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na Arena da Amazônia 

Manauenses aprovam 
gestão de David Almeida 

Governador e prefeito 
dão início à recuperação 
asfáltica do Redenção
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Rebeca Vilhena

Um posto de gasolina que 
fica localizado em Jaraguá do 
Sul (SC), conseguiu na Justiça 
Federal o direito de oferecer aos 
consumidores, o sistema de 
auto abastecimento, sem a pre-
sença de um frentista. 

Por Lei, sancionada em janei-
ro do ano 2000 (Lei Nº 9.956), 
o autosserviço nos postos de 
gasolina é proibido, tendo como 
base a incompatibilidade com 
a Lei de Liberdade Econômica e 
a Lei de Inovação Tecnológica, 
a qual tem como um dos prin-
cipais objetivos frear a burocra-
tização que rodeia a atividade 
econômica do país. 

Parlamentares do Amazo-
nas analisam que a situação, 
apesar de algumas vanta-
gens, pode representar graves 
problemáticas econômicas, 
caso fosse regularizada para 
o resto do país. O deputado 
Bosco Saraiva (Solidariedade), 
afirma que é contrário ao Pro-
jeto de Lei (PL) que tramita na 
Câmara dos Deputados, o qual 
cria o sistema de autosserviço 
nos postos de combustíveis do 
Brasil.

“Minha atual posição se dá, 
principalmente, em razão do al-
tíssimo número de demissões 
que isso geraria no país inteiro, 
entre outros motivos. Imagi-
ne o autosserviço de abasteci-
mento nos “pontões” dos rios 
amazônicos”, indagou.

A taxa de desemprego no 
Brasil ficou registrada em 
11,1% no 1º trimestre de 2022, 
mostrando estabilidade fren-
te ao 4º trimestre, com a falta 
de trabalho ainda atingindo 
11,949 milhões de brasileiros, 
segundo divulgou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Em concordância 
ao posicionamento contrário, o 
vereador Allan Campelo (PSC) 
afirma que caso fosse liberada 
para todos os postos, nenhum 

benefício seria contabilizado 
no país.

“Toda Lei deve ser cumpri-
da. Não vejo benefício algum 
para a população tirando 
os frentistas dos postos de 
combustíveis, pelo contrário, 
só vai aumentar o desem-
prego em nosso país”, anali-
sa o vereador. 

O vereador Rodrigo Gue-
des (Republicanos) explica 
que essa é uma análise sen-
sível. Em primeiro lugar, ob-
serva-se que apesar de uma 
possibilidade de diminuição 
de preço, por corte de gastos, 
é comum que muitos esta-
belecimentos não levem a 
diminuição em conta.

“Por experiência própria já 
vimos situações onde acha-
mos que o preço reduzir por 
retirar determinado custo e 
acabou que na prática não 
reduziu nada. Então eu acho 
que infelizmente o Brasil 
não está pronto para isso”, 
afirmou. 

Guedes ainda salienta que 
é comum, como já acontece 
em outros países, que ocorra 
a substituição do profissio-
nal pela tecnologia. Ponto 
este que o vereador Joelson 
Silva (Patriota), analisa que 
precisa ser levado em consi-
deração.   

“Com a situação que a 
pandemia gerou, muitas 
pessoas ficaram desempre-
gadas. Seria preciso anali-

sar a situação com calma. 
Deixaria muitos pais e mães 
de família desempregados”, 
declarou.

A vereadora Professora Ja-
cqueline (União Brasil) afir-
ma que, caso regularizada, 
seria mais uma medida para 
penalizar o trabalhador, que 
dada a atual conjuntura eco-
nômica, já sofre com inúme-
ras dificuldades.

“O país inteiro enfrenta 
uma crise financeira, essa 
seria mais uma forma de 
gerar mais desemprego. É 
uma política de exclusão do 
trabalhador e de uma nova 
obrigação para o consumi-
dor. Esse não é o momento 
ideal de implementar uma 
política desse gênero, por 
trás de um frentista, existe 
uma família que depende 
desse salário”, aponta.

De acordo com a Federa-
ção Nacional dos Frentistas 
(Fenepospetro), no Brasil 
existem cerca de 500 mil 
frentistas empregados e a 
possível eliminação da pro-
fissão, poderia gerar gran-
des impactos na economia 
do país. 

“O frentista impacta 1,7% 
(do preço final dos combus-
tíveis, nas bombas). É insig-
nificante se você comparar 
com o que os trabalhadores 
injetam na economia“, che-
gou a declarar Eusébio Neto, 
presidente da Fenepospetro. 

Movimento Self Service 
Um movimento, iniciado 

por empresários de Santa 
Catarina e Paraná, defende 
que os postos e os consu-
midores tenham o direito de 
escolher entre os frentistas 
e o abastecimento por conta 
própria.

Segundo a cartilha do 
Movimento Self Service, as 
principais vantagens da or-
ganização são: a redução de 
preços ao consumidor final, 
praticidade no atendimento, 
melhoria na oferta aos con-
sumidores e garantia da li-
berdade de escolha. 

Por Lei, o descumprimen-
to da regra, “implicará apli-
cação de multa equivalente 
a duas mil UFIR ao posto 
de combustível infrator e à 
distribuidora à qual o posto 
estiver vinculado”, de acordo 
com a descrição do projeto. 

Projeto de Lei
O Projeto de Lei 2302/2019, 

que atualmente está pronto 
para Pauta na Comissão de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria, Comércio e 
Serviços (CDEICS). O projeto 
revoga a Lei 9.956, de 12 de 
janeiro de 2000 e permite o 
funcionamento de bombas 
de autosserviço operadas 
pelo próprio consumidor nos 
postos de abastecimento de 
combustíveis, em todo o ter-
ritório nacional.

O Congresso decreta que 
“fica permitido o funciona-
mento de bombas de autos-
serviço operadas pelo pró-
prio consumidor nos postos 
de abastecimento de com-
bustíveis, em todo o territó-
rio nacional”, segundo pon-
tua o documento do PL. Em 
sua justificativa, os autores 
do projeto salientam que um 
dos grandes problemas que 
aflige o cidadão brasileiro é o 
preço dos combustíveis.

Parlamentares do AM analisam auto-
abastecimento em postos de gasolina
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Parlamentares analisam que a situação pode gerar problemáticas
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  Os assassinatos contra 

as pessoas LGBT+ no Bra-
sil em 2021. No último ano, 
ao menos cinco pessoas 
foram vítimas de homicí-
dio no País a cada semana, 
segundo o Observatório de 
Mortes e Violências contra 
LGBTI+. Ao todo, foram 262 
assassinatos, aumento de 
21,9% em relação ao ano 
anterior, quando o total foi 
de 215. Os alvos mais co-
muns foram gays (48,9%) e 
mulheres transexuais.

A atuação do governa-
dor Wilson Lima pela me-
lhoria da infraestrutura de 
Manaus. Na terça-feira (10), 
o governador vistoriou os 
serviços de recomposição 
asfáltica que fazem parte 
do programa “Asfalta Ma-
naus”, no bairro Compensa, 
zona Oeste de Manaus. No 
total, o programa, uma par-
ceria entre o Governo do 
Amazonas e a Prefeitura 
de Manaus, visa atender 20 
lotes com cerca 500 ruas.

O diálogo prevaleceu 
em reunião e ato em de-
fesa da Zona Franca pro-
movido pelo presidente 
em exercício da Câmara, 
deputado federal Marce-
lo Ramos (PSD-AM). A 
avaliação foi unânime 
entre os participantes, 
dos quais estavam lide-
ranças empresariais e 
políticas do Amazonas, 
mas também de outros 
estados como São Paulo 
e Paraná, além de entida-
des que fazem oposição 
ao modelo econômico. 
“Temos toda a segurança 
de que estamos lutando 
pelo modelo de desenvol-
vimento regional mais 
exitoso do país, que con-
tribui para o equilíbrio 
econômico e ambiental 
do Amazonas e do país.”
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Prefeito tem aprovação de 82% 
dos manauenses, diz pesquisa 

Homem 
morre em 
acidente Divulgação

Pesquisa IDP divulga que aprovação do prefeito David Almeida cresce e chega a 82% de satisfação

Oito em cada dez ma-
nauaras aprovam a gestão 
de David Almeida à frente 
da Prefeitura de Manaus. 
É o que aponta a pesquisa 
do Instituto Diário de Pes-
quisa (IDP), divulgada na 
terça-feira (10), que mos-
tra 82% de aprovação do 
trabalho de Almeida como 
gestor do Executivo mu-
nicipal. O levantamento 
confirma a alta satisfação 
dos manauenses com o 
prefeito, que já havia rece-
bido 81% de aprovação em 
pesquisa divulgada pelo 
mesmo instituto, em feve-
reiro.

