
Mãe flagrada vendendo 
filho por R$ 400
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Em reunião com a ban-
cada federal de parlamen-
tares do Amazonas, o se-
nador Omar Aziz (PSD-AM) 
defendeu o debate técnico 
como defesa dos ataques 
que o modelo Zona Fran-
ca de Manaus (ZFM) tem 
enfrentado do governo de 
Jair Bolsonaro (PL). O sena-
dor já confirmou presen-
ça em mais um encontro 
para tratar sobre o tema, 
marcado para esta quarta-
-feira (11), na Câmara dos 
Deputados, em Brasília.

Após reunião com depu-
tados e senadores do Ama-
zonas, Omar reforçou que 
a bancada não vai admitir 
nenhum direito a menos 
para a Zona Franca.

“Parte da bancada se 
reuniu agora há pouco em 
Brasília e estamos alinha-
dos para a guerra que ain-
da vamos enfrentar pela 
economia do nosso Estado. 
Queremos o que está pre-
visto na Constituição Fe-
deral! ”, assegurou Omar.

O Senador do Amazonas 
destacou ainda a importân-
cia de as decisões ligadas a 

tributos estarem baseadas 
em parâmetros técnicos.

“O que prejudica uma na-
ção é ‘pitaqueiro’ dando ‘pi-
taco’ sem conhecer a rea-
lidade. Essa questão do IPI 
(Imposto sobre Produtos 
Industrializados) é um as-
sunto para técnicos discu-
tirem. E vale ressaltar que 
esse direito não é de agora; 
não estamos pedindo nada 
além daquilo que a consti-
tuição já prevê: a excepcio-
nalidade da Zona Franca”, 
defendeu o senador Omar.

O parlamentar, que é 
líder da bancada de se-
nadores no Amazonas, 
completa que a política 
do ministro da economia, 
Paulo Guedes, sempre foi 
a de privilegiar a importa-
ção, não a exportação.

“Não há investimento em 
inovação, em pesquisa e 
em tecnologias novas, nós 
somos dependentes da tec-
nologia de outros países. O 
Brasil é um País enorme 
com diferenças regionais 
que precisam ser respeita-
das. O que piora isso tudo é 
a má-fé de parlamentares 

que deveriam ter vergonha 
e estudar a matéria antes 
de falar”, afirmou.

Participaram da reunião 
os senadores Plínio Valé-
rio (PSDB) e Eduardo Bra-
ga (MDB) e os deputados 
federais José Ricardo (PT), 
Sidney Leite (PSD) e Bosco 
Saraiva, do Solidariedade, 
partido responsável por 
ajuizar a Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) 
da bancada, acatada pelo 
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Ale-
xandre de Moraes.

Em medida cautelar, a 
decisão de Moraes suspen-

deu os efeitos na íntegra 
do Decreto 11.052, de 28 de 
abril de 2022, que zerava 
imposto no setor de con-
centrados. Sobre os Decre-
tos 11.047 e 11.055, também 
assinados por Bolsonaro 
em abril deste ano, o mi-
nistro do STF suspendeu 
os efeitos apenas da redu-
ção das alíquotas em rela-
ção aos produtos da ZFM 
que possuem o Processo 
Produtivo Básico (PPB). No 
entanto, o senador Omar 
Aziz garante que não é o 
momento de baixar a guar-
da na defesa das indústrias 
do Amazonas.

Omar Aziz garante que bancada não vai 
admitir nenhum direito a menos para ZFM
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Bancada federal de parlamentares do Amazonas se reuniu em Brasília

DE OLHO 
NO PODER

CURTIR

     

NÃO CURTIR     
O aumento dos casos 

de violência em Manaus. 
Além dos crimes de as-
sassinatos, o nível de per-
versidade nas ações cri-
minais vem crescendo na 
capital amazonense. Com 
perna-manca, tijolos e pe-
dradas, Matheus Braga, 
de 33 anos, foi agredido 
até a morte, na terça-feira 
(10), no terreno do Cras, 
que está desativado, na 
zona Leste.

Prioridade na investiga-
ção de crimes dolosos e 
culposos que resultem em 
morte de crianças e adoles-
centes, de modo que o Esta-
do dê uma rápida resposta 
às famílias enlutadas. É isso 
que a deputada estadual 
Alessandra Campêlo (PSC) 
está propondo por meio de 
projeto de lei que tramita 
na Assembleia Legislativa 
do Amazonas. Alessandra, 
que é presidente da Comis-
são da Mulher, da Família e 
do Idoso da Casa, apresen-
tou um dado preocupante 
na justificativa para fazer a 
propositura. Segundo ela, a 
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública (SSP-AM), 
aponta um total de 110 mor-
tes violentas de crianças e 
adolescentes de 2019 até 
fevereiro deste ano.

 

A capacitação dos agen-
tes do sistema de Seguran-
ça Pública do Amazonas. A 
ação foi realizada pela Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica do Amazonas (SSP-
-AM), em parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), atividade foi focada 
no Treinamento Tático de 
Abordagem e Identifica-
ção Veicular e Técnicas de 
Abordagem no Trânsito. 
De acordo com o secretá-
rio da SSP, general Carlos 
Alberto Mansur, a capaci-
tação é um eixo estraté-
gico incluso no programa 
Amazonas Mais Seguro.

 

 

TSE começa a testar nova versão do aplicativo e-Título
Divulgação

Tribunal pretende disponibilizar a nova versão antes da eleição

Nas eleições municipais de 
2020, o aplicativo e-Título apre-
sentou instabilidade devido à 
alta utilização da ferramenta 
no primeiro turno de votação. 
Para este ano, o TSE promete 
“a redução do impacto nos ser-
viços em períodos de grande 
procura pelos eleitores”, entre 
outros avanços.

O app com versões para iOS 
e Android avançou também 
no quesito acessibilidade, ado-
tando cores e adaptações que 
facilitam a visualização por 
pessoas com algumas defici-
ências visuais, como daltonis-

mo, por exemplo.
Foram implementadas ain-

da melhorias na conferência 
por biometria, que para au-
mentar a segurança agora 
utilizará dupla biometria, com 
reconhecimento fácil e de im-
pressão digital, segundo o TSE. 
Há também uma nova central  
de notificações.

O TSE não informou quando 
a versão beta deve ser disponi-
bilizada a um público mais am-
plo, informando apenas que “a 
intenção é que ela seja disponi-
bilizada a todo o eleitorado até 
o pleito deste ano, em outubro”.
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Manaus, Quarta-feira,
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O governador Wilson 
Lima sancionou a Lei 
que institui a campanha 
de inclusão digital des-
tinada à pessoa idosa. A 
capacitação deve ocor-
rer por meio de oficinas 
de inclusão digital para 
uso de novas tecnologias  
da informação.

Sancionada em abril, 
a Lei nº 5.846 tem entre 
seus objetivos incenti-
var a sociedade civil para 
que estabeleça “progra-
mas voluntários com o 
intuito específico de for-
talecer a conexão das 
pessoas de diferentes 
gerações, gêneros e cul-
turas, envolvendo-as na  
inclusão digital”.

A Secretaria de Estado 
de Justiça, Direitos Huma-
nos e Cidadania (Sejusc), 
por meio da Fundação 

Lei para inclusão 
digital de idosos 

Universidade Aberta da 
Terceira Idade (FUnATI), já 
promove cursos de capa-
citação para idosos com  
inclusão.

Em parceria com o 
Centro de Educação Tec-
nológica do Amazonas 
(Cetam), são ofertados 
cursos que vão des-
de como usar o telefo-
ne celular, até navegar 
por redes sociais como  
o Youtube.

Outro trabalho é desen-
volvido pela Secretaria de 
Segurança Pública (SSP-
-AM), com um projeto de 
Inclusão Digital que capa-
cita idosos no uso de fer-
ramentas digitais como 
smartphones e computa-
dores. A iniciativa já rea-
lizou a formação de mais 
de 3 mil idosos na capital  
amazonense.
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Prorrogadas inscrições para Bombeiro Mirim no interior
O Corpo de Bombeiros 

Militar do Amazonas (CB-
MAM) prorrogou até sex-
ta-feira (13), as inscrições 
para 500 vagas no Progra-
ma Educacional Bombeiro 
Mirim (Proebom) no inte-
rior do estado.

As inscrições podem ser 
feitas das 8h às 15h, nas 
Unidades Operacionais do 
CBMAM em Itacoatiara, 
Manacapuru, Parintins, 
Rio Preto da Eva, Humai-
tá, Presidente Figueiredo, 
Iranduba, Novo Airão, Tefé 
e Tabatinga.

Em cada município são 

oferecidas ao todo 50 va-
gas, das quais 46 são para 
crianças de 8 a 12 anos, e 
4 reservadas para adoles-
centes de 13 a 15 anos com 
renda mensal familiar de 
até dois salários mínimos.

Em caso de não preen-
chimento das vagas pelo 
critério de renda, elas 
serão disponibilizadas 
para alunos com renda 
familiar superior a dois  
salários mínimos.

