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2 Política  Manaus, Sexta-feira,
6 de maio de 2022

 
Pré-candidato a deputa-

do estadual pelo Pros, José 
Melo propõe como solução 
o desenvolvimento de uma 
matriz econômica e ambien-
tal em torno do potencial de 
exploração sustentável da re-
gião, de olho na crescente de-
manda de mercados globais’

Em entrevista a uma rádio 
da capital, na quinta-feira (5), 
o ex-governador e pré-can-
didato a deputado estadual 
pelo Pros, José Melo, disse 
acreditar que a dependência 
da Zona Franca de Manaus, 
a despeito de sua importân-
cia econômica e social, pode 
levar o Amazonas a uma 
“nova queda da borracha”. 
“A Zona Franca de Manaus 
é um modelo maravilhoso, 
tem que permanecer, mas ao 
lado dele temos que ter alter-
nativa”, disse.

“Depois que o Ciclo da Bor-
racha acabou, foram 45 anos 
de completa escuridão. Nada 
mais tinha nesse estado. 
Uma queda da borracha pode 
estar se aproximando. Só que 
agora não temos mais 120 
mil pessoas, temos quatro 
milhões”, declarou Melo, que 
propõe como solução o de-
senvolvimento de uma ma-
triz econômica e ambiental 
em torno do potencial de ex-
ploração sustentável da re-
gião, de olho na crescente de-
manda de mercados globais.

“As duas próximas crises 
mundiais serão de água e 
de alimento. Temos 20% da 
água doce do mudo e poten-
cial para nos tornarmos os 

Melo propõe matriz econômica 
e ambiental sustentável 

Divulgação

José Melo afirma que Amazonas pode ter “nova queda da borracha” 

As mulheres são maioria 
da população e do eleito-
rado brasileiro, além de 
estarem, graças à luta de 
várias gerações, inseridas 
no mercado de trabalho 
em diversas ocupações. 
A diferença salarial entre 
homens e mulheres, en-
tretanto, ainda é muito 
grande e esse debate pre-
cisa ser colocado em evi-
dência na sociedade. 

Estudo recente do IBGE 
aponta que as mulheres 
ganham menos que os ho-
mens em todas as ocupa-
ções selecionadas na pes-
quisa. Mesmo com uma 
queda na desigualdade, as 
trabalhadoras ganham, em 
média, 20,5% menos que 
os trabalhadores no Brasil. 
A diferença salarial entre 
os gêneros segue neste 
patamar elevado mesmo 
quando se compara traba-
lhadores do mesmo per-
fil de escolaridade e ida-
de e na mesma categoria  
de ocupação. 

O curioso é que a pesqui-
sa “Estatísticas de Gêne-
ro: indicadores sociais das 
mulheres no Brasil”, divul-
gada em março deste ano 
pelo IBGE, constatou que 
as mulheres são maioria 
no ensino superior. Mesmo 
com tripla jornada (estudo, 
trabalho e filhos), elas do-
minam as faculdades. No 
grupo com 25 anos ou mais 
de idade, 19,4% das estu-
dantes tinham ensino su-
perior completo, em 2019, 
contra 15,1% dos homens. 
Na faixa de 45 a 54 anos, 
19,4% das mulheres tinham 
nível superior contra ape-
nas 13,8% dos homens com 
a mesma titulação, segun-
do o estudo

Mesmo sendo maioria 
com diploma de gradu-

ação, as mulheres rece-
bem menos que os ho-
mens. Pior, apenas 34,7% 
dos cargos gerenciais es-
tão ocupados pelo sexo 
feminino, conforme apu-
rou o IBGE.

Outro dado interessan-
te diz respeito ao desem-
prego, que atinge princi-
palmente as mulheres. A 
maioria das brasileiras em 
idade de trabalhar está 
fora do mercado ou em 
ocupações precárias. Dos 
12 milhões de brasileiros 
desempregados, 6,5 mi-
lhões são mulheres, se-
gundo última pesquisa do 
IBGE. A taxa de desocupa-
ção dos homens ficou em 
9% no final de 2021, en-
quanto que a das mulhe-
res foi de 13,9%.

Trazidos à luz, todos es-
ses dados reforçam um 
problema estrutural, um 
machismo histórico que 
está enraizado na nossa 
sociedade. Como pode ser 
possível que as mulheres, 
mesmo ocupando cargos 
idênticos aos dos homens, 
receberem salário menor?

Acredito que isso tudo 
tem a ver com falta de re-
presentação política, pois 
as mulheres são mino-
ria nos parlamentos. No 
Amazonas, por exemplo, 
somos apenas cinco depu-
tadas entre 24 integrantes 
da Assembleia Legislati-
va. O Brasil é apenas 142º 
na lista internacional que 
aponta a participação de 
mulheres na política. Em 
síntese,  discutir igualdade 
salarial e oportunidades 
iguais para homens e mu-
lheres no mercado de tra-
balhar é falar de avanços 
civilizatórios fundamentais 
para que o Brasil cresça 
como sociedade. 

A iniciativa da Manauscult em ofertar 
aos seis cemitérios públicos de Manaus 
ambientação musical exclusiva, no feriado 
do Dia das Mães, no domingo (8). A estima-
tiva é de que mais de 500 mil pessoas pas-
sem pelos dez campos-santos de Manaus, 
sendo seis na capital e quatro na zona rural.

A perversidade de criminosos que tortura-
ram e mataram o cabo da Polícia Militar, Isa-
ías Cardoso de Oliveira Filho, de 31 anos, na 
casa da vírima, na Zona Oeste. Após comete-
rem o delito, os assassinos enviaram áudios 
falando da morte do militar. A PM  e PC pro-
meteram prender os criminosos em breve.

Por justiça salarial entre 
homens e mulheres 

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

CURTIR NÃO CURTIR   

Alessandra Campêlo

maiores produtores de pei-
xe de água doce do mundo. 
E ninguém tem a qualidade 
dos peixes que a gente tem 
aqui. O jaraqui, por exemplo, 
tem três vezes mais ômega 3 
do que o salmão. Precisamos 
acordar para a realidade que 
está na nossa frente”, falou.

“Não dá pra aceitar que o 
Amazonas tenha, na região 
de São Gabriel, Santa Izabel 
do Rio Negro, mais de 17 ti-
pos de gema, tudo isso sain-
do pela nossa fronteira sob a 
forma de contrabando, e não 
termos a inteligência para 
criar normais legais para que 
isso seja explorado de forma 
sustentável e as 23 etnias do 
Alto Rio Negro, que não ficam 
com um centavo disso, pos-
sam se bastar” , disse, ainda.

ZFM tem inimigos
O pré-candidato a deputa-

do estadual disse ainda que 
acredita que a Zona Franca 
de Manaus “tem muitos ini-
migos” e que a decisão de 

mantê-la ou não “não está 
em nossa competência”. 
“Quem não quer ter uma Sa-
msung em seu estado, ge-
rando emprego?”, questionou.

Para ele, a Zona Franca não 
deve ser vista como “um pre-
sente”, já que contribui para a 
geração de emprego dentro e 
fora do Amazonas e, só em 
2021, repassou aos cofres da 
União cerca de 25 bilhões de 
reais, de acordo com dados 
do CIEAM – Centro da Indús-
tria do Estado do Amazonas.

Contudo, o sucesso do mo-
delo acabou acomodando a 
economia local em torno da 
Zona Franca.  “Não dá pra 
aceitar que o Amazonas te-
nha, na região de São Gabriel 
e Santa Izabel do Rio Negro, 
mais de 17 tipos de gema 
(pedras preciosas), tudo isso 
saindo pela nossa fronteira 
sob a forma de contrabando, 
e não termos a inteligência 
para criar normas legais para 
que isso seja explorado de 
forma sustentável aqui”.
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Manaus, Sexta-feira,
6 de maio de 2022

Os seis cemitérios pú-
blicos da cidade de Ma-
naus terão uma ambien-
tação musical exclusiva, 
neste feriado do Dia das 
Mães, no domingo (8). 
A estimativa é de que 
mais de 500 mil pessoas 
passem pelos dez cam-
pos-santos de Manaus, 
sendo seis na capital e 
quatro na zona rural.

Os cemitérios irão fun-
cionar de 6h às 18h, e 
mais de mil servidores 
municipais atuarão no 
atendimento e orientação 
ao público. Uma grande 
estrutura de atendimen-
to foi montada, por meio 
da Semulsp, em parce-
ria com outras pastas do 
Executivo municipal. 

