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2 Política  Manaus, Quinta-feira,
5 de maio de 2022

 Rebeca Vilhena

O deputado federal Silas 
Câmara (Republicanos) 
convidou o presidente Jair 
Messias Bolsonaro (PL) a 
participar da 28º edição 
da Marcha para Jesus, que 
acontecerá no próximo dia 
28, em Manaus. O chama-
mento foi realizado junto 
ao pastor Valdiberto Ro-
cha, presidente da Ordem 
dos Ministros Evangélicos 
do Amazonas (Omeam). 

“Na oportunidade, o pas-
tor Valdiberto entregou a 
blusa oficial da marcha ao 
presidente Jair Bolsonaro 
e, ao mesmo tempo, o con-
vidou para estar conos-
co no evento. Agradeço a 
oportunidade de represen-
tar a FPE neste evento, na 
pessoa do presidente Sós-
tenes Cavalcante. Vamos 
juntos marchar para o 
nosso Rei”, declarou Silas 

em suas redes sociais.
O presidente e a primeira-

-dama, Michelle Bolsonaro, 
também receberam cami-
sas do evento, entretanto 
não confirmaram a parti-
cipação. Apesar de não ter 
feito nenhuma visita na 
capital Amazonense, em 

março deste ano, Bolsona-
ro participou de um culto 
em um evento evangélico, 
através de videochamada.

Bolsonaro apareceu bas-
tante sorridente e exibiu 
a filha, Laura, que foi bas-
tante elogiada pelo pastor 
que conduzia o culto.

“Não é uma luta entre direi-
ta e esquerda, mas será uma 
luta do bem contra o mal e o 
bem vencerá”, declarou Bol-
sonaro aos fiéis. Ele também 
defendeu o cristianismo e a 
família, além da educação de 
crianças em salas de aula du-
rante o discurso.

Silas Câmara convida Bolsonaro 
para evento evangélico em Manaus
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Marcha Para Jesus no AM ocorrerá no dia 28 de maio, com o tema: “Sem Mim Nada Podereis Fazer”

DE OLHO 
NO PODER

CURTIR     

NÃO CURTIR   

  
A banalização da violên-

cia em Manaus. Um crime 
supostamente cometido 
por ciúmes tirou a vida de 
um jovem. Erick da Silva 
Gomes foi assassinado na 
tarde de quarta-feira (4) a 
golpes de faca, por volta das 
16h, na rua 8 do conjunto 
Vila Marinho bairro Com-
pensa na Zona Oeste de 
Manaus. Segundo informa-
ções do pai vítima, que não 
se identificou, o assassina-
do aconteceu por ciúmes 
da sua companheira.

O desenvolvimento da ca-
pital por meio do programa 
“Asfalta Manaus” da Pre-
feitura em parceria com o 
governo. Os moradores já 
enxergam as melhorias que 
o programa trouxe. Mora-
dora do bairro Alvorada, na 
zona centro-oeste, há mais 
de 20 anos, Raissa Almeida, 
33, fez questão de acompa-
nhar o início dos trabalhos 
do programa. A localidade 
é uma das mais de 10 mil 
ruas que serão recuperadas.

A bancada do Amazo-
nas no Congresso, acom-
panhada do governador 
Wilson Lima, reuniu-se 
com o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
ministro Luiz Fux, na noi-
te de quarta-feira (4), para 
apresentar a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI) contra os decretos 
do Governo Bolsonaro que 
prejudicam diretamente a 
Zona Franca de Manaus. 
Wilson Lima salientou 
que uma peça consistente 
acerca das ações contra 
as medidas que causam 
impacto na Zona Franca 
de Manaus foi entregue ao 
Ministro a fim de sensibili-
zá-lo. “Primeiramente esta-
mos pedindo uma liminar 
para que este decreto não 
entre em vigor.”

 

Projeto propõe converter milhas 
do poder público em passagens 

Em busca da valorização 
de atletas manauaras, o ve-
reador Rodrigo Guedes (Re-
publicanos) propôs o Projeto 
de Lei 116 /2022 que busca 
converter milhas e outros 
benefícios provenientes de 
passagens aéreas adquiri-
das com recursos públicos 
para atletas e paratletas de 
Manaus. O PL foi deliberado 
pelos vereadores na quarta-
-feira (4). 

A proposta estabelece que 
os poderes Legislativo e Exe-
cutivo deverão converter em 
milhas ou outros benefícios 
oferecidos por companhias 
aéreas, relacionados a passa-
gens aéreas adquiridas com 

recursos públicos para servi-
dores em atividades oficiais. 
As milhas serão aplicadas 
em passagens aéreas a se-
rem usadas por atletas e pa-
ratletas da capital.

De acordo com o projeto, 
terão direito ao benefício os 
atletas ou paratletas que re-
presentem município e este-
jam devidamente cadastra-
dos em suas agremiações, 
federações ou confederações 
esportivas e necessitam rea-
lizar viagens para participar 
de competições esportivas 
oficiais estaduais, nacionais 
ou internacionais promovi-
das pelas federações ou con-
federações esportivas. O au-

xílio também contempla os 
técnicos dos atletas e para-
tletas, no entanto, a proposta 
não se estende a qualquer di-
rigente das agremiações es-
portivas, independentemente 
da finalidade.

Para Guedes, a proposta 
busca auxiliar atletas ama-
zonenses que não conse-
guem apoio para viajar e 
acabam perdendo oportuni-
dades de disputar campeo-
natos fora do município, re-
presentar a cidade e crescer.

“Os atletas enfrentam uma 
triste realidade na nossa ci-
dade, pois muitos precisam 
fazer vaquinhas e pedir di-
nheiro nos semáforos para 
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PL do vereador Rodrigo Guedes 
busca a valorização de atletas

custear as passagens aére-
as. Então, a cada passagem 
comprada pelo poder público 
as milhas seriam direciona-
das a um banco de milhas 
disponíveis para os atletas.”
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Manaus, Quinta-feira,
5 de maio de 2022

O governador Wilson Lima 
anunciou, na quarta-feira 
(4), que a Unidade Gestora de 
Projetos Especiais (UGPE) do 
Governo do Amazonas ob-
teve o sinal verde do Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID) para abrir 
a Licitação Pública Interna-
cional (LPI) da maior obra 
de intervenção do Programa 
Social e Ambiental de Ma-
naus e Interior (Prosamin+).

 O aviso de LPI da Obra 1 do 
Prosamin+ foi publicado na 
edição do Diário Oficial do 
Estado (DOE) de terça-feira 
(3). A licitação terá como fi-
nalidade a contratação de 
empresa para execução de 
obras e serviços de enge-
nharia, compreendendo a 
recuperação ambiental, ur-
banística e habitacional nas 
áreas de intervenção direta 
do Prosamin+ no Igarapé do 
Quarenta, no trecho entre 
a rua Alberto Carreira, no 
bairro Japiim, e a comuni-
dade da Sharp, no bairro Ar-
mando Mendes, Zona Leste.

 “Estamos dando mais 
um grande passo para le-

Wilson anuncia abertura de 
licitação para obra do Prosamin+
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Prosamim+ vai contemplar os bairros do Japiim e comunidade da Sharp, no Armando Mendes, na ZL 

var, de forma inédita, o Pro-
samin para a zona leste de 
Manaus, resgatando uma 
dívida histórica, levando 
dignidade para comunida-
de da Sharp, que sofre com 
alagações há 25 anos. Va-
mos beneficiar 60 mil pes-
soas, além de toda uma in-
tervenção urbana. Essa é a 
maior obra dessa etapa do 
programa, com aproxima-
damente R$ 404 milhões 
em investimentos“, desta-
cou o governador.

 O coordenador executivo 
da UGPE, engenheiro civil 
Marcellus Campêlo, explicou 
que a licitação internacional 
é uma premissa estabelecida 
pelo BID, de que o processo 
estará aberto a todos os li-
citantes de países elegíveis 
pelo Banco e se baseia na 
magnitude e complexidade 
da obra, que terá mais de 3,1 
milhões de metros quadra-
dos de intervenção.

 
Edital e propostas
A documentação comple-

ta relativa à licitação pode 
ser inspecionada e adquiri-

da em meio digital (CD-ROM) 
na rua Jonathas Pedrosa, 
659, Centro, CEP 69020-255, 
Manaus-Amazonas, Brasil; 
ou por correio eletrônico, 
pelo e-mail subcomissao@
prosamim.am.gov.br, por 
qualquer concorrente elegí-
vel, mediante recolhimento 
de uma taxa não reembolsá-
vel de R$ 50.