As vagas oferecidas se 
destinam a crianças e ado-
lescentes, estudantes da 
rede regular de ensino pú-

blico/privado.
“Os alunos matricula-

dos irão compor a turma 
do Programa Educacional 
Bombeiro Mirim no pe-
ríodo matutino, portanto 
deverão frequentar a es-
cola em período que não 
coincida com o horário 
do programa”, explicou o 
coronel Orleilso Ximenes 
Muniz, comandante-geral  
do CBMAM.

Os bombeiros mirins 
vão participar do proje-
to nas segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 8h15  
às 11h15. Corpo de Bombeiros prorrogou as incrições para Bombeiro Mirim 

Divulgação

Divulgação

Novas turmas 
Na parceria entre FUnATI 

e Cetam, três turmas estão 
sendo capacitadas em infor-
mática básica e avançada. 
Cada curso tem a duração 
de dois meses e meio e, a 
cada etapa do curso, são for-
mados 80 alunos.

Novas turmas estão pre-
vistas para o mês de junho 
na capital. As inscrições 
são feitas presencialmen-
te, na coordenação de ex-
tensão na sede da Secre-
taria da FUnATI, localizada 
na avenida Brasil, 11.430, 
bairro Santo Antônio, zona 
oeste de Manaus.

Mais informações es-
tão disponíveis nas redes 
sociais da FUNaTI (Insta-
gram @funatiamazonas, 
Facebook FUnATI Amazo-
nas) ou pelo site www.fu-
nati.am.gov.br.

Governador Wilson 
Lima sanciona lei de in-
clusão digital de idosos 
do Estado do Amazonas 
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Gabriela Brasil

Após meses de grande vo-
lume de precipitação de chu-
va sobre a capital amazonen-
se, Manaus começa a passar 
por uma transição de esta-
ção climática. Conforme me-
teorologista, a partir do mês 
de maio, o tempo ficará mais 
seco. Assim, com a aproxi-
mação do verão, especialista 
recomenda a intensificação 
de cuidados com a pele con-
tra os raios solares. 

O popularmente conhe-
cido “inverno amazônico” 
caminha para o seu fim, jus-
tamente porque o mês de 
maio, principalmente na sua 
segunda quinzena, é classi-
ficado pelos meteorologistas 
como um período de transi-
ção da estação chuvosa para 
a estação seca.

Conforme o meteorologis-
ta Renato Senna, do Insti-
tuto Nacional de Pesquisa 
da Amazônia (Inpa), o verão 
inicia em Manaus a partir do 
mês de junho ou julho.

“A estação seca, que a gen-
te chama de verão, acontece 
apenas daqui a uns 45 cinco 
dias mais ou menos. Então, 

Manaus passa por transição 
de estação climática

Divulgação

A partir do mês de maio, a temperatura ambiental ficará mais seca
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clara, há grupos de risco 
em relação à exposição so-
lar, como os albinos, pes-
soas que possuem algum 
distúrbio na produção de 
melanina. Também estão 
neste grupo aqueles que 
apresentam o xeroderma 
pigmentoso, doença que 
torna a pele sensível à ra-
diação solar. “Nesses casos 
essas pessoas não podem 
se expor de maneira algu-
ma no sol sem qualquer 
tipo de proteção”, alerta a 
dermatologista. 

“Desde o nascer do dia, 
mesmo quando o índice de 
radiação ultravioleta não 
for tão alto, essas pessoas 
precisam começar o uso 
do protetor solar. Também 
é necessário a reaplica-
ção mais frequente do que 
o usual, a cada 2 horas, e 
o uso da proteção física”, 
ressalta. 

A médica também lem-
bra dos cuidados de pele 
em idosos e crianças. “Prin-
cipalmente, as crianças 
com idade abaixo de 6 me-
ses, que é uma idade que 
ainda contraindica o uso 
de protetor”, destaca.

Acordos de pesca no AM aumentam mais de 40%

Ações melhoraram a vida de 
mais de 11 mil pescadores

Divulgação

estamos entrando neste perí-
odo, que está um pouco mais 
seco do que deveria estar”, 
explica o meteorologista.

Assim, a tendência nas 
próximas semanas, segun-
do o meteorologista, é de 
diminuição de chuvas no 
Amazonas, especialmente 
em Manaus. 

Cuidados 
Com a aproximação do 

verão na cidade, a dermato-
logista Suzi Maron ressalta 
a importância dos cuidados 
com a pele, ainda mais por-
que Manaus está localizada 
perto da linha do Equador. 
Como consequência, o índi-
ce de radiação ultravioleta é 
alto na maior parte do dia, 

com maior incidência das 
10h até às 16h. 

“Então, os cuidados que 
a população deve ter é de 
usar protetor solar corre-
tamente. Se a pessoa tiver 
uma exposição muito gran-
de, principalmente de traba-
lho, deve usar também uma 
proteção física, ou seja, 
sombrinha, chapéu e man-
ga comprida”, observa. 

O uso do protetor solar e 
da proteção física são essen-
ciais para que a pele não seja 
queimada. Também ajudam 
a evitar aparecimento de 
manchas que sinalização a 
danificação da pele, e prin-
cipalmente, o aparecimento 
de câncer de pele, que surge 
pela exposição prolongada 

ao sol ao longo dos anos. 
“É por isso que é importan-

te seguir esses cuidados. Os 
problemas mais imediatos 
que vejo são queimaduras, 
lesões mais graves e a lon-
go prazo esse acúmulo de 
exposição solar vai gerando 
manchas, que dão um des-
conforto estético grande e 
principalmente lesões can-
cerígenas”, afirma a derma-
tologista Suzi Maron. 

De acordo com a médica, 
a pele humana não aguenta 
grande exposição solar. Até 
mesmo as peles mais pig-
mentadas também têm tole-
rância ao sol, e precisam de 
proteção. Ao mesmo tempo, 
as peles brancas, que pos-
suem pouca melanina, pro-
teína que protege dos raios 
solares, necessitam de cui-
dados mais redobrados.

“Pessoas de pele clara, 
olhos claros e cabelos claros, 
por exemplo os ruivos, são 
extremamente suscetíveis 
a queimaduras de várias le-
sões causadas pelo sol”, pon-
tua. 

Grupos de risco 
Além das pessoas de pele 

Desde 2019, o número de 
acordos firmados no estado 
subiu mais de 40%, melho-
rando a vida de mais de 11 
mil pescadores em quase 
300 comunidades. Os acor-
dos de pesca são ferramen-
tas implementadas por meio 
da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema) para 
garantir a proteção dos re-
cursos e evitar conflitos en-
tre pescadores.

Os primeiros acordos de 
pesca do Amazonas foram 
firmados em 2011. Desde 
então, o Governo participou 
das tratativas de 33 acordos, 
espalhados em 39 municí-
pios do estado, atingindo 299 
comunidades e favorecendo 
mais de 11 mil pescadores, di-
vididos em 5.620 famílias.

O Amazonas teve um au-
mento representativo de 
41,6% no número de acordos 

de pesca. Foram 10 acordos 
firmados em apenas três 
anos de gestão.

Segundo o coordenador do 
Núcleo de Pesca da Sema, 
Rogério Bessa, os acordos 
vêm para assegurar, além 
de ordenamento e resolução 
de conflitos, uma garantia 
de preservação dos recursos 
naturais.

“Nós entendemos que o 
recurso natural, que a gente 

chama de ativo ambiental, 
precisa ter a garantia primei-
ro, e prioritariamente, para o 
morador, para a pessoa que 
mora lá. Se naquele ambien-
te não tiver peixe para ele se 
sustentar, realmente a gente 
vai perder aquele foco de se 
fazer um trabalho garantin-
do que amanhã esse peixe 
volte. Então é um trabalho de 
longo prazo”, afirmou o coor-
denador.



 

Manaus, Quarta-feira,
11 de maio de 2022

A Prefeitura de Ma-
naus, por meio da Secre-
taria Municipal do Traba-
lho, Empreendedorismo 
e Inovação (Semtepi), 
iniciou, na terça-feira 
(10), a 1ª edição do Feirão 
de Emprego, promovido 
pelo Sine Manaus, no Ca-
sarão da Inovação Cas-
sina, localizado na rua 
Bernardo Ramos, Centro, 
Zona Sul da cidade.

As atividades iniciaram 
às 8h, com quase 100 
participantes. A expec-
tativa é de que mais de 
250 candidatos que pas-
saram previamente por 
triagem e pré-seleção, 
por intermédio do Sine 
Manaus, devam compa-
recer ao Feirão. O secre-
tário da Semtepi, Radyr 
Júnior, destacou que essa 
ação acontece em alusão 
ao “Mês do Trabalhador”.

