica. 
Grafia e dicionário dos Baniwa 
Em São Gabriel da Cachoeira, entre os Baniwa, segundo Bonifácio José, da Liderança Indígena Baniwa 
do Alto Rio Negro, as crianças da aldeia aprendem primeiro a língua baniwa, depois na escola têm aulas 
de português como segunda língua. 
“Nosso povo trabalha para dar continuidade ao uso da nossa língua. Trabalhamos com as igrejas, 
universidades e pesquisadores para termos a escrita. Já temos a nova grafia em um dicionário Baniwa, 
além de ela ser uma das quatro línguas oficiais do município. Também temos materiais didáticos 
produzidos pelos professores durante cursos de magistério e superior. Hoje os professores trabalham 
com esse material nas escolas”, explica Bonifácio. 
“Acreditamos que temos enriquecido a nossa cultura e a língua com a incorporação daquelas palavras 
que não existem em nosso contexto”, afirma, ressaltando que o contato com os meios de comunicação e 
as músicas são portas de entrada para a língua portuguesa nas aldeias, mas que isso não é visto como 
uma ameaça.  “Esse contato com o português enriquece a nossa língua, pois acrescenta mais palavras 
do que as que já temos”, diz. 
Preconceito ‘impõe’ o português 
Um dos grandes obstáculos ao fortalecimento das línguas indígenas, diz Jonise Nunes, é o preconceito 
linguístico sofrido pelos índios que, muitas vezes, têm a sua língua materna ignorada pelo poder público 
ou considerada “menos importante”, principalmente quando eles migram aos ambientes urbanos e 
entram em contato direto com os falantes do português. 
 “O índio já é excluído socialmente, então, quando ele chega numa escola onde falam de outra forma, ele 
vai fazer um esforço imenso para se apropriar do português. Muitos pais nas aldeias rejeitam a língua 
indígena aos filhos para protegê-los dos preconceitos que eles mesmos sofreram. Para essa língua 
sobreviver, o professor que vai lecionar nessa aldeia tem que ser muito convincente da importância 
daquela língua para aquele povo. Infelizmente, a tendência é esse silenciamento”, disse, ressaltando 
que, apesar das iniciativas de valorização das línguas, a preservação e o fortalecimento delas deve partir 
da própria comunidade. 
Ana Ferreira também lembra que um dos mitos mais insistentes do Brasil é que somos um povo que fala 
somente uma língua, o que invisibiliza ainda mais as línguas indígenas. “Eles [os índios] deveriam ser 
valorizados porque são bilíngues [os das regiões que fazem fronteira com os países vizinhos às vezes 
falam três idiomas, a sua, o português e o espanhol]. O Brasil historicamente ignora essas línguas e os 
povos indígenas sentem essa opressão de aprender o português padrão e ignorar a própria língua”, 
aponta. 
Luta de índios urbanos é dobrada 
Se para os povos originários que vivem nas aldeias já há alguns desafios para preservar a própria língua 
nativa, aos 45 mil indígenas que vivem na capital amazonense, segundo levantamento do Distrito 
Sanitário Especial Indígena Manaus (Dsei-Manaus), onde a maioria da população fala português, o 
desafio parece ser ainda maior, porém há certa resistência de alguns. 
A tradutora Carla Fernandes, da etnia Dessana, por exemplo, que vive na capital há sete anos e trabalha 
no Centro de Medicina Indígena Bahserikowi, no Centro Histórico, na Zona Sul da cidade, conta que 
quase não tem contato com os seus parentes que ainda vivem na aldeia. “Falo a minha língua aqui na 
cidade, inclusive sou intérprete do pajé no Centro de Medicina Indígena. Aqui no centro somos de três 
etnias diferentes”, conta. 
Quem também faz questão de manter a língua de sua etnia viva é a dona de casa Maria de Jesus 
Santos, da etnia Kokama, que é natural do município de São Paulo de Olivença (distante 1.235 
quilômetros de Manaus) e mora na capital há cinco anos. Além de falar a língua portuguesa 
fluentemente, ela faz questão de se comunicar com o filho de oito anos em sua língua materna quando 
está em casa. 
“Moro na capital há muitos anos, mas sempre procuro lembrar o meu filho das nossas raízes. Acho 
importante, mesmo morando longe, não deixar a nossa cultura morrer”, diz. 
Yanomami tem 11,7 mil falantes 
Levantamento do Instituto Socioambiental (ISA) mostra que há cerca de 11.700 falantes do yanomami, 
que vivem no AM e em RR, número considerado alto, mas, mesmo assim, não garante a sobrevivência 
da língua, por não formar “estoque populacional” para enfrentar eventos de grande impacto social, como 
epidemias e conflitos.
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Mais de 4 mil tracajás são soltos em comunidade ribeirinha no AM 
Em vinte anos, projeto já realizou soltura de mais de 5 milhões de quelônios. 
Por G1 AM 