No novo levantamento, 
David Almeida recebeu 
destaque dos entrevista-
dos que consideraram a 
atuação como ótimo/bom, 
que atinge 42,7%. E os que 
apontam como regular fi-
cou em 39,3%. O índice de 
satisfação da população 
com o chefe do Executivo 
municipal leva em consi-
deração as principais áre-
as da gestão (transporte, 
saúde, educação, infraes-
trutura), entre outros.

 Para o prefeito, o levan-
tamento é reflexo do in-
vestimento da prefeitura 
na melhoria da qualidade 

de vida dos manauaras, 
como a reformulação em 
uma das principais áreas: 
a Saúde, prioridade zero 
da gestão após as dificul-
dades enfrentadas com a 
pandemia de Covid-19 no 
início de 2021.

“Depois de enfrentar 
muitos desafios, conse-
guimos, com muito tra-
balho, começar uma nova 
página na história de Ma-
naus e a população tem 
reconhecido o nosso es-
forço. Manaus tem, hoje, 
a melhor saúde básica 
do Brasil, poucos meses 
depois do ano difícil que 
tivemos em 2021. Os ser-
vidores da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde fizeram 
da saúde básica de Ma-
naus o orgulho da nossa 
cidade e uma referência 
para o Brasil. Todas as me-
tas foram alcançadas nos 
atendimentos”, salientou 
David Almeida.

Após Manaus se tornar 
referência na área da Saú-
de, conquistando o 1º lugar 
no índice final do “Previne 
Brasil”, com o melhor sis-
tema de Atenção Básica 
na Saúde entre as capitais, 
e ter terminado 2021 com 
o Sine que mais emprega 

no país, o prefeito David 
Almeida quer agora que 
a capital do Amazonas li-
dere o ranking nacional 
do Índice de Desenvolvi-
mento da Atenção Básica 
(Ideb), promovido pelo Mi-
nistério da Educação. Para 
que isso ocorra, o prefei-
to desafiou os gestores 
municipais da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Semed) a buscarem a ex-
celência nas unidades de 
ensino da cidade.

 “Nós estamos buscando 
a excelência na prestação 
de serviços aqui na nossa 
cidade e o desafio foi feito 
para mais de 500 gesto-
res, que agora vão passar 
o desafio aos nossos pro-
fessores, para que possa-
mos transformar a educa-
ção básica de Manaus em 
uma das melhores do Bra-
sil, da mesma forma que 
nós fizemos com a saúde, 
com a economia, com as 
finanças e também com 
o emprego. Portanto, eu 
quero destacar que o de-
safio foi aceito e agora nós 
vamos buscar os resulta-
dos dessa reunião”, enfati-
zou Almeida.

 A prefeitura também 
atingiu o nível máximo 

na última análise sobre 
Capacidade de Pagamen-
to (Capag) do Tesouro 
Nacional e garantiu nota 
máxima, “A”, nos três in-
dicadores que compõem a 
metodologia de cálculo da 
avaliação: liquidez, pou-
pança corrente e endivi-
damento do município. A 
análise Capag do Tesouro 
Nacional monitora a situ-
ação fiscal dos entes sub-
nacionais que podem rea-
lizar operações de crédito 
com garantia da União.

 “É uma prova do tra-
balho sério que estamos 
desenvolvendo. A equipe 
desta prefeitura é com-
prometida e desde o pri-
meiro dia em que assumi 
a administração da cidade 
de Manaus, vejo o quanto 
nossas ações estão fazen-
do a diferença em todos os 
setores de nossa compe-
tência, seja na Educação, 
na Infraestrutura, na Saú-
de, e agora nas Finanças, 
além dos demais segmen-
tos, que também se des-
tacam. A gente está aqui 
para fazer diferente, para 
fazer o melhor na vida da 
nossa população que está 
sentindo e vivenciando 
cada passo que está le-
vando Manaus para um 
outro patamar”, mencio-
nou o prefeito David Al-
meida.

 
Pesquisa
A pesquisa realizada 

pelo IDP ouviu mil eleito-
res na capital e foi feita 
entre os dias 27 de abril e 
8 de maio, sob a coorde-
nação do professor doutor 
Edmilson de Araújo Silva, 
matemático e consultor 
estatístico. O nível de con-
fiança é de 95%, e a mar-
gem de erro estimada é 
de 2,3 pontos percentuais 
para mais ou para menos.

Cidade 3

Izequiel de Lima No-
brega, de 40 anos, mor-
reu após grave aciden-
te de trânsito na terça 
(10), na BR 319, km 6, 
Careiro da Várzea, dis-
tante 23 quilômetros 
de Manaus.

A vítima conduzia 
uma Ford Ranger XLS 
12 P, de cor preta. No 
acidente, o veículo ca-
potou e ficou comple-
tamente destruído.

O corpo do condu-
tor foi removido com 
apoio de populares 
para o Porto do Ceasa 
e entregue ao Instituto 
Médico Legal (IML) que 
estava aguardando no 
local.

De acordo com o Bo-
letim de Ocorrência 
(BO) registrado no 14º 
Distrito Integrado de 
Polícia (DIP), a vítima 
estava vindo para Ma-
naus quando aconte-
ceu o acidente.  

Acidentes em 2022
A Secretaria de Esta-

do de Saúde do Amazo-
nas (SES-AM) registrou 
3.001 atendimentos a 
vítimas de acidentes de 
trânsito nos primeiros 
quatro meses deste ano.

Divulgação

Corpo do homem morto em 
acidente foi levado ao IML 
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Neste mês de maio, a Se-
cretaria de Estado de Saú-
de do Amazonas (SES-AM) 
alerta para prevenção, diag-
nóstico e controle das hepa-
tites virais.

Esses são os objetivos da 
campanha Maio Vermelho, 
realizada com o propósito 
de sensibilizar a população 
contra a doença, inflamação 
do fígado, que muitas vezes 
não apresenta sintomas, 
mas pode ser combatida 
com a rápida identificação e 
o início do tratamento.

No Amazonas, 1.245 pes-
soas estão em tratamento 
da doença, sendo 1.124 para 
hepatite B e 121 para hepatite 
C, conforme dados da Funda-
ção de Vigilância em Saúde 
do Amazonas – Drª Rosema-
ry Costa Pinto (FVS-RCP).

O Ministério da Saúde es-
tima que pelo menos 70% 
da população já teve contato 
com o vírus da hepatite A e 
15% com o vírus da hepatite 
B. Os casos crônicos de he-
patite B e C correspondem a 
cerca de 1,0% e 1,5% da po-
pulação, respectivamente.

Especialista faz alerta 
para o tratamento

De acordo com o infec-
tologista Marcus Guerra, 
diretor-presidente da Fun-
dação de Medicina Tropical 
Dr. Heitor Vieira Dourado 
(FMT-HVD), cada tipo de 
hepatite é causado por um 
vírus, gerando hepatites 
agudas e crônicas, pelos 
agentes virais A, B, C, D e E, 
por álcool, por medicamen-
tos e outras toxinas.

“As formas agudas geral-
mente são facilmente detec-
táveis e de resolução rápida, 
porém podem evoluir de 
forma fulminante levan-
do à morte, principalmente 
quando se vê superinfecção 
por associação do vírus B 

e D. Às vezes as infecções 
evoluem de modo silencio-
so e ao manifestar-se já se 
observa sinais crônicos da 
infecção como ascite, san-
gramento digestivo, ence-
falopatia e ginecomastia”, 
alertou o médico.

Casos mais comuns
No Brasil, as hepatites 

mais frequentes são dos ti-
pos A, B e C e no Amazonas 
é o D. O vírus E é menos 
comum no país, sendo pre-
dominante na África e na 
Ásia. Entre os sintomas da 
doença, que podem ou não 
surgir, estão fadiga, dores 
musculares e nas articu-
lações, dores abdominais, 
perda de apetite, náuseas, 
diarreia, febre baixa, além 
de urina escura, fezes, pele 
e olhos amarelados.

De acordo com a coorde-
nadora estadual do progra-
ma de Hepatites Virais do 
Amazonas, da FVS-RCP, 
Vanieli Cappellesso, a do-
ença é um grande proble-
ma de saúde pública no 
Brasil e no mundo.

“O Amazonas segue a 

mesma conduta do Ministé-
rio da Saúde, intensificando 
suas ações de conscienti-
zação. As hepatites virais B 
e C afetam 325 milhões de 
pessoas no mundo, causan-
do 1,4 milhão de mortes. As 
taxas de mortalidade das 
hepatites B e C podem ser 
comparadas com as do HIV 
e tuberculose”, destacou a 
coordenadora.

Prevenção
O uso do preservativo em 

todas as relações sexuais; o 
não compartilhamento de 
objetos de uso pessoal (bar-
beador, alicates de unha 
e seringa); higienização e 
cozimento correto dos ali-
mentos; lavar as mãos an-
tes das refeições; adoção 
de hábitos saudáveis; e a 
vacinação (tipos A e B) são 
medidas de prevenção das 
hepatites virais, conforme 
o infectologista.

