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No total, o texto-base foi 
aprovado por 65 votos a 
12, e tem como objetivo di-
minuir os preços como os 
combustíveis e a conta de 
luz. Por ter alteração, o pro-
jeto deve voltar para a Câ-
mara dos Deputados.

“É possível a gente so-
nhar que a gasolina possa 
custar menos na bomba. 
Eu tenho essa desconfian-
ça de que não chegue na 
bomba, como muitas ou-
tras coisas que a gente faz, 
mas isso não me impede 
de fazer o certo. O correto 
é a gente baixar imposto, 
o correto é facilitar a vida 
do cidadão e da cidadã. Por 
isso, eu votei sim. Agora, 
quanto a chegar na bom-
ba esse desconto, aí já não 
é mais com o legislador, já 
é com o pessoal que é en-
carregado de cumprir a  
Lei”, afirmou.

Em suas redes sociais, 
o senador Eduardo Bra-
ga (MDB) afirmou que seu 
voto foi a favor do projeto. 

Para ele, é preciso comba-
ter o preço alto da gasolina.

“Votei a favor do Pro-
jeto, que limita em 17% a 
cobrança do ICMS sobre 
combustíveis, energia 
transporte público e comu-
nicações. Precisamos com-
bater o absurdo preço da 
gasolina e melhorar a vida 
das pessoas do Amazonas 
e de todo o Brasil”, declarou.

Período eleitoral
Os parlamentares apoia-

dores de Bolsonaro se ar-
ticularam em peso para 
aprovar o projeto, que ini-
ciou na câmara dos depu-
tados e foi aprovado no 
mês de maio.  

Esse movimento a fa-
vor do projeto, por parte 
de senadores pró-governo, 
acontece justamente por-
que os reajustes feitos nes-
ses itens têm efeitos nega-
tivos sobre a popularidade 
do presidente. Assim, os 
parlamentares correram 
para aprovar o projeto ain-

Senadores do AM votam a favor do 
projeto que limita alíquota do ICMS
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Projeto tem como objetivo diminuir os preços como os combustíveis e a conta de luz dos brasileiros
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CURTIR     

NÃO CURTIR   
Os acidentes envolven-

do carros de grande por-
te em Manaus, que oca-
sionam insegurança nas 
ruas da capital amazo-
nense. Na terça-feira (14), 
um novo acidente acon-
teceu, onde uma carreta 
com um contêiner tom-
bou em um cruzamento 
na avenida Desembar-
gador Felismino Soares, 
bairro Colônia Oliveira 
Machado, na Zona Sul de 
Manaus. 

Os investimentos que o 
governo do Estado vem 
realizando nos municípios 
do interior do Amazonas. 
Nessa semana, o governa-
dor do Amazonas, Wilson 
Lima, destacou, o anda-
mento das obras de recu-
peração e pavimentação de 
vias urbanas do município 
de Manicoré. As obras são 
resultado de convênios fir-
mados com a Prefeitura e 
tem investimentos de mais 
de R$ 16 milhões.

A bancada de senado-
res do Amazonas apre-
sentou um documento 
ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para frear o 
pedido da Advocacia-Ge-
ral da União (AGU) em re-
vogar a medida provisó-
ria cautelar imposta pelo 
ministro Alexandre de 
Moraes do STF. A decisão 
do magistério suspendeu 
os decretos do presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) que 
impactavam diretamen-
te a Zona Franca de Ma-
naus. A medida provisó-
ria cautelar imposta por 
Moraes, ação questio-
nada pela AGU, suspen-
de os efeitos do decreto 
11.052 e outras duas me-
didas do presidente que 
alteravam, e até mesmo 
zeravam, a alíquota do 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). 

da na segunda-feira (13), 
um dia atípico para vo-
tação de projetos, pois é 
quando há menos sessões 
no senado.

Conforme o deputado 
estadual Serafim Corrêa 
(PSB), durante discurso na 
Assembleia Legislativa 
do estado (Aleam), mesmo 
sendo a favor da redução do 
ICMS, ele não concorda com 
a intenção política por par-
te dos parlamentares em 
aprovar o projeto em perí-
odo eleitoral, com o intuito 
de promover a imagem do 
presidente Jair Bolsonaro.

“O Supremo Tribunal Fe-
deral já tinha decidido o as-
sunto, tinha estabelecido 
que alíquota máxima era 
de 17%, mas isso valeria 
apenas para 1º de janeiro 
de 2024. Essa pressa do 
governo federal em ante-
cipar a entrada em vigor 
para agora, antes da elei-
ção, tem um objetivo mera-
mente eleitoreiro. O Brasil 
vai queimar uma Eletro-

bras para dar essa benesse 
que acaba em 31 de dezem-
bro de 2022, ou seja, aca-
bou a eleição vai acabar a 
benesse”, disse.

Serafim destaca que a 
Petrobras deve anunciar, 
futuramente, novos au-
mentos no preço dos com-
bustíveis e que, por isso, 
os parlamentares mobili-
zaram essa manobra para 
frear os preços. Além disso, 
com a limitação do ICMS, o 
estado deixará de arreca-
dar recursos.

“Mas o que o governo fe-
deral está fazendo é atri-
buir uma conta que é sua 
aos estados, porque ele é 
o maior acionista da Pe-
trobras e vai receber bons 
dividendos, mas quem vai 
pagar a conta são os es-
tados. Ele diz: ‘eu vou dar 
um subsídio se for a zero, 
eu compenso, mas só com-
penso até dia 31 de dezem-
bro’, mas haverá vida de-
pois do dia 1º de dezembro 
de 2023”, afirmou.  
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Manaus, Quarta-feira,
15 de junho de 2022

Como forma de acele-
rar o processo de recupe-
ração viária da cidade, o 
prefeito de Manaus, David 
Almeida, acompanhado 
pelo titular da Secretaria 
Municipal de Infraestrutu-
ra (Seminf), Renato Júnior, 
realizou, na terça-feira (14), 
uma série de fiscaliza-
ções em diferentes fren-
tes de obras do programa 
“Asfalta Manaus 1”. Com a 
celeridade dos trabalhos 
no bairro Planalto, Zona 
Centro-Oeste, o gestor mu-
nicipal destacou que o pro-
grama visa transformar a 
capital amazonense em 
referência para o restante 
do país.

 “Nós vamos recuperar 
todas as ruas do bairro 
Planalto, mas nossas fren-
tes de trabalho também 
estão no bairro Parque 10, 
Alvorada, Tancredo Neves, 
Japiim, e outras zonas da 
cidade. Manaus está rece-
bendo uma nova realidade 
com relação a infraestru-
tura viária com o ‘Asfalta 
Manaus’. Estamos traba-
lhando, diuturnamente, 
para que Manaus seja refe-
rência também na infraes-
trutura, esse é um trabalho 
em parceria com o Estado, 
que está proporcionando 

‘Asfalta Manaus’ avança em 
diferentes zonas da capital 

3

Divulgação

Trabalhadores da Seminf intensificaram recuperação viárias zonas 

credo Neves, na zona Les-
te, o aposentado Sebastião 
Bezerra afirmou ser mo-
tivo de alegria ver a via 
asfaltada e mencionou a 
qualidade dos serviços re-
alizados pela prefeitura. 
“Agora estamos vendo um 
serviço de qualidade aqui 
na rua, estamos felizes 
agora, o benefício chegou 
em uma boa hora, e as coi-
sas vão melhorar bastan-
te”, finalizou Sebastião.

 
Serviços de limpeza 
A Prefeitura de Manaus, 

por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Limpeza Urba-
na (Semulsp), realizou, na 
terça-feira (14), uma ação 
de limpeza na praça do 
Cajual, localizada em fren-
te ao residencial Cajual, e 
no Albergue Municipal de 
Manaus Gecilda Albano 
Peçanha, no bairro Morro 
da Liberdade, Zona Sul.

 A ação contou com cer-
ca de 30 trabalhadores da 
Semulsp, que atuaram nos 
serviços de capinação e no 
recolhimento de lixo. Essa 
é uma atividade que já faz 
parte do calendário da se-
cretaria, para deixar os espa-
ços públicos sempre limpos 
com condições adequadas 
para receber a população.

 A Semulsp tem intensi-
ficado os trabalhos na ci-
dade com intuito de evitar 
o acúmulo de lixo e mato 
alto, dessa forma diminui a 
quantidade de resíduos nos 
leitos dos rios e igarapés, já 
que o período das cheias 
parece ser longo neste ano.

O subsecretário da Se-
mulsp, Jairo Santos, disse 
que o trabalho melhora o 
visual das ruas e praças e 
desta forma a população 
se sente mais à vontade 
para usar o espaço. “É de-

 

Limpeza pública da Prefeitura de Manaus intensificada na capital 

terminação do prefeito 
David Almeida e do secre-
tário Altervi, fazermos o 
melhor por nossa cidade e 
estamos fazendo”.

