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2 Política  Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022

 Rebeca Vilhena

O vereador Amom Mandel 
(Cidadania), anunciou sua 
pré-candidatura a deputado 
federal no Amazonas nesta 
semana. Conforme Amom, 
juntar-se com nomes mais 
experientes da política do 
Estado é importante, pois a 
união de todas as pessoas, 
independentemente da ida-
de, é válida desde que “te-
nham o objetivo comum de 
melhorar a sociedade”. 

Eleito em 2020 com mais 
de 7,5 mil votos, Amom con-
ta com o apoio de antigos 
nomes da política, como a 
dos ex-governadores Ama-
zonino Mendes (Cidadania) 
e José Melo (Pros).

O vereador ressalta que 
a união se dá com políti-
cos experientes, desde que 
ele esteja em um contexto 
onde possua autonomia. 

“Acho importante estar 
no partido que se compro-
meteu a não interferir nos 
meus posicionamentos e na 

Amom responde críticas sobre 
pré-candidatura no Cidadania
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Vereador Amom Mandel anunciou sua pré-candidatura a deputado federal
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  A barbaridade dos cri-
mes em Manaus. Em 
menos de quatro horas, 
homens são decapitados 
e jogados em igarapés da 
cidade. O primeiro dos de-
capitados foi encontrado 
no bairro São Jorge, Zona 
Oeste da capital, no fim 
da tarde do domingo. Ho-
ras depois, o segundo foi 
encontrado nas águas do 
bairro Educandos, Zona 
Sul, com as mesmas 
marcas violentas.

A titular da Semed, pro-
fessora Dulce Almeida, 
representou a Prefeitura 
de Manaus, na segunda-
-feira (9), em uma reunião 
com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento 
(BID). A pauta foi a revisão 
de carteira do Projeto de 
Expansão e Melhoria Edu-
cacional da Rede Pública 
Municipal de Manaus (Pro-
emem), que consiste em 
uma avaliação dos dados 
do programa, voltada às 
metas, desafios e melho-
rias. O encontro ocorreu de 
modo on-line. O projeto é 
desenvolvido pela Semed e 
possui quatro componen-
tes: expansão da cobertura 
do ensino da educação in-
fantil e ensino fundamen-
tal; melhoria da qualidade 
da educação; gestão, moni-
toramento e avaliação.

 

A Campanha Lei do Mi-
nuto Seguinte, no Estado. 
O objetivo é conscientizar 
a população sobre o direito 
ao atendimento obrigatório 
e integral nos hospitais do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) a vítimas de violên-
cia sexual. A campanha 
passa a ocorrer todo ano, 
no mês de maio. A Lei es-
tadual torna obrigatória a 
divulgação da Lei Federal 
nº 12.845/2013.

suas redes sociais, o vereador 
salientou a união entre ambos. 

“É preciso utilizar esse mo-
vimento para enterrar de vez 
a grande massa política que 
integra as chapas de outros 
partidos e o único nome que 
se disponibilizou a receber 
esse projeto de cabeça aber-
ta foi ele, o Negão”, declarou 
na publicação.

minha independência polí-
tica”, declarou ao AGORA. 

Desde o anúncio de sua 
“aliança” com Amazonino, 
Amom recebeu críticas por 
se unir com a “velha guar-
da” da política. Para ele, a 
melhor forma de rebater é 
mostrando seu trabalho. 

“Lido com as críticas, da 
mesma forma que sempre 

lidei: mostrando o meu tra-
balho. Cada um com o seu 
CPF e sua forma de traba-
lho. Meu nome é Amom”, 
finalizou o pré-candidato.

Apoio
Durante o ato de filiação 

de Amom ao Cidadania, que 
ocorreu em abril, Amazo-
nino estava presente. Em 

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão (Republicanos) 
se referiu ao novo recor-
de de desmatamento do 
último mês de abril como 
“números péssimos e hor-
rorosos”. Na sexta-feira (6), 
os dados do sistema Deter, 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
revelaram que os alertas 
de desmatamento regis-
trados na Amazônia no 
mês de abril, entre os dias 
1º e 29 de abril, alcança-
ram um total de 1.013 km², 
maior da série histórica.

Questionado sobre os nú-
meros, Mourão retrucou: “ 

(Os números foram) péssi-
mos, horrorosos. Estamos 
vendo aí onde estamos er-
rando”, lamentou.

O general, que preside o 
Conselho Nacional da Ama-
zônia, ainda atribuiu a res-
ponsabilidade aos ministé-
rios gestores das agências 
e órgãos ambientais, como o 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis e o Ins-
tituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade 
(ICMBio).

“Estamos com ações, 
como a Operação Guardiões 
do Bioma, que é uma ope-

Mourão fala sobre recorde de desmatamento
Divulgação

 

ração conjunta do Ministé-
rio do Meio Ambiente e do 
Ministério da Justiça. Então, 
tem que ver com eles onde 
é que está tendo uma falha”, 
assinalou Mourão.

Concentração em MT e AM
Segundo o Inpe, pelo 

quarto mês consecutivo, 
os alertas de desmatamen-
to seguiram concentrados 
nos estados do Amazonas 
(34,2%), Pará (28,3%) e Mato 
Grosso (23,8%). Segundo o 
órgão, nos três primeiros 
meses do ano, a região ba-
teu o recorde de 941,3 km² 
desmatados.

Alertas de desmatamento bate-
ram o maior recorde da série
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Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022

 Regularizar a vida fun-
cional dos servidores da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação (Semed) foi uma das 
metas do Plano de Gestão 
do prefeito de Manaus, Da-
vid Almeida, para isso foi 
criado o programa de Va-
lorização dos Profissionais 
da Educação, que beneficia 
tanto quem atua no magis-
tério quanto no setor admi-
nistrativo. Em pouco menos 
de um ano e meio da atual 
gestão, 3,9 mil servidores ti-
veram a vida funcional revi-
sada. Com a implantação de 
um sistema informatizado, 
a Semed pretende analisar, 
de forma célere, os proces-
sos recebidos, aumentando 
assim os números de servi-
dores beneficiados.

O total de 3,9 mil servido-
res regularizados é o resul-
tado dos 4.596 processos 
instruídos, muitos servido-
res possuem mais de uma 
matrícula e cada uma gera 
um processo diferente.  
Desses processos, já ocor-
reu a publicação de atos de 
evoluções funcionais, que 

Programa valoriza 
profissionais da educação  
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Prefeitura regulariza situação funcional de 3 mil servidores da educação

cou que a maioria dos ser-
vidores do magistério e da 
área administrativa, mes-
mo após o cumprimento 
do estágio probatório, não 
teve a declaração de esta-
bilidade publicada, esse é 
um problema que estamos 
solucionando no intuito de 
que o servidor não venha 
a ter problema no futuro, 
principalmente no ato da 
tão merecida aposentado-
ria”, disse.

Quando o processo do ser-
vidor é revisado e os atos de 
evoluções funcionais publi-
cadas no Diário Oficial do 
Município (DOM), os valores 
são pagos de forma retro-
ativa, não havendo assim 
nenhuma perda no valor da 
gratificação. Só este ano já 
foram publicadas, processa-
das e pagas três evoluções 
no valor de R$ 4.988.288,53, 
retirados do Tesouro Público 
Municipal R$ 4.717.352,63 e 
R$ 270.935,90 do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).

Cidade 3

Bianca Fatim 

A pequena Maria Clara 
Cordeiro de Castro, de ape-
nas 2 anos, morreu após ser 
atropelada na rua Rio Ari-
nos, bairro Cidade de Deus, 
zona Norte de Manaus. O 
acidente aconteceu na fren-
te da família, em pleno Dia 
das Mães.

Segundo o Boletim de 

Ocorrência (BO) registra-
do pela tia da vítima, tudo 
aconteceu por volta das 
16h30, quando a família co-
memorava a data. Um carro, 
modelo Voyage na cor bran-
ca, conduzido por um ho-
mem de 48 anos, atropelou 
a pequena. Devido ao im-
pacto, Maria Clara não resis-
tiu aos ferimentos e morreu 
no local.

A equipe da 13ª Compa-
nhia Interativa Comunitária 
(Cicom) foi acionada no local 
e encaminhou o condutor 
do veículo que ocasionou o 
acidente para o 6º Distrito 
Integrado de Polícia (DIP). Na 
delegacia, o motorista pres-
tou esclarecimentos sobre 
o acidente e deve responder 
por homicídio culposo, quan-
do não há intenção de matar.

Criança morre atropelada na frente da família 
Divulgação

Criança morreu atropelada na tarde do domingo (8)

 

 

beneficiaram 871 servido-
res, sendo 549 em 2021 e 
322 até abril deste ano, que 
alguns desses servidores ti-
veram os atos já assinados 
pela secretária municipal 
de educação, professora 
Dulce Almeida.