Duetos, trios e quarte-
tos de músicos profissio-
nais irão tocar, de forma 
simultânea, em todos os 
seis cemitérios da capital 
amazonense, das 8h às 
12h e das 14h às 18h.

Homenagem musical às mães 
em cemitérios de Manaus 

Divulgação

Cemitérios públicos terão ambientação musical no Dia das Mães

pessoas que circularão 
nos cemitérios públicos 
neste feriado.

“As pessoas que irão 
prestar as homenagens 
aos entes queridos serão 
muito bem recebidas. No 
ano passado, tivemos 
a ideia de adotar essa 
ação em parceria com 
a Semulsp e recebemos 
muitos comentários po-
sitivos, e por determi-
nação do prefeito David 
Almeida, seguiremos re-
alizando a ambientação 
musical nos cemitérios 
públicos municipais, em 
datas especiais. Vamos 
levar por meio da música 
instrumental, conforto, e 
deixar o ambiente mais 
acolhedor”, explicou.

A fundação estará 
disponibilizando tam-
bém a parte estrutural 
com som, tendas e ba-
nheiro. Tudo para aco-
lher da melhor forma  
os visitantes.

Durante os demais ho-
rários, a ambientação 
musical será conduzida 
pela Diretoria de Cultu-
ra da Manauscult, que 
assina a playlist com 
diversas músicas clássi-
cas e religiosas. 

Os cemitérios São João 
Batista, Santa Helena, 
São Francisco, Santo Al-
berto, Nossa Senhora da 
Piedade e Nossa Senho-
ra de Aparecida (Parque 
Tarumã) receberão a am-
bientação musical. No úl-
timo citado, na zona Oes-
te, haverá sonorização 
em dois pontos: no aces-
so principal de entrada e 
também nos fundos do 
cemitério, ao lado da ad-
ministração, por se tratar 
de uma área extensa.

Conforme o diretor-pre-
sidente da Manauscult, 
Alonso Oliveira, o objeti-
vo da ambientação sono-
ra é proporcionar o me-
lhor conforto possível às 

Álvaro Campelo atua em 
conjunto com o Conselho Re-
gional de Enfermagem (Coren) 
na Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam), para con-
quistar melhores condições de 
trabalho à categoria 

Após a aprovação do Projeto de 
Lei 2564/2020, que estabeleceu 
o piso salarial de R$ 4.750 para 
enfermeiros, técnicos de enfer-
magem e parteiras de todo o Bra-
sil, o deputado estadual Álvaro 
Campelo (PV), comemorou a con-
quista histórica em suas redes 
sociais, e afirmou que a luta con-
tinua pela garantia da jornada de 
30 horas semanais de trabalho e 
um local de descanso digno aos 

mais de 52 mil profissionais da 
enfermagem que atuam na linha 
de frente da saúde no Amazonas.

Com a interlocução do Coren-
-AM, o deputado Álvaro Campe-
lo fez uma indicação ao Governo 
do Amazonas, com o objetivo de 
garantir melhores condições de 
trabalho a categoria. “Nós pre-
cisamos que os mais de 52 mil 
profissionais da saúde do nosso 
estado, que seguem atuando na 
linha de frente do combate ao 
Covid-19, agora, no processo de 
vacinação, tenham reconheci-
mento e dignidade na hora de 
trabalhar, com uma carga horá-
ria justa e um local digno para 
descanso. É o mínimo que po-

demos fazer por esses profissio-
nais que são verdadeiros heróis”, 
pontuou o parlamentar.

De acordo com o presidente 
do Coren-AM, Sandro André, a 
categoria está confiante com o 
encaminhamento da proposta. 
“Estamos confiantes. O deputado 
Álvaro Campelo recebeu nossa 
proposta de indicativo que esta-
belece a jornada de 30 horas e um 
local de descanso para os profis-
sionais da enfermagem. Estamos 
buscando todas as possibilidades 
para garantir os direitos básicos 
para todos esses profissionais. E 
vimos neste caminho mais uma 
chance de poder valorizar a cate-
goria”, destacou Sandro André.

PL quer garantir 30 horas semanais para enfermagem
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Divulgação

PL quer garantir 30 horas semanais para enfermeiros 

 



Cidade  

 

Manaus, Sexta-feira,
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A Unidade Gestora de 
Projetos Especiais (UGPE) 
do Governo do Amazonas 
definiu, na quinta-feira (5), 
com as secretarias muni-
cipais de Limpeza e Ser-
viços Públicos (Semulsp) 
e de Agricultura, Abasteci-
mento, Centro e Comércio 
Informal (Semacc), as con-
dições do novo convênio 
que será firmado entre Go-
verno e Prefeitura de Ma-
naus para a administração 
dos espaços dos parques 
e praças construídos por 
meio do Programa Social 
e Ambiental de Manaus e 
Interior+ (Prosamin+).

O novo convênio está in-
serido no protocolo de in-
tenções assinado pelo go-
vernador Wilson Lima e o 
prefeito David Almeida, que 
vai permitir, além da ma-
nutenção, um melhor apro-
veitamento dos espaços do 

Governo e Prefeitura 
vão administrar Prosamin

Divulgação

Governo e Prefeitura alinham convênio para administração do Prosamin

Prosamin+. Conforme ex-
plicou o coordenador exe-
cutivo da UGPE, engenheiro 
civil Marcellus Campêlo, os 
espaços já haviam sido re-
passados para a Prefeitu-
ra, na gestão anterior a do 
prefeito David Almeida,  por 
meio de um convênio com o 
Implurb, que agora será re-
novado com a Semulsp.

“Estamos nos últimos de-
talhes do convênio que vai 
ser firmado com a Semuslp 
para que o órgão possa to-
mar conta dos parques, fa-
zer a manutenção e deixar 
em perfeitas condições 
para a população de Ma-
naus utilizá-los”, explicou.

 Além das atribuições de 
cada órgão, foram discuti-

das na reunião formas de 
tornar os espaços urbanos 
do município mais atrati-
vos para a população, movi-
mentando a parte cultural 
com shows e espetáculos 
e incentivando a prática es-
portiva nesses locais.  

 
Trabalho Integrado
O secretário municipal 

de limpeza pública, Altevi 
Moreira, destacou a impor-
tância do trabalho integra-
do para a conservação dos 
espaços públicos na cidade 
e o interesse do município 
em receber e cuidar dos 
parques do Prosamin. “A 
gente sabe que é de res-
ponsabilidade da Prefeitu-
ra cuidar de tudo o que está 
na cidade. E nós vamos dar 
manutenção, fazer a limpe-
za continuamente e cuidar 
desses parques e praças, 
que são nossos”, reforça.
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 Ao todo, serão repassa-
dos para a Prefeitura de 
Manaus 11 parques e 19 
praças. Conforme o secre-
tário da Semacc, Wander-
son Costa, nos espaços 
estão instalados quios-
ques e pontos comerciais 
que podem ser explorados 
comercialmente por pe-
quenos empreendedores 
de Manaus. “Iremos reati-
var esses locais para ge-
rar emprego e renda para 
a população de Manaus”.

 O convênio que repas-
sa os parques e praças 
do Prosamim para a Pre-
feitura de Manaus deve 
ser formalizado nas pró-
ximas semanas. Antes 
disso, haverá uma visita 
técnica para que os ór-
gãos municipais  pos-
sam conhecer todas 
as estruturas e fazer o  
tombamento patrimonial.

Luana Lima

Os irmãos Adriano Sousa 
da Silva, de 17 anos e Marcos 
Basto da Silva, de 19 anos, 
estão desaparecidos desde 
a madrugada desta quarta-
-feira (4), após caírem de uma 
embarcação, no Porto Chiba-
tão, no bairro Centro, na zona 
Centro-Sul da capital.

De acordo com informa-
ções da mãe dos jovens, 
eles estavam em uma rabe-
ta, na companhia de outras 
duas pessoas, quando desa-
pareceram. Ela informa que 
um homem identificado 
apenas como “Brian” ligou 
para a mesma informan-

do que seus filhos teriam 
afundado no rio após o su-
posto acidente entre a em-
barcação e uma balsa.

Em boletim de ocorrência, 
a mãe conta que os filhos li-
garam para ela antes do aci-
dente acontecer.

“Mãe, não se preocupe que 
estamos chegando. Daqui a 
pouco chegamos no porto”, 
informou a mulher.

Horas depois, uma pessoa 
a informou sobre o aciden-
te. Ela não acreditou, de iní-
cio, mas o desaparecimento 
foi confirmado.

Ainda conforme os relatos 
repassados para a mãe, no 
momento do acidente cho-

via forte na região, portanto o 
autor da ligação relatou que 
não conseguiu os socorrer. A 
mãe questionou a populares 
do local se viram o acidente, 
porém os mesmos informa-
ram que não sabiam do fato.

