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Rebeca Vilhena 

O deputado federal Ca-
pitão Alberto Neto (PL), 
apresentou na Câmara 
dos deputados um Pro-
jeto de Lei que busca 
garantir a competitivi-
dade da Zona Franca de 
Manaus. Protocolado no 
dia na última semana de 
abril, o deputado defende 
a alteração do decreto de 
redução de IPI. 

O PL nº 1013, de 2022, 
dispõe sobre as alíquotas 
de Imposto sobre Produ-
tos Industrializados para 
produtos que sejam in-
centivados no âmbito da 
Zona Franca de Manaus 
(ZFM), com o objetivo de 
regular alterações nesse 
Imposto para assegurar 
as condições de compe-
titividade da produção no 
polo da região. 

PL de Alberto Neto busca 
garantir a defesa da ZFM

Divulgação

Deputado federal Capitão Alberto Neto apresentou projetos na Câmara para defender a Zona Franca de Manaus 

Na vida pública, é preciso sair do gabi-
nete e ir para os lugares mais distantes, 
conhecer a realidade da população e, a 
partir dessa experiência, trabalhar para 
apresentar propostas que atendam as 
demandas mais urgentes. No Amazonas, 
a cheia dos rios é um fenômeno natural 
e ao mesmo tempo um desafio adminis-
trativo. Importante ressaltar que, nos 
últimos dois anos, essa pauta está na 
ordem do dia.

Não dá para ignorar o problema, mas 
também é preciso ter coragem para 
enfrentá-lo e buscar soluções que im-
pactem a vida das pessoas. Tudo come-
ça pelo monitoramento. A Defesa Civil 
do Amazonas informou esta semana 
que atualmente 12 municípios estão em 
situação de emergência devido à en-
chente, 37 em alerta e sete em situação  
de atenção. 

Acompanho e louvo as ações já anun-
ciadas pelo Governo. Iniciativas que vão 
de ações humanitárias de garantia da 
segurança alimentar e nutricional, saú-
de, abastecimento de água, liberação de 
crédito para micro e pequenos produ-
tores, além de perdão de dívidas para 
empreendedores. O Estado estendendo 
as mãos para as prefeituras e, acima de 
tudo, acolhendo as pessoas que mais 
necessitam de uma ajuda imediata. 

Entre as ações previstas, é relevante 
destacar a continuidade do Auxílio Es-
tadual Enchente, programa social que 
tive a honra de ajudar na elaboração e 
execução enquanto secretária de Assis-
tência Social, tarefa que assumi por de-
terminação do governador Wilson Lima. 
Em 2021, mais de 125 mil famílias foram 
beneficiadas com a ajuda financeira de 
R$300, em parcela única. Em 2022, se-
rão mais 100 mil famílias contempladas 
com o cartão. 

A pandemia da Covid-19, que hoje está 
controlada, deixou muitas famílias en-
lutadas. Ao mesmo tempo, a doença nos 
ensinou a ser mais humanos, a nos pre-
ocuparmos com o outro. Olhar para os 
nossos irmãos ribeirinhos, ter empatia 
com a situação dos nossos conterrâne-
os dos municípios que estão com suas 
casas alagadas, é exercitar o ensina-
mento bíblico do amor ao próximo. En-
chente só se for de solidariedade.

O “Asfalta Manaus”, uma parceria da Prefei-
tura de Manaus com o governo do Estado, que 
vai garantir a melhoria de 10 mil ruas da cida-
de. O programa leva melhorias na trafegabilida-
de das vias que há 10 anos não recebiam asfal-
to. O governador Wilson Lima e prefeito David 
Almeida fiscalizam, quase que diariamente, os 
trabalhos nas ruas de Manaus. 

Duas mulheres, uma de 24 anos e outra de 36 
anos, ambas sem a identidade reveladas, flagra-
das na quinta-feira (12), tentando entrar com dro-
gas durante revista de visita na Unidade Prisional 
do Puraquequara (UPP). Elas foram encaminhadas 
para o Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde pas-
saram pelos procedimentos cabíveis relacionados 
ao flagrante. Elas estão à disposição da Justiça.

Enchente só se for de 
solidariedade

Jornalista com Especialização em Gestão 
Governamental. Ex-secretária de Assistência 
Social. Deputada Estadual pelo Amazonas

CURTIR NÃO CURTIR   

Alessandra Campêlo

Na justificativa do pro-
jeto, Alberto Neto salien-
ta que a mudança do de-
creto gera desequilíbrio 
competitivo em desfavor 
dos produtos fabricados 
na ZFM e desincentivam 
a produção industrial na 
região, podendo desenca-
dear fechamento de fá-
bricas e escalada no de-
semprego local. 

“Acreditamos que medi-
das como estas, que criam 
um desajuste nas condi-
ções competitivas, devem 
ser amplamente discuti-
das e avaliadas em profun-
didade, de maneira prévia, 
para não prejudicar a ZFM, 
nem o desenvolvimento 
econômico, social e am-
biental da região”, afirma o 
documento. 

De acordo com o depu-
tado federal, o Projeto de 

Lei se faz importante de-
vido à necessidade de ga-
rantir a proteção do mo-
delo Zona Franca.  

“Acredito que medidas 
como essas, que criam 
um desajuste, nas condi-
ções competitivas, atra-
palham o desenvolvi-
mento regional da nossa 
região e este projeto de 
lei vem para garantir ju-
ridicamente a competiti-
vidade do nosso Polo In-
dustrial”, declarou ele, a 
um portal da região. 

Por fim, o documento 
do PL solicita “o apoio dos 
nobres pares e de toda a 
sociedade brasileira para 
a aprovação deste impor-
tante Projeto de Lei, que 
dispõe sobre as alíquotas 
de IPI para produtos que 
sejam incentivados no 
âmbito da ZFM”.



CidadeManaus, Sexta-feira,
13 de maio de 2022

A Prefeitura de Manaus 
realizou a entrega de 70 no-
tebooks e 35 tablets na ma-
nhã da quinta-feira (12), para 
escolas de todas as Divisões 
Distritais Zonais (DDZs), 
da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed). A ação 
ocorreu na escola municipal 
Magnólia Frota, localizada 
no bairro Cidade Nova, zona 
Norte, e contou com a pre-
sença de todos gestores das 
unidades beneficiadas, as-
sessores e da secretária de 
Educação, Dulce Almeida.

O intuito da entrega foi 
promover espaços adequa-
dos à realização de oficinas, 
projetos pedagógicos e ativi-
dades socioeducativas com 
uso das Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunica-
ção (TDIC) e Cultura Maker 
para alunos e educadores, 
na implementação da cultu-
ra digital e da Educação 4.0.

 Os notebooks irão con-
templar 14 unidades de en-
sino, sendo duas por DDZ e 
cada uma irá receber cinco 
unidades. De acordo com a 
secretária de Educação, a 
ação demonstra a importân-
cia que a educação tem para 

Tablets e notebooks são  
entregues para unidades de ensino

Divulgação

Tablets e notebooks são entregues pela Prefeitura a escolas municipais 

equipamentos vão ajudar a 
unidade a fazer um trabalho 
mais dinâmico e inovador 
com os estudantes.

“Hoje nós estamos felizes 
com a entrega desse mate-
rial, recebê-lo é proporcionar 
ao aluno do Magnólia Frota 
a entrada num universo tec-
nológico, ou seja, incluí-lo 
nesse mundo digital. Então 
o primeiro objetivo é incluir 
os nossos alunos nesse uni-
verso digital da educação 
4.0 O segundo é criar, atu-
alizar as nossas aulas, tor-
nando-as mais modernas”, 
acrescentou o gestor.

 A aluna Kyara Barroso, do 
4º ano, ressaltou que está 
animada com a chegada 
dos equipamentos, porque 
segundo ela, com eles a 
aprendizagem será mais in-
teressante.

“Agora vamos ter mais 
um recurso para estudar, 
para aprender e, com isso, 
acredito que as nossas au-
las vão ficar mais interes-
santes também. Estou mui-
to ansiosa para usar esses 
equipamentos e viajar mais 
por esse mundo da tecnolo-
gia”, destacou a aluna.

a atual gestão.
“Hoje, por determinação 

do prefeito David Almeida, 
estamos realizando mais 
uma ação importante, viabi-
lizando às escolas do nosso 
município um espaço mais 
versátil, tecnológico e inte-
rativo para as crianças. E 
fazemos isso porque esta-
mos preocupados com essa 
questão da inovação, já que 
estamos na era da tecnolo-
gia e temos a consciência 
que aparatos tecnológicos 
como esses são fundamen-
tais para agregar e tornar a 
aprendizagem mais atrati-
va”, observou Dulce.

Além dos notebooks, serão 
distribuídos mais de 1.500 
tablets, para atender o pú-
blico de educação especial, 
educação infantil e ensino 
fundamental 1 e 2 e a escola 
também irá ganhar um tata-
me para auxiliar no progra-
ma “Educar pelo Esporte”.

Na atual gestão já foram 
entregues mais de 3.000 
computadores, sendo dois 
para todas as secretarias 
das 510 escolas, e os de-
mais serão distribuídos 
junto com 300 notebooks 

para as unidades de ensino. 
Os Centros de Tecnologia 
Educacional (CTEs) em bre-
ve também irão receber os 
tablets, explica o chefe da 
Divisão de Gestão de Tecno-
logia da Informação (DGTI),  
Thiago Pereira.

