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Mais de 80% dos graduandos da Ufam têm renda familiar per capita de até um salário mínimo e
meio, diz pesquisa
Dados são da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes).
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Sede da Ufam em Manaus — Foto: Andrezza Lifsitch/G1 M

No Brasil, sete de cada dez estudantes de universidades federais sobrevivem com uma renda per capta
de um salário mínimo e meio. Na região Norte, são oito de cada dez. A renda média do estudante
brasileiro de universidade Federal é de R$ 1.328,00. No Norte, o valor é de R$ 884,00.

Na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), localizada em Manaus, 80,3% dos graduandos com
renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

Os dados são da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
(Andifes), divulgados na quinta-feira (16), que traça o perfil sócio econômico e cultural dos estudantes.
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A pesquisa visa auxiliar nas políticas públicas para educação, e foi divulgada em um momento em que
as universidades federais do país têm parte de seus orçamentos bloqueados pelo Governo Federal. No
Amazonas, a Ufam sofreu um bloqueio de mais de R$ 30 milhões.

Para a diretora do Departamento de Assistência Estudantil da Ufam, Mônica Barbosa, o bloqueio de
parte do orçamento pode levar à evasão de alunos e a um "efeito cascata" em diversos serviços.
“Então, se nós tivermos que parar os serviços de restaurante universitário, serviços de reprografia, de
segurança e de limpeza, outras pessoas também serão prejudicadas: os trabalhadores, que contam com
esse dinheiro, com esse salário mensal para suas famílias. Então, é isso que a sociedade tem que
entender: o papel da universidade é do desenvolvimento social e econômico. Sem a universidade, a
sociedade está fadada ao fracasso”, disse Mônica Barbosa.

David Feroldi, universitário de psicologia, saiu de Apuí, distante 450 km da capital, para estudar em
Manaus. Permanecer na universidade só foi possível porque ele recebe um auxílio-moradia e um auxílio
acadêmico de R$ 600 reais.

“Você tem gastos com transporte, com xerox, tem alimentação, tem aluguel como muitas pessoas que
vêm do interior precisam pagar - uma realidade de muitas pessoas que vêm sem a família, que precisam
sobreviver, que muitas vezes não conseguem trabalho, não conseguem conciliar a vida de trabalho com
a vida acadêmica. É muito importante a gente receber, sim, esses auxílios”, disse Feroldi.

No campus da Ufam em Benjamim Constant, a 1.100 km de Manaus, estudam 1.800 alunos. Quase
todos moram na região do Alto Solimões. Ao todo, 75% deles tem renda per capta familiar de até meio
salário mínimo.

Para estudar, eles precisam não só do auxílio acadêmico, mas do auxílio transporte de R$ 617 reais, que
não cobre totalmente as despesas. "O gasto mensal que a gente tem com o transporte somente fluvial é
de R$ 800, fora os gastos terrestres - e isso vai dar em torno de R$ 1000. Então, os alunos que não
conseguirem ter esse auxílio vão acabar desistindo do curso, como está acontecendo”, relata Bruno
Bittencourt, universitário no curso de Administração.

A pesquisa da Andifes traça outros perfis dos graduandos, como o número de universitários que
ingressaram no curso superior por meio de cotas e, ainda, o percentual de graduandos que cursaram o
Ensino Médio exclusivamente em escolas públicas.

Graduandos segundo o tipo de escola de Ensino Médio cursada - 2018
 Escola pública - 64,7%

 Escola particular - 35,3%

Cotistas ingressantes em 2017, por região geográfica
 Note - 53,1%

 Nordeste - 48,9%

 Sudeste - 52,0%

 Sul - 45,8%

 Centro-Oeste - 44,9%
Total - 49,4%

Percentual de discentes que pensaram em abandonar o curso, segundo motivo - 2018
 Assédio, bullyng, perseguição, discriminação ou preconceito - 4,8%

 Problemas familiares - 16,0%
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 Insatisfação com a qualidade do curso - 18,4%

 Incompatibilidade com o curso - 18,8%

 Dificuldades de relacionamento no curso - 19,1%

 Pelo campo profissional - 19,6%

 Problemas de saúde (Físico / mental) - 21,2%

 Dificuldade de conciliar trabalho e estudo - 23,6%

 Nível de exigência (Carga de trabalho acadêmico) - 29,7%

 Dificuldades financeiras - 32,7%

*por Luciano Abreu, da Rede Amazônica.

 Insatisfação com a qualidade do curso - 18,4%

 Incompatibilidade com o curso - 18,8%

 Dificuldades de relacionamento no curso - 19,1%

 Pelo campo profissional - 19,6%

 Problemas de saúde (Físico / mental) - 21,2%

 Dificuldade de conciliar trabalho e estudo - 23,6%

 Nível de exigência (Carga de trabalho acadêmico) - 29,7%

 Dificuldades financeiras - 32,7%

*por Luciano Abreu, da Rede Amazônica.

 Insatisfação com a qualidade do curso - 18,4%

 Incompatibilidade com o curso - 18,8%

 Dificuldades de relacionamento no curso - 19,1%

 Pelo campo profissional - 19,6%

 Problemas de saúde (Físico / mental) - 21,2%

 Dificuldade de conciliar trabalho e estudo - 23,6%

 Nível de exigência (Carga de trabalho acadêmico) - 29,7%

 Dificuldades financeiras - 32,7%

*por Luciano Abreu, da Rede Amazônica.



Periódico: BNC Amazonas Data: 20/05/2019
Publicação: 18/05/2019

Referência da Matéria: Cortes na Ufam são direcionados ao funcionamento da
instituição x Com foto Sem foto

Caderno/Página/Coluna Enfoque Natureza Tipo:

https://bncamazonas.com.br/poder/cortes-ufam-
direcionados-funcionamento/

Positivo X Espontânea x Matéria Nota

X Negativo Provocada Artigo Classificados

Neutro Outro

Cortes na Ufam são direcionados ao funcionamento da instituição

05:00 18 de maio de 2019

Por Iram Alfaia, de Brasília

Na mesma linha de todas as universidades brasileiras, o corte de verbas no orçamento da Universidade
Federal do Amazonas (Ufam) foi feito nos gastos discricionários, ou seja, os que mantêm em
funcionamento a instituição como a compra de equipamentos, pagamento de água, luz, bolsas
acadêmicas e de funcionários terceirizados.

Dos R$ 145,4 milhões destinados para essas atividades, o Ministério da Educação (MEC) bloqueou R$
36,8 milhões.

Os gatos obrigatórios de R$ 512,4 milhões, usados para pagar salários dos servidores e aposentados,
foram preservados.

Dos R$ 4,6 milhões destinados pelos parlamentares da bancada do Amazonas, por meio das emendas
individuais ao Orçamento da União deste ano, R$ 350 mil também foram bloqueados.

As emendas dos parlamentares são todas direcionadas para as áreas de investimento e custeio da
Ufam, sobretudo nos projetos das unidades do interior do estado.

Os dados são do Painel de Cortes divulgados pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes). A pesquisa é feita com base no Sistema de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAF).

Interior prejudicado

O painel mostra que 32.083 estudantes, 6.516 vagas, 2.656 mestrandos e doutorandos, 109 cursos e
seis unidades da Ufam no interior estão prejudicadas com os cortes feitos pelo governo federal.
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Em entrevista à Agência Brasil, o presidente da Andifes, Reinaldo Centoducatte, diz que os recursos são
usados principalmente para o pagamento de energia elétrica e vigilância, que comprometem a maior
parte dessas despesas. Além disso, são usados para pagar serviços de limpeza, manutenção predial e
de equipamentos, conta de luz e telefone.

Segundo ele, as universidades hoje operam no limite dessas contas. “Os contratos que a universidades
têm hoje em execução são necessários para o funcionamento. Dificilmente vai ter possibilidade de
redução desses contratos”.

