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O deputado estadual 

Saullo Vianna (UB) apre-
sentou, nesta semana, na 
Assembleia Legislativa do 
Amazonas (Aleam), um 
projeto de lei que visa à 
proibição da produção, im-
portação, comercialização 
e publicidade de dispositi-
vos eletrônicos para fumar, 
bem como dos acessórios 
e refis desses produtos. O 
parlamentar fez um alerta 
em torno da dependência 
e os riscos que os cigarros 
eletrônicos podem causar 
aos usuários. Saullo disse, 
ainda, que vai enviar um 
pedido aos órgãos respon-
sáveis para que fiscalizem 
os produtos no Estado.

O deputado afirmou que 
vai acionar o Instituto de 
Pesos e Medidas (Ipem), 
além de contatar a Anvisa, 
para que possam fiscalizar 
a comercialização dos pro-
dutos no Amazonas.

“Nós estamos acionando 
o Ipem e também fazendo 
contato com a Anvisa para 
que a gente possa fortale-
cer a questão da fiscaliza-
ção. Hoje em dia, apesar da 
comercialização ser proi-
bida pela Anvisa, o cigar-
ro eletrônico é facilmente 
encontrado, inclusive em 
bancas de camelô e shop-
pings da cidade”, frisou.

Saullo também pretende 
abordar a pauta na Comis-
são de Saúde da Aleam. 
“Essa é uma questão de 
saúde pública, um assun-
to que precisamos abordar. 

PL quer proibir comercialização de 
cigarro eletrônico no Amazonas

Divulgação

Deputado da Aleam criou projeto para proibir venda de cigarro eletrônico

A Nação ficou chocada esta 
semana com a pesquisa reali-
zada pelo Instituto Rede Bra-
sileira de Pesquisa em Sobe-
rania e Segurança Alimentar 
e Nutricional (Rede Penssan), 
que aponta que 33 milhões de 
pessoas estão passando fome 
no Brasil. Lutar contra a fome 
é, portanto, um desafio para a 
classe política, as instituições e 
a sociedade. Ao mesmo tempo, 
é um ato de amor ao próximo. 

Para quem trabalha e acom-
panha de perto as políticas pú-
blicas de assistência social no 
Amazonas, os números trazem 
à tona o que nós já percebíamos 
nas visitas às cidades do interior 
e nos debates com os gestores 
municipais. O estudo revela que 
58,7% da população brasileira 
está em situação de insegu-
rança alimentar, equivalente ao 
patamar da década de 1990.

A pesquisa aconteceu en-
tre novembro de 2021 e abril 
de 2022, a partir de entrevis-
tas feitas em 12.745 domicílios, 
distribuídos em áreas urbanas 
e rurais de 577 municípios das 
27 unidades da federação – 26 
estados mais o Distrito Federal.

A metodologia da pesquisa 
considerou a Escala Brasilei-
ra de Insegurança Alimentar 
(Ebia), a mesma utilizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) para mapear 
a fome no país.

A pesquisa anterior, divul-
gada em 2020, revelava que a 
fome tinha voltado a um pata-
mar equivalente ao de 2004. 
De acordo com a Rede Pens-
san, o quadro atual é mais do 
que efeitos da crise sanitária 
da Covid-19, as restrições de 
acesso à alimentação expõem 
uma realidade preocupante de 
deterioração socioeconômica 
e profundas desigualdades na 
sociedade brasileira, anterior à 
pandemia e agravado por ela.

Atualmente, apenas 4 entre 
10 lares estão em condição de 

segurança alimentar. Os 6 res-
tantes variam em uma escala 
entre os que permanecem pre-
ocupados com a possibilidade 
de não conseguirem alimentos 
no futuro e os que já estão pas-
sando fome. No total, são 125,2 
milhões de brasileiros com in-
segurança alimentar, aumento 
de 7,2% em relação a 2020 e de 
60% em comparação com 2018.

Desde que voltei à Assem-
bleia Legislativa, em abril des-
te ano, tenho pautado o tema 
do combate à fome nos meus 
pronunciamentos e ações. O 
Amazonas tinha esquecido esse 
assunto e os restaurantes e as 
cozinhas populares do progra-
ma social Prato Cheio estavam 
restritos à capital – eram sete 
unidades somente. E todas fo-
ram revitalizadas.

O combate à fome hoje é 
prioridade no estado. Como 
secretária de Assistência Social 
por um ano, colaborei com o 
governador Wilson Lima no pla-
no de ampliação do programa e 
atualmente são 11 unidades na 
capital e 12 no interior, portanto, 
são 23 em pleno funcionamen-
to. No total, o Prato Cheio terá 
33 unidades no Amazonas, ser-
vindo almoço a R$ 1 e sopa de 
forma gratuita. 

Para diminuir a insegurança 
alimentar da população mais 
vulnerável, é preciso de arti-
culação e várias mãos traba-
lhando no mesmo sentido, sem 
vaidades e sempre focando as 
pessoas que precisam ter aces-
so ao direito humano da ali-
mentação adequada. Em Brasí-
lia, o deputado federal Marcelo 
Ramos abraçou a causa e desti-
nou emenda para que a comi-
da de qualidade chegasse aos 
nossos irmãos do interior. Em 
Manaus, empresas do Polo In-
dustrial também investem nos 
restaurantes populares. São 
exemplos de que a luta contra 
a fome é um ato de amor ao 
próximo.

A parceria entre o governador do Amazonas, 
Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Al-
meida. A união entre os poderes executivos 
tem garantido modernização da capital ama-
zonense e melhor qualidade de vida a popula-
ção. Reformas de feiras, escolas, unidades de 
saúde, ruas asfaltadas, entre outros serviços 
fazem parte deste acordo. 

Os acidentes de trânsito que resultam em mortes 
de motociclistas em Manaus. Na quinta feira um 
acidente envolvendo uma moto e um ônibus re-
sultou na morte de uma mulher identificada como 
Elizângela Sisnando de Abreu, 36 anos. A vítima 
teve a cabeça esmagada pelo ônibus. O fato ocor-
reu no Canaranas, na Zona Norte. Na última sexta 
(3), pai e filha morreram em acidente de moto.

Lutar contra a fome é um 
ato de amor ao próximo

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

CURTIR NÃO CURTIR   

Alessandra Campêlo

Está cada vez mais co-
mum o uso de cigarros ele-
trônicos, principalmente 
por jovens e adolescentes. 
Nós estamos criando uma 
legião de pessoas que vão 
ficar dependentes. E esse 
projeto visa essa proibi-
ção”, pontuou.

Dados
Uma reportagem apre-

sentada pelo Fantástico, 
na Rede Globo, no último 
domingo (5), mostrou que 
o uso de cigarros eletrôni-
cos pode provocar depen-
dência química mais es-
cravizadora. Além disso, o 
usuário aumenta em 40% 
a chance de ter um infarto. 
E o adolescente aumenta 
em 50% a chance de ter 
uma asma.

No Brasil, o cigarro co-
mum contém, no máxi-
mo, um milimigrama de 

nicotina, conforme é re-
gulamentado pela Anvisa. 
Como os vários tipos de ci-
garros eletrônicos não são 
fiscalizados, eles podem 
entregar muito mais quan-
tidade da substância.

Ainda segundo a repor-
tagem, um estudo reali-
zado nos Estados Unidos 
revelou que em um cigarro 
eletrônico tinha a presen-
ça de remédio para pres-
são alta, remédio para con-
trolar batimento cardíaco, 
remédio para quem tem 
epilepsia, quem tem con-
vulsão, e até antibiótico.

Desde 2009, a Anvisa 
proíbe a venda, a importa-
ção ou a propaganda de ci-
garros eletrônicos. A deci-
são voltou a ser analisada, 
pois existem 19 projetos de 
lei sobre cigarros eletrô-
nicos em análise no Con-
gresso Nacional.
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A Polícia Federal do Ama-
zonas confirmou que foram 
encontrados vestígios de 
sangue na perícia realizada 
na embarcação de Amaril-
do da Costa de Oliveira, de 
41 anos, conhecido como 
‘Pelado’. O indivíduo foi pre-
so suspeito de participação 
no desaparecimento do jor-
nalista Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Pereira. 
A informação foi divulgada 
na tarde desta quinta-feira 
(9).

A prisão temporária do 
suspeito foi já foi requerida 
e o material coletado está a 
caminho de Manaus, no he-
licóptero tático Black Hawk, 
para ser periciado.

A PF informou ainda que 
nas últimas 24 horas foi re-
alizada uma busca fluvial 
na região do Rio Itaquaí, úl-
timo local onde as vítimas 
foram vistas. Todas as co-

PF confirma vestígios de sangue 
em lancha apreendida em Atalaia 

Divulgação

 tão desaparecidos desde úl-
timo domingo (5), no vale do 
Vale Javari, na área do mu-
nicípio de Atalaia do Norte, 
no Amazonas.