 “Nós vivenciamos aí um 
vácuo muito grande, por-
que não havia investimen-
to nas gestões anteriores. 
Em um ano de gestão David 
Almeida e de toda a equipe 
da secretaria e agora com 
a gestão da secretária Dul-
ce estamos investindo e 
disponibilizando um vasto 
aparato tecnológico para 
as escolas do município. E 
esse investimento é válido 
também para inserir de ver-
dade os nossos alunos que 
têm vulnerabilidade social, 
nessa área de educação 4.0”, 
enfatizou.

De acordo com o gestor da 
escola Magnólia Frota, Le-
andro Silva, o material será 
utilizado pelos mais de mil 
estudantes atendidos pela 
unidade, matriculados da 
educação infantil até o 9º 
ano do ensino fundamen-
tal. Ainda segundo ele, os 
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A Marcha para Jesus 

acontece em mais uma 
edição no dia 28 de maio 
de 2022, em Manaus. O 
evento gospel é um mo-
mento muito esperado 
pelos adoradores e há ex-
pectativa de reunir 400 
mil pessoas.

O horário de concentra-
ção previsto é 12h, na Pra-
ça da Saudade, no Centro, 
na Zona Sul. A partir das 
15h, se dará início a cami-
nhada, que vai seguir até 
o Sambódromo, na Zona 
Centro-Oeste.

De acordo com o pas-
tor Valdiberto Rocha, 
presidente da Omeam, 
o propõe uma reflexão 
em relação ao momen-
to difícil atravessado 
pela humanidade:“Como 
cristãos, reconhecemos 
o poderio do Criador so-
bre nós e sobre todas as 
coisas. Nos dois últimos 
anos perdemos vários 
entes queridos; o desem-
prego assolou muitas 
famílias; a fome assolou 
muitas vidas e, se ainda 
estamos de pé, é por que 
Ele nos permitiu. Sem Ele, 
não podemos nada. É im-
portante que os cristãos 
tenham isso em mente”, 
concluiu Valdiberto.

Os cantores Fernandi-
nho e Anderson Freire, 
além de bandas locais 
animarão o evento. 

Marcha para 
Jesus será no 
dia 28 de maio

Divulgação

Fernandinho e Anderson Frei-
re vão participar do evento 
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O Grupo Fametro anun-
ciou na noite da quarta-feira 
(11), o estudo arquitetônico 
de revitalização do prédio 
Santa Casa de Misericórdia, 
onde será o futuro Hospital 
Universitário da instituição. 
O anúncio foi realizado em 
frente à estrutura da San-
ta Casa, na Rua 10 de Julho, 
Centro de Manaus, para a 
imprensa e colaboradores da 
Fametro. No local, foi apre-
sentado um vídeo que mos-
tra detalhes do projeto ar-
quitetônico. O evento ainda 
contou com queima de fogos.

Participaram do evento, o 
presidente do Grupo Fametro, 
Wellington Lins, a reitora Ma-
ria do Carmo Seffair, o diretor 
administrativo Wellington Jr, 
o diretor financeiro Leandro 
Lins, a doutora e coordenado-
ra adjunta do  curso de Medi-
cina, Maria Eugênia, e tam-
bém a arquiteta e urbanista 
responsável pelo projeto ar-
quitetônico, Michelle Oliveira. 

“Nós jamais podemos 
deixar que derrubem essa 
fachada. Nossa obrigação, 
como amazonenses, é pre-
servar e para isso eu preciso 
muito do apoio dos órgãos 
públicos, da imprensa e da 
comunidade. Agradeço a 
Deus e aos nossos colabora-
dores por efetivar esse gran-
de sonho que é da Fametro e 
de todos os amazonenses”, 
declarou o presidente da Fa-
metro, Wellinton Lins. 

De acordo com a reitora 
Maria do Carmo Seffair, o 
Hospital Universitário Fame-
tro, que contará ainda com 
uma nova estrutura ane-
xa ao prédio da Santa Casa, 
será um Estabelecimento 
Assistencial de Saúde (EAS) 
de média complexidade, que 
oferecerá  atendimento de 

Estudo arquitetônico e de
revitalização da Santa Casa

Divulgação

SUS, de prestação a assis-
tência à saúde em regime 
ambulatorial, unidade de 
urgência para atendimento 
imediato, diagnóstico e tera-
pia, além de formação e de-
senvolvimento de recursos 
humanos e pesquisa. 

Ainda segundo o projeto, o 
prédio Santa Casa terá apro-
ximadamente 140 consultó-
rios. O local oferecerá atendi-
mento a assistência à saúde 
e também será  residência 
médica, abrigando acadêmi-
cos e profissionais de Medi-
cina, Enfermagem, Fisiotera-
pia, Fonoaudiologia e vários 
outros da Fametro. 

“O grupo Fametro, ao longo 
desses 20 anos, tem demons-
trado todo compromisso que 
temos com a sociedade ama-
zonense e agora reforçamos 
esse compromisso com a 
restauração desse patrimô-
nio histórico”, afirmou Maria 
do Carmo Seffair, que tam-
bém ressaltou a necessidade 
do apoio dos órgãos públicos 
para a finalização do projeto. 

“A finalidade dos órgãos 
públicos é ver o que o povo 
precisa e não temos dúvida 
de que precisamos de um 
hospital como esse que vai 
surgir aqui. O Hospital Uni-
versitário vai oferecer um 
atendimento SUS de primei-
ra qualidade, vai contribuir 
muito e já poderia ter sido 
inaugurado se não fosse 
tanta burocracia, pessoas 
que causam entraves no 
crescimento da cidade por-
que possuem uma pequena 
parcela de poder. Fica aqui o 
nosso protesto e pedido de 
desculpas pelo atraso nas 
obras”, declarou.

O andamento do projeto 
necessita ainda da aprova-
ção de órgãos como o Ins-
tituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), Fundação de Vigi-
lância em Saúde do Ama-
zonas - Dra. Rosemary 
Costa Pinto (FVS-RCP), Ins-
tituto Municipal de Plane-
jamento Urbano (Implurb) 
e Prefeitura de Manaus.

Sobre a Fametro
No Amazonas, a institui-

ção está presente em Ma-
naus, Parintins, Itacoatiara, 
Tabatinga, Tefé, Coari, Beruri, 
Urucará, Novo Airão, Maués, 
Iranduba, Careiro, Autazes, 
Humaitá, Codajás, Manico-
ré e Manacapuru além de 
Santarém (Pará),  Boa Vista 
(Roraima), Rio Branco (Porto 
Velho) e no Distrito Federal, 
sendo reconhecida pelo ensi-
no de qualidade ofertado.

O grupo, que coleciona 
conquistas no setor educa-
cional, tem como uma de 

suas prioridades a valori-
zação dos alunos e de seus 
colaboradores. Consolidada 
no setor da educação, tem 
como um de seus legados 
a responsabilidade social 
com os locais onde atua, 
buscando ofertar serviços 
que podem ser usufruídos 
pela comunidade local. 

Entre os trabalhos de as-
sistência ofertados à comu-
nidade estão os serviços de 
Nutrição, Psicologia, Fisio-
terapia, Fonoaudiologia, Es-
critório Social e Núcleo de 
Práticas Jurídicas.
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Diretoria da Fametro anunciou estudo de revitalização da Santa Casa

 

 

Santa Casa de Misericór-
dia voltará a funcionar 
como unidade de saúde 
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O governador Wilson Lima 
e o prefeito David Almeida 
vistoriaram na quinta-feira 
(12), o início da recuperação 
de mais de 40 ruas do bairro 
Coroado, zona leste de Ma-
naus. Os trabalhos fazem 
parte do programa “Asfalta 
Manaus”, uma parceria entre 
o Governo do Amazonas e a 
Prefeitura de Manaus cuja 
ordem de serviço foi assina-
da em 28 de abril e já contabi-
liza 500 ruas recapeadas.

 O total de ruas que rece-
beram o novo pavimento é 
um balanço da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(Seminf). Desde o início dos 
trabalhos, no dia 2 de maio, 
Wilson Lima tem vistoriado 
os serviços em todas as zo-

Ruas são vistoriadas pelo 
prefeito e governador

Divulgação

Wilson Lima e David Almeida estão vistoriando ruas do “Asfalta Manaus”

nas de Manaus. O programa 
irá beneficiar 10 mil ruas na 
capital com novo asfalto.

 “Eu tenho uma dívida 
muito grande com esse 
bairro que me acolheu. Aqui 
tenho muitos amigos. Aqui 
nasceu e se criou a primei-
ra-dama. Estou muito feliz 
de hoje estar aqui fazendo 
anúncios importantes que 
mudam a vida das pesso-
as, resultado dessa parceria 
com o prefeito David Almei-
da”, frisou o governador.

 “É a sétima comunidade 
que recebe esse lançamento, 
à tarde mais um e amanhã 
mais dois. Chegaremos a dez. 
Segunda-feira nós vamos 
lançar simultaneamente em 
10 bairros porque o sol está 

chegando e as chuvas dimi-
nuindo”, ressaltou o prefeito.