Para reverter a situação, o presidente da Andifes diz que a entidade vai apresentar um detalhamento das
contas ao MEC. “Estamos trabalhando na perspectiva de que vamos convencer o governo federal da
necessidade da liberação de 100% do orçamento de custeio das universidades, para que elas fechem o
ano de 2019”.
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Fernando Haddad comandará ato em defesa da Ufam em Manaus

07:17 17 de maio de 2019

Por Neuton Corrêa, da Redação

De olho no desgaste do presidente Jair Bolsonaro (PSL) entre professores e estudantes por causa do
congelamento de verbas das universidades públicas, o ex-presidenciável petista Fernando Haddad
comandará manifestação em defesa da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A instituição teve R$ 38 milhões contingenciados pelo Ministério da Educação.

O ato ocorrerá na próxima quinta-feira, dia 23, às 16h, no Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL),
sede dos cursos de Filosofia e Sociologia, atacados pelo atual governo.

A agenda é parte da programação do início da “Caravana Lula livre” pelo Norte.

Essa programa começa às 6h, com visita à fábrica da Moto Honda, no Distrito Industrial da ZFM,
deslocamento ao encontro das águas e encontro com movimentos sociais do Amazonas.
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MPF abre inquérito para apurar efeitos do bloqueio de verbas no Ifam e na Ufam
Campi em Benjamin Constant e Tabatinga vão ter 15 dias para apresentar informações. Órgão
questionou ministérios da Educação e da Economia sobre o bloqueio nas verbas
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PORTAL A CRÍTICA 17/05/2019 ÀS 18:45

O Ministério Público Federal do Amazonas (MPF) instaurou inquérito civil para apurar os efeitos do
bloqueio de verbas de Educação no Instituto Federal do Amazonas (Ifam) de Tabatinga, e da
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), campus de Benjamin Constant. Em portaria publicada nesta
semana, o órgão pede esclarecimentos ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério da Economia
sobre a medida.

A portaria foi assinada pelo procurador José Gladston Viana Correia. Nas considerações, Correia pontua
que “a extinção generalizada de cargos e funções comissionadas pode atingir postos essenciais da
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administração” e que “tal comprometimento administrativo fatalmente ocasionará danos ao direito à
educação dos atuais e futuros alunos da instituição”.

A Ufam teve R$ 38 milhões do orçamento bloqueados após o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, ter anunciado no início do mês, o contingenciamento de 30% nas verbas de todas as
universidades e institutos federais brasileiros em um total de R$ 7,4 bilhões em cortes. Com a medida, o
Ifam teve R$ 26,6 milhões do orçamento bloqueados.

Tanto a Ufam quanto o Ifam vão ter 15 dias para apresentar diversas informações, entre elas a possível
extinção de cargos, quais funções seriam afetadas, além de mostrar se a eliminação atingiria
negativamente as atividades nos dois locais. O MPF acrescenta o pedido de esclarecimentos se projetos
de ensino, pesquisa e extensão serão atingidos pelo bloqueio.

O MPF determina, ainda, a expedição de um ofício para o MEC indagando as razões que levaram ao
corte no orçamento do Ifam e da Ufam, e se foi realizado um estudo de impacto na qualidade e
continuidade da prestação do ensino superior.

Outro ofício deve ser encaminhado ao Ministério da Economia, para que sejam apresentados, no prazo
de 15 dias, os resultados do estudo sobre os cargos em comissão e funções de confiança do Poder
Executivo Federal.
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Diante dos atuais ataques ao ensino superior público, um apoio maciço dos parlamentares da bancada
federal do Amazonas às universidades públicas seria mais do que natural. Afinal, dentre os oito
deputados federais e três senadores pelo Amazonas, apenas Silas Câmara e Bosco Saraiva obtiveram
seus diplomas de ensino superior em instituições privadas. Todos os demais são egressos de
universidades públicas, a maioria, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).
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Assembleia debate a exportação de peixes ornamentais no Amazonas
18 de maio de 2019
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Em 1990, o Amazonas exportava mais de 40 milhões de peixes ornamentais, comércio que gerava 16
mil trabalhadores diretos e indiretos e entre 3 e 4 milhões de dólares em exportação. Em 2018, a
exportação caiu para menos de 3,2 milhões de peixes, o setor empregava menos de mil trabalhadores e
o valor da exportação caiu para um pouco mais de 1 milhão de dólares.

Os dados foram mostrados pelo engenheiro de pesca da Secretaria de Produção Rural (Sepror), Radson
Alves, em reunião realizada na manhã da última quinta-feira (16), na Assembleia Legislativa do
Amazonas (Aleam). O deputado Delegado Péricles (PSL) esteve na reunião e declarou que seu mandato
está a disposição de todos os presentes.

O secretário executivo adjunto de Pesca de Aquicultura do Amazonas (Sepa-AM), Leocy Cutrim dos
Santos Filho, foi o responsável por reunir empresários e representantes de entidades como o Instituto
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Nacional de Pesquisas (Inpa), Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Batalhão Ambiental e
exportadores de peixe ornamental.

Ao final do encontro que durou cerca de quatro horas, foi decidido que no dia 10 de junho, haverá uma
Audiência Pública em Barcelos (a 399 km de Manaus) e outra no dia 17 do mesmo mês, na Aleam. Um
workshop será realizado em Manaus, no mês novembro, em local a ser definido.

Lista proibida

“O motivo principal desta reunião é trazer discussão sobre uma cadeia produtiva que estava um pouco
esquecida. Já tivemos uma primeira reunião na Secretaria de Pesca, com as empresas e houve várias
demandas. Aqui estavam órgãos da pesquisa, da fiscalização, empresas que exportam o peixe
ornamental e secretaria como a do planejamento, para que pudéssemos ter uma agenda positiva, ouvir
todos e sair com alguns encaminhamentos”, explicou o secretário, que também anunciou para o mês de
outubro a volta da Feira Agropecuária.

Durante a reunião, empresários se queixaram da concorrência com os vizinhos Colômbia e Peru, que
têm leis mais flexíveis sobre a reprodução em cativeiro e defenderam que novas outras espécies fossem
permitidas para exportação. Do contrário, o mercado, que ainda é rentável, pode fechar no Amazonas.

Algumas reclamações de empresários têm a concordância do secretário. “Aqui no Amazonas tem
poucos voos que disponibilizam espaço para o peixe ornamental, poucos funcionários para fazer
fiscalização. Então você perde recursos, investimentos, divisas. Precisamos ter uma lista do que pode e
do que nãopode exportar. Uma lista negativa seria o defeso do peixe ornamental”, afirma.

Um dos que se manifestaram na reunião foi o professor do Inpa, Janseon Zuanon. Segundo ele, são
2.500 espécies de peixe no Amazonas, podendo chegar a 4 mil. Ele também propõe uma lista, para
determinar quais poderão ser exportados ou não.
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Exposição fotográfica do Cemej11 retrata os diversos olhares sobre a Amazônia
18 de maio de 2019

Apresentar os diversos olhares que retratam a riqueza da cultura, da fauna e da flora da Amazônia é um
dos objetivos da exposição “Fragmentos Amazônicos”, da fotógrafa Eliude Santana. A inauguração da
mostra, organizada pelo Centro de Memória da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Cemej11), foi
realizada na manhã de segunda-feira (13/05), no hall do anexo administrativo do Tribunal Regional do
Trabalho da 11ª Região – AM/RR (TRT11), na rua Tefé, 930, Praça 14 de Janeiro.

A exposição foi aberta pelo presidente do TRT11, desembargador Lairto José Veloso, que falou da
relevância da exposição e das atividades que o Cemej11 vem desenvolvendo para a preservação da
memória institucional do Tribunal.

Em seguida, a diretora do Centro de Memória, desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque,
saudou a fotógrafa Eliúde Santana e também falou sobre a atuação do Cemej11 no incentivo e na
divulgação de exposições de arte. “Sempre estamos com as portas abertas para receber exposições
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fotográficas como esta. Já apresentamos inúmeras exposições de pinturas, obras de arte, sempre no
propósito de contribuir para o fomento da arte e da cultura”, ressaltou.