Os dois chegaram ao Lago 
do Jaburu às 19h25 do dia 3 
de junho. No domingo, re-
tornaram para Atalaia do 
Norte, mas antes pararam 
na comunidade São Rafa-
el para uma reunião com 
o comunitário apelidado 
de “Churrasco”, para a con-
solidação de trabalhos em 
conjunto entre os ribeiri-
nhos e a comunidade in-
dígena. Quando chegaram 
na comunidade viram que 
“Churrasco” não estava e 
conversaram apenas com a 
esposa do comunitário.

Depois partiram rumo a 
Atalaia do Norte, em uma 
viagem que dura aproxima-
damente duas horas, mas 
não chegaram ao município.

Uma ação conjunta do Insti-
tuto de Defesa do Consumidor 
(Procon-AM), Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas 
(DPE-AM) e representantes 
da Assembleia Legislativa do 
Amazonas (CDC/Aleam) re-
sultou em duas autuações no 
Porto de Manaus, nesta quinta-
-feira (9). Um dos autos, enca-
minhado à empresa Estação 
Hidroviária do Amazonas S.A 
(Roadway), é referente à falta 
de informação sobre preços de 
passagens de barcos para o in-
terior do Estado. 

No documento, também fo-
ram citadas as ausências de in-
formações sobre a taxa de em-
barque de R$ 5 (cobrada fora da 

passagem) e sobre a diferença 
de preços entre os pagamentos 
à vista e em cartão.  

O outro auto foi emitido para 
a empresa Socimar sobre a co-
brança de uma taxa para uso 
do banheiro sem destinação 
jurídica - ou seja, não se sabe o 
motivo dessa taxa e para onde 
ela será encaminhada.  

“As fiscalizações seguem em 
diversas frentes, e por o barco 
ser o meio de transporte mais 
usado para viagens ao interior 
do Amazonas, não medimos 
esforços para garantir que o 
passageiro seja respeitado ao 
utilizar esse tipo de serviço”, 
sintetizou o diretor-presidente 
do Procon-AM, Jalil Fraxe.  

Procon Amazonas autua a empresa Roadway 
DIVULgAçãO

Roadway é autuado por falta de informação sobre preços de passagens

 

 

Lancha apreendida com “Pelado” apresentava vestígios de sangue

CiCidade 3

munidades próximas do 
percurso foram aborda-
das, principalmente as 
de Santa Cruz, Cachoei-
ra, São gabriel e São Ra-
fael. O custo da operação, 
até o momento, atinge o 
valor de R$ 684 mil, se-
gundo a entidade.

Além da busca fluvial, 
foi realizado um reco-
nhecimento aéreo no 
itinerário de Atalaia do 
Norte até à base da FU-
NAI, na entrada da terra 
indígena Vale do Javari, 
seguindo os pontos de 
interesses pela busca 
dos desaparecidos.

O caso
As buscas pelo indi-

genista Bruno Araújo 
Pereira e pelo jornalista 
inglês Dom Phillips en-
tram no quarto dia nesta 
quinta-feira (9). Eles es-
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Uma mulher identifica-
da como Elizângela Sis-
nando de Abreu, 36 anos, 
morreu após ter a cabeça 
esmagada por um ôni-
bus. O grave acidente 
aconteceu nesta quinta-
-feira (9) na avenida Ca-
mapuã, conjunto Cana-
ranas, localizado na zona 
Norte de Manaus.

A mulher estava em 
uma motocicleta modelo 
Bis com o filho de 11 anos, 
que tinha ido buscá-lo na 
escola. Informações pre-
liminares apontam que 
a vítima se desequilibrou 
por conta de um buraco 
na via e caiu. Um ônibus 
passou com os pneus so-
bre a cabeça da vítima.

Populares afirmam ain-
da que um carro chegou 
a fechar a moto da víti-
ma que tentou desviar 
do buraco, mas não con-
seguiu. A mulher morreu 

Mulher morre ao cair de moto e 
ter cabeça esmagada por ônibus 

Divulgação

4

 

 

Motociclista morreu ao tentar desviar de buraco, cair em avenida e ter cabeça esmagada por ônibus

Foram realizados 130 
atendimentos, entre ja-
neiro e maio de 2022, por 
meio do Serviço de Aten-
dimento, Responsabiliza-
ção e Educação ao Agres-
sor (Sare). Prevista na Lei 
Maria da Penha, a inicia-
tiva oferta atendimento 
psicológico direcionado 
a supostos agressores e 
vítimas de agressão do-
méstica no Estado.

O Sare foi inaugurado 
no Amazonas em 2012 
e norteia um programa 
que envolve encontros 
quinzenais e debates de 
temas variados, como 
violência, masculinidade, 

paternidade, álcool e dro-
gas, legislação da violên-
cia doméstica, entre ou-
tros temas importantes.

Os encontros, segundo o 
secretário Emerson Lima, 
titular da Secretaria de 
Estado de Justiça, Direitos 
Humanos e Cidadania (Se-
jusc), visam a redução da 
reincidência dos delitos 
supostamente praticados.

“Na medida em que ele 
tem esse ressignificado 
da vida dele, ele enten-
de qual o real papel do 
pai, do marido, no senti-
do de proteger, de cuidar 
da sua família, e come-
ça a difundir isso para 

eventuais outros agres-
sores, conscientizando, 
dizendo: ‘olha, esse não 
é o nosso papel, esse ca-
minho é incorreto, temos 
que cuidar da nossa fa-
mília, cuidar da esposa e 
zelar pelos filhos’”.

Atendimentos
No Amazonas, entre 

janeiro e maio de 2022, 
foram realizados 130 
atendimentos, entre ho-
mens e mulheres que 
buscaram ou foram en-
caminhados para o servi-
ço, para a realização das 
reuniões e atendimentos 
psicológicos.

Serviço psicológico para suspeitos de violência 
Divulgação

Sesusc realiza Serviço psicológico a suspeitos de violência contra mulher

 

 

na hora e a criança não 
teve ferimentos graves, 
mas ficou em estado de 
choque no local.

“Ela foi se desviar do 
buraco, se desequilibrou 
e o ônibus passou por 
cima dela. O motorista 
não viu quando ela caiu. 
Um carro chegou a fe-
chá-la quando ela tentou 
desviar do buraco, ela se 
desequilibrou e caiu em-
baixo dela. Foi um baru-
lho enorme. Ela já caiu 
falecida. O filho dela está 
muito traumatizado, em 
estado de choque mesmo 
por ter visto a mãe mor-
rer. É muito comum acon-
tecer acidentes por causa 
desse buraco”, disse uma 
testemunha que preferiu 
não se identificar.

Policiais militares fo-
ram acionados para aten-
derem a ocorrência e iso-
lar a área.



Manaus, Sexta-feira,
10 de junho de 2022 Cidade  

 

5

A feira modelo do bairro 
Alvorada 2, na Zona Centro-
-Oeste de Manaus, vai ser 
reformada. O governador 
Wilson Lima e o prefeito de 
Manaus, David Almeida, as-
sinaram a ordem de servi-
ços nesta quinta-feira (9). A 
intervenção no espaço está 
incluída no pacote de in-
vestimentos de cerca de R$ 
24,8 milhões que contem-
pla a reforma de 32 feiras e 
mercados da capital.

 Para as intervenções fo-
ram firmados convênios 
entre o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Manaus, 
por meio da Unidade Ges-
tora de Projetos Especiais e 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimen-
to, Centro e Comércio Infor-
mal (Semacc).

 Durante o evento de assi-
natura, o governador con-
versou com os feirantes e 
reafirmou o compromisso 
de melhorar a qualidade 
de vida dos comerciantes, 
por meio da parceria com 
a Prefeitura.

 “A cada dia que passa a 
união por Manaus só au-
menta. Hoje nós estamos 
aqui em um dia importante 
para dar início a mais uma 
obra para beneficiar a po-
pulação do nosso estado, 
que é a reforma dessa fei-
ra, que há mais de 25 anos 
não passava por nenhuma 
intervenção. Os feirantes 
que estão aqui, os trabalha-
dores, estavam em condi-
ções insalubres e difíceis 
para poder tocar os seus 
negócios e também rece-
ber os clientes”, destacou 
Wilson Lima.

 De acordo com o coorde-
nador executivo da UGPE, 
engenheiro civil Marcellus 
Campêlo, já foram repassa-

Feira Modelo do bairro 
Alvorada 2 será reformada 

Divulgação

Wilson Lima e David Almeida assinam ordem de serviço para reforma da feira do Alvorada 2

dos os R$ 24,3 milhões re-
ferentes à parte que cabe ao 
Estado. O restante dos re-
cursos compreende a con-
trapartida municipal.

 Para reformar a feira da 
Alvorada 2 serão investi-
dos cerca de R$ 272 mil. 
O projeto contempla a re-
cuperação das estruturas 
metálicas, do telhado e das 
instalações elétricas, além 
de pintura externa e inter-
na. O prefeito de Manaus, 
David Almeida destacou 
a importância da parceria 
do Estado com a Prefeitura 
para a realização das refor-
mas nas feiras de Manaus.