 

Programa 'Pé-De-Pincha' começa soltura de quelônios no Amazonas 

O projeto "Pé de Pincha" soltou mais de quatro mil tracajás na comunidade de Igapó-Açu, nesta semana. 
Foi o início da nona soltura de quelônios na região. O projeto é realizado pela Universidade Federal do 
Amazonas (Ufam) e leva conscientização ambiental no meio da floresta. 
Desde o início do projeto, há 20 anos, mais de 5 milhões de quelônios já fora soltos na região, que fica 
no município de Careiro, a 112 Km de Manaus. 
O projeto mobiliza as crianças da comunidade. "[As crianças] começam a entender que a natureza 
também precisa do apoio daqueles que moram próximo a ela", sintetiza o professor Paulo Andrade, 
coordenador do projeto. 
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Casa das Artes abre temporada de exposições com mostras sobre a geografia da Amazônia 
Três exposições estarão disponíveis para visitação na Casa das Artes até o dia 31 de março. A 
entrada é gratuita. 

Por G1 AM 

Casa das Artes fica localizada na rua José Clemente, no 
Centro de Manaus — Foto: Divulgação/SEC 
A Casa das Artes vai receber, a partir deste sábado (16), 
três exposições para abrir a temporada 2019 do espaço 
cultural. A Casa fica localizada na rua José Clemente, no 
Centro da cidade, e vai abrir a partir das 19h. As mostras 
“Urbano-Ribeirinhos”, “Contemplações da Amazônia” e 
“Expo Ajuri de Quadrinhos” ficarão disponíveis até dia 31 de 
março. 
As exibições propõe as percepções pela lente da geografia 
retratada pela pintura e uma coletiva de histórias em 

quadrinhos e artes gráficas e visuais. A entrada é gratuita. 
A mostra “Urbano-Ribeirinhos” tem obras do artista e professor da Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), Estevan Bártilo, que propõe, para análise, a noção de Sistema Territorial Urbano-Ribeirinhos 
(STUR). A exposição retrata as percepções pela visão da geografia. 
“A expectativa é tentar fazer um diálogo com a linguagem fotográfica, que acaba transmitindo o que é o 
conceito de paisagem na geografia e que trabalha tanto os aspectos da geomorfologia, quanto os 
aspectos culturais e da economia. Seria uma maneira de mostrar ao público a tese de que o processo 
urbano está cada vez mais intensificado, o que acaba absorvendo uma série de sujeitos das cidades 
ribeirinhas, pescadores, indígenas, produtores de embarcações, entre outros”, explicou Bártoli, por meio 
de nota. 
Já a mostra “Contemplações da Amazônia” une ciência e arte. O autor das obras é o artista e geógrafo 
Marcos Castro, que pensou em trabalhar as relações entre sociedade e natureza para revelar a 
geografia amazônica por meio das cores e formas retratadas nas telas. 
“As minhas obras têm o objetivo de mostrar essa relação, ou seja, as categorias da Ciência Geográfica 
como espaço, lugar, território e paisagem. Dessa forma, se estabelece a fusão entre uma ciência e as 
Artes Visuais”, afirmou o artista. 
A exposição “Ajuri de Quadrinhos” é do coletivo de artistas “Ajuri Comics”. A mostra será integrada por 
quadros em formato de quadrnhos, rascunhos de processo de criançaõ das obras e pôsteres, em 
especial ligados à cultura amazonense, como lendas, cenários de Manaus, personagens históricos, 
imaginário popular e mitologia. 
O formato em quadrinhos será direcionado totalmente ao cenário local com trabalhos autorais. 
“Iremos exibir somente estes trabalhos para que as pessoas possam conhecer estes artistas que já 
desenvolveram obras para grandes editoras americanas e europeias”, afirmou o quadrinhista Romahs 
Mascarenhas. 
As três exposições iniciam a programação de 2019, que terão início neste sábado, às 19h, e ficam 
disponíveis até dia 31 de março. As visitações acontecem de terça a domingo, das 15h às 21h. 
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Dito & Feito – Superintendente veio pelo Guaramiranga! 
15 de fevereiro de 2019 
Na Manaus do anos 1970,  quando uma coisa demorava muito 
a chegar, costumava-se dizer que “ vem pelo Guaramiranga”, 
nome de um barco que vinha trazendo um carregamento de 
café para Manaus e aqui nunca chegou. O caso se enquadra 
perfeitamente na novela para a nomeação do superintendente 
da Suframa. Ontem, o deputado federal Zé Ricardo (PT) 
mandou mensagem à coluna lamentando que até agora o 
governo Bolsonaro não tenha nomeado o novo titular 
da Superintendência da Zona Franca de Manaus.  Na verdade, 
este é mais um exemplo da indiferença do governo Bolsonaro 
em relação ao Amazonas. 
Descaso 

