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Deputados do AM criticam veto a projeto que desmembra Ufam em 3 universidades 
Moção de apelo foi enviada a Bolsonaro após ele pedir para que fosse retirado de tramitação o Projeto 
de Lei que cria a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas e a Universidade Federal do Médio 

e Alto Solimões20/03/2019 às 18:23 
Foto: Reprodução 
acritica.comManaus (AM) 
Deputados estaduais do Amazonas criticaram medida do 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) que retira tramitação de 
Projeto de Lei que cria a Universidade Federal do Médio e 
Baixo Amazonas e a Universidade Federal do Médio e Alto 
Solimões. O projeto atualmente aguarda análise na Câmara 
dos Deputados. 
O deputado estadual Belarmino Lins (PP) encaminhou 
Moção de Apelo ao presidente da República, Jair Bolsonaro 
(PSL), e à bancada federal amazonense no Congresso 

Nacional. Em discurso nesta quarta-feira (20) na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), o 
parlamentar classificou de “falta de respeito ao Amazonas” a atitude de Bolsonaro. 
“O governo do ‘novo’, que Bolsonaro diz ter incorporado, envelheceu precocemente”, atacou Belarmino, 
dizendo, no entanto,  esperar que com a pressão da bancada federal no Congresso o presidente reveja a 
situação. 
“Não há o menor fundamento no ato presidencial visto que as informações que robusteceram o projeto em 
questão partiram do próprio Ministério da Educação (MEC), em 2018, quando o então ministro Rossieli 
Soares da Silva chegou a anunciar, em outubro daquele ano, a criação de duas novas Universidades 
Federais no Estado”, afirma Belarmino. 
A vice-presidente da ALE, deputada Alessandra Campêlo (MDB), também criticou o decreto publicado 
pelo presidente. De acordo com a parlamentar, a medida vai contra as discussões sobre o tema que 
tinham ocorrido em municípios como Parintins, Tefé e nas cidades do Alto Solimões. A parlamentar 
clamou pelo envolvimento de toda a bancada federal no debate. 
“Pedimos atenção da bancada federal. Estou comunicando o senador Eduardo Braga (MDB), que também 
vai tomar providências para solicitar informações sobre o que o presidente quer fazer ao solicitar a retirada 
de pauta desse projeto”, disse a deputada. 
Mensagem 
Bolsonaro enviou a Mensagem n° 84 à Câmara dos Deputados pedindo a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n° 11.709, que cria a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas, a Universidade 
Federal do Médio e Alto Solimões e institutos federais de educação no País. 
O projeto atualmente aguarda análise na Câmara dos Deputados. A Mensagem n° 84 foi publicada na 
edição de segunda-feira (18), do Diário Oficial da União. O projeto foi elaborado pela gestão do 
ex-presidente Michel Temer (MDB). 



 
O texto trata de diversos temas ligados à administração da educação pública federal. Entre outros pontos, 
cria duas universidades a partir do desmembramento da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e 
acaba com a cota de 20% das vagas para formação de professores da educação básica. 
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Valorização da Amazônia é tema de oficina de aquarela 

Foto: Ana Lôyde 
 
Manaus – Nos dias 8, 9 e 10 de abril a artista visual Hadna 
Abreu ministrará três oficinas independentes com conteúdo 
básico, intermediário e avançado de desenho e aquarela. As 
oficinas serão ministradas na Rede Espaços Inteligentes, 
Vieiralves – R. Rio Juruá, 265 – Nossa Sra. das Graças, no 
horário de 17h às 20h. 
Nas aulas serão disponibilizados conteúdos compactos para a 
compreensão da técnica, com apresentação dos processos e 
estilos, demonstrações ao vivo passo a passo, vídeos e 
aplicação de exercícios práticos acompanhados de orientação 