“A parceria do governador 
com a Prefeitura tem nos 
oportunizado avançar em 
políticas públicas, e essa 
ação aqui no Alvorada é 
mais uma das ações que 
tem nos oportunizado me-
lhorar a qualidade de vida 
da população da nossa ci-
dade”, destacou o prefeito.

 A Feira Municipal Alvo-
rada 2 está localizada na 
rua Léa Alencar, antiga rua 
8, bairro Alvorada 2, e abri-
ga 45 permissionários. Foi 
criada em 1970 e sua últi-
ma reforma foi em 1997 (há 
25 anos). Possui 1.460m² de 
área, gerando cerca de 140 
empregos diretos e mais de 
4.000 indiretos.

Feirante há 50 anos no 
bairro do Alvorada, Wan-
derli Mota da Silva, de 70 
anos, afirmou que os fei-
rantes aguardam há muito 
tempo por uma nova refor-
ma do local.

“De feira eu tenho 50 anos, 
mas de reforma eu não me 
lembro muito, não, mas tem 
uns 30 anos. É uma melho-
ria, né, que tá até devagar 
o movimento [de clientes], 
e vai melhorar isso. Nunca 
fizeram isso, de união [en-
tre governos], de fazer tudo 
junto, e agora tá bom de-
mais. Até a minha rua está 

asfaltada, asfaltaram lá. Tá 
demais, tem que trabalhar 
tudo junto, se não trabalhar 
junto a coisa não vai”, afir-
mou o feirante.

Modernização das feiras
Para dar nova cara, mais 

dignidade aos feirantes e 
conforto para a população 
que compra nos espaços, 
o Governo do Amazonas 
e a Prefeitura de Manaus 
firmaram convênios para 
revitalização de 32 feiras e 
mercados da capital ama-
zonense. São R$ 24,8 mi-
lhões de recursos dos co-
fres estaduais e R$ 496,1 
mil oriundos do município.

Os serviços envolvem a 
reforma da cobertura e da 
estrutura metálica, pintura, 
reforma de pisos e paredes, 
entre outras melhorias. A 
revitalização dos espaços 
vai contribuir para o desen-
volvimento social e econô-
mico da cidade, para o bem-
-estar da população, além 

 

 

de proporcionar a melhoria 
das feiras de Manaus, que 
durante muito tempo fica-
ram sem manutenção.

No pacote de reformas 
contempla as três grandes 
feiras de Manaus – Manaus 
Moderna, Feira Municipal 
da Banana e Feira Munici-
pal da Panair, na Zona Sul. 
Feiras de bairros tradicio-
nais também estão con-
templadas. É o caso das fei-
ras da Japiinlândia e do São 
Francisco, e o Mercado Mu-
nicipal Dr. Jorge de Moraes, 
em Educandos, na zona sul.

Na zona norte, estão no 
pacote as feiras do bairro 
Mundo Novo, a Feira Mu-
nicipal Padre Rogério Ru-
voletto, em Santa Etelvi-
na, e a Feira Municipal do  
Nova Cidade.

Já para a Zona Leste estão 
no cronograma a reforma 
da Feira Municipal Arman-
do Mendes, Feira Municipal 
Coberta Jorge Teixeira, Feira 
Municipal do Coroado e Fei-
ra do Porto da Ceasa.

Na Zona Oeste serão re-
formadas as feiras munici-
pais do Produtor do Santo 
Antônio, do São Jorge e Dor-
val Porto, no bairro Nossa 
Senhora das Graças. Além 
da Feira Modelo da Com-
pensa, a feira do Quarentão 
e o Mini Shopping (NAC), 
ambos no bairro Compensa.

E na zona centro-oeste a 
programação é recuperar 
duas feiras itinerantes e a 
Feira Municipal do Alvorada.

Também serão contem-
pladas as feiras do Poliva-
lente, Feira Municipal do 40, 
da Banana (Eduardinho), 
Feira Municipal João Sena, 
Feira Municipal Alvorada I 
– Ceasa, Feira Municipal da 
Glória e o Mercado Munici-
pal Maximino Corrêa.
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Um grupo criminoso in-
vadiu a residência de um 
morador na quarta-feira 
(8), no condomínio Forest 
Hiil, localizado na avenida 
Torquato Tapajós, no bairro 
Colônia Terra Nova, na Zona 
Norte da capital.

Conforme informações 
preliminares repassadas 
à polícia, os criminosos 
chegaram no local, rende-
ram os seguranças e pos-
teriormente se dirigiram 
até a residência da vítima 
que foi surpreendida pela 
ação criminosa.

Os bandidos levaram um 
notebook, uma quantia de 
R$ 60 mil e um carro mode-
lo Toro, na cor branca, regis-

Ladrões invadem condomínio 

Detidos por furtarem 
energia elétrica 

Divulgação

Divulgação

Trio suspeito de furtar energia foi preso pela Polícia Civil 

 

 

Suyanne Lima 

Três homens foram pre-
sos na quarta-feira (8), em 
flagrante, por fraude envol-
vendo contadores de ener-
gia elétrica. A prática crimi-
nosa gera um prejuízo de 
R$ 200 milhões, anualmen-
te, à empresa fornecedora 
de energia do Amazonas.

De acordo com o delega-
do Adriano Félix, titular da 
Delegacia Especializada em 
Roubos, Furtos e Defrauda-
ções (DERFD), as investiga-
ções começaram a partir 
da denúncia de servidores 
que dois medidores no bair-
ro Aleixo e Tarumã foram 
levados para um suposto 
laboratório. No local, os dis-
positivos eletrônicos eram 
instalados com intuito de 
furtarem energia elétrica.

trado com placa PHK 3885.
Ainda conforme as infor-

mações preliminares, du-
rante a fuga os criminosos 
arrancaram a cancela da 
portaria. A ação criminosa 
foi flagrada por câmeras 

do circuito interno de segu-
rança do condomínio.

A polícia esteve no local 
e colheu depoimentos das 
testemunhas sobre o caso. 
O crime será investigado 
pela polícia civil.

Uma passageira foi jogada 
no chão após ser empurrada 
por um motorista de aplica-
tivo de mobilidade urbana, 
em Manaus. O vídeo divul-
gado em redes sociais teve 
bastante repercussão devido 
à atitude inesperada tomada 
pelo homem. O fato ocorreu 
na rua Edgar Quinete, no 
bairro Colônia Santo Antônio, 
na Zona Norte de Manaus, na 
quarta-feira (8).

Nas imagens é possível 
ver o momento em que a 
mulher desce de um veícu-
lo modelo Fiat Mobi, de cor 
branca, quando o homem 
sai do volante e empurra a 

vítima com força.
A mulher registrou o caso 

no 18° Distrito Integrado de 
Polícia (DIP). O motorista te-
ria encerrado a corrida an-
tes, pois o destino informa-
do dava em outro local que 
não tinha sido combinado. 
Não foi informado se a pas-
sageira colocou o endereço 
errado no aplicativo.

Após o condutor encerrar 
a corrida, a mulher disse 
que iria denunciá-lo à pla-
taforma e desceu do carro. 
Nesse momento, ele sai do 
carro e a empurra.

O caso é investigado pela 
Polícia Civil do Amazonas.

Motorista de Aplicativo 
joga mulher no chão

Homens invadiram condomínio Forest Hiil para roubar morador 

“Além desse crime, nós 
identificamos também o 
crime de furto qualificado 
do rompimento de obstá-
culos, tendo em vista que 
dois desses suspeitos rom-
peram o lacre da empresa 
e levaram o medidor até o 
laboratório de responsabili-
dade de uma terceira pes-
soa. Um deles trabalhava 
como terceirizado para a 
concessionária de energia. 
É um rombo milionário à 
empresa. Vamos continu-
ar trabalhando para saber 
se há mais funcionários 
envolvidos, empresários e 
proprietários de residên-
cias envolvidos”, destacou 
Adriano Félix.

O diretor técnico da 
Amazonas Energia, Ra-
dyr Oliveira, falou que o 
furto de energia ocasio-

na prejuízo a quem paga 
corretamente sua conta  
de energia. 

“Com isso não é somen-
te um furto no medidor, é 
furto na rede de distribui-
ção, no ramal de serviço 
e consequentemente isso 
impacta na nossa popula-
ção que paga a conta corre-
tamente.  Por isso estamos 
inovando na tecnologia 
com novos medidores para 
reduzir o prejuízo e melho-
rar o nosso serviço. Gos-
taríamos de agradecer o 
trabalho da polícia e juntos 
vamos combater o furto de 
energia. A perda comercial 
já vem ao longo do tem-
po e cresce anualmente. 
Mais pessoas podem es-
tar cometendo o mesmo  
crime”, destacou.

O trio responderá por fur-
to qualificado e irá passou 
por audiência de custódia 
no Fórum Ministro Henoch 
Reis, na Zona Sul de Ma-
naus.

Crime 
O furto, previsto no artigo 

155 do Código Penal, prevê 
reclusão de um a quatro  
anos e multa.
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Raiano Nunes Ramos, 
de 32 anos, foi preso na 
quarta-feira (8), por en-
volvimento na morte de 
Leandro da Costa Olivei-
ra, que tinha 27 anos. O 
crime ocorreu no dia 3 
de abril deste ano após 
uma briga de bar no Lí-
rio do Vale, na Zona Oeste  
de Manaus.