Diagnóstico
A rede pública de saúde 

oferece testagem para de-
tecção da infecção pelos 
vírus B ou C. O teste rápido 

Autoridades alertam diagnóstico 
e tratamento das hepatites virais

Divulgação

No Amazonas, 1.245 pessoas estão em tratamento da doença

Cidade  4

está disponível nos Centros 
de Testagem e Aconselha-
mento (CTAs) das Policlíni-
cas Antônio Aleixo, Codajás, 
Dr. José Lins, Governador 
Gilberto Mestrinho, João dos 
Santos Braga; na FMT-HVD 
e na Fundação Hospitalar 
Alfredo da Matta.

A testagem contra hepa-
tite C é realizada nos Cen-
tros de Atenção à Melhor 
Idade (Caimis) Ada Viana 
e André Araújo. A vaci-
na contra hepatite A e B é 
ofertada nas Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs).

O tratamento varia de 
acordo com o tipo viral da 
hepatite, cabendo ao médi-
co a prescrição da medica-
ção indicada. É importante 
seguir as orientações mé-
dicas e não interromper o 
tratamento.

Além do exame para 
as hepatites B e C, o CTA 
disponibiliza para a popu-
lação os testes de HIV e 
sífilis, além do serviço de 
aconselhamento e orien-
tação para o acompanha-
mento na rede de saúde, 
para os casos positivos.

Ufólogo pa-
lestra em 
Manaus 

Há cerca de quatro anos, 
os estudiosos da Ufologia 
em todo o planeta viram 
com satisfação suas pes-
quisas serem confirma-
das com a revelação pú-
blica de que o Pentágono, 
Departamento de Defesa 
dos Estados Unidos, tinha 
um setor especialmente 
dedicado à investigação e 
estudo de objetos voado-
res não identificados (Ov-
nis), UFOS, em inglês.

Entre eles, está o ufó-
logo brasileiro e um dos 
mais renomados do mun-
do, Ademar Gevaerd, editor 
da revista UFO, que, nesta 
quinta-feira (12) estará em 
Manaus, pela oitava vez, 
para proferir uma palestra 
sobre esse tema.

O Pentágono liberou 1.574 
páginas de documentos até 
então secretos, a que Ade-
mar também teve acesso.

Ufologia no Amazonas
A iniciativa de trazer Ge-

vaerd a Manaus é da ufólo-
ga e escritora amazonense 
Umaia Ismail, que traba-
lhou com grupos de estu-
diosos do tema e, por meio 
deles, teve contato com se-
res de outros planetas.

Essa experiência, Umaia 
narrou no livro “Contatos 
Extraterrestres na Ama-
zônia” que, entre outros, 
estará à venda durante o 
evento com Gevaerd.

Divulgação

Gevaerd falará sobre abertura 
de arquivos do Pentágono
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Gabriela Brasil 

Um carro foi arre-
messado para fora da 
via, após a colisão con-
tra um caminhão, na 
avenida Irianeopolis, 
bairro Nova Cidade, 
Zona Norte de Manaus, 
na tarde da quarta-fei-
ra (11). Com o impac-
to da batida, o veículo 
modelo Renault kwid, 
de cor prata e placa 
QZI-7F66,  foi jogado no 
igarapé do passarinho. 

Dentro do carro es-
tava o condutor iden-
tificado como Rômulo 

Carro cai em igarapé ao 
colidir com caminhão 

Divulgação

Kwid ficou totalmente destruído ao se chocar com caminhão e cair em igarapé
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freire, de 42 anos, jun-
tamente com a esposa, 
Daniele Lúcia Pereira 
Freire, de 40 anos, e os 
três filhos, de 13, 11 e 4 
anos.

Conforme Rômu-
lo, o caminhão, KIA 
Bongo, de cor bran-
ca e placa 5B60, não 
parou no cruzamen-
to e acabou colidin-
do com o veículo dele, 
que foi arremessado 
para dentro do igarapé  
do passarinho. 

Rômulo saiu pela ja-
nela do carro, e ajudou 
a retirar as crianças. 

Porém, não conseguiu 
tirar a mulher, que fi-
cou presa nas ferra-
gens do carro. 

A equipe do Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Amazonas (CBAM) foi 
acionada e, ao chegar 
no local, retirou a Da-
niele das ferragens. 

Segundo Rômulo, 
ninguém ficou grave-
mente ferido, apenas 
um dos filhos teve 
uma fratura no na-
riz e teve de ser leva-
do a uma unidade de 
saúde da Zona Norte  
de Manaus. 

Cidade  5Polícia  Cidade  
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Carlos Araújo 

Com o rosto dilacerado por 
peixes, o corpo de um homem, 
ainda não identificado, foi en-
contrado na manhã da quarta-
-feira (11), boiando no Rio Negro, 
nas proximidades do terminal 
de desembarque conhecido 
como “Balsa Laranja” da Ma-
naus Moderna, na avenida Lou-
renço Braga, Centro de Manaus, 

por volta de 7h40.
Ao perceber o corpo na água, 

um canoeiro fez o resgate da 
vítima, que trajava uma camisa 
azul e short preto.

Policiais militares foram acio-
nados e isolaram o local, até a 
chegada da Delegacia Especia-
lizada em Homicídios e Seques-
tros (DEHS) e a perícia criminal.

O corpo apresentava algumas 
marcas causadas por peixes. 

Os peritos do Instituto Médico 
Legal (IML), encontraram pei-
xes conhecidos como candiru 
no interior do corpo da vítima.

Sem apresentar marcas de ti-
ros e nem perfurações de arma 
branca, os agentes do Instituto 
Médico Legal (IML) removeram 
a vítima, que vai passar por 
uma análise mais profunda no 
instituto, para identificar a real 
causa da morte.

Corpo é achado boiando na Manaus Moderna 

Pizzaiolo tem cabeça 
arrancada por criminosos 

Divulgação
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Canoeiro resgatou corpo de dentro do Rio Negro, no Centro 

Pizzaiolo foi torturado e decapitado por criminosos no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte 

 

 

Bianca Fatim 

Desaparecido desde a noi-
te de ontem (10), o corpo do 
pizzaiolo Jonatas de Souza 
Oliveira, 23 anos, foi encon-
trado degolado, enrolado 
em um lençol e amarrado, 
na manhã da quarta-feira 
(11), na rua Nossa Senhora 
de Fátima, no bairro Santa 

Etelvina. A cabeça estava 
ao lado do corpo.

Segundo uma das teste-
munhas que encontrou a 
vítima, ele estava passan-
do pelo local e avistou algo 
amarrado em um lençol 
rosa.

Em dúvida se poderia ser 
um corpo ou não, o homem 
questionou outras pessoas 

que se deslocavam por ali. 
Ao se aproximarem, consta-
taram que seria um morto e 
que estava sem cabeça.

“Quando ia passando vi 
as pernas. Questionei três 
rapazes que também pas-
savam. Eles se aproxima-
ram e falaram que era um 
corpo e que estava deca-
pitado Logo depois acio-

namos a polícia”, revelou  
a testemunha.

Os policiais da 26ª Com-
panhia Interativa Comu-
nitária (Cicom) foram cha-
mados e logo isolaram a 
área, acionando os órgãos  
competentes.

A família de Jonatas não 
demorou a chegar e a irmã, 
que é de criação do jovem, 
logo reconheceu o corpo 
devido a uma tatuagem na 
perna e se desesperou.

O pizzaiolo, que é pai de 
três filhos, estava desapare-
cido desde a noite de ontem 
quando saiu para o trabalho. 
O chefe estranhou o com-
portamento e ligou para a 
família do jovem para ques-
tionar o motivo dele não ter 
ido trabalhar.

A esposa, então, se pre-
ocupou e aguardou o re-
torno do marido, que não 
apareceu. Horas depois a 
família reconhece o cor-
po do pizzaiolo e desco-
bre que o jovem teve um  
trágico fim.

Possível motivação
O Delegado do 6º Distrito 

Integrado de Polícia (DIP), 

Genilson Arruda, confir-
mou que o jovem estava 
com um profundo corte no 
pescoço, e que possivel-
mente, tenha sido tortura-
do antes de morrer.

“Segundo populares ele 
teria sido morto nesta área 
a golpes de algo, como 
uma faca ou terçado, pois 
possui um corte profundo 
na garganta. Não tem mar-
ca de tiros, e ele foi espan-
cado e torturado, aparente-
mente”.

O delegado ainda reve-
la que informações apon-
tam que o pizzaiolo era 
envolvido em furtos e 
roupos, e poderia até mes-
mo, ter envolvimento em  
um homicídio.

“As informações que a 
gente tem é que ele era en-
volvido em alguns furtos, 
roubos e até suspeito do 
homicídio de um popular 
perto da casa dele”, conta o 
delegado Genilson Arruda.