A mostra reúne 32 peças que retratam os diversos olhares sobre a região. Conforme explica a fotógrafa
Eliúde Santana, o tema ‘Fragmentos da Amazônia’ é de incomensurável abrangência, em razão da
imensidão das expressões regionais da nossa cultura. “As fotografias aqui expostas são mais que meras
reproduções da vida, é a escrita da luz que transforma a vida em arte, em memórias e lembranças. A
fotografia é a minha forma de construir e compartilhar com todos e transformar a vida e o meu mundo”.

A exposição faz parte da programação do Cemej11 na 17ª Semana Nacional de Museus, que acontece
no período de 13 a 19 de maio de 2019, e que tem como tema “Museus como núcleos culturais e o
futuro das tradições”.

Além da exposição fotográfica “Fragmentos da Amazônia”, o Cemej11 também promove a exposição
“Trabalho Inseguro”, do fotógrafo Koynov Romen, no Centro Cultural Aníbal Beça, no período de 9 de
maio a 7 de junho de 2019. O Centro de Memória também programou, em parceria com a Universidade
Federal do Amazonas, a realização de Sessões Coordenadas e Mesa Redonda com alunos dos cursos
de História, no dia 16 de maio.

Serviço

Exposição “Fragmentos Amazônicos”

Período: 13 de maio a 7 de junho de 2019

Local: hall do prédio administrativo do TRT11

Endereço: Av. Tefé, 930, Praça 14 de Janeiro
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As histórias por trás das 14 imagens feitas em universidades brasileiras
AFP Brasil Publicado Sexta-feira 17 Maio 2019 às 09:51

Desde que o Ministério da Educação (MEC) anunciou em 30 de abril de 2019 um bloqueio de parte
do orçamento das universidades federais, publicações viralizaram nas redes sociais
classificando como “balbúrdia” imagens de jovens nus ou seminus em faculdades públicas
brasileiras. A equipe de checagem da AFP identificou o contexto original e onde 14 dessas fotos
foram tiradas.

“Aí está uma pequena amostra da BALBÚRDIA que acontece sob os olhares omissos e permissivos da
Administração. Temos que ter em mente que esses arruaceiros seguram as vagas GRATUITAS por 10,
12, 15 anos, de um curso que duraria 4, se eles estivessem aí ESTUDANDO e que quem paga toda
essa ‘zona’ somos nós”, diz a descrição de uma das postagens, que reúne 14 imagens, compartilhada
quase 4 mil vezes desde 2 de maio de 2019.

O termo “balbúrdia” utilizado na publicação faz referência a uma fala do ministro da Educação, Abraham
Weintraub. Em 30 de abril, Weintraub disse em entrevista que o governo iria bloquear recursos de
universidades que estivessem “fazendo balbúrdia”, afetando inicialmente os repasses a três instituições.
Pouco depois, o MEC anunciou uma retenção de 30% do orçamento discricionário de todas as
universidades federais brasileiras.

Através de recursos como busca reversa e comparação de imagens, a equipe de checagem da AFP
investigou e resumiu a história por trás de cada uma das 14 fotos compartilhadas na publicação em
questão.

Universidade de Brasília (UnB)
Das 14 imagens vistas na postagem, a metade corresponde à Universidade de Brasília. Das sete, seis
estão relacionadas a um caso ocorrido em 2009.
Tiradas em novembro de 2009, as fotografias de 1 a 6 mostram um protesto feito na UnB em repúdio ao
caso ocorrido na Universidade Bandeirante (Uniban), em São Paulo, quando a estudante Geisy Arrudafoi
perseguida após ir à aula trajando um vestido curto.
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Captura de tela das imagens contidas na publicação viralizada no Facebook feita em 16 de maio de 2019
mostra estudantes na Universidade de Brasília

As fotos 1, 2 e 3 mostram parte da manifestação realizada na sala da reitoria da UnB. A foto 1, de 11 de
novembro de 2009, foi tirada originalmente pelo fotógrafo Lula Marques para a agência de notícias do
Grupo Folha, Folhapress.
Já a imagem 2 aparece em uma reportagem sobre o protesto em apoio a Geisy, com crédito ao fotógrafo
Sergio Dutti. Procurado pela equipe de checagem da AFP, ele confirmou por e-mail que tirou as
fotografias 2 e 3.
A foto 4 é, na verdade, uma captura de tela de um vídeo feito também esse dia, durante a mesma
manifestação. Na gravação, uma jovem ruiva com um megafone pede “uma posição oficial sobre o caso
ocorrido na Uniban”. A mesma mulher aparece nas imagens 5 e 6, que podem ser encontradas em
uma publicação feita em 12 de novembro de 2009 em um blog.

Captura de tela das imagens contidas na publicação viralizada no Facebook feita em 16 de maio de 2019
mostra outro momento do mesmo protesto na Universidade de Brasília.

A foto 7 foi tirada na UnB em 6 de outubro de 2014. Um jovem que andava seminu no campus da
instituição foi abordado por seguranças. Em reação ao que foi visto pelos estudantes como um
cerceamento de uma performance artística, um grupo de pessoas ficou sem roupa por alguns minutos
em protesto, como se pode observar aos 14 segundosdeste vídeo.
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Captura de tela de imagem contida na publicação viralizada no Facebook feita em 15 de maio de 2019
mostra o protesto ocorrido na Universidade de Brasília em 2014

Universidade Federal do Amazonas (Ufam)

Combinação de fotos feita em 10 de maio de 2019 a partir da captura de tela de imagens contidas na
publicação viralizada no Facebook mostra alunos na Universidade Federal do Amazonas em 2012.

As fotografias 8 e 9 têm data de março de 2012 e foram feitas na Universidade Federal do Amazonas,
durante um projeto de acolhimento de novos alunos do curso de Artes Plásticas da instituição.
A imagem 8 tem seu primeiro registro encontrado pela AFP no site G1, e com o crédito a Rayssa
Almeida, da TV Amazonas. Segundo um texto publicado pelo site Yahoo, a chefe do Departamento de
Artes da Ufam, Denize Piccolotto, indicou que não se tratava de um nu artístico porque os alunos
usavam um tapa-sexo e estavam com o corpo pintado. A foto 9 pôde ser vista em um blog, que citou o
mesmo evento.

Combinação de fotos feita em 10 de maio de 2019 a partir da captura de tela de imagens contidas na
publicação viralizada no Facebook mostra, na verdade. um experimento performático

Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
As imagens 10 e 11 são capturas de tela de um vídeo feito na Universidade do Estado do Amazonas
(UEA). Em 8 de junho de 2018, o Centro Acadêmico de Teatro da UEA publicou no Facebook um
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Combinação de fotos feita em 10 de maio de 2019 a partir da captura de tela de imagens contidas na
publicação viralizada no Facebook mostra alunos na Universidade Federal do Amazonas em 2012.

As fotografias 8 e 9 têm data de março de 2012 e foram feitas na Universidade Federal do Amazonas,
durante um projeto de acolhimento de novos alunos do curso de Artes Plásticas da instituição.
A imagem 8 tem seu primeiro registro encontrado pela AFP no site G1, e com o crédito a Rayssa
Almeida, da TV Amazonas. Segundo um texto publicado pelo site Yahoo, a chefe do Departamento de
Artes da Ufam, Denize Piccolotto, indicou que não se tratava de um nu artístico porque os alunos
usavam um tapa-sexo e estavam com o corpo pintado. A foto 9 pôde ser vista em um blog, que citou o
mesmo evento.
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esclarecimento sobre o caso, afirmando que a gravação mostra um experimento performático realizado
por alunos sob supervisão de docentes e administrativos da unidade em 2015. O Centro ainda frisou que
as imagens foram “descontextualizadas de forma sensacionalista” nas redes sociais.