“É uma oportunidade 
nova, para dar evasão a 
essa demanda que exis-
te dos empresários, mas 
também de focar na qua-

Primeiro Feirão de Emprego’ no 
Casarão da Inovação Cassina

Divulgação

Cidade  

Prefeitura iniciou 1º “Feirão de Emprego” para quase 100 pessoas
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lidade e fazer uma se-
leção mais direcionada 
para pessoas que têm 
perfil para essas vagas. 
Esse trabalho exitoso 

vem sendo feito desde 
o ano passado. Aqui em 
Manaus, temos o Sine 
mais eficiente do país”, 
afirmou o secretário.

Luana Lima 

Uma mulher, não iden-
tificada, tentou vender o 
filho recém-nascido por 
R$ 400 na porta da ma-
ternidade de Manacapu-
ru, no interior do Amazo-
nas. O bebê foi resgatado 
pelo Conselho Tutelar do 
município. Já a mãe fu-
giu após o ato.

De acordo com os Con-
selho Tutelar, as equipes 
chegaram ao caso após 
uma denúncia anônima 

em que a testemunha re-
latou o descaso.

Prontamente uma 
equipe se deslocou até a 
maternidade onde cons-
tatou que a mulher ten-
tava vender o próprio fi-
lho. No momento em que 
os agentes questiona-
vam a mãe sobre a situ-
ação ela conseguiu fugir 
do local.

Segundo relatos de tes-
temunhas, a mulher, que 
é dependente química 
e moradora de rua, deu 

a luz à criança na parte 
detrás do porto, no Cen-
tro de Manacapuru.

A mãe e o bebê foram 
para maternidade para 
receber atendimento 
médico, nesta ocasião 
a mulher começou a 
oferecer o filho por R$ 
400 para as pessoas 
que estavam na unida- 
de médica.

Após a fuga da mãe, o 
bebê foi encaminhado 
para um Centro de Aco-
lhimento do município.

Mãe tenta vender recém-nascido em Manacapuru 
Divulgação

Mulher, que tentou vender o filho por R$ 400 na frente de maternidade

 

 

de Manutenção, Moto-
rista Carreteiro, Assis-
tente Contábil, Analista 
de Departamento Pes-
soal, Orçamentista, Lí-
der de Frota e Ajudante  
de Motorista.

“Foram 88 vagas ofer-
tadas, que também po-
dem duplicar, dependen-
do da demanda que for 
apresentada. Esse é o 
1º Feirão que o Sine Ma-
naus está fazendo, e va-
mos programar outras 
ações, em que as pessoas 
vão poder ir diretamente 
ao local, para concorrer 
às vagas” reforçou o di-
retor do Sine Manaus, Le-
andro Neves.

Representantes das 
empresas Tomatec Mon-
tadora, TV Lar, MD Vieira, 
M2 Consultoria e Desa-
fio RH estarão presentes 
no local. As atividades 
seguem até esta quarta-
-feira (11), para o público 
que não conseguiu aten-
dimento ao longo da ter-
ça-feira (10).

Entre as vagas de em-
prego ofertadas estão a 
de Auxiliar de Produção, 
Vendedor Interno, Auxi-
liar de Limpeza, Artífice 



Manaus, Quarta-feira,
11 de maio de 20226 Polícia  

No interior, a praça pú-
blica é um dos locais mais 
frequentados pelos mora-
dores, já em Iranduba, o lo-
cal virou uma verdadeira 
cena de crime. O lavador 
de carros, Abraão de Alen-
car Fernandes, 20 anos, 
foi morto a tiros na Praça 
dos Três Poderes, na noite 
desta segunda-feira (9).

Segundo testemunhas, 
Abraão estava na praça, 
quando criminosos pa-
raram o carro na rua ao 
lado, desceram do veículo 
e foram em direção ao la-
vador de carro.

Sem chance de fuga ou 
defesa, a vítima foi alve-
jada a tiros na frente dos 
frequentadores da praça. 

Durante a operação Hó-
rus, os policiais da Base Ar-
pão apreenderam mais de 
30 quilos de drogas em duas 
embarcações que tinham 
origem do município de Ta-
batinga (a 1.106 quilômetros 
da capital) com destino a 
Manaus, na tarde desta se-
gunda-feira (9).

A operação é coordenada 
pela Secretaria de Seguran-
ça Pública do Amazonas 
(SSP-AM), por meio do Gabi-
nete de Gestão Integrada de 
Fronteiras e Divisas (GGI-F), 
e visa o combate à crimi-
nalidade nos municípios do 
interior do estado.

A primeira abordagem foi 

realizada no ferry boat GM 
Oliveira. A equipe realizou 
a revista pessoal nos pas-
sageiros, e com a ajuda de 
um cão farejador, localizou 
23 tabletes de skunk escon-
didos dentro de três extinto-
res de incêndio.

Mais um morto em Iranduba  Cão ajuda na apreensão de 
mais de 30 kg de drogas 

Ladrão de motos é 
morto por ‘Justiceiro’ 

Divulgação
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Lavador de carros foi executado com vários tiros em praça do Iranduba

 

  

 

 

Bianca Fatim  

Elissandro Lucena 
de Oliveira, de 19 anos, 
suspeito de roubar uma 
motocicleta, foi mor-
to a tiros por um ho-
mem não identificado, 
enquanto fugia após 
cometer o crime no 
Conjunto Ben Hur, no 
bairro Cidade de Deus, 
na Zona Norte, na ma-
nhã da terça-feira (10).

Um justiceiro perce-
beu a atitude do ho-
mem e de mais dois 
comparsas. Ele dispa-
rou em direção ao trio, 
atingindo, fatalmente, 
um deles.

Segundo os policiais 
militares da 13ª Com-
panhia Interativa Co- Suspeito de roubar moto foi perseguido e morto por um “Justiceiro”

munitária (Cicom), tudo 
começou no conjunto 
Vila Nova, quando o 
trio de criminosos teria 
abordado uma mulher 
que saía de casa para 
trabalhar em sua mo-
tocicleta. Os suspeitos 
chegaram a agredir a 
vítima e fugiram com o 
veículo.

A mulher havia ins-
talado um sistema de 
rastreamento de GPS 
no veículo e acionou 
a equipe responsável. 
A empresa, então, blo-
queou a motocicleta, 
que parou no meio do 
caminho e impossibili-
tou a fuga.

Diante do bloqueio, o 
trio decidiu fugir a pé, 
no entanto, um justicei-

ro avistou os suspeitos 
e disparou contra eles. 
Os tiros atingiram Elis-
sandro, que morreu no 
local. Já os outros com-
parsas conseguiram 
fugir e estão sendo pro-
curados pela 13ª Cicom. 
Após os disparos, o pis-
toleiro fugiu do local 
sem ser identificado.

O caso foi encaminha-
do para o 6º Distrito In-
tegrado de Polícia (DIP), 
localizado na avenida 
Noel Nutels, bairro Ci-
dade Nova, Zona Norte 
de Manaus.

O Instituto Médico 
Legal (IML) removeu 
o corpo do suspeito, 
onde foi liberado pe-
los familiares, para o  
sepultamento.  

Os moradores logo reco-
nheceram que se tratava 
do lavador de carros e avi-
saram a família do jovem.

Em Boletim de Ocorrên-
cia, a mãe relatou que foi 
informada por vizinhos e 
pelo filho mais novo, que 
Abraão foi atacado e mor-

to a tiros.
O 31º Distrito Interati-

vo de Polícia (DIP) este-
ve no local e acionou as 
equipes do Instituto de 
Criminalística (IC), para 
perícia, e Instituto Médi-
co Legal (IML), para re-
moção do corpo.

Cão encontrou a droga que esta-
va escondida em embarcações
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Homem morre a 
pedradas e pauladas

Divulgação

Homem foi morto com pauladas e pedradas na cabeça em Cras abandonado

 

 

Com perna-manca, tijo-
los e pedradas, Matheus 
Braga, de 33 anos, foi agre-
dido até a morte, na ma-
nhã desta terça-feira (10), 
no terreno do Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Cras), que está de-
sativado, na rua Macajai, 
bairro São José, Zona Leste  
de Manaus.

De acordo com os policiais 
da 9ª Companhia Interativa 
Comunitária (Cicom), a víti-
ma foi abordada por quatro 
criminosos nas dependên-
cias do Cras abandonado, 
que segundo moradores, é 
local para uso de drogas.

Os criminosos, muni-
dos de perna manca, pe-
dras e tijolos, agrediram 
até a morte Matheus. Co-

Luana Lima

A motorista de app foi 
sequestrada após o namo-
rado dela enganar agiotas 
em Manaus. Os suspeitos 
foram presos na tarde des-
ta segunda-feira (9) e con-
fessaram à polícia que o 
motivo do crime foi uma dí-
vida do companheiro da ví-
tima que estava no valor de  
R$ 3 mil.

Conforme repassado 
à polícia, o sequestro da 
motorista de app, motiva-
do por informação errada 
do namorado aos agiotas, 

ocorreu por volta de 13h, 
quando a vítima foi rendi-
da junto com a mãe pelos 
dois criminosos, elas foram 
levadas pelos bandidos 
que, durante o percurso, 
exigiam que as vítimas pe-
dissem dinheiro de paren-
tes para serem libertadas.