da artista. 
De acordo com Abreu, as três oficinas foram pensadas na possibilidade de uma ordem de continuidade. 
“Apesar de cada oficina ter um conteúdo independente, uma complementa a outra, partindo do desenho, 
que é a técnica mais básica, até a abordagem de conhecimentos mais avançados como o realismo em 
aquarela”, explica a artista que produziu as ilustrações do livro “Ana Amapö” do Instituto Socioambiental, 
ganhador do primeiro lugar do prêmio Jabuti na categoria ‘gastronomia’. 
Dentro do conteúdo será abordado a importância da preservação e valorização da Amazônia. Segundo a 
artista, a arte é um ótimo meio de comunicação para que a sociedade conheça mais as riquezas da 
floresta. “Sabemos que é importante manter a floresta em pé para preservar não apenas a fauna e flora 
mais também as populações tradicionais que vivem nela, e ilustrar a Amazônia ajuda a divulgar tudo isso 
para o público”, comenta. 

Sobre as oficinas 
A Oficina 1 – Desenhar é o básico bordará conteúdos básicos do desenho até traços mais finalizados. 
Primeiramente, será abordado conceitos de percepção visual, onde será possível ter uma visão mais 
ampla e simples da construção da forma a partir do objeto observado por meio de esquemas 
geométricos. Tema: Observação da natureza (plantas, animais e paisagem). 
A Oficina 2 – Aquarela e suas possibilidades terá foco no estudo da tinta aquarela e combinação de 
cores, onde será explanado dois estilos básicos: a da técnica tradicional e a de pinceladas mais 
ousadas, soltas e ricas em texturas. Tema: Plantas e pássaros. 
A Oficina 3 – Aquarela Realista leva conteúdo específico para superar os desafios em aprimorar a 
técnica em aquarela onde o objetivo é a busca pelo resultado da pintura realista, frutos do 
desenvolvimento correto do esboço e de técnicas na aplicação da tinta sob o papel. O tema: répteis, 
insetos e peixes. 
Cada oficina contará com a apresentação de referências artísticas, possibilidades de traços e estilos 
voltados para a observação da natureza. Para ter acesso ao conteúdo detalhado acesse o link. 

https://vivamanaus.com/tag/oficina-de-desenho-e-aquarela/
https://vivamanaus.com/2019/03/20/valorizacao-da-amazonia-e-tema-de-oficina-de-aquarela/#
https://vivamanaus.com/2019/03/20/valorizacao-da-amazonia-e-tema-de-oficina-de-aquarela/#


 

Inscrições 
As inscrições para as oficinas serão realizadas no site  hadnaabreu.com. Dúvidas sobre as oficinas 
podem ser encaminhadas para o e-mail: contato.hadnaabreu@gmail.com. O investimento de cada 
oficina é de acordo com a técnica aplicada. 
Para a oficina 1 – Desenho é o básico o investimento é de R$60. Para oficina 2 – Aquarela e suas 
possibilidades o investimento é de R$ 80. E para a oficina 3 – Aquarela realista o investimento é de 
R$150. Os valores são válidos até 4 de abril. 
Há um valor promocional até o dia 30 de março para quem quiser participar das três oficinas, o 
investimento é R$ 200. Acesse o link para saber mais. 

Sobre a artista 
Hadna Abreu é artista visual formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e atua no cenário 
artístico desde 2009. Ainda na graduação, onde iniciou a carreira, desenvolveu projetos de desenho, 
pinturas e esculturas. 
A artista já teve seus trabalhos expostos nas principais galerias de Manaus, e também já participou de 
exposições em São Paulo e Salvador (BA). Seu contexto social e cultural é sua maior fonte de 
inspiração. Atua também como professora de desenho e pintura. 
Ilustrou livros para instituições como o Centro de Estudo Integrado da Biodiversidade Amazônica 
(CENBAM), Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA) e para o Instituto Socio Ambiental (ISA). 
As ilustrações de Hadna abriu estão nos livros: “Embaúba” da autora Noemia Kazue e o livro” Ana 
Amopö: Cogumelos Yanomami” organizado pelo ISA, ganhador do prêmio Jabuti 2017. 
Serviço 
O que: Oficina de Desenho e Aquarela com a artista Hadna Abreu. 
Quando: 8, 9 e 10 de abril. 
Onde: Rede Espaços Inteligentes, Vieiralves – R. Rio Juruá, 265 – Nossa Sra. das Gracas, Manaus 
(AM). 
Horário: 17h às 20h. 
Investimento: Oficina 1: R$60; Oficina 2: R$80; Oficina 3: R$150 (até 4 de abril). Valor promocional para 
as 3 oficinas R$200 até 30 de março. 
 

