
 

R$

0,50 
 

R$

0,50
 

  

Ano 7  Nº 2776
Terça-feira

Wilson Lima 
entrega 48 
viaturas para 
as polícias 
Civil e Militar 

Criança está em 
coma com suspeita 
de maus-tratos 

14 | Junho | 2022

Neta ateia fogo 
 

avó carbonizada 

Cidade Página 4

Polícia Página 7

Cidade Página 3

Cidade Página 5

R
an

ge
l C

ar
lo

s

D
iv

u
lg

a
çã

o

Divulgação

Divulgação

Gatas Página 15

Prefeitura firma 
convênio para 
atendimento 
odontológico 
a estudantes 

Vasco apresenta novo técnico

Divulgação

Esporte 
Página 9



2 Política  Manaus, Terça-feira,
14 de junho de 2022

Não são números frios 
nem meras estatísticas. 
É a nossa tragédia diária. 
Em pouco mais de um 
ano, o Brasil saiu de um 
cenário de 19 milhões de 
pessoas em situação de 
fome, em 2020, para 33 
milhões em 2021, 14 mi-
lhões a mais de brasilei-
ros passando fome. A re-
gião Norte lidera o ranking 
dos que mais se preo-
cupam com o acesso a  
alimentos: 71,6%.  

Os dados são da pes-
quisa Vigisan (Inquérito 
Nacional sobre Seguran-
ça alimentar no Contexto 
da Pandemia Covid-19 no 
Brasil.). A fome também 
tem lugar de moradia, 
está nas favelas e peri-
ferias, tem raça - negra e 
parda, e gênero: nos lares 
das mães solo

Escolhas equivocadas já 
tiraram de muitos o direi-
to de comer carne, depois 
o frango, e agora de comer 
ovo. No interior do meu 
Amazonas uma cartela 
de ovos varia entre R$ 30 
a R$ 60 reais. Mais do que 
nunca, a agenda do com-
bate à fome é urgente. 

Em parceria com a enti-
dade Ação da Cidadania e 
as Frentes Parlamentares 

de Combate à Fome e de 
Segurança Alimentar, lan-
çamos a Agenda Betinho 
Contra a Fome. Tivemos 
a presença do Daniel de 
Souza, filho do sociólogo 
Herbert de Souza, o sau-
doso Betinho que, em 1993 
criou a “Ação da Cidada-
nia contra a Fome, a Misé-
ria e pela Vida”.  

Foi quando nasceu a 
consciência de que a fome 
era um problema que 
precisava ser combatido. 
Constam da Agenda Be-
tinho 40 propostas cujo 
objetivo é contribuir com a 
garantia, desenvolvimen-
to e fortalecimento das po-
líticas públicas municipais 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional no Brasil.

Consegui mobilizar em-
presas como a AMBEV, 
Vivo e Natura, além de 
entidades como a Con-
federação Nacional dos 
Transportes (CNT) e a As-
sociação Brasileira das 
Indústrias de Alimentos 
(ABIA), que se dispõem a 
contribuir com ações para 
colocar comida na mesa 
dos que mais precisam. 
Mas essa não deve ser 
uma luta de poucos: preci-
sa de uma sociedade intei-
ra para sairmos vitoriosos.

A atuação da prefeitu-
ra que, por meio do Fundo 
Manaus Solidária, vem 
apoiando os mais vulne-
ráveis da capital amazo-
nense. Continuando esse 
trabalho, o órgão municipal 
entregará, nesta terça-feira 
(14), trinta kits de enxoval 
para grávidas, na zona Les-
te. Ao todo, em 2022 já fo-
ram entregues 175 kits.

O crime bárbaro que 
aconteceu, na segunda-
-feira (13), no bairro Nova 
Veneza, no Distrito de Ca-
cau Pirêra, em Iranduba. 
No local, uma mulher de 
34 anos ateou fogo e ma-
tou a própria avó, uma 
idosa de 91 anos. A neta 
dela foi presa após ser fla-
grada pelos policiais com 
o isqueiro.

Combate à Fome tem de 
ser prioridade 

CURTIR NÃO CURTIR   

CMM aprova empréstimo de 
R$ 100 milhões pela Prefeitura

Divulgação

Liberação do crédito possibilitará o andamento de projetos e investimentos

Gabriela Brasil

Em primeira discussão, 
a Câmara Municipal de 
Manaus (CMM) aprovou, 
na segunda-feira (13), o 
Projeto de Lei n°. 191/2022 
que autoriza a Prefeitu-
ra de Manaus emprestar 
R$ 100 milhões da Cai-
xa Econômica. Para os 
vereadores, a liberação 
do crédito possibilitará o 
andamento de projetos e 
investimentos na infraes-
trutura da capital.  

A proposta da prefeitu-
ra teve apenas dois votos 
negativos, e deve passar 
ainda por uma segunda 
discussão. O PL deve ser 
votado nesta quarta-fei-
ra (15).

Conforme o vereador 
Wallace Oliveira (Pros), 
o pedido de empréstimo 
tem como o objetivo desti-
nar recursos para a infra-
estrutura e para o sanea-
mento básico. 

Para o AGORA, o ve-
reador Marcelo Serafim 
(Avante) informou que, ao 
longo das gestões ante-
riores, Manaus acumulou 
uma série de empréstimos 
que, somadas, chegam a 
aproximadamente R$ 700 
milhões. Ele destaca que 
o pagamento desses em-
préstimos precisa ser rea-
lizado ainda este ano.

Assim, para que os pro-
jetos importantes em 
áreas estratégicas da ci-
dade, como a realização 
de investimentos em in-
fraestrutura, não fiquem 
parados, o vereador res-
salta a necessidade de a 
prefeitura obter o crédito 
oferecido pela Caixa Eco-
nômica Federal.

“Esse ano, Manaus irá 
pagar mais de 700 mi-
lhões de empréstimos fei-
tos nas últimas gestões. 

Se não tivermos aporte fi-
nanceiro, nossa cidade terá 
dificuldades de tocar proje-
tos importantes de infraes-
trutura urbana”, explicou o 
líder do prefeito na casa, o 
vereador Marcelo Serafim.  

Segundo o vereador Joel-
son Silva (Patriota), mes-
mo com a autorização da 
CMM para a liberação de 
crédito para a Prefeitura de 
Manaus, por meio da Caixa 
Econômica, o dinheiro não 
será usado imediatamente, 
e que levará tempo.

O parlamentar também 
ressalta que para a prefei-
tura tomar um empréstimo 
dessa magnitude, ela precisa 
apresentar condições econô-
micas favoráveis. De acordo 
com o vereador, a CMM apro-
vou o pedido de empréstimo 
justamente porque a situa-
ção é positiva.

“Uma autorização é para 
que a prefeitura possa então 
percorrer os caminhos que 
não são fáceis. Tem que obe-
decer uma série de critérios e 
de itens. Para você estar ha-
bilitado para fazer emprés-
timo, que é um mecanismo 
que muitos entes federativos 
fazem, como as prefeituras, o 
Governo do Estado e as pre-
feituras do interior, é impor-
tante ter saúde fiscal. Eles 
reúnem todo um aparato de 
exigências para poder conse-
guir esse empréstimo”, disse 

o vereador Joelson Silva.
O vereador observa que 

o mecanismo de emprés-
timo é bastante utilizado 
por órgãos do poder pú-
blico, pois a taxa de ju-
ros é baixa, e o período 
de pagamento é longo. 
Dessa forma, uma das 
áreas que requer inves-
timentos constantes é a 
da infraestrutura, a qual 
os R$ 100 milhões vão 
ser direcionados.

“Não há dúvida que 
nossa cidade precisa de 
infraestrutura. A cidade 
é espraiada, ela não ver-
ticalizou. Ela é horizon-
tal e o crescimento se 
espalha. Então, é muito 
difícil você chegar com 
políticas públicas. Então, 
a gente entendeu o ape-
lo da liderança do prefei-
to, através do projeto do 
executivo a gente votou a 
favor. Normal, isso todas 
outras administrações fi-
zeram. Desde que eviden-
temente tenha cuidado 
com a saúde fiscal, com 
as finanças da prefeitura 
e que tenha essa prudên-
cia”, concluiu Joelson.

De acordo com o PL, os 
recursos serão direciona-
dos para o andamento do 
Programa Melhoria de In-
fraestrutura Urbana e Tec-
nológica do Município de 
Manaus (Prominf). 



Cidade

 

Manaus, Terça-feira,
14 de junho de 2022

O governador Wilson 
Lima entregou, na segunda-
-feira (13), 48 novas viaturas 
para as Polícias Civil (PC-
-AM) e Militar do Amazo-
nas (PMAM). Com os novos 
veículos, melhoria da frota 
já conta com 217 viaturas 
entregues, além de mais 50 
motos, somente neste ano. 
Na ocasião, o governador 
também repassou 700 no-
vos rádios comunicadores 
às forças de segurança.