Captura de tela feita em 13 de maio de 2019 de imagem contida na publicação viralizada no Facebook
mostra um protesto na Universidade Federal de Pelotas

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
A foto 12 aparece em um artigopublicado em 30 de outubro de 2015 sobre um protesto realizado na
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Em 29 de outubro, a instituição publicou uma notaexplicando
que a manifestação foi motivada pela descoberta de um grupo de WhatsApp para compartilhamento de
conteúdo machista entre alunos e professores do curso de História da universidade.

Captura de tela feita em 10 de maio de 2019 a partir da publicação viralizada no Facebook mostra aluno
durante uma aula de Arte Contemporânea na Universidade Federal de Goiás

Universidade Federal de Goiás (UFG)
A foto 13 foi tirada no 13 de setembro de 2017 na Universidade Federal de Goiás, durante uma aula de
Arte Contemporânea, segundo a imprensa local. Em entrevista, o professor Juliano Ribeiro Moraes
explicou que o aluno tirou a roupa durante um questionamento sobre o que seria ou não arte.
Posteriormente, o estudante que aparece na foto, Auro Sérgio, disseque ficou chateado com a
repercussão da imagem.
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Captura de tela feita em 10 de maio de 2019 a partir da publicação viralizada no Facebook mostra alunos
durante uma performance sobre o Holocausto

Universidade Estadual de Londrina (UEL)
A imagem 14 aparece em uma reportagem sobre um trabalho de Filosofia realizado em fevereiro de
2016 na Universidade Estadual de Londrina (PR). Em uma publicação no Facebook, o professor que
comandou a performance, Aguinaldo Moreira, explicou que o propósito era representar um campo de
extermínio nazista. “Uma fila de corpos prestes a alimentar incineradores- era assim em Auschwitz”,
escreveu em sua conta pessoal.
Em resumo, todas as fotografias presentes na publicação foram realmente feitas em universidades
públicas brasileiras, mas a postagem omite seu contexto original, classificando-as simplesmente como
exemplos de “balbúrdia” e “zona”. Originalmente, as imagens mostram diversas manifestações e
performances artísticas.
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Pesquisa aponta mais de 80% dos alunos da Ufam em vulnerabilidade socioeconômica
Coletados em 2018 em todas as universidades do país, os dados indicam a região Norte como a que
mais apresentou estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica

FOTO: ARQUIVO/AC

IZABEL GUEDES 18/05/2019 ÀS 09:02
Uma pesquisa divulgada nessa sexta-feira (17) pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) apontou
que mais de 80% dos alunos da instituição estão em vulnerabilidade socioeconômica. Os dados,
coletados em 2018, fazem parte de um levantamento feito pela Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). No geral, o estudo apontou a região Norte como a
que mais apresentou estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A representante do Departamento de Assistência Estudantil da Ufam, Mônica Barbosa, explicou em
coletiva de imprensa na tarde de ontem que o estudo foi realizado nos meses de fevereiro e junho de
2018 em todas as universidades federais do País. Ela disse que os dados são importantes, pois se
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convertem em instrumento norteador da gestão das políticas de assistência estudantil, algo fundamental
para a permanência do aluno nessa situação na universidade.

“Hoje a região Norte está com mais de 80 de estudantes socioeconomicamente vulneráveis, que
recebem uma renda per capta familiar de até um salário mínimo e meio. Sendo que quando nos vamos
indicar a renda média recebida por esse estudante na região Norte, e especificamente no Amazonas,
esse dado fica a menos de um salário mínimo em determinados locais do Estado”, explicou Mônica
Barbosa.

O contexto
Os dados, segundo ela, vieram em um bom momento e podem servir de base para mostrar como as
verbas públicas são importantes para essa parcela de alunos, principalmente os que fazem parte do
Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). “Esses alunos precisam de maiores investimentos por
parte do governo federal, na política de assistência estudantil. Essa pesquisa vem em um momento
importante. A região Norte foi a mais afetada pelo bloqueio orçamentário do governo federal, com mais
de 33%de corte. Oficialmente o Ministério da Educação garante que os recursos desse plano não serão
contingenciados. Mas temos que fazer uma leitura desse cenário, onde a Ufam teve mais de 38 milhões
de recursos cortados, o que vai afetar indiretamente quem faz parte desse programa”, afirmou Mônica.

A pesquisa do Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades
Federais mostrou também que boa parte dos alunos da instituição veio do ensino público com uma renda
de menos de um salário mínimo (em torno de R$ 884,24). Em todo o Brasil, o levantamento feito com
aproximadamente 35,34% dos estudantes revelou que 64,7% deles estudaram integralmente em escolas
públicas de ensino médio, enquanto 35,3% vieram do ensino particular.

A situação das outras regiões
Essa foi a quinta edição do Mapa da Vulnerabilidade Socioeconômica, feita pela Andifes. No último
levantamento, feito há quatro anos, o Nordeste teve o maior índice de vulnerabilidade socioeconômica
entre os graduandos de instituições públicas participantes.

Hoje, o cenário é diferente: 81,9% dos universitários nortistas têm renda per capita média de 884,24
reais, contra 78,3% de nordestinos com renda familiar per capita menor que um salário mínimo e meio.
Nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, o percentual de universitários nessa situação gira em torno de
60%. Em todo o País, 70,2% dos alunos frequentes, são de famílias com renda média de um salário
mínimo e meio.
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Linhão de Tucuruí: Braga anuncia a construção da subestação de Itacoatiara

O alvará para o início da obra já foi liberado pela prefeitura do município, e a conclusão do serviço está
prevista para 2020

Jucélio Paiva / redacao@diarioam.com.br
Publicado em 18 de maio de 2019 às 16:20

Manaus – O senador Eduardo Braga (MDB) anunciou neste sábado (18) a construção de uma subestação
da linha de transmissão que vai interligar o município de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus)
ao linhão de Tucuruí. O alvará para o início da obra já foi liberado pela prefeitura do município, e a conclusão
do serviço está prevista para 2020.

A subestação de Itacoatiara ficará localizada na estrada do aeroporto da cidade, e possuirá uma área de
380,53 metros quadrados. O alvará para liberação da obra foi assinado no dia 9 de maio.

O anúncio foi feito durante um encontro com jornalistas do Amazonas, na tarde deste sábado, no bairro
Tarumã, zona oeste da capital.

O senador Eduardo Braga durante encontro com jornalistas do Amazonas (Foto: Cristiano Ximenes/GDC)
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Publicado em 18 de maio de 2019 às 16:20

Manaus – O senador Eduardo Braga (MDB) anunciou neste sábado (18) a construção de uma subestação
da linha de transmissão que vai interligar o município de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus)
ao linhão de Tucuruí. O alvará para o início da obra já foi liberado pela prefeitura do município, e a conclusão
do serviço está prevista para 2020.

A subestação de Itacoatiara ficará localizada na estrada do aeroporto da cidade, e possuirá uma área de
380,53 metros quadrados. O alvará para liberação da obra foi assinado no dia 9 de maio.

O anúncio foi feito durante um encontro com jornalistas do Amazonas, na tarde deste sábado, no bairro
Tarumã, zona oeste da capital.

O senador Eduardo Braga durante encontro com jornalistas do Amazonas (Foto: Cristiano Ximenes/GDC)
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Na sexta-feira (17), o senador concedeu uma entrevista à RÁDIO DIÁRIO FM 95,7, do GRUPO DIÁRIO
DE COMUNICAÇÃO (GDC), onde criticou alguns decretos do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o de
contingenciamento da Educação, que vai prejudicar o orçamento da Universidade Federal do Amazonas
(Ufam) e o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), no qual R$ 38 milhões foram contingenciados da Ufam e
outros R$ 27 milhões do Ifam.