https://www.hadnaabreu.com/aulas
https://www.hadnaabreu.com/inscricao
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CPI vai cobrar da Vale, Bolsonaro engaveta projeto de Temer sobre educação e outros bastidores 
REDAÇÃO DA COLUNA ESPLANADA • BRASÍLIA 
Publicado em 20/03/19 às 15:19 
CPI x Vale 
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura o rompimento da barragem de Brumadinho 
pretende cobrar da empresa Vale S/A todos os relatórios de auditoria, na íntegra, sobre a segurança das 
barragens - em especial os pareceres de auditoria relativos à barragem da Mina Córrego do Feijão 
emitidos nos últimos cinco anos. 
Os senadores querem mais detalhes de um documento da Vale (“Fatos sobre a barragem da mina 
Córrego do Feijão”), produzido pela empresa TUV SUD Brasil, que aponta que a barragem de 
Brumadinho supostamente tinha fator de segurança que atendia às normas vigentes. 
  
Foi mal, aê! 
O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, alegou “outros 
compromissos previamente assumidos”, em e-mail curto enviado aos senadores, e não compareceu à 
Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado que tentava há mais de um mês ouvi-lo sobre o 
suposto uso de candidaturas “laranjas”. 
  
Educação na pauta 
O presidente Bolsonaro mandou retirar de tramitação um projeto (PL 11279/19) do ex-presidente Michel 
Temer que previa acabar com o mestrado e doutorado acadêmicos nos institutos federais e com a cota 
de 20% das vagas para formação de professores da educação básica. 
A proposta também previa a criação de duas universidades a partir do desmembramento da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Na mensagem, publicada no DO, o Governo não expõe os 
motivos da retirada de pauta da proposta que previa ainda mudanças na forma de escolha dos reitores e 
diretores dos institutos.  
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Cerco à Corte 
Seis pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, alvos de diferentes 
suspeitas e críticas, foram protocolados este ano e aguardam despacho da Assessoria Técnica da 
Secretaria Legislativa do Senado. As representações constam em seis petições e têm como alvos os 
ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Luís 
Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Alexandre Moraes  -praticamente 80% dos titulares da Corte. A 
Secretaria Legislativa não tem prazo para analisar e liberar a tramitação das representações. E, como o 
comando do Congresso não quer briga entre Poderes, nem há vontade para isso. 
Memória 
O Senado engavetou pedidos de investigação contra ministros. O ex-presidente Casa Eunício Oliveira 
(PMDB-CE) arquivou duas representações contra Gilmar Mendes. 
Saldo vai bem 
Segue a novela da CPI da Lava Toga, com assinaturas recolhidas no Senado, suficientes para criação 
da comissão. Estão de olho no extrato bancário dos magistrados. 
Alerta do vice 
O presidente em exercício, general Hamílton Mourão, aponta quatro caminhos para o Brasil reequilibrar 
as contas públicas: reforma da Previdência, desburocratização, privatizações (“tudo o que puder ser 
privatizado”) e mudanças na tributação para impulsionar o crescimento da economia e atrair 
investimentos estrangeiros. 
No vermelho 
“O País está há seis anos no vermelho”, citou Mourão durante almoço ontem em Brasília, promovido pelo 
Grupo de Líderes Empresariais, o Lide. O vice-presidente pontuou que o atual sistema previdenciário é 
injusto ao apontar que se a reforma, em tramitação no Congresso, for aprovada no início do segundo 
semestre será “ótimo”. 
CPI x Vale 
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura o rompimento da barragem de Brumadinho 
pretende cobrar da empresa Vale S/A todos os relatórios de auditoria, na íntegra, sobre a segurança das 
barragens – em especial os pareceres de auditoria relativos à barragem da Mina Córrego do Feijão 
emitidos nos últimos cinco anos. 
Lamaçal 
Os senadores querem mais detalhes de um documento da Vale (“Fatos sobre a barragem da mina 
Córrego do Feijão”), produzido pela empresa TUV SUD Brasil, que aponta que a barragem de 
Brumadinho supostamente tinha fator de segurança que atendia às normas vigentes. 
Foi mal, aê! 
O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, alegou “outros 
compromissos previamente assumidos”, em e-mail curto enviado aos senadores, e não compareceu à 
Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado que tentava há mais de um mês ouvi-lo sobre o 
suposto uso de candidaturas “laranjas”. 
Secando.. 