O parlamentar considera isso um descaso enorme em relação ao desenvolvimento desta região. “Foi 
cogitado um militar. Vejo que o governo está militarizando o serviço público. Não é a solução”, cutucou o 
petista. 
Militar é bom 

Zé 13 acredita que militar é bom na estratégia de defesa de nossas fronteiras e na soberania do país. 
“Mas, na Suframa, precisamos  de alguém que conheça a realidade e defenda a Zona Franca.” 
A nomeação 

Mas a resposta veio na manhã desta sexta-feira, quando o coronel Alfredo Alexandre Menezes foi 
nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de superintendente da Suframa. Aliados de 
Menezes afirmam que a relação entre ele e Bolsonaro foi o que mais pesou para a sua nomeação. 
Tardia 

A nomeação chega com 46 dias de atraso, deixando no ar que a Zona Franca de Manaus, realmente, 
não é prioridade do novo governo. 
Perigo mora em cima 

Após o susto causado pelo desmoronamento de parte da passarela da Torquato Tapajós, na última 
quarta-feira (13) o prefeito Arthur Neto (PSD), anunciou que a passarela será demolida. 
Crime ambiental 

O prefeito considerou o desabamento crime ambiental inafiançável. “Essas construções irregulares 
provocaram o estreitamento do igarapé, o que poderia ter causado um desastre, se houvesse pessoas 
transitando na passarela”, disse o prefeito. 
Silêncio no Parlamento 



 
Os deputados estaduais do Amazonas fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao cabo da PM 
Elcivan Maciel Córdova, que veio a óbito ontem (14), em Tabatinga, após uma troca de tiros com 
bandidos. 
Luto 

A deputada Alessandra Campelo (MDB) disse que “todos estamos de luto”. “Aproveito para reafirmar o 
meu compromisso a favor de melhores condições de trabalho para todos os servidores da Segurança 
Pública”, cobrou. 
É discriminação! 

Numa aula dos direitos humanos e em defesa dos direitos da comunidade LGBT, o decano do STF, 
ministro Celso de Mello, rebateu a declaração de que ‘meninas vestem rosa e meninos vestem azul’. 
Tomou, Damares! 

Sem citar a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, o ministro disse que isso impõe à 
comunidade LGBT uma inaceitável restrição a suas liberdades individuais. “Isso submete essas pessoas 
a um padrão existencial heteronormativo incompatível com a diversidade e o pluralismo que 
caracterizam uma sociedade democrática”, criticou o ministro. 
Como diria Beauvoir 

Celso de Mello também resgatou uma fala da filósofa francesa Simone de Beauvoir, escritora ícone do 
pensamento feminista: “Não se nasce mulher, torna-se mulher!” 
Que venham as universidades 

A deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro (PP) declarou apoio ao projeto do Governo Federal, que cria 
mais duas universidades federais no Amazonas. As instalações seriam construídas no Médio e Baixo 
Amazonas, em Parintins e Coari e a outra no Alto Solimões nos municípios de Coari e Benjamim 
Constant. 
Muda o cenário 

Mayara lembra, que o Amazonas possui apenas a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
enquanto o Estado do Pará possui três e Minas Gerais mais de sete. “O projeto muda o cenário de 
maneira positiva. Dando acesso a mais de dois mil alunos, somente em Coari e em Benjamim Constant.” 
Licitações 