Os policiais da Delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS) 
irão investigar o caso. O 
Instituto Médico Legal 
(IML) removeu o corpo.
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Mortos em troca 
de tiros com PMs

Divulgação

Dupla morreu ao trocar tiros com policiais minitares da Zona Norte

 

 
  

 

 

Bruna Oliveira 

John Tarleson Rodrigues 
da Silva, de 26 anos e Wen-
del Soares Rodrigues, de 
20 anos, morreram após 
troca de tiros contra uma 
guarnição da Polícia Mili-
tar do Amazonas (PMAM), 
na madrugada da quarta-
-feira (11), na rua Capin-
zal, bairro Novo Aleixo,  
Zona Norte.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO) regis-
trado no 6º Distrito Inte-
grado de Polícia (DIP), às 
2h desta madrugada, uma 
guarnição estava em pa-
trulhamento pela localida-
de, quando populares in-
formaram que havia dois 
homens em uma moto-
cicleta praticando roubos 
pela localidade.

A equipe policial se apro-
ximou e a dupla fugiu. 
Durante perseguição, os 
ocupantes da moto se de-
sequilibraram e caíram.

Conforme o BO, os ho-
mens se levantaram e 

efetuaram disparos de 
arma de fogo contra os 
policiais, que revidaram e 
atingiram os infratores. A 
guarnição conduziu os ho-
mens ao Hospital e Pron-
to-Socorro Platão Araújo,  
onde morreram.

Os corpos foram levados 
para o Instituto Médico Le-
gal (IML), na Zona Norte  
de Manaus.  

Mais mortes em troca de 
tiros com policiais

Dois homens, não iden-
tificados, morreram, na 
manhã do dia 31 de março, 

durante uma operação da 
Polícia Civil. A ação policial 
aconteceu na comunida-
de do Jacaré, zona rural de 
Manacapuru. Um outro ho-
mem foi preso.

De acordo com informa-
ções preliminares, a ope-
ração da PC foi realizada 
em decorrência das inves-
tigações sobre a chacina, 
que resultou na morte de 
quatro pessoas da mes-
ma família, mãe e filhos. 
O crime aconteceu na últi-
ma terça-feira (29), na co-
munidade São Geraldo, no  
rio Solimões.

A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública do Ama-
zonas (SSP-AM), registrou no 
Estado, nas últimas 24 ho-
ras, três grandes apreensões 
de drogas que totalizam R$ 
14,165 milhões de prejuízo ao 
crime organizado.

De forma integrada, as for-
ças de segurança apreende-
ram neste intervalo, 711 qui-
los de maconha tipo skunk.

A intensificação de repres-
são ao crime em todo o es-
tado é uma determinação 
do governador Wilson Lima. 

Os dados são do Gabinete de 
Gestão Integrada de Frontei-
ras e Divisas (GGI-F).

De acordo com o secretário 
de Estado de Segurança Pú-
blica do Amazonas, general 
Carlos Alberto Mansur, as 
polícias do sistema de Segu-
rança atuam, diariamente, 
de forma integrada com o 
objetivo de combater a crimi-
nalidade. “É um saldo muito 
positivo para a Segurança 
Pública do Estado, uma res-
posta do trabalho das polí-
cias para a população. Con-

tinuaremos, diuturnamente, 
com os policiais nas ruas, 
nos rios, em becos e vielas 
para combater a criminalida-
de, principalmente, o tráfico 
de drogas”, destacou.

A primeira grande apreen-
são durante o intervalo de 24 
horas ocorreu na segunda-
-feira (9), por volta das 19h.

Operações e Recursos Es-
peciais deflagrou Operação 
que resultou na prisão de 
dois indivíduos, de 36 e 42 
anos, e na apreensão de 250 
quilos de maconha.

Um homem identifica-
do apenas pelo apelido de 
“Galinha”, envolvido no 
atentado em que presos 
foram fuzilados dentro 
de uma viatura da polí-
cia em janeiro deste ano 
foi preso nesta terça-feira 
(10) durante uma ação 
policial. O crime aconte-
ceu em frente ao Fórum 
Ministro Henoch Reis, 
situado no bairro Aleixo, 
Zona Sul da capital.

O homem foi preso em 
um beco com acesso à 
rua Arimatéia, também 

do bairro Aleixo. Na oca-
sião, outro suspeito não 
identificado foi baleado. 
De acordo com a polícia 
ele foi socorrido e levado 
para uma unidade hos-
pitalar da cidade.

O criminoso preso foi 
encaminhado para a 
sede da Delegacia Es-
pecializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS) 
para os procedimentos 
cabíveis. Uma coletiva 
será realizada para ser 
repassada mais infor-
mações sobre a prisão.

Prejuízo de R$ 14 milhões ao crime organizado

Preso por fuzilar 
VTR e matar três

Divulgação

Policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes no Amazonas
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“Galinha” foi preso pela Polícia Civil suspeito de fuzilar homens em VTR
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A atleta Angeline Vitó-
ria, de 12 anos, vai parti-
cipar, na sexta-feira e no 
sábado (13 e 14), da Copa 
Norte/Nordeste de Nata-
ção, em São Luís (MA).

A nadadora conta com 
o apoio de passagens 
aéreas cedidas pelo Go-
verno do Amazonas, por 
meio da Fundação Ama-
zonas de Alto Rendimen-
to (Faar).

“Queremos que nossos 
atletas estejam sempre 
conquistando seus obje-
tivos, e para isso estare-
mos dando todo suporte 
necessário. Assim como 
a jovem Angeline, que 
treina na Piscina da Vila 
Olímpica, queremos que 
nossas pérolas tenham 
sempre oportunidade 
de figurarem pódios em 

Vitória preparada para 
competição nacional 

Divulgação

Atleta do AM participa do Norte/Nordeste de natação no Maranhão
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competições nacionais e 
internacionais”, disse Jor-
ge Oliveira, diretor-presi-
dente da Faar.

Angeline Vitória afir-
mou que o objetivo é 
trazer várias medalhas 
para o Amazonas. A ado-
lescente vai nadar nas 
provas de 50, 100, 200 e 
400 metros livres, 50 e 
100 metros costas, 200 
de medley e 100 de peito.

“Vou conseguir chegar 
nos meus objetivos. Em 
2019, participei de com-
petições em Maceió e 
também em Boa Vista”, 
frisou a atleta.

Para a mãe de Angeli-
ne, Daliene Alencar Ro-
cha, é uma satisfação re-
ceber o apoio do Governo 
do Estado com ajuda de 
custos da passagem. “A 

 

Bônus milionário pela venda de Kaio Jorge
O Santos vai receber um 

bônus de 1,5 milhão de Euros 
(cerca de R$ 8 milhões na co-
tação atual) pela venda do ata-
cante Kaio Jorge à Juventus, da 
Itália. Pelo contrato assinado 
entre os clubes, o Peixe recebe-
ria bônus pela classificação da 
equipe italiana para a Liga dos 
Campeões e se o atacante al-
cançasse uma meta de jogos.

A Juventus ocupa a quarta 
colocação na classificação e 
já garantiu vaga na Liga dos 
Campeões da próxima tempo-
rada. Já Kaio Jorge se recupera 
de uma cirurgia no joelho e 
fez apenas 11 jogos pela equi-
pe principal, além de outros 

três pela equipe Sub-23. Ele 
só deve voltar aos gramados  
em novembro.

Kaio Jorge foi vendido pelo 
Santos no meio do ano passa-
do por 3 milhões de Euros (R$ 
19 milhões na cotação da épo-
ca). Ele fez 84 jogos e 17 gols 
com a camisa do Peixe.

O Santos ainda torce pela 
classificação do Olympique 
para a Liga dos Campeões 
para receber um bônus de 
500 mil Euros (cerca de R$ 2,7 
milhões na cotação atual) pre-
visto no contrato de venda do 
zagueiro Luan Peres.

O Olympique, comandado 
por Jorge Sampaoli, ocupa a 

segunda colocação no Cam-
peonato Francês, com três 
pontos de vantagem sobre 
o segundo colocado. Ainda 
restam duas rodadas para o 
final da competição e apenas 
os dois primeiros garantem 
classificação para a Liga dos 
Campeões. O Olympique já 
pode garantir a vaga em caso 
de vitória sobre o Rennes no 
próximo domingo.

Luan Peres foi vendido ao 
Olympique no ano passado 
em uma negociação casada 
com o acordo para o paga-
mento da dívida com a Doyen. 
O zagueiro fez 90 jogos com a 
camisa do Peixe. Kaio Jorge rende bônus milionário ao Santos, seu time “revelação”

Divulgação

família está eufórica, a 
gente fica feliz em po-
der acompanhar, ela já 
treina há bastante tem-
po. Isso é a paixão dela, 
é o amor, a dedicação, os 
treinos que ela vem de-
senvolvendo, a alimen-
tação. Ela tem aquele 
cuidado, aquele zelo e 
isso é muito gratificante 
para gente”, explicou a 
mãe da atleta.