Ainda na zona Sul, a Se-
mulsp atuou com os ser-
viços de capinação, revita-
lizando a praça no bairro 
São Lázaro, no conjunto 
Nova República; retirada 
de lixo no bairro Mauazi-
nho; implantação de lixei-
ras, na rua Barcelos, no 
bairro Cachoeirinha, além 
de serviço de varrição no 
Centro Cultural dos Povos 
da Amazônia.

 
Zona Norte
O trabalho de revitali-

zação continua nos con-
juntos residencial Viver 
melhor 1 e 2, com serviços 
de capinação, retirada de 
lixo, podagem, pintura de 
meios-fios, pintura com 
mosaicos, instalação de li-
xeiras e jardinagem.

 
Zona Oeste
Cumprindo ainda a agen-

da diária de serviços de 
revitalização, o Prosamim 
e o igarapé da Glória rece-
beram os trabalhos de jar-
dinagem e capinação, bem 
como a feira do Santo Antô-
nio e na rua Latino Coelho, 
no bairro Compensa.

 
SOS Igarapé
Neste período do ano, a 

Semulsp intensifica a lim-
peza dos leitos dos igara-
pés e nos bairros que estão 
no entorno. Na Manaus Mo-
derna e na balsa da Panair 
vem sendo realizado diaria-
mente o serviço de coleta 
de resíduos. Já os igarapés 
do Mauazinho, do Franco, 
e a ponte do São Jorge re-
cebem ação de limpeza da 
Prefeitura de Manaus.

uma melhor qualidade da 
infraestrutura da nossa ci-
dade”, afirmou o chefe do 
Executivo municipal.

A rua 13, do bairro Alvo-
rada 2, também recebeu os 
serviços de infraestrutu-
ra. Aproximadamente 22 
ruas secundárias do bair-
ro já foram atendidas, no 
total, 35 serão totalmente 
recapeadas. Eram locais 
que estavam intrafegáveis 
e foram mapeados pela 
Prefeitura de Manaus para 
receber o novo asfalto.

 Na Vila Marinho, no bair-
ro Compensa, a prefeitura 
trabalha para a recupe-
ração de 54 ruas. Em um 
pouco mais de 45 dias do 

“Asfalta Manaus”, 31 vias 
já foram recuperadas. Já 
no bairro Parque 10, zona 
Centro-Sul, 27 ruas serão 
totalmente revitalizadas.

 Para garantir um resul-
tado de qualidade, o traba-
lho é feito por etapas, com 
a fresagem, que é a remo-
ção da camada antiga do 
pavimento, para, em se-
guida, a aplicação do novo 
asfalto. A aplicação é feita 
cuidadosamente. E as vias 
que recebem obras tam-
bém recebem nova pintu-
ra e sinalização de trânsito.

“Na gestão do prefeito Da-
vid Almeida, estamos indo 
para as ruas secundárias, 
conversando com a popu-
lação e vendo as necessi-
dades, em um pouco mais 
de um mês, o programa 
Asfalta Manaus já é uma 
transformação nas ruas 
da capital, o prefeito David 
Almeida, em parceria com 
o governador Wilson Lima, 
sabe o que o nosso povo 
precisa, quem ganha com 
essa parceria é a popula-
ção”, completou o titular da 
Seminf, Renato Júnior.

 
Agradecimentos
Morador do bairro Tan-
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Manaus, Quarta-feira,
15 de junho de 2022

A Secretaria de Esta-
do de Administração Pe-
nitenciária (Seap), por 
meio do Departamento 
de Reintegração Social e 
Capacitação (Deresc), em 
parceria com a Secreta-
ria de Segurança Pública 
do Amazonas (SSP/AM), 
por meio da equipe do 
Instituto de Identificação, 
realizou, na manhã da 
terça-feira (14), o primei-
ro mutirão para emissão 
de RG do ano de 2022. A 
ação aconteceu no Centro 
Feminino de Educação e 
Capacitação (Cefec) e no 
Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim (Compaj), lo-
calizados no quilômetro 8, 
da rodovia BR-174.

 A ação atendeu o total 
de 100 pessoas privadas 
de liberdade (PPLs), sen-
do 93 reeducandos do 
Compaj e sete do Centro 
de Detenção Feminino 
(CDF). A iniciativa visa 
atualizar as documen-
tações dos internos que 
estão em pendência, pro-
porcionando o auxílio na 
agilização da participa-
ção deles em atividades 
de ressocialização.

Segundo a coordenado-
ra do Deresc, Keyla Pra-
do, o processo de triagem 
acontece de acordo com 
a necessidade de sanar 
pendências documentais 
dos internos que ainda 
não possuem os devidos 
registros.

 “Esta é a primeira ação 
de muitas outras que vi-
rão ao decorrer do ano 
nas demais unidades. 
Nós já comunicamos as 
famílias para trazerem 
a documentação que é 
necessária para emitir a 

Seap realiza emissão de 
RGs em presídios do AM

Divulgação

Pessoas Privadas de Liberdade retiraram segunda via do Registro geral (RG) dentro de presídios do Amazonas 
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savelmente para atender 
às PPĹ s, de acordo com 
os direitos humanos e 
vendo estes, ainda, como 
parte da sociedade. É por 
isso que, em parceria com 
as empresas terceirizadas, 
ofertamos cursos que pro-
porcionam aos internos 
aprenderem lições positi-
vas, porque é por meio da 
qualificação que muitos 
têm a oportunidade de al-
cançar a liberdade mental 
e externa”, pontuou.

Segundo o reeducan-
do Josias (nome fictício), 
o início da atividade pode 
proporcionar grande 
aprendizado e acrescenta 
o grandioso valor que cur-
sos como estes tem para 
as PPL’s.

“Só hoje pude apren-
der diversas coisas, agora 
consigo dar o devido va-
lor a essa profissão, que 
é muito importante para 
todos. Sou muito grato por 
essa oportunidade e vou 
me dedicar ao máximo 
para estar sempre apren-
dendo com os cursos, que 
me fazem ter uma outra 
visão da vida, agora de 
forma honesta”, disse.

 

em edifícios, técnicas de 
construção civil, manejo 
adequado de ferramen-
tas, cálculos de materiais 
utilizados nas obras e de-
mais tópicos relacionados 
à função de pedreiro.

O secretário da Seap 
Coronel Paulo Cesar, re-
lata a importância de 
cursos como este e afir-
ma que projetos que 
abordam a qualificação 
promovem liberdade por 
meio do conhecimento.

“A Seap trabalha incan-

carteira de identidade, as 
empresas terceirizadas já 
estão providenciando as 
fotos e vendo a questão 
da prioridade. Muitos pre-
cisam da identidade por 
questão do estudo, atra-
vés dos projetos, dos en-
sinos de capacitação, e do 
trabalho através da mão 
de obra carcerária tam-
bém”, disse Keyla.

 O diretor do Compaj, Fe-
lipe Abreu, assinalou a im-
portância de os internos 
receberem ações como 
esta dentro das unidades 
e que isso colabora para o 
resgate da dignidade.

“A emissão de documen-
tos para pessoas privadas 
de liberdade é dever do 
estado. A Seap prioriza a 
dignidade da pessoa hu-
mana, e o interno se sente 
mais próximo da socieda-
de, com seu documento le-
gal em mãos”, afirmou.

Curso de pedreiro
Com intuito de promo-

ver qualificação através 
de cursos profissionali-

zantes, a Secretaria de 
Estado de Administração 
Penitenciária (Seap) ini-
ciou, na tarde da segun-
da-feira (13), o curso de 
pedreiro com as Pessoas 
Privadas de Liberdade 
(PPL) do Complexo Pe-
nitenciário Anísio Jobim 
(Compaj), no quilômetro 
8, da rodovia BR-174. O 
curso visa qualificar os 
reeducandos, de modo a 
prepará-los para exercer a 
função nas unidades pri-
sionais, em outros órgãos 
e, posteriormente, quando 
entrar em liberdade.

 A iniciativa é uma par-
ceria entre a secretaria, a 
empresa terceirizada RH 
Multi e o Instituto Segura. 
A turma é composta por 
25 internos que receberão 
certificado após o término 
da qualificação.

O curso tem carga horá-
ria total de 80 horas, divi-
dido entre aulas práticas 
e teóricas que abordam 
conteúdos sobre serviços 
relacionados à constru-
ção, reformas e aplicações 

Divulgação

Secretaria realizou curso de pedreiro para detentos do Compaj 

 

 



 

Manaus, Quarta-feira,
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Com o feriado de Corpus 
Christi na próxima quinta-
-feira (16), e a expectativa 
de grande público na praia 
da Ponta Negra, o Instituto 
Municipal de Planejamento 
Urbano (Implurb), alerta aos 
frequentadores para a segu-
rança e bom uso do comple-
xo, lembrando os itens proibi-
dos no parque. Entre eles, um 
tem chamado atenção du-
rante as vistorias: as garrafas 
de vidro.

