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Vergonha Nacional: jornalistas da Globo
 chamam governo Wilson Lima de “cara de pau”
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coroa Mariana Castilho como Miss Amazonas 2020
Em live beneficente, Juliana Malveira    

A 3° Live Beneficente do projeto social ‘Beleza do Bem’ no Amazonas foi realizada nesta quarta-feira (16). Com temáti-
ca ‘Natal Solidário’, o projeto busca garantir um Natal melhor para as pessoas em situação de vulnerabilidade.



Na manhã desta quinta-feira (17), o prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante) ressaltou o compromisso que sua gestão 
terá com o esporte, saúde, segurança e infraestrutura.

David Almeida afirmou que esteve em Brasília, no Ministério da Saúde, e que para o início do ano espera receber R$ 100 mil-
hões para a Saúde e R$ 200 milhões para habitação.

Ressaltando sua articulação política, David disse que vai continuar conversando com ministérios, deputados, instituições de 
fomento internacionais e o governo do Estado. 

“Sem ego, sem vaidade, nós procuramos a todos. Tudo isso nós estamos fazendo para antes de assumir já termos um camin-
ho”, pontuou o prefeito.
Além disso, David já informou durante a coletiva de imprensa quem serão seus secretários: 

•Tadeu de Souza Silva- Advogado procurador do Estado, na Casa Civil;

•Renato Frota Magalhães - 1º secretario estadual do avante e ex- permissionário da feira Manaus Moderna, na Secretaria Mun 
de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc);

•Sabá Reis - ex-deputado estadual e ex-secretário de Estado, na Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp);

•Radyr Gomes de Oliveira Júnior - ex-secretário adjunto da Casa Civil e ex-secretário de projetos especiais do governo, na 
Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi);

•Emerson Quaresma-Jornalista e ex-assessor de David Almeida, na Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom);

E os secretários já anunciados em outras coletivas: 

•Luiz Gonzaga - auditor fiscal de tributos estaduais da Sefaz-Am, na Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tec-
nologia da Informação (Semef);

•E Marcos Rotta - vice-prefeito de Manaus, na Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Antônia Socorro Dantas Constâncio, conhecida como Tenente Socorro Dantas está 
sendo cotada pelo prefeito eleito David Almeida (Avante), para ser a primeira mulher na 
história de Manaus a ocupar o cargo máximo na Guarda Municipal.
Segundo informações de bastidores, a Tenente de 50 anos, que é ex-candidata a ver-
eadora pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC) e pastora, é a pessoa mais preparada 
para o cargo.
A EdinethRayana Rodrigues Pinho, conhecida como Rayana Pinho do Bazar também 
pode ser indicada para atuar no Escritório do Empreendedor que pertence a Secretaria 
Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). Rayana é ex-candi-
data a vereadora pelo partido Avante e é uma referência no âmbito do empreendedo-
rismo em Manaus.

Além delas, Renato Castro que é um defensor popular e idealizador do projeto social 
Repartindo o Pão também deve ser indicado para a direção do Programa Municipal 
Prato do Povo.

Na manhã de quarta-feira (16), foi realizada uma 
cerimônia de inauguração da Balsa Fogás LXX. 
que contou com a presença do Dr. Jaime Ben-
chimol, Jonathas Benchimol e José Benchimol, 
que representa um grande investimento e que 
demandou anos de planejamento e intenso tra-
balho.
 
A Balsa Fogás LXX, é a maior balsa de trans-
porte GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) do 
Brasil, com capacidade para seis tanques que 
totalizam 1.200 toneladas de gás, e fará o abas-
tecimento das filiais da Fogás, transportando 
GLP pelas vias fluviais.
 
Dr. Jaime Benchimol, é o Presidente da Fogás 
que juntamente com o Sr. Jonathan Benchimol, 
Diretor Superintendente da Fogás (e Vice-Pres-
idente da Associação PanAmazonia), que 
acompanhou o desenvolvimento de todos os 
detalhes desse extraordinário projeto e José 
Benchimol, Diretor Financeiro da Fogás e tam-
bém demais membros da Diretoria, sócios e 
colaboradores, todos presentes ao evento de 
inauguração, marco de um grande progresso.

A sociedade faz seu reconhecimento aos di-
rigentes da Fogás e à família Benchimol pelo 
compromisso com o desenvolvimento e pros-
peridade da sociedade amazônica, gerando 
oportunidades, empregos e renda para nossa 
gente.
Também para os associados da PanAmazonia 
contar com a participação da Fogás em nosso 
grupo, é um motivo de honra.