“Seguindo o plano do pre-
feito David, estamos valori-
zando o servidor da Semed 
com reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido na 
educação de Manaus. Dessa 

forma, estamos agilizando 
para que todos que tenham 
dado entrada nos seus pro-
cessos sejam aprovados o 
mais rápido possível e apro-
veitem esse benefício”, de-
clarou Dulce.

Todos os processos re-
cebidos pela Semed são 
encaminhados para as se-
cretarias municipais de 
Administração, Planeja-
mento e Gestão (Semad), de 
Finanças e Tecnologia da 

Informação (Semef) e Casa 
Civil, que seguem o fluxo 
para publicação dos atos 
de evoluções funcionais. “A 
aprovação dos processos 
passa por todos os órgãos 
envolvidos, são formaliza-
dos pela Semed, auditados 
pela Semad e, após tudo 
correto, segue para a apro-
vação financeira da Semef 
e, em seguida, para a Casa 
Civil para publicação dos 
atos e revisão funcional ou 
concessão de novas evolu-
ções funcionais, findando 
assim o ciclo processual do 
servidor”, explicou o chefe 
do Departamento Pessoal 
da Semed, Thiago Correia

Thiago destacou ainda 
sobre outra ação inédita da 
atual gestão, que é a estabi-
lização dos servidores, que 
também estava atrasada, e 
isso poderia causar trans-
torno no momento da apo-
sentadoria do servidor. Já 
foram publicadas mais de 
mil estabilizações de servi-
dores do magistério e 196 de 
servidores administrativos.

“A atual gestão identifi-



 

Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022

O RespirAR recebeu a vi-
sita da diretora técnica da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a epidemiolo-
gista Maria Van Kerkhove, 
na unidade do Centro de 
Convivência Estadual do 
Idoso (Ceci), no bairro Apa-
recida, Zona Sul de Manaus.

O projeto do Governo do 
Amazonas, coordenado 
pela Fundação Amazonas 
de Alto Rendimento (Faar) 
e Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-AM), foi am-
pliado em agosto de 2021.

“É uma grande satisfa-
ção receber a OMS para 
apresentarmos esse pro-
jeto exitoso, que já ajudou 
a melhorar a qualidade de 
vida de pessoas que fo-
ram acometidas pela Co-
vid e que tiveram alguma 
sequela. Essa é uma das 
ações do governo que aju-
dam a salvar vidas”, disse 
o governador Wilson Lima.

“A visita da Organiza-
ção Mundial da Saúde e 
da equipe da Organização 
Pan-Americana da Saúde 

OMS visita Projeto 
RespirAR em Manaus
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Programa RespirAR , do Governo, recebe visita técnica da Organização Mundial de Saúde (OMS)

(Opas) é um importante 
reconhecimento interna-
cional das ações de rea-
bilitação pós-Covid-19 de-
senvolvidas em prol dos 
amazonenses e que agora 
deve ser replicada ao mun-
do”, disse Jorge Oliveira, 
diretor-presidente da Faar.

Maria Van Kerkhove 
destacou, durante a visita 
ao RespirAR, que o Ceci da 
Aparecida atende a neces-
sidade do paciente e acom-
panha o tratamento do 
pós-Covid-19. “Eu vi uma 
forma bastante abrangen-
te de manejo de pós-Covid, 
tanto física, mental e do 
bem-estar do paciente. É 
muito impressionante e 
inspirador fazer uma visi-
ta a um centro desse”, afir-
mou Van Kerkhove.

Para a coordenadora de 
Vigilância, Preparação e 
Resposta a Emergências 
e Desastres da Opas e da 
OMS no Brasil, Maria Al-
miron, é importante mos-
trar o que o Amazonas 
está fazendo, principal-

mente no atendimento das 
sequelas de Covid-19. “Es-
tamos aprendendo muito 
com o que o Amazonas 
está fazendo e estamos 
muito gratos por termos 
sido convidados para co-
nhecer o atendimento que 
estão ofertando”, destacou.

Projeto
Iniciado na Vila Olímpica 

de Manaus, hoje o Respi-
rAR conta com um total de 
10 núcleos de atendimen-
tos espalhados pela capital, 
em dois Centros de Aten-
ção Integral à Melhor Idade 
(Caimis), três Policlínicas, 
quatro Centros de Convi-
vência e na Vila Olímpica, 
já tendo realizado mais de 
90 mil atendimentos desde 
sua ampliação.

Para a recuperação car-
diopulmonar e física dos 
pacientes, o projeto conta 
com a colaboração de 70 
fisioterapeutas, 25 profis-
sionais de educação física, 
53 estagiários, 12 gestores, 
seis auxiliares administra-

tivos e oito técnicos de en-
fermagem.

Visita
Van Kerkhove está no 

país desde o início desta 
semana e desembarcou 
em Manaus para conhe-
cer as estruturas de saúde 
destinadas ao tratamento 
e recuperação de pacientes 
acometidos pela Covid-19. 
No primeiro compromisso 
do dia, ela conheceu a es-
trutura do Hospital Delphi-
na Aziz, referência para 
tratamento dos casos de 
Covid-19.

A diretora também co-
nheceu o laboratório, am-
bulatório, fisioterapia, o 
Serviço de Apoio Diagnós-
tico Terapêutico (SADT) e a 
estrutura que é disponibi-
lizada à população nos lei-
tos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do hospital.

A visita da diretora téc-
nica da OMS ao Projeto 
RespirAR teve a presença 
de representantes do Mi-
nistério da Saúde.

Cidade  4

 
Noé estava em sua 

motocicleta no dia 2 de 
maio, quando por volta 
das 0h30, sofreu o aci-
dente. Ele foi socorrido e 
internado no Hospital e 
Pronto-Socorro João Lú-
cio (HPS), onde, por vol-
ta das 16h do domingo, 
morreu em decorrência 
dos ferimentos.

Nas redes sociais, 
amigos e familiares de-
monstraram tristeza 
pela perda. “Ainda não 
caiu a ficha em saber 
que eu nunca mais vou 
ver o Noé. Ele era uma 
pessoa formidável, um 
amigo para todas as ho-
ras. Que Deus conforte 
os corações dos familia-
res”, disse uma pessoa 
que conhecia a vítima.       

A avó de Noé morreu 
no dia 30 de abril, dois 
dias antes do acidente 
que deixou o enfermeiro 
internado por seis dias.

Um dia antes do aci-
dente, a vítima e os 
familiares realizaram 
uma ação de solida-
riedade com venda de 
churrasco em prol do 
tratamento de saúde do 
pai de Noé.

Enfermeiro 
morre em 
acidente 

Divulgação

Enfermeiro morre após 
grave acidente de trânsito



 
 

Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, regula-
mentou o Auxílio Estadu-
al Enchente para atender 
famílias prejudicadas por 
desastres naturais e tec-
nológicos no estado, como 
a cheia dos rios. No valor 
de R$ 300, o benefício em 
parcela única vai apoiar a 
população que reside em 
áreas diretamente atin-
gidas, em municípios em 
situação de emergência e 
calamidade pública.

O decreto com a regula-
mentação foi encaminha-
do para publicação, na se-
gunda-feira (9), no Diário 
Oficial do Estado. Uma das 
primeiras cidades aten-
didas pelo benefício será 
Parintins, onde uma forte 
chuva causou prejuízos, 
alagou residências e desa-
brigou famílias, no mês de 
abril.

Para receber o Auxílio 
Estadual Enchente, o ci-
dadão precisa residir den-
tro da área afetada pelo 
desastre, tendo sofrido di-
retamente as consequên-
cias do fenômeno natural. 
Outra questão importante 
é que os municípios pre-
cisam ter a situação de 
Emergência ou Estado de 
Calamidade Pública devi-
damente regularizados, 
com decreto homologado 
pela Defesa Civil.

O benefício é destina-
do a pessoas com renda 
familiar de até dois salá-
rios mínimos, limitados 
a um contemplado por  
núcleo familiar.

Auxílio Estadual En-
chente é uma das ações do 
governador Wilson Lima 
para apoiar a população 
que sofre com a cheia dos 
rios no Amazonas. A Defe-

Wilson Lima regulamenta 
Auxílio Enchente no Amazonas

Divulgação

Auxílio de R$ 300 destina-se a famílias atingidas em municípios em situação de emergência 

sa Civil vem acompanhan-
do a situação em cada 
cidade. Na Região Metro-
politana de Manaus, os 
trabalhos foram reforça-
dos em Itacoatiara, desde 
domingo (8), porque o mu-
nicípio registrou diversos 
problemas após um tem-
poral, que deixou mais de 
800 famílias em situação 
de alagamento.

Itacoatiara
Na segunda-feira (9), Wil-

son Lima vistoriou os tra-
balhos na cidade e deter-
minou a entrega de cestas 
básicas para as famílias 
atingidas, além de anun-
ciar repasses da ordem de 
R$ 1,1 milhão para apoiar 
os trabalhos de recupera-
ção que serão realizados 
pela Prefeitura, além da 
entrega de cestas básicas 
para as famílias.