Os objetos são proibidos na 
praia por questões de segu-
rança, por serem perfuro-cor-
tantes. Em média, a comissão 
que atua na gestão do com-

Garrafas de vidro proibidas 
na praia da Ponta Negra

Divulgação
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Indicação é o uso de garrafas plásticas para transportar bebidas
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das engarrafadas em vidro. 
A orientação é que o público 
frequentador não leve para o 
espaço garrafas e objetos de 
vidro, perfurocortantes ou si-
milares, sob pena de apreen-
são dos mesmos.

A indicação é que façam 
uso de garrafas plásticas para 
transportar suas bebidas. A 
comissão, que coordena a 

gestão do parque, faz diver-
sas abordagens orientando e 
apreendendo os objetos proi-
bidos. O trabalho é feito como 
orientação e informação, e as 
medidas de prevenção de-
vem ser individuais, com a 
colaboração da população. Na 
praia e no balneário também 
não é permitido fazer chur-
rasco ou fogueiras. Banhistas 

plexo é permitido de segunda 
a domingo, das 6h às 17h. A 
Prefeitura de Manaus ressal-
ta que é importante respeitar 
as normas de uso do espaço 
e não ultrapassar o cordão de 
isolamento na água, colocado 
pela equipe de salva-vidas do 
Corpo de Bombeiros, que in-
dica a área de segurança dos 
banhistas no rio. Não apenas 
os frequentadores devem 
respeitar as marcações, man-
tendo sua segurança, mas 
também os proprietários de 
embarcações. Agentes de se-
gurança atuam para retirada 
de quem insiste em desres-
peitar o uso correto.

foram flagrados com chur-
rasqueiras e orientados sobre 
a proibição.

“Solicitamos ainda que 
pessoas com seus cães de 
estimação não entrem no rio 
com os animais. O espaço é 
público e muitos frequenta-
dores ficam incomodados 
em tomar banho com ca-
chorros ao lado. A segurança 
e o bem-estar de todos são 
nossas maiores preocupa-
ções”, afirmou o coordenador 
da comissão do parque, Al-
berto Maciel.

Acesso
O acesso à praia do com-

plexo tem feito a apreensão 
e recolhido entre 150 e 180 
garrafas por semana. Os per-

missionários que trabalham 
no complexo são proibidos, 
por contrato, de vender bebi-
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Tio mata namorado 
de sobrinha 
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Tio interrompe discussão de relacionamento e mata namorado da sobrinha

 

 

Uma discussão de re-
lacionamento terminou 
em morte na cidade de 
Iranduba (distante a 27 
quilômetros de Manaus). 
Abraão dos Santos Me-
deiros, de 17 anos, foi 
morto a tiros na tarde 
de segunda-feira (13), por 
volta das 14h, na estrada 
do Janauary, ramal Boa 
Fé, pelo tio da namorada.

De acordo com o Bole-
tim de Ocorrência (BO) 
registrado na 31ª Dele-
gacia Interativa de Polí-
cia (DIP), Abraão estava 
discutindo com a namo-
rada, quando ela pediu 
ajuda para o tio, identi-
ficado como Jhonatan, o 
‘Bebê’. O homem chegou 
e efetuou um tiro de es-
pingarda na vítima.

O jovem ainda foi so-
corrido, mas não resistiu 
aos ferimentos. O corpo 
dele foi removido pela 
equipe do Instituto Médi-
co Legal (IML), onde deve 
passar por exame de ne-
crópsia.

O caso será investiga-

Luana Lima 

O corpo de um homem 
até o momento não iden-
tificado, foi encontrado 
na tarde da terça-feira 
(14), boiando dentro de 
um lago, situado na co-
munidade da Várzea, no 
município de Iranduba 
(a 27 quilômetros de Ma-
naus), região metropoli-
tana de Manaus.

Conforme as informa-

ções repassadas pela 
polícia, um grupo de pes-
cadores passavam pelo 
lago quando avistaram 
o cadáver boiando em 
meio as plantações inun-
dadas. A vítima apresen-
tava um corte profundo 
na cabeça e trajava uma 
blusa na cor preta, uma 
bermuda preta e uma 
calça por cima.

Os pescadores acio-
naram a polícia que ao 

chegarem no local so-
licitaram apoio do Cor-
po de Bombeiros (CB-
MAM), pois o corpo 
estava em uma área de  
difícil acesso. 

O Instituto Médico Le-
gal (IML) realizou a re-
moção do corpo da ví-
tima após ser retirado 
do logo pelo Corpo de 
Bombeiros. O crime será 
investigado pela Polícia 
Civil do Amazonas. 

Corpo com profundo corte na cabeça achado em lago

Corpo de homem em lago apresentava profundo corte na cebeça 

 

 

da capital amazonense.
Conforme informações 

repassadas à polícia, o 
crime ocorreu por volta 
das 04h30 quando o con-
dutor de um veículo que 
não foi identificado, coli-
diu com o carro contra o 
veículo da vítima.

Após a colisão, os dois 
envolvidos no acidente, 
iniciaram uma discussão, 
e o suspeito que estava 
armado, efetuou um dis-
paro contra Diego. O autor 
do tiro fugiu do local.

A vítima foi socorrida 
e levada para o Hospital 
e Pronto Socorro (HPS) 
28 de Agosto, situado na 
Zona Sul da cidade. Depois 
de passar por procedimen-
tos, Diego não resistiu aos 
ferimentos e morreu na 
unidade hospitalar.

Câmeras de segurança 
de estabelecimentos pró-
ximo onde ocorreu o cri-
me, poderão ajudar a po-
lícia a identificar quem 
foi o autor do disparo.

A Delegacia Especia-
lizada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS) inves-
tiga o caso. O Instituto 
Médico Legal (IML) reali-
zou a remoção do corpo 
da vítima no hospital.

Divulgação

do pela Polícia Civil do 
Amazonas (PC-AM).

Morte banal
Um homem identifi-

cado como Diego Len-
non Kennedy Rodrigues 

Lima, de 35 anos, foi 
morto após ser baleado 
durante uma briga de 
trânsito que ocorreu nes-
te sábado (11), na avenida 
Paraíba, no bairro Adria-
nópolis, Zona Centro-Sul 

 
Policiais do 17º DIP 

prenderam, em flagran-
te, Raymara Oliveira 
dos Santos, de 20 anos, 
pelos crimes de tráfico 
de drogas e posse irre-
gular de arma de fogo 
e munição. A prisão 
aconteceu na segunda-
-feira (13), no Alvorada, 
Zona Centro-Oeste.

De acordo com o de-
legado Gesson Aguiar, 
titular da unidade po-
licial, as diligências co-
meçaram para verificar 
uma denúncia anôni-
ma sobre o comércio 
ilegal de entorpecentes, 
naquela localidade.

Ainda conforme o 
titular, com a autora, 
foram apreendidas mu-
nições não deflagra-
das de pistola calibre 
380, R$ 42 em espécie, 
anotações com a con-
tabilidade do comércio 
dos ilícitos, além de mil 
pinos de embalagem  
de cocaína.

Raymara responderá 
pelos crimes de tráfico 
de drogas e posse irre-
gular de arma de fogo e 
munição.

Mulher detida 
com arma e 
drogas 
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Idoso morre em hospital 
após levar tiros na ZN

 

  
Suyanne Lima 

André Pimentel Pereira, de 
63 anos, morreu nesta terça-
-feira (14) após não resistir 
a ferimentos de arma de 
fogo na cabeça e na mão. A 
agressão aconteceu durante 
um assalto no último sába-
do (11). A vítima estava inter-
nada no Hospital e Pronto-
-Socorro João Lúcio, na Zona 
Leste de Manaus.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (BO) registrado 
no 14º Distrito Integrado de 
Polícia (DIP), a vítima estava 
na rua Oiticica, bairro Monte 
das Oliveiras, na Zona Norte, 
quando foi abordada por dois 
homens que pediram o apa-
relho celular dele. Ao entre-
gar, André recebeu dois tiros.

Após o fato, ele foi interna-
do no Hospital e Pronto-So-
corro João Lúcio, onde ficou 
até não resistir aos ferimen-
tos. Imagens de câmeras de 
segurança flagraram o as-
salto e podem ajudar a polí-
cia a identificar e prender os 

Idoso estava internado no João Lúcio, após levar tiros durante roubo de celular, na Zona Leste 

Divulgação

José estava em frente de 
sua casa quando dois ho-
mens, não identificados, 
chegaram em uma moto e 
o abordaram anunciando o 
assalto. O jovem entregou o 
celular, no entanto, reagiu ao 
assalto e os criminosos, irri-
tados, dispararam três tiros 
contra a vítima.