Os trabalhos consistem na 
remoção da camada desgas-
tada do pavimento para a im-
plantação de um novo. A co-
merciante Eliude Santos, de 
43 anos, disse que o benefício 
vai atender os moradores e 
donos de veículos que transi-
tam pelo bairro.

“Estou muito feliz por essa 
iniciativa do nosso gover-
nador e do nosso prefeito. 
Lembro que, desde menina, 
a gente brincava nas ruas 
e era só barro, entrou e saiu 
governador e só fizeram 
esse tipo de tapa buraco. 
Mas agora com esse tipo de 
trabalho que leva até trator, 
pode passar caçamba que 

A Prefeitura de Manaus, 
por meio do Instituto Muni-
cipal de Mobilidade Urbana 
(IMMU), interditou, na manhã 
da quinta-feira (12), o trecho 
da rua dos Barés, no cruza-
mento com a Pedro Botelho, 
no Centro. A medida proíbe a 
circulação de veículos meno-
res e foi necessária por conta 
do avanço do nível das águas 
que alagou a via e está preju-
dicando a circulação de veí-
culos no entorno.

“Por determinação do pre-
feito David Almeida, nós fi-
zemos uma vistoria neste 
local e identificamos pos-
síveis problemas que pos-
sam ocorrer em decorrên-
cia da cheia. Esse aqui é o 
primeiro ponto alagado e o 
prefeito nos autorizou fazer 
o fechamento desse trecho 
da via. Nós já estamos ante-

cipando o fechamento para 
que os condutores e pedes-
tres não tenham problemas 
no local”, disse o diretor-
-presidente do IMMU, Paulo 
Henrique Martins.

O diretor-presidente expli-
cou que o terminal da Matriz 
funciona normalmente, mas 
pode ser interditado, caso 
haja necessidade. 

“Sabemos que a avenida 7 
de Setembro continua inter-
ditada e o terminal da Ma-
triz pode ser fechado caso 
as águas subam muito. Esta 
cota de fechamento é algo 
em torno de 29 metros e 80 
centímetros, e depois pode 
fechar para ônibus, quando 
a cota chegar aos 29 me-
tros e 90 centímetros. Então, 
caso ocorra o fechamento 
para veículos leves, vamos 
remanejar esse fluxo pela 

Lobo D’Almada. Já existe um 
planejamento e um monito-
ramento à medida que che-
gam às cotas e planos de 
interdição”, explicou.

O secretário-executivo da 
Defesa Civil de Manaus, Fer-
nando Pires Júnior, explicou 
a necessidade da interdição. 
“Estamos fazendo um tra-
balho de prevenção aqui no 
Centro. A gente tem uma pre-
visão de uma das maiores 
cheias, neste ano, inclusive 
maior até do que em 2012. 
Por isso estamos aqui, por de-
terminação do prefeito David 
Almeida, para prestar apoio 
aos moradores, lojistas e mo-
toristas do entorno, para que 
os danos sejam diminuídos 
consideravelmente”, frisou.

 
Orientações
A Prefeitura de Manaus 

Trecho da rua dos Barés é interditado pela Prefeitura 
Divulgação

Prefeitura interdita trecho da rua dos Barés para circulação de veículos

 

 
orienta aos motoristas que 
trafeguem com cuidado pelo 
local. O condutor que deseja 
acessar a avenida Lourenço 
da Silva Braga, deve seguir 
em frente até a rua Miranda 
Leão, depois seguir pela rua 
Pedro Botelho e depois em di-

reção ao bairro.  
Cerca de dez agentes de 

trânsito estão diariamente 
monitorando as vias do Cen-
tro e só farão novas interdi-
ções caso o avanço da en-
chente interfira na segurança 
de condutores e pedestres. 

não vai ficar com buraco”, 
disse a comerciante.

 Por parte do Governo do 
Amazonas, a parceria con-
siste no repasse de recur-
sos para a Prefeitura de Ma-
naus executar os serviços. 
Através do convênio Asfal-

ta Manaus 1 o Estado repas-
sou R$ 100 milhões do para 
o município. Já por meio do 
convênio Asfalta Manaus 
foram R$ 50 milhões re-
passados pelo Governo do 
Amazonas para a Prefeitu-
ra de Manaus.



Manaus, Sexta-feira,
13 de maio de 20226 Polícia  

O detento do semiaber-
to, Anderson Luiz da Silva, 
vulgo “Zomp”, de 41 anos, 
tentou fugir da morte, mas 
os criminosos alcançaram 
e o executaram com mais 
de cinco tiros na noite da 
quarta-feira (12), na Feira 
do bairro Santo Antônio, na 
Zona Oeste de Manaus. 

De acordo com as infor-
mações que as testemu-
nhas repassaram para os 
policiais da 5ª Companhia 
Interativa Comunitária (Ci-
com), Zomp estava no local 
e ao perceber que os crimi-
nosos estavam vindo em 
sua direção, ainda tentou 
fugir, mas os suspeitos não 
tiveram piedade e dispara-

‘Zomp’ é morto em feira 

Pistoleiro mata 
adolescente a tiros

Divulgação
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Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro investiga a execução

 

 

Carlos Araújo 

Danilo Neves dos Santos, 
de apenas 17 anos, foi execu-
tado a tiros na noite da quar-
ta– feira (11), no bairro Gilberto 
Mestrinho, Zona Leste da ca-
pital amazonense.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (B.O), registra-
do pela mãe da vítima na 
Delegacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS), o jovem estava a ca-
minho da escola, na avenida 
Fortaleza, por volta 21h.

Ele foi abordado por um 
homem em uma motocicle-
ta, de cor preta e placa não 
identificada, que efetuou cin-
co disparos de arma de fogo 
contra Danilo.

O jovem morreu no local e 
a Polícia Militar do Amazo-
nas (PMAM) foi acionada, fez 
patrulhamento na área, mas 
não localizou o atirador.

A população manteve a 
“Lei do Silêncio”, na chegada 
dos agentes da DEHS, que in-
vestigam a motivação do cri-
me. Câmeras de segurança 
das proximidades também 
devem ajudar na identifica-
ção do criminoso.

O corpo de Danilo foi remo-

pela Polícia Civil (PC). O crime 
aconteceu no dia 2 de dezem-
bro de 2021, na avenida Peri-
metral 2, no bairro Parque 
Dez, na Zona Centro-Sul.

De acordo com o delega-
do Ricardo Cunha, titular da 
Delegacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS), o suspeito tinha vá-
rias motivações para solicitar 
a execução do sócio, dentre 
elas, uma dívida de aproxi-
madamente R$ 300 mil.

O delegado informou que 
a vítima estava cobrando 
Julian sobre a referida dí-
vida, porém ele não tinha 
como pagar. Ainda confor-
me a autoridade policial o 
suspeito desejava herdar o 
estabelecimento, pois com 
isso teria fama.

Na ocasião do crime, com 
base nas investigações, o 
delegado explicou que Julian 
contratou um homem iden-

ram contra a vítima.
Testemunhas ainda ten-

taram socorrer Anderson, 
mas ele agonizou até a 
morte no meio da feira. 
Zomp era conhecido na 
área onde morreu e era 
morador do São Raimun-

do, bairro vizinho.
Ele usava tornozeleira 

eletrônica e tinha passa-
gem por tráfico de drogas. 
Segundo os policiais, a 
vítima vinha recebendo 
ameaças de morte nas úl-
timas semanas.

vido para a sede do Instituto 
Médico Legal (IML), no bairro 
Cidade Nova.

Morto pelo sócio
O empresário Julian Larry 

Barbosa Soares, de 34 anos, 

foi preso suspeito de ser o 
mandante do assassinato 
do seu sócio, Rafael Moura 
Cunha, de 40 anos.

A prisão ocorreu na tar-
de do dia 8 de abril, durante 
uma ação policial deflagrada 

tificado como Alinelson, para 
matar o alvo, porém como o 
pistoleiro estava fazendo o 
uso da tornozeleira eletrô-
nica, ele indicou Adriano Fo-
gassa Almeida, de 23 anos, 
vulgo “bolacha”, para realizar 
a execução.

Câmeras de segurança aju-
daram os trabalhos de inves-
tigações da polícia, as ima-
gens flagraram o momento 
em que Rafael foi assassina-
do. No ato do crime, o empre-
sário estava saindo de um 
dos seus estabelecimentos, 
no momento em que ele en-
trava no carro para ir para a 
casa, Adriano que estava es-
condido, o alvejou com vários 
disparos de arma de fogo. A 
ação foi tão rápida que a víti-
ma não teve tempo de fechar 
a porta do veículo e acabou 
morrendo na hora.

O delegado explicou que 
desde a morte de Rafael, Ju-
lian depositou cerca de R$ 14 
mil para os dois criminosos. 
Ele realizava os depósitos em 
contas de terceiros, para não 
deixar pistas.

Os suspeitos irão respon-
der por homicídio qualifica-
do. Adriano, autor dos dispa-
ros continua foragido. 

O corpo de Daniel Oliveira 
Rebouças, de 19 anos, que 
estava desaparecido, foi en-
contrado na tarde da quinta-
-feira (12), enrolado em uma 
lona dentro do igarapé do-
Passarinho, na Zona Norte. 

De acordo com informa-
ções repassadas aos poli-
ciais militares que atende-
ram a ocorrência, o corpo foi 
encontrado por populares 
que passavam no local e o 
avistaram. O jovem que es-
tava desaparecido trajava 
uma blusa vermelha, enro-
lado por uma lona preta.