O deputado estadual Wilker Barreto (PHS) fez requerimento para cutucar o  Governo do Estado. Ele 
quer uma justificativa à Assembleia, sobre o motivo do cancelamento do procedimento licitatório na 
Susam, no mesmo dia, fez contratos emergenciais.. 
Quem ganha 

Com a revogação de seis procedimentos licitatórios, a grande beneficiada foi a Umanizzare. “A saúde 
não é emergência?”, questionou o deputado. 
Remédio 

Wilker disse que é essa celeridade, ao decretar emergência, que ele quer para a saúde no estado. “Para 
que não faltassem por 30 dias, medicamentos nos nossos hospitais”, alfinetou Barreto. 
Péricles na CCJR 

O deputado Delegado Péricles assumiu os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
(CCJR). De saída, ele  disse que a meta é dar celeridade aos projetos. “Os trabalhos da CCJR 
começaram hoje. Teremos reuniões todas as quintas para evitar acúmulo de projetos. Nossa meta é dar 
celeridade aos projetos que chegam a CCJR.” 

 EM  ALTA 

A postura de  Dona Mercedes, a mãe do jornalista Ricardo Boechat, que, aos 87 anos, demonstrou 
força, amor, sinceridade, cidadania num momento de dor. Lúcida e forte, ela  disse do orgulho que sente 
do homem que trouxe ao mundo e educou. “Nós não vamos acabar com os problemas sociais se não 
mudarmos as cabeças e se não exigirmos disso tudo que está lá em cima, que quer nos mandar e impor 
coisas, o respeito que o povo tem que ter e merece ter”, disse. 
EM BAIXA 



 
A empresa brasileira de alimentos BRF, proprietária da marca Perdigão, anunciou nesta quarta-feira, 13, 
o recolhimento de 164,7 toneladas de frango comercializados no Brasil. Outras 299,6 toneladas que 
seriam vendidas em outros países também foram devolvidas à produtora. De acordo com a empresa, 
que também é dona da Sadia, lotes das carnes estariam contaminados pela bactéria Salmonella 
enteritidis. 
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Fraude em vestibular: vinte anos depois, é como se nada tivesse acontecido! 
Há eventos que se registram na História e que nos deixam de queixo caído, imaginando que eles não 
teriam acontecido, que são apenas invenções da criatividade coletiva do brasileiro. Infelizmente, não o 
são. Um caso de quase duas décadas, eivado de irresponsabilidade, de falta de respeito, de crime 
contra os estudantes, merece ser lembrado, até porque os responsáveis por ele nunca foram punidos. 
Aliás, nada aconteceu até hoje, ao menos que se sabia concretamente. É como se tudo não passasse 
de ficção. Quando se conclui que foi bem real e triste, daí fica  cada vez mais  sólida nossa descrença 
em relação a algumas instituições e pessoas que as lideram. Bem resumido: no início do ano de 2000, 
ou seja, há 20 anos, uma então jovem estudante, muito dedicada aos estudos, hoje médica das mais 
conhecidas em Rondônia, fez vestibular para Medicina na Universidade Federal do Amazonas. Com um 
texto qualificado, avisou os pais, logo que a prova terminou, que tinha feito uma bela Redação e que, se 
dependesse só disso, estaria aprovada. Dias depois, para surpresa dela e da família, a jovem da época 
descobriu, então, que tinha recebido a nota zero na Redação. A história que ela conta é que não só ela, 
mas dois terços de todos os vestibulandos tinha sido zerados. Apenas um terço tinha sido aprovado para 
outras etapas. Nos anos seguintes, depois de centenas de denúncias, o Ministério Público abriu uma 
investigação. Descobriu-se, depois que os responsáveis pela correção da Redação, tinham combinado 
que revisariam apenas uma em cada três provas. Nas outras duas dariam simplesmente nota zero. Nada 
de perder tempo. Simples assim! A vergonhosa decisão ficou provada e foi determinado que todos os 
prejudicados deveriam ser chamados e seus direitos respeitados. Nessas alturas, anos depois, a grande 
maioria dos atingidos – inclusive nossa hoje médica de Rondônia – já tinham feito vestibular em outras 
Faculdades e aprovados. 
Estamos prestes a chegar ao vigésimo ano desse vergonhoso episódio. Duas décadas. Até  hoje, pelo 
menos para corrigir a injustiça contra a médica rondoniense, não aconteceu absolutamente nada. Ao que 
se sabe, ninguém dos prejudicados foi chamado novamente, para eventualmente fazer novas provas ou, 
na pior das hipóteses, ser ressarcido pela injustiça sofrida.. Lamentavelmente, nesse país da 
impunidade, tais coisas continuam acontecendo, aqui e ali, sem que os criminosos sejam presos, 
paguem por seus crimes e as vítimas se sintam ao menos mais leves, ao ver que o que sofreram não 
ficará no abandono e no esquecimento. Nesse momento em que nossas leis são cada vez mais 
benevolentes com quem vive fora delas, é bom refletir se é esse mesmo o país que queremos. Duas 
décadas. Zero punição. É o Brasil, que anda na contramão da decência, do respeito, da valorização de 
quem se envolve em lutas ferrenhas para vencer por seus próprios méritos. Envergonhemo-nos, pois! 
CPI DO DETRAN CONFIRMADA 
O tema começou a se tornar público, quando o presidente recém eleito da Assembleia, deputado Laerte 
Gomes, do PSDB, concedeu uma entrevista exclusiva a Sérgio Pires, no programa Direto ao Ponto 
(Record News/SICTV/Record). Depois, a informação se ampliou pela mídia. A Assembleia Legislativa vai 
mesmo criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para investigar o Detran, suas taxas 
abusivas e seus gastos. Nessa semana, Laerte confirmou tudo novamente, em entrevista à Rádio 
Transamérica: “reafirmei a disposição de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar 
gastos de  4 milhões de reais em diárias no ano passado e a cobrança de taxas abusivas pelo Detran. O 
Poder Legislativo precisa ser protagonista dos debates de grandes temas que envolvem a sociedade, 
cobrando explicações do Governo e seus assessores”, comentou. Entre os dados que já começaram a 
ser levantados, estão algumas enormes diferenças entre custos as mesmas taxas em Rondônia, onde 