O Boletim de Ocorrência 
(BO), registrado no 14º Distri-
to Integrado de Polícia (DIP), 
pela irmã de José descreveu o 
fato e ainda revelou que a cor 
da moto usada durante o cri-
me era amarela, o que deve 
ajudar os investigadores da 
Delegacia Especializada em 
Homicídios e Sequestros 
(DEHS) desvendar os autores 
do crime.

O jovem ainda foi socorri-
do e levado ao Platão Araújo, 
porém chegou à unidade de 
saúde sem vida.

A DEHS irá investigar se 
realmente o caso se trata de 
um latrocínio (roubo seguido 
de morte) ou se há outra mo-
tivação por trás do crime.

 
Um homem de 26 anos foi 

preso em flagrante, na segun-
da-feira (14), pelos crimes de 
lesão corporal, cárcere priva-
do e ameaça no âmbito da Lei 
Maria da Penha, tendo como 
vítimas sua ex-companheira, 
uma jovem de 22 anos, e a sua 
filha, uma bebê de 3 meses de 
vida. O fato aconteceu em Bor-
ba, no interior do Amazonas.

A prisão ocorreu na rua Lu-
cila, bairro Nova Esperança. 
De acordo com a investigadora 
Antonely Magalhães, gestora 

da 74ª Delegacia Interativa de 
Polícia (DIP), as diligências ini-
ciaram após a mãe da jovem 
comparecer na delegacia, para 
relatar que sua filha estava 
trancada em sua residência e 
sofrendo agressões por parte 
de seu ex-companheiro. “Che-
gando ao local, constatamos 
que o imóvel estava trancado 
por dentro. Ouvimos uma voz 
feminina gritando por socorro 
e, neste momento, a porta da 
moradia foi arrombada pela 
equipe policial. Nós nos depa-

ramos com a jovem lesionada 
e sua bebê, que estava com 
alguns hematomas devido a 
uma queda provocada pelo in-
frator”, disse a gestora.

Ainda conforme a autorida-
de policial, o autor foi encon-
trado no imóvel, mantendo as 
vítimas em cárcere privado. 
Em razão disso, foi dada voz 
de prisão ao indivíduo.

O homem responderá por le-
são corporal, cárcere privado e 
ameaça no âmbito da Lei Ma-
ria da Penha. 

Preso em flagrante por manter mulher em cárcere

Suspeito de agredir e manter mulher em cárcere privado é preso pela PC

 

 

Divulgação

criminosos.
O corpo de André foi remo-

vido pela equipe do Institu-
to Médico Legal (IML), onde 
foram adotados os procedi-
mentos cabíveis. 

O latrocínio será investiga-
do pela Delegacia Especia-

lizada em Roubos Furtos e 
Defraudações (DERFD). 

Reagiu a roubo e morreu
Um dos bairros conside-

rado mais violentos de Ma-
naus, o Jorge Teixeira, foi 
cenário de mais um crime 

fatal. O jovem de 22 anos, 
José Victor Colares da Silva, 
estava em frente de casa 
quando foi surpreendido por 
assaltantes e, ao reagir ao 
crime, foi morto a tiros, no 
dia 2 de maio, na rua Papu-
caia, Zona Leste de Manaus.
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Inscrição para Bolsa 
Esporte é prorrogada 

Divulgação 

Jesus tem reforço brasileiro no Fenerbahçe
O Fenerbahçe anunciou 

a contratação de Lincoln 
como primeiro reforço 
para Jorge Jesus. O meia 
brasileiro de 23 anos assi-
nou contrato com a equi-
pe turca até 2026 após se 
destacar com a camisa do  
Santa Clara.

Com isso, o atleta formado 
na base do Grêmio recebe 
sua segunda oportunida-

de na Turquia. Entre 2017 
e 2018, o jovem defendeu a 
camisa do Rizespor antes de 
retornar para o Brasil e ves-
tir o manto do América-MG.

Desde 2019 no Santa Cla-
ra, Lincoln participou da 
histórica campanha do clu-
be em 2020/2021 que levou 
a equipe do Açores à Con-
ference League. Além dis-
so, o brasileiro se destacou 

na última campanha com 
sete gols e 10 assistências 
em 44 partidas.

O atleta já foi aprovado 
nos exames médicos e co-
nheceu o Estádio Sukru 
Saracoglu, casa do Fener-
bahçe. No próximo desa-
fio, Lincoln deverá ajudar 
o time de Istambul a che-
gar na fase de grupos da 
Champions League. Meio-campista -Lincoln irá reforçar o time do técnico Jorge Jesus

O Governo do Amazo-
nas prorrogou o prazo de 
inscrição do Bolsa Espor-
te Estadual, para o dia 14 
de julho, em decreto pu-
blicado no Diário Oficial 
do Estado nº 34.759, de 
7 de junho. O patrocínio 
inédito, que foi lançado no 
dia 15 de maio pelo gover-
nador Wilson Lima, busca 
apoiar esportistas, para-
tletas e atletas com valo-
res que variam de R$ 400 
a R$ 3 mil mensais.

“Para acolher a todas as 
necessidades dos atletas 
de base, alto rendimento 
e alto rendimento olím-
pico, o Governo está pror-
rogando o Bolsa Esporte. 
Estamos nos preparando 
para investir em todas 
as camadas, fazendo a 
diferença e incentivando 
os talentos de hoje e pre-
parando os talentos de 
amanhã”, disse Jorge Oli-
veira, diretor-presidente 
da Faar.

O atleta interessado em 
concorrer a uma vaga 

no Bolsa Esporte Estadu-
al deve acessar o site da 
Faar e clicar a aba “Do-
wnloads”, onde estão dis-
poníveis editais e anexos 
do programa. A partir do 
conteúdo disponibilizado 
lá, deve preencher e assi-
nar a ficha de inscrição, 
elaborar o plano de patro-
cínio e de treinamento, a 
ser assinado e protocola-
do na sede da Faar, na ave-
nida Pedro Teixeira, bairro 
Dom Pedro, até o dia 14 de 
julho. É necessário levar 
documentação completa 
(informada no site), em en-
velope lacrado, conforme 
previsto no edital.

A Fundação Amazonas 
de Alto Rendimento (Faar) 
terá até o dia 25 de julho 
para publicar o resultado 
preliminar. Caso os atle-
tas tenham a inscrição 
desaprovada, terão dois 
dias para apresentar re-
curso. Após este proces-
so, a Faar terá até o dia 5 
de agosto para publicar o 
resultado definitivo.

Prorrogado para dia 14 de julho o prazo de inscrição para Bolsa Esporte Estadual

Vagas
O Bolsa Esporte Esta-

dual oferece 300 vagas 
aos desportistas da base, 
que receberão em forma 
de patrocínio o valor de 
R$ 400 mensais. Para os 
atletas e paratletas de 
alto rendimento e que dis-
putam competições na-

cionais e internacionais, 
são 100 vagas, com cada 
uma recebendo o incenti-
vo de R$ 1 mil, mensais.

Para atletas de modali-
dades olímpicas, são des-
tinadas 30 vagas com um 
investimento de R$ 3 mil 
cada, mensal.

A partir do momento da 

assinatura, o contrato terá 
validade de até seis me-
ses. O investimento total 
do Governo do Estado nes-
te primeiro edital do Bolsa 
Esporte Estadual é de R$1,8 
milhão. Para mais informa-
ções, os interessados po-
dem entrar em contato pelo 
número (92) 98532-4546.

Divulgação
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Com desfalques, Dorival tem 
de mudar time do Flamengo 

Após apostar na experi-
ência dos veteranos na es-
treia, Dorival Júnior prepara 
mudanças no time titular 
do Flamengo para o jogo 
contra o Cuiabá, às 19h30 
(horário de Manaus),  da 
quarta-feira (15), no Maraca-
nã, válido pela 12ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Além de Arrascaeta, que 
estava a serviço da Seleção 
Uruguaia, João Gomes e Ayr-
ton Lucas devem ganhar no-
vas oportunidades. 

Durante as atividades 
da terça-feira (14), no Ni-
nho do Urubu, João Gomes 
treinou na vaga de Willian 
Arão, e Arrascaeta entrou 

no lugar de Thiago Maia. 
Andreas Pereira, portanto, 
deve permanecer como ti-
tular no meio-campo. Já na 

lateral esquerda, Filipe Luís 
deu vez a Ayrton Lucas. A 
informação foi divulgada 
inicialmente pelo jornalista 

Dorival Júnior anunciou mudança no time principal do Flamengo contra o Cuiabá

Divulgação

Venê Casagrande. 
Vale destacar, também, 

que Diego Alves treinou 
como titular e deve perma-
necer debaixo das traves no 
jogo da quarta (15), contra o 
Cuiabá. Além de Hugo Sou-
sa no banco, o Flamengo 
vive a expectativa de voltar 
a relacionar o goleiro San-
tos, que está em fase final 
de recuperação e já treina 
normalmente com o grupo.