O método de pagamento 
será via documento de arre-
cadação obtido no site da Se-
cretaria de Estado de Fazenda 
do Amazonas (Sefaz-AM), no 
endereço www.sefaz.am.gov.
br, no código do tributo 4441 – 
Vendas de Editais, a ser reco-
lhido em uma das agências 
da rede bancária credencia-
das pela Sefaz. Informações 
adicionais podem ser obtidas 
pelo (92) 3878-7222 e pelo e-
-mail subcomissao@prosa-
mim.am.gov.br.

As propostas deverão ser 
entregues no mesmo ende-
reço, até as 10h do dia 21 de ju-
nho de 2022, acompanhadas 
de uma Garantia de Propos-
ta no valor de R$ 8.069.426, 
ou o equivalente em moeda 

livremente conversível, e se-
rão abertas imediatamente 
após na presença dos inte-
ressados que desejarem as-
sistir à cerimônia de abertura 
das submissões.

 
Prosamin+ na Zona Leste
Esta é a primeira vez que o 

Prosamin+ vai para a comu-
nidade da Sharp.

A obra 1 terá sete quadras 
habitacionais com 105 blo-
cos, totalizando 616 aparta-
mentos, três praças e dois 
parques urbanos, com ciclo-

vias, passeios públicos, entre 
outros equipamentos. Terá 
ainda obras de urbanização 
e saneamento, incluindo 33 
quilômetros de rede de es-
goto, cinco elevatórias, três 
reservatórios de água e oito 
quilômetros de rede de distri-
buição de água potável.

 
Outras etapas
A UGPE já realizou as lici-

tações das obras 2, 3 e 4 do 
novo Prosamin+. A obra 2 
compreende o trecho situa-
do na zona sul, com início na 
alça de retorno da Manaus 
2000, até a rua Alberto Car-
reira, no Japiim. Nessa etapa, 
que aguarda ordem de ser-
viço, a UGPE trabalhará a re-
cuperação ambiental de área 
de preservação permanente 
com a criação do corredor 
verde e a urbanização dos lo-
cais degradados.

Já as etapas 3 e 4 consis-
tem na construção de duas 
quadras habitacionais, uma 
delas na avenida Lourenço 
da Silva Braga, próximo ao 
Residencial Cachoeirinha, 
zona sul, que terá 72 apar-
tamentos. A outra quadra, 
com 32 unidades, será er-
guida na avenida General 
Rodrigo Otávio, no bairro 
Japiim, zona sul.
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Suyanne Lima 

Manauaras formaram 
filas, na manhã des-
ta quarta-feira (4), para 
receberem atendimen-
to no Tribunal Regional 
Eleitoral do Amazonas 
(TRE-AM). Na quarta-
-feira (4) foi o último dia 
para regularizar o título 
de eleitor.

Segundo Wesley 
Aguiar, secretário de 
gestão de pessoas, todos 
os serviços oferecidos 
presencialmente tam-
bém são ofertados pelo 
Título Net. A dica ao 
eleitor pela grande de-
manda é tentar fazer o 
serviço de forma virtual.

“Se não conseguir 
ou se for excluído di-
gitalmente venha até 

Fila ‘gigantesca’ no último dia 
para regularizar título de eleitor
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Amazonenses formam filas no último dia para regularizar título de eleitor
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o Fórum Eleitoral ane-
xo ao tribunal de 8h às 
17h e também temos o 
Centro de Convenções 
Vasco Vasques, onde 
vários guichês de aten-
dimentos estão sen-
do disponibilizados e é 
um ambiente amplo. Os 
principais serviços pro-
curados é a transferên-
cia de domicílio eleito-
ral e o alistamento em 
primeira via. As pesso-
as que precisam de se-
gunda via não precisam 
comparecer agora ao 
tribunal e quem é eleitor 
e tem pendência de bio-
metria, não precisa vir 
pois votará normalmen-
te em outubro”, explicou 
Aguiar.

Para verificar e resol-
ver pendências relati-

 

Convocação de aprovados em PSS da Prefeitura de Manaus
Divulgação

Aprovados em PSS de assistênte de alfabetização são convocados

 

 

A Prefeitura de Manaus 
convocou 59 candidatos 
do cadastro reserva apro-
vados no Processo Seleti-
vo Simplificado (PSS) para 
desempenharem a função 
de assistente voluntário 
de alfabetização do pro-
grama Tempo de Apren-
der. A ação ocorre nas sete 
Divisões Distritais Zonais 
(DDZs) da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Se-
med). Esta é a segunda 
convocação dos aprova-
dos, que foi publicada na 
edição nº 5.334, do Diá-
rio Oficial do Município 
(DOM), da terça-feira (3).

Os candidatos devem 
comparecer nos ende-

reços relacionados no 
anexo III do edital n° 
001/2022 Semed, confor-
me a DDZ escolhida no 
ato da inscrição, entre os 
dias 5 (quinta-feira) e 6/5 
(sexta-feira), no horário 
de 8h às 12h e de 13h às 
17h, para a entrega da do-
cumentação exigida no 
edital. O PSS tem valida-
de de um ano, com dura-
ção de oito meses. O pro-
grama tem o objetivo de 
fortalecer o processo de 
alfabetização de alunos 
do 1° e 2° ano do ensino 
fundamental.

A iniciativa é coordena-
da pela Divisão de Apoio 
à Gestão Escolar (Dage) 

e de acordo com a chefe 
do departamento, Hul-
da Soares, o programa 
segue as orientações do 
prefeito David Almeida e 
da secretária municipal 
de Educação, Dulce Al-
meida, em desenvolver 
as práticas educacionais 
voltadas à alfabetização.

“Este edital de con-
vocação dos assisten-
tes voluntários reflete o 
olhar do prefeito David 
Almeida e da secretária 
Dulce Almeida, que bus-
cam melhorar o índice da 
qualidade de ensino da 
Semed e o de alfabetiza-
ção dos nossos alunos”, 
afirmou Hulda.

vas ao título, o eleitor 
deverá ter em mãos do-
cumentos como cadas-
tro de pessoa física. Em 
alguns casos é necessá-
rio tirar fotos de rosto e 
de documentos, entre 
eles RG e comprovan-
te de residência, para 
solicitar determinados 
procedimentos. Todas 
as informações estão 
disponíveis no portal da 
Justiça Eleitoral.

O prazo limite para 
emitir ou modificar in-
formações relativas 
ao título de eleitor é 
decorrente da Lei das 
Eleições, que prevê o fe-
chamento do cadastro 
eleitoral 150 dias antes 
do pleito. Neste ano, a 
data do fechamento é 5 
de maio.



 

Manaus, Quinta-feira,
5 de maio de 2022

A edição nº 5.334, do 
Diário Oficial do Municí-
pio (DOM), de terça-feira 
(3), traz publicada a Lei 
nº 2.876, que cria 3,5 mil 
novos cargos de profes-
sores de nível superior, na 
rede municipal de ensino, 
da Prefeitura de Manaus.  
Com a nova legislação, o 
número de cargos de pro-
fessores de nível superior, 
na Secretaria Municipal de 
Educação (Semed), sobe de 
8 mil para 11,5 mil.

“Estamos trabalhando 
fortemente para que Ma-
naus tenha uma educação 
cada vez melhor e isso in-
clui ter bons professores, 
nas salas de aula. Com essa 
lei, vamos conseguir cha-
mar as pessoas do cadas-
tro reserva do concurso de 
2018 e também realizar um 
novo certame. Com isso, 
vamos gerar novos empre-
gos, girar a economia da 

Prefeitura cria 3,5 mil 
cargos de professor 
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Número de cargos de professores de nível superior sobe para 11,5 mil

Ci

nossa cidade e manter as 
nossas crianças na escola, 
aprendendo com ótimos 
profissionais”, destaca o 
prefeito David Almeida

Conforme a secretária 
da Semed, Dulce Almeida, 
as novas vagas estão sen-

do disponibilizadas com 
foco na necessidade de 
transformar a educação 
da rede municipal de ensi-
no de Manaus, na melhor 
do país.

“Com a criação desses 
novos cargos vamos su-

prir as necessidades da 
Semed e, assim, estamos 
cada vez mais buscando a 
excelência no ensino e ca-
minhando para transfor-
mar a educação básica na 
melhor do país, cumprin-
do dessa maneira, o plano 
de gestão do prefeito Da-
vid Almeida”, pontua.