“Segundo representantes do Ifam, a partir de agosto não haveria recursos para tocar alguns campus,
principalmente no interior do Estado, e outros aqui da capital. Portanto a situação é gravíssima”, comentou
Braga.
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Seis representantes de projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), sendo professor
e alunos compõem o Projeto ‘Cuidando de feridas de pacientes com pés diabéticos’ atuam junto a pacientes
em um método de tratamento que utiliza a aplicação de laser terapêutico de baixa intensidade em Coari.
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UFAM: inscrições para o PSI 2019 terminam hoje

NOTÍCIAS

Estudantes têm até as 17h para se inscreverem. Universidade está oferecendo mais de mil vagas em
diversos cursos.Por Giullya Franco

Termina nesta segunda-feira, 20 de maio, às 17h, o período para as inscrições no Processo Seletivo
para o Interior (PSI) 2019 da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A taxa é de R$ 95.

Faça sua inscrição no PSI/2019 da UFAM

Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa, entre os dias 15 e 16 de abril, já podem conferir
o resultado do pedido. A inscrição também deve ser realizada por quem obteve o benefício.

Vestibular
O processo seletivo será realizado nos dias 16 e 17 de junho nas cidades de Benjamin Constant, Coari,
Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Os candidatos terão que responder 120 questões objetivas e produzir
uma redação. A avaliação será dividida da seguinte forma:

 Primeiro dia (16/06 – 8h15 às 13h15): 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Língua
Portuguesa, 5 de Literatura Brasileira, 5 de Língua Estrangeira, 15 de Matemática e 15 de
História; uma prova de redação;

 Segundo dia (17/06 – 8h15 às 12h15): 60 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Geografia,
15 de Biologia, 15 de Física e 15 de Química.
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De acordo com o cronograma os locais de prova serão informados no dia 4 de junho. O gabarito
preliminar das provas deve ser divulgado no dia 17 de junho e o gabarito definitivo no dia 25. Já o
resultado final do processo seletivo será publicado a partir do dia 11 de julho.

Vagas

A UFAM está oferecendo 1.057 vagas em cursos nos os campus de Benjamin Constant, Coari, Humaitá,
Itacoatiara e Parintins. As vagas são destinadas às modalidades de ampla concorrência e reserva de
vagas para os candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, estudantes de escolas públicas e
pessoas com deficiências.

Para mais informações acesse o Site da Comvest/UFAM ou consulte o edital.
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Corte na Educação pode paralisar atividades do Ifam a partir de agosto
19 de maio de 2019 em Dia a Dia.

Atividades do Ifam poderão ser paralisadas em agosto caso dinheiro não seja liberado (Foto: Divulgação)

Da Redação

MANAUS – O contingenciamento de verbas em 30% na Ciência e Educação pelo Governo Federal pode
paralisar as atividades do Ifam (Instituto Federal de Educação do Amazonas) a partir de agosto deste
ano e afetar outras instituições federais no Amazonas.

A informação foi dada em reunião de gestores do Ifam, da Ufam (Universidade Federal do Amazonas),
do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) com o senador Eduardo Braga(MDB) na última
sexta-feira, 17, e compartilhada pelo senador em encontro com jornalistas no sábado, 18.

“[A situação do Ifam] preocupa. O encontro foi para tratar da questão do contingenciamento dos recursos
pelo MEC. Ouvimos do Ifam que o corte foi dramático, ao ponto de que o Ifam pode ter suas atividades
comprometidas a partir do mês agosto”, afirmou o senador.

Segundo Braga, a Ufam também teve “um corte muito acentuado”. De acordo com o reitor Sylvio Puga, a
universidade terá R$ 38 milhões a menos para funcionar em 2019. O dinheiro seria usado para
pagamento de água, luz e empresas que prestam serviços terceirizados.
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Braga avalia que a medida do governo Bolsonaro “trata desiguais de forma igual”, o que resulta em
injustiça. O senador afirmou que fez apelo ao MEC (Ministério da Educação) para rever a retenção de
repasse às instituições amazonenses e propôs o “contingenciamento seletivo”.

“O que eu tenho feito é um apelo ao ministério da Educação, ao presidente da República, de que com
grandeza e humildade a gente possa rever esse contingenciamento linear e que a gente faça um
contingenciamento seletivo para que não inviabilize instituições como a Ufam e o Ifam no Amazonas”,
afirmou os senador.

O senador afirmou que espera que “o governo brasileiro tenha aprendido com o que aconteceu de 2013
para cá” e tenha grandeza, humildade e coragem para rever posições.

“Eu espero que o governo brasileiro tenha, com relação ao contingenciamento da educação, a grandeza
e sensibilidade de poder rever a sua posição, não para deixar de fazer o contingenciamento, mas fazê-lo
de forma seletiva, sem inviabilizar as instituições tão importantes como é o caso da Ufam e o Ifam no
Amazonas”, disse Eduardo Braga.

Refinaria em perigo
Outro tema abordado com preocupação pelo senador Eduardo Braga no encontro com jornalistas foi o
futuro da Refinaria de Manaus, a Reman. Ele afirma que há uma “desatualização tecnológica” que pode
levar ao fechamento da refinaria em dois anos.

“A Reman está praticamente sem condições de fazer refino. Vou dar um exemplo: óleo diesel S10 a
Reman não refina. Ou seja, todo óleo diesel S10 que é consumido no Estado do Amazonas vem de fora.

Portanto, se nós não fizemos inovação imediata em defesa da Reman, em defesa da refinaria, em dois
anos eu acho que nós não vamos ter mais a refinaria”, afirmou Braga.

Braga lembrou que as distribuidoras Atem e Equador estão importando gasolina e diesel de refinarias
dos Estados Unidos e outros países, o que contribui para aumentar o desinteresse da Petrobras em
investir na Reman.
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Reman não refina. Ou seja, todo óleo diesel S10 que é consumido no Estado do Amazonas vem de fora.

Portanto, se nós não fizemos inovação imediata em defesa da Reman, em defesa da refinaria, em dois
anos eu acho que nós não vamos ter mais a refinaria”, afirmou Braga.

Braga lembrou que as distribuidoras Atem e Equador estão importando gasolina e diesel de refinarias
dos Estados Unidos e outros países, o que contribui para aumentar o desinteresse da Petrobras em
investir na Reman.
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Cine Vídeo Tarumã, em Manaus, exibe filmes sobre homofobia e questões de gênero; veja
programação
Sessões são gratuitas e iniciam às 12h30 no auditório Rio Negro
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19/05/2019 09h32 Atualizado há um dia

Cena do filme 'Boy Erased' — Foto: Divulgação

Entre os dias 20 e 24 de maio, o Cine Vídeo Tarumã, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), vai
apresentar um olhar crítico sobre a questão de gênero na sociedade. Os filmes exibidos serão “Boy
Erased”, “O Mau Exemplo de Cameron Post” e “Girl”.

As sessões são gratuitas e iniciam às 12h30 no auditório Rio Negro, localizado no hall do Instituto de
Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (Ifchs), setor Norte da Ufam.

A primeira sessão será com “Boy Erased”, na segunda-feira, 20. Escrito, dirigido e estrelado por Joel
Edgerton, o longa também conta no elenco com Lucas Hedges, Nicole Kidman e Russel Crowe. “Boy
Erased” recebeu duas indicações no Globo de Ouro nas categorias de Melhor Ator em Drama, para
Hedges, e Melhor Música Original. O longa conta a história de Garrard, filho de um pastor em um cidade
conservadora do sul dos EUA. Por ser gay, sua família decide se afastar dele, mas dão a opção de evitar
isso, caso Garrard entre para um acampamento de conversão voltado a “curar” pessoas como ele.

Na quarta-feira, 22, é a vez de exibir “O Mau Exemplo de Cameron Post” de Desiree Akhavan. Segundo
longa da carreira da diretora, ela já realizou diversos trabalhos dentro da temática lésbica e bissexual. O
filme conta no elenco com as atrizes Chloë Grace Moretz e Sasha Lane e recebeu o prêmio de Melhor
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Filme no Festival de Sundance de 2018. A história do filme envolve a vida de Cameron Post quando
seus familiares descobrem que ela é lésbica e a mandam para um centro religioso de “terapia”.