“A atleta vem desem-
penhando treinos muito 
fortes, assimilando e me-
lhorando os fundamen-
tos, a técnica, resistência, 
velocidade. Estamos bem 
otimistas que, dessas 
oito provas que ela vai 
nadar, ela volte com qua-
tro medalhas de ouro”, 
concluiu Leandro Freire, 
técnico de Angeline.
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A pouco mais de seis 
meses para o início da 
Copa do Mundo de 2022, 
a Seleção Brasileira se-
gue na preparação para 
o Mundial do Qatar, que 
acontecerá entre novem-
bro e dezembro. E na 
quarta-feira (11), na sede 
da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), o 
técnico Tite anunciou a 
lista de convocados para 
os próximos amistosos 
da Canarinho. Ao todo, 
27 atletas foram chama-
dos e a grande novidade 
ficou por conta do volan-
te Danilo, do Palmeiras.

A Seleção Brasileira 
enfrentará Coreia do Sul 
e Japão nos dias 2 e 6 de 
junho, respectivamente. 
Contra os sul-coreanos 
e os japoneses, o Brasil 
atuará no país do time 
adversário. A princípio, 
teria um amistoso con-
tra a Argentina no dia 11, 
mas que foi cancelado.  

Tite chamou pela pri-
meira vez o volante Dani-

Tite convoca jogadores para
 últimos jogos antes da Copa 

Divulgação
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Técnico Tite convocou atletas para jogos 
preparatórios para a Copa do Mundo do Catar 

O Santos tem pela fren-
te o clássico contra o São 
Paulo, pela nona rodada 
do Campeonato Brasileiro 
Feminino. A partida ocorre 
neste sábado (14), às 13h (de 
Manaus), na Vila Belmiro.

O Peixe anunciou na 
quarta-feira (11),  que o 
jogo terá entrada gratuita 
para a torcida santista. O 
acesso será pelo portão 7 
do estádio, a partir das 13 
horas. Idosos, gestantes, 
pessoas com deficiência, 

conselheiros e sócios en-
trarão pelo portão 16.

Em sexto lugar na com-
petição, as Sereias da 
Vila somam 12 pontos, 
sendo quatro vitória e 
quatro derrotas. Já a equi-
pe tricolor ocupa a quar-
ta posição, com 17 pontos 
conquistados.

Na última vez que es-
teve em campo, o time 
alvinegro foi derrotado 
pelo Atlético-MG, por 2 
a 1. O São Paulo, por sua 

vez, vem de vitória sobre 
o Bragantino, por 2 a 1.

Santos e São Paulo 
sempre estão entre os 
melhores times do fute-
bol feminino em busca 
do título nacional, que 
em suas três última edi-
ção ficou nas mãos do ri-
val Corinthians. 

O Timão segue nas “ca-
beças” em busca de mais 
um título nacional e en-
trar de vez para a história 
da competição nacional.

Clássico San-São no feminino terá ingressos gratuitos 
Divulgação

Diretoria do Santos liberou entrada dos torcedores no clássico San-São

 

 

lo, do Palmeiras. Além do 
meio-campista alviver-
de, o treinador promoveu 
o retorno de Gabriel Je-
sus, que faz grande final 
de temporada no Man-
chester City. Os atletas 
se apresentarão no dia 
26, na Coreia do Sul. Os 
atletas que disputarem a 
final da Champions Lea-
gue chegam no dia 28.

Marcelo Paz, presidente 
do Fortaleza, será o chefe 
de delegação da Seleção 
Brasileira nesta Data-
-Fifa.

Lista dos convocados
Goleiros: Alisson (Liver-

pool), Ederson (Manchester 
City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juven-
tus), Daniel Alves (Barcelo-
na), Alex Telles (Manchester 
United), Guilherme Arana 
(Atlético-MG) e Alex Sandro 
(Juventus);

Zagueiros: Marquinhos 
(PSG), Thiago Silva (Chelsea), 
Éder Militão (Real Madrid) e 
Gabriel Magalhães (Arsenal);

Meio-campistas: Casemi-
ro (Real Madrid), Danilo (Pal-
meiras), Fabinho (Liverpool), 
Fred (Manchester United), 
Bruno Guimarães (Newcas-
tle), Lucas Paquetá (Lyon) 
e Philippe Coutinho (Aston 
Villa);

Atacantes: Neymar (PSG), 
Raphinha (Leeds), Gabriel Je-
sus (Manchester City), Vini 
Jr. (Real Madrid), Gabriel Mar-
tinelli (Arsenal), Richarlison 
(Everton), Rodrygo (Real Ma-
drid) e Matheus Cunha (Atlé-
tico de Madrid).
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A inflação de 1,06% regis-
trada em abril — a maior 
para o mês desde 1996 — foi 
puxada principalmente pelo 
grupo “alimentação e bebi-
das”, que subiu 2,06% em re-
lação a março. Considerando 
apenas os produtos da cesta 
básica, a disparada foi ainda 
maior, com altas que chegam 
a mais de 18%. Apenas um 
subgrupo — “frutas” — teve 
queda (-2,72%) no mês. 

A batata-inglesa foi o item 
da cesta básica que mais 
subiu entre março e abril, 
saltando 18,28% no período, 
segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). O tomate, antigo 
“vilão” da inflação, também 
teve forte alta: 10,18%. Am-
bos pertencem ao subgrupo 
“tubérculos, raízes e legu-
mes”, que disparou 8,09% no  
mês passado.

Já o preço do leite longa vida 
subiu 10,31% entre março e 
abril — a segunda maior alta 
entre os produtos que com-
põem a cesta básica. O leite 
em pó também ficou mais 
caro, mas com variação bem 
menor, de 1,60%. O subgrupo 

Itens da cesta básica sobem até 
18% em abril e 103% em 1 ano

Divulgação

Inflação foi puxada principalmente pelo grupo “alimentação e bebidas”
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“leite e derivados” como um 
todo saltou 5,52%.

A banana, por sua vez, 
ficou mais barata no mês 
passado, ainda de acordo 
com o IBGE. As quedas va-
riam de 2,37%, no caso da 
banana d’água, a 8,46% para 
a banana-maçã. Apenas a 
banana-da-terra registrou 
alta (3,96%). O subgrupo 
“frutas”, de forma geral, teve 
queda de 2,72% em abril.

Variações dos preços
Batata-inglesa: 18,28% - 

subgrupo “tubérculos, raí-
zes e legumes”: 8,09%;

Leite longa vida: 10,31% - 
subgrupo “leite e derivados”: 
5,52%;

Tomate: 10,18% - subgru-
po “tubérculos, raízes e le-
gumes”: 8,09%;

Óleo de soja: 8,24% - sub-
grupo “óleos e gorduras”: 
6,17%;

Farinha de trigo: 7,34% - 
subgrupo “farinha, féculas 
e massas”: 3,45%;

Feijão carioca: 7,10% - sub-
grupo “cereais, legumino-
sas e oleaginosas”: 2,90%;

Pão francês: 4,52% - sub-
grupo “panificados”: 3,31%;

Café moído: 2,50% - sub-

grupo “bebidas e infusões”: 
2,01%;

Manteiga: 2,37% - subgru-
po “leite e derivados”: 5,52%;

Arroz: 2,22% - subgrupo 
“cereais, leguminosas e ole-
aginosas”: 2,90%;

Carnes: 1,02% - destaque 
para cupim (2,46%), patinho 
(1,85%) e acém (1,51%);

Açúcar refinado: 0,10% - 
subgrupo “açúcares e deri-
vados”: 1,47%.

Única queda
Banana: de -8,46% (bana-

na-maçã) a 3,96% (banana-
-da-terra) - subgrupo “fru-
tas”: -2,72%.

Alta de até 103% em 1 ano
Nos últimos 12 meses, o 

único item da cesta básica a 
registrar queda nos preços 
é o arroz, que acumula que-
da de 11,53% entre os meses 
de abril de 2021 e 2022. Para 
o restante, as altas variam 
de 8,06%, no caso das car-
nes, até 103,26% para o to-
mate. O segundo produto 
que mais encareceu foi o 
café, que subiu mais de 67% 
no período.