Diante disto, Brian e outro 
homem identificado como 
“Kelsinho” fugiram. Os dois 
homens foram capturados 
posteriormente em outra 
rua, por populares. A mãe 
das vítimas acionou a polícia 
informando sobre o caso. Se-
gundo informações das pes-
soas que trabalham naquela 
região, Brian e Kelsinho são 
usuário de drogas.

Populares acionaram o 

Irmãos desaparecem após colisão de balsa e rabeta 
Divulgação

Irmãos desaparecem no rio após colisão entre balsa e rabeta 

 

 

Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas (CBMAM), que 
desde a manhã de quarta 
realizam as buscas no local. 

Até o fechamento desta ma-
téria, os irmãos não foram 
encontrados. A polícia inves-
tiga as versões sobre o caso.



Manaus, Sexta-feira,
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O governador Wilson Lima 
autorizou para esta sexta-
-feira (6) a antecipação do pa-
gamento da parcela de maio 
do Auxílio Estadual Perma-
nente. A medida, segundo o 
governador, é uma homena-
gem pelo Dia das Mães, co-
memorado no domingo (8). 
Além disso, a antecipação 
vai injetar aproximadamen-
te R$ 45 milhões na econo-
mia do estado, beneficiando 
capital e interior. Regular-
mente, o pagamento mensal 
de R$ 150 é efetuado no dia 
15 de cada mês.

 “Eu acabei de autorizar a 
antecipação do Auxílio Esta-
dual Permanente para esta 
sexta-feira, dia 6, para que 
essas mães que são benefi-
ciadas por esse programa, 
que é o maior programa de 
distribuição de renda, pos-
sam passar o Dias das Mães, 
colocar alimento na mesa e 
se reunir em família por con-

Antecipado pagamento 
do Auxílio Permanente

Divulgação

Wilson Lima antecipa pagamento do Auxílio Estadual Permanente

ta dessa data tão importan-
te”, disse o governador.

Pelos critérios, o pro-
grama Auxílio Estadual 
Permanente prioriza mu-
lheres que são chefes de 
família como titulares do 
benefício, que dá direito 
ao valor mensal de R$ 150, 
destacou Wilson Lima.

 Ao todo, o programa já be-
neficia mais de 294 mil famí-
lias em situação de pobreza e 
extrema em todo Amazonas, 
promovendo uma injeção 
mensal na economia de R$ 
44.196.450. Desde que o Au-
xílio Estadual foi implemen-
tado pelo governador Wilson 

Lima, o programa injetou R$ 
254.276.700,00 na economia 
do estado até abril.

 “Por um lado, a gente be-
neficia essas mães, por outro 
a gente está injetando R$ 45 
milhões na economia que se 
junta aquela e se junta aque-
le valor de R$ 290 milhões 
da primeira parcela do 13° 
salário dos servidores públi-
cos”, completou o governa-
dor. Na quinta e sexta-feira (5 
e 6), o Governo do Amazonas 
começou a pagar a primeira 
parcela do 13° salário para 
mais de 105 mil servidores 
em atividade, aposentados e 
pensionistas estaduais.



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

O mototaxista Lúcio 
Mauro de Lima Freire, de 
24 anos, foi crivado de ba-
las enquanto estava parado 
na rua 2, do bairro Francis-
ca Mendes, na zona Norte 
de Manaus. O homem foi 
abordado por criminosos 
que dispararam os tiros na 
noite desta quarta-feira (4).

Segundo testemunhas 
relataram a 6ª Compa-
nhia Interativa Comuni-
tária (Cicom), o homem 
estava parado, possivel-
mente esperando um pas-
sageiro. Não há informa-
ções se chegaram a pé ou 
em algum veículo.

Sem chance de fuga ou 
defesa, o homem caiu ao 

Homens matam mototaxista

Comandante manda aviso 
a matadores de PM 

Divulgação

Divulgação

Comandante mandou um recado para os assassinos do policial 

 

 

Bianca Fatim 

O velório do CB PM Isaías 
Cardoso de Oliveira Filho, 
38 anos, encontrado morto 
no quintal de uma residên-
cia, onde ocorreu um triplo 
homicídio no bairro Taru-
mã, Zona Norte de Manaus, 
foi marcado pela comoção 
dos colegas de farda da Po-
lícia Militar. A cerimônia 
aconteceu no Complexo do 
Comando Geral da Polícia 
Militar, na manhã quinta-
-feira (5), na rua Benjamin 
Constant, bairro Petrópolis, 
Zona Sul de Manaus.

Isaias Cardoso foi home-
nageado pelos PM´s e o 
Comandante Geral da Polí-
cia Militar, Cel. Marcus Vi-
nícius, deixou claro que a 
corporação vai encontrar 
os autores do crime.

“Queremos deixar claro à 
sociedade amazonense que 

uma pista sim e estamos 
estudando a possibilida-
de de, até o final do dia, di-
vulgarmos a foto daquelas 
pessoas que estamos per-
seguindo. É muito duro para 
a gente perder um compa-
nheiro que, verdadeiramen-
te, deu a vida pela seguran-
ça”, comenta emocionado.

Ainda na tarde da quinta, 
o corpo do CB PM Isaias Car-
doso foi em translado para 
a cidade de Primavera, no 
Pará, de onde o PM era natu-
ral. Ele receberá em sua ter-
ra Natal as últimas homena-
gens e será sepultado.

Relembre o caso
O cabo da PM Isaías Car-

doso de Oliveira Filho, de 31 
anos, foi torturado e assassi-
nado a tiros na madrugada 
da quarta-feira (4), na mes-
ma residência onde ocorreu 
um triplo homicídio, na rua 

lado da moto e morreu no 
local. Os moradores da área 
se assustaram com os ba-
rulhos do tiro e ao verem o 
que tinha acontecido, acio-
naram a Cicom da área.

A morte de Lúcio é mais 
um mistério que a Dele-

gacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS) trabalhará para 
desvendar, já que o moto-
taxista morreu sem uma 
motivação aparente. O Ins-
tituto Médico Legal (IML) 
removeu o corpo. (BF)

nós não iremos descansar 
até que justiça seja feita. Ire-
mos trabalhar diuturnamen-
te. Essa foi uma ordem direta 
do governador Wilson Lima. 
Deste ontem (4), eu estou na 
rua e vou continuar na rua, 

junto com nossa tropa, até 
que esse crime seja solucio-
nado”, afirma.

Marcus Vinícius também 
afirmou que já existe a sus-
peita de quem tenha co-
metido este crime. “Temos 

Praia do Forte, na comunida-
de Parque Rio Solimões, no 
bairro Tarumã, na zona Oes-
te da capital amazonense.

O corpo do policial foi en-
contrado no fundo do quin-
tal da casa, onde três ho-
mens foram executados 
por criminosos na tarde de 
terça-feira (3). A vítima foi 
encontrada com marcas de 
tortura e tiros pelo corpo. 
Isaías era morador do local.

PM nega relação com tri-
plo homicídiome

Conforme informações 
do tenente-coronel da PM, 
Eddie Censa, embora o cor-
po do policial tenha sido en-
contrado no local do crime, 
a polícia descarta a relação 
com o triplo 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, estão 
investigando o caso para sa-
ber o que de fato aconteceu. 
O fato é que nosso colega foi 
alvo de criminosos, mas as 
autoridades estão trabalhan-
do para chegar nos autores 
deste homicídio”, explicou.

Henrique Coelho de Sou-
sa, de 23 anos, suspeito de 
torturar e matar o enteado 
autista de 9 anos, no mês 
de março, foi solto na ma-
nhã da quinta-feira (5), 
após cumprir 30 dias de 
prisão temporária. A mãe 
da criança também está 
em liberdade.

Após o prazo de prisão 
temporária do suspeito ser 
cumprido, a Justiça não 
atendeu à solicitação da 
polícia para converter a 
prisão. Visto que conforme 
as investigações, Henri-
que confessou que acertou 

dois socos no estômago do 
enteado em um momento 
de estresse. “Eu me estres-
sei, não sabia que ia acon-
tecer isso. Ele estava bem, 
mas não sabia que tinha 
acontecido isso por dentro 
dele. No estômago mesmo, 
mão fechada, foram uns 
dois. Eu fiquei com raiva, 
nesse momento eu perdi a 
cabeça e bati nele, estres-
sado”, relatou o suspeito.

A criança morreu no 
pronto-socorro Joãzinho, na 
Zona Leste, o menino mor-
reu com golpes que dilace-
raram seus órgãos internos.