Ao saber sobre o corpo en-

contrado, a mãe da vítima 
esteve no local e constatou 
que o cadáver se tratava de 
seu filho. A mulher ainda 
informou que Daniel estava 
desaparecido há três dias.

Até o momento não há 
informações sobre os au-
tores, bem como a motiva-
ção do crime. Os policiais 
isolaram a área do encon-
tro de cadáver e aciona-
ram os órgãos competen-
tes para as investigações.

O caso será investigado 
pela Delegacia Especializa-
da em Homicídios e Seques-
tros (DEHS).

Corpo de desaparecido 
é achado em igarapé 

“Zomp” foi morto a tiros na feira do bairro Santo Antônio 
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Um homem de 24 anos 
foi preso em Eirunepé (a 
1.160 quilômetros de Ma-
naus), por policiais civis 
da Delegacia Especiali-
zada de Polícia (DEP), na 
quarta-feira (11), por lesão 
corporal, ameaça e cár-
cere privado cometidos 
contra sua companheira, 
uma jovem de 21 anos.

De acordo com o in-
vestigador Gonzaga Re-
zende, gestor da DEP, 
na ocasião do crime, ele 
agrediu a vítima com 
chutes e tapas e ainda 
a manteve em cárcere 
privado, pelo motivo de 

não aceitar o fim do rela-
cionamento com a com-
panheira, que já durava 
seis meses.

“O indivíduo ameaçava 
a vítima a todo momento 
com um facão e afirma-
va que, se ela não manti-
vesse o relacionamento 
com ele, a mataria junta-
mente com seu filho de 4 
anos”, disse o gestor.

Gonzaga explicou que, 
após os policiais toma-
rem conhecimento do 
delito, dirigiram-se até 
o endereço mencionado 
e efetuaram a prisão do 
infrator, em flagrante.

“A vítima e o filho fo-
ram encaminhados para 
atendimento psicológico 
e social no Centro de Re-
ferência Especializado de 
Assistência Social (Creas) 
do município”, informou.

Procedimentos
O homem foi conduzi-

do ao prédio da unidade 
policial e autuado por 
lesão corporal e ameaça 
no contexto da violên-
cia doméstica e cárcere 
privado. Ele ficará cus-
todiado na DEP de Ei-
runepé, à disposição do 
Poder Judiciário.

Homem acaba detido após agredir mulher 

Mulher corta pênis de homem 

Divulgação

Divulgação

Mulher foi agredida e presa em casa pelo companheiro,-- de 24 anos 

Mulher suspeita de cortar pênis de homem foi levada ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP)

 

 
 

 

 

Bianca Fatim 

O quarto de uma pensão 
na rua Joaquim Nabuco, 
no Centro de Manaus, foi 
cenário de um crime vio-
lento. Uma mulher foi pre-
sa após ser suspeita de 
cortar o pênis do compa-
nheiro no estabelecimen-
to, na noite desta quarta-
-feira (11).

De acordo com funcio-
nários, a mulher chegou 
bêbada na pensão e logo 
subiu para o quarto da ví-
tima. Minutos depois, os 
gritos do homem pude-
ram ser ouvidos. Ao che-
garem à cena do crime, o 
local estava totalmente 
ensanguentado e órgão 
genital estava pendurado.

Os funcionários aciona-
ram o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) para socorrer a 
vítima. O homem foi so-
corrido com vida e levado 
para uma unidade de saú-
de da capital.

A suspeita do crime foi 

detida em um dos quartos 
e os empregados da pen-
são acionaram os policias 
da 24ª Companhia Intera-
tiva Comunitária (Cicom), 
que levaram a mulher, que 
estava visivelmente sob 
efeitos de entorpecentes 
e bebida, para o 1º Distrito 
Integrado de Polícia (DIP).

A mulher não informou o 
porquê de ter agido de for-
ma tão violenta e qual era 
o tipo de relação que tinha 
com a vítima. Os policiais 
devem investigar a moti-
vação da atitude inusitada. 
A suspeita pode responder 
por tentativa de homicídio.

Outro caso
Um homem de 24 anos, 

da cidade de Ho Chi 
Minh, no Vietnã, teve o 
pênis estrangulado por 
uma porca de aço de 2 
centímetros de espessu-
ra, colocada no órgão en-
quanto se masturbava.

O caso do paciente vie-
tnamita, que teve a iden-
tidade preservada, foi 

detalhado no Journal of 
Medical Case Reports 
por médicos do Hospital  
Cho Ray.

De acordo com médi-

cos, o rapaz procurou 
ajuda apenas dez horas 
depois da aventura sexu-
al. Ele chegou à unidade 
de emergência com re-

tenção urinária, falta de 
sensibilidade local, ede-
mas e inchaço provoca-
dos pela pressão do obje-
to no pênis.
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A Forbes, tradicional revis-
ta do mundo dos negócios, 
divulgou uma lista dos dez 
atletas mais bem pagos do 
mundo este ano. Dentre eles 
estão três jogadores de fute-
bol: Lionel Messi, Cristiano 
Ronaldo e Neymar. O estudo 
se baseou em valores refe-
rentes ao período de 1º de 
maio de 2021 até 1º de maio 
de 2022.

Segundo o veículo, o cra-
que brasileiro é o quarto co-
locado. Neymar ganhou US$ 
95 milhões (R$ 486 milhões) 
em ganhos brutos antes dos 
impostos nos últimos 12 me-
ses, sendo US$ 70 milhões 
(R$ 358,66 milhões) oriundos 
de seu trabalho dentro das 
quatro linhas. O restante o 
brasileiro conquistou através 
de patrocínios e ações fora de 
campo.

Lionel Messi, companheiro 
de Neymar no PSG, ocupa 
o topo da lista da Forbes. O 
argentino ganhou US$ 130 
milhões (R$ 667,86 milhões), 
sendo US$ 75 milhões (R$ 
385,30 milhões) apenas den-
tro de campo.

Em segundo lugar está o 

Neymar é o 4º atleta 
mais bem pago do mundo 

Divulgação

Neymar e Messi estão entre os quatro primeiros atletas mais bem pagos do mundo do esporte 

 

 

 

astro da NBA LeBron James, 
dos Los Angeles Lakers, 
com US$ 121,2 milhões (R$ 
621 milhões). Cristiano Ro-
naldo, do Manchester Uni-
ted, completa o top 3, com 
US$ 115 milhões (R$ 589 
milhões), sendo que US$ 55 
milhões (R$ 281,80 milhões) 
foram conquistados fora das  
quatro linhas.

Os atletas do basquete 
americano Stephen Curry, do 
Golden State Warriors, e Ke-
vin Durant, do Brooklyn Nets, 
ocupam o quinto e o sexto lu-
gar, respectivamente.

Único tenista da lista, Ro-
ger Federer aparece na sé-
tima colocação. Ainda sem 
atuar este ano, a maior parte 
de seu ganho vem de patro-

Mesmo longe do Pal-
meiras desde o fim de 
2016, Gabriel Jesus per-
manece como uma das 
Crias da Academia mais 
querida pelo torcedor. 
Além disso, ele deve ren-
der mais uma boa grana 
ao clube por conta de sua 
possível transferência 
do Manchester City para 
o Arsenal, ambos da In-
glaterra. Pelo valores co-

mentados até aqui, o Ver-
dão deve ficar com algo 
entre R$ 18,9 milhões e 
R$ 22,65 milhões.

Jesus foi vendido ao 
City por 32,75 milhões de 
euros (aproximadamente 
R$ 122 milhões na épo-
ca). Na negociação o Al-
viverde acabou ficando 
com 5% dos direitos eco-
nômicos do atleta, que é 
quantia mais robusta que 

será revertida ao clube 
nessa provável transfe-
rência na janela europeia 
o meio do ano.

Depois da confirmação 
da chegada do norueguês 
Haaland, o City deve ne-
gociar Gabriel Jesus, sen-
do o Arsenal o candidato 
mais forte, podendo pa-
gar uma quantia entre 50 
milhões de euros (R$ 267 
milhões) e 60 milhões de 

Porco pode faturar ‘bolada’ com Gabriel Jesus
Divulgação

Gabriel Jesus deve deixar o 
City e seguir para o Arsenal 

 

euros (R$ 320 milhões), 
segundo publicou o Uol 
nas últimas semanas. A 
tendência é que o negó-
cio saia em breve.

Mesmo com o futuro in-
definido, o brasileiro está 
focado em garantir sua 
vaga na Seleção Brasi-
leira de Futebol, que dis-
putará a Copa do Mundo 
do Catar, em novembro  
deste ano. 

cínios e ações fora das qua-
dras.

O boxeador mexicano Ca-
nelo Alvarez e o jogador de 
futebol americano Tom Bra-
dy ficam em oitavo e nono 
lugar, respectivamente. Por 
fim, o grego Giannis Ante-
tokounmpo, do atual cam-
peão da NBA Milwaukee Bu-
cks, completa o top 10.