Porcentagens verificadas 
pelo IBGE 

Tomate: 103,26% - subgru-
po “tubérculos, raízes e legu-
mes”: 69,90%;

Café moído: 67,53% - sub-
grupo “bebidas e infusões”: 
20,23%;

Batata-inglesa: 63,40% - 
subgrupo “tubérculos, raízes 
e legumes”: 69,90%;

Açúcar refinado: 36,99% 
- subgrupo “açúcares e deri-
vados”: 18,54%;

Óleo de soja: 31,53% - sub-
grupo “óleos e gorduras”: 
26,40%;

Leite longa vida: 23,37% - 
subgrupo “leite e derivados”: 
18,07%;

Farinha de trigo: 23,23% - 
subgrupo “farinha, féculas e 
massas”: 16,28%;

Banana: até 17,36% (bana-
na-prata) - subgrupo “fru-
tas”: 17,49%;

Pão francês: 13,09% - sub-
grupo “panificados”: 13,83%;

Manteiga: 10,05% - sub-
grupo “leite e derivados”: 
18,07%;

Feijão carioca: 9,40% - sub-
grupo “cereais, leguminosas 
e oleaginosas”: -7,19%.

BNDES lança plataforma para impulsionar investimentos
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) lançou na 
quarta-feira (11) com o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), o Banco 
Nacional de Obras y Servi-
cios Públicos S.N.C., do Méxi-
co (Banobras) e a Alide, uma 
associação que reúne ban-
cos de desenvolvimento da 
América Latina, a platafor-
ma Latam Projects Hub.

Ela vai oferecer a investi-
dores uma visão unificada 
de oportunidades de inves-

timento em concessões, 
parcerias público-privadas 
e privatizações na região. 
Construída por iniciativa do 
BNDES, a nova plataforma 
incluirá informações estraté-
gicas sobre os projetos.

Segundo a instituição, a in-
tenção é aproveitar a carteira 
de projetos de infraestrutu-
ra e privatizações do banco, 
que, conforme ranking da 
consultoria Infralogic, atual-
mente é a maior do mundo, 
e, ainda, a carteira do México, 
patrocinada pelo Banobras. 

Esse será o ponto de parti-
da do inédito portal regional, 
que deve ser expandido a ou-
tros países da região com o 
suporte do BID e da Alide. A 
associação atua como gesto-
ra do hub.

Para o presidente do BN-
DES, Gustavo Montezano, é 
estratégico ter os ativos bra-
sileiros posicionados ao lado 
de outros da região. “Isso per-
mite ao investidor enxergar 
sinergia em operações mul-
tinacionais. Estamos numa 
competição global em que 

informação e transparência 
são dois ativos essenciais na 
atração de capital”, disse.

Com as informações, os 
investidores terão maior vi-
sibilidade, o que permitirá 
uma abordagem regional 
de portfólio e preparação 

em tempo para participar 
dos processos de licitação. 
“Igualmente, permitirá que 
instituições financeiras pos-
sam acompanhar o mercado 
de infraestrutura regional e 
buscar uma atuação multi-
mercados”, informou.

Ferramenta terá dados sobre sustentabilidade financeira

Divulgação
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Pelo menos cinco pesso-
as LGBTI+ foram vítimas 
de homicídio no País a cada 
semana em 2021, segundo 
o Observatório de Mortes e 
Violências contra LGBTI+. Ao 
todo, foram 262 assassinatos, 
aumento de 21,9% em relação 
ao ano anterior, quando o to-
tal foi de 215. Em 2020, diante 
da quarentena imposta pela 
pandemia do novo coronaví-
rus, houve queda de vários 
tipos de crime.

Segundo o relatório, os al-
vos mais comuns foram gays 
(48,9%) e mulheres transe-
xuais e travestis (43,9%). O 
dossiê é baseado em levan-
tamento em notícias encon-
tradas em jornais e portais 
eletrônicos, por causa das 
lacunas de estatísticas ofi-
ciais sobre esses crimes. “Há, 
provavelmente, uma signifi-
cativa subnotificação do nú-
mero de mortes violentas de 
LGBTI+ no Brasil”, escrevem 
os pesquisadores.

Para Alexandre Bogas, di-
retor executivo da Acontece - 
Arte e Política LGBTI+, os nú-
meros refletem não apenas 
os casos mais extremos, mas 
também o cenário de precon-
ceito contra essa parcela da 

Brasil tem ao menos 5 mortes 
de LGBTI+ por semana

Mortes por overdoses nos EUA aumentaram 15% em 2021

Divulgação

Alvos mais comuns foram gays e mulheres transexuais e travestis

Levantamento mostra que houve 
107.622 mortes

Mais de 100.000 pessoas 
morreram de overdose de 
drogas nos Estados Unidos 
em 2021, um aumento de 
15% em relação ao ano ante-
rior. Dados divulgados nes-
ta quarta-feira pelo Centro 
Nacional de Estatísticas de 
Saúde apontam que o fen-
tanil, um opioide sintético 
desenvolvido para tratar dor 
crônica, foi de longe o maior 
culpado, responsável por 
71.238 mortes. Depois dele, 

vêm os cristais de metanfe-
tamina, a cocaína e os opio-
ides naturais, como heroína 
e morfina.

Especialistas dizem que 
pessoas com problemas de 
dependência química foram 
muito afetadas pelas altera-
ções causadas pela crise sa-
nitária em seu dia a dia. As 
autoridades têm divulgado 
apreensões em quantidades 
recordes de medicamentos 
falsificados vindos do Méxi-
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sociedade e o descaso do po-
der público. “E o assassinato 
é só o resultado final. A gente 
sofre no dia a dia, já começa 
na família. A violência é mui-
to forte.” Além da Acontece, 
o observatório inclui a Asso-
ciação Nacional de Travestis 
e Transexuais (ANTRA) e a 
Associação Brasileira de Lés-
bicas, Gays, Bissexuais, Tra-
vestis, Transexuais e Interse-
xos (ABGLT).

O levantamento destaca 
ainda a quantidade de mor-
tes violentas na população 
LGBTI+. Nesta conta, en-
tram também, por exemplo, 
os suicídios. Conforme os 
pesquisadores, essas mor-
tes também refletem o pro-
blema estrutural. Foram, no 

total, 316 mortes violentas 
de pessoas dessa comuni-
dade - uma a cada 27h, in-
cluindo homicídios, suicídios,  
entre outros.

Homofobia
De acordo com Bogas, a 

análise dos dados também 
expõe a crueldade dos casos 
e o ódio como motivação. 
“Ocorre muita pedrada e fa-
cada. Isso reflete a LGBTfobia 
estrutural”, avalia. Esfaque-
amento (28,8%), armas de 
fogo (26,27%), espancamento 
(6,33%), asfixia (3,16%), per-
furações no corpo (2,53%) e 
queimaduras (2,22%) foram 
as principais causas de óbi-
to. Segundo o Anuário Bra-
sileiro de Segurança Pública 

de 2020, o principal instru-
mento empregado em mor-
tes violentas intencionais no 
Brasil, considerando a popu-
lação em geral, foi a arma de 
fogo (72,5%), seguido de arma 
branca (19,3%).

O documento apresen-
ta ainda uma tendência de 
crescimento no total de mor-
tes violentas reportadas de 
LGBTI+, mas a avaliação de 
que isso está ligado também 
à atenção maior dos movi-
mentos organizados e da 
própria mídia ao assunto. Em 
2000, por exemplo, foram 130 
mortes violentas relatadas. 
“A violência sempre ocorreu 
historicamente, mas não se 
tinha um esforço de mensu-
rá-la e combatê-la”, destaca  
o relatório.

Jovens de 20 a 29 anos fo-
ram as principais vítimas, 
com 30,4% eram das vítimas 
nessa faixa etária. O dossiê 
ainda destaca as mortes de 
defensores de direitos hu-
manos LGBTI+. Foram nove 
no ano passado, ante sete 
em 2020. O Centro-Oeste 
aparece como a macrorre-
gião mais violenta, com 2,15 
mortes violentas a cada mi-
lhão de habitantes, seguida 

do Nordeste (2,01), do Norte 
(1,69), do Sudeste (1,15) e do 
Sul (0,92).

Reivindicações
As entidades listam, no 

dossiê, medidas que ajuda-
riam a garantir a segurança 
dessa população. Entre elas, 
combater a impunidade e 
a subnotificação dos casos 
de abuso e violência; garan-
tir políticas específicas para 
profissionais do sexo, mo-
radores de favela e da peri-
feria, pessoas em situação 
de rua, detentos e egressos 
das prisões. Segundo espe-
cialistas, grande parte da 
população LGBTI+ tem di-
ficuldade para avançar nos 
estudos e conseguir empre-
gos de melhor renda, diante 
das situações de preconceito  
e insegurança.

Os grupos do observatório 
pedem ainda a ampliação 
da estrutura e o orçamen-
to do Programa de Proteção 
aos Defensores de Direitos 
Humanos, Comunicadores e 
Ambientalistas. Procurado, o 
Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos não se 
pronunciou até a publicação 
da matéria. 

co.
O levantamento mostra 

que houve 107.622 mortes 
por overdose em 2021, um 
aumento de 15% em relação 
aos 93.655 óbitos em 2020. 
Ainda assim, o aumento de 
2021 foi metade do cresci-
mento registrado no ano an-
terior, já que as mortes por 
overdose aumentaram 30% 
de 2019 para 2020.