AMAZONIAPRESS - Quinta 17/12/2020 2

A 3° Live Beneficente do projeto social ‘Beleza do Bem’ no Amazonas foi realizada nesta quarta-feira (16). Com temática ‘Natal Solidário’, o projeto busca garantir 
um Natal melhor para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A live contou com a realização do Projeto Beleza do Bem, Equipe Miss e Mister Amazonas, Miss 
e Mister Brasil, e Sindicato Pró-Beleza.

O projeto ‘Beleza do Bem’ tem o intuito de beneficiar instituições e Organizações Não Governamentais (ONGs) através de arrecadações de roupas e alimentos. Os 
projetos sociais ‘Doe Com Amor’ e ‘Aldeia SOS’ foram os principais beneficiados pela ação.
Um dos prontos principais do evento foi a coroação da Miss Amazonas 2020, Mariana Castilho e do Mister Amazonas 2020, Hans Weizer. Além da coroação da Miss 
Acre, Maysa Esmeralda e do Mister Acre, Sulliver Conde. O evento também teve a presença do Mister Rio Grande do Sul, Lucas Meyer.
Através de suas redes sociais, Mariana Castilho alegou que fará o máximo para estar engajada nos projetos de inclusão social e que tem o objetivo principal de 
incentivar as pessoas a fazerem o bem.

A atual Miss Brasil 2019, Juliana Malveira não disfarçou a emoção em participar da live beneficente e do momento da coroação de sua sucessora. “É sempre um 
grande prazer poder fazer algo que traga benefício para outras pessoas. O nosso intuito é trazer entretenimento para quem acompanha, mas também conscientizá-lo. 
O evento de hoje foi muito especial e marcado pela coroação da Mariana. Para mim, foi maravilhoso! A Mariana é uma menina muito linda, tem toda uma trajetória e 
representa a beleza da mulher amazonense. O Hans também é um menino incrível e brilhante. Só prova que aqui no Amazonas existem pérolas e belezas maravilho-
sas que, mais do que nunca, estão engajadas em fazer o bem.”

Em sua última festa como coordenador do Miss e Mister Amazonas, Panda Verdelli anunciou que ocupará o cargo de coordenador do Miss e Mister Brasil a partir 
de 2021 e falou um pouco sobre as emoções do momento. “Cada coroação é única, cada emoção é diferente. A cada ano mudamos os nossos representantes, 
que o novo casal traga a coroa maior para a gente. O convite foi uma surpresa. É um desafio assumir o Miss e Mister Brasil. O Tiago [Michelasi] deixou um legado e 
pretendo dar continuidade ao legado tão bem quanto ele”.

O evento contou com o apoio do portal Amazônia Press, TV Acrítica, Santa Claudia, Connect, Tônica, Itaipava, Cachaça Cabaré, ComepiCosmetics, Top, Odonto, 
Bella Tau, Estilista Jean Carlos, Work Score, Estética Mandala, Wilke Cidade byBlond, Bianchinni Barbearia, Cílios de Barbie, Coração das Noivas, Joyce Multimar-
cas, SpaMandala, Dra. Márcia Souza, Gota Mágica da Amazônia, Ed Blair Assessoria, MShoes, WillermaEyelashes, Zion e Make For You.
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Balsa Fogás LXX inaugurada  
representa investimento e 
avanço econômico

TENENTE SOCORRO DANTAS É COTADA   
COMO A PRIMEIRA MULHER PARA ASSUMIR 

GUARDA MUNICIPAL EM MANAUS
David Almeida anuncia secretários 
municipais e reforça compromisso com Manaus

Em live beneficente, Juliana Malveira 
coroa Mariana Castilho como Miss Amazonas 2020



Foi desarticulado pelos Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros 
(DEHS) com o apoio do Grupo Fera (Força Especial de Resgate e Assalto), na quarta-feira 
(16), as 14h30, uma quadrilha de cinco homens, que sequestraram um empresário, na noite de 
terça-feira (15), na zona Sul de Manaus.

O homem de 38 anos, estaria chegando em casa, quando foi abordado, por cinco indivíduos 
que chegaram de carro, em torno das 18h30 e o levaram. Em seguida, a família teria procurado 
a polícia, informando a situação e o valor de R$ 500 mil pelo resgate.