As entregas fazem parte 
do Amazonas Mais Segu-
ro, programa lançado em 
julho de 2021 pelo gover-
nador Wilson Lima e que 
ampliou investimentos em 
segurança pública, com a 
implantação de novas tec-
nologias, reforma e revitali-
zação de unidades policiais 
e a ampliação do quadro de 
servidores das forças de se-
gurança, com a realização 
de concursos públicos com 
mais de 2,5 mil vagas.

“Estamos entregando 
hoje os rádios comunicado-
res; há 10 anos não havia a 
troca desses equipamentos. 
Nós estamos entregando 
hoje mais um lote de via-
turas. Hoje a polícia olha 
de cima para baixo para a 
bandidagem. Nunca se teve 

Divulgação

Governador tem investido na Segurança do Amazonas 

Cidade 3

Suyanne Lima 

Um motociclista ficou 
ferido, na manhã desta se-
gunda-feira (13), após uma 
colisão envolvendo a mo-
tocicleta dele e um veículo 
modelo Hyundai HB20, de 
cor prata. O caso ocorreu no 
sentido Centro – Bairro da 

Alameda Cosme Ferreira, 
no bairro Coroado, na Zona 
Leste de Manaus.

Segundo condutor do 
HB20, o motociclista in-
vadiu a contramão, fato 
que ocasionou a colisão. O 
motociclista teve ferimen-
tos e foi socorrido por um 
equipe do Serviço de Aten-

dimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) para uma uni-
dade hospitalar.

Agentes do Instituto 
Municipal de Mobilidade 
Urbana (IMMU) estiveram 
no local para auxiliar no 
fluxo do trânsito. A perí-
cia deve apontar a causa  
do acidente.

Motorista fica ferido em acidente na Cosme Ferreira 
Divulgação

Moto e carro se envolveram em acidente na alameda Cosme ferreira 

 

 

Polícias Civil e militar recebem 
viaturas do Governo 

um armamento tão pesado 
quando se tem agora para 
enfrentar a criminalidade”, 
disse o governador sobre as 
entregas por meio do Ama-
zonas Mais Seguro.

Em abril, 3 mil novas ar-
mas foram entregues para 
as Polícias Civil e Militar. 
São pistolas 9 milímetros, 

da marca Beretta, de origem 
italiana, que vão substituir 
as pistolas PT40.

Das 48 viaturas mode-
lo pick-up cabine dupla, 
4×4 entregues hoje, 23 vão 
para a Polícia Civil e 25 para 
a Polícia Militar. Esta é a 
quinta entrega de veículos 
para as forças de segurança 

realizada pelo governador 
Wilson Lima em 2022. Em 
janeiro deste ano, foram re-
passadas 65 viaturas e 30 
motocicletas, que reforça-
ram o policiamento na ca-
pital e no interior do estado.

Em março, a Força Tática, 
unidade especializada da 
Polícia Militar, recebeu mai-

su 14 viaturas. Outros 26 
veículos já foram entregues 
para a PC-AM, em abril des-
te ano, para reforçar o tra-
balho dos policiais durante 
incursões em áreas de difí-
cil acesso.

Também em abril, foram 
entregues mais 61 viaturas 
para as Polícias Civil e Mili-
tar. No mesmo mês, as for-
ças de segurança ainda re-
ceberam três viaturas para 
o Centro de Formação de 
Condutores (CFC) e 20 mo-
tocicletas para o Batalhão 
de Policiamento de Trânsito 
(BPTran), ambos da PMAM.

Mais Viaturas
Além das entregas do Go-

verno do Amazonas, outras 
viaturas chegarão ao Esta-
do por meio de uma parce-
ria com o Governo Federal.

“Essa é a 11ª do governa-
dor Wilson Lima dentro do 
Amazonas Mais Seguro. 
Este mês temos mais en-
tregas de viaturas, são via-
turas vindas de Brasília. É 
uma parceria entre o Go-
verno do Estado e o Minis-
tério da Justiça. Fazem par-
te da operação Vigia”, disse 
o secretário de Estado da 
Segurança, general Carlos 
Alberto Mansur.



 

Manaus, Terça-feira,
14 de junho de 2022

Suyanne Lima 

Uma criança de apenas 
quatro anos de idade deu 
entrada, na última sexta-
-feira (10), em coma e com 
hematomas pelo corpo no 
Hospital e Pronto-Socorro 
da Criança da Zona Oeste 
de Manaus. A suspeita é 
que ela tenha sido vítima de 
maus-tratos realizados pelo 
pai e pela madrasta.

De acordo com a Polícia 
Civil do Amazonas, foram 
os profissionais da unidade 
hospitalar que identificaram 
contusões no rosto e lesões 
no órgão genital da criança.

A mãe da criança infor-
mou em entrevista à uma 
TV local que o filho costu-
mava passar os fins de se-
mana na casa do pai devido 
à guarda ser compartilhada. 
Ele já comentou sobre possí-
veis maus-tratos ocorridos 

Criança de 4 anos está em coma 
com suspeita de maus-tratos

Divulgação

Criança, de apenas 4 anos, está internada em coma no Hospital e Pronto-Socorro da Zona Oeste de Manaus

Cidade  4

por parte da madrasta.
“Todas as vezes que meu 

filho vinha para casa ele 
contava que a titia batia, 
que a titia maltratava. Na 
última segunda-feira (6), o 
pai dele informou que não 
iria devolver naquele dia 

porque queria passar mais 
um pouco de tempo e iria 
levá-lo ao cinema. Espe-
rei a volta do meu filho na 
quinta-feira (9), liguei, mas 
não tive informação ne-
nhuma”, explicou a mãe”.

Um dia depois, a criança 

foi internada na unidade 
hospitalar onde segue em 
estado grave.

Para a avó materna, uma 
empregada doméstica de 42 
anos, só resta pedir Justiça 
para que as autoridades in-
vestiguem com rigor o caso.

“Minha filha entregou o 
meu neto ao pai no últi-
mo sábado (4) e ele esta-
va alegre, cheio de saúde, 
sorrindo. Já na sexta-feira 
(10) recebemos a notícia do 
hospital de que ele estava 
desse jeito, intubado. Ele 
está em coma e ainda não 
reagiu. Meu neto era cheio 
de vida, falante, cheio de 
energia para correr, brincar, 
pular. Eu quero que esses 
dois sejam presos”, decla-
rou a avó em entrevista ao 
Em Tempo.

A delegada Joyce Coelho, 
titular da Delegacia Es-
pecializada em Proteção 
à Criança e Adolescente 
(Depca), informou que foi 
instaurado um Inquérito 
Policial (IP), a fim de apurar 
as circunstâncias do fato. 
Portanto, neste momento, 
outras informações não po-
dem ser repassadas.

Divulgação

 

A Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas (DPE-
-AM), em parceria com a Pre-
feitura de Maués, realizou 
no fim de semana o maior 
casamento coletivo da his-
tória do município, distante 
276 quilômetros de Manaus. 
Ao todo, 370 casais oficiali-
zaram a união por meio da 
cerimônia civil. O Ministério 
Público do Estado (MPE-AM) 
e o Tribunal de Justiça do 
Amazonas (TJAM) também 
participaram do evento.

 A ação foi dividida em 
duas etapas. Na primeira, no 
sábado (11), 255 casais oficia-
lizaram a união no ginásio 

Deodato de Miranda Leão, na 
sede do município de Maués. 
No domingo, Dia dos Na-
morados, 115 casais do povo 
indígena Sateré-Mawé par-
ticiparam de cerimônia na 
comunidade Vila Nova 2.

De acordo com o defen-
sor público-geral, Ricardo 
Paiva, o papel da Defenso-
ria foi essencial para que 
os casais conseguissem a 
gratuidade das taxas car-
torárias, bem como a atu-
alização de documentos 
necessários para a habili-
tação do casamento civil.

“Existia uma dificuldade 
muito grande que é o paga-

mento do processo de habi-
litação do casamento civil, 
porque ele é muito caro, e 
nem todo mundo tem condi-
ções financeiras para arcar 
com esses custos. Então, nós 
recebemos as solicitações e 
fizemos a interlocução com 
o Poder Judiciário para con-
seguirmos as gratuidades, e 
isso permitiu a realização do 
evento”, explicou Paiva. 

A Defensoria também 
interveio para auxiliar os 
casais a obterem docu-
mentos necessários para 
o processo de habilitação, 
como a certidão de nasci-
mento atualizada. 

Casamento coletivo para 370 casais em Maués 

Indígenas tiveram a oportunidade de casar em celebração coletiva 
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14 de junho de 2022

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (Se-
med), firmou, na segunda-
-feira (13), uma parceria com 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc), via projeto da carre-
ta OdontoSesc, que realiza 
atendimento odontológico 
gratuito. O serviço será des-
tinado aos Centros Integra-
dos Municipais de Educação 
(Cime), beneficiando alunos 
da educação infantil e do en-
sino fundamental.

O primeiro beneficiado é o 
Cime Doutora Viviane Estre-
la Marques Rodella, no bair-
ro Lago Azul, zona Norte da 
cidade, com a triagem dos 
alunos para o atendimento, 
na tarde de segunda-feira. 
A carreta, que possui dois 
consultórios odontológicos, 
vai atender nos turnos ma-
tutino e vespertino, com um 
total de seis odontólogas.