 
elas são caríssimas e outros estados da região. A comparação, aliás, já foi feita aqui mesmo, nesse 
espaço. A CPI vai sair. Provavelmente ainda  no primeiro semestre. Deve incluir também outros 
problemas, como a falta de lacre para carros em todo o Estado. O que será que está acontecendo? 
PEQUENOS ATOS, GRANDE EMOÇÃO 
Os governos adoram anunciar grandes obras, grandes realizações, pesados investimentos. Mas às 
vezes, é um detalhe, um pequeno avanço, um depoimento, que mais toca  o governante. Foi o que 
aconteceu essa semana, com o governador Marcos Rocha. Ele recebeu um pequeno produtor, que 
acabou deixando o Coronel bastante emocionado. O rondoniense, homem que trabalha na terra e dela 
vive, agradeceu ao comandante do Estado o apoio recebido para a regularização e legalização da sua 
terra, depois de ter lutado anos a fio para conseguir. Disse que, com a medida, ele poderia começar a 
pensar no futuro com segurança e, ao mesmo tempo, proporcionar trabalho para um grupo de pelo 
menos 17 pessoas. Aparentemente um pequeno acontecimento, mas que acabou deixando Rocha 
emocionado e agradecido, segundo comentou com amigos, de poder estar ajudando a melhorar a vida 
das pessoas.  Mesmo tendo uma formação militar, que normalmente parece endurecer quem nela é 
formado, o Coronel Governador tem essa particularidade: não esconde seus sentimentos. É um jeito 
diferente para um governante que chegou ao poder com a maior votação da história de Rondônia. 
O PAPA DIZ NÃO AO DITADOR 
A guerra civil na Venezuela se aproxima cada vez mais, depois que parte importante do Exército, 
liderado por comunistas e com apoio de mais de 100 mil cubanos, se colocou ao lado do ditador 
sanguinário Nícolas Maduro. Ele não aceita deixar o poder, depois de uma reeleição conspurcada pela 
fraude e pela perseguição aos opositores, que sequer puderem concorrer. Apoiado por um Poder 
Judiciário corrupto e que envergonha a verdadeira Justiça no mundo, Maduro tomou a vida dos 
venezuelanos, transformando-as num inferno, recheado de violência, miséria e tragédias. Mais de três 
milhões de pessoas já deixaram o país, numa diáspora nunca vista na história sul americana. Semanas 
atrás, Maduro teve a petulância de pedir apoio ao Papa Francisco, para mediar negociações em seu 
país. O Papa não topou, é claro, enviando uma resposta ao ditador (que não chamou de Presidente), 
lembrando que todos os acordos feitos anteriormente, para tentar normalizar a vida na Venezuela, não 
foram cumpridos por Maduro. O Papa pediu o fim dos confrontos e que seja evitado um grande 
derramamento de sangue. Maduro está se lixando se isso ocorrer. Ele prefere a destruição do seu país 
do que deixar o poder para Juan Guiadó, o novo Presidente, reconhecido pelas principais nações do 
mundo. 
A FESTA DENTRO DAS CELAS 
Dias atrás, a polícia retirou, do presídio de Vilhena, um caminhão cheio de produtos e artefatos 
totalmente estranhos às cadeias. Televisores, celulares, ventiladores, cadeiras, violões, vários tipos de 
rádios e caixas de som, armas: tudo estava dentro das celas, como se fossem totalmente liberados. Ora, 
isso aconteceu como? Pela corrupção, é claro. Porque esses produtos não nascem dentro das celas e 
nelas entram graças a complacência e o apoio de alguém. Só que até agora esse alguém (alguéns?) não 
foi denunciado e nem preso. Os presídios são antro de  organizações criminosas, apoiadas certamente 
por quem não está preso. De dentro deles, saem as ordens para  assassinatos, assaltos, roubos, 
ameaças, sequestros. Nessa semana, mais uma operação policial saiu atrás de mais 40 vagabundos, 
todos em presídios de Rondônia e do Mato Grosso, que comandavam uma série de crimes de dentro 
das cadeias. Só na região de Vilhena, aquela mesmo em que os presos só faltavam ter ar condicionado 
e crachás de entrada e saída, foram cometidos pelo menos oito assassinatos, todos cumpridos por 
ordem vindas de dentro das celas, pelos chefes do crime. Sobre essas canalhices, os amigos dos 
direitos humanos dos bandidos calam-se. Está na hora de mudar a lei e de colocar, junto com seus 
amigos, aqueles que são parceiros deles e que vivem discursando em defesa do crime, nunca das 
vítimas. Há sim os que precisam ser investigados, mas ainda não o foram.  Um dia o serão, certamente. 
PROTESTO CONTRA AUMENTO VAI ÀS RUAS 
Políticos, líderes empresariais e representes de vários setores da sociedade estão sendo mobilizados 
para um grande protesto agendado para o final da tarde desta sexta, em frente à Ceron/Energisa, no 
centro da Capital. Os promotores do evento, segundo o empresário Chico Holanda, diretor da 
Fecomércio e um dos líderes do movimento e o advogado Gsbriel Tomasette, que defende o 
consumidor, esperam a participação de grande público. O valor cobrado nas contas de energia, com o 
aumento de até 25,5 por cento, além dos valores acrescidos e que não foram cobrados quando estava 
em vigor liminar da Justiça que proibia a cobrança, deixou indignada grande parte das população. Uma 
mobilização contra o abusivo reajuste autorizado pela Aneel está programada para ser grande, como 
poucas vezes se viu, em toda a Rondônia. Holanda  chama a população a participar, dizendo que é hora 