Acompanhado do pre-
feito de Itacoatiara, Má-
rio Abrahim, e do coronel 
Francisco Máximo, titular 
do Subcomando de Ações 
de Defesa Civil (Subco-
mandec), o governador vi-
sitou as áreas mais afeta-

das com alagamentos.
“Eu estou vindo hoje 

[segunda-feira], pessoal-
mente, acompanhar essas 
ações, e entender de que 
forma o Governo do Esta-
do pode estender essa mão 
amiga para ajudar essas 
pessoas. É importante nes-
se momento que a gente 
possa garantir abrigo para 
aqueles que ficaram desa-
brigados, garantir comida, 
água potável e o que mais 
for necessário”, ressaltou o 
governador.

Ainda no domingo, o go-
vernador determinou a 
mobilização da Defesa Ci-
vil do Estado, que chegou 
até o município para iden-
tificar as principais ne-
cessidades da população. 
Após trabalho conjunto 
com a Prefeitura, o órgão 
estimou que, em média, 
840 famílias foram afeta-
das, chegando até 4,2 mil 
pessoas com casas atingi-
das por alagamentos, com 
o prejuízo de, pelo menos, 
25 famílias desabrigadas.

Ao todo, R$ 1,1 milhão se-
rão repassados à Prefeitu-
ra Municipal. Esses recur-

sos devem ser destinados 
à compra de itens de ne-
cessidades básicas, como 
kits de higiene pessoal, 
kits de limpeza, madeiras 
para a construção de pon-
tes, botijas de gás, e outros 
itens, que serão destinados 
à população afetada pela 
chuva.

Além disso, a Secretaria 
de Estado de Justiça, Direi-
tos Humanos e Cidadania 
(Sejusc) enviou duas ca-
deiras de rodas, que foram 
entregues a cadeirantes 
afetados pela subida das 
águas.

Saúde 
Para amenizar os danos 

causados pela forte chu-
va, a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-AM) enviou 
para o município 5 mil 
frascos de hipoclorito e 50 
ampolas de soro antibotró-
pico contra mordedura de 
serpentes. Além disso, a 
Central de Medicamentos 
do Amazonas (Cema) re-
aliza o levantamento dos 
insumos a serem enviados 
a partir da solicitação do 
Município.

O Governo do Amazonas 
iniciou, na segunda-feira 
(9), em Tefé, as operações 
do programa Ilumina+ 
Amazonas, que vai moder-
nizar a iluminação pública 
do interior. O programa é 
executado pela Unidade 
Gestora de Projetos Espe-
ciais (UGPE). Trezentas 
toneladas de materiais e 
equipamentos foram des-
pachadas em balsa, que 
saiu de Manaus na se-
mana passada e desem-
barcou nesta manhã no 
porto de Tefé. À tarde já 
iniciaram as substituições 
das lâmpadas antigas por 
luminárias modernas de 
LED nas ruas da cidade.

De acordo com o coorde-
nador executivo da UGPE, 
Marcellus Campêlo, serão 
substituídos 2.744 pontos 
de iluminação em Tefé. 
“Cem por cento da área 
urbana terá a iluminação 
padronizada em LED nos 
próximos dias. Isso trará 
impacto inclusive na se-
gurança pública, já que as 
ruas estarão mais ilumi-
nadas”, explicou, desta-
cando que uma outra bal-
sa está em deslocamento 
para Parintins, onde os 
trabalhos também iniciam 
nesta semana.

“Até o fim do ano, o Es-
tado pretende moderni-
zar a iluminação pública 
urbana das 20 maiores 
cidades do estado”, disse 
o coordenador.

Cidade  5

Tefé recebe 
iluminação 
de LED

Programa Ilumina+ Amazonas 
modernizará o sistema 

Divulgação



Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022

‘Mudinho’ é executado 
durante o almoço  

Divulgação

“Mudinho” foi baleado e morto no momento me que almoçava 

 

 

Um homem, identifica-
do como Bruno Dacio da 
Silva, conhecido como 
“Mudinho”, de 28 anos, 
foi morto por disparos de 
arma de fogo, na tarde 
desta segunda-feira (9), 
em um rip-rap no Bairro 
da União, Zona Centro-Sul 
de Manaus.

Segundo informações 
preliminares da polícia, 
Bruno estava almoçando, 

no beco Beira Rio, quando 
foi surpreendido por três 
homens que efetuaram 
os disparos contra a ví-
tima. Dos sete disparos, 
seis atingiram a cabeça. 
O homem não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
no local.

As equipes de 23ª Com-
panhia Interativa Comu-
nitária (Cicom) foram 
acionadas para atender 

a ocorrência, no entan-
to, os criminosos não  
foram capturados.

O Serviço Móvel de Ur-
gência chegou ao local 
do crime e constatou o 
óbito, e o Instituto Médi-
co Legal (IML) foi aciona-
do para remover o corpo. 
A Delegacia Especializa-
da em Homicídios e Se-
questros (DEHS) vai in-
vestigar o caso.

Polícia

Os irmãos Alberto Pereira 
Pinheiro Neto, de 18 anos, e 
Elizeu Gomes dos Santos, 
de 25 anos, foram presos no 
domingo (8), no município 
de São Sebastião do Uatu-
mã, interior do Amazonas, 
pelo crime de homicídio e 
ocultação de cadáver de 
Adileide Batista da Silva, 
que tinha 30 anos. O cri-
me ocorreu na noite de 22 
de abril deste ano, naquele 
município.

De acordo com policiais 
civis lotados na 44ª DIP, ao 
todo, cinco indivíduos es-
tão envolvidos no ato cri-
minoso, sendo eles Alberto 
e Elizeu, já presos; Patrick 
Nélio Picanço de Oliveira, 
que está sendo procurado; 
e outros dois adolescentes, 
que estão aguardando deci-
são judicial.

“O delito teria sido moti-
vado pelo fato da vítima ter 
roubado cerca de 40 gramas 
de droga de Patrick, que es-

tava em liberdade condicio-
nal por tráfico de drogas. Ao 
descobrir que Adileide tinha 
roubado o entorpecente, Pa-
trick decidiu armar uma 
emboscada para a mulher, 
juntamente com os outros 
quatro indivíduos”, infor-
mou a equipe policial.

Ainda segundo as auto-
ridades, eles combinaram 
de se encontrar com a mu-
lher às 20h, daquele dia, em 
uma localidade próxima à 
residência dos irmãos. No 
local, os infratores tortura-
ram a mulher até a morte e 
abandonaram o corpo.

“Na madrugada do dia 23, 
por volta das 3h, eles retor-
naram, com um carro de 
mão, onde colocaram o cor-
po e ocultaram o cadáver, 
no ramal do Cairipé. O cri-
me foi bastante brutal, com 
fraturas e deformações por 
todo corpo”, explicaram os 
investigadores.

Os policiais civis disse-

Uma motorista de apli-
cativo foi sequestrada e 
mantida refém dentro do 
porta-malas do veículo 
que usava para trabalhar. 
O caso aconteceu na tar-
de da segunda-feira (9), 
no bairro Japiim, na Zona 
Sul da capital.

Ao informar à polícia 
sobre o fato, a motorista 
relatou que atendeu uma 
solicitação de corrida 
para o endereço mencio-
nado e ao chegar ao local 
foi surpreendida por dois 
criminosos que anuncia-
ram o assalto e posterior-
mente ela foi sequestra-
da.

Ainda conforme os re-
latos, a mulher foi obri-
gada pelos bandidos a 
entrar no porta-malas. A 
vítima falou que, duran-
te o percurso feito pelos 
assaltantes, ela conse-
guiu pedir ajuda de ou-
tros motoristas parceiros 

que acionaram a polícia e 
informaram que a moto-
rista havia sido seques-
trada.

O carro da motorista de 
aplicativo foi intercepta-
do por policiais da Ron-
das Ostensivas Cândido 
Mariano (Rocam), na ave-
nida Tefé, no bairro Raiz.

A dupla criminosa foi 
presa e uma arma foi 
apreendida durante a 
ação policial. A vítima foi 
resgatada e conduzida 
para o 1º Distrito Integra-
do de Polícia (DIP) onde o 
caso foi registrado.

Motorista de aplicativo 
é esfaqueado em assalto

No último dia 28 de 
março, um motorista de 
aplicativo foi esfaqueado 
após reagir a um assal-
to, na rua Projetada, no 
bairro Redenção, na Zona 
Oeste da capital amazo-
nense. (LL)

Presos suspeitos de matar 
mulher por causa de drogas

Motorista de app  
sequestrada 

Divulgação

Suspeitos de matar mulher vão res-
ponder pelos crimes de homicídio
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ram ainda que, durante de-
poimento, Alberto e Elizeu 
confessaram a prática cri-
minosa e apontaram Patrick 
como mandante do crime.