A secretária da Semed, 
professora Dulce Almeida, 
destacou a importância da 

Atendimento odontológico 
para alunos de Manaus

Divulgação

Projeto da carreta OdontoSesc realiza atendimento odontológico gratuito

parceria, a qual será impor-
tante para a rede municipal 
de ensino, principalmente 
por atender os alunos de 
famílias que têm poucos 
recursos para acessarem o 
serviço.

“Estamos com a equipe da 
Semed assinando o convê-
nio com a carreta do Odon-
toSesc. É um convênio que 
tem como finalidade a saú-
de bucal dos nossos alunos. 

Estamos cumprindo a deter-
minação do prefeito David 
Almeida”, disse.

Para o diretor do Depar-
tamento de Planejamento 
(Deplan), Leís Batista, é um 
serviço que será muito im-
portante para os alunos, o 
que mostra a preocupação 
da Prefeitura de Manaus com 
a saúde dos estudantes da  
rede municipal.

“Nós teremos cinco meses 

Cidade  5

de projeto sendo implantado 
em nossa rede. O primeiro 
a ser beneficiado é o Cime 
Viviane Estrela, que já co-
meçou o atendimento dos 
nossos alunos. Esse é um 
momento muito importante 
para todos nós da secretaria, 
pois temos a preocupação 
de atender e beneficiar da 
melhor maneira possível os 
alunos de todas as zonas”, 
completou.

Serviços da UBS Móvel na comunidade Novo Reino

Unidade está instalada na avenida Almir Cardoso, no bairro da zona Leste

A Prefeitura de Manaus 
está levando os servi-
ços da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Móvel 04 
aos moradores da comu-
nidade Novo Reino, bairro 
Tancredo Neves, na zona 
Leste, desde a segunda-
-feira (13). A unidade está 
instalada na avenida Al-
mir Cardoso, nº 435, e fun-
ciona de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h.

O titular da Secretaria 
Municipal de Saúde (Se-
msa), Djalma Coelho, in-
formou que a UBS Móvel 

deve permanecer no lo-
cal até o dia 24 deste mês, 
com atendimentos por li-
vre demanda. Os usuários 
devem levar documento 
de identidade com foto, 
CPF e cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“As unidades móveis 
são fortes ferramentas 
na cobertura da Aten-
ção Primária na cidade 
de Manaus, pois conse-
guimos deslocá-las para 
vazios assistenciais. As 
estruturas comportam 
todos os equipamentos 

de saúde e profissionais 
necessários para cuidar 
da nossa população”, dis-
se o secretário.

Djalma explicou que as 
UBS Móveis permanecem 
em determinada localida-
de por pelo menos 15 dias 
até serem deslocadas a 
outras áreas, conforme 
planejamento do Progra-
ma Saúde Manaus Itine-
rante da Semsa, responsá-
vel pelo serviço.

De acordo com o secre-
tário, as unidades móveis 
ofertam coleta de exame 

Divulgação

Desativada 
lixeira viciada 
no Mauazinho

 

A Prefeitura de Manaus, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Semulsp), desativou mais 
uma lixeira viciada no bair-
ro Mauazinho, zona Sul. No 
local, há 20 anos os mora-
dores lidavam com a lixeira 
atraindo moscas, ratos e ba-
ratas.

A moradora Lucilene da 
Silva agradeceu o trabalho 
da prefeitura. “As pessoas 
vêm de outras ruas e jo-
gam lixo aqui. Essa ‘novela’ 
já tem mais de 20 anos e 
todo esse tempo nós éra-
mos esquecidos e graças ao 
prefeito David Almeida e à 
Semulsp, hoje a realidade é 
outra”, comentou Lucilene.

Zona Norte 
Paralelo aos serviços no 

Mauazinho, a Semulsp tam-
bém está com equipes nas 
demais áreas, executando 
ações de varrição, capina-
ção, jardinagem, pintura e 
lavagem. Entre eles os con-
juntos residenciais Viver 
Melhor 1 e 2.

preventivo, dispensação 
de remédios, consulta 
médica com clínico geral, 
consulta em enferma-
gem, teste rápido de Infec-

ções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs), além de 
inserção e consulta de 
procedimentos no Siste-
ma de Regulação (Sisreg).



Manaus, Terça-feira,
14 de junho de 2022

Bandidos tocam o 
‘terror’ na linha 457

Divulgação

Dois criminosos invadiram ônibus e roubaram os passageiros

 

 

Suyanne Lima 

Passageiros da linha 457 
do transporte coletivo urbano 
passaram por momentos de 
terror, na manhã da segunda-
-feira (13), após a ação de dois 
criminosos que assaltaram as 
vítimas. O fato ocorreu por vol-
ta das 7h.

De acordo com os passagei-
ros, o ônibus trafegava pela 
avenida General Rodrigo Otá-
vio, no bairro Japiim, na Zona 
Sul, quando a dupla anunciou 
o crime.

“Foi um verdadeiro terror, o 
ônibus estava lotado. Os sus-
peitos deram facadas nas ca-
deiras e as pessoas se jogaram 
no chão”, relatou um passagei-
ro.

Após fazerem a verdadeira 
“limpeza” levando aparelhos 
celulares e pertences das ví-
timas, os suspeitos fugiram. 
Até o fechamento desta edição, 
ninguém foi preso e nenhum 
objeto foi recuperado.

O caso foi registrado no 6° 
Distrito Integrado de Polícia 
(DIP), onde foram adotados os 

procedimentos cabíveis.

Assalto frustrado
Policiais militares da 6ª e 1ª 

Companhias Interativas Co-
munitárias (Cicoms) detiveram, 
na noite do dia 20 de abri (20), 
na Rua 87, bairro Francisca 
Mendes, zona Norte, um jovem 
de 19 anos, por tentativa de as-
salto à linha de ônibus 54 e, na 
madrugada da quinta-feira (21), 
prenderam um indivíduo de 40 
anos, por roubo em uma loja de 
material de construção, locali-
zada na avenida Tefé.

Polícia

Luana Lima 

O corpo de um homem 
identificado como Francis-
co Oliveira de Souza, de 31 
anos, foi encontrado den-
tro de um carro de aplica-
tivo do transporte urbano, 
na tarde do domingo (12), 
no ramal do Pau Rosa, no 
quilômetro 12, da rodovia 
BR-174, no Amazonas.

De acordo com informa-
ções da polícia, a guar-
nição foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
tiroteio na região. Ao che-
garem ao local, os policiais 
se depararam com um 
carro abandonado, modelo 
Onix, na cor preta. Quan-
do os policiais revistaram 
a parte interna do veícu-
lo, encontraram o corpo  
da vítima.

Segundo informações 
de populares, o homem 
foi visto em uma festa no 
mesmo ramal quando pos-
teriormente foi assassina-
do a tiros e, em seguida, 
abandonado dentro do au-
tomóvel. Não há informa-
ções sobre quem sejam os 
suspeitos dos disparos.

Os agentes do Depar-
tamento de Polícia Téc-
nica-Científica (DPTC), 
realizaram a perícia e 
constataram que o homem 
foi morto com 13 tiros. A ví-
tima tinha uma tatuagem 
na região do tórax.

O Instituto Médico Legal 
(IML) realizou a remoção 
do corpo da vítima. O cri-
me será investigado pela 
Delegacia Especializada 
em Homicídios e Seques-
tros (DEHS).

Homem leva facada na 
cabeça durante bebedeira

Corpo achado em carro 
do transporte de APP

Divulgação

Polícia Civil procura suspeito de tentar matar homem com faca-
da na cabeça, no bairro Compensa 
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Uma briga durante uma 
bebedeira, na noite de domin-
go (12), quase terminou em 
tragédia na rua 10 de Julho, 
no bairro Compensa, na Zona 
Oeste de Manaus. Um ho-
mem identificado como L. A. P. 
M, de 36 anos, foi esfaqueado  
na cabeça.

De acordo com a Polícia 
Militar, a vítima informou 
que estava bebendo acompa-
nhada de um outro homem, 
quando os dois tiveram um 
desentendimento.

O suspeito sacou uma faca 
da cintura e desferiu um gol-
pe contra a cabeça da vítima. 
O homem ferido deu entrada 
no Serviço de Pronto-Atendi-
mento Joventina Dias, tam-
bém na Compensa, onde re-
cebeu atendimento médico.

O suspeito fugiu após a 

ação criminosa e ainda não 
foi localizado. Já a vítima 
após receber os cuidados 
necessários foi medicada  
e liberada.

O caso será investigado 
pelo 8° Distrito Integrado de 

Polícia (DIP). (SL)
Polícia vai solicitar imagns 

de câmeras de segurança de 
casas e comércios perto de 
onde aconteceu o crime para 
tentar identificar e os suspeito  
de homhomicídio. 