O subsecretário de Ad-
ministração e Finanças 
da Semed, Lourival Praia, 
salienta que ao sancionar 
essa lei, o prefeito David 
Almeida reforça o trabalho 
realizado para qualificar o 
quadro da educação mu-
nicipal. “Com essas vagas, 
nós vamos poder chamar 
os professores do cadas-
tro de reserva, de acordo 
com a nossa necessidade, 
e também vamos nos pre-
parar para o próximo con-
curso público para profes-
sor da rede municipal de 
ensino”, salienta.

Cidade  5Polícia  Cidade  

David Almeida entrega veículos para rede de ensino 
Garantindo melhorias 

nos transportes escolares e 
mais incentivo à fiscaliza-
ção e coordenação do traba-
lho educacional da capital, 
o prefeito de Manaus, David 
Almeida, realizou na quar-
ta-feira (4), na Subsecretaria 
de Infraestrutura e Logísti-
ca, localizada no bairro de 
Flores, zona Centro-Sul da 
capital, a entrega de seis 
novas picapes e oito micro-
-ônibus adaptados para uni-
dades da Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed).

Na ocasião, o prefeito re-
afirmou o compromisso de 
transformar a educação de 
Manaus na melhor do Bra-

sil. “Manaus tem a frota de 
ônibus mais nova do trans-
porte escolar, aqui são ôni-
bus adaptados para os nos-
sos alunos especiais, ônibus 
com ar-condicionado, um 
conforto incrível, com plata-
formas, todas elas em per-
feito estado de uso, isso vai 
dar uma qualidade melhor 
para os alunos, e os pais 
vão ter uma tranquilidade 
maior de poder transportar 
os seus filhos. Também es-
tamos entregando pick-ups 
e carros para as Divisões 
Distritais Zonais (DDZs), 
para melhorar no auxílio do 
trabalho de fiscalização, de 
coordenação, da educação, 

daquilo que é o nosso desa-
fio, que é tornar a educação 
de Manaus, na melhor edu-
cação básica do Brasil. Sei 
que todos aqui são capazes”, 
disse Almeida.

Os veículos pick-ups serão 
direcionados às DDZs da Se-
med para atender o trabalho 
e demandas de locomoção, 
visando a melhorias das 
atividades técnicas. Dessa 
forma, os diretores terão au-
tonomia para chegar aos lo-
cais de maior necessidade, 
nas escolas mais distantes, 
levando ações administrati-
vas, de infraestrutura e pe-
dagógicas

Já os ônibus adaptados 

passam a beneficiar estu-
dantes inclusos do Comple-
xo Municipal de Educação 
Especial (CMEE) André Vidal 
de Araújo, Vila Amazonas, 
zona Centro-Sul, garantin-
do um transporte escolar de 

qualidade, com plataformas 
e uma infraestrutura ade-
quada para atender alunos 
cadeirantes ou com dificul-
dade de mobilidade, possibi-
litando a melhoria no aces-
so dos estudantes.
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Prefeito reafirmou o compromisso de transformar a educação 

Hemoam 
implanta ‘DNA 
da Malária’

A Fundação Hospitalar 
de Hematologia e Hemote-
rapia do Amazonas (Hemo-
am) se prepara para fazer 
testes de biologia molecu-
lar para detecção da malá-
ria em candidatos à doação 
de sangue. A previsão é que 
o projeto, inédito no país, 
inicie até o mês de junho. 
O Hemoam será o primeiro 
hemocentro do país a fazer 
pesquisa do DNA do causa-
dor desta doença, no san-
gue dos doadores.

O projeto vai integrar a 
Rede NAT (Teste do Áci-
do Nucleico), que já existe 
para a detecção precoce de 
vírus como o HIV, Hepatite 
C e Hepatite B, garantindo 
maior segurança aos pro-
dutos hemoterápicos pro-
duzidos no Estado. A Rede 
NAT é composta por 14 pla-
taformas em todo o país e o 
Hemoam é o único Hemo-
centro responsável pelos 
testes dos Hemocentros da 
Amazônia Ocidental.
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Morto com facadas e 
tiros em frente de casa

Divulgação

Carlos Araújo foi morto com tiros e facadas em frente a casa dele, localizada no bairro Compensa

 

 
 

 

Luana Lima 

Um homem identificado 
como Carlos Araújo Noguei-
ra, de 31 anos, foi assassinado 
a tiros e a golpes de faca na 
porta da própria casa, na ma-
drugada da quarta-feira (4), 
na avenida Coronel Cyrillo 
Neves, no bairro Compensa, 
na Zona Oeste da capital.

De acordo com informa-
ções repassadas à polícia, o 
crime ocorreu por volta das 
4h, quando quatro homens, 
não identificados, bateram 
na porta da casa da vítima. 
Ao abrir a porta, Carlos foi 
atingido por vários tiros, 
além de uma facada. Após 
a ação criminosa, os autores 
fugiram do local.

A polícia isolou a área 
e acionou os órgãos com-
petentes para as investi-
gações. De acordo com os 
agentes do Departamento 
de Polícia Técnico Científi-
co (DPTC), o homem foi al-

Um jovem identificado como 
Adrian Vitor da Silva, de 18 
anos, foi assassinado a tiros na 
madrugada da quarta-feira (4), 
na rua Primeiro de Setembro, 
no bairro Petrópolis, na Zona 
Sul da capital amazonense

De acordo com informações 
repassadas à polícia, morado-
res do local apenas ouviram 
os tiros, ninguém viu quem 
foram os autores dos disparos. 
Ao avistarem o corpo do jo-
vem, populares acionaram as 
autoridades.

O Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu) es-
teve no local e apenas cons-
tatou a morte da vítima. De 
acordo com a perícia, ele foi 
atingido com sete disparos de 
arma de fogo, dois tiros na ca-
beça, um tiro nas nádegas, um 
tiro na coxa direita, um tiro no 
braço direito, um no peito e 
um nas costas.

O Instituto Médico Legal 
(IML) foi acionado para reali-
zar a remoção do corpo da víti-
ma. A Delegacia Especializada 
em Homicídios e Sequestros 
(DEHS) investiga o crime.

Mais um executado 
no bairro Petrópolis 

 

 
vejado com tiros na região 
do braço, peito e perna.

Embora não se tenha in-
formações sobre os autores, 
bem como a motivação do 
crime, devido às caracterís-
ticas, a polícia não descarta 
que a morte esteja relacio-
nada ao acerto de contas por 

tráfico de drogas.
O Instituto Médico Legal 

(IML) realizou a remoção 
do corpo da vítima. O caso 
é investigado pela Polícia 
Civil (PC).

Outro homicídio
Moradores do bairro Com-

pensa, Zona Oeste de Ma-
naus foram surpreendidos 
com mais uma execução 
por envolvimento com o 
tráfico de drogas na tarde 
da terça-feira (3).

Desta vez, a vítima foi 
um homem, até o momen-
to não identificado, mor-

to com tiros na cabeça no 
beco Monte Alegre, locali-
zado na rua Natal.

A área é considerada li-
nha vermelha por causa do 
domínio de facções ligadas 
ao tráfico drogas de nin-
guém quis testemunhar so-
bre o caso, depois que a 8ª 
Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom) foi acio-
nada para isolar o local.

Não foram encontrados 
documentos com o homem, 
apenas uma mochila, com 
roupas.

Testemunhas informaram 
aos policiais militares que 
a vítima estava transitando 
pelo beco, quando surpreen-
dido por uma dupla. Os cri-
minosos efeturam os dispa-
ros e fugiram, em seguida.

Mesmo assim, a polícia 
acredita que o homem, apa-
rentando ter entre 25 e 30 
anos, seja mais uma víti-
ma de execução do tráfico. 
“Quando chegamos, consta-
tamos o fato, não foi encon-
trada a identificação e os po-
pulares afirma que ele não 
pertence a essa localidade. 
Possivelmente, vítima des-
sa guerra entre facções. Na 
mochila tinha apenas uma 
bermuda”, afirma o Tenente 
Jesus Moreira.

Elizeu Lopes

Erick da Silva Gomes foi 
assassinado na tarde desta 
sexta-feira (04) a golpes de 
faca, por volta das 16h, na 
rua 8 do conjunto Vila Ma-
rinho bairro Compensa na 
Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações 
do Pai vítima, que não se 
identificou, o assassinado 
aconteceu por ciúmes da 
sua companheira, e disse 
que eles eram amigos e o 
assassino antes do ataque 

estava conversando com 
Erick da Silva em frente a 
um estabelecimento quan-
do do nada puxou a faca e 
deu golpes no corpo e rosto 
da vítima.

“Tomei uma facada, mas 
tô de boa”, disse Erick antes 
de morrer, relatou o pai da 
vítima. 