Suspeitos de matar 
autista é solto 

Mototaxista foi surpreendido por pistoleiros e assassinado 
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Luana Lima 

Um jovem até o mo-
mento não identificado, 
morreu durante uma 
intensa troca de tiros 
contra a polícia, na ma-
nhã desta quinta-feira 
(5), em uma residên-
cia, no bairro Morada 
do Sol, no município de 
Iranduba, região me-
tropolitana de Manaus.

De acordo com in-
formações prelimi-
nares de populares, o 
jovem estava rouban-
do uma residência na 
companhia de outros 

dois suspeitos. Duran-
te a ação criminosa, o 
trio teria agredido os 
proprietários da casa, 
além disso eles leva-
ram televisores, video-
game e outros objetos 
de valor.

Testemunhas que 
perceberam a movi-
mentação dos assal-
tantes, acionaram a po-
lícia, que ao chegar ao 
local foi surpreendida 
pelo trio que os rece-
beu a tiros.

Ao se defenderem 
dos criminosos os po-
liciais responderam a 

ação, onde um intenso 
tiroteio iniciou. O jo-
vem foi atingido e não 
resistiu aos ferimentos 
e morreu no local.

Durante a ocorrência, 
um criminoso foi preso 
e o outro conseguiu fu-
gir sem ser identifica-
do. O Instituto Médico 
Legal (IML) realizou a 
remoção do corpo do 
jovem. O suspeito pre-
so foi levado para uma 
unidade de polícia. As 
autoridades trabalham 
na identificação e na 
captura do terceiro 
suspeito.

Jovem morre ao trocar tiros com policiais 

Pistoleiros matam 
dupla no ‘Morro’

Divulgação

Divulgação

Homem morre em troca de tiros com policiais militares na cidade de Iranduba 

Dupla executada estava em roda de samba em beco no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul 

 

 
 

 

 

Luana Lima 

Enquanto curtiam uma 
roda de samba, Tiago Oli-
veira, o “Neguinho”, de 24 
anos, e Leonardo Ferrei-
ra, de 25 anos, foram ví-
timas de criminosos ar-
mados, que invadiram a 
comemoração e atiraram 
contra a dupla no beco 
Celestino, bairro Morro 
da Liberdade, na Zona Sul 
de Manaus, na madruga-
da da quinta-feira (5).

De acordo com infor-
mações repassadas aos 
policias da 2ª Companhia 
Interativa Comunitária 
(Cicom), a dupla estava 
curtindo a roda de samba 
com algumas mulheres, 
quando os criminosos 
chegaram em dois car-
ros, armados com fuzis e 
pistolas, e foram em dire-
ção as vítimas.

Os suspeitos ordena-
ram que as mulheres 
saíssem do local e dispa-
ram contra “Neguinho” e 
Leonardo.

O primeiro, sem conse-
guir fugir, foi alvejado a 
tiros e morreu no local. 
O segundo, ainda tentou 
correr, mas os disparos 

atingiram a vítima.
Leonardo agonizou ca-

ído no beco e moradores 
da área, ao perceberem 
o que tinha acontecido, 
o levaram ao Serviço 
de Pronto Atendimento 
(SPA) da Zona Sul. Ape-
sar dos esforços dos 
profissionais da área da 
saúde, para salvar a vida 
do jovem, o homem mor-
reu minutos depois de 
dar entrada na unidade 
de saúde.

Como “Neguinho” mor-
reu no local do crime, a 
equipe da 2ª Cicom isolou 
a área e acionou os órgãos 
competentes, como o De-
partamento de Polícia Téc-
nico-Cientificado Ama-
zonas (DPTC-AM), que 
realizou a perícia, e o Ins-
tituto Médico Legal (IML), 
que removeu o corpo.

Os investigadores da 
Delegacia Especializa-
da em Homicídios e Se-
questros (DEHS) também 

estiveram no local para 
colher as primeiras infor-
mações sobre a motiva-
ção do crime tão violento, 

e que possivelmente, foi 
premeditado, já que os 
criminosos sabiam onde 
as vítimas estavam.



Manaus, Sexta-feira,
6 de maio de 20228 Esporte

 

Após participação de su-
cesso na “Run Experience de 
Paris”, o estande da “Marato-
na Internacional de Manaus” 
terá uma nova unidade, mon-
tada com apoio da Prefeitura 
de Manaus, especialmente 
preparado para divulgação 
na Maratona de Barcelona 
2022. A apresentação será 
sobre o evento esportivo 
que celebrará o aniversário 
da capital amazonense, nos 
dias 22 e 23 de outubro, den-
tro das comemorações pelos 
353 anos da cidade.

A estrutura montada em 
Barcelona, capital da região 
da Catalunha, na Espanha, é 
um estande de tamanho 6x3 
na Expo Sports, feira esporti-
va a ser realizada nos dias 6 
e 7/5, na qual estarão reuni-
dos mais de 200 expositores, 
divulgando suas maratonas 
e buscando a atenção do 
público com estratégias di-
versas. O encontro de expo-
sitores antecede a maratona, 
que acontece no dia 8, e é o 
endereço onde os participan-
tes da prova vão retirar seus 
kits da corrida.

A Prefeitura de Manaus 

Manaus leva a Barcelona 
os encantos da maratona

Divulgação

Manaus leva para Barcelona os encantos da maratona na Amazônia

 

 

 

apoia a divulgação do estan-
de, a fim de ampliar o núme-
ro de participantes de fora da 
cidade e do Brasil, presentes 
na corrida em outubro, dando 
maior publicidade à prova e 
aquecendo o turismo e a eco-
nomia de Manaus. No estan-
de, todo o material de divulga-
ção destaca a cultura local, e 
a defesa do desenvolvimento 
econômico em sinergia com 
a conservação ambiental.

A edição de 2022 da prova 
em Manaus celebra também 
uma nova fase. Depois de 
dois anos de uma pande-
mia que isolou as pessoas, 
distanciou a convivência 

presencial e deixou muitas 
perdas no mundo inteiro, a 
possibilidade de percorrer as 
ruas da capital do Amazo-
nas ao lado de atletas de di-
versos países, movidos pelo 
mesmo propósito de celebrar 
a vida a partir do esporte, faz 
da Maratona Internacional 
de Manaus um evento de ex-
periências inesquecível.

“A presença da Prefeitu-
ra de Manaus em encontros 
possibilitados pelo esporte, 
com empresas, instituições 
públicas e privadas e atletas 
de diversos países, é mais 
que uma oportunidade de 
promoção e marketing da ci-

O Rei Pelé usou suas re-
des sociais para enaltecer 
o brasileiro Rodrygo, nes-
ta quinta-feira (5), autor de 
dois gols que levaram o 
Real Madrid à decisão da 
Champions League, sobre 
o Manchester City.

O ex-jogador pa-
rabenizou o jovem 
pelo feito e o chamou  
de “iluminado”.

“Eu sempre soube que 

o dia de te dar parabéns 
chegaria, meu amigo. 
Não existe outro cami-
nho para quem trabalha 
duro e ama o que faz. 
Você é iluminado e ainda 
vai nos trazer muitas ale-
grias, Rodrygo. Parabéns, 
Real Madrid. Eu mal pos-
so esperar para assistir a 
final”, escreveu Pelé em  
seu Instagram.

Decisivo, o atacante pode 

mesmo receber o título de 
“iluminado”. Além de defi-
nir o confronto diante do 
City, pela semifinal, o jo-
gador anotou um gol nos 
últimos minutos da parti-
da contra o Chelsea, pelas 
quartas, levando o duelo 
à prorrogação. No tempo 
adicional, Benzema mar-
cou a garantiu a vaga.

Além disso, Rodrygo 
balançou as redes duas 

Pelé parabeniza Rodrygo por feito heroico
Divulgação

Ídolo Pelé chamou o craque 
do Real Madrid de “iluminado” 

 

vezes na goleada sobre o 
Espanyol, por 4 a 0, vitó-
ria que deu ao clube me-
rengue o seu 35° título do 
Campeonato Espanhol.

Rodrygo terá a chan-
ce de brilhar novamente 
na Champions no dia 28 
deste mês, quando Real 
Madrid e Liverpool defi-
nem o título continen-
tal, no Stade de France,  
em Paris.

dade, é um convite a atletas 
profissionais e amadores de 
todas as nações a visitarem 
a capital da Amazônia e cor-
rerem juntos, por percursos 
que celebram a natureza, o 
esporte e a valorização da 
vida”, explica o prefeito David 
Almeida, maior entusiasta 
da maratona de Manaus. Ele 
está inscrito para participar 
da Maratona de Barcelona, 
com o objetivo de ampliar a 
divulgação do evento espor-
tivo manauara.