 
de parar de reclamar pelas redes sociais e sentado no sofá. “A hora é de ir para a rua!”, convocou. Em 
Brasília, enquanto isso, a bancada federal – todos os oito deputados e os três senadores -  vão percorrer 
gabinetes ministeriais e órgãos o Judiciário, tentando reverter o pornográfico aumento.  E é bom o 
consumidor se preparar: na próxima conta, virá ainda mais um reajuste de 5 por cento, totalizando, no 
final, mais de 31 por cento de acréscimo nas suas contas de consumo de energia. Socorro 
RONDORURAL NA PARECIS FM 
O Programa Rondorural é a nova atração a Rádio Parecis FM, a partir deste sábado das 5h às 7h da 
manhã, em rede estadual. A apresentação será dos jornalistas Eduardo Kopanakis e Jean Carla, que, 
aliás, já comandam o site com o mesmo nome, que está há quatro anos no ar, fazendo grande sucesso 
entre a gente do campo e do agronegócio. Temas como os incentivos para a produção da agricultura 
familiar e consultoria de parceiros fomentadores da agricultura em Rondônia e região, estarão entre os 
abordados no programa. As histórias de fazendeiros e empresas que utilizam da tecnologia para 
aprimorar a sua produção, por meio do melhoramento genético desenvolvido em laboratórios, também 
estará na pauta semanal da atração.  A Agenda Rural e a Cotação Rural serão outros quadros. É o 
jornalismo do Rondorural em campo,  levando informações ao homem do campo, por meio de matérias e 
entrevistas sobre a cultura agrícola no estado de Rondônia e Brasil, através da Rádio Parecis FM 98,1.  
Contato da produção: 99204-0363. 
A IMPARCIALIDADE DOS MALANDROS 
Não havia crise nos governos Lula e Dilma. Ao menos para a grande mídia. A Petrobras implodia pela 
roubalheira. Nada de crise. Uma quadrilha de ladrões do dinheiro público se formava no Planalto. Nada 
de crise. O governo ajudava a patrocinar obras em  ditaduras na  América Latina e outras partes do 
mundo. Crise zero para a Folha de São Paulo, Globo, Band e outras grandes redes. O país afundava. 
Mas estava tudo bem. Agora, com Bolsonaro, tudo mudou.  O filho dele sequer é investigado. Mas há 
uma profunda crise no governo que recém começou, diz a grande mídia. O presidente do PSL e hoje 
ministro é suspeito de ilegalidades na campanha eleitoral: crise total e absoluta. Um assassino tentou 
matar o Presidente da República. Agiu sozinho, correram a divulgar os grandes jornais, sites e emissoras 
de TV, como se o país fosse idiota. Muito do que os vagabundos fizeram, para destruir o país, em uma 
década e meia, ficou no silêncio da mídia. Só agora, quando vários  deles estão na cadeia, incluindo o 
chefão, não há como não noticiar, embora sempre de forma parcial. Mas com Bolsonaro, ah!, daí a 
história é outra! Qualquer coisa que diga ou faça, seja ele ou algum dos seus ministros, amigos ou 
assessores, tudo é “crise no governo”. E ainda tem gente que acredita nesses malandros, que se dizem 
jornalistas imparciais... 
PERGUNTINHA 
Você acha correto o governo mandar para o Presídio Federal de Rondônia alguns dos maiores chefões 
do crime organizado do país, como Marcola, um personagem cruel e perigoso, que assusta até as 
maiores autoridades da segurança pública do país? 
*O Rondonoticias informa que as colunas são de inteira responsabilidade de seus autores 
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Egressa da Facimed conquista sete aprovações em concursos 