Desfalques 
O Mais Querido precisa 

vencer para encerrar a se-
quência ruim e buscar uma 
reação no torneio. Mas, para 
isso, Dorival não terá quatro 

jogadores à disposição.
Santos, Fabrício Bruno e 

Matheus França já estão re-
cuperados das respectivas 
lesões, mas os três ainda es-
tão em fase de transição para 
estarem aptos fisicamente. 
Com isso, ficam fora. Já Mari-
nho, que atuou em todo o se-
gundo tempo contra o Inter, 
tomou o terceiro amarelo e 
está suspenso.

Com campanha frustrante 
até a 11ª rodada, só a vitória in-
teressa ao Flamengo no jogo 
contra o Cuiabá. No momento, 
o Rubro-Negro é o 16º coloca-
do, com apenas 12 pontos ga-
nhos e risco iminente de en-
trar na zona de rebaixamento. 

Envelhecer faz
parte da vida.

O respeito também.

Diga NÃO à violência
contra a pessoa idosa.

A violência contra as pessoas da terceira idade é um problema recorrente e deve ser 
combatido por todos. A Prefeitura de Manaus prioriza o cuidado e o acolhimento aos 
idosos, através de programas como: Programa de Longa Permanência (ILPI), Programa 
Conviver Parque Municipal do Idoso (PMI), Programa de Atendimento Domiciliar ao 
Idoso (PADI) e Projeto Viver Bem na Terceira Idade, garantindo assim uma maior 
qualidade de vida a todos. Faça também a sua parte. Em caso de violência ou 
preconceito por conta da idade (idadismo), denuncie. Disque Direitos Humanos 100.

15 de junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa
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Carlos Araújo

Com a proximidade do 
Festival Folclórico de Pa-
rintins 2022, nos próxi-
mos dias 24, 25 e 26 de 
junho, o manauara corre 
para as agências de ven-
das das passagens de bar-
co no intuito de conseguir 
preços acessíveis para 
chegar à ilha tupinamba-
rana. A meta é conseguir 
passagens a preços popu-
lares, garantindo, ainda, 
segurança e conforto na 
ida e volta da festividade.

Este é o caso de Maria 
Fernandez, 34 anos, uni-
versitária, que está ansio-
sa para torcer pelo Garan-
tido, seu boi do coração, 
após dois anos sem ir ao 
festival. “Estou louca para 
chegar o dia e já vim ga-
rantir minha passagem. 
Só que só tenho para gas-
tar R$ 400. Espero ter sor-
te”, afirma.

O comerciante Antônio 
Fernández, 29 anos, foi 
outro que compareceu na 
orla da Manaus Moderna, 
Centro da capital, para 
pesquisar os preços das 
passagens de barco para 
Parintins e ver de perto o 
boi Caprichoso.

Este ano, ele conta que 
a filha e a mulher fazem 
questão de conhecer a 
festa. “É um sonho da 
duas. Então, como preciso 
fazer um pacote, vou com-
prar adiantado, na espe-
rança de ter uma econo-
mia maior nessa viagem.  
Lá, pretendemos ficar na 
casa de amigos”, explica.

Sandra dos Santos, 46 
anos, é autônoma e quer 
conferir as novidades 
do Festival bem de per-

são atendidos com todo  
conforto”, pontua.

Sobre as demais embar-
cações, a dona da “Arco 
Íris” garante que os preços 
valem a pena.

“E muito. Veja!  Barcos 
com ida e volta, com es-
tadia e alimentação, es-
tão saindo pelo valor de 
R$350. Tem mais! Dia 23 
temos o ‘América’, em que 
a passagem custa R$400. 
Se o cliente vier até o dia 
15 [quarta-feira] aqui co-
migo, vai ter desconto. 
Vamos viver a alegria do 
Festival Folclórico de Pa-
rintins, gente”, comemora.

Demanda
Até o próximo sába-

do (18), a Associação das 
Agências de Passagens 
do Transporte Aquavi-
ário do Estado do Ama-
zonas (Agptram), esti-
ma que a demanda de 
idas e voltas a Parintins  
deva aumentar.

Passagens de barcos para 
Parintins chegam a R$700Marcos Holanda

Habitantes correm para as agências de vendas das passagens de barco para tentar conseguir preços acessíveis 
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De acordo com a dire-
tora de comunicação da 
associação, Paula Castro, 
41 anos, as vendas de pas-
sagens de lanchas, por 
exemplo, estão no limite.

“Agora, as de embarca-
ção, ainda temos muitas e 
é bom que as pessoas cor-
ram para não deixar tudo 
em cima da hora. Ainda 
é tempo de pegar promo-
ções e bons descontos. 
Temos barcos com ‘open 
bar’, atrações especiais, 
também. A expectativa é 
a melhor possível”, relata.

Paula aproveita para 
repassar o horário de 
funcionamento das agên-
cias das proximidades do 
Mercado Adolpho Lis-
boa e recomenda que os 
clientes corram enquan-
to é tempo.

“Venham logo garantir 
sua passagem para cur-
tir o Festival Folclórico de 
Parintins 2022. Tivemos 
tantos problemas causa-
dos pela pandemia. Então, 
agora, precisamos voltar 
com tudo. Quem vier logo 
vai se dar bem nos preços. 
As agências funcionam de 
segunda a domingo, das 
7h às 17”, finaliza.

Para saber mais infor-
mações sobre promoções, 
pacotes e descontos em 
passagens das embar-
cações para a ilha tupi-
nambarana, ligue para  
(92) 99156-1197.

O Festival Folclórico de 
Parintins foi adiado por 
dois anos em decorrência 
da pandemia. Para a feli-
cidade dos moradores e 
visitantes, Garantido e Ca-
prichoso vão se enfrentar 
em 2022, durante os dias 
24, 25 e 26 de junho.

to, este ano. Para isso, 
ela dispõe de um limi-
te de R$ 700 para viajar  
com comodidade.

“Claro que espero ter 
uma ‘economiazinha’, 
mas por nada vou perder 
Parintins. Já basta que a 
pandemia adiou nossa 
festa tão linda”, comenta.

Preços variados
E a expectativa para o 

Festival não fica só pôr 
conta de quem está com-
prando. Os donos de di-
versas agências de pas-
sagens de barcos como na 
orla da Manaus Moderna, 
Centro da capital, já es-
peram obter bons resul-
tados, com a tradicional 
competição entre Garan-
tido e Caprichoso e vem 
trabalhando em ritmo do-
brado para dar conta de 
tantos clientes.

Mary Freury, 45, da 
agência “Fé em Deus”, ex-
plica que a procura para a 

ilha tupinambarana está 
grande neste período e 
que os preços atendem to-
dos os bolsos.

“O movimento está au-
mentando. Cada diz que 
passa está ficando melhor. 
Aqui, temos passagens 
que vão de R$150, somen-
te a ida e até pacotes com 
ida, volta, alimentação no 
barco por apenas R$350. 
Vai do bolso de cada  
um”, disse.

Já na agência “Arco Íris”, 
Elaine Campos, 40 anos, 
garante que os clientes 
que comprarem suas pas-
sagens, antecipadamen-
te, podem ter descontos  
especiais.

“Em expresso, por exem-
plo, está custando R$500. 
Mas, se nosso cliente ga-
rante logo a compra, ela sai 
por R$450. A gente lembra 
que as agências têm um 
local fixo, ao lado do Mer-
cado Municipal Adolpho 
Lisboa e nossos clientes 
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O Ministério do Desen-
volvimento Regional 
(MDR) autorizou na terça-
-feira (14) a liberação de 
mais de R$ 9,2 milhões a 
18 municípios brasileiros 
atingidos por desastres 
naturais nas últimas se-
manas. As portarias com 
o detalhamento dos re-
cursos foram publicadas 
no Diário Oficial da União.

Em Minas Gerais, sete 
municípios foram afetados 
por chuvas intensas. Ponte 
Nova receberá R$ 410,1 mil 
para recuperação de pon-
tes, vias e bueiros. Serão 
destinados ao município de 
Pocrane R$ 346,8 mil para 
o restabelecimento da nor-
malidade de cursos d’água, 
retirada de barreiras e re-
construção de ponte.