Alberto e Elizeu respon-
derão pelos crimes de ho-
micídio qualificado, oculta-
ção de cadáver, associação 
criminosa e corrupção de 
menor, e ficarão à disposi-
ção da Justiça.



Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022

Homens são decapitados 
por criminosos

Divulgação
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Dois homens foram decapitados e jogados em igarapés de Manaus

 

 

Dois corpos, do sexo 
masculino e até o mo-
mento não identificados, 
foram encontrados sem 
cabeça, em igarapés dis-
tintos de Manaus, no final 
deste domingo (8).

O primeiro dos decapita-
dos foi encontrado no bair-
ro São Jorge, zona Oeste 
da capital, no fim da tarde. 
Horas depois, o segundo 
foi encontrado nas águas 
do bairro Educandos, com 
as mesmas marcas vio-
lentas.

O primeiro, no Igarapé 
do São Jorge, foi encontra-
do por um canoeiro que 
avistou o corpo, no fim da 
tarde deste dia das mães. 
Ao se aproximar, percebeu 
que se tratava de um ho-
mem sem cabeça e traja-
va camisa preta e bermu-
da azul, com desenhos.

O canoeiro levou o corpo 
até a margem e acionou 
os órgãos competentes so-
bre o encontro do cadáver. 
Os policiais da 21ª Com-
panhia Interativa Comu-
nitária (Cicom) acionou a 
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Luana Lima 

Um intenso tiroteio no 
Centro de Manaus deixou 
um morto e um ferido no 
início da noite da segun-
da-feira (9). O fato aconte-
ceu na rua Quintino Bo-
caiúva.

Na ação criminosa, um 
homem foi assassinado a 
tiros e uma segunda víti-
ma, também do sexo mas-
culino, ficou ferida após 
ser baleada com três tiros 
na cabeça.

De acordo com informa-

ções preliminares repassa-
das aos policiais militares 
da 24ª Companhia Interati-
va Comunitária (Cicom), as 
vítimas estavam dentro de 
um prédio, quando ocorreu 
o tiroteio, naquela área do 
Centro de Manaus.

Não há informações 
sobre identificações dos 
autores dos tiros e as cir-
cunstâncias do atentado. 
A polícia acredita que de-
vido às características, o 
crime possa ter relação 
com o tráfico de drogas.

O Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgência 
(Samu) esteve no local e 
constatou uma morte e 
socorreu a segunda víti-
ma, que foi levada para o 
Hospital e Pronto-Socorro 
(HPS) João Lúcio.

A polícia militar isolou a 
área e acionou os órgãos 
competentes para as in-
vestigações. O Instituto 
Médico Legal (IML) irá re-
mover o corpo da vítima.

O caso deve ser investi-
gado pela Delegacia Espe-
cializada Em Homicídios e 
Sequestros (DEHS).

Tiroteio deixa um morto e um ferido no Centro

Homens são baleados no Centro, durante tiroteio entre criminosos

 

 

Delegacia Especialiazada 
em Homicídios e Seques-
tros (DEHS) para informar 
sobre a morte violenta do 
homem não identificado.

Durante a noite, por vol-
ta das 21h, moradores do 
bairro Educandos aciona-
ram a 2ª Cicom e informa-
ram que, possivelmente, 
tinha um corpo no igara-
pé. O Corpo de Bombeiros 
Militar do Amazonas (CB-
MAM) se deslocou até lá 
e removeu o cadáver de 
mais um homem, que foi 
encontrado com marcas 
similares de violência.

Assim como o anterior, a 
vítima também foi decapi-
tada e estava com marcas 
ainda mais violentas. Ele 
estava sem o braço direi-
to e parte da perna direita, 
além de vários golpes de 
arma branca na região do 
peito e lado esquerdo do 
abdômen.

Duas horas depois após 

a remoção, a cabeça da ví-
tima foi encontrada boian-
do às margens do igarapé 
do Educandos. O Instituto 
Médico Legal (IML) remo-
veu o corpo, que está à 
disposição para reconhe-
cimento no necrotério.

Crimes podem ter relação
A decapitação e o es-

quartejamento são os cri-
mes mais brutais e cruéis 
que existem, e não são 
comuns de acontecerem. 
No entanto, nos últimos 
meses, Manaus está apre-
sentando um alto índice 
de crimes do gênero, prin-
cipalmente, por conta do 
acerto de contas no tráfico 
de drogas.

Pela similaridade dos 
crimes e por terem encon-
trado os corpos quase no 
mesmo momento, apesar 
dos locais distintos, am-
bos podem ter a relação  
e motivação.
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Assim que finalizou Jus-
tin Gaethje na luta princi-
pal do UFC 274, em even-
to realizado no sábado (7), 
Charles do Bronx pediu 
por um duelo com Conor 
McGregor. O irlandês, sem 
perder tempo, utilizou 
suas redes sociais para 
aprovar a ideia e provocar 
o possível próximo rival.

De acordo com Conor, o 
duelo, no entanto, poderia 
ser realizado na categoria 
até 77 kg, uma vez que 
ele ainda se recupera da 
lesão sofrida em julho do 
ano passado. O irlandês 
não luta desde então, mas 
segue com espaço cativo 
no noticiário do mundo 
esportivo.

“Eu não sei se eu quero 

McGregor ironiza e aceita 
desafio de Charles do Bronx 

Divulgação 

Irlandês utilizou suas redes sociais para aprovar o brasileiro 

cortar peso. Estou gos-
tando de parecer uma ge-
ladeira. Sinto que quero 
lutar com esse tamanho 
pois gostaria de me assis-
tir lutando (risos). Mas eu 
adoraria lutar com o bra-
sileiro, 100%! Amo o Bra-
sil, estou invicto contra os 
brasileiros. Todos foram 
nocauteados. Tenho que 
pensar sobre!”, ironizou 
McGregor.

O irlandês tem duas vi-
tórias em duas lutas con-
tra brasileiros. Em 2014, 
venceu Diego Brandão 
por nocaute técnico. No 
ano seguinte, nocauteou 
José Aldo para levar o cin-
turão peso-pena do UFC 
(66 kg).

Ex-campeão do peso-

-pena e do peso-leve (70 
kg), Conor perdeu três de 
suas últimas quatro lutas 
no MMA. Sem data para 
retornar ao octógono, o 
atleta também já cogitou 
confrontos com Kamaru 
Usman, atual campeão 
dos meio-médios (77 kg), 
Nate Diaz e Dustin Poirier.

Por sua vez, Charles, 
mesmo com a vitória so-
bre Justin, não é mais o 
campeão do UFC. Puni-
do por não bater o peso 
correto de sua catego-
ria na última sexta-feira 
por uma margem de 200 
gramas, o atleta deve dis-
putar o cinturão vago na 
categoria em sua próxi-
ma apresentação no oc-
tógono.

 

Mbappé é visto em Madri e pode deixar PSG 
Divulgação

Mbappé deve mudar de time na próxima janela de transferência 

 Mbappé ainda não definiu seu futuro. 
O atacante é alvo do Real Madrid para 
a próxima temporada e o Paris Saint-
-Germain busca acertar a renovação de 
contrato com o jogador. Nesta segunda-
-feira, o francês foi visto em Madri e 
aumentou os rumores sobre sua ida ao 
clube merengue.

O portal “Cope” divulgou que Mbappé 
estava junto de Hakimi, lateral do PSG, 
em um restaurante da cidade espanhola.

Real Madrid e Mbappé estão nego-
ciando um acerto para a próxima tem-
porada. Porém, as partes entraram em 
divergências sobre os valores dos direi-
tos de imagens. Enquanto isso, o PSG 
ainda espera renovar o contrato com o 
atacante francês.

Na atual temporada, Mbappé é o prin-
cipal jogador do Paris Saint-Germain, 
que conta com Neymar e Messi. O ata-
cante francês soma 35 gols e 23 assis-
tências em 43 jogos pelo clube.
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Jogo de Vasco e Guarani 
é vetado pela CBF

 

 
  

 

 

Gabriela Brasil 

O jogo entre Guarani e 
Vasco não vai mais aconte-
cer em Manaus. O anúncio 
foi feito pelo empresário 
Bernard Teixeira, em seu 
perfil nas redes sociais, na 
noite da segunda-feira (9). A 
partida entre os dois times 
pela oitava roda da série B, 
que seria realizada na Are-
na da Amazônia, foi vetada 
pela CBF.

“Foram semanas em 
tratativas para receber o 
jogo dia 19/5 da série b do 
campeonato brasileiro de 
futebol Vasco x Guarani 
na Arena da Amazônia. 
Infelizmente, mesmo com 
aprovação dos times e fe-

derações, o jogo foi hoje in-
deferido pela CBF. Lamen-
to dar essa notícia para 
os torcedores, porém faço 
uma promessa, muito bre-
ve traremos o Vasco nova-
mente a Manaus. Agradeço 
o apoio de todos e fica aqui 
um até breve vascaínos”, 
disse o empresário, que 
buscava trazer o jogo para 
Manaus, em uma publica-
ção em suas redes sociais.