A DEHS entrou em ação às 14h e encontrou o cativeiro que foi estourado pela polícia, este situ-
ava-se no bairro Parque das Nações, zona Norte da capital. No local foram apreendidos uma 
arma de fogo calibre 40, três carros e uma motocicleta. Além de uniformes com a inscrição da 
Polícia Civil, balaclava e chip de celular.

Cinco homens foram flagranteados, e responderão pelo crime de extorsão e sequestro, pas-
sarão pela audiência de custódia e estarão à disposição da justiça. O empresário, foi resgatado.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP), emitiu uma nota:
Sobre a prisão dos dois policiais militares, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas 
(SSP-AM) informou que serão abertos procedimentos administrativos e um Inquérito Policial 
Militar para aprofundar a apuração dos ilícitos. Esses dois procedimentos correrão paralelos ao 
inquérito policial sobre o crime, que será conduzido pela DEHS.

“A Secretaria de Segurança reitera seu compromisso com a promoção da segurança pública da 
população amazonense e destaca que não compactua com qualquer atitude ilícita. Por isso, o 
titular da pasta, coronel LouismarBonates, determinou que a Corregedoria-Geral acompanhe o 
caso e adote todas as medidas cabíveis.”, diz nota.

O Comando-Geral da PM informou que encaminhou à Diretoria de Justiça e Disciplina para 
acompanhar o caso e que a PMAM “não coaduna com qualquer prática irregular e que possui 
um código de ética e legislação próprio, com regras bem claras para penalizar aqueles que 
cometem qualquer tipo de infração.”

Num ano em que perdemos a liberdade de nos tocar, aprendemos que um simples olhar de carinho, um sorriso afet-
uoso, são tão importantes quanto os abraços que hoje não podemos nos dar. É com esse sentimento que o Grupo 
Tapajós e seus colaboradores se unem para proporcionar a 127 idosos da Fundação Dr. Thomas, em Manaus, um fim 
de ano com mais alegria e aconchego no coração.

Na ação, intitulada Natal Solidário, a maior empresa do setor de varejo e atacado farmacêutico do Norte quer demon-
strar que, com pequenos gestos, é possível fazer grande diferença na vida do próximo, ainda que à distância.
Além de produtos de higiene, limpeza e cuidados pessoais, doados pela empresa dona das marcas Santo Remédio, 
FarmaBem e Flexfarma, os colaboradores do Grupo Tapajós também foram convidados a se envolver pessoalmente 
na ação. 

Aliás, o nome Natal Solidário foi sugerido por eles próprios, mediante pesquisa do setor de Recursos Humanos (RH) e 
a escolha pelos idosos da Fundação Dr. Thomas também foi decidida por eles.
“Idosos são pessoas que requerem atenção e cuidados especiais, mas, infelizmente, nem todos recebem esse carinho 
de suas famílias, então aproveitamos a oportunidade para fazer algo significativo a alguns destes senhores e senho-
ras”, comenta a gerente de RH do Grupo Tapajós, Rosane Sousa.

Na sede da empresa, no bairro Coroado, foi montada uma árvore de Natal com bolas contendo os nomes e pedidos 
dos idosos. Cada colaborador tem a liberdade de ‘adotar’ uma bolinha e presentear o autor do pedido. A maioria, de 
itens simples, como roupas, agasalhos, sapatos, radinhos de pilha e outros nesse estilo.

“O ano de 2020 nos trouxe muitos ensinamentos, e o maior de todos com certeza foi que precisamos olhar cada vez 
mais com empatia para as pessoas. Daí a ideia de incentivarmos essa ação de voluntariado em nossos funcionários, o 
que deve se estender também para outros projetos em 2021”, adianta Rosane Sousa.

Cada colaborador compra e embala o presente que será doado, deixando-o ao pé da árvore de Natal na esperança 
de que a lembrança leve um afago ao coração de seu destinatário. A entrega será dia 18 de dezembro, mas sem a 
presença dos doadores, apenas uma pequena comissão do RH irá representá-los. Mesmo com a necessidade de 
distanciamento social, para evitar aglomerações e resguardar a saúde dos idosos, a empresa acredita num momento 
ímpar de felicidade para eles. Seus papais-noéis estarão invisíveis, mas poderão ver e sentir o afeto de cada um por 
meio de suas doações

O governador do Amazonas, Wilson Lima parece não estar cansado de todos os escândalos envolvendo seu nome. 
Em rede nacional, nesta terça-feira (15), jornalistas da GloboNews demonstraram desaprovação pelo gasto de R$ 1,5 
milhões em decoração de Natal.