Para Piedade de Ponte 
Nova, serão repassados 
R$ 296,6 mil, que poderão 
ser usados na recupera-
ção de acesso e constru-
ção de muros. Já Vargem 
Alegre receberá R$ 224,5 
mil para recapeamento de 
trechos danificados pelo 
desastre e construção de 
pontes e bueiros.

Também serão repassa-

Municípios receberão 
recursos após desastres

Divulgação

No Amazonas, a cidade de Careiro da Várzea, que foi afetada por inundações, contará com R$ 1,4 milhão 
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respectivamente, para 
limpeza de vias urbanas 
e locação de maquinário. 
Segundo o MDR, com isso, 
os repasses totais ao esta-
do somam R$ 20 milhões.

O município de Derruba-
das, no Rio Grande do Sul, 
que enfrenta um período de 
estiagem, receberá R$ 197,2 
mil para a compra de cestas 
básicas e de reservatórios 
para transporte de água.

Situação de emergência
Ainda na terça-feira, o 

MDR publicou portaria em 
que reconhece situação 
de emergência em nove 
cidades brasileiras atin-
gidas por desastres natu-
rais nos últimos dias.

Na lista de municípios 
listados, quatro foram 
atingidos por inundações: 
Careiro e Japurá, no Ama-
zonas, Alegrete, no Rio 
Grande do Sul, e Rio do 
Sul, em Santa Catarina; e 
dois enfrentaram chuvas 
intensas: Lagoa do Carro, 
em Pernambuco, e Salva-
terra, no Pará.

Em Pernambuco, a ci-
dade de Araçoiaba so-
freu com alagamentos. 
Brumado, na Bahia, e 
Mombaça, no Ceará, ti-
veram situação de emer-
gência reconhecida por 
causa da estiagem.

Após a concessão do 
status de situação de 
emergência pela Defesa 
Civil Nacional, os mu-
nicípios atingidos por 
desastres estão aptos a 
solicitar recursos fede-
rais para atendimento 
da população afetada. As 
ações envolvem restabe-
lecimento de serviços es-
senciais e reconstrução 
de equipamentos de in-
fraestrutura danificados.

Rússia baniu dezenas de jorna-
listas britânicos do país

dos R$ 143,1 mil para Cata-
guases, que usará os re-
cursos na recuperação de 
coberturas. O município 
de São Francisco receberá 
R$ 50 mil para reparo de 
ponte e reforma de buei-
ros. Para Matutina, serão 
liberados R$ 11,2 mil, que 
vão custear restabeleci-
mento de ponte e acesso a 
escolas. Por fim, ainda em 
Minas Gerais, o município 
de Campanário, atingido 
por vendavais, terá R$ 
18,8 mil para restabeleci-
mento de parte do siste-
ma de drenagem.

No Amazonas, a cida-
de de Careiro da Várzea, 
que foi afetada por inun-
dações, contará com R$ 
1,4 milhão para a com-
pra de kits de limpeza e 
higiene pessoal, cestas 
básicas, colchões, redes, 
combustível e aluguel de 
embarcações.

No Pará, o município de 
Santarém, no sudoeste 
do estado, terá R$ 938 mil 
para lidar com problemas 
decorrentes de inunda-
ções. A cidade de Terra 
Santa, que enfrentou chu-
vas intensas, receberá R$ 

647,2 mil. As duas cida-
des usarão os recursos na 
compra de itens de assis-
tência humanitária.

Também foram autori-
zados R$ 4,2 milhões para 
municípios pernambuca-
nos atingidos por chuvas 
intensas. Olinda receberá 
R$ 1,67 milhão e São Vi-
cente Ferrer, R$ 1,05 mi-
lhão. Para o município de 
Moreno, serão liberados 
R$ 671,4 mil e, para Maca-
parana, R$ 794,6 mil.

As cidades poderão usar 
os recursos federais na 
compra de colchões e kits 
de higiene pessoal, lim-
peza e dormitório e no 
aluguel de veículos para 
apoio logístico às ações de 
reabilitação e assistência. 
O MDR autorizou repasses 
de R$ 25,5 milhões para 
ações de defesa civil em 
Pernambuco desde o iní-
cio das chuvas intensas, 
que resultaram na morte 
de quase 130 pessoas.

Em Alagoas, os municí-
pios de Coruripe, atingi-
do por chuvas intensas, 
e Coqueiro Seco, afetado 
por enxurradas, receberão 
R$ 207,1 mil e R$ 117,8 mil, 
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Rússia proíbe 
jornalistas de 
atuarem no país

A Rússia baniu dezenas 
de jornalistas britânicos, re-
presentantes da imprensa e 
do setor de defesa de entrar 
no país, afirmou o Ministé-
rio de Relações Exteriores do 
país na terça-feira (14).

Em uma medida que, se-
gundo Moscou, é uma res-
posta às sanções aplicadas 
pelo Ocidente e à “propaga-
ção de informações falsas 
sobre a Rússia”, 29 jornalis-
tas e membros de organiza-
ções britânicas de impren-
sa como a BBC, a rede Sky 
News, e os jornais Guardian 
e Times foram especifica-
mente proibidos.

Outras 20 figuras britâni-
cas que, segundo Moscou, 
são ligadas ao setor de defe-
sa, também foram proibidas 
de entrar na Rússia.

“Os jornalistas britânicos 
incluídos na lista estão en-
volvidos na disseminação 
deliberada de informações 
falsas e unilaterais sobre a 
Rússia e os eventos na Ucrâ-
nia e no Donbas”, afirmou o 
ministério, em nota.

“Com suas avaliações 
enviesadas, eles também 
contribuíram para o cresci-
mento da russofobia na so-
ciedade britânica.”

A lista inclui jornalistas 
importantes, âncoras, edito-
res e gerentes sêniores.
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Após dois anos de sauda-
de, os bois-bumbás Capri-
choso e Garantido voltam 
a se enfrentar na arena do 
Bumbódromo, durante o 
55º Festival Folclórico de 
Parintins, que ocorre nos 
dias 24, 25 e 26 de junho.

A festa promovida pelo 
Governo do Amazonas, 
por meio da Secretaria 
de Estado de Cultura e 
Economia Criativa, cele-
bra as lendas amazôni-
cas e a cultura, em um 
espetáculo que encanta 
pela ousadia e inovação  
nas alegorias.

A característica princi-
pal é a rivalidade entre 
os bumbás, ao ponto de 
os torcedores não pro-
nunciarem o nome do 
adversário e adotarem o  
termo “contrário”.

Com fantasias, músicas 
e alegorias grandiosas, 
os bois encenam a lenda 
de Catirina, que, grávida, 
tem desejo de comer lín-

Mais um duelo entre Caprichoso e 
Garantido no Festival de Parintins

Festa acontece entre os dias 24 e 26 de junho, no Amazonas
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Tacacá na Bossa movimenta Largo de São Sebastião

Projeto é vitrine e ocorre no Centro de Manaus nas quarta-feiras de junho

O Tacacá na Bossa 
movimenta as quartas-
-feiras, no Largo de São 
Sebastião, no Centro, 
com shows gratuitos, de 
diferentes estilos. Nesta 
semana, a partir das 19h, 
a cantora Isabel Vegas 
recebe convidados para 
apresentar um repertó-
rio composto de seresta, 
bossa nova e samba.

No dia 22 de junho é a 
vez de Gil Valente subir 
ao palco com o “Especial 
Chico Buarque”, enquan-
to Chico da Silva encerra 
a programação do mês, 
no dia 29, com setlist  

gua de boi.
Para satisfazê-la, seu 

marido, pai Francisco, sa-
crifica o boi favorito do 
patrão, que o ameaça de 
morte. Quem salva tudo 
é um pajé, que ressusci-
ta o animal e garante um  
final feliz.

Dentro dessa narrativa, 
os bois apresentam len-
das amazônicas e mis-

turam efeitos especiais 
no ritual tribal dentro da 
arena do Bumbódromo. No 
local, mais de 25 mil pes-
soas acompanham as três 
noites de Festival.

O show ocorre em uma 
arena em formato estili-
zado, que lembra a cabe-
ça de um boi. Dividido ao 
meio, nos dias da apre-
sentação, a torcida, cha-

mada de “galera”, fica em 
completo silêncio no mo-
mento da apresentação do 
boi adversário.

Os jurados vêm de ou-
tros estados e os nomes fi-
cam sob sigilo até o dia da 
apresentação. Eles ficam 
com a tarefa de julgar 21 
itens, analisando as toa-
das, alegorias, os persona-
gens de cada agremiação, 
com a missão de encon-
trar os pontos que um boi 
é melhor que o outro, uma 
tarefa difícil.

Durante o dia, os visitan-
tes e brincantes dos bois 
podem se divertir e ouvir 
muita toada nos eventos 
que acontecem nos pal-
cos alternativos na orla  
da cidade.