Os moradores da área fa-
laram que o autor do crime 
é usuário de drogas e fica 
bravo quando faz o uso de 
entorpecentes.

Erick da Silva foi socorri-

do pelo Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(SAMU) com vida para o 
Serviço de Pronto Atendi-
mento Joventina Dias (SPA), 
próxima de onde aconteceu 
o ataque, o médico planto-
nista alegou que a vítima 
iria passar por procedimen-
tos cirúrgicos sem risco de 
morte mas, foi a óbito ao 
chegar na unidade de ao 
iniciarem a cirurgia.

O Instituto Médico Legal 
(IML), removeu o corpo que 
irá passar por necropsia.

Assassinado pelo ‘amigo’ 
por ciúmes da companheira 
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Policial é morto em 
casa no bairro Tarumã 
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Pistoleiros invadiram casa para matar três homens no bairro Tarumã

Cabo Isaías foi morto em casa onte aconteceu triplo homicídio 

 

 

Luana Lima 

O cabo da Polícia Militar, 
Isaías Cardoso de Oliveira Fi-
lho, de 31 anos, foi torturado 
e assassinado a tiros na ma-
drugada desta quarta-feira 
(4), na mesma residência 
onde ocorreu um triplo ho-
micídio, na rua Praia do Forte, 
na comunidade Parque Rio 
Solimões, no bairro Tarumã, 
na zona Oeste de Manaus.

O corpo do policial foi en-
contrado no fundo do quintal 
da casa, onde três homens 
foram executados por crimi-
nosos na tarde de terça-feira 
(3). A vítima foi encontrada 
com marcas de tortura e ti-
ros pelo corpo. Isaías era mo-
rador do local.

Conforme informações do 
tenente-coronel da PM, Eddie 
Censa, embora o corpo do po-

licial tenha sido encontrado 
no local do crime, a polícia 
descarta a relação com o tri-
plo homicídio.

“Em primeiro lugar o fato 
de terem executado o nosso 
colega não tem nada a ver 
com o triplo homicídio. Em 
segundo, a Polícia Militar e a 
Polícia Civil, integrados, es-
tão investigando o caso para 
saber o que de fato aconte-
ceu desde a madrugada de 
ontem para hoje. O fato é que 
nosso colega foi alvo de cri-
minosos, mas as autorida-
des estão trabalhando para 
chegar aos autores deste 
homicídio”, explicou.

Ainda conforme a auto-
ridade, o cabo foi vítima de 
uma possível retaliação, vis-
to que Isaías estava sendo 
ameaçado de morte na área, 
por ser um policial que com-

batia o tráfico na região.
“Na verdade, o nosso cabo 

era simplesmente um mo-
rador, morava na parte de 
trás dessa casa que acon-
teceu o triplo homicídio e 
a apreensão dos entorpe-
centes, mas ele não tem 
envolvimento com o triplo 
homicídio, e no momento 
ele está sendo enquadrado 
como vítima”, explicou.

O tenente ressaltou que 
ser policial bom pode custar 
caro. A fala do PM descarta

] a informação que o cabo 
tinha envolvimento com o 
tráfico de drogas.

“Ele era um policial nato, 
um cara produtivo que tra-
zia resultado, um cara que 
honrava a farda. Na sua 
folga não perturbava nin-
guém. De conduta bastante 
exemplar, muito família, en-
tão não existe outra coisa a 
não ser retaliação. É o preço 
que nós policiais militares 
pagamos em troca de de-
fender a vida de inocentes, 
pessoas que a gente não co-
nhece”, disse o policial.

O Instituto Médico Legal 
(IML) realizou a remoção do 
corpo da vítima. A Delegacia 
Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS) in-
vestiga o caso.

Triplo homicídio
Três homens, sendo dois 

identificados como Maurício 
Junior Carvalho de Souza, o 
mototaxista Jadson Martins 
Dias e André Felipe, morre-
ram durante um ataque cri-
minoso que ocorreu no fim 
da manhã da terça-feira (3), 
na rua Praia do Forte, na co-
munidade Parque Rio Soli-
mões, no bairro Tarumã, na 
Zona Oeste da capital.

André Batista ainda foi 

 
socorrido e conduzido para 
unidade hospitalar, no 
entanto, não resistiu aos 
ferimentos. Populares in-
formam que cerca de dez 
homens fortemente arma-
dos realizaram o ataque.

De acordo com informa-
ções preliminares repassa-
das aos policiais militares 
da 20ª Companhia Intera-
tiva Comunitária (Cicom), 
dois carros de modelos não 
identificados, na cor verme-
lha, pararam em frente à re-
sidência em que as vítimas 
estavam e os ocupantes do 
veículo invadiram a casa 
e posteriormente execu-
taram os homens. Após a 
ação criminosa, os autores 
fugiram do local.

Segundo familiares das 
vítimas, na residência há 
um baú preenchido com-
pletamente por entorpecen-
tes. No entanto, em declara-
ções prévias, parentes dos 
mortos negaram qualquer 
envolvimento do trio com o 
tráfico de drogas.

A polícia acionou os ór-
gãos competentes para as 
investigações, e aguardou a 
chegada do Instituto Médico 

Legal (IML). A Delegacia Es-
pecializada em Homicídios 
e Sequestros (DEHS) deverá 
investigar o caso.

Homicídios 
A capital amazonense tem 

registrado, desde o último 
dia 29 de abril, diversas mor-
tes por execução. Até esta 
segunda-feira (2), foram con-
tabilizados 21 homicídios por 
arma de fogo.

A maioria dos casos ocor-
reu na zona Leste onde fo-
ram registrados 8 assassi-
natos por tiros; em seguida 
vem as zonas Oeste e Sul 
da cidade que registraram 4 
crimes cada; na zona Centro-
-Sul teve 2 homicídios por 
revólver; já nas zonas Norte e 
Centro-Oeste tiveram 1 morte 
por arma de fogo nas respec-
tivas zonas.
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O Flamengo lidera um le-
vantamento que teve o mês 
de abril como base, feito pelo 
IBOPE Repucom, sobre o de-
sempenho de 50 clubes bra-
sileiros nas redes sociais. No 
total, 2,9 milhões de novos 
usuários passaram a seguir 
os perfis dos clubes estuda-
dos, sendo o quinto maior 
desempenho desde que o es-
tudo é feito no formato atual.

Os cinco clubes que se 
destacaram no cresci-
mento mensal de abril 
foram: Flamengo, Corin-
thians, Palmeiras, Vasco 
e São Paulo. Juntos, foram 
responsáveis por cerca de 
1,5 milhão de inscrições, 
ou 51% do total entre todos 
os 50 clubes no período.

Flamengo bate marca iné-
dita

O Flamengo registrou o 
maior crescimento no mês 
ao acumular 406 mil no-
vas inscrições e ultrapas-
sou a marca inédita de 46 

Fla bate 45 mil de 
seguidores no Brasil 
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milhões de inscrições no 
combinado de suas pla-
taformas. Sua conta no 
Instagram foi o principal 
motor de crescimento no 
último mês, concentrando 
65% das novas adesões.

O clube ainda liderou o 
crescimento em duas das 

cinco plataformas mo-
nitoradas, onde atingiu 
outros resultados inédi-
tos como: o primeiro a 
alcançar 13 milhões de 
inscritos em seu perfil no 
Instagram e 9 milhões no 
Twitter entre os clubes de 
futebol no País.

 

Vasco segue com problemas para escalar o time

Carli perto de entrar 
para história do Fogão

O Vasco divulgou a atua-
lização do Departamento de 
Saúde e Performance (DESP) 
sobre os jogadores que foram 
reavaliados antes do treino 
da terça-feira (4). Nenê foi re-
avaliado e não apresentou 
dores nos testes físicos. Com 
isso, a princípio, ele partici-
pará normalmente do treino 
desta quarta-feira, no CT Mo-
acyr Barbosa.

O meio-campista Juninho, 
por sua vez, iniciou o período 
de transição e se tudo evoluir 
conforme o clube espera, ele 
pode ser uma surpresa posi-
tiva e ser relacionado contra 

o CSA. O lateral-direito Léo 
Matos retornou aos treina-
mentos nesta terça e deu iní-
cio ao processo de recondicio-
namento físico. 

Por outro lado, o atacante 
Erick apresentou dores du-
rante a topografia da lesão. 
Neste sentido, iniciou o tra-
balho no campo junto com 
a fisioterapia de clube. Vale 
lembrar que ele não atuou 
nas duas últimas partidas da 
equipe carioca. 