Mesmo em meio a pandemia de Covid-19, com os leitos de UTI novamente atingindo a capacidade total de pacien-
tes, desemprego e fim do auxílio emergencial, o importante é manter a decoração de Natal. 

O governo do Amazonas foi alvo de críticas dos jornalistas Marcelo Cosme e Andréia Sadi.
Além disso, segundo Marcelo Cosme, pelo que informou a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, a 
intenção inicial do governo estadual era gastar mais de R$ 2 milhões em decoração, posteriormente publicou uma 
errata no Diário Oficial reduzindo o valor para R$ 1,5 milhões. “Olha só o tamanho da cara de pau”, enfatizou o jor-
nalista Marcelo Cosme.

O gasto deve ser feito com dispensa de licitação, respaldado no decreto que dispensa o processo em casos de 
emergencia e calamidade pública até o dia 31 de dezembro (último dia do ano).
O Tribunal de Contas do Amazonas afirma que deputados já entraram com uma ação que foi protocolada e encamin-
hada à presidência do TCE.

“Estou perplexa com essa iniciativa do executivo. Um verdadeiro escândalo” disse Andréia Sadi. Em outras palavras: 
Quais são as prioridades do governo Wilson Lima?

Grupo Fera estoura o cativeiro e 
resgata vítima de sequestro

Na noite de quarta-feira (16), um homem, identifi-
cado como Daniel Gomes Bezerra, de 42 anos, foi 
assassinado com três tiros, dentro do próprio es-
tabelecimento localizado na rua Quepos, na comu-
nidade Parque Senador Eduardo Braga, no bairro 
Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

A vítima era proprietário de uma marmoraria. Segun-
do informações dos agentes da Polícia Militar, apu-
rando o relato de testemunhas, elas disseram que 
um indivíduo, não identificado, chegou à marmoraria 
em uma moto, modelo Honda Bros, de cor preta, e 
perguntou por Daniel.
Ao responder, o empresário logo foi atingido com 
três tiros que atingiram costas e cabeça, vindo a 
óbito no local. A esposa, se fazia presente, e vendo 
seu marido morto, teve um mal subido, vindo a ser 
socorrida pelos presentes. O suspeito empreendeu 
fuga.

O Instituto Médico Legal (IML)fez a remoção do 
corpo. Não há conhecimento sobre a motivação do 
crime. As investigações ficam à cargo da Delegacia 
Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).
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jornalistas da 
Globo chamam 
governo Wilson Lima 
de “cara de pau”

Fonte : Tribuna do Amazonas

Foto: reprodução

Foto: Patrick Marques

Por: Victória Cavalcante

Por: Jeanne Gade

Por: Fabiane Monteiro

Por: Jeanne Gade

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Empresário assassinado com três tiros 
em marmoraria na zona Norte

Idosos da Fundação Dr. Thomas 
são ‘adotados’ em Natal Solidário

Fonte: com informações da Semcom



Próximo de encerrar as ações da Campanha 
de Vacinação Antirrábica de 2020, o Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, 
da Prefeitura de Manaus, promoveu nesta quar-
ta-feira (16), a oferta da vacina no bairro Lago 
Azul, zona Norte. No condomínio Harmonia, na 
avenida Comendador José Cruz, uma equipe de 
vacinação realizou das 8h30 às 12h, a imuni-
zação de cães e gatos.

O serviço beneficiou moradores como 
Demóstenes Fernandes, que levou a cachorra 
Hannah, de 4 anos, para receber a vacina no 
posto montado no condomínio. “Essa é uma 
ação de extrema importância para a saúde 
pública, porque evita a doença entre os animais 
e, assim, ajuda a impedir a transmissão para os 
seres humanos”, afirmou Demóstenes.

A campanha foi iniciada no dia 13/10, com a 
meta de vacinar mais de 200 mil animais, entre 
cães e gatos. Até esta terça-feira, 15, foram 
imunizados 134.630 cães e 58.842 gatos, e a 
campanha está programada para encerrar no 
próximo sábado, 19.

Conforme o chefe do Núcleo de Controle da 
Raiva Humana e Animal do CCZ, Jhonata da 
Silva Calheiros, a campanha contra raiva é feita 
anualmente e tem como estratégia principal a 
imunização de casa em casa, de segunda-feira 
a sábado, das 7h30 às 13h30, com atuação em 
bairros nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste.