 
Mais um capítulo da briga do presidente Jair Bolsonaro com sindicalistas. O PDT ajuizou no STF mais 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a Medida Provisória 873/19 que proíbe o 
desconto da contribuição sindical diretamente dos salários – o que enche, e rápido, os cofres das 
Centrais. A medida editada pelo presidente Bolsonaro determina que o pagamento seja feito apenas por 
boleto bancário. 
..a fonte 
Desde que a medida foi editada, em 1º de março, seis ações de inconstitucionalidade chegaram ao 
Supremo. O deputado André Figueiredo, líder do PDT na Câmara, questiona a urgência de o tema ser 
editado via Medida Provisória, “sem falar no lucro que os bancos teriam com a emissão desses boletos 
previstos pela medida”. 
Educação na pauta 
O presidente Bolsonaro mandou retirar de tramitação um projeto (PL 11279/19) do ex- presidente Michel 
Temer que previa acabar com o mestrado e doutorado acadêmicos nos institutos federais e com a cota 
de 20% das vagas para formação de professores da educação básica. 
‘Reitorado’ 
A proposta também previa a criação de duas universidades a partir do desmembramento da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Na mensagem, publicada no DO, o Governo não expõe os 
motivos da retirada de pauta da proposta que previa ainda mudanças na forma de escolha dos reitores e 
diretores dos institutos. 
ESPLANADEIRA 
. Reeleito para a presidência nacional do PDT,   Carlos Lupi comemorou seus 62 anos, na Convenção 
Nacional em Brasília, com bolo levado pela militância . Andrade Silva Advogados realiza evento gratuito 
para empresários, em Brasília, sobre as alterações tributárias ocorridas no último ano no Brasil. 
Inscrições no andradesilva.com.br . Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 
do Rio, Fabiana Bentes lança hoje pesquisa sobre a capacidade das mulheres em identificar situações 
de assédio moral e sexual em ambientes de trabalho. 
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Seis pedidos de impeachment contra ministros do STF 
Cerco à Corte Seis pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, alvos 
de diferentes suspeitas e críticas, foram.. 
Cerco à Corte 
Seis pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, alvos de diferentes 
suspeitas e críticas, foram protocolados este ano e aguardam despacho da Assessoria Técnica da 
Secretaria Legislativa do Senado. As representações constam em seis petições e têm como alvos os 
ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Luís 
Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Alexandre Moraes – praticamente 80% dos titulares da Corte. A 
Secretaria Legislativa não tem prazo para analisar e liberar a tramitação das representações. E, como o 
comando do Congresso não quer briga entre Poderes, nem há vontade para isso. 
Memória 
O Senado engavetou pedidos de investigação contra ministros. O ex-presidente Casa Eunício Oliveira 
(PMDB-CE) arquivou duas representações contra Gilmar Mendes. 
Saldo vai bem 
Segue a novela da CPI da Lava Toga, com assinaturas recolhidas no Senado, suficientes para criação 
da comissão. Estão de olho no extrato bancário dos magistrados. 
Alerta do vice 
O presidente em exercício, general Hamílton Mourão, aponta quatro caminhos para o Brasil reequilibrar 
as contas públicas: reforma da Previdência, desburocratização, privatizações (“tudo o que puder ser 
privatizado”) e mudanças na tributação para impulsionar o crescimento da economia e atrair 
investimentos estrangeiros. 
No vermelho 
“O País está há seis anos no vermelho”, citou Mourão durante almoço ontem em Brasília, promovido pelo 
Grupo de Líderes Empresariais, o Lide. O vice-presidente pontuou que o atual sistema previdenciário é 
injusto ao apontar que se a reforma, em tramitação no Congresso, for aprovada no início do segundo 
semestre será “ótimo”. 
CPI x Vale 
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que apura o rompimento da barragem de Brumadinho 
pretende cobrar da empresa Vale S/A todos os relatórios de auditoria, na íntegra, sobre a segurança das 
barragens – em especial os pareceres de auditoria relativos à barragem da Mina Córrego do Feijão 
emitidos nos últimos cinco anos. 
Lamaçal 
Os senadores querem mais detalhes de um documento da Vale (“Fatos sobre a barragem da mina 
Córrego do Feijão”), produzido pela empresa TUV SUD Brasil, que aponta que a barragem de 
Brumadinho supostamente tinha fator de segurança que atendia às normas vigentes. 
Foi mal, aê! 