Manaus, Terça-feira,
14 de junho de 2022

Idosa morre em incêndio no Iranduba  

Mulher ficou carbonizada durante incêndio em casa no Iranduba 

 

 

Suyanne Lima e Maiara Ribeiro

Uma mulher identifica-
da como Cintia Montei-
ro da Rocha, de 34 anos, 
ateou fogo na casa e ma-
tou a sua avó, Maria Mon-
teiro da Encarnação, uma 
idosa de 91 anos. O fato 
aconteceu na segunda-
-feira (13), na rua Sete, no 
bairro Nova Veneza, no 
Distrito de Cacau Pirêra, 
em Iranduba.

De acordo com o delega-
do Orlando Amaral, Cintia 
estava desaparecida, mas 
as imagens divulgadas 
pela imprensa no local da 
tragédia, ajudou a polícia a 
prender a mulher, no local 
do crime. A família afir-
mou que Cintia tem pro-

blemas neurológicos em 
contradição com o que foi 
relatado pela população 
presente no local do crime.

“O que tenho a dizer é 
que ela aparenta ter pro-
blemas mentais, mas até 
que se prove o contrário 
ela será autuada em fla-
grante como qualquer ou-
tra pessoa normal desde 
que alguém apresente al-
gum documento hábil in-
formando o contrário”, dis-
se o Amaral.

Ainda de acordo com o 
delegado, a irmão de Cintia 
estava trabalhando no mo-
mento do crime e o marido 
dela saiu para comprar co-
mida e voltou muito rápi-
do. “Tudo que aconteceu 
aqui foi tão rápido que não 
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A Polícia Federal do Amazonas 
informou, nesta segunda-feira 
(13), que ‘nada foi encontrado’ du-
rante as buscas pelo jornalista 
Dom Phillips e pelo indigenista 
Bruno Pereira. A atualização foi 
divulgada pelo Comitê de Crise. 
Eles estão desaparecidos desde o 
dia 5 de junho e, segundo a enti-
dade, as buscas aconteceram até 
as 17h (horário de Manaus) nesta 
segunda-feira.

De acordo com a PF, além dos 
esforços concentrados no refe-
rido local, as buscas continuam 
nas demais áreas do Rio Itaquaí 
e as investigações continuam 
sendo realizadas de forma técni-
ca, sem que esforços materiais e 
humanos sejam poupados para 
a completa elucidação do caso.

Quanto ao material orgânico 
aparentemente humano e as 
amostras de sangue encontra-
das na embarcação de Ama-
rildo da Costa, 46 anos, estão 
sendo periciados e o resulta-
do deverá ser divulgado ainda 
esta semana.

Embaixador 
O embaixador do Reino Uni-

do no Brasil, Francis Vijay, de-
clarou ao The Guardian que os 
corpos de Bruno Pereira e do 
jornalista Dom Phillips, que era 
correspondente do Guardian 
no Brasil, foram encontrados 
amarrados em uma árvore. 

Ao Guardian, o cunhado de 
Phillips, Paul Sherwood, decla-
rou que a embaixada passou a 
informação. “Ele [embaixador] 
disse que queria que nós sou-
béssemos que eles tinham en-
contrados dois corpos. Ele não 
descreveu o local e disse que 
eles estavam amarrados a uma 
árvore e que ainda não foram 
identificados”, disse. 

A mulher de Dom Phillips, 
Alessandra Sampaio, afirmou 
na manhã da segunda-feira 
(13), que os corpos do jornalista 
inglês Dom Phillips e do ser-
vidor da Funai, Bruno Perei-
ra, foram encontrados mortos. 
A informação foi desmentida  
pela PF.

PF segue procura por corpos de jornalista e indigenista

Jornalista britânico e indigenista continuam desaparecidos no Amazonas 

 

 

tiveram condições de ten-
tar impedir que a mulher 
morresse e por conta des-
ta saída repentina, ele vai 
ter de dar maiores explica-
ções”, disse.

Populares presentes es-
tavam revoltados com a 
situação e questionavam 
o motivo de a família ter 
deixado a idosa com Cin-
tia. Além disso, não há 
muitas informações sobre 
a família da idosa, pois, de 
acordo com a vizinhança, 
eles são novos na comuni-
dade de Cacau Pirêra. 

O Instituto Médico Legal 
(IML) esteve no local para 
a remoção do corpo e Cin-
tia foi presa e levada para 
o Distrito Integrado de Po-
lícia de Iranduba.

Divulgação
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O Brasil conquistou mais 
seis medalhas, duas de 
ouro, duas pratas e dois 
bronzes no Campeonato 
Mundial de natação para-
límpica, que está sendo dis-
putado na Ilha da Madeira, 
em Portugal. Assim, o país 
já soma 13 pódios na com-
petição, que segue até do-
mingo. O destaque do dia 
ficou por conta de Samuel 
Oliveira, campeão dos 50m 
costas na classe S5 e líder 
do país no revezamento 
4x50m livre misto que tam-
bém foi medalha de ouro.

Ele, de apenas 16 anos, foi 
atingido por descarga elé-
trica de 13 mil volts ao ten-
tar desenroscar uma pipa 
presa em uma árvore. O 
choque foi imediato ao en-
costar em uma barra de fer-
ro na fiação encoberta pela 

folhagem. Os braços entra-
ram em estado de necrose 
e, para evitar uma infecção 
mais grave, precisaram ser 
amputados na altura dos 
ombros. Nesta segunda-fei-
ra, ele completou a prova 
em 36s58.

Na natação paralímpi-
ca, os atletas são divididos 
em 14 classes diferentes, 
referentes ao grau de difi-
culdade da deficiência dos 
competidores. As classes de 
S1 a S10 são de deficientes 
físicos-motores, a S1 com 
atletas com maior grau de 
deficiência, enquanto a S10 
para de menor grau. As 
classes S11, S12 e S13 são 
para deficientes visuais, en-
quanto a S14 para deficien-
tes intelectuais.

Duas horas depois de ga-
nhar a prova individual, 

Samuel caiu na água de 
novo para o revezamento 
4x50m livre misto, ao lado 
de Lídia Cruz, Daniel Men-
des e Joana Neves. E, com 
o tempo de 2min20s40, le-
vou o título.

Na prova dos 100m livre 
da classe S4, dobradinha 
brasileira no pódio. Lídia 
Cruz levou a prata com o 
tempo de 1m26s21e Patrí-
cia Santos com 1m31s27. 
Nos 150m medley da classe 
SM3, Larissa Rodrigues foi 
bronze com 3m56s62.

A competição segue até 
o fim de semana, sempre 
com as eliminatórias as 4h 
(no horário de Brasília) e as 
finais às 13h. O Brasil ainda 
tem diversas chances de 
medalha, já que é uma das 
cinco principais potências 
da modalidade.

Seis medalhas no Mundial 
de natação paralímpica

Divulgação

O Brasil foi um dos destaques no Mundial de Natação Paralímpica 

 

Quebra de recordes no Amazonense de Natação
Com novos recordes 

sendo estabelecidos na 
piscina da Vila Olímpica 
de Manaus, o Campeona-
to Amazonense de Nata-
ção 2022 movimentou o 
final de semana da mo-
dalidade aquática.

A competição, que 
aconteceu na sexta-fei-
ra (10) e no sábado (11), 
contou com o apoio do 
Governo do Amazonas, 
por meio da Fundação 
Amazonas de Alto Ren-
dimento (Faar) e foi or-
ganizada pela Federação 
Amazonense de Despor-
tos Aquáticos (Fada).

Já no sábado, Caio le-
vou nos 200 metros 
costas com o tempo de 

2m13s86 e nos 100 me-
tros livre com os seus 
52s49, também estabe-
lecendo recordes em am-
bas as provas.

Ainda no sábado, o 
atleta venceu os 200 me-
tros medley e os 50 me-
tros livre, com as marcas 
de 2m10s87 e 24s31, res-
pectivamente.

“Fiquei muito feliz com 
os meus resultados, fi-
quei a 9 centésimos 
do recorde absoluto do 
Amazonas nos 100 me-
tros livre. Agora é focar 
no Campeonato Brasi-
leiro, que vai acontecer 
na Bahia”, disse o jovem 
atleta, que também levou 
o troféu de índice técnico 

da competição.
Coroado com o troféu 

Eficiência, Raylson Bru-
no, 15, venceu os 100 e 
200 metros peito, esta-
belecendo os tempos de 
1m09281 e 2m35s87, em 
cada uma das provas do 
Amazonense.

Yasmin Beatriz, de 16 
anos, ficou com o troféu 
índice técnico e venceu a 
prova de 100 metros bor-
boleta marcando o tem-
po de 1m07s59.

A competição levou 
mais de 100 atletas para 
a piscina da Vila Olím-
pica e contou com com-
petidores locais, além de 
convidados vindos do es-
tado de Roraima. Campeonato Amazonense de Natação aconteceu no fim de semana 
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Diretoria apresenta 
novo técnico do Vasco

Maurício de Souza foi apresentado pela diretoria como técnico do Vasco

Gabigol fratura dente no jogo contra o Inter 
Divulgação
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Flamengo publicou nas redes sociais do clube fratura do dente de Gabigol

No lance em que re-
clamou de pênalti de 
Gabriel Mercado, o ata-
cante Gabriel Barbosa 
sofreu uma fratura em 
um dos dentes, infor-
mou o Flamengo, na 
segunda-feira (13), por 
meio de suas redes so-
ciais. O clube publicou 
uma foto do raio-x da 
boca do camisa 9. Con-
fira abaixo!