A programação encerra na sexta-feira, 24, com o filme belga “Girl”. Dirigido pelo estreante Lukas Dhont,
o longa foi lançado em 2018 no Festival de Cannes, onde recebeu diversos prêmios, incluindo a Câmera
de Ouro, dedicada a novos diretores, e a Palma Queer. Em “Girl”, o espectador acompanha a rotina de
Lara. Ela é uma bailarina que deve se ajustar aos treinamentos de sua nova companhia de dança ao
mesmo tempo em que lida com o fato de ter nascido no corpo de um homem.

Filme no Festival de Sundance de 2018. A história do filme envolve a vida de Cameron Post quando
seus familiares descobrem que ela é lésbica e a mandam para um centro religioso de “terapia”.
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mesmo tempo em que lida com o fato de ter nascido no corpo de um homem.
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de Ouro, dedicada a novos diretores, e a Palma Queer. Em “Girl”, o espectador acompanha a rotina de
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mesmo tempo em que lida com o fato de ter nascido no corpo de um homem.
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LULA LIVRE

Caravana Lula Livre traz Fernando Haddad a Manaus na quinta

Fernando Haddad cumprirá uma série de agendas em Manaus. Na sexta-feira seguirá para Belém, no

Pará.
EM TEMPO* 19 de maio de 2019 - 18:18

Vice-presidente Nacional do PT vem ao Norte do país em prol do 'Lula Livre. | Foto: Divulgação

Manaus - A Caravana Lula Livre com Fernando Haddad, em sua terceira edição, está percorrendo o
Norte do Brasil, passando pelos estados do Amazonas e do Pará, e chega a Manaus, na quinta-feira
(23). Na capital amazonense, os petistas cumprirão uma série de agendas, dentre as quais, discussão
sobre a Zona Franca de Manaus, diálogo sobre a Amazônia, encontro com movimentos sociais e ato
contra a reforma da previdência e defesa da universidade federal.

O vice-presidente Nacional do PT e coordenador da caravana, Marcio Macedo, reforçou os três eixos
centrais discutidos pela mobilização: “A Caravana continua a lutar pela liberdade do ex-presidente Lula,
preso injustamente, e para provar sua inocência; contra a reforma da Previdência e em defesa da
educação e das universidades públicas, combatendo os cortes de recursos feitos pelo governo de Jair
Bolsonaro”.
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Macedo ressaltou a importância de debater com a população outras questões que envolvem os estados
do Norte do país, como a economia da região: “Nós vamos fazer uma visita a Moto Honda na zona
Franca de Manaus. Lá vamos ter um diálogo sobre o papel da zona Franca na economia, os incentivos e
investimentos que o governo Lula fez, gerando empregos e o desenvolvimento do mercado interno.”

Meio Ambiente
De acordo com a assessoria, a Caravana também vai dialogar com o povo sobre a questão ambiental.
“No trajeto que faremos de barco no encontro das águas do Rio Negro e Rio Solimões teremos
intelectuais, professores, ambientalistas que farão um diálogo sobre a Amazônia, sobre a tentativa do
Bolsonaro de incentivar o agronegócio em detrimento da preservação ambiental e conversar sobre os
riscos que corre a biodiversidade brasileira com essas políticas. Nosso patrimônio brasileiro precisa ser
preservado com politicas públicas eficientes e que hoje está claramente em risco”, afirmou o vice-
presidente do PT.

Educação
Sobre educação, Macedo reafirmou que a agenda inclui debates em universidades para lembrar o
legado deixado pelo governo do PT na educação durante o governo Lula e com Haddad como ministro e
para combater os cortes do governo Bolsonaro.
“Com o Lula na presidência foi o maior investimento da história do Brasil em educação. Foi o maior
projeto de expansão universitária, maior número de construção de campis universitários e institutos
federais e o fortalecimento de pesquisas e extensão com programas como o Ciências sem Fronteiras e o
Prouni.”

Confira a agenda da caravana no Amazonas:

Quinta-feira – 23/05 – Amazonas
07h: Visita a Moto Honda, diálogo sobre o papel da zona Franca de Manaus na economia
8:30h: Saída do Porto do Ceasa de barco para o encontro das águas com professores, intelectuais,
representantes indigenistas e ambientalistas. Diálogo sobre a Amazônia.
11h: Porto São Raimundo: Coletiva com a imprensa.
14h: Encontro com os movimentos sociais no sindicato dos metalúrgicos contra a reforma da
Previdência.
16h: Ato em defesa da educação na Universidade Federal do Amazonas – UFAM.

Sexta-feira – 24/05 – Pará
8h: Ato em defesa da educação superior na Amazônia, na Ufopa – Universidade do oeste do Pará na
cidade de Santarém.
16:30h: Ato em defesa da educação na Universidade Federal do Pará – UFPA na cidade de Belém.

Sábado – 25/05 – Pará
10h: Ato de encerramento da caravana em defesa da educação e contra a reforma da Previdência na
cidade de Concórdia.
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TEATRO REGIONAL

Tem produção teatral no Amazonas? Tem sim senhor!

O cenário do teatro no Amazonas e os desafios na produção da arte
BRUNA OLIVEIRA 19 de maio de 2019 - 08:22

Teatro local é referência nacional e internacional | Foto: Divulgação

Amazonas - Nomes como Rosa Malagueta, Taciano Soares, Ednelza Sahdo, Ana Oliveira e Francis
Madson são alguns dos grandes artistas que fazem a história no teatro do Amazonas. Embora às vezes
não reconhecidos, eles levam no peito o amor pela arte e fazem questão de expressar, para quem quer
que seja, porquê escolheram o teatro como estilo de vida e profissão.

Homens e mulheres que veem na arte a oportunidade de combater preconceitos, levar a reflexão,
representar a alma humana por intermédio da fala, gestos, sons ou o silêncio. As demonstrações
culturais espalham empatia, alegria, emoções e sempre uma mensagem final para o público.

Surgimento do teatro feito por amazonenses
O movimento teatral regional surge efetivamente na década de 60 com a criação dos primeiros grupos
amadores, sem orientação de federação ou associação. Mesmo com o Teatro Amazonas consolidado
desde 1896, não há registros de representações teatrais profissionais criadas por artistas locais antes
desta data.
As grande óperas e peças vinham de outros países. No período de grande fluxo de imigrantes na cidade,
as trupes europeias faziam a arte para os barões da borracha.
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O teatro Variedade Cômica é considerado um dos pioneiros na cidade de Manaus em termos de
produção que caracterizasse algo profissional. Porém, pesquisadores como Selda Vale e Mário Ypiranga
atribuem para os teatros Éden e Beneficente as primeiras manifestações na cidade.
Segundo historiadores, os jornais Correio de Manáos e Jornal do Rio Negro eram responsáveis pelas
críticas da atuação dos atores, folhetins dos lugares e apresentações, geralmente rígidos e respeitados
por todos.
Apesar de ainda tímido, o cenário atual do teatro amazonense é indicado constantemente para prêmios
no Brasil (Prêmio Brasil Musical). Os espetáculos de produção local ganham espaços nas Mostras de
teatro nacional e artistas do cenário amazonense são temas de livros com histórias de resistência e
representatividade da Região Norte.