Confira os 10 atletas 
mais bem pagos do 

mundo em 2022:

1º - Lionel Messi (PSG), US$ 
130 milhões (R$ 667,86 mi-
lhões)

2º - LeBron James (Los An-
geles Lakers), US$ 121,2 mi-
lhões (R$ 621 milhões)

3º - Cristiano Ronaldo 
(Manchester United), US$ 
115 milhões (R$ 589 milhões)

4º - Neymar (PSG), US$ 95 
milhões (R$ 486 milhões)

5º - Stephen Curry (Golden 
State Warriors), US$ 92,8 
milhões (R$ 475 milhões)

6º - Kevin Durant (Brooklyn 
Nets), US$ 92,1 milhões (R$ 
471 milhões)

7º - Roger Federer (Tênis), 
US$ 90,7 milhões (R$ 464,72 
milhões)

8º - Canelo Alvarez (Boxe), 
US$ 90 milhões (R$ 461 mi-
lhões)

9º - Tom Brady (Tampa Bay 
Buccaneers), US$ 83,9 mi-
lhões (R$ 425 milhões)

10º - Giannis Antetokou-
nmpo (Milwaukee Bucks), 
US$ 80,9 milhões (R$ 409 
milhões)
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No período de 27 a 29 de 
maio, a cidade de Manaus 
será a capital brasileira do 
futevôlei. Durante os três 
dias, o complexo esporti-
vo Nossa Praia Sports, rua 
Constelação de Peixes, Mo-
rada do Sol, Aleixo, na Zona 
Centro-Sul, recebe a primei-
ra edição do Amazon Open 
de Futevôlei. A premiação é 
de R$ 50 mil.

Segundo os organizadores 
do Amazon Open, Ricardo 
Levy e Paulo Victor Xime-
nes, astros da modalidade 
e atletas amadores vão em 
busca da consagração no 
campeonato. O evento será 
disputado em três catego-
rias: Amador, Open e Tor-
neio Amigos do Romário.

“O Amazon Open contará 
com grandes atletas desse 
esporte que está se prepa-

rando para se tornar olím-
pico futuramente. Já temos 
duplas profissionais con-
firmadas, como Hiltinho e 

Frank; Tavinho e Victor Real; 
Bruno Barros e Bruninho; 
e Anderson Águia e Nem. 
Será um show de futevôlei”, 

Competição de futevôlei paga 
premiação de R$ 50 mil 

Divulgação

 

Diretoria sofre pressão de torcedores do Flamengo 
Desempenho e resultados 

ruins em campo, questio-
namentos sobre o departa-
mento de futebol e decisões 
do Conselho Deliberativo: 
este pacote elevou o tom 
das críticas ao Flamengo e, 
desde terça-feira (12), torce-
dores protestaram contra a 
diretoria na Sede da Gávea 
e no Estádio Raulino de Oli-
veira, com xingamentos 
direcionados ao presidente 
Rodolfo Landim e ao VP de 
futebol Marcos Braz. Diante 
deste cenário, a cúpula pre-
feriu ficar em silêncio em 
Volta Redonda.

Procurados pela imprensa 
após o jogo contra o Altos, 
Rodolfo Landim e Marcos 

Braz não se manifestaram. 
Na última semana, com a 
polêmica passagem de Jor-
ge Jesus pelo Rio de Janei-
ro, Braz afirmou que falaria 
após a entrevista do técnico 
ao canal SporTV ir ao ar - 
como aconteceu na segun-
da-feira -, mas o dirigente 
não atendeu os jornalistas 
presentes. A pressão sobre a 
diretoria não é apenas pela 
“sombra do Mister” e a difi-
culdade do time evoluir sob 
o comando de Paulo Sousa, 
mas também pelas decisões 
do Conselho Deliberativo.

Na Gávea, a aprovação da 
limitação do Sócio Off-Rio 
e as rejeições das emendas 
que permitiriam votações 

híbridas nos conselhos e 
proibiria acúmulo de cargo 
no clube de quem for candi-
dato em eleições parlamen-
tares foram vitórias da situ-
ação, que votou quase em 
unanimidade nas propostas. 
Marcos Braz, por exemplo, já 
é vereador no Rio de Janeiro 
e, assim, está apto a candi-
datar-se para a Alerj ou Con-
gresso - possibilidade que o 
dirigente não confirma.

Grupos políticos, candida-
tos à presidências no últi-
mo pleito e um ex-presiden-
te criticaram as decisões do 
Conselho Deliberativo. Fora 
do colégio eleitoral, as crí-
ticas “furaram” a bolha das 
redes sociais.

Presidente e diretor do Fla estão levando pressão da torcida Rubro-Negra 

Divulgação

Amazon Open de Fute-
vôlei agita Manaus com 
premiação de R$ 50 mil

Além das faixas e xin-
gamentos a membros da 
diretoria já citados, o vice-
-presidente de Embaixadas e 
Consulados, Maurício Gomes 
Mattos, tem sido pressiona-

do pelos torcedores de fora 
do Rio de Janeiro. Nesta quin-
ta, a Embaixada de Balneário 
Camboriú se posicionou con-
tra a emenda, e outras estu-
dam seguir o caminho.

adiantou Ricardo Levy.

Inscrições abertas
Para os atletas interessa-

dos em participar, as inscri-
ções estão abertas e podem 
ser feitas por meio do tele-
fone (92) 98222-7649.

O campeonato é uma 
realização da Federação 
Amazonense de Futevôlei 
(FAFV), dirigida por David 
Perrone (presidente) e Fran-
cisco Nelson (vice).

Com esse evento, a fede-
ração volta a movimentar o 
seu calendário, com a pers-
pectiva de novos torneios 
ainda este ano.

Acreditam e investem no 
esporte – O Amazon Open 
de Futevôlei com os seguin-
tes patrocinadores e apoia-
dores: + Investimentos, Info 
Store, Rádio Viva FM 95,7 
MHz, Gatorade, Athleta, Tu-
boaços, Companhia Athle-
tica, Yara e Tixa Comunica-
ção Visual.
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Consumo nos Lares Brasileiros cresce 2,59% no trimestre
O Índice Nacional de Con-

sumo nos Lares Brasileiros 
da ABRAS (Associação Bra-
sileira de Supermercados) 
manteve a tendência de 
crescimento e encerrou o pri-
meiro trimestre com alta de 
2,59%. O dado foi monitorado 
pelo departamento de Econo-
mia e Pesquisa da ABRAS.

A maior variação do con-
sumo do trimestre foi regis-
trada em março, com alta 

 

 

A notícia de que o salário 
mínimo perdeu pela pri-
meira vez o seu poder de 
compra desde a criação do 
Plano Real abalou o cenário 
financeiro nos últimos dias. 
As causas e explicações 
para o acontecimento são 
muitas, entre elas, a pande-
mia de covid-19 que atingiu 
o mundo nos últimos anos, 
a guerra entre Rússia e 
Ucrânia, os auxílios à popu-
lação feitos pelo governo e 
entre outros.

João Beck, economista e 
sócio da BRA, afirma que 
para ele, dois grandes mo-
tivos colaboraram para a 
perda do poder de compra: 
a Lei de correção do salário 
mínimo e o orçamento dos 
últimos anos.

“No início do governo 
Bolsonaro, ainda estava 
em vigor uma Lei que obri-
gava o presidente a corri-
gir o mínimo pela inflação, 
somada ao crescimento 
do PIB. A Lei terminou em 
2019. Desde então, Bolso-
naro só reajustou o mí-
nimo pela inflação, como 
determina a Constituição.”

O orçamento dos dois úl-
timos anos foi bem oneroso 
por conta dos estímulos da 

Pela primeira vez desde o Plano real, 
salário mínimo perde poder de compra
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Inflação mexeu com o poder de compra dos brasileiros e suas aplicações

pandemia, em especial o 
Auxílio Brasil. Os benefici-
ários foram justamente as 
camadas que são beneficia-
das pela lei do salário míni-
mo o que deu margem para 
o reajuste mínimo por lei do 
salário mínimo, conforme 
analisa Beck.

Rafael Marques, CEO da 
Philos Invest, afirma que 
após 2019, as correções do 
salário foram feitas confor-
me a inflação.

“Eles usam o Índice Na-
cional de Preço ao Consu-
midor (INPC) que passou a 
ser utilizado para reajustar 
o salário mínimo porque ele 
mede a variação dos pre-

ços e serviços mais consu-
midos pelas famílias com 
renda entre 1 a 5 salários 
mínimos, diferente do IPCA 
que tem o corte de 1 a 40 sa-
lários”, disse.

Como afeta o consumidor
“A diminuição do poder 

de compra é quando o mes-
mo montante em dinheiro 
compra menos bens da eco-
nomia por conta da alta da 
inflação. Quanto maior a in-
flação, maior terão que ser 
os reajustes para compen-
sar essa corrosão no poder 
de compra”, explica Beck.

Para Jansen Costa, sócio-
-fundador da Fatorial In-

vestimentos, a inflação 
não mexeu apenas com o 
poder de compra dos bra-
sileiros, mas também com 
as suas aplicações.

“Temos uma inflação 
acumulada nos últimos 
doze meses acima da ren-
tabilidade das aplicações 
financeiras. Além da perda 
do nosso poder de compra, 
a gente também teve perda 
das aplicações financeiras. 
Então, por natureza, até 
quem tem dinheiro aplica-
do perdeu dinheiro com a 
não redução, na verdade 
com o não repasse para os 
salários do IPCA e princi-
palmente do IGPM a não 
indexação, a gente foi per-
dendo o espaço no poder 
de compra das pessoas físi-
cas”, aponta Costa.