Os dois clubes acertaram 
que o jogo aconteceria no 
dia 19 de maio em Manaus, 
pois o Guarani, mandante 
da partida, precisaria jogar 
em outro campo, em razão 
da troca de gramado no 
Brinco de Ouro, em Cam-
pinas.

Porém, a CBF vetou a 
realização do jogo, pois o 
mandante não possui au-
toridade fora do seu pró-
prio estado, sem a autori-
zação do órgão.

Divulgação
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A criação da Liga do Futebol 
Brasileiro tem sofrido entraves 
em suas discussões iniciais. Nes-
ta segunda-feira, 23 clubes da pri-
meira e segunda divisões entre-
garam uma nova carta-proposta, 
em oposição ao projeto assinado 
por oito clubes da Série A.

O impasse ocorreu principal-
mente em razão da distribuição 
de receitas, que seriam distribu-
ídas conforme o “engajamento” 
de cada instituição. No docu-
mento, o grupo afirmou que 
não irá na reunião do dia 12 de 
maio, na sede da CBF, e marcou 
um encontro para o dia 16. Veja 
a carta a seguir. 

“Diante dos últimos aconteci-
mentos, os Clubes signatários 
reafirmam o interesse na for-
malização da Liga de futebol 
profissional, com o intuito de 
elevar o nível de qualidade do 

futebol brasileiro, construindo 
um campeonato forte, revitali-
zado e, notadamente, com um 
padrão de equanimidade nas 
condições de disputa.

É preciso, porém, pontuar que 
não haverá Liga sem a união 
dos 40 (quarenta) clubes partici-
pantes das atuais Séries A e B.

Algumas premissas devem 
ser observadas, tendo como re-
ferência que: (i) a Premier Lea-
gue divide igualmente 68% da 
receita, somando todos os direi-
tos domésticos, internacionais 
e de marketing; (ii) as Ligas 
Alemã, Espanhola, Francesa e 
Italiana distribuem 50% da re-
ceita de forma igualitária; e (iii) 
a diferença de receita entre o 
primeiro e último clubes res-
peitam os seguintes limites: In-
glaterra (1.6x), Itália (2.1x), Ale-
manha (3.2x) e Espanha (3.5x).

Times da Série A e B apoiam criação da Liga 
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CBF reuniu times para definir criação da Liga Brasileira de Futebol

 

 

Jogo entre Vasco e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro, seria na Arena da Amazônia 
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Foi lançado, na última 
sexta-feira (6), o Proces-
so Seletivo Simplificado 
(PSS) para preenchimento 
de 50 vagas ofertadas ex-
clusivamente para quem 
busca o primeiro emprego, 
sendo 45 para ampla con-
corrência e 5 para pessoas 
com deficiência (PcD), com 
salário de R$ 1.212,00.

O Governo do Amazonas, 
por meio da Agência Ama-
zonense de Desenvolvi-
mento Econômico, Social 
e Ambiental (Aadesam), 
em parceria com o Insti-
tuto de Desenvolvimento 
Agropecuário e Florestal 
Sustentável do Amazonas 
(Idam), lançou o edital.

Os 50 candidatos sele-
cionados irão atuar no 
Projeto Novo Idam, que 
visa apoiar o desenvolvi-
mento rural e sustentável 
do Amazonas. Além disso, 
esses jovens terão a opor-
tunidade de ingressar no 

mercado de trabalho.
A intenção da parceria 

com a Aadesam é com-
plementar o quadro multi-
disciplinar do Idam, como 
destaca o diretor-presi-
dente do Instituto, Tomás 
Sanches.

“Temos uma demanda 
muito grande de produto-
res, agricultores familia-
res e pescadores neces-

sitando de assistência 
técnica, em virtude do in-
vestimento que o Governo 
do Estado tem dado ao se-
tor primário, seja através 
das aquisições ou aplica-
ção de crédito rural. Esse 
projeto vai possibilitar 
qualidade no atendimen-
to e um maior alcance em 
todo o Amazonas”, enfati-
zou Sanches.

Amazonas lança edital para 
jovens em busca de emprego

Divulgação

Inscrições iniciam nesta terça-feira e serão realizadas pela web
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Como participar
O Edital do PSS nº 

009/2022 e o link para 
inscrição estão disponí-
veis no site da instituição 
(www.aades.am.gov.br) , 
na aba Processos Seleti-
vos. As inscrições iniciam 
nesta terça-feira (10) e 
serão realizadas inteira-
mente pela internet.

Para participar do PSS, 
o candidato deve ter idade 
a partir de 18 anos, ter o 
curso de informática bási-
ca e Ensino Fundamental 
completo. As vagas são 
destinadas tanto para a 
capital quanto para o in-
terior.

Os candidatos devem 
acompanhar o cronogra-
ma de atividades disponi-
bilizado no edital, assim 
como devem estar atentos 
aos prazos. Qualquer alte-
ração no andamento do 
PSS será divulgada no site 
www.aades.am.gov.br.

Merenda rece-
beu R$ 65 mi 
em produtos

O Programa de Regiona-
lização da Merenda Esco-
lar (Preme), do Governo do 
Amazonas, investiu mais 
de R$ 65,5 milhões em 
produtos para alimentação 
que compõem a merenda 
escolar, nos últimos três 
anos.

Nesse período, foram 
mais de 6 mil toneladas 
adquiridas em produtos, 
gerando emprego e ren-
da para agricultores, as-
sociações, cooperativas e 
agroindústrias.

Os alimentos abastece-
ram de merenda escolar 
600 unidades de ensino 
do estado. Os dados são 
da Secretaria de Estado 
de Educação e Desporto 
do Amazonas e da Agên-
cia de Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas 
(ADS), e englobam o perío-
do de 2019 a 2021.

A titular de Educação, 
Kuka Chaves, afirma que o 
programa é um importan-
te pilar na educação, pois 
garante alimentação ade-
quada nas escolas.

“Um estudante bem ali-
mentado tem mais con-
centração, mais disposição 
para aprender. A chance 
de a escola atingir seu ob-
jetivo, de ensinar, é muito 
maior se garantirmos uma 
alimentação saudável e de 
qualidade”, destacou.

A jovem estudante Ceci-
lia Araújo, de 9 anos, da Es-
cola Estadual Benício Leão, 
relata como é a rotina para 
se alimentar com a meren-
da escolar.

“Eu acho que a gente 
fica mais forte, fica mais 
concentrado estudando. 
Meu prato favorito é açaí, 
picadinho e peixe. Eu pego 
o prato, converso com as 
minhas amigas e quando 
a gente termina, a gente 
coloca lá na cozinha”, con-
tou a criança.

Em 2021, por exemplo, 
foram adquiridas mais de 
2.125 toneladas de produ-
tos, de 20 municípios.

Divulgação

 

Feira de Agronegócios confirmada para setembro 
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Sexta edição confirmada nos dias 21 a 25 de setembro

 

 

Principal evento do setor 
primário no Amazonas, a 
Feira de Agronegócios da 
Universidade Nilton Lins 
anunciou, na segunda-feira 
(9), as datas da sua sexta 
edição – de 21 a 25 de se-
tembro – no campus da ins-
tituição localizado no bairro 
Parque das Laranjeiras, na 
zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com os organi-
zadores, a expectativa é su-
perar os números de 2021, 
quando foram movimen-
tados em novos negócios 
no setor, mais de R$ 50 mi-
lhões e contou com a parti-
cipação de 100 expositores 
e registrou 250 mil visitan-
tes em cinco dias.

Diante da alta procura, 
também terá início neste 
mês.

“Nossa expectativa para 
2022 é superar o evento do 
ano passado em todos os 
aspectos, com a maior par-
ticipação de criadores e pro-
dutores de outros estados, 
novidades na programação 
acadêmica de cursos e pa-
lestras, em parceria com a 
Universidade Nilton Lins, 
além de diversas atrações 
culturais, concursos e lei-
lões”, acrescentou o empre-
sário e idealizador do even-
to, Nilton Lins Júnior.

Sustentabilidade e esporte
A sustentabilidade e as 

inovações no setor primá-

rio no Amazonas também 
serão destaques da Feira de 
Agronegócios deste ano.