“Além da visita casa a casa, o CCZ tem organi-
zado postos fixos em condomínios e conjuntos 
residenciais, em especial os com grande número 
de apartamentos e casas, para potencializar o 
alcance da campanha. É uma estratégia plane-
jada também com o objetivo de reduzir o risco 
de disseminação da Covid-19, entre moradores 

e profissionais de saúde, e todas as equipes de 
vacinação estão orientadas para executar as 
ações, sempre considerando a necessidade de 
evitar riscos maiores em relação à pandemia”, 
afirmou Jhonata.

Esta semana, as equipes do CCZ também estão 
visitando comunidades nos bairros Colônia Terra 
Nova e Manoa, na zona Norte; Alvorada 1 e 2, 
na zona Oeste; São José, Tancredo Neves e 
Mutirão, na zona Leste.

A população ainda pode ter acesso ao serviço 
em postos fixos localizados na sede do CCZ, 
na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa; 
nas duas Unidades Móveis do CCZ, que estão 
instaladas no Centro Social Urbano (CSU), do 
bairro Parque 10 de Novembro; minivila olímpica 
do Coroado, na avenida Cosme Ferreira, bairro 
Coroado; e no shopping PhelippeDaou, na aveni-
da Camapuã, no bairro Jorge Teixeira.

Os postos fixos funcionam de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 13h30, e aos sábados, das 
8h às 16h.
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Campanha de vacinação 
antirrábica realiza ações 
no Lago Azul
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Nesta quinta-feira (17), a jornalista cultural e escri-
tora amazonense Maria Lucy Rodrigues lança às 
19h no jardim do Casarão de Ideias seu primeiro 
livro, “Pérola, Sol e Mar: cantos de menina, mãe, 
mulher”. O livro é uma seleção de poemas e crôni-
cas escritos desde a infância até a vida adulta da 
autora. 

O evento contará com sarau, roda de conversa e 
pocket show do grupo Amada. Produzido em for-
mato digital, com o objetivo de alcançar mais pes-
soas, o livro pode ser acessado gratuitamente pelo 
site. O projeto também ganhou um perfil no Insta-
gram: @perolasolemar.

“Pérola, Sol e Mar: cantos de menina, mãe, mulher” 
aborda temas como amor, autoestima, força femini-
na, paixões, espiritualidade e maternidade. 

De acordo com Maria Lucy, seu livro de estreia é 
resultado de um trabalho feito a muitas mãos.
As ilustrações foram feitas pela psicóloga Viviane 
Bandeira, o prefácio é da escritora Myriam Scotti 
e a capa e projeto gráfico são assinados por Mário 
Lima.

O projeto foi contemplado com o prêmio Manaus 
de Conexões Culturais 2020 - Lei Aldir Blanc, com 
apoio da Prefeitura Municipal e do Governo Feder-
al. O lançamento tem apoio cultural do Casarão de 
Idéias e da Loppiano Pizza.

Bate-papo, sarau e música

Durante o lançamento de “Pérola, Sol e Mar: cantos 
de menina, mãe, mulher”, o público poderá acom-
panhar uma roda de conversa com a autora sobre 
o tema “Arte e Maternidade”. Também participam 
do bate-papo as colaboradoras do projeto, Viviane 
Bandeira e Myriam Scotti.

Outro destaque do evento será o sarau com leitura 
livre de poemas do livro e de outros autores. Nos 
intervalos, a música ficará por conta do grupo Ama-
da, formado por Alexandre Magno, Maria Lucy e 
Márcio Ângelo (violão).
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ARTIGO DO DIA CONFISSÕES DE UM AMANTE A MODA ANTIGA...
Tem aumentado muito o número de episódios de intolerância religiosa. Centros de Umbanda sendo 
apedrejados, Pais e Mães de Santo sendo agredidos e até um certo falso apóstolo se gloriando por 
ter colocado um câncer num repórter famoso e seu desafeto.

A Bíblia prevê que por aumentar a iniquidade o amor de quase todos esfriaria, mas o que estamos 
presenciando não é exatamente um esfriamento e sim um aquecimento do ódio, o que me impeliu em 
reescrever o versículo 13, de I Coríntios 13, que antes era: “Agora permanecem a fé, a esperança e o 
amor. Mas o mais importante é o amor”. Na escrita atual: “Agora, permanecem a fé, a esperança e o 
amor, mas o que menos importa é o amor”.