Desde o início da jornada na área da saúde, a enfermeira sempre almejou a estabilidade profissional e 

financeira 

A aprovação em um concurso público é uma grande conquista para qualquer profissional, agora, imagina 
sete aprovações! Esse é o resultado da egressa do curso de enfermagem Graciella de Sousa Veras, 
formada em 2013 pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (Facimed). 

 

Atualmente, Graciella de Sousa trabalha em Ji-Paraná. – Foto: Divulgação 

Desde o início da jornada na área da saúde, a enfermeira sempre almejou 
a estabilidade profissional e financeira. Durante esses anos ela foi 
aprovada em 2° lugar em Pimenta Bueno em 2012, 1° lugar em Novo 
Horizonte em 2013, 3° lugar Vilhena em 2013, 8° lugar Cacoal em 2013, 
6° lugar Ji-Paraná em 2013, 1° lugar em Pimenta Bueno em 2016 e 1° 
lugar Ji-Paraná em 2018. 

“Desses, eu assumi cinco e hoje trabalho no último em que passei no 
município de Ji-Paraná. Todas as aprovações são fruto de esforço, 
dedicação, foco, investimento e uma boa base na graduação, incluindo o 

incentivo dos docentes que considero de ótima qualidade, principalmente quanto as matérias específicas 
de enfermagem, tive ótimos professores que sempre me incentivaram e foram como espelhos”, disse 
Graciella. 

Graciella tem especialização em Segurança do Paciente e Vigilância em Saúde pelo Hospital Sírio 
Libanês em São Paulo (SP)e Nefrologia pela Universidade Federal do Amazonas e pretende estudar 
mais. “Não paro por aqui, ainda quero uma oportunidade em órgãos federais e a continuidade da carreira 
com um mestrado e doutorado”. 
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