Maratona Internacional 
de Manaus

A Maratona Internacional 

de Manaus acontecerá nos 
dias 22 e 23 de outubro, com 
largada e chegada no calça-
dão do complexo turístico 
Ponta Negra, um dos pontos 
turísticos mais espetacula-
res de Manaus. Com praia 
de rio que desenha o cená-
rio perfeito para o pôr do sol 
amazônico. O dia 22, será 
dedicado às categorias kids 
e corrida de 5 quilômetros. Já 
no dia 23 será a grande corri-
da de 42 quilômetros.

Na maratona de 42 quilô-
metros, os atletas profissio-
nais e amadores passarão 
pela ponte estaiada sobre o 
rio Negro, o emblemático Te-
atro Amazonas, a Arena da 
Amazônia, entre outros pon-
tos turísticos da cidade.

Calendário e inscrições
Dia 22 (sábado) - Family 

Run com os percursos de 5 
quilômetros e kids

Dia 23 (domingo) - Percur-
sos de 42 quilômetros e 21 
quilômetros

As inscrições  são realiza-
das pelo site do evento no 
endereço www.maratonade-
manaus.com.br
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Em jogo válido pela pri-

meira rodada do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 
Americano 2022, o Estádio 
Carlos Zamith recebe neste 
sábado (7), às 14h, a partida 
entre Manaus FA e Porto 
Velho Miners. Com apoio do 
Governo do Amazonas, por 
meio da Fundação Ama-
zonas de Alto Rendimento 
(Faar), a competição será 
classificatória para os playo-
ffs nacional da modalidade.

“Será empolgante acom-
panhar Manaus FA sendo 
um dos nossos represen-
tantes no futebol america-
no. Eles estão sempre trei-
nando na Vila Olímpica para 
desenvolver sua melhor 
performance e estamos es-
perançosos que a equipe te-
nha um bom papel na com-
petição”, disse Jorge Oliveira, 
diretor-presidente da Faar.

 Organizada pela Confe-
deração Brasileira de Fu-

tebol Americano (CBFA), o 
campeonato conta com 44 
equipes de diversas regiões 
do Brasil. No ‘grupo norte’, 
estão integrados os Lobos 
FA, Manaus Cavaliers, além 
do Porto Velho Miners. Na 
categoria masculina adul-

ta, em sua primeira fase, 
serão realizados jogos re-
gionais, onde os melhores 
colocados de cada região se 
enfrentam em quartas, se-
mifinais e finais nacionais.

“Realizar esse jogo aqui 
em Manaus é importante 

para a visibilidade local, te-
mos a chance de mostrar o 
potencial do futebol ameri-
cano local. Inscrevemos 50 
atletas que terão o privilégio 
de participar da abertura da 
competição, pela primeira 
vez realizado no estado do 
Amazonas e esperamos 
conquistar esse título para 
nosso estado”, destacou 
Renner Silva, coordenador 
de projetos da equipe Ma-
naus Futebol Americano.

 
Futebol
Também no sábado (14), às 

16h, o Manaus FC enfrenta o 
Confiança (SE), pela quinta 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro - Série C. Ocupando 
a oitava posição com sete 
pontos, o Gavião Real vai 
em busca de recuperação, 
após perder para o Vitória 
em sua última apresenta-
ção, enquanto que o adver-
sário vai tentar seu primei-

Campeonato de Futebol 
Americano no Zamith

Divulgação

 

Agente de Paulo Sousa detona fala de Jesus sobre o Fla
Horas após as declarações 

bombásticas de Jorge Jesus 
ao blog do jornalista Renato 
Maurício Prado, no “UOL, o 
empresário de Paulo Sousa, 
Hugo Cajuda, se manifestou 
por meio de uma nota oficial 
e disparou contra o ex-técni-
co do Flamengo, que chegou 
a dar um prazo para o clube 
o contratá-lo novamente (20 
de maio). 

O agente de Paulo Sousa 
vê o episódio como “vergo-
nhoso” e diz que Jesus, que 
estaria “perturbado e deses-
perado”, cometeu “um ataque 
nunca antes visto a colegas 
de profissão e compatriotas”, 
cobrando um pedido de des-
culpas. No entanto, Cajuda 

não cita o nome de JJ. 

Nota
“A (falta de) vergonha sai à 

rua. Sem surpresa assistimos 
a mais um momento deplorá-
vel, de alguém que só estan-
do perturbado e desesperado 
pode revelar tamanha falta de 
ética, falta de respeito e falta 
de profissionalismo. Apesar 
do seu largo histórico, a refe-
rida pessoa consegue subir 
muitos patamares em mais 
um episódio vergonhoso.

Esta é a continuidade do 
“eu” sempre a sobrepor-se ao 
“nós”, do uso da pandemia, um 
tema tão grave, para justificar 
desastres, como o que acon-
teceu no Benfica, ou como 

justificativa para abandonar 
o Flamengo poucos dias após 
renovar e num momento deli-
cado para o clube. As explica-
ções e as desculpas deveriam 
ser dadas aos benfiquistas por 
terem visto ser gastos 150 mi-
lhões de euros para conquis-
tarem zero títulos.

A referida pessoa revela 
total ausência de sentimen-
tos para com a instituição 
Flamengo, ao contrário do 
que apregoa, porque a ten-
tativa de desestabilizar um 
clube “amigo” desta forma 
é inaceitável.

É um ataque nunca antes 
visto a colegas de profissão 
e compatriotas, mas mais do 
que isso, é um ataque à clas-

Jesus (à dir.)criticou atual situação do Flamengo nas competições 
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Campeonato 
Amazonense de 
Futebol America-
no vai acontecer 
neste sábado (7)

se dos treinadores profissio-
nais de futebol, um ataque à 
ética e à dignidade.

Agradecemos os muitos 
contatos de treinadores e ou-
tros profissionais do mundo 

do futebol, em especial dos 
que trabalham no Brasil e que 
nos têm procurado para ma-
nifestar o seu total repúdio 
para com esta situação com 
a qual não concordam.

ro triunfo na competição.
 Pela Série D, o São Rai-

mundo encara o Trem (AP), 
no domingo (8), às 15h, no 
Estádio Ismael Benigno, vá-
lido pela quarta rodada da 
competição. No último jogo, 
contra o Porto Velho (RO), o 
time amazonense perdeu 
por 1 a 0 e desceu para a 
quinta posição na tabela.

 

Agenda completa:
 

Estádio Carlos Zamith
Competição: Campeonato 

Brasileiro de Futebol Ameri-
cano – Manaus FA  

e Porto Velho Miners
Sábado (14), às 14h

 
Arena da Amazônia

Competição: Campeonato 
Brasileiro Série C– Manaus 

FC e Confiança (SE)
Domingo (14), às 16h

Estádio Ismael Benigno
 Competição: Campeonato 

Brasileiro Série C   
São Raimundo e Trem (AP)

Data e hora: Domingo  
(8), às 15h

Organização: Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF)
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A perda de competitivi-
dade da Zona Franca de 
Manaus (ZFM) diante dos 
decretos que reduzem a alí-
quota do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
poderá retirar empregos e 
reduzir arrecadação não 
apenas do Polo Industrial de 
Manaus (PIM), mas do Brasil 
de uma forma geral.

Segundo consta na Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) apresentada, 
na quarta-feira (4), pelo 
governador do Amazonas, 
Wilson Lima, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
contra os efeitos do Decre-
to Federal nº 11.055/2022, 
que reduziu a alíquota do 
IPI em 35% no país, os pro-
dutos produzidos no PIM 
concorrem principalmen-
te com seus correspon-
dentes estrangeiros.

“Nesta medida, a redução 
de incentivos às indústrias 
localizadas no PIM acaba 
por reduzir sua competi-
tividade com os similares 
estrangeiros, causando um 
desemprego no Brasil e ge-
ração de emprego em outros 
países”, diz trecho da ação.

Isso quer dizer que, di-
ficilmente, uma empresa 
que saia da ZFM vá se ins-
talar em outra região do 
país, mas sim modificar o 
parque fabril para o exte-
rior, produzindo produtos 
fora do país para serem ex-
portados para o Brasil.

Além disso, as sucessivas 
renúncias de receitas de 
IPI provocadas pela União 
têm impacto direto na ar-
recadação. Somente com o 
Decreto nº 11.055/2022, Es-
tados, Municípios e Distrito 
Federal deixarão de arreca-
dar R$ 10,4 bilhões. No caso 
do Estado do Amazonas, a 
renúncia é na ordem de R$ 
18,4 bilhões.