Em 2019 – última edição 
–, mais de 60 mil pessoas 
visitaram a cidade no pe-
ríodo da festa, asseguran-
do a geração de emprego 
e renda para a população  
de Parintins.

Como chegar a Parintins
Localizada na margem 

direita do rio Amazo-
nas, Parintins está lo-
calizada a 369 quilôme-
tros de Manaus, capital  
amazonense.

A ilha é acessível por 
barco ou aéreo, mas os 
turistas podem chegar 
a Manaus de avião e pe-
gar outro voo da capital 
amazonense para Parin-
tins. Há voos diretos Ma-
naus-Parintins, que po-
dem durar de 40 minutos  
a 1 hora.

A empresa Azul oferece 
voos diários no período da 
festa e alguns são freta-
dos por agências.

Os barcos saem do por-
to de Manaus e da Ma-
naus Moderna, ambos no 
Centro da capital. São 18 
horas navegando pelas 
águas do rio Amazonas 
para chegar em Parintins 
e 30 horas subindo o rio 
na volta para Manaus.

de clássicos.
A proposta tem apoio 

do Governo do Ama-
zonas, por meio da Se-
cretaria de Estado de 
Cultura e Economia 
Criativa. Segundo o ide-
alizador da iniciativa, 
Joaquim Melo, o Tacacá 
na Bossa é uma vitrine 
para os músicos ama-
zonenses, o que tornou 
a agenda de atrações 
disputada por artistas 
interessados em parti-
cipar do projeto.

“Nós levamos em con-
sideração a varieda-
de de ritmos da nossa 

cidade, e o Tacacá na 
Bossa é um dos proje-
tos culturais que vem 
resistindo ao longo do 
tempo. Se não fosse a 
pandemia, estaríamos 
na 18ª edição do proje-
to, e a agenda é sempre 
concorrida”, comenta o 
organizador.

De acordo com Joa-
quim, sobre o balanço 
do primeiro mês, o pro-
jeto foi muito bem re-
cebido pelo público em 
maio. Neste ano, o Taca-
cá na Bossa, que está na 
16ª edição, tem progra-
mação até dezembro.
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Libra

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

Seu bom senso o está guian-
do na direção certa. Alguns 
chamam isso de sorte, seja ra-
cional. Descarte certos hábitos 
que não estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia rever seus 
hábitos alimentares. Você vai 
ser capaz de se livrar de uma 
situação ruim sem qualquer 
dificuldade e vai se orgulhar do 
seu próprio desempenho.

Você vai ser mais sério do 
que de costume e sentirá neces-
sidade de se concentrar no que 
é realmente importante. Não 
tenha medo de mostrar o seu ta-
lento para improvisar. A manei-
ra como você se expressa pode 
ser insolente, mas vai lhe ajudar 
a superar alguns obstáculos in-
teressantes - a sua audácia terá 
sua recompensa!

O dia parece estar em movi-
mento rápido. Você vai ter que 
se movimentar, mas isso vai ser 
satisfatório. Uma discussão com 
pessoas experientes talvez pro-
vará que seus excessos são pre-
judiciais. Você vai perceber que 
não tinha nenhuma razão para 
ter medo. Agora você pode agir. 
Faça isso. O sucesso está ligado 
a sua capacidade natural!

Você está controlando suas 
emoções com mais autocon-
fiança hoje. Certifique-se de que 
você não se torne inacessível. 
Você está seguindo com oti-
mismo. Certifique-se de manter 
uma dieta equilibrada. Encon-
tros platônicos estão previstos. 
Você será capaz de desfrutar de 
uma trégua antes de voltar para 
a briga de costume. 

O bom humor vai prevalecer 
e você vai ser bom em ser recep-
tivo às pessoas a sua volta. Faça 
pausas porque você não tem se 
cuidado muito bem fisicamen-
te. Tenha cuidado com cãibras 
musculares e com movimentos 
errados. A intensidade do seu 
parceiro está levando você a 
diminuir o lado caloroso da pai-
xão. Olhe para o futuro.

O ambiente estará alegre e 
harmonioso. Você não ficará 
decepcionado com aqueles que 
o rodeiam e festividades estão 
próximas. Você está cada vez 
mais em forma e ficará satisfei-
to com seus esforços. Reduza o 
consumo de doces, eles não são 
a recompensa ideal. Seu bom 
humor o torna mais aberto com 
os outros.

Sua facilidade de fazer as coi-
sas e o sucesso resultante levan-
tarão o seu espírito. Mostre gra-
tidão. Seus níveis de energia são 
bons e estão motivados pelo de-
sejo de serem construtivos. Você 
será capaz de recarregar suas 
baterias se beber mais líquidos. 
As discussões serão bastante 
polêmicas. Não se deixe dominar 
por suas emoções.

Você tem prazer em jogar 
mais lenha na fogueira. Tenha 
cuidado e se acalme. Suas pala-
vras são mais cortantes do que 
você imagina. Você terá mais fa-
cilidade em encontrar um equilí-
brio entre as atividades e o rela-
xamento. Você está controlando 
o seu ritmo e pode sentir a dife-
rença. Você será capaz de atingir 
satisfações novas.

Você vai encontrar pessoas ao 
seu redor que serão mais tem-
peramentais do que o habitual, 
mas tenha cuidado e analise o 
que elas podem lhe oferecer. A 
apatia que você vai sentir será o 
resultado de muita pressão, es-
pecialmente em seus músculos. 
Relaxe um pouco! As pessoas ao 
seu redor parecem mais imprevi-
síveis do que o habitual.

Você não vai perder tempo 
com diferenças superficiais e as 
pessoas vão gostar de você por 
isso - é uma receita para o su-
cesso. Você está usando a sua 
energia de forma construtiva, 
mas tire um tempo para des-
cansar para manter as coisas 
em equilíbrio. Você vai encon-
trar mais tempo para sair com 
o seu parceiro.

Você vai ter a oportunidade de 
rever o seu juízo sobre uma pes-
soa próxima. Você está mostran-
do mais seus sentimentos e tem 
a necessidade de se afirmar e 
de expressar seus pensamentos 
para se sentir mais pleno com 
você mesmo. Você está em um 
estado de espírito sereno que lhe 
permitirá ganhar equilíbrio inte-
rior e compartilhar o seu amor.

Você vai conseguir estabelecer 
um bom equilíbrio entre o tra-
balho e a sua vida privada hoje. 
Algumas pessoas exigem muito 
de você. Certifique-se de que você 
é capaz de aguentar isso não es-
queça de você mesmo no proces-
so. Com razão, você sente que os 
outros estão tentando tirar van-
tagem de você. Não se deixe levar 
por elogios nesta quarta-feira.

Áries 

Gêmeos

Leão

Sagitário

Aquário Peixes

Capricórnio

Escorpião

Virgem

Câncer

Touro 
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Logo nas primeiras pági-
nas, a multiartista Cleo deixa 
bem claro o assunto de “Todo 
mundo que amei já me fez 
chorar”, seu primeiro livro de 
ficção: “Gostaria de agrade-
cer a todas as pessoas ines-
peradas que cruzaram meu 
caminho e me surpreende-
ram com seu colo quando 
estava intoxicada e machu-
cada por pessoas que não 
sabem amar (não foram pou-
cas vezes)”.

O assunto é relacionamen-
to tóxico e os vários tipos 
de abusos (físico, psicológi-
co, moral) gerados por eles. 
A multiartista, que já havia 
usado suas redes sociais 
para falar sobre experiên-
cias do tipo (dela e de outras), 
contou agora com a ajuda 
da roteirista Tatiana Ma-
ciel, co-autora da obra, para 
transformá-las em contos. 
Embora as personagens e 
situações sejam ficcionais, 
são de alguma forma inspi-
radas por relatos de outras 
pessoas. E também ecoam 
vivências e sentimentos das 
próprias autoras.

“Os contos são sobre rela-
ções tóxicas que acabam ten-

Livro relata o relacionamento tóxico e os vários tipos de abusos

14 TV e Novelas 

Receitas

Gelado de atum

multiartista, soube “entrar 
na minha alma e tirar o que 
saí dali”. Cleo mandava áu-
dios que eram desenvolvidos 
em texto pela parceira.

“Foi mágico, de virarmos 
irmãs tendo se visto umas 
três vezes por zoom”, lem-
bra Maciel. “A empatia foi 
completa, uma troca de mui-
ta confiança. (A união das 
mulheres) é uma questão de 
sobrevivência. Se não nos 
damos as mãos, não sobrevi-
vemos”, afirma.