Vitinho também foi rea-
valiado e segue o protocolo 
de recondicionamento físico 
com atividade indoor e no 

campo. Ainda nesta semana, 
ele passará por atividades no 
campo depois de evoluir com 
trabalhos de força. 

Por fim, Laranjeira, que es-
tava com um edema ósseo 
na perna direita, iniciou a 
transição nesta semana e já 
fez trabalhos de fundamen-
tos no campo junto com a 
preparação física. 

O Vasco volta a campo no 
próximo sábado (7), às 18h de 
Brasília), diante do CSA, em 
São Januário, pela sexta ro-
dada da Série B, e o Gigante 
da Colina soma sete pontos e 
ocupa a oitava colocação.

Joel Carli está a um passo 
da história. O argentino pre-
cisa entrar em campo para 
se tornar o estrangeiro com 
mais partidas na história do 
Botafogo. O ‘Capitán’, portan-
to, pode conquistar a marca 
diante do Flamengo, no pró-
ximo domingo, em jogo da 
5ª rodada do Brasileirão.

O Alvinegro passa por 
problemas na defesa. Phili-
pe Sampaio sofreu lesão no 
ligamento colateral do joe-
lho direito, enquanto Kanu 
tem problema no músculo 
posterior da coxa.

Sem a dupla de zagueiros 
titular, Victor Cuesta, que 

jogou contra o Juventude, é 
a primeira opção. Mas a se-
gunda vaga fica em aberto. 
Joel Carli, que finalizou a 
transição após um edema 
no tornozelo direito, voltou a 
treinar com o grupo.

Isso pode unir o útil ao 
agradável. Além de Carli, as 
outras opções disponíveis 
de Luís Castro para formar 
a linha de defesa são Klaus, 
Lucas Mezenga e Klaus. 
Com 180 jogos disputados 
pelo Glorioso, o ‘Capitán’ 
está empatado com Rodolfo 
Fischer como o estrangeiro 
que mais vezes vestiu a ca-
misa alvinegra. 

Meia-atacante Nenê segue no departamento médico do Vasco 
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Real Madrid e Man-
chester City se enfren-
taram na quarta-feira 
(4), pelo jogo de volta da 
semifinal da Liga dos 
Campeões. No Santiago 
Bernabéu, o time de Pep 
Guardiola abriu o placar 
com Mahrez, mas Ro-
drygo fez dois gols nos 
acréscimos do tempo re-
gulamentar, virando o 
jogo, e mandou a decisão 
para a prorrogação.

Nos minutos extras, 
Benzema marcou de pê-
nalti o terceiro dos espa-
nhóis. Assim, os coman-
dados de Carlo Ancelotti 
carimbaram a vaga para 
a final.

Agora, o Real Madrid 
terá o Liverpool, que pas-
sou pelo Villarreal pelo 
placar agregado de 5 a 2, 
na grande decisão. A par-
tida será realizada no dia 
28 de maio, no Stade de 
France, em Paris.

Jogo
Na etapa inicial, o pri-

meiro lance de grande 
perigo foi dos donos da 
casa, aos quatro minutos. 
Carvajal cruzou na me-
dida para Benzema, que 
acabou cabeceando para 
fora.

Aos 17, foi a vez de Vini-
cius Jr. desperdiçar uma 
chance. O brasileiro ficou 
com a sobra do lado es-
querdo da área, avançou, 
mas bateu por cima da 
meta.

Dois minutos depois, o 
City respondeu. De Bruy-
ne acionou Bernardo Sil-
va dentro da área, e o por-
tuguês chutou forte de 
direita, obrigando grande 
defesa de Courtois.

Divulgação
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Rodrygo e Vini festejam gols do Real em jogo histórico 

 

 

Real vence City de virada 
e chega à final da Liga

Benzemar fez gol que garantiu vitória do Real 

Aos 39, os ingleses le-
varam perigo novamen-
te. Phil Foden dominou 
na intermediária e fina-
lizou de direita, longe da 
meta, mas levando a de-
fesa complicada do golei-
ro merengue.

Segundo tempo
Logo no primeiro lan-

ce da segunda etapa, o 
Real Madrid perdeu uma 
oportunidade clara. Car-
vajal cruzou na área e a 
bola chegou até Vinicius 
Jr. livre de marcação, mas 
o atacante mandou para 

fora.
Aos 27 minutos, o Man-

chester City abriu o pla-
car. Em transição ofen-
siva bem construída, 
Bernardo Silva avançou 
pela intermediária, to-
cou para Gabriel Jesus e 
o brasileiro deixou a bola 
passar para Mahrez bater 
no canto de Courtois e es-
tufar as redes.

Aos 40, João Cancelo 
quase ampliou para os 
visitantes, em chute forte 
de fora da área, defendido 
pelo goleiro do Real Ma-
drid. Jack Grealish levou 
perigo em dois lances 
logo em seguida.

Porém, o Real Madrid 
conseguiu a virada nos 
minutos finais. Rodrygo, 
que saiu do banco, ano-
tou os dois gols de ma-
neira heróica, ambos 
após cruzamentos na 
área, e mandou o jogo 
para a prorrogação.

Prorrogação
No tempo adicional, os 

espanhóis fizeram o ter-
ceiro gol logo aos cinco 
minutos. Rúben Dias der-
rubou Benzema na área e 
o árbitro assinalou a pe-
nalidade máxima. O pró-
prio atacante francês foi 
para a cobrança e estu-
fou as redes de Ederson.

Nos minutos finais da 
primeira etapa, Fernan-
dinho finalizou dentro da 
pequena área após des-
vio de cabeça de Phil Fo-
den, mas não conseguiu 
fazer o segundo do City.

No segundo tempo ex-
tra, os times não tive-
ram grandes chances, e 
o Real Madrid segurou o 
resultado para ir à final.
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Mais de um milhão de 
famílias estavam na fila 
de espera para receber o 
Auxílio Brasil em fevereiro, 
de acordo com um estu-
do da CNM (Confederação 
Nacional de Municípios). O 
total de 1.050.295 famílias 
aguardando o benefício é 
mais que o dobro do regis-
trado em janeiro (434.421).

A fila se refere a famílias 
que preenchem os requi-
sitos e estavam cadastra-
das no CadÚnico (Cadas-
tro Único), mas não foram 
incluídas no programa. De 
acordo com a entidade, es-
sas famílias correspondem 
a 2.043.889 de pessoas. O 
valor mínimo do benefício 
é de R$ 400 ao mês.

O Ministério da Cidada-
nia não se pronunciou so-
bre o caso.

O governo Jair Bolsonaro 
(PL) lançou o Auxílio Bra-
sil no final do ano passado, 
para substituir o Bolsa Fa-
mília, marca dos governos 
do PT. O presidente busca, 

Mais de 1 milhão de famílias estão 
na fila para receber Auxílio Brasil
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com o programa social, au-
mentar sua popularidade 
neste ano eleitoral.

Na ocasião do lançamen-
to, o valor do benefício subiu 
de R$ 224 para R$ 400. A 
Medida Provisória que defi-
niu o aumento estabeleceu 
que ele vale apenas para 
2022. Mas durante a trami-
tação, na semana passada, 
a Câmara resolveu tornar 
os R$ 400 permanentes. A 
medida ainda precisa ser 

votada no Senado.

Governo diz ter zerado 
fila em dezembro

O governo Bolsonaro tam-
bém afirmou ter zerado a 
fila de espera pelo benefício 
em dezembro. Em entre-
vista, em janeiro, o então 
ministro da Cidadania, João 
Roma, disse que “caso agora 
em janeiro ou fevereiro no-
vas pessoas se cadastrem e 
sejam aptas, será concedido 

o benefício e continuare-
mos a zerar a fila”.

O levantamento da CNM 
diz que a fila do Auxílio 
Brasil nunca chegou a 
ser zerada, mas o estudo 
não informa os dados de 
dezembro. Em novembro, 
havia 3,18 milhões de fa-
mílias do então Bolsa Fa-
mília. Em janeiro, quando 
o programa já se chamava 
Auxílio Brasil, houve redu-
ção de 86,4% no número 
de famílias à espera do be-
nefício, para 434,4 mil.

Mas, em fevereiro, a fila 
saltou 142%, atingindo 1,05 
milhão.

O Auxílio Brasil é voltado 
para famílias em situação 
de pobreza e extrema po-
breza. Em março, o gover-
no reajustou as faixas de 
rendas que definem essa 
condição. A da extrema 
pobreza passou de quem 
vive com R$ 100 por mês 
para até R$ 105 por pes-
soa. A faixa da pobreza su-
biu de R$ 200 para até R$ 

O consumidor está aten-
to aos preços e a grande 
maioria (81%) pretende 
fazer pesquisa antes de 
comprar os presentes, 
principalmente em sites/
aplicativos (71%), nas redes 
sociais (41%) e nos shop-
pings (40%).