Entre os expositores já 
confirmados está o Rancho 
ING, empresa sediada em 
Manacapuru que é a prin-
cipal criadora e desenvol-
vedora de pesquisas para 

melhoramento genético de 
gado leiteiro Zebu no estado 
e irá levar para a o evento, 
animais que foram destaque 
na ExpoZebu por sua capa-
cidade de alta produção de 
leite em um espaço muito 
mais reduzido que as espé-
cies tradicionais.
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A cobertura vacinal no 
Brasil, que já chegou a ser 
de 95,07%, em 2015, caiu 
para 60,81%, no ano passa-
do. Os dados são do Sistema 
de Informação do Programa 
Nacional de Imunizações 
e mostram que as preven-
ções contra alguns tipos 
de doenças tiveram que-
das vertiginosas, como, por 
exemplo, é o caso da vacina 
tetraviral – contra sarampo, 
caxumba, rubéola e vari-
cela –, que teve adesão de 
98,07% em 2014 e alcançou 
apenas 2,51% da população 
no último ano; e contra a 
hepatite B, para crianças 
de até 30 dias, que despen-
cou de 92,51% em 2015 para 
menos da metade (51,78%)  
em 2021.

Embora a queda nos re-
gistros de novos casos de 
Covid-19 aconteça em um 
momento em que o país já 

Campanha da Pfizer reforça valor da 
vacinação para retomada de sonhos

Kiev adverte para ataques russos com mísseis
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Ações de incentivo à imunização serão ainda mais intensas no Norte
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vacinou 76,45% com o es-
quema primário do imuni-
zante (duas doses ou dose 
única), apenas 40,40% 
da população já tomou a 
dose de reforço. O núme-
ro de crianças vacinadas, 
com idades de 5 a 11 anos, 
também é baixo: 57,71% 

delas estão imunizadas 
somente com a primeira 
dose e 26,83% receberam 
a segunda.

Para alertar a população 
sobre a importância da 
vacinação, principalmen-
te contra a Covid-19, a Pfi-
zer Brasil lança nova fase 

da sua campanha “Vaci-
na. Tomar para Retomar”. 
Com foco na imunização 
de crianças de 5 a 11 anos 
contra a Covid-19, a inicia-
tiva também estimula a 
adesão de adolescentes e 
adultos à imunização con-
tra a doença, tendo como 
gancho o valor da prote-
ção para continuarmos a 
retomada da rotina, do tra-
balho, dos encontros e dos 
sonhos das pessoas. 

Campanha mais forte na 
região Norte 

Um novo filme com efei-
tos de animação inspirado 
em sonhos reais de crian-
ças começou a ser veicu-
lado, desde o dia 5 de maio, 
em redes sociais, com ver-
sões para rádios comuni-
tárias e outdoors. Estra-
tegicamente, a ação foi 
reforçada em oito capitais 

Rússia destacou cerca de 19 batalhões táticos para a região Belgorod

da região Norte do Brasil, 
onde atualmente são re-
gistrados os menores ín-
dices de cobertura vacinal. 
As instalações de outdoors 
e apoio de carros de sons 
estão presentes em 16 co-
munidades das cidades de 
Belém (PA), Cuiabá (MT), 
Macapá (AP), Manaus (AM), 
Palmas (TO), Porto Velho 
(RO), Boa Vista (RR) e Rio 
Branco (AC). 

Os perfis oficiais da Pfizer 
Brasil nas redes sociais – 
Instagram (@pfizer.brasil) 
e Facebook (@PfizerBrasil) 
– e o portal www.tomarpa-
raretomar.com.br também 
vão divulgar a mensagem 
da campanha com infor-
mações referenciadas por 
sociedades médicas como 
a Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm), e a 
Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SPB). 

O Estado-Maior do Exér-
cito da Ucrânia advertiu 
na segunda-feira (9) para 
a “alta probabilidade de 
ataques com mísseis” das 
forças russas. O alerta foi 
feito no dia em que Mos-
cou comemorou o Dia da 
Vitória sobre a Alemanha 
nazista na Segunda Guer-
ra Mundial.

Segundo as chefias mili-
tares ucranianas, a Rússia 
destacou cerca de 19 bata-
lhões táticos para a região 
Belgorod, sobre a linha de 
fronteira com a Ucrânia. Os 
batalhões incluem apro-
ximadamente 15.200 inte-
grantes, tanques, baterias 
de mísseis e outros tipos de 
armamento.

Em algumas áreas da re-
gião de Zaporizhia, as for-
ças russas estão, de acordo 
com Kiev, “apreendendo 
documentos pessoais da 
população local sem uma 
boa razão”. As autoridades 
ucranianas alegam que as 
forças russas forçam as 
populações locais a parti-
cipar das comemorações 
do Dia da Vitória. A Pra-
ça Vermelha, em Moscou, 
também foi palco do tradi-
cional desfile militar de 9 
de maio.

Com base em relatório 
diário dos seus serviços 
de informações militares, 
o Ministério britânico da 
Defesa afirma que a Rús-
sia está esgotando suas 

munições de precisão. A 
situação deverá resultar 
no recurso a armamento 
impreciso, que pode disse-
minar ainda mais a devas-
tação em solo ucraniano.

O relatório britânico es-
tima que, embora a Rússia 
tenha afirmado que “as 
cidades ucranianas esta-
riam, portanto, a salvo de 
bombardeios”, as munições 
imprecisas representam 
risco crescente.

“Como o conflito conti-
nua além das expectativas 
russas do pré-guerra, as 
reservas russas de muni-
ções guiadas com precisão 
provavelmente já se esgo-
taram”, disse.

“Isso obrigou à utilização 

de munições antiquadas, 
mas disponíveis, que são 
menos fiáveis, menos pre-
cisas e mais facilmente in-
terceptadas”, diz o relatório.

Londres acrescenta que 
a Rússia “provavelmen-
te terá dificuldades para 
substituir o armamento de 
precisão que já gastou”.
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Os fãs manauaras podem 
comemorar e já irem se pre-
parando para o “Welcome 
to the Jungle!”. A Fábrica de 
Eventos e a Mercury Con-
certs confirmaram, nesta 
segunda-feira (9), o show 
do Guns Ń  Roses em Ma-
naus, no dia 1º de setembro 
na Arena da Amazônia, na 
avenida Constantino Nery, 
zona Centro-Sul.

A apresentação abre a 
turnê “Guns N’ Roses Are 
F’ N’ Back!” na América do 
Sul, com 14 shows da ban-
da mais “perigosa” do pla-
neta, nove deles no Brasil. 

E desta vez Axl Rose, 
Slash e Duff McKagan 
devem inovar o set list, 
já que acaba de sair o EP 
“Hard Skool”. 

Inicialmente, corria o 
boato de que o show seria 
promovido pela Prefeitura 
de Manaus e ocorreria no 
“Sou Manaus Paço a Passo 
2022”, de forma gratuita. 
No entanto, será pago e de 
iniciativa privada.

A pré-venda exclusiva 
para o fã-clube começa 
no dia 11 de maio (quarta-
-feira), às 8h, no www.ba-
ladapp.com.br. As vendas 

Guns N’ Roses

Pré-venda exclusiva para o fã-clube começa no dia 11 de maio e para o público em geral no dia 12 de maio

Divulgação

online para o público em 
geral começam no dia 12 
de maio (quinta-feira) às 
8h, no mesmo site e, pre-
sencialmente, nas cen-
trais Oba Ingressos dos 
shoppings Millenium e 
Manauara a partir das 
10h, também dia 12.

Será a 10ª vez que a ban-
da virá ao Brasil, a última 
foi no São Paulo Trip, em 
2017, com ingressos esgo-
tados. A nova turnê do Guns 
Ń Roses começará por Ma-
naus dia 1º de setembro, e 
seguirá para Recife, do dia 
4 do mesmo mês; segue 
para Goiânia, dia 11 de se-
tembro; Belo Horizonte, no 
dia 13; Ribeirão Preto, em 16 
de setembro; Florianópolis, 
no dia 18; Curitiba, em 21 de 
setembro; São Paulo, dia 24 
e finalizará em Porto Ale-
gre, no dia 26 de setembro.

De lá, a banda prosse-
guirá para Buenos Aires, 
no último dia de setembro, 
dia 30; em Montevideo, 2 
de outubro; Santiago, 5 do 
mesmo mês, Lima dia 8 e 
finaliza a turnê na Améri-
ca do Sul no dia 11 de outu-
bro, em Bogotá. Além dos 
shows na América do Sul, 

a banda está confirmada 
para se apresentar no Rock 
in Rio, no dia 8 de setembro.

Por conta da pandemia, 
o Guns não faz uma tur-
nê mundial desde 2019, 
por isso há uma enorme 
expectativa para o tour 
“Guns N’ Roses Are F’ N’ 
Back!”, que só foi vista nos 
EUA e marcará essa len-
dária retomada.

Desde “Chinese Demo-
cracy” (2008), a banda ca-
liforniana não lançava 
material inédito, e o novo 
EP “Hard Skool”, que conta 
com a faixa título e “Ab-
surd”, é só uma amostra. 
Slash, em recente entrevis-
ta, avisou que estão prepa-
rando mais uma ou duas 
músicas, que podem ser 
incluídas nos shows.

Preços: Cadeira Superior: 
R$ 230,00; Cadeira Infe-
rior: R$ 280,00; Gramado: 
R$ 480,00; Front Stage: 
R$ 680,00; Camarote Pre-
mium (Arena): R$ 1.000,00 
(por pessoa); Camarote Ex-
tra VIP: R$ 1.500,00.