Para Marques, o salá-
rio mínimo não evoluiu 
como as outras bases 
de comparação.

“Se você for olhar há 5 
anos atrás, o consumidor 
comprava duas cestas bá-
sicas com o preço do salá-
rio mínimo e hoje em dia 
isso não é mais possível. O 
poder de compra do salá-
rio mínimo não evoluiu da 
mesma maneira do que 

outras bases de compara-
ção”, pontua.

Uma quantidade de di-
nheiro menor faz com que 
a economia gire menos, 
atingindo a camada da po-
pulação que menos tem em 
relação aos que mais pos-
suem poder aquisitivo.

Subir o salário mínimo 
seria a melhor opção

“Não é necessariamente 
uma boa ideia subir mui-
to além do ideal, o salário 
mínimo. Fazer isso causa 
uma deterioração das ca-
madas da população que 
ele pretende justamente 
ajudar, causando mais 
inflação e inclusive au-
mentando o desemprego”, 
afirma João Beck.

Ainda segundo o eco-
nomista, no longo pra-
zo, o salário mínimo não 
perde poder de compra, 
já que a inflação sem-
pre será reajustada por 
lei constitucional.

“A repercussão recente é 
por conta da perda temporá-
ria do poder de compra pela 
aceleração recente da infla-
ção que ainda não passou 
por reajuste, que só ocorrerá 
no fim deste ano”, conclui.

Divulgaçãode 6,58% na comparação 
com fevereiro. Em relação 
a março de 2021, a alta é de 
2,41%. Todos os indicadores 
foram deflacionados pelo 
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), medido pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

“O primeiro trimestre foi 
marcado pela busca de lo-
jas que operam com preços 

menores e pela compra de 
abastecimento concentrada 
nas semanas próximas do 
recebimento do salário. Por 
ora, a troca de marca, a subs-
tituição de produtos, a busca 
por embalagens de melhor 
custo-benefício e por marcas 
próprias se mantêm acentu-
adas para compor a cesta 
de abastecimento”, explica o 
vice-presidente Institucional 
da ABRAS, Marcio Milan.

Cesta Abrasmercado
A cesta Abrasmercado 

composta por 35 produtos 
de largo consumo como 
alimentos, bebidas, carnes, 
produtos de limpeza, itens 
de higiene e beleza acumu-
la alta de 5,11% no primeiro 
trimestre deste ano.

O aumento se deve à pres-
são inflacionária puxada pelo 
repasse dos custos de produ-
ção na cadeia de alimentos.

Dado foi monitorado pelo departa-
mento de Economia da ABRAS
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O Conselho de Direitos 
Humanos da Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) aprovou uma re-
solução, na quinta-feira 
(12), em Genebra, para 
iniciar uma investigação 
sobre possíveis crimes 
de guerra pelas tropas 
russas na área de Kiev 
e em outras regiões, um 
movimento que a Rússia 
disse ser um acerto de 
contas político.

Os membros do con-
selho aprovaram - por 
maioria esmagadora (33 
votos a favor e 2 contra) 
- uma resolução para or-
denar uma Comissão de 
Inquérito para investigar 
eventos nas regiões ao 
redor de Kiev e em ou-
tras áreas, como Sumy, 
que foram temporaria-
mente detidas pelas tro-
pas russas.

ONU quer inquérito sobre possíveis 
crimes de guerra russos na Ucrânia

Congresso apresenta proposta de escola mais inclusiva

Divulgação

Divulgação

Investigação sobre possíveis crimes de guerra serão apurados

Eixo Inclusão e Diversidade apresentou os desafios para a inclusão no País

No terceiro dia da Bett Bra-
sil, maior congresso de edu-
cação da América Latina, o 
eixo Inclusão e Diversidade 
apresentou os desafios para 
a inclusão e o respeito às 
diferenças. No painel Edu-
cação para a diversidade na 
prática, Sara York e Alex-
sandro Santos mostraram o 
quanto ainda é necessário a 
escola avançar para que seja 
um espaço de equidade, res-
peitando as diferenças. 

“A cultura que pede para 
escola trabalhar na homo-
geneidade e na padroniza-
ção impede a escola de ser 
um espaço de equidade. É 
na equidade que eu reco-
nheço as diferenças. Pre-
cisamos fazer esse deslo-

camento de padronização 
para uma cultura das dife-
renças e da equidade”, afir-
mou o educador e doutor 
em educação pela Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
Alexsandro Santos. 

O especialista disse que as 
famílias também precisam 
entender as diferenças, com 
práticas contrárias ao racis-
mo e ao machismo, além de 
práticas capacitistas. Santos 
explica que, neste momento, 
há dois caminhos: “As esco-
las precisam desenhar pro-
cessos formativos também 
para as famílias. É preciso ter 
uma trilha de formação com 
o tema da escola inclusiva, 
da escola da equidade, para 
explicar às nossas famílias. 
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Uma parte importante das 
famílias vai se acalmar, vai 
nos apoiar quando fazemos 
esse processo formativo. 
Haverá uma outra parte que 
não quer fazer essa conver-
sa”, lamenta o educador. 

Para ele, três aspectos ain-
da estão frágeis na constru-
ção da escola inclusiva para 
todos os gêneros, as raças, as 
deficiências e as identidades. 
“[O primeiro é] A formação 
do professor. Mas uma for-
mação no campo da didáti-
ca, para ensinar em escolas 
nas quais os estudantes são 
diferentes e as diferenças 
são a potência da escola. O 
segundo ponto é preparar as 
escolas de ponto de vista da 
infraestrutura pedagógica. 

Faltam materiais didáticos, 
faltam ainda recursos para 
que os professores possam 
fazer esse trabalho”, elencou. 

“E o terceiro campo é pen-
sar como é que a gente reor-
ganiza esses espaços educa-
tivos para que eles valorizem 
a diversidade, valorizem as 

“As áreas que estive-
ram sob ocupação rus-
sa no final de fevereiro 
e março experimenta-
ram as mais terríveis 
violações dos direitos 
humanos no continente 
europeu em décadas”, 
disse ao conselho a pri-
meira vice-ministra das 

Relações Exteriores da 
Ucrânia, Emine Dzha-
parova.

Estupro
Ao falar por vídeo, ela 

apresentou um desenho 
que, detalhou, foi feito por 
um menino de 11 anos que 
foi estuprado na frente de 

sua mãe. “Ele realmente 
perdeu a capacidade de fa-
lar depois e a única maneira 
de se comunicar é com li-
nhas pretas”, disse. A agên-
cia de notícias Reuters não 
conseguiu verificar o relato 
de Dzhaparova sobre o que 
aconteceu com o menino. 
Um porta-voz da missão 
diplomática da Rússia não 
respondeu a um pedido de 
comentários sobre o relato.

A Rússia, que negou ter 
cometido abusos no que ela 
chama de “operação militar 
especial” na Ucrânia, deixou 
sua cadeira no conselho - 
sediado em Genebra - vazia 
em protesto.

“Em vez de discutir as 
verdadeiras causas que le-
varam à crise neste país e 
procurar formas de resolvê-
-las, o Ocidente coletivo está 
organizando outra rotina 
política para demonizar a 

Rússia”, destacou o embai-
xador de Moscou na ONU, 
em Genebra, Gennady Gati-
lov, em um comunicado por 
e-mail antes da votação.

Em uma mudança de sua 
posição anterior de absten-
ção sobre a Ucrânia, a China 
votou contra a decisão, ao 
lado da Eritréia.

A Rússia diz que invadiu a 
Ucrânia em 24 de fevereiro 
deste ano para desarmar o 
país e livrá-lo do que o Kre-
mlin chama de nacionalis-
mo anti-russo fomentado 
pelo Ocidente. A Ucrânia e o 
Ocidente dizem que a Rús-
sia lançou uma guerra de 
agressão sem provocação.

A Rússia foi suspensa do 
Conselho de 47 membros 
no mês passado por acusa-
ções de violações na Ucrâ-
nia, embora Moscou diga 
que tenha desistido de par-
ticipar do colegiado.

diferenças de modo que as 
crianças se sintam bem, 
porque ninguém consegue 
aprender numa escola que 
nega a sua identidade”, disse. 
“Então, a gente precisa reor-
ganizar os espaços educati-
vos para que eles sejam am-
bientes inclusivos”, defendeu.
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A arte urbana no estado 
do Amazonas cada ano que 
passa vem alcançando pata-
mares antes nunca imagina-
dos, com as últimas grandes 
produções de murais em via-
dutos e empenas de prédios, 
o movimento artístico ur-
bano na capital amazonen-
se desponta como o maior 
expoente do norte do país e 
vem transformando Manaus 
em uma galeria a céu aberto.

Com a profissionalização 
e incentivos destinados aos 
atores desse segmento, po-
demos afirmar que a arte 
urbana manauara está per-
correndo o caminho correto. 
Filho da Amazônia – Expo-
sição Arte Urbana nasce do 
desejo de reafirmar todas 
essas conquistas que ao 
longo dos últimos 20 anos 
o artista urbano Alessan-
dro Hipz defende em todos 
os seus trabalhos.