Após três horas sob o po-
der dos sequestradores, a 
motorista de app e sua mãe 
foram liberadas em um 
posto de gasolina na Ave-
nida Tefé, no bairro Raiz, 
na zona Sul.

As mulheres pediram 
ajuda aos motoristas de 

aplicativo parceiros que 
acionaram a polícia. Uma 
equipe da Rondas Ostensi-
vas Cândido Mariano (Ro-
cam), localizou o carro da 
vítima e interceptaram o 
veículo.

Ao serem levados para o 
1° Distrito Integrado de Po-
lícia (DIP), os criminosos 
relataram que o namorado 
da vítima havia realizado 
um empréstimo no valor 
de R$ 3 mil reais, porém ele 
não pagou a dívida. Portan-
to os dois assaltantes rea-
lizaram o sequestro para 
assustar o homem.

Presos por sequestrarem motorista de aplicativo 

Suspeitos de sequestrar motorista de aplicativo são presos pela PM

 

 

Bianca Fatim nhecido no local, os mo-
radores logo avisaram os 
familiares da vítima, que 
confirmaram a identidade  
do homem.

Familiares acreditam que 
a vítima tenha morrido por 
conta do tráfico de drogas, 
já que ele era usuário de 
entorpecentes desde os 16 
anos, e possivelmente, de-
via traficante do bairro.

A Delegacia Especiali-
zada em Homicídios e Se-
questros (DEHS) irá investi-
gar o crime violento.

Morte violenta 
Dois corpos, do sexo mas-

culino e até o momento 
não identificados, foram 
encontrados sem cabe-
ça, em igarapés distintos 
de Manaus, no final do  
domingo (8).

O primeiro dos decapita-
dos foi encontrado no bairro 
São Jorge, zona Oeste da ca-
pital, no fim da tarde. Horas 
depois, o segundo foi encon-
trado nas águas do bairro 
Educandos, com as mesmas  
marcas violentas.

O primeiro, no Igarapé do 
São Jorge, foi encontrado 
por um canoeiro que avis-
tou o corpo, no fim da tarde 
deste dia das mães. Ao se 
aproximar, percebeu que se 
tratava de um homem sem 
cabeça e trajava camisa 
preta e bermuda azul, com 
desenhos.

Durante a noite, por volta 
das 21h, moradores do bair-
ro Educando informaram 
que, possivelmente, tinha 
um corpo no igarapé. O Cor-
po de Bombeiros retirou o 
corpo do igarapé. 

Divulgação
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Copa do Brasil de futebol 
de mesa será nos dias 14 e 15

Fotos: Divulgação 
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Atletas embarcam para o Brasileiro de jiu-jitsu 
Em busca de destaque na 

arte suave amazonense, Ri-
ckson Ryan, Jadson Lynon, 
David Washington e Anabel-
le Évany vão participar do 
Campeonato Brasileiro de Jiu-
-Jitsu 2022, em São Paulo, no 
sábado e domingo (14 e 15).

Os atletas embarcaram 
para a capital paulista na ter-
ça-feira (10), com passagens 
aéreas cedidas pelo Governo 
do Amazonas, por meio da 
Fundação Amazonas de Alto 
Rendimento (Faar).

“O Governo do Amazonas 
tem acompanhado o cresci-
mento dos nossos atletas de 
jiu-jitsu, tanto em competi-

ções regionais quanto nacio-
nais. E, como buscamos ele-
var o nível dos competidores 
ao alto rendimento, estare-
mos sempre apoiando jovens 
que representam o futuro 
para o esporte amazonense”, 
destacou Jorge Oliveira, dire-
tor-presidente da Faar.

Os atletas contemplados 
fazem parte do projeto Suçu-
arana, mantido desde 2017 
no Sest Senat, localizado no 
bairro Jorge Teixeira, Zona 
Leste de Manaus. Lá, jovens 
de 6 a 15 anos participam de 
aulas gratuitas de jiu-jitsu, 
judô e luta livre.

“É o único título que nossos 

atletas não têm, e estamos 
treinando muito para trazer 
as quatro medalhas para o 
Amazonas. Não consigo des-
crever a felicidade que estou 
sentido, que os pais dos alu-
nos estão sentindo, e o pro-
jeto, de maneira geral, por re-
ceber essa ajuda do governo”, 
comentou Alan, faixa preta 
de jiu-jitsu.

Organizado pela Confede-
ração Brasileira de Jiu-Jitsu 
(CBJJ), o campeonato reúne 
os melhores atletas do Bra-
sil, nas categorias Infantil a 
Máster. Com apenas 12 anos, 
o atleta faixa verde, David 
Washington, compete na ca-

e Governo do Estado do 
Amazonas quem vem 
apoiando a cada dia 
o Futebol de Mesa do  
nosso estado.

Pelo lado local, dos 
44 inscritos, 20 são bo-
tonistas amazonenses 
das equipes filiadas a 
federação como o Ma-
naus, São Raimundo, 
Rio Negro, Sulamerica e 
Nacional.

Para o presidente da 
Federação de Futebol 
de Mesa do Amazo-
nas, Jhonata Rosas, a 
expectativa é grande 
para esta competição, 
visto que após décadas 
o Amazonas volta a se-
diar um evento desse 
porte a nível nacional, 
trazendo para Manaus 
grandes botonistas do 

tegoria Pluma. Para o jovem, 
representar o Amazonas é 
poder vestir as cores da Se-
leção Brasileira futuramente.

“Estou bastante ansioso 
para esse campeonato e feliz 
por representar nosso estado, 
porque sei que com essa me-
dalha futuramente posso re-
presentar o Brasil. Nossa pre-
paração física está pesada, e 
vamos em busca de vencer 
todos os nossos oponentes”, 
comentou David.

Artes marciais
Visando ao autocontrole e 

à integração social entre os 
alunos, por meio do jiu-jitsu, 

país, como o caso do 
multicampeão Bray-
ner do River do Rio de 
Janeiro graças a gran-
de parceria feita com o 
Novotel, que acre-
ditou e comprou  
a ideia.

“Ressaltamos o 
apoio da Funda-
ção Amazonas 
de Alto Rendi-
mento (Faar), Go-
verno do Estado 
do Amazonas 
em realizar este 
grande evento 
e agradecer aos 
nossos patroci-
nadores como a 
JE Comércios e 
Serviços, Mer-
cadinho Frota e 
HTC Transporte”, 
disse.

Faar disponibilizou passagens para 
os atletas de jiu-jitsu 

luta livre e judô, os mais de 80 
atletas do projeto Suçuarana 
são ensinados diariamen-
te sobre fundamentos para 
além da prática esportiva.

A Federação Ama-
zonense de Futebol de 
Mesa - FEFMAM jun-

tamente com a 
C o n f e d e ra ç ã o 
Brasileira de Fu-
tebol de Mesa 
- CBFM realiza 
nos dias 14 e 
15 deste mês, 
a 13° Edição da 
Copa do Brasil 
da Modalidade  
Dadinho.

Com 44 ins-
critos de vários 
Estados do país 
e de grandes ti-

mes do futebol na-
cional como Flamengo 
e Corinthians, a compe-
tição será realizada no 
Novotel com o apoio da 
Fundação Amazonas de 
Alto Rendimento (Faar) 
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Um sai e dois entram. 
Paulo Sousa tem Pedro 
e Matheuzinho à dis-
posição para a partida 
contra o Altos, do Piauí, 
nesta quarta-feira (11), 
às 18h30 (de Manaus), 
em Volta Redonda, pela 
terceira fase da Copa do 
Brasil. Os dois treina-
ram normalmente com 
o grupo na terça (10), 
no Ninho do Urubu, e a 
presença na lista de re-
lacionados depende do 
treinador. Por outro lado, 
Filipe Luís está fora.

O lateral-esquerdo dei-
xou o clássico contra o 
Botafogo ainda no pri-
meiro tempo por conta 
de dores na panturri-
lha e está entregue ao 
departamento médico. 
No início da tarde desta 
terça, o clube informou 
que foi constatada “uma 
lesão grau 2 do múscu-
lo solear da panturrilha 
esquerda”. O jogador já 
iniciou, não foi divulga-
da uma previsão de re-

Flamengo encara o Altos-PI 
com reforços jovens 

Divulgação 

Divulgação

Jorge Jesus fica encantado com torcida do Botafogo
O Estádio Nilton Santos 

foi um dos pontos que 
Jorge Jesus visitou duran-
te a barulhenta viagem 
ao Brasil. O treinador 
acompanhou ao empate 
do Botafogo contra o Ju-
ventude e admitiu: ficou 
impressionado com a tor-
cida do Glorioso.

A declaração veio do 
treinador português em 
participação no “Bem, 
Amigos!”, programa do 

SporTV, na segunda-
-feira (9). O técnico es-
tava citando questões 
de antijogo e citou a 
partida do Alvinegro 
como exemplo. Ao ser 
perguntado por Galvão 
Bueno sobre a torcida, 
foi sucinto sobre a festa  
nas arquibancadas.