De acordo com a delega-
da Marília Campello da De-
legacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS), a vítima foi morta 

em decorrência de dispa-
ros de arma de fogo após 
uma briga envolvendo três 
indivíduos.

“Nesse caso temos três 
suspeitos principais, um 
deles prendemos na terça-
-feira (7) mas após inves-
tigação descartamos a 
participação dele no cri-
me, apesar dele estar no 
local do crime. Já Raiano 
foi a pessoa que forne-
ceu a arma para que Jho-
nathan Moraes Monteiro 
atirar em Leandro. Jhona-

than é considerado fora-
gido da Justiça e está sen-
do procurado”, explicou  
a delegada.

Campello ressaltou que 
moradores do bairro tem 
medo de Raiano, pois ele 
supostamente é envolvido 
com o tráfico de drogas da 
área. “Temos a informa-
ção que o Jhonathan pode 
ter saído de Manaus. Foi 
um crime por motivo to-
talmente banal que aca-
bou em morte”, destacou  
a delegada.

Envolvido em execução é preso pela DEHS 

Dupla de assaltante é morta 
por ‘Justiceiro’ no São José 

Divulgação

Divulgação

Delegado afirma que Raiano emprestou arma para assassino matar rival 

Criminosos realizavam assaltos no bairro São José, quando foram surpreendidos pelo “Justiceiro” 

 

 
 

 

 

Luana Lima 

Dupla de assaltantes foi 
morta por um suposto “jus-
ticeiro” enquanto realizava 
um assalto em um esta-
belecimento no bairro São 
José, Zona Leste da Capital 
Amazonense na noite da  
quarta-feira (8).

Segundo informações re-
passadas pela polícia no lo-
cal do crime, os supostos as-
saltantes, identificados como 
Vanderson Yuri Almeida de 
Menezes, de 25 anos e Jhei-
mison de Souza e Souza, de 
20 estavam realizando as-
saltos na rua Marginal, no 
bairro São José 3, quando um 
homem, que até o momento 
não foi identificado, observou 
a situação e resolver agir.

O Justiceiro começou a 
efetuar vários disparos em 
direção à dupla, que tentava 
fugir, mas foram alvejados e 
vieram a óbito no local.

O Instituto Médico Legal 
(IML) realizou a remoção dos 
corpos. No local, foi informa-

do que Vanderson Yuri foi al-
vejado com oito disparos de 
arma de fogo.

O autor dos disparos fugiu 
do local e segue sem iden-
tificação. O caso será inves-
tigado pela Delegacia Espe-
cializada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS).

Constantes assaltos
O bairro São José, na Zona 

Leste de Manaus, é alvo dos 
assaltantes. Todos os dias, 
comerciantes  reclamam  
da situação.

Mais morto por “Justiceiro”
Um suposto ladrão, de 27 

anos, e que não teve a iden-
tidade revelada, foi baleado 
por um “justiceiro”, na tarde 
do dia 30 de maio, na aveni-
da Rio Negro, no bairro San-
to Agostinho, na Zona Oeste  
da capital.

De acordo com informa-
ções de populares, o homem 
estava realizando assaltos 
em bairros da Zona Oeste, 
quando outro homem não 

identificado, avistou a ação, 
sacou uma arma e realizou 
vários disparos na cabeça do 
suposto ladrão. Após a ação 
criminosa, o autor do disparo 
fugiu sem ser identificado 

O suspeito estava tra-
jando uma bermuda clara, 
uma blusa branca com de-
talhes azuis, uma mochila 
preta, sandálias e estava 

na posse de um simulacro, 
arma falsa e uma motoci-
cleta na cor azul.

Populares socorreram o 
homem que foi encaminha-
do para o Serviço de Pronto 
Atendimento (SPA) Joventina 
Dias, onde posteriormente foi 
transferido para uma unida-
de hospitalar da cidade, o ho-
mem passou por cirurgia, e o 

estado de saúde é considera-
do grave.

Os policiais foram até a 
unidade de saúde para cole-
tar as informações sobre a 
ocorrência. A polícia consta-
tou que o suspeito foi atin-
gida com quatro disparos, 
além disso, constatou que o 
homem já tem várias passa-
gens por crimes.
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O Vasco tem três reforços 
“caseiros” para o jogo contra o 
Cruzeiro, neste domingo (12). 
Dois jogadores voltarão de 
suspensão e um está recu-
perado de lesão: o meio-cam-
pista Juninho, que participou 
sem problemas do treino da 
quinta-feira (9), no CT Moacyr 
Barbosa.

O jogador de 21 anos so-
freu um trauma na coxa 
direita na partida contra o 
Guarani, há exatas três se-
manas, e vinha desfalcando 
a equipe desde então. Opção 
a mais para o auxiliar-téc-
nico da comissão perma-
nente, Emílio Faro, montar o 
time cruz-maltino.

Emílio não terá Andrey à 
disposição. O volante foi con-
vocado para a Seleção Bra-
sileira Sub-20, mas também 

está suspenso. Por outro 
lado, o zagueiro Quintero e 
o meia Palacios voltam após 
cumprirem gancho automá-
tico.

De todo modo, quem deverá 
compor a dupla de volantes 
com Yuri Lara deverá ser Ma-
theus Barbosa. O treino desta 
quinta-feira (9), no CT Moacyr 
Barbosa, foi o primeiro após a 
vitória sobre o Náutico, na úl-
tima terça. Foi a campo quem 
jogou menos. Os titulares fi-
caram na academia.

Líder
O Cruzeiro segue líder iso-

lado da Série B do Campe-
onato Brasileiro. Com gols 
marcados por Edu e Rafa Sil-
va, o time celeste chegou aos 
28 pontos na tabela de clas-
sificação, sete a mais que o 

vice-líder, Vasco. 
Inclusive, Edu, artilheiro da 

equipe, chegou a 15 gols na 
temporada, sendo quatro de-
les na Série B. Em 2022, além 
das quinze bolas na rede, o 
jogador deu uma assistência. 

Principal personagem da 
Raposa, o centroavante já 
participou, portanto, de 32% 
dos 50 gols no Cruzeiro no 
ano. O time comandado por 
Paulo Pezzolano está há dez 
jogos sem perder na tempo-
rada, sendo nove vitórias se-
guidas.  

O objetivo do retorno à eli-
te do futebol nacional está 
cada vez mais próximo. In-
dividualmente, faltam cinco 
gols para Edu alcançar Fred, 
último artilheiro que anotou 
“dois dígitos” pelo Cruzeiro, 
quando fez 19 gols em 2019. 

Vasco recebe o líder da 
Série B no Maracanã

Divulgação

Vasco precisa da vitória em casa, para se aproximar do líder Cruzeiro

 

 

 

O Flamengo já tem tudo 
acertado com Dorival Júnior 
para que o técnico seja o 
substituto de Paulo Sousa no 
comando da equipe. O acor-
do foi firmado nesta quinta-
-feira, dia seguinte à derrota 
do Rubro-Negro para o RB 
Bragantino, que tornou in-
sustentável a permanência 
do técnico português. O con-
trato de Dorival Júnior será 
até o fim do ano.

Apesar do acerto com Dori-
val Jr, o Flamengo ainda não 
oficializou a saída de Paulo 
Sousa, que, até esta tarde, se-
guiu a programação normal 
do departamento de futebol. 
Em Atibaia, ele comandou o 
treino do elenco principal. O 

próximo jogo do time é dian-
te do Internacional, no sába-
do, pela 11ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

Vale lembrar que o Fla-
mengo começou a mapear 
o mercado em busca de um 
substituto para Paulo Sou-
sa já no início da semana, 
após a derrota para o lan-
terna Fortaleza.

Aos 60 anos, Dorival Jú-
nior soma duas passagens 
pelo Rubro-Negro. A mais 
recente aconteceu em 2018, 
quando assumiu o time na 
reta final do Campeonato 
Brasileiro daquele ano. O tra-
balho foi marcado pelo vice 
da competição e um desgas-
te com o goleiro Diego Alves, 

Flamengo ‘fecha’ com Dorival Júnior 
Divulgação

Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo para temporada 2022

 

e não teve continuidade pelo 
presidente Rodolfo Landim, 
eleito naquele ano. Abel Bra-
ga foi contratado para ini-
ciar o ano de 2019.

A primeira foi em 2012. O 
treinador chegou ao Fla no 
meio do ano e terminou o 
Brasileirão na 11º colocação. 
Ele seguiu no time da Gávea 
para a temporada 2013, mas 
foi dispensado em março 
daquele ano.