Nesse sentido, o governa-
dor Wilson Lima declarou 
não ser contra a redução 
tributária em curso no Bra-
sil, mas defende que nessa 
discussão seja considera-
da a necessidade de serem 
observadas as vantagens 
comparativas inerentes ao 
modelo ZFM, garantidas 
na Constituição e que com-
pensam as dificuldades de 
instalação de indústrias na 
região, distante e sem in-
terligação adequada pelos 
principais modais logísticos 
com o restante do país.

“Não obstante seja louvá-
vel a intenção de fomentar 
o crescimento industrial 
brasileiro, a implementação 
de uma política pública nes-
ta direção pressupõe que 
se pense e estabeleça me-
canismos prévios de com-
pensação ao modelo Zona 
Franca de Manaus, a fim de, 
no mínimo, preservar os ga-
nhos sociais, econômicos, 
ambientais e à soberania 
nacional advindos deste”, 
destaca outro trecho da ADI. 

Atualmente, o polo indus-
trial do Amazonas abriga 
mais de 600 empresas, que 
faturam por volta de R$ 100 
bilhões e geram mais de 
100 mil empregos diretos e 
outros 400 mil empregos 

indiretos. Ele representa, 
para a população do estado, 
36,4% de todo o PIB produzi-
do, constituindo-se o Ama-
zonas no estado brasileiro 
em que o setor industrial 
corresponde à maior parte 
do Produto Interno Bruto.

Articulação 
O governador esteve reu-

nido, na quarta-feira (4), 
com o ministro do STF, Ale-
xandre de Moraes, relator 
da ADI apresentada pelo 
Governo do Amazonas, por 
meio da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE-AM), contra 
os efeitos do Decreto Fede-
ral nº 11.052, de 28 de abril 
de 2022, que zerou a alí-
quota do IPI do polo de con-
centrados e retirou a com-
petitividade das indústrias 
do setor na ZFM.

Já na quinta-feira (5), o go-
vernador se reuniu com o 
presidente do STF, ministro 
Luiz Fux. Na ocasião, Wilson 
explicou os danos que o re-
ferido decreto causa para 
todo o Amazonas, com risco 
de perda de investimentos 
e de milhares de empregos. 
Atualmente, o polo de con-
centrados gera cerca de 7 
mil empregos diretos e indi-
retos e movimenta a econo-
mia da capital e de municí-

pios do interior, como Maués 
e Presidente Figueiredo.

Dos pedidos
A nova ADI apresentada 

pelo governador Wilson 
Lima, na quarta-feira (4), no 
STF, por meio da PGE-AM, 
requer, de imediato, medi-
da cautelar para suspen-
der os efeitos para a ZFM 
do Decreto nº 11.055/2022 
e também do Decreto nº 
11.074/2022, que havia re-
duzido a alíquota do IPI em 
25%, caso volte a vigorar 
a partir de eventual revo-
gação da atual norma que  
o substituiu.

No mérito, requer que 
seja declarada a inconsti-
tucionalidade parcial dos 
referidos decretos, vedan-
do sua aplicação a qual-
quer produto produzido pe-
las indústrias instaladas 
na ZFM, que tenham ou 
que venham a ter projetos 
aprovados no Conselho de 
Administração da Supe-
rintendência da Zona Fran-
ca de Manaus (Suframa).

É pedido também que a 
ação seja distribuída para 
relatoria do ministro Ale-
xandre de Moraes, seguin-
do regimento interno do 
Supremo Tribunal Federal, 
uma vez que o ministro já é 
o relator da ADI apresenta-
da pelo governador Wilson 
Lima, na segunda-feira (2), 
contra os efeitos do Decreto 
Federal nº 11.052/2022, que 
zerou a alíquota do IPI do 
polo de concentrados do se-
tor na ZFM.

A referida ação requer 
medida cautelar para sus-
pender a redução da alíquo-
ta. No mérito, pede que o 
STF declare a inconstitucio-
nalidade parcial do decreto, 
vedando sua aplicação aos 
insumos produzidos pelas 
indústrias da Zona Franca.

Reduções de alíquotas de IPI na 
ZFM causam efeito cascata no país

Divulgação

ADI ajuizada pelo Governo aponta desemprego no resto do Brasil 
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Sedecti e PanAmazônia exercem 
papel no desenvolvimento econômico 

Parceria para 
geração de 
empregos no AM

O Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação (Sedecti), está 
estreitando parceria com a 
PanAmazônia com o obje-
tivo de buscar e promover 
geração de novos negócios 
e oportunidades de empre-
go no Amazonas. As insti-
tuições são responsáveis 
por fomentar, dentre ou-
tras missões, o crescimen-
to econômico e a inovação 
no Estado.

“Compete à Sedecti a tare-
fa de desenvolver o sistema 
estadual de planejamento e 
coordenar as políticas pú-
blicas de desenvolvimento 
socioeconômico, de ciência, 
tecnologia e inovação do 
Amazonas. Neste sentido, 
a orientação do governa-
dor do Estado, Wilson Lima, 
é que se busque ampliar 
o relacionamento com to-
dos os atores da economia 
que promovam a atração 
de investimentos e, conse-
quentemente, novos postos 
de trabalho para a popula-
ção. Temos um Amazonas 
de oportunidades”, ava-
liou o secretário executi-
vo de Desenvolvimento,  
Valdenor Cardoso.

A PanAmazônia é uma 
organização não governa-
mental, com sede em Ma-
naus, com a missão de pro-
mover o ideal da integração.

Divulgação
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O Brasil registra por ano 
22,9 mil mortes de bebês de 
até 1 ano que poderiam ser 
evitadas se houvesse trata-
mento para doenças como 
diarreia. O risco aumenta 
com a queda da cobertura 
vacinal. Os dados são do Ob-
servatório de Saúde na In-
fância (Observa Infância) que 
fez uma média dos números 
registrados entre os anos de 
2018 a 2020.

A avaliação indica que 
duas em cada três mortes de 
bebês desta faixa etária po-
deriam ser evitadas no país 
com ações como vacinação, 
amamentação e acesso à 
atenção básica de saúde.

A pesquisadora do Obser-
va Infância Patricia Boccolini 
lembrou que, em 2019, o Bra-
sil perdeu o selo de erradica-
ção de sarampo, por causa da 
queda na cobertura vacinal, 
inclusive para outras doen-
ças. “A gente vem observan-
do o aumento no número de 
casos, muitos deles evoluem 
para hospitalização”, disse 
em entrevista à EBC.

Duas em cada três mortes de bebês 
poderiam ser evitadas no Brasil

Líder ucraniano pede trégua para retirar civis

Divulgação
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Dados são do Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância) 

Civis precisarão ser retirados de bunkers sob uma siderúrgica

Civis precisarão ser reti-
rados de bunkers sob uma 
siderúrgica, o último reduto 
de resistência em Mariupol, 
na Ucrânia, disse o presi-
dente ucraniano, Volodymyr 
Zelenskiy, na quinta-feira (5), 
após bombardeio russo que 
cobriu a área com detritos  
de concreto.

Tendo falhado em tomar 
a capital Kiev nas primeiras 
semanas de uma invasão 
que matou milhares e des-
truiu cidades e vilarejos, a 
Rússia acelerou os ataques 
no Sul e Leste da Ucrânia, 

inclusive na siderúrgica de 
Azovstal, em Mariupol.

A resistência da Ucrânia 
na usina ressalta o fracas-
so da Rússia em capturar 
grandes cidades, em uma 
guerra que uniu as potências 
ocidentais ao armar Kiev e 
punir Moscou com sanções. 
Espera-se que a Suécia e a 
Finlândia decidam em breve 
se vão aderir à aliança mili-
tar ocidental Organização do 
Tratado do Atlântico Norte 
(Otan), o que seria uma gran-
de mudança histórica.

Os militares russos pro-
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meteram parar as ações em 
Azovstal hoje e nos dois dias 
seguintes, para permitir a 
saída de civis. Combatentes 
ucranianos descreveram 
bombardeios como “batalhas 
sangrentas”, que impediram 
a retirada na quarta-feira. O 
Kremlin afirmou que os cor-
redores humanitários da si-
derúrgica estão funcionando.