Os sites e aplicativos 
mais utilizados para pes-
quisar preços são os de 
lojas varejistas (72%), os 
buscadores (65%) e os si-
tes de comparação de pre-
ços (36%).

As informações são de 

Oito em cada 10 pessoas pesquisarão preço para Dia das Mães

210 por pessoa.
40% das famílias na fila 

estão no Sudeste
O Sudeste era a região 

com mais famílias na fila 
em fevereiro, totalizando 
422.005, ou cerca de 40% 
do total. Veja a quantidade 
de famílias por região:

Sudeste: 422.005;
Nordeste: 339.222;
Sul: 130.972;
Norte: 85.395;
Centro-Oeste: 72.701.
O estado de São Paulo li-

dera, com 204.455 no total. 
Na sequência, aparecem 
Minas Gerais (103.171), Rio 
de Janeiro (94.957), Bahia 
(89.323) e Pernambuco 
(69.457).

Para o estudo, a CNM 
usou os dados do Cecad, 
ferramenta que possibili-
ta a consulta, a seleção e 
a extração de informações 
do CadÚnico e permite co-
nhecer as características 
socioeconômicas das fa-
mílias e das pessoas in-
cluídas no cadastro.

um levantamento da Con-
federação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), em 
parceria com a Offerwise.

De acordo com o estudo, 
as principais formas de 
pagamento utilizadas pe-
los consumidores serão o 
cartão de crédito parcelado 
(34%), dinheiro (29%, com 
queda de 11 pontos percen-
tuais em comparação com 
o ano passado) e PIX (26%, 
com aumento de 10 pontos 
percentuais frente a 2021).

“O PIX já faz parte do 
dia a dia do brasileiro, 
que está cada vez mais 
ambientado com a ferra-
menta. Por isso, as lojas 
devem estar preparadas 
para receber essa forma 
de pagamento, que além 
de rápida, está isenta das 
taxas cobradas pelos car-
tões de crédito e débito. É 
uma forma de pagamento 
boa para o consumidor e 
também para o estabeleci-
mento comercial”, destaca 
o presidente da CNDL, José 
César da Costa. Consumidor está atento aos preços e pretende fazer pesquisa
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Horas depois de o jornal 
digital Politico publicar um 
esboço de decisão da Supre-
ma Corte, assinada pelo juiz 
Samuel Alito, apontando que 
a maioria dos magistrados 
poderiam derrubar a juris-
prudência que permite a rea-
lização de abortos legais nos 
Estados Unidos da América 
(EUA), em votação prevista 
em junho, lideranças demo-
cratas e ativistas se uniram 
em pesadas críticas ao tex-
to. Para elas, se a medida for 
confirmada, seria o primeiro 
passo para o fim de outros 
direitos obtidos nas últimas 
décadas, como o acesso a 
métodos anticoncepcionais 
e o casamento entre pessoas 
do mesmo sexo.

Na terça-feira, o presiden-
te Joe Biden, que defendeu o 
direito das mulheres de to-
marem decisões sobre seus 
próprios corpos, sem interfe-
rência do Estado, prometeu 
agir para que a questão seja 
levada ao Congresso e le-
vantou um debate que exis-
tente no meio jurídico: uma 
das bases do julgamento co-
nhecido como Roe vs. Wade, 
ligado ao direito ao aborto, é 
o “direito à privacidade”, algo 

Suprema Corte dos EUA sinaliza 
contra o direito ao aborto 

Justiça autoriza uso de força policial para despejar templo de Valdemiro

Divulgação

Sinalização contra o aborto põe em risco outros direitos nos EUA

A Igreja Mundial passa por uma 
grave crise financeira

A Justiça de São Pau-
lo determinou o despejo 
de dois templos da Igreja 
Mundial do Poder de Deus 
por dívidas no pagamento 
de aluguéis.

As decisões, tomadas 
em processos abertos por 
diferentes locadores, atin-
giram templos localiza-
dos nas cidades de Gua-
rulhos e Osasco.

Fundada em 1998 pelo 
apóstolo Valdemiro San-

tiago, a Mundial passa por 
uma grave crise financei-
ra, que foi agravada pela 
pandemia do coronaví-
rus. Na Justiça paulista 
há centenas de ações de 
cobrança em curso.

Uma das ordens de des-
pejo foi determinada na 
6ª Vara Cível de Guaru-
lhos em um processo mo-
vido por um aposentado 
que cobra uma dívida de 
R$ 20.365 pelo aluguel 
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de um imóvel situado no 
município de Guarulhos.

“O locador é pessoa física 
e humilde, um senhor de 
idade que depende de sua 
modesta aposentadoria e 
do dinheiro do aluguel para 
sobreviver”, afirmou a de-
fesa do proprietário no pro-
cesso. “A falta do pagamen-
to dos aluguéis há mais de 
um ano e três meses está 
causando graves prejuízos 
a sua subsistência”.

que não está na Constituição 
e que pautou outras decisões 
sobre direitos individuais.

“Isso significa que toda de-
cisão relacionada à noção de 
privacidade poderá ser ques-
tionada”, disse Biden a repór-
teres, na terça-feira. “Se a ló-
gica da decisão for mantida, 
toda uma gama de direitos 
será questionada. E a ideia 
de que deixaremos a cargo 
dos estados tomarem essas 
decisões será uma mudança 
fundamental em relação ao 
que já fizemos”, destacou. 

Em artigo para a revista 
The Atlantic, a professora de 
Direito da Universidade de 
Baltimore, Kimberly Wehle, 

afirma que a noção do “direi-
to à privacidade” já aparecia 
em decisões nos anos 1920, 
como no caso Meyer vs. Ne-
braska, de 1923, quando a 
Suprema Corte considerou 
ilegal uma Lei que proibia o 
ensino de alemão em esco-
las particulares.

Nas décadas seguintes, o 
direito à privacidade tam-
bém foi a base de decisões 
em casos como Loving vs. 
Virginia (1967), que derrubou 
as últimas leis impedindo 
o casamento interracial, ou, 
dois anos antes, em Griswold 
vs. Connecticut, que garantiu 
aos casais o direito de usar 
métodos contraceptivos sem 

qualquer tipo de interferên-
cia do Estado.

Para juristas, decisões que 
podem estar em risco caso 
Roe vs. Wade seja derrubada.

“A lógica do texto, a de que 
o aborto não pode ser um 
direito porque os estados o 
criminalizavam no século 
XIX, ou porque não apare-
ce no texto da Constituição, 
pode facilmente ser aplica-
da a outros direitos sobre a 
privacidade”, afirmou Mary 
Ziegler, historiadora jurídica 
e professora da Faculda-
de de Direito da Universi-
dade do Estado da Flórida. 
“O esboço tenta distinguir 
o aborto de outros temas, 
mas não passa muita con-
fiança, e pode não durar 
muito tempo”, afirmou.

‘Questão moral’
Na minuta em que apon-

ta os argumentos para der-
rubar Roe vs. Wade, Alito, 
um juiz indicado por Ge-
orge W. Bush (2001-2009) 
e alinhado ao campo con-
servador, faz uma lista de 
outros direitos que foram 
obtidos pelos americanos 
mas que, tal como o aborto, 
não estão explicitamente 

previstos na Constituição.
Ele menciona, por exem-

plo, o caso Loving vs. Virgi-
nia, o direito de se casar na 
prisão (1987), o direito de to-
mar decisões sobre a educa-
ção dos filhos (1925), o direito 
de não ser esterilizado sem 
consentimento prévio (1943), 
e o direito de manter rela-
ções sexuais (2003) e de se 
casar com pessoas do mes-
mo sexo (2015).

“[Caso confirmada a deci-
são] ela pode significar pro-
blemas para outras decisões, 
mesmo que não imediata-
mente, incluindo [o caso] 
Griswold”, apontou Ziegler.

Alito, que chamou a de-
cisão de Roe vs. Wade de 
“cheia de erros” e “equivoca-
da”, tentou fazer uma dife-
renciação entre o direito ao 
aborto, hoje vigente nos EUA, 
e os demais cenários por ele 
mesmo mencionados. O ma-
gistrado aponta que, embora 
direitos como o casamento 
entre pessoas do mesmo 
sexo não estejam firmados 
na Constituição, eles não 
trazem a “questão moral im-
posta pelo aborto”, sugerindo 
que não poderiam ser derru-
bados em seguida. 