O teatro Amazonas

Parecia loucura construir um teatro tão grandioso. | Foto: Divulgação

O projeto de construir um teatro de alvenaria na cidade, apresentado no ano de 1881 parecia loucura do
deputado A. J. Fernandes Júnior. As obras ficaram paralisadas por um período, foi então que o
governador Eduardo Ribeiro retomou a construção do majestoso Teatro Amazonas.
A grande cúpula colorida, e impossível de não ser notar, é uma das características do patrimônio
amazonense, com pelo menos 36 mil peças de cerâmicas esmaltadas e telhas vitrificadas vindas da
França.
Estilo renascentista, europeu e com todas as partes trazidas de diversos lugares do mundo, como Itália e
Escócia, o teatro é diferente que qualquer construção feita no Estado ou no país.
A primeira ópera a estrear no Amazonas foi La Gioconda, no dia 7 de janeiro de 1897 de Amilcar
Ponchielli, mesmo com a construção do teatro a finalizar, a estreia foi um sucesso.
Depois da "loucura" ser possível, ele passou a ser prestigiado por pessoas de diversos lugares do Brasil
e do mundo que passam por Manaus e não podem esquecer de tirar uma foto em frente ao grandioso
Teatro Amazonas.

Espaços que promovem cultura
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Os espaços promovem cursos, workshops e oficinas com incentivo à Cultura | Foto: Reprodução

Na cidade há espaços que disponibilizam palestras, workshops e oficinas que promovem a produção
cultural na cidade.
O Casarão de Ideias abre inscrições para atividades durante todo o ano para quem deseja aprender
sobre teatro, pintura, fotografia e dança, e disponibiliza seu espaço físico com cursos gratuitos.
O Centro Municipal de Arte e Educação (CEMAE) Antonio Nelson Neto é um dos espaços para o público
estudar teatro sem pagar nada por isso e o Sesc-AM abre anualmente cursos para atores na cidade.
O Ateliê 23 é um dos espaços privados que através de projeto promove oficinas, exposições e
espetáculos semanais abertos ao público.

Artistas amazonenses são destaques no Brasil e no mundo | Foto: Reprodução

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) têm
turmas com artistas atuantes na produção do teatro local e enviam para o cinema nacional e
internacional atores manauaras de grande talento.
O Em Tempo ouviu os artistas de Manaus e o secretário de cultura sobre as principais necessidades
para o "Espetáculo nunca acabar".

O teatro na cidade e seus artistas
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O teatro de rua cresce significamente no Amazonas | Foto: acervo pessoal

A Cacompanhia e o Projeto Roda na Praça são as companhias que trabalham nesse segmento de teatro
de rua e o ator amazonense Klindson Cruz fala da importância desses movimentos para a cultura
regional.
“Para falar do teatro de rua, precisamos falar do movimento em si. O teatro de rua surge da necessidade
de ir ao encontro do público, de manifestar-se e expressar a arte”
Historicamente, o teatro de rua surgiu contra a ditadura em busca da liberdade de expressão e os
movimentos ganharam força com o passar dos anos.
“A crescente produção de teatro de rua é visível no Brasil e em Manaus", relata o artista.
Outra possibilidade é ir onde o público está, levando manifestações culturais. Deixar o artista perto dos
seus telespectadores é o que movimenta a ideia.
“Com menos pessoas indo ao teatro, por diversos motivos, o artista vai aonde o público está. Muitas das
vezes, ele vai para as zonas periféricas onde há o descaso do poder público e projetos culturais é
escasso. A relação que o teatro de rua oferece é um estado de nirvana, da galera ver, contemplar e se
questionar".

As dificuldades na rua e no palco
Os artistas enfrentam problemas antes, durante e após os espetáculos, além do clima da região que
interfere no teatro ao ar livre. A dificuldade de acesso aos locais públicos para as apresentações são
apenas algumas das reclamações por parte dos artistas e produtores.

O teatro de rua vai onde o público está | Foto: Acervo pessoal

“A gente é refém principalmente do tempo da região, porque se chover a galera não comparece. Existem
outros fatores como a logística para transportar os materiais cênicos que impactam no produto final. Por
mais que sejam públicos, temos que pedir autorização para entrar com os equipamentos. Isso eu acho
errado", Klindson Cruz.
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O amazonense não vai ao teatro?
Enquanto algumas pesquisas afirmam que o amazonense está num índice baixo para o consumo
cultural, os artistas comentam que os fatores que levam o público a estar ausente nos espetáculos são
diversos. Entretanto, eles explicam que isso não é uma realidade fixa. O ator Klindson vê essa realidade
desde quando começou a participar dos projetos.
“Pude perceber que as pessoas não eram acostumadas com isso nos bairros. A praça era apenas um
encontro para refeições ou algum esporte, mas aos poucos fomos circulando nas zonas de Manaus.
Vejo sim uma crescente participação do público, mas acredito que é uma participação que precisa
crescer”

O Teatro Amazonas, além de símbolo da região, é palco de grandiosos espetáculos | Foto: Reprodução

Falta de divulgação
O jornalista e professor Jhonnys Moura não concorda sobre a falta de divulgação dos eventos culturais
realizados na cidade. Para ele, apesar de Manaus ter um movimento intelectual e artístico variado e
intenso, o amazonense não busca informação sobre o que acontece de manifestação cultural.
“O jornalismo cultural é só de divulgação e agenda de eventos. Eu recebo todo o dia diversos releases
sobre a agenda cultural da semana e do fim de semana. Nos portais da secretaria e na mídia saem
diariamente as programações, as pessoas deixam de pesquisar sobre as opções porque acham que
para consumi-la precisam pagar sempre"

Incentivo público
Os incentivos por parte do Estado e da Prefeitura do município são importantes para o teatro local.
Editais regulares são disponibilizados, segundo diretor e produtor Taciano Soares.
“A falta de uma estratégia mais clara de ações é um problema porque a gente não consegue visualizar
um grupo de ações que, de alguma forma, privilegie a continuidade do teatro. Há ações pontuais, no
caso dos editais, mas não é algo estabelecido.”
Entre esses editais de incentivo público à cultura está o disponibilizado pela Manauscult - que tem como
atribuição a coordenação, planejamento, promoção e execução de políticas públicas voltadas para a
área. O órgão municipal está com seleção de projetos para Lei de Incentivo à Cultura (Concultura).

Por outro lado, atualmente, não há editais disponibilizados por parte do Governo do Amazonas. O
secretário de Cultura Marcos Apolo Muniz reconhece a falta do edital, mas diz que há sim apoio das
secretarias.
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Por outro lado, atualmente, não há editais disponibilizados por parte do Governo do Amazonas. O
secretário de Cultura Marcos Apolo Muniz reconhece a falta do edital, mas diz que há sim apoio das
secretarias.
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O teatro tem grande volume de apresentações e com público participante, afirma o Secretário | Foto:
Divulgação

“O Governo do Amazonas apoia na disponibilização dos espaços, mesmo que ainda não tenha saído o
edital do Estado. A secretaria está de portas abertas.”
Há espaços públicos e privados disponíveis para as apresentações e as informações sobre locais e
as programações culturais podem ser acessadas no portal da secretaria de cultura
(cultura.am.gov.br) ou pelo aplicativo disponível no Play Store para todos os formatos.

O aplicativo possui o calendário dos eventos em tempo real e informações dos espaços com detalhes |
Foto: Divulgação/SEC

“O teatro no Amazonas sempre foi referência, tem volume diário de apresentações com os públicos que
participam e com boa receptividade. É sempre importante ampliar e interagir com o público, claro que
sempre com seus altos e baixos, principalmente com a situação econômica do País. Isso não nos
impede de continuar com os trabalhos", declarou Marcos Apolo.