Na atual passagem pelo 
Vozão, iniciada em 28 de 
março, Dorival Júnior co-
mandou o Ceará em 18 jogos 
(11 vitórias, quatro empates e 
três derrotas), tendo 68% de 
aproveitamento dos pontos 
em disputa. 
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Representantes do Ma-
naus Futebol Clube e o pre-
sidente, Giovanni Silva, se 
reuniram com a presidên-
cia da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), além 
de todos os presidentes dos 
clubes do Campeonato Sé-
rie C 2022, na sede da Con-
federação, no Rio de Janeiro, 
na quarta feira (8).

Na presença do presi-
dente da CBF, Ednaldo Ro-
drigues, a reunião pautou 
temas importantes para 
o futebol no país. O even-
to também contou com a 
presença da diretoria de 
Arbitragem e diretoria de 
Competições da Confede-
ração, para abordar pontos 
importantes da logística 
de viagem e da arbitragem 
nos clubes,  além da ajuda 
em recursos para todos os 
times da competição.

Ednaldo sinalizou um 
aporte de R$8 milhões – 
R$400 mil por equipe – em 
apoio para que os clubes 
possam seguir com seus 

compromissos em dia. O 
presidente do Manaus Fute-
bol Clube, Giovanni Silva, co-
memorou a conquista e dis-
se que o investimento vem 
em um momento crucial.

“Sabemos que essa Série 
C seria a mais desafiadora 
de todas desses três anos 
que participamos com in-
vestimentos altos desde o 
início, já que definido em 
um turno só. Esse recur-
so vem em boa hora, en-

quanto ainda estamos em 
processo de recebimento 
das verbas da prefeitura e 
governo, então mais esse 
apoio vindo da CBF nos da-
rão segurança não só para 
honrar o que temos em dia 
como fazer investimento 
ao longo da competição“, 
afirma.

Outro ponto importante 
na reunião com a Confe-
deração foi a presença dos 
responsáveis pela logís-

tica e arbitragem da CBF. 
Giovanni reforçou que 
esta foi oportunidade per-
feita de debater as experi-
ências obtidas neste ano.

“O desafio de locomoção 
de uma equipe do Norte 
sempre foi grande, assim 
como para quem vem nos 
enfrentar. É importante 
sempre vermos maneiras 
de melhorar esse processo, 
assim como a capacitação 
de uma boa arbitragem, 

Manaus FC vai receber apoio 
da Confederação Brasileira 

Divulgação

A reunião pautou temas importantes para o futebol no país

tudo em prol do futebol, que 
é o que deve ser decisivo 
em campo. Agradeço ao Jú-
lio Avellar (Diretor de Com-
petições) e ao Wilson Sele-
me (diretor de arbitragem) 
por nos ouvirem“, explica o 
presidente do Manaus FC.

Já o presidente de honra 
do Clube, Luis Mitoso, refor-
ça como a reunião foi um 
passo essencial. “Ver que 
temos a oportunidade de 
diálogo é muito importante. 
O Sr Ednaldo (presidente da 
CBF) mostra estar mais vez 
em sintonia com a gente 
(clubes da Série C) o que é 
importante na certeza que 
não estamos sozinhos na 
hora de enfrentarmos tan-
tos desafios, pois afinal de 
contas trabalhamos pelo 
mesmo objetivo: fomentar e 
fortalecer o futebol brasilei-
ro!“, explica.

Em conjunto, os clubes da 
Série C publicaram uma car-
ta aberta nessa quinta-feira 
(9), em agradecimento a CBF  
pelo gesto.

Está chegando a hora 
do Mundial de vôlei de 
praia de 2022. Entre os 
dias 10 e 19 de junho, a 
cidade de Roma, na Itália, 
vai receber a elite do es-
porte nas areias do len-
dário Foro Itálico.

O Brasil tem tradição de 
sobra na competição. Em 
12 edições disputadas até 
hoje, foram 11 medalhas 
de ouro conquistadas – 

sete entre os homens, 
quatro entre as mulhe-
res. Em 2022, o Time Bra-
sil será representado por 
quatro duplas no mas-
culino e outras quatro  
no feminino.

Dupla líder do ranking
O Brasil estará repre-

sentado na Itália pela du-
pla que lidera o ranking 
internacional masculino. 

André Stein e George têm 
se destacado no cenário 
internacional e conquis-
tado títulos, como o Sul-
-Americano, realizado 
em maio. No último fim 
de semana, os dois foram 
bronze na etapa Elite de 
Jurmala, na Letônia, e 
despontam como uma 
das principais esperan-
ças de medalha para o 
Brasil na competição.

Mundial de Vôlei começa 
nesta sexta-feira (10)

Divulgação

Brasil terá quatro duplas representantes no Mundial de Vôlei de Praia 
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Mais de 90% dos brasi-

leiros mudaram hábitos de 
consumo por conta da in-
flação no país, que chegou a 
12,13% no acumulado de 12 
meses em abril deste ano.

É o que mostra um le-
vantamento da Associa-
ção Brasileira de Defesa 
do Consumidor (Proteste), 
elaborado pela Eurocon-
sumers. O estudo aponta 
que as principais mudan-
ças feitas estão relaciona-
das ao uso de energia e de 
água, aos hábitos de mobi-
lidade e ainda à alimenta-
ção.

Mais de 40% dos entre-
vistados declaram que têm 
dificuldades em pagar as 
contas de luz e de gás. Uma 
das soluções adotadas por 
70% das pessoas é desligar 
aparelhos eletrodomésticos 
e usá-los com menos fre-
quência para economizar 
energia.

Em relação à água, 41% 
já fazem racionamento, to-
mando menos banhos ou 
banhos mais curtos para 
diminuir os custos.

Para Gilberto Braga, eco-
nomista do Ibmec-RJ, esse 
comportamento também 
foi influenciado pelo au-
mento do preço da energia 
com a bandeira “Escassez 
Hídrica”, que vigorou entre 
setembro do ano passado e 
abril deste ano.

“As contas de água, de 
luz e de gás são números 
que estão na mira dos bra-
sileiros nesse momento 
que precisam cortar cus-
tos. E a pandemia ajudou 
nisso de certa forma, com 
o acesso à internet sobre 
medidas de racionamento 
para poupar o uso desses 
recursos e, assim, redu-
zir o impacto nos gastos”, 
avalia.

População tem receio da 
situação no futuro

A pesquisa questionou os 
entrevistados sobre reser-
vas financeiras para lidar 
com possíveis novos au-
mentos nos preços. Cerca 
de 58% das pessoas não 
têm qualquer economia, 
38% têm alguma poupança 
e apenas 4% têm grandes 
economias. Mais de 70% 
dos brasileiros afirmam 
que “têm medo de gastar di-
nheiro porque esperam que 
tempos difíceis venham”.

De acordo com Gilberto 
Braga, do Ibmec RJ, a falta 
de poupança dos brasilei-
ros é resultado dos gastos 
demandados durante a 
pandemia. “A pandemia fez 
com que muitos brasileiros 
tivessem que gastar as re-
servas financeiras. A famí-
lia que vive só de salário e 
que não tem uma remune-
ração elevada foi obrigada 
a usar essas reservas, ou 
porque teve perda de ren-
da, ou foi demitida, ou teve 
a jornada de trabalho redu-
zida. Então é natural que 
esses recursos fossem uti-
lizados nesse período, por-
que era mesmo esse o ob-
jetivo da poupança”, afirma  
o economista.

“Essa retomada foi muito 
mais lenta do que se espe-
rava. Nós entramos na pan-
demia com inflação muito 
baixa, com a menor taxa de 
juros da história e, hoje, te-
mos inflação acima de 12% 
ao ano, crescimento abaixo 
de 1% e taxa de câmbio en-
tre R$ 4 e R$ 5, então tudo 
isso causa desequilíbrio 
nas contas de todo brasilei-
ro”, completa.

O levantamento pediu 
ainda que os entrevistados 
comparassem a situação 
financeira neste ano em re-

lação ao ano passado. Para 
39% deles, o cenário é pior 
do que em 2021. A situação 
financeira está igual para 
45% dos entrevistados e 
está melhor para 16%.

Apesar da influência da 
guerra na Ucrânia na in-
flação do Brasil, a percep-
ção de aumento dos preços 
aconteceu antes do início 
do conflito para os entrevis-
tados. No caso dos preços 
dos combustíveis, da eletri-
cidade e do gás e ainda dos 
alimentos, mais de 70% ti-
veram essa percepção.

Cenário Internacional
A pesquisa foi realiza-

da simultaneamente com 
mais de 5 mil pessoas na 
Bélgica, Itália, Portugal, Es-
panha e Brasil por meio de 
um questionário dirigido 
aos consumidores em cada 
um dos países. As respos-
tas foram coletadas entre 
26 e 29 de abril deste ano.

Na média mundial, cerca 
de 67% dos entrevistados 
afirmaram que têm medo 
de gastar dinheiro no pre-
sente porque acreditam que 
tempos mais difíceis virão.

O estudo também revelou 
que, assim como os brasi-
leiros, a maior parte dos eu-
ropeus percebeu o aumento 
dos preços antes da guerra 
na Ucrânia em todas as ca-
tegorias avaliadas. Cerca de 
86% dos brasileiros acredi-
tam que os valores subiram 
independente da guerra na 
Ucrânia. Na Europa, o índice 
é de 81%.