Em abril passado, o gover-
no de Joe Biden anunciou 

Divulgaçãouma estratégia nacional 
de controle de drogas para 
enfrentar a crise por depen-
dências não tratadas e o trá-
fico de drogas.

Os números da pesqui-
sa de 2020 mostraram que, 
entre as 41,1 milhões de 
pessoas que precisavam de 
tratamento por transtornos 
relacionados com o uso de 
substâncias, apenas 2,7 mi-
lhões (6,5%) receberam aju-
da em um centro.
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Entusiasta da vida saudável, a direto-
ra do Centec Eliana Cássia, comemora 
o retorno da “Maratona Sustentável” 
coordenada pelo Centro, após dois 
anos. O evento é neste domingo e re-
úne mais 2,3 mil atletas em Manaus.

No centro, o presidente da Vitória 
Régia Divoney Perasa anunciou Beto 
Belota e Raul Lucena na diretoria 
geral de harmonia da Escola. Ambos 
com larga experiência no carnaval 
voltam para somar.

A jornalista Acyane do Vale come-
morou essa semana mais um ano de 
vida e sucesso, competente e ami-
ga, foi bastante festejada nas redes 
sociais. Parabéns! 

A odontóloga Kezya Rocha Nobre co-
memora em família amanhã mais um 
ano de vida. Mãe exemplar e esposa 
dedicada, segue uma carreira profis-
sional com sucesso. Parabéns!

O modelo amazonense Erick Brian 
Farid comemora o sucesso nacional. 
Ele foi destaque na campanha “Quem 
Lacra, Não Lucra” da Burger King em 
homenagem ao dia do orgulho Gay

O casal Danielle Martins e Matheus 
Huari compartilha a paixão pelo fes-
tival de Parintins, porém por cores 
diferentes. O chamado “Casal Con-
trário”, o importante é folclorear.

Eu tomo com o prefeito de Ma-
naus David Almeida que ultrapas-
sou a casa dos 80% em satisfação 
popular na gestão dele. Questio-
nado, ele disse que isso se deve 
muito aos investimentos na qua-
lidade de vida da população, prin-
cipalmente na saúde básica, onde 
um esforço permanente da admi-
nistração e dos servidores melho-
rou o serviço nesse setor.
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CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Seria uma boa ideia não 
confiar em certas pessoas, seja 
seletivo. As estrelas estão pro-
tegendo você de ser esmagado 
por fadiga e o vento está atrás 
de você. Continue seguindo, mas 
não coloque o pé no chão no 
momento errado! Seja compre-
ensivo. Nem todo mundo pode 
entender tudo. Não peça o im-
possível e tudo vai correr bem.

O excesso de confiança está 
impedindo o seu avanço, seja 
discreto sobre seus planos antes 
de falar sobre eles. Você está ga-
nhando confiança, mas se sente 
sob ataque e está gastando tem-
po em trabalhos difíceis. Planeje 
a sua ação ao longo do tempo. 
Seu olhar para o detalhe está 
ainda mais acentuado hoje. Não 
leve as coisas muito longe.

Não faça tempestade em copo 
d’água. Se você acha que não há 
nada que possa fazer para encon-
trar uma solução, está enganado. 
Você precisa fugir do cotidiano e 
se concentrar em uma atividade 
artística ou algo que lhe interes-
se. Esta seria a melhor maneira 
de recarregar suas energias. Não 
perca o controle, seus esforços 
não o levariam a nada.

As discussões com a família 
são mais fáceis. Você terá mais 
satisfação se não ficar isolado. 
Você terá energia básica para 
completar suas tarefas com su-
cesso. Ao mesmo tempo, você 
vai precisar desacelerar antes de 
levar as coisas longe demais. Vá 
com calma. Nada vai parar o seu 
bom humor! Dê a si mesmo uma 
chance de ser feliz. 

Trazer o passado de volta é 
apenas uma desculpa para evi-
tar avançar. Areje a sua mente! 
Você pode se sentir mais tran-
quilo esquecendo questões que 
têm peocupado você de uma ma-
neira racional. Diga tudo o que 
pensa! Se você ridicularizar tudo, 
correrá o risco de involuntaria-
mente ofender qualquer pessoa 
ao seu redor. Seja diplomático.

Você vai evitar erros se ouvir 
os conselhos daqueles que o cer-
cam. Esteja aberto para suas su-
gestões. Tenha cuidado para não 
se deixar levar por outras pesso-
as com as suas preocupações. 
Pense antes de se comprometer. 
Seus ideais são tão elevados que 
você sente tonturas. Seria uma 
boa ideia construir pontes entre 
eles e a realidade.

Você receberá uma notícia 
muito boa. Seu otimismo res-
surgirá e lhe trará sorte! Você 
realmente deveria diminuir o 
fluxo de pensamentos em sua 
cabeça e colocar tudo o que tem 
ponderado em espera. Você está 
perto do exagero, respire! Não se 
preocupe tanto com os outros. O 
que o faz pensar que você é res-
ponsável por eles? 

Seu realismo é tingido com 
otimismo. Isso vai motivar sua 
equipe e você estará cercado 
por um grupo bom. Seu espírito 
está girando em todas as dire-
ções, o que é desgastante. Leve 
as coisas um passo de cada vez 
e recarregue as baterias em 
uma atmosfera calma. Você será 
aconselhado a deixar as relações 
que não vão a lugar algum.

O vento está mudando. Você 
vai ver as pessoas ao seu redor 
sob uma nova luz e isso vai abrir 
seus horizontes. Você não está se 
dando tempo para respirar e você 
precisa desacelerar. As artes lhe 
dariam uma oportunidade para 
o relaxamento mental. É um dia 
bom para tudo relacionado a pro-
cedimentos oficiais, jurídicos e 
administrativos. 

Não se preocupe muito com 
as coisas que você não pode fa-
zer nada a respeito - você está 
pronto para realmente viver, para 
aproveitar ao máximo a vida. 
Respire mais profundamente, 
isso vai lhe ajudar a encontrar 
a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo. 
Tudo que você tem a fazer é se-
guir em frente!

Seu otimismo está de volta 
com toda força! Aproveite ao 
máximo para perseguir suas 
paixões. Você está cercado de 
muito estresse e está atingindo 
seu limite. Tente encontrar um 
pouco de calma para descansar 
sua mente. Você está se moven-
do muito para resolver algumas 
questões urgentes. Sua eficiên-
cia calma será formidável!

Suas variações de humor vão 
lhe trazer sorte - agora é a hora 
de fazer alguns novos contatos. 
Você estará mais sensível ao frio, 
use roupas quentes e movimen-
te-se mais. O peso de suas pre-
ocupações está desaparecendo 
e deixando você se sentir mais 
confiante. Você está indo na dire-
ção certa. Só não julgue as pes-
soas pela aparência.
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O ex-BBB Rodrigo Mus-
si responde muito bem ao 
tratamento para retomar os 
movimentos do corpo, de 
acordo com médicos que o 
acompanham. Há exatos 
40 dias, o gerente comercial 
de 36 anos sofreu um grave 
acidente de carro na Margi-
nal Pinheiros, em São Pau-
lo. Ele ficou intubado na UTI 
do Hospital das Clínicas por 
28 dias, fez hemodiálise, 
passou por uma cirurgia 
no cérebro e teve o tempo 
todo um quadro considera-
do muito grave.

Há duas semanas, Rodri-
go foi transferido para uma 
unidade do centro de rea-
bilitação intensiva da rede 
Lucy Montoro, uma das 
poucas no Brasil a oferecer 
recursos inovadores como 
a chamada “gameterapia”, 
que coloca o paciente den-
tro de um jogo digital para 
o estimular a movimentar 
os membros superiores. 
Diariamente, ele é subme-
tido a uma série de ativi-
dades para resgatar movi-
mentos básicos de braços e 
pernas, como explicam os 
médicos.

Reabilitação de Rodrigo Mussi conta 
com auxílio de fisioterapia robótica

Divulgação

Rodrigo Mussi já lê livro e faz fisioterapia robótica 40 dias após o acidente

14 TV e Novelas 

Receitas
Risoto de frango simples

Saúde do ex-BBB 
Há poucos dias, Rodrigo 

Mussi iniciou um novo tra-
tamento com fisioterapia ro-
bótica, como informou Diogo 
Mussi, irmão do ex-BBB. “A 
semana está cheia de ativi-
dades para o Rodrigo, princi-
palmente na robótica. Todos 
os dias Rod progride em sua 
reabilitação”, contou ele.

De acordo com especialis-
tas, o uso de robôs em trata-
mentos de reabilitação inten-
siva torna muito mais rápida 
a evolução do paciente. Méto-
dos que exigiriam um ano de 
exercícios fisioterápicos em 
piscina, por exemplo, agora 
são realizados em um mês 
— e com os mesmíssimos 
resultados — por meio de 
procedimentos com uso de 
máquinas.