“Ontem (dia da partida 
contra o Juventude) esta-
va vendo o Botafogo. Sim, 
fiquei encantado com a 

torcida do Botafogo. Eu 
comecei quando traba-
lhava aqui que isso (cera) 
acabasse, é um antijogo 
de qualquer maneira”, 
respondeu.

Jorge Jesus acompa-
nhou a partida em um 
dos camarotes do está-
dio Nilton Santos. O trei-
nador ficou de pé para 
filmar a recepção da tor-
cida na entrada das equi-
pes no Nilton Santos. Jorge Jesus está à procura de um time para treinar no Brasil 

torno.
Poupado da partida 

do fim de semana por 
conta de desgaste mus-
cular, Pedro foi liberado 
para trabalhar com os 
companheiros, mas a 
presença na lista de re-
lacionados depende de 
Paulo Sousa. Há uma 
preocupação em evitar 
exposição ao risco de 
lesão, mas são boas as 
chances de o atacante 
participar da partida, as-
sim como Matheuzinho, 
que já tem treinado com 
o grupo há uma sema-
na.

Pablo e Rodrigo Caio, 
que ficaram no banco de 
reservas contra o Bota-
fogo, mas não foram uti-
lizados, também estão à 
disposição. Paulo Sousa 
definirá na manhã de 
quarta-feira quais joga-
dores embarcam para 
Volta Redonda. A ten-
dência é que o treinador 
repita a estratégia da 
partida de ida, no Piauí, 

e poupe boa parte dos ti-
tulares.

Com a vitória por 2 a 1 
em Teresina, o Flamen-
go pode até empatar 
para avançar às oitavas 
de final da competição. 
A partida desta quar-
ta está marcada para 
18h30 (de Manaus), no 
Raulino de Oliveira.

Jogadores no Departa-
mento Médico
•	 Filipe	 Luís	 -	 Tra-

tamento para dores na 
panturrilha
•	 Santos	 -	 Trata-

mento para lesão na 
coxa
•	 Fabrício	 Bruno	 -	

Tratamento para lesão 
no pé esquerdo
•	 Matheus	França	-	

Tratamento para fratura 
na perna direita
•	 Gustavo	 Henri-

que - Trabalho de transi-
ção noe campo
•	 Vitinho	 -	 Traba-

lho de fisioterapia no 
campo

Atacante Pedro deve 
reforçar o Flamengo 
no jogo contra o 
Altos do Piauí 
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O governador Wilson Lima 
instalou, na terça-feira (10), 
o Fórum Amazonense de 
Petróleo e Gás Natural, cria-
do para ordenar, articular e 
apoiar as ações das organi-
zações que atuam no setor e 
desenvolver a cadeia de va-
lor de petróleo e gás natural.

Wilson Lima destacou 
a atuação do Governo do 
Amazonas para ampliar a 
exploração do gás natural, 
um dos caminhos para di-
versificar a matriz econômi-
ca no estado.

O fórum irá promover 
discussões permanentes, 
e a abertura oficial ocorreu 
no auditório Arivaldo Fon-
tes do Senai, localizado na 
avenida Rodrigo Otávio, no 
Distrito Industrial I, zona 
sul de Manaus.

“Esse é um fórum que co-
meça com um caminho sig-
nificativo porque nós conse-
guimos avançar desde que 
eu assumi o governo em 
2019. Um dos avanços é a 
quebra do monopólio da Ci-
gás, a instalação na Eneva 
no Campo de Azulão. Outras 
empresas fazem estudos 

ram por muito tempo es-
condidas do conhecimento 
da população”, destacou o 
deputado estadual Sinésio 
Campos, presidente da Co-
missão de Geodiversidade, 
Recursos Hídricos, Minas, 
Gás, Energia e Saneamento 
da Assembleia Legislativa.

Empresa Eneva
“O campo de Azulão já 

está produtor, lembrando 
que nós entramos em 2018 
no estado, era um campo 
que estava há 15 anos como 
uma promessa de produção. 
A Eneva, há um ano, já con-
seguiu viabilizar uma solu-
ção de monetização, é um 
campo em produção, já tem 
arrecadação de royalties, ar-
recadação de ICMS, ISS du-
rante a construção de todo 
o empreendimento. Ou seja, 
criação de renda, tributação, 
é realmente a interiorização 
do desenvolvimento”, frisou 
Lucas Ribeiro, coordenador 
de regulação da Eneva.

Maior reserva de gás do 
Brasil

O secretário de Estado de 

Wilson Lima instala Fórum de Petróleo e Gás 
Natural e destaca diversificação da economia

Divulgação

Fórum foi criado para ordenar e apoiar as ações das organizações do setor 
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Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia (Se-
decti), Angelus Figueira, des-
tacou que o Amazonas tem 
a maior reserva de gás do 
Brasil, e a intenção do gover-
no é gerar benefícios dentro 
do estado do Amazonas, não 
só do ponto de vista da arre-
cadação, mas principalmen-
te da geração de emprego.

“Não só entregar o gás 
para a população, para a in-
dústria, mas principalmente 
beneficiar o gás, beneficiar o 
petróleo, na geração de mais 
emprego e renda, esse é o 
foco do governador Wilson”, 
disse Angelus.

Fórum Amazonense de 
Petróleo e gás

O Fórum Amazonense de 
Petróleo e Gás Natural é re-
alizado em parceria com a 
Federação das Indústrias 
(Fieam), com empresas do 
setor de petróleo e gás, aca-
demias, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai), Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), entre ou-
tras entidades.

para chegar ao nosso estado 
e fazer a exploração do gás”, 
disse o governador. Desde a 
quebra do monopólio, mais 
de 9 mil empregos diretos e 
indiretos foram gerados.

Wilson Lima destacou que, 
hoje, o Amazonas está entre 
os cinco estados brasileiros 
com o melhor marco regu-
latório de exploração do pe-
tróleo e gás. O ranking é da 
Associação Brasileira dos 
Grandes Consumidores de 
Energia (Abrace).

Além de apontar a explo-
ração do gás como alter-
nativa econômica para o 
Amazonas, o governador 
apontou outras matrizes a 
serem exploradas e que con-
tam com o incentivo do Go-

verno do Estado.
“A exploração do gás natu-

ral, potássio e bioeconomia. 
A gente tem discutido isso 
muito desde que eu assumi 
o governo. A meta é para 30 
anos, começamos em 2019, 
mas isso não acontece do 
dia para a noite. No gás, até 
eu assumir o governo, havia 
um monopólio, e isso im-
pedia que outras empresas 
viessem para o estado do 
Amazonas”, completou.

“Antes da quebra do mo-
nopólio existia um grupo 
que ganhava mais de R$ 
100 milhões ano sem se-
quer investir R$ 1 na cadeia 
produtiva. O fórum aqui vai 
democratizar ainda mais 
as informações que fica-
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O botijão de gás mais 
caro do país na semana 
passada foi encontrado em 
Santa Catarina, no muni-
cípio de Caçador (400 km 
de Florianópolis), de acordo 
com dados da ANP (Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombus-
tíveis). No bairro Martello, o 
botijão com 13 kg saía por 
R$ 160 entre 1° e 7 de maio.

Os botijões mais baratos 
na última semana custavam 
R$ 88, e podiam ser encon-

trados em Saquarema (RJ) e 
Feira de Santana (BA).

Foram pesquisados 3.907 
postos em todo o país, e o 
preço médio foi de R$ 113,11 
- alguns centavos a me-
nos que a média da sema-
na anterior, de R$ 113,50, a 
maior da série histórica, 
iniciada em 2001.

No começo de abril, a Pe-
trobras anunciou que o qui-
lo do GLP (gás liquefeito de 
petróleo) ficaria 5,5% mais 
barato, “acompanhando a 

evolução dos preços interna-
cionais e da taxa de câmbio”. 
Entretanto, essa redução não 
pôde ser observada nos pre-
ços praticados pelos reven-
dedores, conforme mostra o 
levantamento da ANP.

Preço médio do gás por se-
mana

6 a 12 de março: R$ 102,41;
13 a 19 de março: R$ 112,54;
20 a 26 de março: R$ 113,24;
27 de março a 2 de abril: 

R$ 113,63;

3 a 9 de abril: R$ 113,54;
10 a 16 de abril: R$ 113,66;
17 a 23 de abril: R$ 113,24;
24 a 30 de abril: R$ 113,50;
1° a 7 de maio: R$ 113,11.

Maior preço do século
O preço do botijão de gás de 

13 kg bateu recorde histórico 
na última semana de abril. O 
valor médio de R$ 113,50 foi o 
maior, descontado a inflação, 
desde o início da série histó-
rica do levantamento de pre-
ços da ANP, em 2001.

Botijão de gás mais caro do Brasil chega a R$ 160

Divulgação

Botijão de gás mais caro do país foi 
encontrado em Santa Catarina
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Menos de um mês após 
alarmar a Europa, notifica-
ções de casos suspeitos de 
hepatite aguda grave em 
crianças foram registradas 
em três regiões do Brasil. 
Após os primeiros casos 
nas regiões Sul e Sudes-
te, nesta semana, foi a vez 
da Secretaria de Saúde de 
Pernambuco informar o re-
gistro da doença de origem 
ainda desconhecida.