Apesar da fratura, Ga-
bigol treinou ao lado 
dos companheiros na 

segunda (13). Para o jogo 
de quarta, contra o Cuia-
bá, no Maracanã, há a 
possibilidade do cami-
sa 9 do Flamengo atuar 
com um protetor bucal.

O lance aconteceu no 
início da segunda eta-
pa, quando o Inter ven-
cia o jogo por um a zero. 
Após bola levantada na 
área do Colorado, hou-
ve o choque, e o bra-
ço de Gabriel Mercado 
atingiu o rosto de Gabi. 
Tanto o juiz Bráulio Ma-

chado quanto a árbitra 
de vídeo Daiane Caro-
line Muniz dos Santos 
não entenderam o lance 
como faltoso.

Segundo análise da 
Comissão de Arbitra-
gem da Confederação 
Brasileira de Futebol 
(CBF), o lance deveria 
ter sido revisado pelo 
árbitro com o uso do ví-
deo, para que nenhuma 
dúvida causasse pro-
blema no pós jogo entre  
os clubes. .

O Vasco definiu seu novo 
treinador para a sequência 
da temporada de 2022 após 
a saída de Zé Ricardo. Mau-
rício Souza chega ao Gigan-
te da Colina junto de seu 
auxiliar técnico João Eduar-
do com contrato válido até o 
fim deste ano.

Maurício Souza irá tra-
balhar pela terceira vez 
em São Januário. Com 
passagens por Athletico-
-PR, Botafogo e Flamengo, 
o profissional de 48 anos 
jogou com a camisa do 
Vasco no futsal adulto em 
2001 e atuou em São Ja-
nuário como treinador nas 
categorias de formação da 
modalidade em 2007.

O novo treinador cruzmal-
tino construiu sua carreira 
com trabalhos nas catego-
rias de base. Como treinador 
interino e auxiliar, já esteve à 
beira do gramado em compe-
tição como Brasileirão, Liber-
tadores e Copa do Brasil.

Maurício Souza vai come-
çar a trabalhar com o elenco 
nesta terça-feira (14). O téc-
nico vai iniciar a preparação 
visando o duelo contra o Lon-
drina, no sábado, no estádio 
do Café.

No último domingo, o Vas-
co venceu o Cruzeiro por 1 a 
0 no Maracanã, com gol de 
Getúlio. Com o resultado, o 
time carioca chegou a 24 
pontos na Série B do Cam-
peonato Brasileiro, com 24 

pontos, e ocupa a terceira 
posição.

Embalado 
Na tarde do domingo (12), 

no Maracanã, em partida vá-
lida pela 12ª rodada da Série 

B do Campeonato Brasileiro, 
o Vasco venceu Cruzeiro pelo 
placar de 1 a 0. O gol do con-
fronto foi marcado por Getú-
lio no primeiro tempo.

Com o Maracanã lotado, 
Vasco e Cruzeiro fizeram 
grande jogo e confirmaram 
o prognóstico traçado às vés-
peras do confronto. Líder da 
competição, o time coman-
dado por Paulo Pezzolano 
tentava furar o bom bloqueio 
montado por Emílio Faro à 
frente da área vascaína, mas 
não encontrava espaço su-
ficiente para o bom jogo de 
troca de bola proposto desde 
o início da Série B.

O próximo confronto do 
Vasco pela Segundona é con-
tra o Londrina Esporte Clube, 
no próximo sábado, às 14h (de 
Manaus), no estádio do Café. 

O Gigante da Colina não 
perdeu na Série B e busca o 
topo da tabela da competição 
nacional, para sonha com o 
retorno a Série A. 



 

Manaus, Terça-feira,
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Na hora de compartilhar 
uma história ou conversar 
com amigos, a cerveja é fi-
gurinha carimbada nas me-
sas de bar. E os brasileiros 
saem na frente, com uma 
das “geladas” mais baratas 
do mundo, segundo dados 
das plataformas Numbeo e 
Statista, compiladas pelo site 
cupomvalido.com.br.

Aqui, apesar da inflação 
de 5,2% sobre bebida em 12 
meses acumulados até maio 
deste ano, de acordo com da-
dos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
é possível consumir um litro 
por US$ 2,76, em média, ou 
R$ 13,80 — o valor é 66% me-
nor do que a média global, de 
US$ 8,12 ou R$ 40,59.

O levantamento, que mo-
nitorou os preços da cerveja 
em 195 países, põe o Brasil na 
10ª posição do ranking dos 
menores preços, atrás de pa-
íses como Zâmbia, Belarus e 
Colômbia. O litro mais barato 
é vendido a US$ 1,50 (ou R$ 
7,50) na Etiópia. Em contra-
partida, os maiores preços 

são encontrados nos Emira-
dos Árabes e em Omã, países 
em o litro custa US$ 21,96 e 
US$ 21,10, respectivamente. 
Os países seguem a fé islâ-
mica, que condena o consu-
mo de bebidas alcoólicas.

A cerveja representa de 
20% a 30% do faturamento 
em restaurantes e pelo me-
nos 50% em bares, segundo 
Paulo Solmucci, presidente 
da Associação Brasileira de 

Cerveja no Brasil é a 10ª mais
barata em ranking com 195 países
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Cerveja representa de 20% a 30% do faturamento em restaurantes 
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que, antes de pedir a cerveja 
e escolher entre lata e garra-
fa, basta fazer uma conta de 
bar. Para chegar ao melhor 
custo-benefício, é interessan-
te ver o custo por litro embu-
tido.

Funciona da seguinte 
forma: se uma long neck de 
300ml custa R$ 5, o cliente 
bebe 60ml para cara real 
pago. Ou seja, se a garrafa 
de 600ml da mesma mar-
ca custar até R$ 10 — em 
que teria os mesmos 60ml 
de custo por litro embu-
tido —, o ideal seria pedir 
a quantidade maior. Caso 
contrário, a long neck pode 
ser mais vantajosa.

Ele alerta que, quanto 
menor a embalagem, me-
nor a vantagem. É o caso, 
por exemplo, da long neck, 
com volumes entre 275ml 
e 355ml, e a nova latinha 
de 269ml. Algumas mar-
cas, no entanto, dão mais 
destaque para embalagens 
menores, como parte da es-
tratégia de posicionamento 
no mercado.

Bares e Restaurantes (Abra-
sel). E, assim como os preços 
variam de acordo com a fai-
xa de renda da população, o 
mesmo acontece com a pre-
ferência pelas embalagens: 
latas e garrafas.

Entre as classes D e E, a pre-
ferência é pela garrafa de um 
litro, o popular “litrão”, pelo 
tamanho com preço mais 
acessível. Na outra ponta, as 
classes mais abastadas pre-

ferem as versões long neck. 
A classe média, por sua vez, 
gosta das garrafas de 600ml 
e das latas-padrão (350ml).

Latinha lidera no custo-
-benefício

Lucas Romero, mestre 
cervejeiro pela VLB Berlim, 
explica que a lata, diferente-
mente da garrafa, impede o 
envelhecimento acelerado 
da cerveja, por não ser trans-
lúcida. O especialista destaca 
ainda que a lata de 350ml 
tem o tamanho ideal para ga-
rantir a otimização do custo-
-benefício.

Na outra ponta, os dois são 
categóricos: a long neck é a 
embalagem mais desvanta-
josa para clientes e vende-
dores, pela composição em 
vidro, por não poder ser reci-
clada e por comportar pouco 
líquido (de 275ml a 355ml).

Conheça dica para não er-
rar na conta de bar

Para evitar desperdícios, 
Lucas Romero, professor da 
Science of Beer, recomenda 

Petrobras pode anunciar reajuste de combustíveis nessa semana
Divulgação

Defasagem em relação ao mercado chega a 17% na gasolina

Tanto no Palácio do Planal-
to quanto no Ministério da 
Economia, a expectativa é 
que a Petrobras anuncie um 
novo reajuste no preço dos 
combustíveis ainda nesta 
semana, informa o colunista 
Lauro Jardim, do GLOBO. 

O último reajuste da Pe-
trobras foi em 9 de maio, 35 
dias atrás, de 8,9% no preço 
do diesel. Já a gasolina está 
há quase cem dias (94) sem 
um novo aumento nos pre-
ços, quando a estatal anun-
ciou aumento de 18,8% nos 

preços domésticos.
Segundo dados da Abicom 

(Associação Brasileira de Im-
portadores de Combustível), 
a defasagem da gasolina 
chega a 17% e do diesel 16%, 
refletindo atraso nos preços 
na ordem de R$ 0,82 e R$ 
0,95, respectivamente.

Segundo a ANP (Agência 
Nacional de Petróleo), o preço 
médio da gasolina é R$ 7,247 
e do diesel R$ 6,886.