Autoridades ucranianas 
acreditam que cerca de 200 
civis permanecem presos, 
junto com combatentes, na 
rede de bunkers subterrâ-
neos, no extenso complexo 

Azovstal da era soviética.
Em discurso, Zelenskiy 

afirmou que a Ucrânia está 
pronta para garantir um ces-

Patricia, que é vinculada ao 
Núcleo de Informação, Políti-
cas Públicas e Inclusão (Nip-
pis), informou que, no período 
de três anos, foram contabi-
lizadas mais de 1,6 mil inter-
nações decorrentes de sa-
rampo, número que não era 
registrado desde o início dos 
anos 2000. Em igual período, 
foram 26 óbitos de crianças 
abaixo de 5 anos por causa 
da doença. “A gente já estava 
há anos sem ter uma morte 
sequer por sarampo no Bra-
sil”, completou.

O estudo do Observa Infân-
cia, que identifica as causas 
de mortes evitáveis entre os 

bebês, utilizou o cruzamento 
de grandes bases de dados 
próprias, do Programa Nacio-
nal de Imunização (PNI) e do 
Sistema de Informação sobre 
Mortalidade, ambos do Mi-
nistério da Saúde.

“Nosso trabalho é pergun-
tar a essas bases aquilo que a 
sociedade não pode ignorar: 
o que mata as nossas crian-
ças? O que podemos fazer 
para evitar essas mortes?”, 
destacou Patrícia.

Imunização
O observatório procurou 

ainda avaliar a vacinação de 
crianças abaixo de 5 anos. 

Segundo a pesquisadora, 
foram analisadas informa-
ções de cada um dos mais 
de 5,5 mil municípios brasi-
leiros e foi possível concluir 
que há muita desigualda-
de na cobertura vacinal do 
país. “Essa desigualdade 
está relacionada, principal-
mente, com o acesso à aten-
ção básica. Onde a atenção 
básica não chega, a queda 
da cobertura vacinal é mais 
acentuada”, apontou.

“À medida que a cobertura 
vacinal vem caindo nos úl-
timos anos, onde tem uma 
melhor estrutura de atenção 
primária, esse número cai 
menos, ou seja, como é fun-
damental a atenção primária 
de saúde para manter a co-
bertura vacinal”, completou 
o pesquisador do Laboratório 
de Informação em Saúde do 
Instituto de Comunicação e 
Informação Científica e Tec-
nológica em Saúde (Icict/
Fiocruz) da Fiocruz, Cristiano 
Boccolini, que também parti-
cipa do estudo.

O pesquisador acrescen-

tou que mais da metade dos 
bebês mortos por ano pode-
riam ter sido salvos por um 
pré-natal adequado e uma 
boa atenção das gestantes 
no pós-parto. Cristiano de-
fendeu ainda o fortalecimen-
to de políticas públicas para 
promover a amamentação 
na primeira hora de vida e o 
aleitamento exclusivo nos 
seis primeiros meses, porque 
há uma relação direta com 
a prevenção de grande parte 
dos óbitos infantis.

“No estudo que eu fui co-
ordenador, do Instituto Na-
cional de Alimentação e 
Nutrição Infantil, a gente ob-
servou que 62% das mães 
conseguem alimentar os 
seus filhos na primeira hora 
de vida em 2019. Isso está 
aquém dos 80% que a OMS 
[Organização Mundial de 
Saúde] recomenda”, revelou 
o pesquisador.

Cristiano Boccolini des-
tacou ainda a questão das 
propagandas que exaltam 
fórmulas que substituem o 
aleitamento materno.

sar-fogo em Mariupol, cidade 
portuária que, após cerco de 
semanas, a Rússia controla - 
com exceção da siderúrgica.
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O Centro de Manaus rece-
berá o evento “Te Encontro 
na Barroso”, neste domingo 
(8). A atividade, promovida 
pelo Casarão de Ideias, vai 
contar com música, gastro-
nomia, debate sobre ques-
tões ambientais e vai ocorrer 
a partir das 16h, na rua Bar-
roso. Também vai estimular 
a economia com a presença 
de expositores.

”No longo período de iso-
lamento social a arte, em 
suas mais diversas esferas, 
foi a companhia de muitos. 
E para celebrar esse reen-
contro, criamos esse evento 
que queremos calendarizar 
bimestralmente para reunir 
e pensar a cidade pela cultu-
ra”, explica João Fernandes, 
diretor do Casarão de Ideias.

No local, estarão mais de 
40 expositores ofertando os 
mais diversos serviços que 
vão construir ainda mais 
a relação com o público e 
a cidade. Entre os serviços 
estarão disponíveis: roupas 
e vestuário, acessórios, pa-
pelaria e artesanato. “Muitos 
empreendedores sofreram 
com a pandemia e essa é 
uma oportunidade de tentar 
compensar esse período”, 
comenta Fernandes.

Na questão socioam-
biental, foram seleciona-
dos projetos que pudessem 
apresentar ações de respon-
sabilidade como a Organi-
zação Internacional Para as 
Migrações – Manaus, o co-
letivo Indígena Ind’arte e o 
projeto de sustentabilidade 

Litros de Luz.
Já a parte musical conta-

rá com atrações de diversos 
gêneros. As picapes serão 
comandadas pelas DJs Ca-
rol Amaral e Luana Aleixo e 
pelo palco irão passar o can-
tor Dan Stump com o show 
‘Transe Tropical’, a cantora 
Rebeca Grana e um tributo 
ao grupo Guns n’ Roses. Além 
disso, o público poderá confe-
rir uma intervenção com o 
Maracatu Pedra Encantada.

“Contaremos, também, 
com espaços instagramá-
veis para que todos possam 
registrar o momento, doação 
de livros e bicicletas para pe-
dalar pelo Centro de Manaus. 
Será um evento para cele-
brar e ‘abraçar’ a Rua Barro-
so”, finaliza João Fernandes.

Divulgação

Ação promovida pelo Casarão de Ideias reunirá música e meio ambiente

Neste sábado (7), no hall 
do Teatro Amazonas, às 
11h, a técnica milenar de 
marionetes de fio se une 
à ópera, na montagem de 
“Onheama”, de João Gui-
lherme Ripper.

O espetáculo, que faz 
parte da programação do 
24º Festival Amazonas de 
Ópera (FAO), é assinado 
pela companhia paulista 
O Pequeno Teatro do Mun-
do e propõe uma men-
sagem ecológica sobre a 
necessidade da preserva-
ção ambiental. A entrada  
é gratuita.

Realizado pelo Go-
verno do Amazonas, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura e 
Economia Criativa e da 
Agência Amazonense de 
Desenvolvimento Cultu-

ral (AADC), o FAO, além 
de reunir obras impor-
tantes do gênero, tradi-
cionalmente, apresenta 
diversos formatos de 
manifestações culturais.

“A ópera ‘Onheama’, en-
cenada utilizando mario-
netes, promete encantar 
o público infantojuvenil, 
resgatando a cultura do 
Amazonas, as lendas e 
tradições. É uma experi-
ência educativa e, ao mes-
mo tempo, de iniciação 
artística, importante para 
aproximar o público do 
universo da música erudi-
ta”, afirma Marcos Apolo 
Muniz, secretário de Cul-
tura e Economia Criativa.

Segundo a diretora de 
“Onheama”, Fabiana Bar-
bosa, a ópera compos-
ta por João Guilherme 

Ripper narra a saga de 
Iporangaba, um jovem 
guerreiro indígena, abor-
dando tradições, lendas 
e origens amazônicas. A 
história conta com per-
sonagens mitológicos 
como o boto e a Iara.

“Desde o começo, querí-
amos ter na equipe artis-
tas indígenas, pensando 
a estética do espetáculo. 
Até que conhecemos o 
professor Dhevan Kawin, 
da aldeia Porungawa, 
que fica em Peruíbe, São 
Paulo”, destaca a diretora. 
“Este encontro ampliou 
muito os nossos horizon-
tes e abriu as portas para 
conhecermos a grande 
diversidade e grandio-
sidade das culturas in-
dígenas dos povos, que 
são nossos conterrâneos 

Teatro de marionetes ‘Onheama’ estreia no Festival de Ópera

Espetáculo faz parte da programação do 24º Festival Amazonas de Ópera
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‘Te Encontro na Barroso’ 
movimenta o Centro de Manaus 

e contemporâneos e que 
têm um papel funda-
mental na preservação 
ambiental no nosso país 
hoje”, destacou.

Trajetória
De acordo com Fabiana 

Barbosa, a companhia 
teatral já participou do 
FAO em 2019, com a ópe-
ra “O Menino e os Sorti-
légios”, de Maurice Ravel.  
Em 2021, a companhia 
estreou com “Onheama” 
em formato on-line.
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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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Está ficando sério o ro-

mance de Nadine Gonçal-
ves, de 55 anos, a mãe de 
Neymar, com o muso fit-
ness Rafa Talamask, de 36. 
Após curtirem o carnaval 
juntos na Sapucaí, Neymãe 
viajou com o bonitão para 
Campo Grande, no Mato 
Grosso do Sul, terra dele.