Nos últimos dias, Rodrigo 
pediu que o irmão buscasse 
livros em casa e os levasse 
para o centro de reabilita-
ção. Ele comemorou o fato de 
ter conseguido resgatar um 
hábito antigo. “O guerreiro 
gosta de estudar e atualizar 
seus conhecimentos. Todos 
os dias, subimos um degrau”, 
celebrou o irmão do gerente 

comercial, que já conversa e 
fica de pé.

Ainda não há previsão 
para que o ex-BBB volte para 
casa, segundo os médicos. 
Na última semana, o irmão 
de Rodrigo fez um desabafo 
nas redes sociais e criticou 
os constantes pedidos por 
fotografias do ex-BBB, por 
parte dos internautas.

“As pessoas precisam ter 
mais senso antes de pedir 
imagens do meu irmão, que 
foi extubado há pouco tem-
po. Se você realmente gosta 
do Rodrigo, respeite”, escre-

veu Diogo, em sua conta no 
Instagram.

Investigação
A Justiça de São Paulo quer 

saber se Rodrigo Mussi tem 
“condições clínicas e psicoló-
gicas” para falar sobre o aci-
dente de trânsito que sofreu 
em 31 de março. Além disso, 
decretou o sigilo no inquérito 
a pedido do Ministério Públi-
co (MP) e da Policia Civil.

Em sua decisão, a juíza 
Aparecida Angélica Correia, 
da 1ª Vara Criminal do Fó-
rum de Pinheiros, na Zona 

Oeste da capital, determinou 
na terça-feira (10) que tam-
bém fossem realizadas com 
urgência mais diligências 
em busca de documentos 
do período de quase um mês 
que o ex-BBB ficou interna-
do no Hospital das Clínicas, 
bem como relatórios sobre 
seu tratamento médico para 
saber se ele teve “eventuais 
sequelas”.

“Entendo por bem decre-
tar o sigilo destes autos. Pro-
videnciem-se as anotações 
necessárias. Cobre-se, com 
urgência, a juntada do laudo 
pericial do local dos fatos, já 
requisitado pela Autoridade 
Policial. Oficie-se, com ur-
gência, ao Hospital das Clí-
nicas, a fim de encaminhar 
relatório médico atualizado 
acerca das lesões sofridas 
por Rodrigo Abrão de Car-
valho Mussi Ivo, bem como 
sobre o tratamento, even-
tuais sequelas e, ainda, se 
a vítima possui condições 
clínicas e psicológicas de 
prestar declarações sobre 
os fatos”, escreveu a ma-
gistrada em seu despacho 
publicado no site do Tribu-
nal de Justiça (TJ).

IngredIenteS
1 peito de frango cozido  

e desfiado
1 sache de molho de tomate
1 lata de milho verde
1 tablete de caldo de frango
8 azeitonas médias  

sem caroço
arroz cozido
coentro
alho
cebola
sal

Cozinhe o peito 
de frango com sal e 
o caldo de galinha. 
Reserve a água do 
caldo e desfie o 
frango. Em uma pa-
nela refogue o alho 
e a cebola. Acres-
cente o molho de 
tomate, 300 ml do 

caldo do peito, azei-
tonas e o milho. 
Mexa até misturar 
bem. Acrescente o 
arroz cozido, mais 
ou menos 4 xícaras. 
Mexa novamente, 
misturando bem. 
Coloque em uma 
travessa.

Modo de preparo
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Reprodução/Instagram

Kaitlyn Siragusa
Kaitlyn Siragusa, também co-
nhecida como “Amouranth”, é 
uma criadora de conteúdo di-
gital feminina de maior suces-
so na plataforma de vídeo Twi-
tch. Amouranth foi classificada 
como a streamer feminina mais 
assistida do Twitch no terceiro 
trimestre de 2021, com 12,1 mi-
lhões de visualizações. A gata 
arrecada cerca de R$ 7 milhões 
por mês, por meio da monetiza-
ção da plataforma de conteúdo 
adulto OnlyFans e Fansly.



 

Manaus, Quinta-feira,
12 de maio de 2022

A partir desta quarta-
-feira (11), as 37 ruas do 
bairro Redenção, loca-
lizado na Zona Centro-
-Oeste, começam a ser 
contempladas pelo pro-
grama “Asfalta Manaus”. 
O start nos serviços foi 
dado pelo prefeito David 
Almeida, em evento que 
contou com a presença 
do governador do Ama-
zonas, Wilson Lima.

“As ruas da Redenção 
já têm asfalto, só que há 
muito tempo ele não é 
cuidado, trocado ou re-
cuperado. As chuvas 
atrapalharam muito o 
nosso planejamento, cas-
tigaram muito as ruas de 
Manaus, mas nós esta-
mos colocando o mesmo 
asfalto que colocamos 
na Torquato Tapajós, na 
avenida das Torres e na 
avenida do Aeroclube. 
Nós estamos levando 
essa qualidade de serviço 
para as ruas secundárias 
dos bairros. Nós estamos 
aqui na rua Bagé, uma 
rua secundária, distante 
das ruas principais daqui 
da zona Centro-Oeste e 

vamos trazer essa quali-
dade de vida e dignidade 
para os moradores”, enfa-
tizou Almeida.

Os trabalhos, coordena-
dos pela Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
(Seminf), fazem parte do 
programa “Asfalta Ma-
naus”, que teve a ordem 

de serviço assinada no 
dia 28 do mês passado, 
e já contabiliza 500 ruas 
recapeadas. O programa 
irá beneficiar 10 mil ruas 
com novo asfalto na ci-
dade de Manaus.

 Para o governador Wil-
son Lima, a união entre 
os poderes municipal e 

Início da recuperação 
asfáltica do Redenção

Divulgação
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FALE CONOSCO

Ruas do bairro redenção recebem recapeamento asfáltico

estadual traz segurança 
para a população e aju-
da com que ações como 
essa sejam realizadas 
em tempo recorde.

 “Estamos trazendo, em 
parceria com a Prefeitura 
de Manaus, dignidade e, 
acima de tudo, respeito 
às pessoas. Eu e o prefei-
to David Almeida sabe-
mos o que é ter que andar 
na lama quando chove e 
pegar poeira quando faz 
sol, por termos crescido 
em comunidades. É por 
isso que esse tipo de pro-
jeto me sensibiliza muito 
e aumenta a nossa res-
ponsabilidade de sempre 
estar trabalhando mais e 
mais pelo nosso Estado. 
Agradeço ao David pelo 
desprendimento de egos 
e vaidades. Só assim va-
mos avançar”, salientou 
o governador.

 A previsão é que nas 
próximas duas semanas 
mais 13 frentes de trabalho 
sejam iniciadas por toda 
capital, totalizando 20 equi-
pes trabalhando simulta-
neamente pelos bairros.

Fiscalizações 
O prefeito de Manaus, 

David Almeida, realizou, 
nesta quarta-feira, 11/5, 
uma série de fiscaliza-
ções nas seis frentes de 
trabalho do programa 
“Asfalta Manaus”, que 
visa levar dignidade e 
segurança à população 
manauara, por intermé-
dio da recuperação viária 
de mais de 10 mil ruas 
espalhadas por todos os 
bairros da cidade, ain-
da neste ano. A ação foi 
acompanhada pelo titu-
lar da Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura (Se-
minf), Renato Júnior.

“Nós temos seis frentes 
de obras já com a ordem 
de serviço dada e vamos 
lançar mais 14. Assim, te-
remos 20 equipes traba-
lhando, simultaneamente, 
na nossa cidade. Com a 
chegada do sol, os traba-
lhos vão avançar. Estamos 
fazendo a aplicação de 
cinco a sete centímetros 
de camada asfáltica nas 
ruas de Manaus. Estamos 
chegando às vias secun-
dárias e essas ruas são 
os quintais dos morado-
res. Quando você faz esse 
investimento, você está 
melhorando a qualidade 
de vida da população. A 
nossa intenção é até o fi-
nal do ano poder concluir 
a nossa meta de 10 mil re-
cuperadas na nossa cida-
de”, enfatizou Almeida.

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. 2364 - 10/05/2022

15 18 30 35 40 49

05 24 30 45 48 50

 01        02       04      

05        06        08        11        13         14        15         20        22         23          24          25

Concurso n. 2518 - 11/05/2022

03          07            10            11               12

15            25           33           45           47 

59           63           66           75          76 

78           87           93           96          98

Lotomania 2311 - 11/05/2022

Concurso n. 240 - 11/05/2022

04        06        09         31         50        56

03 06 15 20 21 34 42

Concurso n. 5850 - 11/05/2022

Concurso n. 1781 - 10/05/2022

10          44          58         59          61

 

 