A Abicom afirma em nota 
que “a alta no câmbio e nos 
preços de referência do óleo 

diesel e da gasolina no mer-
cado internacional em rela-
ção à abertura de ontem. Os 
cenários das defasagens tan-
to para gasolina como para o 
óleo afastaram-se muito da 
paridade, o que inviabiliza as 
operações de importação”. 

O dólar voltou a ser nego-
ciado a R$ 5,10 e o preço do 
barril de petróleo Brent atin-
giu US$ 119 na segunda (13). 
Os dois fatores influenciam 
diretamente na formulação 
do PPI (Preço em Paridade de 
Importação) da empresa. 
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A Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES-
-MG) investiga uma suspei-
ta de morte por varíola dos 
macacos no estado. Trata-se 
de uma pessoa residente em 
Uberlândia e que trabalha 
em Araguari, no Triângulo 
Mineiro. A morte suspeita 
de monkeypox foi notifica-
da no último sábado, infor-
mou a SES-MG em nota.

Até o momento, Minas 
Gerais ainda não tinha re-
gistrado nenhum caso de 
varíola dos macacos. Os 
três casos confirmados no 
Brasil foram registrados em 
São Paulo (2) e no Rio Gran-
de do Sul.

Uma amostra coletada no 
paciente que morreu foi en-
viada para análise labora-
torial da Fundação Ezequiel 
Dias, em Belo Horizonte. Se-
gundo a SES-MG, todos os 
dados clínicos do paciente 

MG investiga primeira morte de 
varíola dos macacos no país

Chefe da ONU demonstra preocupação com eleições no Brasil
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Morte suspeita de monkeypox foi notificada no último sábado
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serão avaliados pela equi-
pe técnica da Secretaria 
Estadual e do Ministério da 
Saúde para classificação e 
encerramento do caso.

A SES-MG, a Secretaria 
Regional de Saúde (SRS) de 
Uberlândia e as secretarias 

municipais de Saúde de 
Araguari e Uberlândia estão 
investigando o caso e moni-
torando os contatos próxi-
mos. A secretaria não divul-
gou mais informações sobre 
o paciente, a fim de proteger 
sua identificação.

Casos de varíola dos ma-
cacos no Brasil

Até o momento, o Brasil 
confirmou três casos de va-
ríola dos macacos. Dois em 
São Paulo — um na capital 
paulista e outro em Vinhe-
do, no interior do estado — e 
o terceiro caso foi detectado 
no Rio Grande do Sul.

O primeiro caso de varíola 
dos macacos no Brasil, iden-
tificado em São Paulo (capi-
tal) na última quinta-feira, 
foi de um homem de 41 
anos com histórico de via-
gem à Portugal e Espanha. 
O paciente está internado 
em isolamento no Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas.

O segundo caso, identifi-
cado em Vinhedo, interior 
de São Paulo, no último 
sábado, trata-se de um ho-
mem de 29 anos com his-
tórico de viagem à Espa-
nha. O caso foi avaliado por 

Michelle Bachelet demonstrou preocupação diante das eleições 

A chefe de direitos huma-
nos da ONU (Organização 
das Nações Unidas), Michel-
le Bachelet, demonstrou, na 
segunda-feira (13), preocu-
pação diante das eleições 
brasileiras de outubro.

Em discurso na abertura 
do Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU, em Gene-
bra, a ex-presidente chilena 
disse que “ataques contra 
congressistas e candidatos 
– especialmente aqueles 
que são afrodescendentes, 
mulheres e membros da co-
munidade LGBT+ – frente às 
eleições gerais de outubro” 
são motivo de preocupação.

“Eu peço que as autorida-
des garantam o respeito aos 

 

um laboratório espanhol, 
após o desembarque do 
homem no Brasil, ocorrido 
em 8 de junho. Ele está em  
 isolamento domiciliar.

O terceiro caso, confirma-
do nesta segunda-feira, é 
de um homem de 51 anos 
que chegou em Porto Ale-
gre (RS) no dia 10 de junho. 
A confirmação, feita após 
exames de laboratório pro-
cessados em São Paulo, 
ocorreu após os 21 dias do 
ciclo da doença. O pacien-
te, portanto, não apresenta 
mais risco de transmitir o 
vírus para outras pessoas. 
Ele estava em isolamento 
domiciliar desde que che-
gou ao Brasil.

O Ministério da Saúde 
investiga outros seis ca-
sos suspeitos de varíola 
dos macacos no Brasil. To-
dos seguem em isolados e  
em monitoramento.

direitos fundamentais e às 
instituições independen-
tes”, declarou Bachelet, que 
também pontuou casos re-
centes de violência policial 
e racismo estrutural no país.

Em sua fala, ela também 
disse estar “alarmada” pelas 
“ameaças contra ambien-
talistas defensores dos di-
reitos humanos e [contra] a 
população indígena”.

Não buscará reeleição
No mesmo discurso, Ba-

chelet fez um anúncio sur-
presa de que não buscará 
um segundo mandato como 
Alta Comissária das Nações 
Unidas para os Direitos Hu-
manos.

Bachelet fez uma viagem 

à China no mês passado, 
pela qual foi criticada por 
grupos de direitos huma-
nos e por alguns governos 
ocidentais, incluindo os Es-
tados Unidos, que disseram 
que as condições impostas 
pelas autoridades chine-
sas à visita não permitiram 
uma avaliação completa e 
independente do ambiente 
de direitos.

“À medida que meu man-
dato como alta comissária 
está chegando ao fim, a 
50ª sessão deste Conselho 
será a última que eu in-
formo”, disse ela, sem dar 
uma razão.

Alguns diplomatas dis-
seram que esperavam a 

permanência de Bachelet, 
ex-presidente do Chile, que 
é vista como próxima do se-
cretário-geral da ONU, Anto-
nio Guterres, no cargo após 

o término de seu mandato 
no final deste ano.

Houve murmúrios na sala 
do Conselho de Genebra 
quando ela fez o anúncio.
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Fernanda Lopes

Natural de Manacapuru 
(AM), Ediomar Queiroz re-
presentou o Brasil no Fes-
tival Break The Floor, que 
ocorreu em fevereiro, em 
Cannes, na França. Mais 
conhecido como Bboy 
Tchantcho, o amazonense 
é popular na cena da cultu-
ra Hip Hop por seus movi-
mentos de grande impac-
to (power moves e saltos 
mortais). No campeonato, 
também formaram o time 
brasileiro o nortista Bboy 
Mascot, de Belém do Pará, e 
Klesio, de Brasília.

O evento foi realizado no 
Palais des Festivals et des 
Congrès, palco de grandes 
festivais internacionais, 
como de cinema e de pu-
blicidade. Para a equipe de 
jornalismo do AGORA, o 
Bboy Tchantcho não pou-
pou palavras para descre-
ver como foi a experiência 
em participar de uma com-
petição internacional.

Ediomar é popular com seus movimentos de grande impacto

“É uma das melhores ex-
pectativas que confesso 
que já tive. A gente se es-
força e se dedica o tempo 
todo, e ao participar de uma 
competição internacional 
tudo o que você mais quer é 
fazer o melhor daquilo que 
você ama. A minha maior 
expectativa é em dar o meu 
melhor sem errar e deixar 
um legado de que não é im-
possível participar de uma 
disputa em nível mundial. 
As pessoas do meu Esta-
do [Amazonas] e da minha 
cidade Manacapuru preci-
sam ver que representar a 
sua cultura em uma com-
petição como essa não é 
algo impossível para 
os dançarinos de 
break“, destacou.

“Bboy” é a abre-
viação de “break boy”, que 
são os praticantes do break 
dance que se expressam por 
meio das batidas do gênero 
musical. A cultura Hip Hop 
engloba muito mais que ape-
nas a dança e é composta 

por quatro elementos: DJ (disc 
jockey; MC (mestre de ceri-
mônia/cantor de rap); break 
dance (a dança) e grafite (arte 
urbana com spray e tinta).

Como um dos elementos 
que compõem a cultura, o 
break dance carrega toda a 
ideologia que carrega esta 
manifestação. Geralmente 
praticado nas ruas, o bre-
aking é considerado a mãe 
das street dances.

“O break está passando 
por essa revolução sem 

perder a sua origem cultu-
ral e entrando para a parte 
mais esportiva. Gostei dis-
so de que um cara como 
o eu e os outros Bboys 
serão reconhecidos como 
atletas. Me sinto orgulho-
so de representar o break, 
que é uma das culturas do 
Hip Hop que eu pratico, do 
Amazonas para o mundo. 
Para mim, o break mu-
dou a minha vida e isso é 
muito bom. Isso é o break, 
ele muda e transforma as 
nossas vidas”, disse.

Estilo de dança
A dança de rua, que foi cria-

da nos anos 1970, no Bronx, 
na cidade de Nova York, e 
chegou ao Brasil nos anos 
1980 foi confirmada pelo 
Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI) como modalidade 
nas Olimpíadas de Paris, em 
2024. A entrada nos Jogos 
Olímpicos significa um mar-
co muito importante para a 
cultura de rua, no entanto, 
a decisão levantou alguns 
questionamentos de que 
“dança não é esporte”.