Alessandro Hipz, artista 
urbano de graffiti e muralis-
mo, iniciou sua carreira ar-
tística no ano 2001 na cidade 
de Manaus, onde passou a 
integrar o movimento socio-
cultural Hip Hop. Autodidata, 

traz a expressão e o olhar do 
ser que vivencia a Amazônia 
em sua totalidade. 

Suas inspirações nascem 
diretamente da imagem da 
mulher amazônida, na qual 
busca representar de forma 
poética as crenças popu-
lares e vivências dos seres 
ocupantes do território nor-
te brasileiro. Com trabalhos 
realizados em diversas ci-
dades do interior do Amazo-
nas e algumas capitais bra-
sileiras como: Belém, Porto 
Velho, Boa Vista, Recife, Sal-
vador, Belo Horizonte e Rio 
de Janeiro, Alessandro Hipz 
busca difundir a arte urba-
na amazonense para além 
do território amazônico.

Filho da Amazônia
Exposição arte urbana pro-

duzirá dois painéis de médio 
porte, um na capital ama-
zonense e outro no interior 
do estado, na cidade de São 
Gabriel da Cachoeira. Para a 
produção dos painéis o artis-
ta irá fazer uma breve vivên-
cia em cada localidade na 
qual será realizado o traba-
lho, para a partir desse mo-

mento conceber a arte que 
retrata aquele território.

Dessa forma, o projeto 
busca descentralizar a pro-
moção artística no Estado e 
reafirmar o orgulho da iden-
tidade local, pertencimento 
do território e a ancestrali-
dade do povo amazônico. Os 
painéis fortalecerão o turis-
mo cultural de rua, buscando 
incentivar a economia criati-
va nessas comunidades.

No ano de 2021, Alessan-
dro Hipz completou 20 anos 
de carreira artística, porém 
por estarmos atravessando 
uma pandemia de Covid-19 
o artista não pôde realizar 
uma atividade em comemo-
ração ao feito. Agora, no ano 
de 2022, por meio do edital 
de fomento à cultura – Ama-
zonas Criativo da secretaria 
de cultura e economia cria-
tiva do estado do Amazonas 
(SEC) Alessandro irá execu-
tar dois painéis artísticos, 
o primeiro na capital ama-
zonense, na avenida Cons-
tantino Nery, local no qual 
tem grandes memórias afe-
tivas pois marcou o início 
da sua carreira quando ado-

Divulgação

Exposição produzirá dois painéis de médio porte em Manaus e no interior

Ocorre neste sábado (15), 
das 17h às 20h, o encontro 
beneficente Purací-Sauá, 
promovido pela cunhã-po-
ranga do boi-bumbá Ga-
rantido, Isabelle Nogueira.

O evento será realizado 
na praça de alimentação 
do shopping Sumaúma, 
localizada no Piso Japiim, e 
contará com o show espe-
cial do cantor PA Chaves.

De acordo com Laura Pa-
lhares, gerente de Marke-
ting do mall, esta é a 4ª edi-
ção do evento promovido 

por Isabelle Nogueira que, 
além de oferecer entreteni-
mento, tem como objetivo 
ajudar a Liga Feminina de 
Combate ao Câncer.

“Estamos muito felizes 
de mais uma vez receber 
esse evento que leva di-
versão, mas tem também 
um importante lado so-
cial. Nossa parceria com a 
Isabelle Nogueira é antiga 
e temos muita satisfação 
em receber os torcedores 
do boi-bumbá Garantido 
que são sempre muito so-

lidários. Será um sábado 
inesquecível”, pontuou.

Apesar da entrada ser 
gratuita, quem for conferir 
as apresentações poderá 
doar alimentos não pere-
cíveis e, em troca, receber 
uma camisa especial do 
evento, além de partici-
par de sorteios de brindes. 
“Contamos com a solida-
riedade dos nossos fre-
quentadores e temos a cer-
teza de que todos irão se 
divertir ao som de muito 
boi-bumbá”, finaliza Laura.

Cunhã-poranga do Garantido realiza show beneficente

Evento tem como objetivo ajudar a Liga Feminina de Combate ao Câncer
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Artista realiza exposição de arte 
urbana que enfatiza ancestralidade

lescente ao pintar os seus  
primeiros trabalhos. 

O segundo mural será na 
cidade de São Gabriel da Ca-
choeira, buscando descen-
tralizar a produção artística, 
Hipz vai ao interior do estado 
compartilhar parte da sua vi-
vência artística além de pro-
mover uma oficina de graffi-
ti para jovens do município.

Filho da Amazônia dá o 
título à Exposição de arte 

urbana, referência essa por 
ser amazônida e por viven-
ciar parte da sua constru-
ção humana, pelo interior 
do Amazonas entre flores-
tas e rios no meio da tran-
samazônica na companhia 
do seu falecido pai. Essa 
construção o permitiu criar 
laços jamais esquecidos e 
que refletem até hoje em 
sua memória e consequen-
temente em sua obra.
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Você precisa ser notado a 
todo custo, mas não faça isso ao 
ponto de ser instigante. Novas 
amizades estão no horizonte. 
Você está se sentindo cada vez 
mais em boa forma. Tudo que 
você precisa fazer é vencer a 
fadiga que vem se construindo 
e recuperar seus níveis de ener-
gia. Sua tendência a protestar 
vai levá-lo a algumas situações. 

Júpiter o está guiando na di-
reção certa e você terá a inspi-
ração para finalizar as questões 
atuais. Apesar de sua tendência 
a pensar muito, você vai manter 
uma visão equilibrada, tomando 
um pouco de ar fresco. O ar fres-
co é sinônimo de fuga mental. 
Você vai ser capaz de pensar 
mais em você - certifique-se de 
não se negar a oportunidade. 

Este é um bom dia para falar 
francamente. Você não será ca-
paz de suportar mais restrições. 
Seu cérebro sobrecarregado me-
rece e exige descanso e evasão. 
Coma vegetais. Se você tentar 
embelezar as coisas, você corre 
perigo de cair em sua própria 
armadilha. Pense antes de abrir 
a boca. Sua possessividade ou a 
de seu parceiro é ruim.

Você será tentado a assumir 
riscos. No entanto, aí é onde 
você vai ter sorte. Cuide do seu 
sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você deve rever suas 
prioridades em relação ao seu 
estilo de vida. Não faça uma 
tempestade em copo d’água. Se 
você acha que não há nada que 
possa fazer para encontrar uma 
solução, você está enganado. 

Você se sente pronto para cor-
rigir a situação, tirar as conclu-
sões certas e começar de novo. 
Problemas nos rins vão afetar a 
sua saúde, então beber mais lí-
quidos seria uma boa ideia. Você 
precisa se livrar do supérfluo em 
todos os níveis. Você irá corrigir 
algumas situações pouco claras 
e tempestuosas que vieram à 
tona no ano passado. 

Hoje o dia será cheio de lições 
valiosas e você vai seguir o ca-
minho para a maturidade. Você 
esconde seu cansaço admira-
velmente bem, mas vai precisar 
recuperar o sono perdido. O mo-
mento é extremamente favorá-
vel para as transações e você 
terá vantagens concretas em ser 
o primeiro a negociar hoje. Você 
está muito feliz colocando lenha.

Você terá a oportunidade de 
mudança e de manter a sua dis-
tância. Escape sem se sentir cul-
pado. Você precisa ficar sozinho 
na calma completa para recarre-
gar suas baterias. Seus proces-
sos mentais exigem descanso. 
Você não precisa de nenhum in-
centivo para fazer as coisas hoje, 
o seu desejo pela vida vai enchê-
-lo com uma energia intensa.

Você se sente mais confortá-
vel com você mesmo e está cien-
te disso. Não explore a sua aura, 
deixe as coisas seguirem seu 
curso natural. Outras pessoas 
vão tentar freiar a sua vitalidade. 
As pessoas estão pedindo muito 
de você, ou pelo menos é assim 
que você se sente. Você está ex-
perimentando uma nova sensa-
ção de autoconfiança. 

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 profunda-
mente, isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma que você 
precisa para as mudanças que 
está fazendo. Você não terá di-
ficuldade em inspirar os outros.

De repente você se sente toma-
do por uma sensação de liberda-
de. Evite tomar grandes decisões 
de hoje. Você tem uma sensação 
de serenidade e calma, o que lhe 
permitirá recarregar as baterias. 
Você precisa disso. Barreiras se 
formarão hoje. Você vai se sentir 
mais feliz passando tempo com 
as pessoas próximas a você. Suas 
ideias são diferentes.

Sua bondade lhe trará sorte, 
você se sente útil e o favor será 
devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito po-
sitivas, o que lhe trará o ânimo 
que você sentia que faltava. Seus 
pensamentos estão ficando mais 
profundos. É hora de se concen-
trar e fazer o que realmente im-
porta. Se você está passando por 
uma crise romântica.

O bom humor vai estar em 
todos os lugares e você vai ser 
mais compreensivo com as pes-
soas que o rodeiam. Descanse 
um pouco, você não está segu-
rando bem as coisas. Tenha cui-
dado com cãibras musculares e 
movimentos falsos. Os esforços 
que fizer hoje serão recompen-
sados com sucesso. Sua disposi-
ção alegre é contagiante.
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Passado o turbilhão da 

final do “BBB 22”, Arthur 
Aguiar agora descansa em 
família, longe das redes so-
ciais, nas praias do Recife. 
Ao lado de Maíra Cardi e do 
empresário Pedro Mota, ele 
tenta traçar sua trajetória 
após vencer o reality e em-
bolsar R$ 1,5 milhão. Tenta. 
Porque grande parte do que 
fará daqui para frente já foi 
planejado por sua mulher, 
a quem antes de entrar na 
casa deu uma procuração 
com amplos poderes, poden-
do decidir tudo por ele.