“A própria sobretaxa na 
conta de luz que terminou 
recentemente ajudou os 
brasileiros a se conscien-
tizarem da necessidade do 
uso mais econômico e ra-
cional da energia, que ago-
ra é acentuado por conta 

Cerca de 90% dos brasileiros mudaram 
hábitos por conta da inflação

Divulgação

Principais mudanças feitas foram no uso de energia e de água

do aumento dos custos por 
causa da inflação”, disse.

Já em relação à mobili-
dade, a pesquisa mostra 
que 44,5% dos brasileiros 
passaram a evitar o uso de 
carro por causa do aumen-
to do preço do combustível. 
Uma alternativa é o uso de 
bicicleta. Cerca de 33% dos 
entrevistados afirmam que 
passaram a utilizar mais 
esse meio de transporte de-
pois da eclosão da guerra 
na Ucrânia e dos aumentos 
dos preços da gasolina por 
conta da volatilidade do pe-
tróleo. O uso do transporte 
público também foi citado 
como forma de evitar gas-
tos com deslocamento.

O consumo de alimentos 
foi outra parte importan-
te impactada pela alta dos 
preços. Quase metade dos 
entrevistados afirma que 
diminuiu o consumo de 
carne bovina, frango e pei-
xe para reduzir os custos. 
A escolha de produtos de 
marcas mais baratas é uma 
prática adotada por cerca 

de 65% das pessoas.
De acordo com Henrique 

Lian, diretor da Proteste, 
diante da mudança de há-
bitos relacionada aos ali-
mentos por parte do con-
sumidor, os comerciantes 
têm recorrido à estratégia 
chamada de “reduflação”, 
que é reduzir os produtos 
mantendo o preço. Segun-
do Lian, “os cortes de gastos 
nos alimentos são os mais 
cruéis”.

“Sabemos que a popula-
ção mais impactada por 
esse aumento é a mais po-
bre, porque os alimentos 
representam boa parte da 
sua renda. Quando falamos 
da energia, por exemplo, 
as pessoas de classe alta 
também fazem cortes, di-
minuem uso de luz, de ar-
-condicionado. Mas quando 
o assunto são os alimentos, 
muito provável que as pes-
soas mais ricas não deixem 
de consumir a carne e essa 
tendência se concentre en-
tre os mais pobres”, comen-
ta o diretor da Proteste.
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Pesquisa divulgada na 
quarta-feira (8) revela que 
33 milhões de pessoas es-
tão passando fome no Bra-
sil. Em pouco mais de um 
ano, foram 14 milhões de 
brasileiros que entraram 
para o mapa da fome. O le-
vantamento, realizado pelo 
instituto Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede Penssan), 
mostra, ainda, que 58,7% da 
população vive com insegu-
rança alimentar. A situação 
atual é equivalente ao pata-
mar da década de 1990.

Os dados foram coleta-
dos entre novembro de 
2021 e abril de 2022, com 
entrevistas em 12.745 resi-
dências em áreas urbanas 
e rurais, em 577 municí-

Mais de 30 milhões de  
pessoas passam fome no Brasil

ONU alerta para maior crise no custo de vida do século 

Minervino Junior

Divulgação

Pesquisa mostra que 14 milhões entraram para o mapa da fome 

Preços de energia e alimentos podem provocar mais instabilidade

A guerra na Ucrânia co-
loca o planeta à beira da 
maior crise sobre o custo 
de vida da população glo-
bal desta geração, segundo 
alerta a Conferência das 
Nações Unidas sobre Co-
mércio e Desenvolvimento 
(Unctad, na sigla em inglês), 
em relatório divulgado na 
quarta-feira (8).

A entidade destaca que os 
choques nos preços de ener-
gia e alimentos, que elevam 
a inflação no mundo todo, 
podem provocar mais ins-
tabilidade política à medida 
em que reduzem a renda 
real das pessoas.

Em discurso durante 
evento de apresentação do 
relatório, a secretária-geral 

da Unctad, Rebeca Gryns-
pan, alertou que a crise ali-
mentar, por enquanto con-
centrada em países da Ásia 
e África, pode rapidamente 
se transformar em uma “ca-
tástrofe de proporções glo-
bais” em 2023.

“Se a guerra continuar 
e os altos preços de grãos 
e fertilizantes persistirem 
na próxima temporada de 
plantio, a crise atual pode se 
estender a outros alimentos 
básicos, como o arroz, afe-
tando bilhões de pessoas a 
mais”, alertou.

Entre as medidas defendi-
das por ela para controlar os 
mercados globais e reduzir 
a volatilidade nos preços de 
commodities, será necessá-

rio reintegrar as produções 
de Rússia e Ucrânia à cadeia 
global, apesar da guerra.

Sobre energia, a dirigente 
destacou o papel relevante 
do uso de reservas estratégi-
cas para diminuir os preços, 
mas ressaltou que o mundo 
deve acelerar a transição 
para fontes renováveis.

Grynspan também de-
fende que governos ao re-
dor do mundo aumentam a 
proteção social por meio de 
“suporte focado” em grupos 
vulneráveis. A secretária-
-geral ainda afirmou que 
países emergentes neces-
sitam “urgentemente” de 
apoio fiscal de instituições 
financeiras internacionais.

Sem isso, várias nações 
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pios de todo o país.
A pesquisa anterior, di-

vulgada em 2020, revelava 
que a fome tinha voltado a 
um patamar equivalente 
ao de 2004. Segundo a Rede 
Penssan, o quadro atual é 
“ainda mais perverso” por 

conta da piora no cenário 
econômico, pelo acirramen-
to das desigualdades so-
ciais e pelo segundo ano de 
pandemia da covid-19.

“A pandemia surge nes-
te contexto de aumento da 
pobreza e da miséria, e traz 

ainda mais desamparo e 
sofrimento. Os caminhos 
escolhidos para a política 
econômica e a gestão incon-
sequente da pandemia só 
poderiam levar ao aumen-
to ainda mais escandaloso 
da desigualdade social e da 
fome no nosso país”, afirma 
Ana Maria Segall, médica 
epidemiologista e pesquisa-
dora da Rede Penssan.

Atualmente, apenas qua-
tro entre 10 lares estão em 
condição de segurança 
alimentar. Os seis restan-
tes variam em uma escala 
entre os que permanecem 
preocupados com a possibi-
lidade de não conseguirem 
alimentos no futuro e os 
que já estão passando fome. 
No total, são 125,2 milhões 
de brasileiros com insegu-

rança alimentar, aumento 
de 7,2% em relação a 2020 
e de 60% em comparação 
com 2018.

“Já não fazem mais par-
te da realidade brasileira 
aquelas políticas públicas 
de combate à pobreza e à 
miséria que, entre 2004 e 
2013, reduziram a fome a 
apenas 4,2% dos lares brasi-
leiros. As medidas tomadas 
pelo governo para conten-
ção da fome hoje são isola-
das e insuficientes, diante 
de um cenário de alta da 
inflação, sobretudo dos ali-
mentos, do desemprego e 
da queda de renda da popu-
lação, com maior intensi-
dade nos segmentos mais 
vulnerabilizados”, avalia 
Renato Maluf, coordenador 
da Rede Penssan.

seguirão com dificuldades 
de pagar por sua comida e 
energia, realizar o serviço 
da dívida e aumentar a pro-
teção social, disse.

Por fim, ela instou a co-
munidade global a “forta-
lecer a arquitetura da dívi-

da global”.
O Grupo dos Vinte (G20) 

deve restabelecer a Iniciati-
va de Suspensão do Serviço 
da Dívida e os vencimentos 
de títulos soberanos preci-
sam ser adiados em dois a 
cinco anos, argumentou.
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Os tricicleiros de Parin-
tins, agora, são Patrimô-
nio Cultural e Imaterial do 
Estado do Amazonas. O 
decreto com a medida foi 
sancionado pelo governa-
dor Wilson Lima e publi-
cado no mês passado no 
Diário Oficial (DOE).

O tradicional meio de 
transporte da ilha dos 
bois-bumbás Caprichoso e 
Garantido remonta à déca-
da de 1980 e, atualmente, é 
o meio de vida de cerca de  
mil trabalhadores.

Desde 2019, o governo 
estadual vem adotando 
medidas que visam me-
lhorias para a categoria 
de trabalhadores. Foi re-
alizada a reforma de 200 
triciclos, oferta de cursos 
de inglês para os profis-
sionais do segmento, en-
tregas de uniformes para 
500 profissionais, entre 
outras ações para valori-
zação da categoria.

A Lei Estadual nº 5.887 
traz reconhecimento para 
uma modalidade que sur-

Divulgação

Tradicional meio de transporte da ilha remonta à década de 1980

Preparem seus óculos 
escuros porque vem aí 
um Garota VIP Manaus 
como nunca ninguém viu. 
O maior festival de músi-
ca brasileira vai reunir um 
line up incrível na Arena 
da Amazônia, no dia 6 de 
agosto. As vendas serão li-
beradas no dia 12 de junho.