Na terça-feira (10), no país, 
são 16 casos suspeitos em 
investigação pelo Minis-
tério da Saúde em seis es-
tados, além da morte de  
um bebê.

A pasta informou que to-
dos os casos estão sendo 
investigados e que o Cievs 
(Centros de Informações 
Estratégicas de Vigilância 
em Saúde) e a Rede Nacio-
nal de Vigilância Hospitalar 
“monitoram qualquer alte-
ração do perfil epidemioló-
gico, bem como casos sus-
peitos da doença”.

O ministério orienta os 

Saúde apura uma morte de 
hepatite infantil misteriosa

Corpos de soldados russos são abandonados nas ruas
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No país, são 16 casos suspeitos em investigação em seis estados
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que apresentou quadro de 
febre, rash cutâneo [erup-
ções] e dor abdominal com 
hepatomegalia [fígado au-
mentado], foi acompanha-
do pela equipe, apresentou 
melhora clínica e recebeu 
alta hospitalar no dia 6”,  
diz o texto.

O caso chama a atenção 
por se tratar de uma cida-
de distante de onde outros 
casos surgiram no país. A 
Prefeitura de Toritama não 
soube informar se a criança 
viajou ou teve algum con-
tato com algum viajante  
recentemente.

Segundo o município, 
o caso está em avaliação 
e, por precaução, a crian-
ça está em isolamento. A 
partir desta quarta-feira 
(11), a Gerência Regional de 
Saúde vai fazer um estu-
do no local e obter coletas  
para investigar.

Além de Pernambuco, 
casos suspeitos foram 
notificados em outros  
cinco estados.

No Rio, a Secretaria de Es-
tado da Saúde emitiu um 
alerta aos 92 municípios do 
estado. Até agora, cinco ca-
sos suspeitos foram infor-
mados ao ministério e estão 
em investigação no estado. 
Um bebê de 8 meses, mo-
rador de Maricá, morreu, 
e a investigação segue  
em andamento.

Em São Paulo, o estado 
relatou, até segunda-feira, 
sete casos suspeitos noti-
ficados (um a mais que o 
número informado pelo Mi-
nistério da Saúde) e estão 
sendo apurados.

Em Santa Catarina, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
detalhou que um caso sus-
peito foi notificado na sex-
ta-feira (6) em uma criança 
de 7 anos, que deu entrada 
em um hospital de Itajaí no 
dia 4 de maio apresentando 
quadro de hepatite aguda 
com sintomas de icterícia 
(pele e olhos amarelados), 
náuseas, vômitos, diarreia e 
dor abdominal.

Histórico e mistério
Os casos de hepatite fo-

ram inicialmente notifica-
dos pelo Reino Unido e ra-
pidamente se espalharam 
por países da Europa, em 
Israel e nos Estados Unidos.

Corpos foram abandonados nas ruas e nas casas dos vilarejos da Ucrânia

profissionais de saúde a 
notificar imediatamente os 
casos suspeitos.

A nova manifestação da 
hepatite elevou a gravida-
de da doença. Na Europa, as 
crianças têm necessidade 
de transplante de fígado em 
um a cada dez casos, se-
gundo a OMS (Organização 
Mundial de Saúde).

“Temos [nos vírus já co-
nhecidos de hepatite] um 
caso entre mil e 10 mil que 
pode evoluir para forma ful-
minante. Esse percentual de 
um a cada 10 é grande, in-
dica uma doença bem mais 
grave que a que vemos 

hoje”, afirma o professor e 
hepatologista do Complexo 
Hospitalar da UFC (Universi-
dade Federal do Ceará) José 
Milton de Castro Lima.

Caso em Pernambuco
No caso notificado mais 

recente, em Pernambuco, a 
Secretaria de Saúde infor-
mou que se trata de uma 
criança de 1 ano, do sexo 
masculino, que mora em 
Toritama (165 km do Recife), 
no agreste.

O bebê precisou ser in-
ternado no Hospital Mestre 
Vitalino, em Caruaru, no 
dia 27 de abril. “O paciente, 

DivulgaçãoDezenas de cadáveres de 
soldados russos foram aban-
donados nas ruas e nas ca-
sas dos vilarejos libertados 
por soldados ucranianos na 
região de Kharkiv.

A informação foi divulga-
da na terça-feira (10) no Tele-
gram pelo chefe da adminis-
tração militar regional, Oleg 
Sinegubov, de acordo com a 
agência Ukrinform.

"Encontramos seus corpos 
nas ruas, nas casas, eles nem 
foram enterrados, foram dei-
xados em aterros sanitários. 
Quando se retiram, não le-
vam os corpos de seus sol-

dados. Isso atesta mais uma 
vez sua ética, seus princípios 
e regras de guerra", disse.

Um relatório da Al Jazeera 
revelou também que corpos 
de militares russos em gran-
des sacos brancos empilha-
dos em um vagão refrige-
rado de um trem na região  
de Kiev.

A publicação mostra ima-
gens dos "crachás" colados 
aos uniformes, além de 
joias, que provavelmente fo-
ram roubadas de civis ucra-
nianos, explica a emissora  
do Catar.

"Os ucranianos trataram 

os mortos de seus inimigos 
melhor do que eles trataram 
os civis. Eles serão manti-
dos pelo tempo que for ne-
cessário. O governo decidirá 
porque a Rússia se recusa 
a aceitá-los. Não os quer. 
Todo corpo é prova de uma 
guerra", explicou o coronel 
do Exército ucraniano, Volo-
dymyr Liamzin.

Na terça-feira, as forças 
russas também retomaram 
o ataque à siderúrgica Azo-
vstal, onde centenas de com-
batentes continuam resistin-
do. De acordo com Kiev, pelo 
menos 34 ataques aéreos fo-

ram registrados nas últimas 
24 horas.

Em Izyum, os corpos de 44 
civis foram descobertos sob 
os escombros de um prédio 
de cinco andares destruído 

pelos russos.
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) verificou 200 
ataques contra instalações 
de saúde na Ucrânia desde o 
início da guerra.
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Há menos de dois meses 
do 55º Festival Folclórico 
de Parintins, os artistas 
de Caprichoso e Garantido 
intensificam as atividades 
nos galpões dos bois, para 
preparar as apresentações 
das noites de 24, 25 e 26 de 
junho de 2022.

Depois de dois anos sem o 
evento, devido à pandemia 
da Covid-19, os trabalhado-
res dos bumbás celebram o 
retorno da festa, mola pro-
pulsora da economia local, 
que gera emprego e renda 
às famílias do município.

Cerca 4 mil artistas estão 
diretamente envolvidos na 
produção do espetáculo de 
arena, entre dançarinos, 
coreógrafos, artistas plás-
ticos, artesãos, paikicés, 
kaçawerés, soldadores, 
escultores, costureiras, fi-
gurinistas, além da parte 
administrativa dos bois.

“Nós estamos fazendo 
investimento para com-
pensar o mínimo do que a 
gente perdeu nos últimos 

Artistas destacam importância 
econômica do festival de Parintins

Artistas de Caprichoso e Garantido intensificaram os preparativos

Lucas Silva/Secom

 

Divulgação
Cine Casarão recebe o projeto ‘Ópera na Tela’ 

Primeira montagem a ser exibi-
da será “As Bodas de Fígaro”

Nesta semana, o Cine 
Casarão, espaço dedicado 
à Sétima Arte do Casarão 
de Ideias, abre suas portas 
e recebe o projeto “Ópera 
na Tela – Festival de Fil-
mes de Ópera”. Serão exi-
bidas “As Bodas de Fíga-
ro” e “O Corcunda de Notre 
Dame”.

Os ingressos podem ser 
adquiridos de forma ante-
cipada pelo Instagram (@
casaraodeideias) ao preço 
de R$ 14 (inteira) e R$ 7 
(meia).

A primeira montagem a 
ser exibida será “As Bodas 

de Fígaro”, de Wolfgang 
Amadeus Mozart, no sá-
bado (14), às 15h30. Com-
posta em 1786, a ópera é 
uma sátira aos hábitos da 
nobreza no Século 18. A 
história conta a divertida 
confusão durante os pre-
parativos do casamento 
entre Susanna e Fígaro, 
servos do Conde e da Con-
dessa Almaviva.

Já no domingo (15), às 
15h30, é a vez de exi-
bir ‘O Corcunda de Notre 
Dame’, baseada na obra 
de Victor Hugo. Na Paris 
do Século 15, uma jovem 

cigana, Esmeralda, dança 
na praça da Catedral de 
Notre Dame. Sua beleza 
transtorna o arquidiácono 
Claudio Frollo, que, que-
rendo se afastar da ten-
tação, ordena que o cor-
cunda Quasímodo rapte a 
moça.