“Quando a afirmação se re-
fere às danças normais está 
absolutamente certo, mas 

falando do break é comple-
tamente diferente. A mo-
dalidade exige muito movi-
mento, nós usamos muito o 
corpo para saltar, para fazer 
o power move (movimentos 
braçais) e se não tiver prepa-
ração física a pessoa não vai 
conseguir ser um bom Bboy. 
Para nós que praticamos, é 
essencial praticar algum es-
porte para desenvolver me-
lhor o break. O bom é que 
sendo modalidade olímpica, 
as empresas vão ter mais 
oportunidades de investir na 
gente”, destacou.

Bboy Tchantcho ainda 
destacou que acredita na 
evolução da cena do break 
dance no Amazonas e res-
saltou que espera que seja 
apenas uma ponte para 
conectar e fortalecer os 
Bboys amazonenses ao en-
trarem no cenário mundial.

A participação de Tchan-
tcho no evento teve apoio 
do Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Cultura e Econo-
mia Criativa.

Bboy amazonense ganha 
destaque internacional

Fotos: Reprodução/Arquivo Pessoal

Ediomar Queiroz representou o Brasil neste ano no Festival Break The Floor, na França
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

O esforço que você fizer hoje 
não será em vão. Procure apoio 
das pessoas que lhe rodeiam. 
Cuide de si mesmo e mantenha 
uma dieta equilibrada. Você pre-
cisa comer mais vegetais, já que 
está carente de alguns nutrien-
tes. Você terá ótimas oportuni-
dades de mudança. Você deve 
estudá-las de perto. Você está 
perto de alcançar objetivos.

Você estará menos emocional 
do que o habitual. Isso faz com 
que você seja muito eficaz em 
resolver determinadas situações. 
Você deveria tomar precauções 
contra o frio e o vento. O ar não 
será um elemento amigável para 
você hoje. Aproxime-se do calor 
de sua casa e família, de amigos 
reais e de suas raízes. Isto irá 
contrabalançar suas fantasias.

Você terá a oportunidade de 
provar seus talentos como me-
diador em um conflito entre pes-
soas que o rodeiam. Você está em 
boa forma e tem muita energia 
mental, tendo primidas certas 
necessidades. Dê tempo para a 
sua vida privada. Você estará 
mais confiante e mais aberto aos 
outros. E, como resultado, muito 
mais atraente!

Você vai ter dificuldade para 
manter os pés no chão e sua ca-
beça, hoje, estará completamen-
te nas nuvens. Você não será 
capaz de manter seu próprio 
ritmo e terá que compensar com 
algum descanso. Relaxamento é 
o que você precisa. Você vai ser 
mais seletivo em seus relacio-
namentos e seu instinto não vai 
decepcionar você. 

Tire um tempo para pensar 
em tudo antes de chegar a de-
cisões definitivas hoje. Esforço 
tem um custo e você está sen-
tindo isso. Esta fadiga é real e 
você já gastou as suas reservas. 
Descanse um pouco. Você vai 
encontrar uma grande satis-
fação em se dedicar aos outros 
hoje e também vai esquecer as 
suas preocupações.

Você terá um ganho inespe-
rado, um aumento. Você está 
colhendo o que plantou. Apesar 
de sua absoluta necessidade de 
ação, o seu corpo está claman-
do por descanso. Seria uma boa 
ideia levar isso em conta para 
poder começar de novo. Um 
bom senso de humor vai reinar 
hoje e você vai se sentir encora-
jado a aproveitar a vida. 

Você estará pronto para co-
laborar construtivamente pelo 
prazer de se sentir útil. Seria bom 
relaxar e ouvir as suas neces-
sidades básicas sem um senso 
deslocado de orgulho. Você preci-
sa dormir mais. Sua tendência à 
contradição o leva a conflitos sem 
solução. Você precisa se afastar 
quando for necessário. Você está 
entre o caos e a grande felicidade.

Você precisa aproveitar o ca-
lor de pessoas próximas a você 
e suas emoções o estão guiando 
na direção certa. Festas, ativi-
dades de lazer e reuniões com 
a família ou amigos são boas 
para recarregar suas baterias. 
Saia de sua concha. Não hesite 
em ter um olhar mais atento e 
realista em sua última rodada 
de gastos. 

Não confie em tudo e em to-
dos. Nem todo mundo é capaz de 
compartilhar seus sonhos. Sua 
energia está distraindo seu pen-
samento sobre as considerações 
materiais. Conversas com os 
outros vão trazer você de volta 
para a terra suavemente. Você 
vai passar o dia em uma atmos-
fera de serenidade suave e sem 
grandes obstáculos.

As objeções realistas o leva-
rão a tirar algumas conclusões 
justas. É hora de descobrir quem 
são seus verdadeiros amigos. 
Você estará distraído e pode-
rá cometer alguns erros - você 
deve diminuir o ritmo e se afas-
tar um pouco. Você não con-
segue parar de ser totalmente 
franco nesta terça-feira. Pense 
nas consequências. 

O seu dia poderia fluir bem e 
poderia envolver deslocamen-
tos, mas estes serão satisfató-
rios. Conversar com as pessoas 
com mais experiência poderia 
lhe mostrar, talvez, que os seus 
excessos são realmente preju-
diciais. Você prefere a cumplici-
dade às lutas de poder. Você tem 
grande sucesso ao estabelecer 
relacionamentos satisfatórios.

Os conflitos que estão acon-
tecendo não vão atingir você e 
você vai ser o único a suavizá-
-los. Muito bem! O contato huma-
no será a melhor forma de acal-
mar sua mente. As conversas 
que você tem tido realmente mu-
daram as coisas. A serenidade é 
muito importante nesta terça-
-feira, mas ainda haverá alguma 
ação urgente.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 



Manaus, Terça-feira,
14 de junho de 2022

 
A dupla Maiara e Maraisa 

foi proibida pelo Tribunal de 
Justiça da Bahia de continu-
ar usando o nome As Patro-
as, que englobava também 
a cantora Marília Mendonça, 
que morreu num acidente de 
avião em novembro de 2021. 
Maiara e Maraisa foram alvo 
de uma ação indenizatória 
por concorrência desleal da 
cantora Daisy Soares, pro-
prietária do projeto da ban-
da de “forró contemporâneo” 
A Patroa, iniciou no fim de 
2013. A partir do ano de 2014, 
ela passou a realizar shows 
e gravou seu primeiro CD.

“Defiro a tutela de urgên-
cia almejada razão pela qual 
determino que as rés se 
abstenham de utilizarem, a 
qualquer pretexto, a marca 
registrada de titularidade 
da autora ‘A Patroa’, seja na 
forma singular ou plural, em 
quaisquer serviços, produtos 
comercializados, publicida-
des, por meio físico ou virtu-
al, sob pena de multa de R$ 
100 mil por cada transgres-
são”, destacou o juiz substi-
tuto Argemiro de Azevedo 
Dutra na decisão.

De acordo com a cantora 
Daisy, sua “proposta artís-

Justiça proíbe uso da marca 
‘As Patroas’ por Maiara e Maraisa

14 TV e Novelas 

tica ultrapassa a criação 
musical e levanta a ban-
deira da defesa da causa 
feminina, sustentando o 
poder feminino, a indepen-
dência e as conquistas da 
mulher”. Ela mostrou que, 
em 2014, formalizou pedido 
de registro de sua marca A 
Patroa pelo Instituto Nacio-
nal da Propriedade Indus-
trial (INPI). A concessão e o 
deferimento ficaram pron-
tos em janeiro de 2017. Ela 
disse que começou a ter 
sucesso na Bahia, “extrapo-
lando para todo o país”.

Daisy afirmou que foi 
surpreendida no início de 
2020, quando “o empre-
sário da saudosa Marília 
Mendonça, Wander Olivei-
ra, requereu junto ao INPI o 
registro da marca Patroas”, 
na mesma classe de ser-
viço e com “especificações 
similares a sua, numa cla-
ra colisão”. Constam nos 
autos ainda que o pedido 
de registro feito por Wan-
der foi indeferido pelo INPI.

Daisy afirmou que acredi-
tava que chegaria a uma “so-
lução amigável” com a du-
pla e a empresa Work Show. 
Mas ela relatou “que os diá-

logos foram interrompidos 
e os acionados passaram a 
incrementar a utilização da 
marca registrada da autora, 
inclusive com divulgação 
na mídia do Projeto Patroas, 
realizando apresentações 
musicais em formas de lives, 
disponibilizando músicas 
em diversas plataformas, co-
mercializando bonés, cami-
setas, turnês, tudo a levar ao 
público a ideia de serem titu-
lares da marca Patroas, com 
mesma fonte de logomarca 
e cor, estimulando o empo-
deramento feminino, nos 
moldes das base da marca 
da autora”.

Os advogados da autora da 
ação alegaram que “a utili-
zação idêntica de sua marca 
pelos acionados tem resul-
tado além de confusão ao 
público, prejuízos de ordem 
moral e financeira”.