Conhecido por acabar 
apenas quando o sol do dia 
seguinte aparece em cena, 
o Garota VIP Manaus vem 
ainda maior com shows 
de Eric Land, Ludmilla, Zé 
Neto e Cristiano, além dele, 

é claro, o dono da festa: 
Wesley Safadão.

Inclusive, quem acompa-
nha o cantor no Instagram já 
sabe o que ele prometeu ao 
público de Manaus “o maior 
festival dos últimos tempos”.

“Será uma edição super 
especial e que, com certeza, 
vai ser bom demais”, disse 
Safadão, revelando ainda 
que o evento contará com 
muitas surpresas.

A Fábrica de Eventos já 
vem anunciando a abertura 
das vendas dos ingressos 
para o dia 12 de junho. No 

entanto, os valores ainda 
não foram divulgados. Para 
saber em primeira mão o 
valor de cada, basta acom-
panhar a Fábrica de Even-
tos (@fabricadeeventos) 
nas redes sociais.

Troca ou reembolso
Os clientes da Fábrica de 

Eventos que compraram in-
gressos para o Garota VIP 
Manaus de 2020, que foi sus-
penso devido à pandemia do 
coronavírus, podem trocá-
-los pelo evento deste ano ou, 
ainda, solicitar o reembolso.

Wesley Safadão irá comandar o Garota VIP Manaus 2022

Ingressos começarão a ser vendidos a partir deste domingo (12)

 

Tricicleiros de Parintins são declarados 
Patrimônio Cultural e Imaterial do AM

do pelo governador Wilson 
Lima para os dias 24, 25 e 
26 de junho de 2022, trici-
cleiros da ilha já se prepa-
ram com entusiasmo para 
receber os visitantes.

“Estou muito feliz com o 
retorno do Festival Folcló-
rico, agradeço ao gover-
nador Wilson Lima pelo 

giu na década de 1980, a 
partir da necessidade de 
transportar os produtos 
agrícolas dos ribeirinhos 
para comercialização na 
cidade. Com o crescimen-
to turístico em virtude do 
Festival Folclórico de Pa-
rintins, os profissionais 
acabaram usando o equi-
pamento para fazer a loco-
moção dos visitantes.

Com 70% da estrutura 
feita de ferro, coberto por 
uma lona e movido pelo 
guidão de uma bicicle-
ta, o triciclo é totalmente 
personalizado. Tem ca-
pacidade para acomo-
dar até dois passageiros, 
além de bagagens. É um 
dos símbolos da viagem 
turística a Parintins du-
rante o Festival Folclórico, 
conduzindo os viajantes 
de forma charmosa pela  
ilha Tupinambarana.

Atualmente, há duas or-
ganizações que reúnem 
os trabalhadores no mu-
nicípio. A Associação dos 
Tricicleiros Turísticos de 

Parintins (ATTP) e a Asso-
ciação dos Tricicleiros de 
Parintins (ATPIN).

Morador e tricicleiro, 
Alex Lima de Souza, de 42 
anos, trabalha há 20 anos 
nessa modalidade, e é com 
o modal que tira o susten-
to da família. “Não tem ou-
tro ramo para a gente tra-
balhar. É de onde eu tiro o 
pão de cada dia, para levar 
o sustento para a minha 
família. Com o apoio do 
governo, a gente assiste 
palestra e faz curso de tri-
cicleiro”, disse.

O presidente da ATTP, 
Rafael Gonçalves Carneiro, 
conta entusiasmado sobre 
as oportunidades que os 
tricicleiros encontram para 
obter uma fonte de renda. 
“São pessoas humildes, que 
têm orgulho da sua cultura 
e conquistam sua fonte de 
renda mostrando as bele-
zas da nossa ilha”, diz Alex.

Festival 2022
Com o 55º Festival Folcló-

rico de Parintins, anuncia-

Divulgação

apoio. Já estou reforman-
do o meu triciclo para re-
ceber os visitantes da ilha 
e ganhar um dinheiro a 
mais. Essa atividade tira 
muitos pais de família 
da rua que estão desem-
pregados, principalmen-
te nessa época festival”,  
afirma Alex.
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Você corre o risco de se con-
centrar muito em seus próprios 
interesses, você realmente vai 
ter que relaxar. Você está sobre-
carregado, mas a perspectiva de 
desaceleração vai parecer ainda 
pior do que continuar nesse ritmo 
- tente equilibrar suas atividades. 
Ser muito ingênuo poderia levá-lo 
a gastos imprudentes. Mantenha 
um senso de proporção.

Seu relacionamento com 
crianças e jovens elevam o seu 
espírito. Usar uma máscara não 
combina com você. Se você sair, 
mantenha os pés no chão e não 
pense que você é invencível. Há 
sinais de que lhe faltam vitami-
nas. O dia de hoje deve ser bas-
tante descontraído. Não haverá 
nada que o impeça de cuidar de 
si mesmo!

O clima é construtivo e gra-
tificante no que diz respeito às 
relações pessoais e a sorte vai 
permitir que você faça novos 
contatos. Você está desperdiçan-
do tempo demais com assuntos 
insignificantes e isso é desgas-
tante. Você não precisa olhar 
longe para encontra razões para 
o seu cansaço. Seu julgamento é 
inteiramente claro desta vez.

Você tem ideias concretas, 
especialmente para os seus 
projetos. A sorte estará do seu 
lado em todas as suas aplica-
ções. Você está em melhor for-
ma. Coma mais vegetais. Você 
vai olhar para a vida de uma 
maneira nova e a solução para 
um determinado problema está 
finalmente à vista. Sua delicade-
za será a sua maior força.

Você achará mais fácil lidar 
com os obstáculos e saberá, em 
especial, como evitar os outros. 
Você está colocando toda a sua 
energia em ação construtiva. 
Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio. Sua 
serenidade está se espalhando 
positivamente em torno de você. 
Você terá chance de se concen-
trar em uma amizade.

Você vai encontrar um apoio 
útil que entrará em sua vida no 
mês que vem. É um bom mo-
mento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se beneficiará 
se você se concentrar mais no 
conforto de sua casa, assim a 
sua vida diária melhorará. Me-
mórias reaparecem. Você conse-
gue ver o caminho que percorreu 
e todas as dúvidas desaparecem. 

Você terá que usar sua astú-
cia para obter satisfação. Faça 
um esforço para cooperar, vai ser 
bom para você! Você terá mais 
energia do que o normal e tem 
uma necessidade de liberdade. 
Ceda um pouco. Não há necessi-
dade de complexos. Não lhe falta-
rão oportunidades para se desta-
car. Não faz sentido exagerar em 
algumas coisas.

Você corre o risco de se con-
centrar muito em seus próprios 
interesses, você realmente vai 
ter que relaxar. Você está sobre-
carregado, mas a perspectiva de 
desaceleração vai parecer ainda 
pior do que continuar nesse ritmo 
- tente equilibrar suas atividades. 
Ser muito ingênuo poderia levá-lo 
a gastos imprudentes. Mantenha 
um senso de proporção.

A discussão do último mês 
está voltando. Este é o momento 
de estabelecer as suas condições 
de forma clara. Você está mos-
trando sinais de deficiência de 
certos minerais e seria uma boa 
ideia prestar atenção nisso. Suas 
refeições devem ser mais equi-
libradas. Você achará mais fácil 
gerenciar o fluxo de atividades. 
Procure ajuda para conseguir.

Não adianta tentar impor sua 
visão das coisas, fique aberto e 
flexível às necessidades de ou-
tras pessoas. A relativa calma 
que reina hoje vai permitir que 
você faça algumas mudanças 
que fariam maravilhas para seus 
níveis de energia - aproveite ao 
máximo esta oportunidade! Al-
gumas ofertas ilegais serão fei-
tas a você, secretamente.

Será necessário fazer algumas 
perguntas e ser flexível a fim de 
resolver e realizar suas esperan-
ças. O cansaço que você está sen-
tindo é devido à falta de exercício. 
Você passou muito tempo senta-
do ou não está fazendo exercício 
regularmente. Não há problemas 
em se divertir, mas não perca o 
senso do que é importante, não 
seja influenciado por outros.

Não tem sentido pedir para 
você fazer grandes esforços hoje. 
Não comece as coisas sem ter a 
certeza de que vai ser capaz de 
terminá-las! A influência de Mer-
cúrio vai levá-lo a procurar um 
pouco de paz para limpar sua 
mente e isso vai aliviar a irrita-
ção que você sente por dentro. 
Nada se interpõe no caminho de 
seu bom humor.
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Johnny Depp pode abrir 

mão do valor de indeniza-
ção que deverá receber da 
sua ex-mulher, Amber He-
ard, após ela ser condena-
da a pagar US$ 10 milhões. 
A informação foi divulga-
da pelos próprios advoga-
dos de defesa do ator, que 
afirmaram que a atitude 
de Depp “nunca foi sobre 
dinheiro”, em uma entre-
vista ao programa Good 
Morning America.