Divulgação

A Igreja se defendeu no 
processo questionando o 
cálculo da dívida. Disse que 
valores foram indevida-
mente acrescentados, bem 
como declarou que o mon-
tante pago a título de cau-
ção deveria ser descontado. 
Afirmou ainda que vem 
passando por dificuldades 
financeiras e disse ter o di-
reito, pela lei, como entida-
de religiosa, de desocupar o 
imóvel em apenas um ano.
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Ao centro o empresário Aldenor Lima co-
memorou com os colaboradores 40 do 
Canto da Peixada, restaurante tradicional 
de Manaus, com uma culinária de primei-
ra. Parabéns!

O amo do Boi Garantido João Pau-
lo Faria e o Jornalista e compositor 
Mencius Melo comemoraram o su-
cesso da Alvorada em Parintins, com 
a estreia da batucada junto ao trio 
elétrico.

Não é TBT é o cantor Cristiano Soares da 
Banda Marrakesh, que aceitou o convite 
e voltou a percussão em estúdio, no pro-
jeto “Quarenta Graus”, que está sendo 
preparado. Vem sucesso por ai!

Aplausos ao deputado Ricardo Nicolau 
que mantém um discurso firme em de-
fesa dos interesses dos amazonenses e 
em especial a Zona Franca de Manaus. 
Nicolau é pre -candidato a governador.

Os Sambistas, Ivan de Oliveira e Moisés 
Oliveira na inauguração do Botekão do 
Reino batizado com o nome do saudoso 
Zé Picanço. Justa Homenagem.

Amigo e competente jornalista Ro-
bson Carvalho comemorou mais um 
ano de vida. Aqui ele posa com sua fi-
lhota Antonella. Sucesso!

Uma das melhores produtoras desse esta-
do Dina Azedo foi bastante comemorada pela 
passagem do aniversário. Profissional compe-
tente e amiga. Parabéns!

Eu tomo hoje em dose dupla com o 
presidente da Escola de Samba Vitória 
Régia Divoney Perasa e o vice Lelé Mar-
ques, eleitos essa semana, vão coman-
dar os destinos de uma das agremia-
ções mais tradicionais do Amazonas. 
Lelé já foi presidente e Perasa sempre 
esteve envolvido e apoiando a verde e 
rosa em eventos. Experiência ambos 
tem. Agora é unir em torno do pavilhão 
e arregaçar as mangas. Sucesso!

Café da manhã
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 HORÓSCOPO  
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CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Você encontrará satisfação 
exatamente onde esperava en-
contrar problemas para resol-
ver. Você será mais eficaz se 
diminuir a velocidade. Diminua 
o ritmo e você vai recuperar 
totalmente a sua energia. Você 
deve levar a sério a sua vontade 
de sair nesta quinta-feira ou vai 
acabar de mau humor. Escapa-
das do seu parceiro.

Você está finalizando um ci-
clo, é hora de acabar com todo o 
trabalho de administração que 
resta fazer. Evite correntes de ar 
e alterações de temperatura. Você 
precisa dormir um pouco para 
recarregar suas baterias. A roti-
na será mais fácil de suportar e 
evitar problemas será vantajoso. 
Você vai aprender muito mais so-
bre seu parceiro hoje.

Você vai surprender os ou-
tros e isso será indescritível! Há 
muitas inconsistências no seu 
estilo de vida e você não está 
cuidando de seu sistema nervo-
so o suficiente. Não faz sentido 
ficar estressado. Você tem que 
parar para pensar antes de che-
gar a conclusões concretas nes-
ta quinta-feira. Há um erro que 
precisa ser corrigido.

Seu estado de humor atrai 
novas oportunidades e este é o 
momento de fazer novos conta-
tos. Você estará mais sensível 
ao frio. Por isso, não se exponha 
muito. Você precisa fazer mais 
exercício. Você sente uma neces-
sidade de profunda reflexão e de 
discutir isso com as pessoas que 
o rodeiam. Seu parceiro está su-
bitamente se tornando exigente.

Mostrar muita coragem será a 
melhor maneira de lidar com as 
pessoas que estão com inveja de 
você. Você vai mostrar os seus 
talentos com um sorriso! Para 
ficar melhor, você vai precisar 
deixar o passado para trás para o 
seu bem. As pessoas ao seu re-
dor vão parecer mais calmas do 
que o habitual nesta quinta-feira. 
Examine tudo que for proposto.

Você tem prazer em jogar 
mais lenha na fogueira. Tenha 
cuidado e se acalme. Suas pala-
vras são mais cortantes do que 
você imagina. Você terá mais 
facilidade em encontrar um 
equilíbrio entre as atividades e 
o relaxamento. Você está contro-
lando o seu ritmo e pode sentir a 
diferença. As pessoas ao seu re-
dor parecem mais imprevisíveis.

O bom humor vai estar em to-
dos os lugares e você vai ser mais 
compreensivo com as pessoas 
que o rodeiam. Descanse um pou-
co, você não está segurando bem 
as coisas. Tenha cuidado com cãi-
bras musculares e movimentos 
falsos. Sua sede de progresso faz 
com que seja mais fácil ser com-
bativo. Faça valer os seus valores, 
você no caminho certo.

Você sabe como criar uma 
atmosfera positiva em torno de 
você. Você é bom para surpre-
sas. Você não poderia estar em 
melhor forma psicológica e será 
capaz de resolver questões difí-
ceis. Você estará pronto para en-
frentar um problema que pesa 
há muito tempo. Algumas boas 
notícias lhe ajudarão a se livrar 
desse problema. 

Você vai fazer contatos in-
teressantes que abrirão portas 
para você. Há previsão de ami-
zades positivas florescentes no 
futuro. Em compensação, seu 
cérebro efervescente está exi-
gindo momentos de relaxamen-
to. Dê-se os meios para fazê-lo e 
tudo ficará melhor! Sua confian-
ça extrema o levará a encontros 
agradáveis. 

O bom humor faz com que 
você seja simpático com as 
pessoas ao seu redor. Você sabe 
como propagar essa simpatia. 
Você vai estar em sua melhor 
forma. Não tente resolver todos 
os desafios de uma só vez. Pense 
sobre sua dieta. Sua expressão 
mais feliz hoje atrai favores, às 
vezes inesperadamente, e seu 
charme é convincente.

Você vai fazer alguns conta-
tos interessantes e novas portas 
se abrirão. Boas e novas ami-
zades estão no horizonte. Você 
está perdendo tempo com as-
suntos sem importância e está 
cansado.Um golpe de pura sorte 
vai permitir que você faça pro-
gresso em seus objetivos. Evite 
rodeios, deixe a sua espontanei-
dade falar por si.

Você vai ter uma grande sa-
tisfação em dedicar tempo a um 
amigo que precisa do seu apoio. 
Você sente a necessidade de de-
sacelerar um pouco para ouvir os 
seus instintos mais profundos e 
ter um descanso sem se sentir 
culpado - você não tem razão 
para isso. A atmosfera é amigá-
vel e você será capaz de florescer 
sem esforço de forma amigável.
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A passagem de Daya-

ne Sena no “No limite” 
2022 foi curtinha, mas 
já deu para aproveitar. A 
jovem, que tem 26 anos 
e mora em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminen-
se, se descreveu “feliz e 
satisfeita” com os dias 
que viveu no reality e 
agradeceu o carinho de 
todos que torceram por 
ela. Day foi a primeira 
eliminada do programa, 
após a equipe Lua ter ga-
nhado duas provas, mas 
perdido a de imunidade.

“Estou morrendo de 
saudade da minha fi-
lha!”, disse ela em suas 
redes sociais assim que 
pegou seu celular nova-
mente após a elimina-
ção. Day é mãe de Geo-
vana, de cinco aninhos.

No programa de es-
treia dessa temporada, 
ela revelou que tinha um 
medo seu e que provas 
que envolvessem entrar 
na água, provavelmente 
não seriam bom negócio 
para ela. Ainda no pri-
meiro contato pós parti-

Primeira eliminada do ‘No limite’, 
Dayane Sena comenta medo de água 

Divulgação

Passagem de Dayane Sena no “No limite” 2022 foi curtinha, mas já deu para aproveitar
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Receitas

cipação no reality, ela fa-
lou sobre o assunto:

“Fui muito feliz até onde 
eu fui ali no programa. 
Fiz o que eu podia e o que 
não podia também. Su-
perei meu medo de água, 
que eu tenho pavor. Foi 
como eu disse, entrei com 
a cara e com a coragem. 
Realmente eu não tinha 
todo aquele preparo que 
a equipe tinha, mas eu 
tinha muita vontade de 
vencer e era o que conta-
va para mim. Estou muito 
feliz e satisfeita de ter fei-
to parte disso”, disse.