Veja alguns espaços culturais disponíveis para o público em Manaus:
Teatro Amazonas
Funcionamento: De terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h
Entrada: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Amazonenses não pagam
Endereço: Av. Eduardo Ribeiro, 659 – Centro – Manaus/AM
Teatro da Instalação
Funcionamento: Administração: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h
Ocupação artística: De quarta-feira a domingo, das 16h às 21h
Endereço: Rua Frei José dos Inocentes, s/nº – Centro – Manaus/AM
Teatro Gebes Medeiros
Funcionamento: De terça a sábado, das 8h às 17h.
Endereço: Avenida Eduardo Ribeiro, 937 – Centro (antigo Ideal Clube) – Manaus/AM
Centros Culturais
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Centro Cultural Palácio do Rio Negro
Funcionamento: De terça-feira à sábado, das 9h às 17h e, aos domingos, das 9h às 14h- Entrada
Gratuita
Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1546- Centro- Manaus- AM
Centro Cultural Palácio da Justiça
Funcionamento: De terça-feira à sábado, das 9h às 17h e, aos domingos, das 9h às 14h- Entrada
Gratuita
Endereço: Avenida Eduardo Ribeiro, 901- Centro- Manaus-AM
Centro Cultural Povos da Amazônia
Funcionamento: De segunda-feira à sábado, das 9h às 17h- Entrada Gratuita
Endereço: Avenida Silves, 2.222- Distrito Industrial I (antiga Bola da Suframa) – Manaus –AM
Centro Cultural Usina Chaminé
Funcionamento: De segunda-feira à sábado, das 9h às 17h- Entrada Gratuita
Endereço: Avenida Manaus Moderna, s/n – Centro – Manaus-AM
Festivais de teatro no Amazonas
Festival Amazonas de Ópera
Festival de Teatro do Amazonas (FTA)
Teatro amazonense e a perda de um estrela

Conheça a trajetória de Selma Bustamante, a eterna palhaça Kandura

Selma Bustamante sempre foi do teatro da resistência em busca do novo | Foto: Acervo Roda na praça

Ao abordar o teatro do Amazonas, não poderíamos deixar de falar de uma das maiores perdas desta
arte no Estado neste ano. A atriz, palhaça e professora Sandra Bustamante era uma
profissional dedicada ao riso, ao teatro de rua, às artes cênicas amazonense e incentivadora do circo.
Paulista, Selma Bustamante nasceu em 1◦ de outubro de 1955, mas nunca negou que seu coração já
era amazonense. Ela dedicou 23 anos ao teatro local e morreu vítima de um câncer no último dia 5 de
março.

Início da carreira
No teatro experimental, em meio à repressão da ditadura, Selma viu uma oportunidade de fazer o que
mais gostava. Mesmo nas dificuldades da época, trabalhou de forma independente, longe da visão do
governo e onde estava o seu público: nas ruas da cidade. Este era o local onde ela mais gostava de
estar.
Na companhia Ventoforte iniciou os trabalhos voltados para o público infanto-juvenil e buscava aliar os
projetos da companhia com os estudos do curso de Artes Cênicas na Universidade de São Paulo (USP).
Após a formação, ela foi para o Nordeste em busca de novas oportunidades. Selma fazia projetos com o
teatro, mas trabalhava paralelamente na direção executiva de um programa televisivo. No ano de 2003,
ela foi homenageada com honra no maior evento do teatro da região Norte: o Festival de Teatro da
Amazônia. Selma foi premiada como melhor atriz no espetáculo “Beckett Sem Palavras”.
Ao saberem da notícia do falecimento, amigos, admiradores e profissionais da área deixaram suas
homenagens nas redes sociais. Eles agradeceram os ensinamentos compartilhados e a entrega da
artista ao teatro local.
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Klindson Cruz relembra a participação da atriz em sua carreira.

Selma descobriu o Pingo e me incentivou a continuar no teatro de rua, diz Klindson | Foto: Acervo
pessoal

"Foi ela e o Jean Paladino que descobriram o palhaço Pingo (minha outra versão). Selma sempre
estava viva para o teatro e para o seu trabalho como atriz. Eu falo de Selma com saudade no coração e
feliz por ter conhecido e ter convivido com ela".
O jornalista César Nogueira produziu com a atriz o documentário Purãga Pesika, que visibilizava o
projeto “Escambo sem palavras” nas comunidades altas do Rio Negro. Ele diz como foi trabalhar em
parceria com Selma.

“Ela era tagarela, intensa e profunda. Gostava de discutir o teatro da Amazonas, rediscutir, pensar em
projetos, se inteirar do que estava sendo produzido. ” | Foto: Acervo pessoal

“Foi muito enriquecedor porque ela tinha uma sensibilidade e uma capacidade de observação muito
grande. Ela falava muito, e eu penso muito em cada palavra. Esse encontro de temperamentos distintos
me fez crescer como artista e como ser humano. Dessa troca intensa nos tornamos amigos”.
O objetivo do projeto, além de levar o teatro aos lugares onde os espetáculos não costumam chegar,
também formou uma nova geração de palhaços.

Klindson Cruz relembra a participação da atriz em sua carreira.

Selma descobriu o Pingo e me incentivou a continuar no teatro de rua, diz Klindson | Foto: Acervo
pessoal

"Foi ela e o Jean Paladino que descobriram o palhaço Pingo (minha outra versão). Selma sempre
estava viva para o teatro e para o seu trabalho como atriz. Eu falo de Selma com saudade no coração e
feliz por ter conhecido e ter convivido com ela".
O jornalista César Nogueira produziu com a atriz o documentário Purãga Pesika, que visibilizava o
projeto “Escambo sem palavras” nas comunidades altas do Rio Negro. Ele diz como foi trabalhar em
parceria com Selma.

“Ela era tagarela, intensa e profunda. Gostava de discutir o teatro da Amazonas, rediscutir, pensar em
projetos, se inteirar do que estava sendo produzido. ” | Foto: Acervo pessoal

“Foi muito enriquecedor porque ela tinha uma sensibilidade e uma capacidade de observação muito
grande. Ela falava muito, e eu penso muito em cada palavra. Esse encontro de temperamentos distintos
me fez crescer como artista e como ser humano. Dessa troca intensa nos tornamos amigos”.
O objetivo do projeto, além de levar o teatro aos lugares onde os espetáculos não costumam chegar,
também formou uma nova geração de palhaços.

Klindson Cruz relembra a participação da atriz em sua carreira.

Selma descobriu o Pingo e me incentivou a continuar no teatro de rua, diz Klindson | Foto: Acervo
pessoal

"Foi ela e o Jean Paladino que descobriram o palhaço Pingo (minha outra versão). Selma sempre
estava viva para o teatro e para o seu trabalho como atriz. Eu falo de Selma com saudade no coração e
feliz por ter conhecido e ter convivido com ela".
O jornalista César Nogueira produziu com a atriz o documentário Purãga Pesika, que visibilizava o
projeto “Escambo sem palavras” nas comunidades altas do Rio Negro. Ele diz como foi trabalhar em
parceria com Selma.

“Ela era tagarela, intensa e profunda. Gostava de discutir o teatro da Amazonas, rediscutir, pensar em
projetos, se inteirar do que estava sendo produzido. ” | Foto: Acervo pessoal

“Foi muito enriquecedor porque ela tinha uma sensibilidade e uma capacidade de observação muito
grande. Ela falava muito, e eu penso muito em cada palavra. Esse encontro de temperamentos distintos
me fez crescer como artista e como ser humano. Dessa troca intensa nos tornamos amigos”.
O objetivo do projeto, além de levar o teatro aos lugares onde os espetáculos não costumam chegar,
também formou uma nova geração de palhaços.



Selma sempre queria levar a Kandura nos lugares mais difíceis, relembra Cesar | Foto: Cesar Nogueira
Através da arte, Selma deixou seu legado ao teatro e para as próximas gerações.

"Eu vi que podia mudar a vida das pessoas por meio do teatro" Selma Bustamante
Relembre a entrevista feita pelo Em Tempo com a atriz meses antes do falecimento dela:
Reportagem feita com a artista meses antes do seu falecimento (Repórter João Gomes) | Autor: Ítala
Lima
Outra grande perda ao teatro ocorreu no último dia 9 de maio. O ator, diretor, professor e produtor
cultural Luiz Vitalli, 60, figura importante para o teatro e cinema do Amazonas, morreu após sofrer uma
parada cardíaca no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Artistas e autoridades lamentaram a perda.

Edição: Bruna Souza
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