“Como o Sr. Depp teste-
munhou, nunca foi sobre 
dinheiro para ele. Tratava-
-se de restaurar sua re-
putação”, disse Benjamin 
Chew, que deu a entrevis-
ta ao lado de Camille Vas-
quez, outra responsável 
pela defesa do ator, afir-
mando que ele poderia re-
nunciar ao pagamento.

Em uma conversa com o 
apresentador George Ste-
phanopoulos, na quarta-
-feira (8), Vasquez disse 
acreditar que a “chave” para 
a vitória de Depp teriam 
sido “fatos e evidências, e 
a chance de Johnny dizer a 

Johnny Depp pode renunciar à 
indenização de Amber Heard

Divulgação

Johnny Depp pode abrir mão da indenização de R$ 10 milhões

14 TV e Novelas 

Receitas

ingredienteS
2 ovos
1 xícara de açúcar
1 xícara (chá) de leite
2 e 1/2 xícaras de farinha 

de trigo
1 colher (sopa) de fermen-

to em pó
3 colheres (sopa) de açú-

car para polvilhar
1 colher (sopa) de canela 

para polvilhar
1 litro de óleo para fritar

verdade pela primeira vez”.
“Eu estava conversando 

com um amigo em comum 
de Johnny e ele disse: ‘Não 
vejo Johnny sorrir assim há 
seis anos. O peso do mundo 
foi tirado de seus ombros. 
Ele recuperou sua vida. O 
veredicto é extremamen-
te positivo para Johnny. Foi 
unânime: foram sete pesso-
as que decidiram que ele foi 
difamado. Foram seis anos 
de preparação, e acho que 
ele conseguiu se conectar 

Bolinho de chuva
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes 

até obter uma massa cremosa e 
homogênea. Deixe aquecer uma 
panela com bastante óleo para 
que os bolinhos possam boiar. 
Quando o óleo estiver bem quente 
(180º C), com uma colher, comece 
a colocar pequenas quantidades 
de massa, e frite até que dourem 
por inteiro. Coloque os bolinhos 
sobre papel absorvente e depois 
passe-os no açúcar com canela.

com o júri e o público em 
geral e contar o que real-
mente aconteceu nessa re-
lação”, afirmou Vasquez.

A advogada de Heard, 
Elaine Bredehoft, disse, 
na semana passada, que 
a sua cliente não teria 
dinheiro suficiente para 
pagar a quantia referente  
à indenização.

Entenda o resultado do jul-
gamento

O veredito do caso en-

volvendo os atores foi lido 
no Tribunal do Condado de 
Fairfax, na Virgínia. Amber 
foi considerada culpada pe-
las declarações feitas em 
artigo escrito no The Wa-
shington Post, no qual acu-
sava Depp de abusos. Na 
decisão, o júri determinou 
que a atriz teria que indeni-
zar o ex-marido em US$ 15 
milhões (equivalente a R$ 
71,9 milhões). Mas Amber 
vai pagar pouco mais de 
US$ 8 milhões.

A decisão dos jurados 
dividiu a indenização em 
US$ 10 milhões como me-
didas compensatórias por 
difamar Depp e mais US$ 
5 milhões como medidas 
punitivas. Este último va-
lor foi reduzido, ao final 
da leitura do veredito, pela 
juíza Penney Azcarate. Se-
guindo o teto máximo para 
indenizações de caráter 
punitivo no estado, o valor 
caiu para US$ 350 mil.

Além disso, Depp tam-
bém foi condenado em 
US$ 2 milhões por difa-
mar Amber Heard. Dessa 
forma, o valor de US$ 15 
milhões se viu reduzido a 
US$ 8,35 milhões.

Em relação ao processo 
de Heard contra Depp, o 
ator foi considerado culpa-
do em uma das três acu-
sações. O astro de “Piratas 
do Caribe” terá de pagar US 
$ 2 milhões (equivalente a 
R$ 9,5 milhões) em danos 
morais para a ex-mulher. 
Amber havia pedido inde-
nização no valor de US$ 
100 milhões.
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A influenciadora Louisa Khovanski, de 31 anos, nasceu 
em Kiev, na Ucrânia, e já contou que recebeu mais de 
mil pedidos de casamento desde o início da guerra, em 
fevereiro deste ano, feitos por pessoas que querem 
que ela deixe seu país de origem. Criadora de conteú-
do para o OnlyFans, ela está investindo o dinheiro que 
ganha na plataforma no desenvolvimento de um jogo 
que pode “ajudar quem não consegue sair do país”.

Louisa Khovanski
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Diante da situação das 
baixas coberturas vaci-
nais no Estado, a Fun-
dação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas – 
Drª Rosemary Costa Pin-
to (FVS-RCP), vinculada 
à Secretaria de Estado 
de Saúde do Amazonas 
(SES-AM), reforçou, em 
reunião na quinta-feira 
(9), o Dia D da multiva-
cinação, no sábado (11), 
para o Conselho de Se-
cretários Municipais de 
Saúde do Amazonas (Co-
sems-AM).

 A reunião teve o objeti-
vo de alinhar estratégias 
com os gestores munici-
pais de saúde para faci-
litar o acesso da popula-
ção à vacinação. Com o 
Dia D da Multivacinação, 
o objetivo é ampliar a co-
bertura vacinal do Ama-
zonas a partir da atua-
lização da caderneta de 
vacinação da população 
do estado.

Segundo a diretora-pre-
sidente da FVS-RCP, Ta-
tyana Amorim, é essen-
cial o trabalho integrado 

entre Governo do Estado 
e as prefeituras em prol 
da vacinação. “É preci-
so que todas as esferas, 
tanto estaduais quanto 
municipais, estejam ali-
nhadas neste dia para 
sensibilizar a população 
a aderir à vacinação e as-
sim ficarem protegidas 
contra as doenças imu-
nopreveníveis”, ressaltou 

Tatyana.
 O diretor técnico da 

FVS-RCP, Daniel Barros, 
Covid-19, das campanhas 
de sarampo, influenza e 
demais imunizantes de 
rotina previstas no ca-
lendário de imunização 
nacional. “É importante 
que os municípios abra-
cem a campanha para 
que possamos ampliar 

Governo realiza ‘Dia D 
de multivacinação’ 
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FVS define o sábado para Dia de Multivacinação no Estado do Amazonas

as coberturas vacinais”, 
destacou Daniel, du-
rante a reunião com o  
Cosems-AM

 
Dia D
O Dia D da Multivacina-

ção ocorrerá em todos os 
62 municípios do Ama-
zonas neste sábado (11), 
de forma simultânea. Em 
Manaus, a estratégia ini-
cia, às 9h, no Parque Ci-
dade da Criança, na zona 
centro-sul de Manaus. A 
vacinação vai estar dis-
ponível em 99 pontos, 
sendo 24 fixos e 75 volan-
tes, da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Manaus 
(Semsa/Manaus).

 
Referência
A FVS-RCP é respon-

sável pela Vigilância 
em Saúde do Amazo-
nas e funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, na avenida 
Torquato Tapajós, 4.010, 
Colônia Santo Antônio, 
Manaus. O contato telefô-
nico da FVS-RCP é o (92)  
3182-8510.

 

 

 

 

 

 O Centro de Manaus ga-
nhou o restaurante popu-
lar Prato Cheio totalmente 
revitalizado na quinta-fei-
ra (9). Reinaugurado pelo 
governador Wilson Lima, 
o espaço, direcionado às 
pessoas em situação de 
pobreza e extrema pobre-
za, tem capacidade para 
atender até 600 pesso-
as, por dia, na região que 
concentra um número 
expressivo de pessoas em 
busca de emprego e em si-
tuação de rua.

“Eu queria dizer da im-
portância que é esse pro-
grama social que a gente 
tem, que é o nosso Prato 
Cheio, para matar a fome 
de quem tanto precisa, e 
principalmente numa área 
em que a gente tem mui-
tas pessoas em condição 
de rua, tem muita gente 
que vem para cá em busca 
de uma oportunidade, em 
busca de um emprego, e a 
gente está aqui com essa 
estrutura para dar supor-
te a essas pessoas. Nada 
é mais importante do que 
colocar comida na mesa 
daqueles que tanto preci-
sam”, destacou Wilson .

Prato Cheio 
do Centro é 
revitalizado

Concurso nº 5670 - 08/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 071849 R$ 500.000,00
2º 015830 R$ 27.000,00
3º 070979 R$ 24.000,00
4º 068013 R$ 19.000,00
5º 054332 R$ 18.329,00

Concurso n. 2377 - 09/06/2022

03         19         20         28        39         50

25         32         38         42         44        49

03        05        06       

07        08         09         11          12          14          17          18          19        20        24         25

Concurso n. 2543- 09/06/2022

02          12              14           18             19

24          27             41           48            52

56          61              66          70             73

81           83            84         86             94

Lotomania 2323 - 08/06/2022

Concurso n. 2489 - 08/06/2022

03           10          13          25          41           42

01             13             14             35             37             57             66

Concurso n. 5875 - 09/06/2022

Concurso n. 1794 - 09/06/2022

04           37           42           62          72