Algo que chocou alguns 
amigos próximos do ator/
cantor. “Ele colocou a vida 
dele inteira nas mãos da Ma-
íra. Enquanto o Arthur este-
ve na casa, ela encabeçou 
tudo, deixando até a família 
dele de longe”, conta uma 
pessoa próxima ao casal.

Quando saiu, ele soube 
que toda sua equipe havia 
sido demitida por ela. Foi 
um susto. Amenizado com 
uma festa reunindo os no-
vos funcionários (os que 
restaram), futuros parceiros 
musicais e até a mãe de Ar-

Antes do ‘BBB 22’, Arthur Aguiar foi 
rejeitado por cantores e estava falido 
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Arthur Aguiar agora descansa em família, longe das redes sociais

14 TV e Novelas 

Receitas

IngredIenteS
100 g de frango 

desfiado pré-co-
zido

1/2 cebola peque-
na picada

1/2 tomate picado
1 cenoura peque-

na ralada
1/2 lata de milho 

verde

thur, Katia Queiroga, que já 
não falava mais com Maíra 
Cardi desde a separação do 
filho e da roupa suja que a 
coach lavou em público.

Foi justamente por toda 
essa exposição que muitos 
cantores ficaram ressabia-
dos em fazer parceria com 
Arthur. Afinal, o moço que 
virou inimigo número um 
do país por ter traído a mu-
lher 16 vezes e era aponta-
do como abusivo por ela, 
poderia queimar o filme 
de qualquer um que se as-
sociasse à imagem estur-
ricada dele. Matheus Fer-
nandes, com quem Arthur 
lançou “Fora da casinha” 
ainda dentro do “BBB 22”, 
demorou a topar o feat.

No canal oficial de Arthur 
no YouTube a música ainda 
não bateu 1 milhão de visu-
alizações. No Spotify, não fi-
gura nem entre as 200 virais 
do Brasil. Antes de ser con-
vidado para o reality, Arthur 
raspou as economias que ti-
nha para investir nas grava-
ções de músicas e clipes.

Saiu com o prêmio no bol-
so, mas já comprometido 

Sanduíche natural de frango bem temperado
salsinha e cebolinha a 

gosto
sal a gosto
maionese light a gosto
pão de forma

Modo de preparo
Refogue o frango 

desfiado com azeite, 
alho e cebola em uma 
panela. Misture a cebo-

para pagar a quem devia, 
já que estava sem dinhei-
ro no banco. “Praticamente 
falido. Mais do que nunca 
ele precisava ganhar o pro-
grama. Esse R$ 1,5 milhão 
estava destinado antes 
mesmo de Arthur saber 
que seria dele”, entrega um 
amigo do ex-BBB, que tem 
mais músicas para lançar 
no projeto de seu EP.

Longe das redes sociais
Arthur Aguiar surpre-

endeu seus seguidores ao 
comunicar a decisão de se 
afastar por um período das 
redes sociais. Ao contrário 
dos ex-BBBs, que investem 
pesado para impulsionar 
seus perfis assim que dei-
xam o reality, o campeão 
do “Big Brother Brasil 22” 
optou pela pausa.

“Vou ficar uns dias off. 
Não tem outra maneira 
de eu começar esse post a 
não ser agradecendo mui-
to a cada um de vocês que 
torceram imensamente por 
mim durante todo o progra-
ma. O que vocês fizeram foi 
surreal, eu nunca vou es-

quecer”, afirmou.
“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”, acrescentou.

Arthur Aguiar explicou 
seus motivos. “Só que eu 
preciso de uns dias off de 
tudo para esvaziar a minha 
cabeça, recarregar as ener-
gias 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”, comentou.

“Tem tanta coisa legal vin-
do por aí que eu não sei nem 
por onde começar, mas na 
minha volta eu conto para 
vocês!”, prometeu o artista, 
que faturou cinco vezes va-
lor do prêmio do reality.

la e o tomate picados, 
a cenoura ralada, o 
milho, a salsa, a cebo-
linha e o sal. Adicione 
maionese até a obter a 
consistência desejada 
do recheio. Cremosa 
ou mais consistente, 
como você preferir. Co-
loque o recheio entre 2 
fatias de pão de forma.
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Lyna Perez é uma modelo da zona sul de Mia-
mi que praticamente só vive de biquíni. Peças de 
roupa longa e folgada são duas coisas das quais 
Lyna Perez não gosta. Lyna Perez encanta e en-
louquece qualquer ser humano obcecado por 
uma deusa de mulher.
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Manaus, Sexta-feira,
13 de maio de 2022

A Secretaria de Estado 
de Saúde do Amazonas 
(SES-AM) e a Fundação 
de Vigilância em Saúde – 
Dra. Rosemary Costa Pin-
to (FVS-RCP) emitiram, na 
quinta-feira (12), um Comu-
nicado de Risco, notificando 
dois casos de Covid-19 pela 
subvariante BA.2 da ômi-
crom, do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2), em Manaus.

O alerta, realizado por 
meio do Centro de Infor-
mações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde do 
Amazonas (CIEVS-AM), 
que também notificou o 
CIEVS nacional, e está pu-
blicado no site da FVS-RCP, 
disponível em: https://bit.
ly/3w6Jpks

Trata-se de um homem e 
uma mulher, na faixa etária 
de 40 a 49 anos, da mesma 
família e residentes em Ma-
naus, que foram atendidos 
em serviço de saúde, no dia 
13 de abril, na capital. O ho-
mem buscou atendimento 
médico, apresentando sin-
tomas gripais, acompanha-
do da mulher.

 Os dois foram submeti-
dos a teste de detecção da 

Covid-19, do tipo antígeno e 
à coleta de amostra nasofa-
ríngea para processamento 
de RT-PCR e, em seguida, 
submetidas a sequencia-
mento genômico, no La-
boratório Central de Saúde 
Pública do Amazonas (La-
cen-AM).

 O homem e a mulher re-
ceberam diagnóstico positi-
vo para o novo coronavírus 
e foram orientados a per-
manecerem em isolamento.

“Já faz um mês do diag-
nóstico da subvariante aqui 
no Amazonas e não regis-
tramos impacto no número 

Amazonas identifica dois casos 
de subvariante da Ômicron
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Subvariante foi confirmada pela FVS em duas pessoas de Manaus

de casos de Covid-19 no Es-
tado. Quero ressaltar que a 
única arma que temos con-
tra essa doença, contra to-
das as variantes, continua 
sendo a vacinação. Portan-
to, atualizem seu esquema 
vacinal”, afirma o secre-
tário de estado de Saúde,  
Anoar Samad.

A diretora-presidente da 
FVS-RCP, Tatyana Amo-
rim, alerta que os dois ca-
sos identificados não evo-
luíram para internação. “A 
subvariante BA.2 não está 
associada a casos graves 
em decorrência do avan-
ço da vacinação. Por isso 
que sempre enfatizamos 
a importância das pesso-
as atualizarem o esquema 
vacinal contra a Covid-19”, 
reitera.

Conforme comunicado de 
risco, tanto o homem como 
a mulher, identificados com 
a sublinhagem BA.2, apre-
sentaram sintomas leves e 
estão vacinados com três 
doses de imunizantes con-
tra Covid-19. 

 A coordenadora do Centro 
de Informações Estratégi-
cas de Vigilância em Saúde 

do Amazonas (CIEVS-AM), 
vinculado à FVS-RCP, Josie-
len Amorim, destaca que, 
diante da identificação dos 
dois casos da subvarian-
te BA.2, os municípios são 
orientados sobre a neces-
sidade de intensificar a vi-
gilância epidemiológica da 
Covid-19, mantendo, inclu-
sive, a testagem de pessoas 
sintomáticas.

 “É preciso que as prefei-
turas atuem na ampliação 
da cobertura vacinal com 
esquema atualizado contra 
a Covid-19 e a população 
contribua com reforço às 
medidas não farmacológi-
cas contra a infecção: eti-
queta respiratória, lavagem 
das mãos e uso de álcool 
em gel”, destaca Josielen.

 
Referência
A FVS-RCP é responsável 

pela Vigilância em Saúde 
do Amazonas. A instituição 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, na 
avenida Torquato Tapajós, 
4.010, Colônia Santo Antô-
nio, Manaus. O contato tele-
fônico da FVS-RCP é o (92) 
3182-8510.

 

 

Concurso nº 5662 - 11/05/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 048274 R$ 500.000,00
2º 044864 R$ 27.000,00
3º 020706 R$ 24.000,00
4º 069668 R$ 19.000,00
5º 079933 R$ 18.329,00

Concurso n. 2365 - 12/05/2022

09         29       30         31           32       44

05 24 30 45 48 50

 02         03         04         

05         08         10         11          12          13         14          18         19         22        24         25

Concurso n. 2519 - 12/05/2022

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

24          35          43           59          61          68          74

Concurso n. 5851 - 12/05/2022

Concurso n. 1782 - 12/05/2022

05         27         56         59         71