A banda
Formado em 1985 na Ca-

lifórnia (EUA), o Guns ga-

nhou da imprensa o apeli-
do de “the most dangerous 
band in the world”, por con-
ta do comportamento re-
belde e da potência de suas 
músicas. Era um novo esti-
lo de rock que surgia, com 
os riffs poderosos de Slash 
e a voz inconfundível de 
Axl Rose.

Dois anos depois lança-
ram o lendário álbum de 
estreia “Appetite for Des-
truction”. Em 1988 con-
quistaram o mundo com a 
faixa “Sweet Child O’ Mine, 
” que ficou em primeiro 
lugar na Billboard em 1º 
de setembro daquele ano 
– o álbum vendeu 30 mi-
lhões de cópias.

Em 1988 lançaram “G N’ 
R Lies”. Em 1991 vieram 
dois discos simultanea-
mente “Use Your Illusion 
I” e “Use Your Illusion II”, 
que foram para topo da 
Billboard, vendendo cerca 
de 35 milhões de cópias, e 
rendendo uma turnê que 
durou três anos, que pas-
sou inclusive pelo Brasil.

Já “The Spaghetti Inci-
dent? ”, trabalho de covers, 
foi feito em 1993. Da for-

mação original, Axl Rose, 
Slash e Duff McKagan, 
juntos há 37 anos, contam 
agora com os reforços do 
guitarrista Richard Fortus, 
o baterista Frank Ferrer e 
os tecladistas Dizzy Reed e 
Melissa Reese.

Teatro Amazonas
O governador Wilson 

Lima (União Brasil) utili-
zou suas redes sociais para 
fazer um convite aos inte-
grantes da banda Guns N’ 
Roses, que estarão em Ma-
naus no dia 1º de setembro. 

Wilson sugeriu que a 
mundialmente conheci-
da banda de rock se jun-
te com a Orquestra Filar-
mônica do Amazonas, no 
Teatro Amazonas, para  
uma apresentação.

“Hey @gunsnroses, wel-
come to the real jungle! A 
Orquestra Filarmônica do 
Estado já está ensaiando 
os grandes hits da banda 
para fazer, quem sabe, um 
feat em nosso magnífico 
Teatro Amazonas. Apro-
veito e parabenizo a @
fabricaofficial pela inicia-
tiva!”, escreveu.

AET

Wilson Lima sugeriu que a banda se apresente no Teatro Amazonas

confirma 
show na Arena da Amazônia
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Se você permanecer fiel a si 
mesmo e fiel as suas ideias, você 
ficará de bom humor. Não ouça 
ninguém. O equilíbrio está a seu 
alcance e se você levar algum 
tempo antes de reagir, as coisas 
vão funcionar. Sua moral é a ra-
zão. Você vacila entre o desejo de 
tomar decisões mais radicais e a 
necessidade de se afastar nesta 
terça-feira. Não há pressa.

Verifique suas fontes de in-
formação para não perder seu 
tempo inutilmente. Você vai es-
tar em sua melhor forma física. 
Aproveite a vida sem esperar 
pelos outros. Você vai ter que 
fazer algumas concessões para 
chegar a um acordo satisfatório. 
Você não vai se arrepender. Dei-
xe de lado restrições desneces-
sárias, isso não lhe faz bem.

As pessoas que o subesti-
mam estão apenas tentando 
provocá-lo. Justificar suas ações 
não serve para nada. Basta 
manter a sua forma habitual de 
fazer as coisas! Você vai estar 
cheio de energia mental e vai 
conseguir se reabastecer. Tire 
um tempo para recuperar o fôle-
go. Você está passando por um 
período de intensa reflexão.

Ouça as pessoas ao seu redor 
e esteja aberto a sugestões. Evite 
cometer erros. Cuidado para não 
se deixar ser dominado pelos 
outros e por suas preocupações. 
Pense antes de se envolver. Você 
será mais feliz do que o habitual. 
Sua necessidade de progresso 
traz você suavemente de volta à 
realidade. Você vai se concentrar 
completamente em seu trabalho.

Você percebe os erros que co-
meteu no passado e as circuns-
tâncias fazem você melhorar as 
coisas. Você está se recusando a 
aceitar suas fraquezas presen-
tes, o que é a razão da sua fadiga. 
Prender-se ao passado é colocar 
seus planos em espera. Resolva 
as coisas e deixe tudo claro hoje. 
Não tome decisões importantes 
que envolvam seus sentimentos.

Não tente impor seus pontos 
de vista sobre os outros. Seja fle-
xível e aberto às considerações! 
Tanto a falta de ação como fazer 
muitas coisas ao mesmo tempo 
é desgastante. Tente equilibrar 
seus esforços e você vai se sentir 
muito melhor. Uma vaga sensa-
ção de melancolia poderia dimi-
nuir seu entusiasmo. Isso reflete 
sua hesitação, mas não é objetivo.

Hoje é um dia para aprovei-
tar. Você tem um talento para se 
insinuar e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se você fizer um 
esforço consistente para mode-
rar sua impaciência, você será 
um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais 
energia. As pessoas vão admirar 
você simplesmente pelo fato de 
você ignorar diferenças.

O bom humor faz com que 
você seja simpático com as pes-
soas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai 
estar em sua melhor forma. Não 
tente resolver todos os desafios de 
uma só vez. Pense sobre sua die-
ta. Há um ar vagamente criativo 
em torno de hoje. Você terá con-
versas agradáveis. Divertimentos 
e celebrações estão à vista!

As pessoas vão admirar você 
hoje. Seu charme irá abrir as 
portas! Se você conseguir con-
ter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo cres-
cente reforçará a sua energia. O 
fim de uma preocupação virá no 
momento certo para limpar sua 
cabeça e vai ser especialmente 
bom para a sua autoexpressão. 
Faça algo diferente hoje.

Seu otimismo e habilidades 
sociais vão lhe trazer sorte hoje. 
Relacionamentos bem sucedidos 
estão à vista. Vai ser difícil deci-
dir entre as suas pioridades e fu-
tilidades. Nesta terça-feira, pense 
sobre o seu progresso pessoal e 
olhe para o futuro com determi-
nação. Não fique chateado pelas 
aparências e tente entender as 
razões por trás dessa mudança.

Você estará mais à vontade 
na empresa e é hora de cuidar 
corretamente do seu relaciona-
mento. Você precisa cuidar de si 
mesmo e compensar o período 
de negligência. Cuide da sua die-
ta para fazer alguns ajustes. Sua 
sede de progresso vai enchê-
-lo de espírito de luta. Continue 
mantendo seus valores, você 
está indo no caminho certo. 

Atividades em grupo e traba-
lho em equipe farão bem para 
seu ego. Você é o único que corre 
o risco de desgastar as pessoas 
ao seu redor! Poupe os nervos 
dos outros, assim como os seus 
próprios! Sua fé em seus pró-
prios valores intrínsecos será 
a sua força e você vai mostrar 
isso de uma maneira impressio-
nante. Você fará progressos.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 
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“Eu seria a Velha do Rio”, 
brinca Cristiana Oliveira, 
quando estimulada a ima-
ginar um novo papel para 
ela no remake de “Panta-
nal”, novela que a deixou 
nacionalmente famosa há 
32 anos como a selvagem 
Juma Marruá. 

Com a trama de volta ao ar 
pelas mãos de Bruno Luperi, 
neto de Benedito Ruy Barbo-
sa, autor da história original, 
os telespectadores parecem 
inconformados por não te-
rem a sua “musa de 1990” ao 
menos numa participação 
especial na produção.

Aos 58 anos, a atriz e em-
presária não sustenta as 
mesmas expectativas. A 
maturidade tem lhe feito 
tão bem, que motivou o lan-
çamento de uma biografia 
para repassar as insegu-
ranças da vida pessoal e 
revelar bastidores da traje-
tória profissional. 

“Cristiana Oliveira: ver-
sões de uma vida — Como 
o resgate da autoestima e o 
fim da busca por aceitação 
me tornaram mais forte 
e feliz aos quase 60 anos” 
(Editora Letramento, 160 

Cristiana Oliveira lança 
biografia sobre autoestima

14 TV e Novelas 

Receitas

Broa de fubá de liquidificador

páginas, R$ 59,90), foi escri-
to em parceria com Larissa 
Molina. Cristiana falou so-
bre a plenitude de seu mo-
mento atual.  

A biografia
“Comecei a escrever há 

seis anos, motivada pela 
minha chegada aos 50. 
Senti que a cobrança por 
aquela musa de 1990 estar 
envelhecendo ficou mais 
acirrada. Há anos, dou pa-
lestras sobre autoestima, 
falo a muitas mulheres so-
bre ser feliz sem precisar 
corresponder às exigências 
do olhar dos outros. Resol-
vi colocar no papel de uma 
forma simples, sem a inten-
ção de ser autoajuda”, disse.