Estreias
Ainda na programação 

do Cine Casarão é possível 
conferir, nesta quinta-fei-
ra (11) as estreias “Klondi-
ke – A Guerra na Ucrânia”, 
às 15h30, e “O Traidor”, às 
17h30. Dirigido por Mary-

na Er Gorbach, o primeiro 
longa se passa em 2014, 
no momento em que co-
meça a Guerra em Don-
bas, e conta a história do 
casal de ucranianos Irka 
e Tolik, que vive na região 
da fronteira entre a Ucrâ-
nia e a Rússia.

O filme será reexibido 
no sábado, às 18h.

E para quem ainda não 
assistiu “Medida Provi-
sória”, o longa segue em 
cartaz no Cine Casarão e 
será exibido sexta, às 18h; 
sábado, às 20h; e domin-
go, 19h30.

dois anos. Entregamos 
material de proteção indi-
vidual para todos os tra-
balhadores dos galpões de 
Garantido e de Caprichoso. 
Estamos entregando para 
os bois o maior patrocínio. 
Nunca se deu um patro-
cínio no valor que nós es-
tamos entregando, R$ 10 
milhões para os bois, R$ 5 
milhões para Caprichoso e 
R$ 5 milhões para Garan-
tido”, destacou o governa-
dor Wilson Lima, durante 
o anúncio da realização do 
festival, em março.

Esperança
Artista plástico e alegoris-

ta de ponta do boi Capricho-
so, Algles Ferreira conta que 
as dificuldades de o período 
sem poder trabalhar agora 
deram lugar à expectativa 
pelo maior festival de todos 
os tempos.

“Isso acende essa es-
perança no pensamento 
do parintinense, retomar 
e aquecer a economia da 
nossa cidade. Parintins re-
almente vive do festival, é o 
festival que conduz não só a 
nossa classe artística, mas 

a cidade como um todo, ho-
telaria, restaurantes, os am-
bulantes, que vendem as 
coisas na rua”, detalhou.

Algles lembra que foi preci-
so buscar um trabalho alter-
nativo para sustentar a famí-
lia entre 2020 e 2021.

“Tenho um amigo que é 
artista também, que faz ale-
goria do Caprichoso, que teve 
uma ideia de fazer caricatu-
ras. E a gente foi elaborando 
caricaturas mais realistas, 
começaram as parcerias. 
Teve dia que fizemos mais 
de 60 na semana. E ali, aos 
poucos, a gente foi tornando 
isso uma forma de nos sus-
tentarmos. Foi dessa forma 
que conseguimos driblar as 
dificuldades”, disse Algles.

Recomeço
Sorin Sena, alegorista de 

ponta do boi Garantido, fala 
sobre o entusiasmo de toda 
a equipe de artistas com o re-
torno dos trabalhos.

“Essa pandemia nos deixou 
na espera, estamos com mui-

ta saudade mesmo. Alguns 
de nós dependem financei-
ramente total desse espetá-
culo. Dá para ver nos olhos 
dos artistas aquela alegria de 
ter o festival de volta, e isso 
contagia a gente. E não é só 
financeiramente, tem o amor 
pela nossa agremiação tam-
bém, mas é claro que a gente 
depende financeiramente do 
espetáculo”, afirmou.

Ele comenta que o Festival 
Folclórico de Parintins, uma 
das maiores manifestações 
culturais do Brasil, expor-
ta talentos e é reconheci- 
do internacionalmente.

“Costumo trabalhar em 
São Paulo, Rio de Janeiro 
e, nesse último mês, nós 
fomos para o Uruguai. No 
Uruguai o Festival de Pa-
rintins é muito conhecido 
e muito admirado. Na esco-
la de samba onde trabalhei 
eles têm um samba-enredo 
antigo que, onde eles vão 
se apresentar, eles têm que 
tocar, e é falando do nosso 
festival”, contou, orgulhoso.
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

O dia pode ser corrido e agita-
do, portanto é importante cuidar 
da sua organização mental e 
emocional, e só depois das coisas 
externas. Tome cuidado com a ir-
ritação ou a tentativa de organi-
zar apenas o externo e acabar se 
descontrolando, sendo agressivo. 
A saúde pode estar boa, mas é 
importante não descuidar do cui-
dado consigo mesmo. 

Seus ideais crescem, portanto 
hoje você pode estar mais idea-
lista e altruísta do que nunca: os 
interesses dos outros podem ser 
os seus e você pode acabar lu-
tando por eles, tornando-se meio 
defensor ou heroico, mas para ter 
êxito é preciso calma e prudên-
cia, senão poderá fracassar ou 
perder o interesse com o mesmo 
fervor que sentiu vontade.

O dia pode te trazer novas 
ideias ou novas causas que vão 
te motivar a agir. Sua saúde ou 
sua beleza física podem ser prio-
ridades, e isso também te anima 
e traz vigor e autoestima. Tome 
cuidado com gastos causados 
por desejos em excesso. A segu-
rança e a prosperidade que você 
deseja só serão alcançadas com 
esforço e bastante reflexão.

Tome cuidado com a falta 
de discernimento hoje, porque 
você pode acabar exagerando, 
escolhendo tudo ou alimentando 
dúvidas. Existe algo começando: 
pode ser uma parceria ou expe-
riências que te trarão boas opor-
tunidades futuras. É importante 
ouvir sua intuição e não se deixar 
levar pelos excessos. Hoje Mercú-
rio fica retrógrado em Gêmeos.

O dia vai te desafiar a ser 
mais flexível e animado, portan-
to mantenha o bom humor. Além 
disso, você pode precisar se re-
lacionar com pessoas diversas, 
aprendendo com elas e buscan-
do mais sociabilidade. Tome cui-
dado com a dificuldade de acei-
tar regras no seu ambiente de 
trabalho. Está aberta a tempora-
da do caos. E isso não é negativo.

O dia pede certa economia, 
seja de palavras, seja de dinheiro. 
Saiba mais observar do que se 
meter nas coisas. Quanto mais 
concentrado estiver, mais você 
conseguirá avançar e progredir, 
tirando tarefas ou responsabili-
dades do caderno de afazeres. A 
organização também é um ponto 
importante hoje. A semana vai 
trazer força e estabilidade.

Hoje o desânimo pode ser 
varrido do seu caminho. As re-
lações podem te motivar, seja 
entre amigos ou no amor. Sai-
ba se priorizar: pode ser um dia 
cheio de carinho e conquistas. É 
importante ficar alerta para não 
cair em trapaças e acreditar em 
pessoas de má fé, então ative 
sua capacidade de racionalizar 
as coisas com profundidade.

Sua capacidade de levar pala-
vras de motivação e amor pode 
ser grande hoje. Aja para que sua 
capacidade de liderar aconteça 
de forma suave, quase invisível. 
lém disso, aja de forma desape-
gada e seja colaborativo, porque 
isso pode garantir um dia mais 
útil. Existem progressos e boas 
notícias para você hoje. Existe o 
renascimento de uma relação.

O dia pode trazer algum des-
gosto ou arrependimento, mas 
saiba aprender com as más es-
colhas; isso provavelmente vai 
te trazer mais sabedoria. Além 
disso, é importante se decidir e 
não procrastinar. Adiar problema 
é apenas conviver mais tempo 
com eles. O seu dinamismo inter-
no pode afastar a negatividade. O 
caos é lei da natureza.

A Lua no seu signo pode te 
deixar mais popular e animado, 
portanto hoje pode ser um dia 
muito harmônico com as pes-
soas, e você pode conseguir as 
respostas que deseja delas de 
forma fácil. Existem reuniões ou 
encontros que serão favoráveis 
hoje. Tome cuidado com pro-
messas inadequadas ou impos-
síveis de ser realizadas. 

O dia pode te testar de diver-
sas formas, então tenha paciên-
cia e fé. Nem tudo vai ser fácil, 
mas você poderá ser recompen-
sado em breve por todo seu es-
forço, inclusive pode ser hoje o 
dia desse reconhecimento. Se 
você for firme e leve ao mesmo 
tempo, só tende a ganhar. Sua co-
municação está boa e você pode 
começar um diálogo promissor.

Sua capacidade de ser criativo 
e inventivo é grande hoje. Tome 
cuidado com ansiedades e inquie-
tações, indo com muita sede ao 
pote e acabando por ser invasivo 
demais. Respire, tenha calma. Um 
romance pode estar despontan-
do, mas a euforia pode ser ruim. 
Quanto mais conseguir motivar 
as pessoas à sua volta, mais po-
pular será, mas tenha cuidado.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 
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O pai está off! Arthur 

Aguiar surpreendeu seus 
seguidores na segunda-fei-
ra (9), ao comunicar a de-
cisão de se afastar por um 
período das redes sociais.

Ao contrário dos ex-BBBs, 
que investem pesado para 
impulsionar seus perfis as-
sim que deixam o reality, 
o campeão do Big Brother 
Brasil 22 optou pela pausa. 
Arthur explicou que preci-
sa passar um tempo fora 
da área de cobertura e des-
ligado para se reconectar 
consigo mesmo.