O juiz concluiu que o “acer-
vo documental que instrui a 
inicial é suficiente para ates-
tar que a autora é titular do 
registro da marca A Patroa, 
junto ao INPI”.

“De igual modo, por outro 
lado, também se evidencia 
que os três primeiros de-
mandados vêm utilizando, 

Maiara, Marília Mendonça e Maraisa juntas como o trio Patroas

Divulgação

de forma generalizada em 
projetos artísticos, musi-
cais, publicidade, etc., a mar-
ca As Patroas, sem que se 
tenha notícia de autoriza-
ção prévia da autora, ainda 
que de forma aparentemen-
te diferenciada, no mesmo 
campo de atuação para o 
qual fora deferida o registro 
da marca da demandante, 
em nível nacional, e com o 
agravante de que se tratam 
de artistas com larga fama 
nacional”, acrescentou.

O magistrado reconheceu 
que o registro nacional da 
marca confere à cantora “a 
proteção e exclusividade no 
uso e exploração, configu-
rando concorrência desleal, 

passível de controle judicial 
e eventual reparação, sen-
do certo que, configurada 
a transgressão da norma, 
a imposição de suspensão, 
ainda que provisória, dos 
elementos que embasem 
essa transgressão devem 
ser aplicados”.

Com isso, o juiz entendeu 
que havia “extenso perigo de 
continuidade do dano gerado 
pela utilização indevida de 
marca alheia com proveito 
econômico e financeiro”.

Segundo o magistrado, a 
defesa de Maiara e Maraisa 
tem prazo de 15 dias úteis, a 
partir do dia da decisão, 8 de 
junho, para fazer sua apre-
sentação do caso.

IngredIenTes
2 pacotes de pão de forma
Recheio:
2 peitos de frango
1 tomate picado sem se-
mente
1 cebola grande picada
1 dente de alho picado
1 tablete de caldo de gali-
nha
salsinha
sal
azeite
1 lata de creme de leite
1 cenoura ralada

Bolo salgado de pão de forma e frango
1 lata de milho
azeitonas picadas
champignon picado
1/2 pote de maionese
Cobertura:
1/2 pote de maionese
batata palha

Modo de preparo
Cozinhe os peitos de fran-
go com água, sal e o caldo 
de galinha na panela de 
pressão por 30 minutos. 
Escorra a água e desfie 
todo o frango. Em uma pa-

nela, refogue o azeite, a 
cebola, o alho e o toma-
te. Acrescente o frango, 
corrija o sal se necessá-
rio, mexa por alguns mi-
nutos e desligue o fogo. 
Coloque o milho, as azei-
tonas, o champignon, o 
creme de leite e 1/2 pote 
de maionese. Montagem: 
Retire as cascas dos pães 
e reserve. Forre com pa-
pel-alumínio uma forma 
ou um refratário e forre 
a primeira camada de 

pão de forma. Despeje um 
pouco de maionese, acres-
cente metade do recheio e 
metade da cenoura ralada. 
Coloque a segunda cama-
da de pão de forma e repita 
o processo até preencher 
todo o refratário. Leve à 
geladeira por 30 minutos. 
Após o tempo determi-
nado, retire da geladeira 
e desenforme. Passe a 
maionese restante em 
volta do bolo e cubra com 
a batata palha.
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A modelo e youtuber Rangel Carlos saiu em defesa da cantora Anitta após críticas de Zé Neto e não perdeu a oportunidade de 
esclarecer algumas questões para o sertanejo. Zé Neto, durante um show, fez especulações sobre tatuar o bumbum, o que foi 
entendido como uma indireta para Anitta, que fez uma tatuagem na região e compartilhou nas redes sociais o feito. Rangel, que 
é bissexual e já revelou o seu interesse pela cantora, posou durante férias em Cancún exibindo o derrière e mandou um recado 

para o sertanejo.

rangel Carlos
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Servidores da Funai (Fun-
dação Nacional do Índio) 
aprovaram na noite desta 
segunda-feira (13), estado 
de greve para esta terça-
-feira (14), por 24 horas. Os 
trabalhadores querem que 
o presidente da instituição, 
Marcelo Augusto Xavier 
da Silva, se retrate sobre a 
informação de que Bruno 
Pereira e Dom Phillips, de-
saparecidos desde domin-
go (5), teriam tido contato 
com indígenas sem auto-
rização, e que acionará o 
Ministério Público Federal 
para apurar o caso.

Participaram da assem-
bleia que decidiu pela gre-
ve, Indigenistas Associa-
dos (INA), representantes 
do Sindsep-DF (Servidores 
Públicos Federais do Dis-
trito Federal), da Condisef 
(Confederação Nacional 
dos Servidores Públicos 
Federais) e da Ansef (Asso-
ciação Nacional dos Servi-
dores da Funai).

Outra reivindicação é de 
que sejam enviadas força 
de segurança pública para 
garantir a integridade físi-
ca de servidores em todas 

as bases de proteção do 
Vale do Javari. O mesmo foi 
pedido para as sedes das 
coordenadorias regionais 
da Funai.

Na segunda-feira (13), a 
Univaja (União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari) 
rebateu a Funai e disse que 
Bruno tinha licença para 
entrar em território indí-
gena. Segundo a entidade, 
o indigenista saiu da terra 
indígena para se encontrar 
com Dom Phillips antes do 
fim do prazo, que expirou 

em 30 de maio.
De acordo com o grupo, 

Bruno se encontrou com o 
jornalista britânico em Ata-
laia do Norte (AM) no dia 31 
de maio já fora dos limites 
da terra indígena e, depois 
disso, o percurso da dupla 
ao lago Jaburu também foi 
feito sem o ingresso em 
território protegido. A Uni-
vaja também rebateu a in-
formação da Funai de que 
não notificou o órgão sobre 
o ingresso de Dom.

“De fato, na autorização 

Servidores da Funai 
aprovam greve em protesto
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Manaus/AM

de ingresso em terra indí-
gena concedida pela Fu-
nai a Bruno Pereira não há 
menção ao Sr. Phillips, pois 
ele não ingressou nem in-
tencionava adentrar nos 
limites da Terra Indígena 
Vale do Javari”, explicou.

Segundo a Funai, Bruno e 
Dom não adotaram os pro-
tocolos sanitários de pre-
venção contra a covid-19. 
Já a Univaja contesta: “Não 
há qualquer normativa que 
obrigue ou determine que 
a Funai deve ser avisada 
quanto ao trânsito de pes-
soas fora dos limites das 
terras indígenas”.

Quanto à afirmação rela-
cionada à aproximação du-
pla de indígenas de recente 
contato, a Univaja disse que 
“não cabe à Funai controlar 
ou monitorar o que nós, in-
dígenas, fazemos fora das 
nossas terras”. “Esse tipo 
de afirmação reflete práti-
cas de racismo institucio-
nal que devemos extinguir 
de nossas práticas admi-
nistrativas”.

O UOL entrou em conta-
to com a Funai por e-mail 
para comentar a decisão 

 

 

Concurso nº 5671 - 11/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 025901 R$ 500.000,00
2º 078357 R$ 27.000,00
3º 026774 R$ 24.000,00
4º 019983 R$ 19.000,00
5º 078845 R$ 18.329,00

Concurso n. 2378 - 11/06/2022

02        18         24       30         39        40

09         14          25       36         42        44

02         04         05 

07          08          09         10         11         14         17         20        21        22        24          25

Concurso n. 2546 - 13/06/2022

08         09            12           22            30

34           39           41            45            50 

54            61            65           69            74

76            83           88           90          92

Lotomania 2325 - 13/06/2022

Concurso n. 2490 - 11/06/2022

11          16            17            41             46            59

03            10           12            20             54             55            71

Concurso n. 5878 - 13/06/2022

Concurso n. 1795 - 11/06/2022

02            15            24             49            60

da greve. O texto será atu-
alizado em caso de mani-
festação.

Escalada de violência
Localizada na fronteira 

com o Peru e a Colômbia, 
com acesso restrito por 
vias fluviais e aéreas, a 
região do Vale do Javari é 
maior do que a Áustria e 
abriga 6,3 mil indígenas de 
26 grupos diferentes, sendo 
19 deles isolados — trata-se 
da maior concentração de 
povos isolados no mundo.

Houve um crescimento 
de 9,2% na violência letal 
entre 2018 e 2020 em ci-
dades de floresta na região 
Norte do país, de acordo 
com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Isso 
inclui uma guinada na 
ocupação da área demar-
cada, no avanço do tráfico 
de drogas, da caça clan-
destina, da extração ilegal 
de madeira e da mineração 
de ouro.

“Aquela região tem ques-
tões envolvendo o narco-
tráfico a atividade de ma-
deireira, de pesca ilegal e 
garimpo. E a organização 
indígena está nesse en-
frentamento contra a in-
vasão das terras”, declarou 
Fabio Ribeiro, coordena-
dor-executivo do OPI (Ob-
servatórios dos Direitos 
Humanos dos Povos Indí-
genas Isolados e de Recen-
te Contato).