 
O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno, alegou “outros 
compromissos previamente assumidos”, em e-mail curto enviado aos senadores, e não compareceu à 
Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado que tentava há mais de um mês ouvi-lo sobre o 
suposto uso de candidaturas “laranjas”. 
Secando..  
Mais um capítulo da briga do presidente Jair Bolsonaro com sindicalistas. O PDT ajuizou no STF mais 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra a Medida Provisória 873/19 que proíbe o 
desconto da contribuição sindical diretamente dos salários – o que enche, e rápido, os cofres das 
Centrais. A medida editada pelo presidente Bolsonaro determina que o pagamento seja feito apenas por 
boleto bancário. 
..a fonte 
Desde que a medida foi editada, em 1º de março, seis ações de inconstitucionalidade chegaram ao 
Supremo. O deputado André Figueiredo, líder do PDT na Câmara, questiona a urgência de o tema ser 
editado via Medida Provisória, “sem falar no lucro que os bancos teriam com a emissão desses boletos 
previstos pela medida”. 
Educação na pauta 
O presidente Bolsonaro mandou retirar de tramitação um projeto (PL 11279/19) do ex-presidente Michel 
Temer que previa acabar com o mestrado e doutorado acadêmicos nos institutos federais e com a cota 
de 20% das vagas para formação de professores da educação básica. 
‘Reitorado’ 
A proposta também previa a criação de duas universidades a partir do desmembramento da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Na mensagem, publicada no DO, o Governo não expõe os 
motivos da retirada de pauta da proposta que previa ainda mudanças na forma de escolha dos reitores e 
diretores dos institutos. 
ESPLANADEIRA 
. Reeleito para a presidência nacional do PDT, Carlos Lupi comemorou seus 62 anos, na Convenção                
Nacional em Brasília, com bolo levado pela militância . Andrade Silva Advogados realiza evento              
gratuito para empresários, em Brasília, sobre as alterações tributárias ocorridas no último ano no Brasil.               
Inscrições no andradesilva.com.br . Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos            
Humanos do Rio, Fabiana Bentes lança hoje pesquisa sobre a capacidade das mulheres em identificar               
situações de assédio moral e sexual em ambientes de trabalho.  

http://andradesilva.com.br/
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