“Vou ficar uns dias off. 
Não tem outra maneira 
de eu começar esse post 
a não ser agradecendo 
muito a cada um de vocês 
que torceram imensamen-
te por mim durante todo o 
programa. O que vocês fi-
zeram foi surreal, eu nun-
ca vou esquecer.”

“Eu estou muito grato a 
tudo que vem acontecen-
do na minha vida e todo o 
carinho que eu venho rece-
bendo desde que eu saí da 
casa”, destacou.

“Só que eu preciso de uns 

Arthur explicou que precisa passar um tempo desligado para se reconectar consigo mesmo

14 TV e Novelas 

Receitas

Pudim de tapioca

de campeão do BBB 22 é 
nosso! Eu faço questão de 
dividir ele com você. Lógi-
co que a padaria e os meus 
pontos de luz foram incrí-
veis e que sem eles nada 
seria possível!”

“O que mais ouço na rua 
é as pessoas falando que 
o que você fez aqui fora 
foi surreal. Sempre que eu 
ouço isso eu concordo e 
agradeço por ter o privilé-
gio de poder conviver com 
você todos os dias e ter 
você como minha esposa. 
Obrigado por nunca desis-
tir de mim, por nunca de-
sistir da gente! Deus está 
à frente de tudo e ele tem 
um propósito lindo para 
nossa família!”, esclareceu.

“Meus pontos de luz, mi-
nha padaria, já eu estou 
de volta, espero que vocês 
ainda estejam aqui me es-
perando. Amo vocês! Sem 
vocês nada seria possí-
vel!”, finalizou.

Os ex-BBBs Eliezer, Naia-
ra Azevedo, Gui Napolitano 
e Gabi Martins deram força 
para Arthur se afastar da 
web por um tempo.

IngredIentes

1 xícara de açúcar
1/2 xícara de água
1 xícara de tapioca granulada
200 ml de leite de coco
2 xícaras de leite
1 lata de leite condensado
4 ovos

Modo de preparo
Leve o açúcar, em uma pa-
nela, ao fogo e cozinhe até 

dias off de tudo para esva-
ziar a minha cabeça, re-
carregar as energias para 
compor e produzir músicas 
novas para vocês e voltar 
com força total”, disse.

“Ficarei alguns dias au-
sente daqui para que eu 
possa ficar 100% com a 
minha família e aproveitar 
o máximo do meu tempo 
com eles. Isso vai ser fun-
damental para que eu pos-
sa voltar com tudo e en-
tregar o meu melhor para 
vocês”, afirmou.

“Tem tanta coisa legal 
vindo por aí que eu não 
sei nem por onde começar, 
mas na minha volta eu 
conto para vocês!”, prome-
teu o artista.

Ainda no texto, ele apro-
veitou para agradecer o 
apoio incondicional da es-
posa, Maíra Cardi. Recen-
temente, ela também con-
tou ao público que vai ficar 
offline.

“Antes de terminar, eu pre-
ciso agradecer muito a essa 
mulher, essa leoa que me de-

fendeu com unhas e dentes 
aqui fora enquanto eu esta-
va na casa e que por muitos 
momentos preferiu se ma-
chucar do que deixarem me 
machucar”, apontou.

“Ela largou todas as coi-
sas dela para cuidar de 
mim, das minhas coi-
sas e que agora são nos- 
sas”, lembrou.

“Amor, o que você fez por 
mim eu posso afirmar com 
toda a certeza do mundo 
que nenhuma outra pes-
soa teria feito. Esse título 

Arthur Aguiar comunica
afastamento das redes sociais

caramelizar. Adicio-
ne 1/2 xícara de água e 
desligue o fogo. Despeje 
essa calda em uma for-
ma com furo no meio e 
reserve. Em um bowl, 
misture a tapioca gra-
nulada com leite de coco 
e deixe hidratar de 20 
a 30 minutos, reserve. 
Bata no liquidificador 
o leite com o leite con-
densado e os ovos. Abra 

a tampa do liquidifica-
dor e adicione a tapioca 
hidratada. Bata rapi-
damente, apenas para 
misturar. Despeje essa 
mistura na forma reser-
vada com a calda. Cubra 
a forma com papel-alu-
mínio e leve ao forno em 
banho-maria (180° C) por 
cerca de 60 minutos. De-
senforme e reserve na 
geladeira.
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Paula Oliveira, 31 anos, participou do concurso 
Miss Bumbum em 2018 e ficou em 3ª lugar. Com 
uma beleza única, Paula busca se destacar na car-
reira de modelo. Grande admiradora de Andressa 
Urach, ela conta quais são as qualidades que a faz 
querer ser como a musa que levou o segundo lu-
gar no concurso 2012: “Ela conseguiu provar que 
mesmo estando em segundo ou terceiro lugar, é 
possível ter mais destaque do que a vencedora. 
Quero ter o legado dela.”

Paula Oliveira
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Colaboradores da fábri-
ca da empresa P&G, do 
Polo Industrial de Ma-
naus (PIM), arrecadaram 
quatro mil itens, entre 
produtos de higiene pes-
soal e de limpeza, numa 
ação interna chamada 
‘Gincana Solidária’. Os 
produtos foram doados à 
Casa Miga Acolhimento 
LGBT+.

“A cultura da P&G pre-
za muito pelo impacto 
social, então essas doa-
ções são uma forma de 
trazer impacto positivo 
para a nossa sociedade. 
Não basta só estar na re-
gião produzindo e geran-
do empregos, mas tam-
bém estimular os nossos 
colaboradores a contri-
buírem”, disse Raí Frego-
nesi, gerente de Recur-
sos Humanos da fábrica  
de Manaus.

Ao todo, a fábrica rea-
liza quatro ações bene-
ficentes como esta por 
ano. A ‘Gincana Solidária’ 
envolve todos os funcio-
nários que competem 
em grupos segmentados 
pela área em que traba-

lham na fábrica. Ganha 
a competição, o grupo 
que arrecadar mais itens. 
Desta vez, o pessoal da 
manufatura venceu a pri-
meira edição deste ano.

Diversidade e Inclusão 
Social

As organizações be-
neficiadas pela ‘Ginca-

na Solidária’ variam e 
atuam com temas como 
educação e pessoas em 
situação de vulnerabili-
dade. Pela primeira vez, a 
Casa Miga Acolhimento 
LGBT+ foi a beneficiada.

A P&G adota uma polí-
tica inclusiva dentro da 
empresa e também re-
aliza ações fora das fá-

Colaboradores de empresa doam 
itens para Casa Miga LGBTQ+
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Funcionários de empresa doam 4 mil itens para Casa de Acolhimento

bricas e escritórios da 
multinacional para que 
estas pessoas possam 
ter acesso a melhores 
condições de vida, princi-
palmente aquelas que se 
encontram em estado de 
vulnerabilidade social.

Casa Miga Acolhimen-
to LGBT

A Casa Miga Acolhi-
mento LGBT+ existe há 3 
anos e é a única entida-
de sem fins lucrativos da 
América Latina que aco-
lhe pessoas LGBTQI+ em 
estado de vulnerabilida-
de. Localizada na Rua Sil-
va Ramos, 839, no Centro 
de Manaus, a casa tem 
capacidade para abrigar 
20 pessoas e atualmente 
brasileiros, colombianos 
e venezuelanos vivem  
no espaço.

As parcerias com em-
presas do setor priva-
do são fundamentais 
para a manutenção das 
atividades de suporte, 
que abrangem atendi-
mento psicológico para 
os abrigados e também 
para as famílias, enca-

Concurso nº 5659 - 30/04/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 027613 R$ 1.350.000,00
2º 029382 R$ 15.000,00
3º 045639 R$ 14.000,00
4º 069884 R$ 13.000,00
5º 097095 R$ 12.227,00

Concurso 2361 - 03/05/2022
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Concurso n. 2511 - 03/05/2022
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Concurso n. 2307 - 02/05/2022

Concurso n. 2477 - 30/04/2022
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Concurso n. 5843 - 03/05/2022

Concurso n. 1779 - 30/04/2022

07 23 30 52 60

minhamento para rede 
de saúde, emissão de do-
cumentos e promoção 
de cursos profissionali-
zantes, e preparatórios 
para o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem)  
e vestibular.

“Para gente, essa parce-
ria é essencial porque não 
contamos com assistên-
cia do poder público. É im-
portante receber o apoio 
de empresas como a P&G, 
que nos ajudam a des-
construir esse preconcei-
to de gênero e nos ajuda 
a tirar estas pessoas de 
situações de vulnerabili-
dade, que frequentemente 
são vítimas de violência, 
além de oferecer meca-
nismos para que possam 
exercer a sua cidadania”, 
comentou Valéria Soa-
res, assistente Social da 
Casa Miga Acolhimento 
LGBT+.

Qualquer pessoa pode 
ajudar a causa e para 
contribuir com o es-
paço, basta acessar o 
link: https://benfeitoria.
com/index.php/projeto/
casamigalgb?ref=search.