Nadine foi vista passean-
do e fazendo compras numa 
lojinha da cidade, conforme 
contou uma vendedora do 
estabelecimento no Twitter. 
“Até a mãe de Neymar com-
prou aqui na loja e eu atendi 
ela”, escreveu a moça. Ain-
da não há fotos da mãe de 
Neymar e Rafaella Santos 
por lá.

Discreto, o novo casal 
aproveitou para visitar al-
guns pontos turísticos de 
Bonito. Rafa postou fotos 
numa sofisticada pousada 
e também no ponto turísti-
co Parque das Cachoeiras, e 
num restaurante com forno 
à lenha. Já Nadine publicou 
uma foto exibindo, toda fe-
liz, um buquê de rosas ver-
melhas que ganhou. “Muito 

Mãe de Neymar viaja com novo 
pretendente e ganha flores

Divulgação

Neymãe viajou com o possível novo namorado para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul
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Receitas

IngredIenteS
2 xícaras de fari-

nha de trigo
2 ovos
2 bananas
1 xícara de açucar
1 xícara de leite
1 colher de fer-

mento
1 colher cheia de 

manteiga

obrigada, eu amei”, escre-
veu ela ao postar nos sto-
ries.

Rafa é de Campo Gran-
de e estava no Rio, onde 
bate ponto, para o carna-
val. Entre uma passada e 
outra nos espaços Vip da 
Avenida, Nadine ficou com 
Talaski, apresentado pelo 
amigo em comum de am-
bos, David Brazil.

O novo pretendente
O muso fitness é 19 anos 

mais novo que Nadine (Rafa 
tem 36 anos e a mãe de 
Neymar tem 55) e acumu-
la 200 mil seguidores nas 
redes sociais. Lá, ele posta 
a maior parte das fotos exi-
bindo os músculos e a bar-
riga trincada. 

Rafael Talamask é natu-
ral de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul. Segundo as 
informações de sua bio no 
Instagram, ele é formado 
em Administração, estuda 
Educação Física.

No Instagram, Rafa mos-
tra seus treinos, dá dicas de 
nutrição, rotina saudável, 

além de trabalhar a auto-
estima dos seguidores nas 
publicações. O muso fitness 
também compartilha fotos 
em eventos com famosos, 
como Gusttavo Lima, Jorge 
e Mateus, dentre outros.

Rafa também compete em 
provas de fisiculturismo na 
categoria “Men’s Pshysi-

que”, que avalia, também, a 
beleza dos competidores.

Como se conheceram
Segundo Lucas Pasin, do 

Splash, o responsável por 
unir Nadine e Rafa foi Da-
vid Brazil, em um ensaio da 
Grande Rio.

Na ocasião, David teria 

pedido para o fisiculturista 
fazer companhia a Nadine, 
para ela não se sentir mui-
to deslocada durante os 
ensaios da filha. David tam-
bém teria levado o rapaz 
ao aniversário de Rafaella 
Santos, evento que contou 
com a presença de diversos 
famosos.

Bolo de banana 
MOdO de preparO
Coloque os ovos, farinha de trigo, açúcar, 

leite, fermento e a manteiga no liquidifi-
cador. Deixe batendo por 2 minutos, en-
quanto isso corte as bananas em rodelas 
pequenas. Logo a seguir passe manteiga 
na forma, não é necessário a farinha de 
trigo, depois despeje a massa que está no 
liquidificador dentro da forma. Logo após 
acrescente as rodelas de banana em cima 
da massa e leve ao forno por 40 minutos.
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Bruna Jaeger

Super ousada, Bruna Jaeger sabe exatamente 
o que quer! Confiante, autêntica e dona de um 
estilo próprio – a musa fitness luta Muay Thay e 
faz sucesso na web por conta do seu corpo tatu-
ado, olhos verdes e curvas voluptuosas. Para ela, 
entre quatro paredes vale tudo.

Fotos: RepRodução/InstagRam



 

Manaus, Sexta-feira,
6 de maio de 2022

O governador Wilson 
Lima se reuniu, na quin-
ta-feira (5), com o presi-
dente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz 
Fux, para tratar sobre as 
ações ajuizadas em defe-
sa da Zona Franca de Ma-
naus (ZFM). Ele entregou 
ao ministro um memo-
rial com os principais ar-
gumentos do Governo do 
Estado para manutenção 
da garantia dos direitos 
constitucionais do mode-
lo, incluindo indicadores 
da sua importância na 
geração de empregos no 
Amazonas.

 “O ministro Fux deve 
participar desse processo 
noutro momento, quan-
do as ações forem a ple-
nário para discussão do 
mérito. E ele se colocou 
à disposição para, assim 
que for superada a etapa 
anterior, colocar em pau-
ta de imediato”, afirmou 
Wilson Lima, referindo-
-se às Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 
(ADIs) contra efeitos, para 
a ZFM, dos decretos que 
reduziu o Imposto sobre 

Produtos Industrializa-
dos (IPI) em 35% no país 
e, também, que zerou o 
mesmo tributo para o 
polo de concentrados.

Para o governador, o 
Amazonas deve ser res-
peitado enquanto unida-
de da federação. “Nossa 
preocupação é com a 
perda de competitividade 
das empresas que estão 

no Distrito Industrial e, 
sobretudo, com o desem-
prego que pode gerar no 
estado do Amazonas. 
É importante destacar 
que excepcionalizar os 
produtos da Zona Fran-
ca não significa travar o 
desenvolvimento do res-
tante do Brasil. A Zona 
Franca de Manaus não é 
um peso para o Brasil, faz 

Fux promete colocar em 
pauta discussão sobre ZFM
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Wilson Lima obtém garantia de celeridade na análise de ações na ZFM

parte da indústria brasi-
leira e o estado do Ama-
zonas também é Brasil”, 
frisou.

Participaram do encon-
tro com o ministro Fux, 
o presidente da Assem-
bleia Legislativa do Ama-
zonas (Aleam), Roberto 
Cidade, o procurador-ge-
ral do Estado, Giordano 
Bruno Costa da Cruz, o 
secretário estadual de 
Fazenda, Alex Del Giglio, 
e o deputado estadual Pé-
ricles Nascimento.

O governador ressaltou 
a importância de uma 
resposta rápida do STF 
quanto à preservação dos 
direitos constitucionais 
da Zona Franca de Ma-
naus e que, por esse mo-
tivo, tem mantido diálogo 
com os ministros do Su-
premo. Ontem (04/05), o 
governador Wilson Lima 
esteve com o ministro 
Alexandre de Moraes, que 
é relator da ADI que ques-
tiona o corte na alíquota 
de concentrados para re-
frigerantes, que afeta du-
ramente o polo de fabri-
cantes do Amazonas.

 

 

 Um homem, identifica-
do como Fábio Alexandre 
e suspeito de ter assassi-
nado o agente de coleta de 
lixo, foi preso, na tarde da 
quinta-feira (5), em uma 
comunidade situada na 
zona rural de Manaus.

A prisão ocorreu por 
volta das 14h30 durante 
buscas realizadas pela 
equipe da Delegacia 
Especializada em Ho-
micídios e Sequestros 
(DEHS). O homem que 
estava escondido na 
zona rural é apontado 
como o autor do disparo 
que matou o gari, Alde-
nir Castilho, de 25 anos.

Na ocasião do crime, a 
vítima estava trabalhan-
do, realizando a coleta diá-
ria na rua S6, no bairro Ja-
piim, na Zona Sul, quando 
se assustou durante um 
assalto e acabou sendo 
alvejado com disparos de 
arma de fogo.

Aldenir ainda foi socorri-
do para o Hospital e Pron-
to-Socorro 28 de Agosto, 
mas ao passar por proce-
dimentos não resistiu aos 
ferimentos e morreu.

Suspeito de 
matar gari 
é preso 

Concurso nº 5660 - 04/05/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 057199 R$ 500.000,00
2º 073897 R$ 27.000,00
3º 007350 R$ 24.000,00
4º 029381 R$ 19.000,00
5º 026215 R$ 18.329,00

Concurso 2362 - 05/05/2022

03        18        19        42        49        50

04        10        18         36        41         43

  02      03     04     

06        07         09        11        12        16        17        19        20        21        23        24

Concurso n. 2513 - 05/05/2022

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. 1780 - 05/05/2022

34          38          39          58           67