“São relatos pessoais, a 
minha luta pelo equilíbrio. A 
internet crítica de uma for-
ma muito agressiva. É como 
se o meu envelhecimento 
causasse raiva, repulsa nas 
pessoas. Canso de ler co-
mentários assim e não me 
importo mais. Liguei o foda-
-se”, acrescentou.

Briga com o espelho
“Só parei de brigar com o 

espelho quando cheguei à 
menopausa. Gosto de me 
cuidar, prefiro ser uma mu-
lher longilínea, essa é uma 
escolha minha. Estou com 
uns 10kg acima do que ti-
nha 20 anos atrás, mas me 
curto assim. Cheguei aos 
110kg na adolescência, so-
fri gordofobia até em casa. 
Como modelo, continuei 
sendo cobrada. Já atriz, era 
chamada a atenção pelos 
diretores: ‘Precisa emagre-
cer, está gordinha’. Pensava: 
‘E daí? Estudo o texto, faço 
aulas de voz e consciência 
corporal’. Até que veio a 
Araci (de ‘Insensato cora-
ção’, em 2011) e me descons-
truí, aumentei em 20kg. Sei 
que as críticas vão existir 
para sempre. De mim, po-
dem falar o que quiserem. 
Mas se ofenderem as mi-
nhas filhas (Rafaella, de 34 
anos, e Antônia, de 23), o 
meu neto (Miguel, de 10) e o 
meu marido (Sergio Bianco, 
de 57), aí a coisa muda de fi-
gura. Eu viro onça”, pontua.

Envelhecimento
“Envelhecer é um privilé-

gio. Não quer? Morre jovem! 

Só parem com as ofensas! 
Não estou nem falando por 
mim, plena na minha idade. 
Transformam os idosos em 
pessoas invisíveis. Tenham 
respeito pela história, pela 
beleza da vida dessas pes-
soas. Na era da internet, 
dos likes, magreza e juven-
tude viraram virtudes. Me 
olham na rua e falam: ‘Nos-
sa, como você está jovem!’, 
‘Como você está magra!’. 
Me perguntem se estou 
bem, caramba!”, disse.

Trabalho
“Há quatro anos, sou tam-

bém empresária. Então, não 

estar interpretando não me 
pega financeiramente, nem 
pela vaidade. Mas tenho no 
trabalho um combustível 
de vida, seja na TV ou no 
teatro, no cinema, nas pa-
lestras. Quando não estou 
em ação, me sinto vazia. 
Ainda não evoluí a ponto de 
transformar o ócio em algo 
criativo. Com a reprise de ‘O 
clone’ e o retorno de ‘Panta-
nal’, acabo estando presen-
te, sou lembrada de alguma 
forma. O público ainda me 
chama de Alicinha (a vilã 
da novela de Gloria Perez) 
e de Juma Marruá Raiz, Pri-
meira Juma, Eterna Juma.”

IngrEdIEnTEs

3 ovos inteiros
1/2 copo (americano) de óleo
1 copo (requeijão) de açúcar
2 copos (requeijão) de fubá
1 copo (requeijão) de leite
1 colher (sopa) de fermento 
em pó
1 pitada de sal
queijo ou coco ralado a gosto

MOdO dE PrEPArO

Bater todos os in-
gredientes no liqui-
dificador. Despeje a 
massa em uma for-
ma untada e enfari-
nhada. Levar ao for-
no preaquecido de 30 
a 40 minutos.

Atriz ficou famosa com a novela “Pantanal” há 32 anos como Juma

Divulgação



Beke Jacoba é modelo, gamer e designer de moda fashion residente da cidade de Sydney, na Austrália. Desde 2014, Beke 
Cosplay (como também é bastante conhecida no universo pop) vem deixando milhares de seguidores do Instagram e do 
Facebook de coração partido e de boca aberta caindo a baba por cada foto que publica diariamente nas plataformas.

Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022 15Gatas

Beke Jacoba

Fo
to

s:
 R

ep
Ro

d
u

ç
ã

o
/I

n
st

a
g

R
a

m



 

Manaus, Terça-feira,
10 de maio de 2022

O efetivo de 8,9 mil poli-
ciais militares e bombeiros 
militares do Amazonas vai 
receber o abono fardamen-
to, este ano. Nesta segun-
da-feira (9), o governador 
Wilson Lima assinou o 
decreto que disciplina a 
concessão do benefício no 
valor de R$ 3.098,46, des-
tinado à aquisição de far-
damento por servidores da 
Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar.

De acordo com o decreto, 
que foi encaminhado para 
publicação no Diário Oficial 
do Estado (DOE), cada po-
licial militar ou bombeiro 
militar terá direito ao abo-
no, que será pago em cota 
única. Os recursos serão 
disponibilizados na conta 
do servidor no mês de ani-
versário, observado o calen-
dário de pagamento da Po-
lícia Militar do Amazonas 
(PMAM) e do Corpo de Bom-
beiros Militar (CBMAM).

Na PMAM, o abono vai 
ser pago para os 7.830 po-
liciais da ativa, enquanto 
no CBMAM a medida al-
cançará o efetivo de 1.079 

militares. A expectativa 
é que o Governo injete R$ 
27,6 milhões na economia 
do estado com a liberação 
do benefício aos servido-
res militares do estado.

Asfalta Manaus 
Nesta segunda-feira (9), 

o governador Wilson Lima 
também acompanhou os 
trabalhos de infraestrutu-
ra em Manaus. Moradores 
dos bairros mais distan-
tes da capital amazonense 

devem sentir os primeiros 
efeitos do programa Asfal-
ta Manaus. É que a recupe-
ração das vias do interior 
dos bairros, que muitas ve-
zes não recebiam qualquer 
tipo de obras, é prioridade 
do programa.

O governador acompa-
nhou os trabalhos em uma 
frente de obras no bairro 
Nova Cidade, na zona nor-
te de Manaus. A expectati-
va com o Asfalta Manaus, 
que é realizado em parce-

Governo libera pagamento do 
abono para PM e bombeiros

Divulgação
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FALE CONOSCO

Governo do Amazonas está atuando na área de benefícios e infraestrutura

ria entre o Governo do Es-
tado e a Prefeitura de Ma-
naus, é asfaltar mais de 10 
mil ruas em toda a cidade. 
As obras começaram na 
semana passada.

Wilson Lima destacou 
que as obras de recupera-
ção asfáltica começaram 
pelo interior dos bairros, 
nas áreas mais distantes 
do Centro. “Quando os nos-
sos técnicos, juntamente 
com a prefeitura, começa-
ram a fazer esse levanta-
mento levaram em consi-
deração essas áreas onde o 
asfalto dificilmente chega. 
Antes, o asfalto chegava 
primeiro nas principais. 
Desta vez estamos come-
çando pelas áreas perifé-
ricas, onde se concentram 
a maioria dos problemas”, 
disse o governador, que 
estava acompanhado do 
secretário municipal de In-
fraestrutura, Renato Júnior.

Além do asfaltamento 
das vias, os trabalhos in-
cluem, entre outras coisas, 
serviços de fresagem - re-
moção da camada desgas-
tada do pavimento - para a 

Concurso nº 5661 - 07/05/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 38672 R$ 500.000,00
2º 93077 R$ 27.000,00
3º 09369 R$ 24.000,00
4º 49019 R$ 19.000,00
5º 35483 R$ 18.329,00

Concurso n. 2363 - 07/05/2022
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Concurso n. 2516 - 09/05/2022

03 05 09 13 21

27 34 35 41 44
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Lotomania 2310 - 09/05/2022

Concurso n. 2479 - 07/05/2022

10 15 17 20 21 35

07 18 23 43 50 67 74

Concurso n. 5848 - 09/05/2022

Concurso n. 1780 - 07/05/2022

04 22 35 40 54

implantação de um novo 
asfalto, em toda a exten-
são das vias.

Convênios 
O programa tem 31 fren-

tes de obras e 14 empresas 
foram contratadas para dar 
andamento ao Asfalta Ma-
naus. O convênio Asfalta 
Manaus 1 tem valor total 
de R$ 110.442.704,28, sendo 
R$ 100 milhões do Estado e 
o restante de contrapartida 
do Município. O Asfalta Ma-
naus 2 é de R$ 51.585.108,91, 
sendo R$ 50 milhões do Es-
tado e o restante de contra-
partida da Prefeitura.

O programa está inserido 
no protocolo de intenções 
assinado por Wilson Lima 
e David Almeida, em outu-
bro do ano passado, no ani-
versário de Manaus. Nele, 
o Governo do Amazonas 
destina R$ 580 milhões 
para a Prefeitura executar 
obras e serviços na cidade. 
Ao todo, são 11 projetos nas 
áreas de infraestrutura, 
mobilidade urbana, meio 
ambiente e desenvolvi-
mento econômico.