Não tenho o direito de ser intolerante. Quando criança, na minha amada Itaboraí, éramos muito po-
bres. Papai era pastor da Assembleia de Deus, analfabeto e com o salário baixíssimo. Vivíamos pela 
misericórdia de Deus, passando por enormes dificuldades.
Todos os dias, pela manhã, o leiteiro passava, as vezes de bicicleta, as vezes a cavalo, e deixava um 
litro de leite que seria pago no final do mês. Em algumas ocasiões, quando não vendia todos os litros 
de leite da ordenha diária, voltava lá em casa e deixava mais aquele litro, agora por sua conta.

Muitas vezes, no final do mês papai não tinha o dinheiro para quitar a conta do leite, mas o leiteiro, 
com uma paciência divina, entendia a situação e muitas vezes dava por quitado o mês e continuava a 
fornecer o leite diariamente.

Quando cresci descobri que SIDNEI, o caridoso leiteiro, era um “macumbeiro”, dono de uma Seara, 
muito famosa por ser frequentada por políticos influentes, que iam em busca de ajuda para as suas 
eleições.

Um dia perguntei a papai se ele sabia que o Sidnei era macumbeiro, por que nós bebíamos o leite do 
macumbeiro e já que era macumbeiro, por que era tão bom com a gente? Papai respirou fundo, olhou 
para o além e com lágrimas nos olhos passou a me responder.

Meu filho, primeiro o Sidnei não é um macumbeiro. Ele é gente como a gente e tão imagem e semel-
hança de Deus como nós somos. Segundo, as vaquinhas que o Sidnei cria não tem nada a ver com a 
religião que ele professa e em terceiro, é o amor de Deus que faz com que Sidnei seja tão bom para 
nós.

Cresci e nunca esqueci que fui alimentado por uma pessoa boa, que tinha o amor de Deus no 
coração e que professava uma religião de raízes africanas.
Por isso declaro: Não tenho o direito de ser intolerante. É o amor que mexe minha cabeça e me faz 
assim.

Amazonas volta a 
atingir estado crítico 
em ocupação de 
leitos de UTI

Visando incentivar as manifestações urbanas, o pro-
jeto Sesc Arte de Rua realiza uma live nesta sex-
ta-feira (18), às 19h, pelo You Tube do Sesc, conten-
do Workshop, Roda de Conversa e Apresentação 
ao Vivo. A Arte Urbana vem do Hip hop que é um 
gênero musical, com uma subcultura própria, ini-
ciado durante a década de 1970, nas comunidades 
jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de 
Nova Iorque. Neste contexto, o projeto oferece ao 
público não apenas apresentações, mas também 
workshops com os artistas que se apresentarão.

O objetivo da Live é contribuir para a difusão e a di-
vulgação dos trabalhos regionais dentro da cena do 
Hip Hop, com adição de demonstrações e recortes 
dentro do contemporâneo e assim, proporcionar ao 
público, através das linguagens de artes cênicas 
(dança), artes visuais (Grafite), e Música (perfor-
mance de rap e discotecagem), uma experiânciaso-
cio educativa e cultural desta subcultura local.

Disposição do projeto:

WORKSHOPS:
Workshop de Grafite
Workshop de Street dance

Workshop de Beat

Roda de conversa e intervenção ao vivo:
Participantes:

Mia Montreal: Artista Visual (Grafite) - Workshop de 
Grafite, Roda de Conversa e Apresentação ao Vivo 
de Performance em Grafite;
DJ Carapanã: Disc Jockey (Discotecagem) - Roda 
de Conversa e Intervenção ao Vivo de Discoteca-
gem;
Panorando: Artes Cênicas (Street Dance) - Work-
shop de Danças Urbanas, Roda de Conversa e 
Apresentação ao Vivo de Performance em Street 
Dance com Recorte do Espetáculo “Sodade”;
Victor Xamã: Rapper – Wokshop de Beat e Roda de 
Conversa;
Jander Manauara: Apresentação ao Vivo com Me-
diação da Roda de Conversa.
Roda de Conversa: 25min
Temática: “Perspectivas de novos cenários na Arte 
de Rua”
Finalização com o lançamento do vídeo clipe com 
os artistas participantes.

Por: Luciana Silva Por: Fabiane Monteiro

92 99365-0121

PROJETO SESC ARTE 
DE RUA PROMOVE 
LIVE DE INCENTIVO À 
ARTE URBANA

Fonte: Assessoria

Foto: divulgação

Fonte : Assessoria

Edson e Lenir de Jesus – São Pastores da Igreja Batista Bíblica de Flores – Uma Igreja de Poder 
– Manaus – AM.