Muito vaidosa, a ex-par-
ticipante do Rio de Janei-
ro colocou tranças nos 
cabelos só para não apa-
recer na TV com eles de-
sarrumados: “E eu amei 
o resultado”, contou em 
seu perfil no Instagram. 
Nas redes sociais, inter-
nautas destacaram a be-
leza de Dayane, que além 
de professora, também já 
fez trabalhos como mo-
delo de maquiagem.

“Beleza sem limi-
tes”, comentou Tia Má  

no Twitter.
“Chocada com a beleza 

dessa mulher. Dayane é 
linda demais”, comentou 
uma internauta.

A mãe da ex-partici-
pante, Márcia Sena, con-
tou que o dinheiro do prê-
mio que Dayane buscava 
no reality poderia mu-
dar a vida da neta, que a 

professora cria sozinha. 
Bem como também da-
ria a ela a oportunidade 
de realizar seu sonho de 
terminar o ensino supe-
rior. Mesmo com a elimi-
nação, o orgulho para a 
família permanece.

“Já quando ela apare-
ceu na chamada, passou 
um filme na cabeça: ‘Olha, 

Dayane está na TV!’. Que 
orgulho que ela conseguiu 
chegar até ali e com certe-
za a estrela dela vai brilhar 
porque merece demais. 
Ela acorda 5h da manhã 
todo dia para ir trabalhar 
em Nova Iguaçu, arrumar 
a filha e levar para escola. 
Para mim ela já é campeã”, 
declarou Márcia.

IngredIentes
6 colheres de sopa de açú-

car
1 lata de leite condensado
1 lata de leite, use a mes-

ma medida do leite conden-
sado

3 ovos

Modo de preparo
Numa forma para pu-

dim, de 20 centímetros de 

diâmetro, coloque 6 co-
lheres de sopa de açúcar 
e leve ao fogo médio até 
virar uma calda carame-
lada, por mais ou menos 
3 minutos. Retire do fogo 
e vá virando a fôrma, de 
modo que a calda forre 
todo o fundo e lateral da 
mesma. Reserve. Num 
liquidificador coloque 
uma lata de leite conden-
sado, uma lata de leite, a 

mesma medida da lata 
de leite condensado, e 3 
ovos e bata bem por mais 
ou menos 1 minuto. Des-
ligue o liquidificador e 
deixe a mistura descan-
sar por 15 minutos. Com 
esta espera a espuma 
fica sobre a superfície, o 
pudim fica sem furinhos, 
mas macio. Com a ajuda 
de uma colher segure a 
espuma que está na su-

perfície e despeje o con-
teúdo do liquidificador, 
com cuidado, na fôrma 
caramelada reservada 
acima e leve ao forno 
médio, em banho-maria, 
a 180 graus Celsius por 
uma hora e meia. Reti-
re do forno, deixe esfriar 
e leve à geladeira por 
mais ou menos duas ho-
ras. Desenforme e sirva  
em seguida.

Pudim de leite condensado
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A modelo gaúcha Mah Correa criou um perfil na plataforma On-
lyFans e afirma que seus assinantes vão ver muita sensualidade 
por lá. Com a assinatura a 10 dólares, o equivalente a R$60, Mah 
garante que mostrará sua sensualidade por meio das danças. 
“Sim vou mostrar meus shows no OnlyFans e não poderia deixar 
de mostrar o que eu mais amo fazer que é dançar”, contou a bela 
gaúcha que arrasa por onde anda chamando atenção com seu ca-
risma, simpatia, beleza e suas curvas impressionantes.
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Utilizar medicamentos 
por conta própria “pode ser 
perigoso”. Essa é a orienta-
ção do Ministério da Saúde 
na página oficial sobre o Dia 
Nacional do Uso Racional de 
Medicamentos, celebrado 
em 5 de maio.

A data nasceu em 1998, 
por uma iniciativa de estu-
dantes de farmácia, e des-
de então é tida como um 
momento de alertar a po-
pulação sobre os riscos da 
prática, como intoxicação, 
dependência e até morte.

Segundo os dados mais 
atualizados do Sistema Na-
cional de Informações Tóxi-
co-Farmacológicas (Sinitox), 
ligado ao governo federal, 
20.637 pessoas sofreram 
casos de intoxicação por 
medicamentos em todo o 
Brasil em 2017.  Destes, 394 
ocorreram na região Norte. 
O mesmo agente foi respon-
sável ainda por 50 mortes 
naquele ano, em todo o país.

“Podemos apontar uma 
série de ameaças à saúde do 
paciente, como o autodiag-
nóstico incorreto, reações 
adversas ou alérgicas aos 

remédios, interações perigo-
sas entre diferentes medi-
camentos, uso da dosagem 
incorreta, dependência e até 
resistência aos fármacos”, 
explica o supervisor farma-
cêutico da rede Santo Remé-
dio, Eduardo Donini.

Ele destaca ainda os casos 
em que a automedicação 
pode representar risco de 
morte ao paciente. Dentre 
os maiores perigos está po-
tencialização de um medi-
camento ao ser combinado 
com outros remédios, au-
mentando o risco de reações 

adversas como inchaços, 
sintomas respiratórios, in-
testinais, vômitos e até ana-
filaxia (choque anafilático).

“O paciente precisa lem-
brar que está tomando uma 
substância química, prin-
cipalmente aqueles que fa-
zem uso contínuo de me-
dicamentos. É preciso ter 
muito cuidado com as clas-
ses mais envolvidas com 
essa prática, como antia-
lérgicos, anti-inflamatórios, 
analgésicos, antitérmicos e 
antibióticos”, afirma o far-
macêutico.

Ministério da Saúde alerta sobre 
perigo da automedicação 

Divulgação
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Automedicação pode causar intoxicação, dependência e até morte

Orientação
Conforme a resolução n.º 

44/2009, da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que regula as boas 
práticas das farmácias, es-
ses estabelecimentos de 
saúde precisam alertar so-
bre os perigos da autome-
dicação. Uma maneira de 
alcançar esse objetivo é ex-
por em cartaz visível men-
sagem que oriente sobre os 
riscos do uso indiscrimina-
do de medicamentos.

“O farmacêutico também 
tem como uma de suas 
principais áreas de atua-
ção a dispensação de me-
dicamentos, em especial 
porque, muitas vezes, as 
farmácias acabam sendo o 
estabelecimento de saúde 
mais próximo do paciente. 
Essa dispensação envolve 
tanto a entrega do medi-
camento, como a orienta-
ção sobre o uso correto, 
cuidados com armazena-
mento e riscos adversos”, 
afirma Donini.

Farmácia em casa
Uma pesquisa realiza-

Concurso nº 5659 - 30/04/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

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

Concurso 2361 - 03/05/2022

04 05 06 27 30 42

17 21 31 33 34 49

  01        02       03  

07       09        10        12         14         15         16           18          19           20          21          23

Concurso n. 2512 - 04/05/2022

03          04         08          09           12   

15           21            24          32          34 

35         44           52          58         60 

65         66          70           84         95

Concurso n. 2308 - 04/05/2022

Concurso n. 2478 - 4/05/2022

02         17          23          28           39          46

15          16         28         55         59         62         78

Concurso n. 5844 - 04/05/2022

Concurso n. 1779 - 30/04/2022

34          38          39          58           67

da em 2019 pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), 
em parceria com o Institu-
to Datafolha, revelou que a 
automedicação é um hábito 
comum de 77% dos brasilei-
ros. Um dos comportamen-
tos que facilita essa prática 
é o costume de guardar me-
dicamentos em casa, mui-
tas vezes sem a bula. Mas 
afinal, é possível ter esses 
remédios e ainda assim fa-
zer um uso racional?

De acordo com Eduardo 
Donini, “sim”, é possível ter 
alguns itens para ‘emergên-
cia’, porém, o mais indica-
do é que o paciente busque 
sempre orientação. “Nesse 
caso, pode ser o farmacêu-
tico mais próximo, para os 
medicamentos de venda li-
vre, ou seja, que não exigem 
receita. Entretanto, é impor-
tante lembrar que isso não 
pode ser o comum, já que 
o conselho maior é sempre 
buscar um profissional ha-
bilitado quando não houver 
melhora do problema em 
curto prazo ou ao persisti-
rem os sintomas”, orienta o 
farmacêutico.