INGREDIENTES 
1 lata de atum sólido ou ra-

lado
1 pão de fôrma
1 vidro de maionese
1 caixinha de creme de lei-

te
1 caixa de polpa de tomate
Azeitonas verdes picadas
1 cebola pequena picada
Sal, páprica picante e azei-

te a gosto
Cheiro Verde picado
1 pacote de batata palha

do espaço para serem abusi-
vas”, diz Cleo. “Em todos elas, 
eu me vi ou vi em alguém 
muito próximo. O livro foi um 
processo de cura. Mas dolo-
rido também. Porque você 
acaba revivendo coisas que 
achava que estavam resol-
vidas e acaba sofrendo mais 
um pouco com o que havia 
sofrido lá atrás”, acrescenta.

Indagada se já esteve em 
algum relacionamento abu-
sivo sem perceber, como as 
personagens do livro, a atriz, 
cantora, produtora e agora 
escritora solta uma risada: 
“A vida inteira!”.

O processo de escrita a 
quatro mãos foi todo assim, 
entre lágrimas e risos, já 
que a abordagem era tratar 
o tema de forma “acolhedora 
e leve”.

“Eu chorei mesmo, mas ri 
muito também, porque sabe-
mos rir de nós mesmas”, dis-
se Tatiana Maciel.

O livro tem prefácio assi-
nado por Djamila Ribeiro, 
autora de “O pequeno ma-
nual antirracista”, e deve se 
desdobrar futuramente uma 
música e um videoclipe. Nos 
contos, Cleo e Tatiana Maciel 

não chegam a tratar de ca-
sos de violência física extre-
ma. Entre os conflitos que as 
personagens precisam lidar, 
estão os joguinhos de amor, 
os interesses não-correspon-
didos, as tensões com pais 
autoritários e colegas de tra-
balho traiçoeiros.

Há situações, porém, que 
reavivaram feridas. As au-
toras dão alguns exemplos, 
como as dinâmicas abusivas 
dentro de uma família, as co-
branças em relação ao corpo 
e ao comportamento. 

A questão do corpo, mais 
especificamente, é algo fami-
liar a Cleo, que desde muito 
jovem foi tratada como sím-
bolo sexual.

“Sempre consegui deixar 
as coisas superficiais no lu-
gar delas”, conta a multiar-
tista, que se diz muito mais 
uma admiradora e aliada do 
feminismo do que uma por-
ta-voz do movimento. “Mas 
quando vi que (ser ícone de 
beleza) atingia diversas ca-
madas da minha existência, 
não só ficou mais divertido 
isso como acabou me tra-
zendo para lugares onde eu 
sentia que precisava quebrar 

esses rótulos. Acho delícia 
ser considerada sexy, mas 
não quando isso te limita”, 
comenta.

A própria parceria das 
duas mulheres se desenvol-
veu dentro de um princípio 
de sororidade. Fazia tempo 
que Cleo queria escrever um 
livro, mas se sentia (e ainda 
se sente) bloqueada, já que 
acredita se expressar melhor 
em forma de música. Ela re-
correu então a Maciel, uma 
autora que, nas palavras da 
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MODO DE PREPARO
Refogue o atum com a cebola e o 

azeite. Acrescente a polpa de tomate, o 
cheiro verde, a páprica e as azeitonas 
e deixe apurar. Adicione a maionese e 
misture até incorporar bem. Coloque o 
creme de leite e mexa até ficar homo-
gêneo. Em uma fôrma, espalhe um pou-
co do molho e coloque fatias do pão por 
cima. Vá fazendo camadas de molho e 
pão. A última chamada deve ser de mo-
lho. Leve à geladeira até servir. No mo-
mento de servir, espalhe a batata palha 
por cima. Pode ser feito de véspera.

Cleo conta que chorou 
escrevendo livro sobre abuso
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Nicolette Shea tem 36 anos e nasceu na Califór-
nia. Quando tinha 18 anos, Shea se mudou para 
Las Vegas para se tornar uma jogadora profis-
sional de pôquer, pois adorava a maneira que 

trabalhava a mente e como era uma renda boa 
de dinheiro se soubesse fazer as jogadas certas. 
Enquanto jogava pôquer online, Nicolette des-

cobriu como se torna uma Playmate da Playboy, 
essa busca a levou um convite inusitado na cida-
de de Dallas para ser uma modelo do Superbowl 
e quando menos imaginava começou a realizar 

ensaios para Playboy.
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O governador Wilson Lima 
inaugurou, na terça-feira 
(14), mais duas unidades 
do programa Prato Cheio 
nos municípios de Lábrea e 
Manicoré (a 702 e 332 quilô-
metros de Manaus, respec-
tivamente). Com os novos 
espaços no Sul do Amazo-
nas, chega a 16 o número de 
municípios do interior que 
dispõem do serviço voltado 
para garantir a segurança 
alimentar de pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

O programa Prato Cheio é 
administrado pela Secreta-
ria de Estado da Assistência 
Social (Seas) e Agência Ama-
zonense de Desenvolvimen-
to Econômico, Social e Am-
biental (Aadesam).

 “Mais uma unidade do 
restaurante popular que nós 
entregamos no interior do 
estado. Isso é importante 
para garantir segurança ali-
mentar daqueles que mais 
necessitam. Se você obser-
var nesses restaurantes há 
uma grande quantidade de 
crianças, idosos, e eu estou 
trabalhando para que nin-
guém nesse estado tenha 
que passar fome”, afirmou o 
governador Wilson Lima.

Em Lábrea, o local fun-
cionará na modalidade 
cozinha popular, servindo 
400 litros de sopa por dia, 
de segunda-feira a sába-
do, atendendo a população 
em situação de vulnerabi-
lidade social e insegurança 
alimentar e nutricional. No 
município de Manicoré, a 
modalidade será restauran-
te popular com 400 refei-
ções por dia, de segunda-
-feira a sexta-feira, servidas 
pelo valor simbólico de R$ 1.

A assessora da Seas e do 
programa Prato Cheio, Va-
nessa Andrade, destacou 
que o espaço em Lábrea 

atenderá tanto moradores 
do município quanto de co-
munidades próximas.  “Esse 
ponto foi escolhido por ser 
um ponto estratégico e aca-
ba que atende toda a popu-
lação de Lábrea, todas as 
comunidades ribeirinhas. 
Hoje mesmo estivemos em 
alguns bairros periféricos 
de Lábrea e são pessoas que 
estão precisando muito, fa-
mílias enormes, e o projeto 
Prato Cheio vai ajudar mui-
to essa população”.

 Em Manicoré, o autôno-
mo Justino Soares, de 54 
anos, aprovou a iniciativa 
do Governo do Estado.  “Vai 

Governador inaugura restaurante 
e cozinhas populares no interior 
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alimentar muitas famílias, 
principalmente famílias ca-
rentes. Tem muita gente que 
precisa. Está aprovado”.

 
Prato Cheio
O Governo do Amazo-

nas já implantou, desde o 
ano passado, 16 unidades 
do Prato Cheio no interior 
do estado. Receberam res-
taurantes populares os 
municípios de Manacapu-
ru, Autazes, Itacoatiara, 
Tefé, Barreirinha, Parin-
tins, Humaitá, Presidente 
Figueiredo e Manicoré. Rio 
Preto da Eva, Tabatinga, 
Maués, Iranduba, Borba, 
Careiro Castanho e, ago-
ra, Lábrea ganharam uma 
cozinha popular.

Manaus conta com 11 
unidades do programa. Ao 
todo, o estado possui 27 
unidades do Prato Cheio. O 
público prioritário atendido 
diariamente pelo equipa-
mento público de seguran-
ça alimentar são pessoas 
que se encontram em situ-
ação de extrema pobreza, 
pobreza e baixa renda, além 
de desempregados, pessoas 
em situação de rua e pesso-
as com deficiência.

Investimentos
O governador Wilson Lima 

anunciou, ainda na terça-fei-
ra (14), investimentos de mais 
de R$ 20 milhões para a in-
fraestrutura do município de 
Lábrea (a 702 quilômetros 
de Manaus). As melhorias 
incluem recursos para recu-
peração do sistema viário da 
cidade e a revitalização do 
aeroporto, além da reforma e 
ampliação do abastecimento 
de água da cidade.

Para o sistema viário serão 
destinados R$ 20,8 milhões. 
O valor total do convênio as-
sinado com a prefeitura, via 
Unidade Gestora de Projetos 
Especiais (UGPE), é de R$ 21,4 
milhões, sendo R$ 645,4 mil 
de contrapartida municipal.

 “Eu fiz uma parceria com 
o prefeito Gean, de R$ 20 mi-
lhões, para a gente pavimen-
tar o que falta das ruas do 
município de Lábrea. A gen-
te vai aproveitar esse verão 
para trabalhar o máximo que 
a gente puder. Quando a gen-
te faz isso não é só asfalto ou 
concreto que a gente está en-
tregando, o que a gente está 
dando para as pessoas é dig-
nidade e respeito”, destacou 
o governador.

 

 

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. 2379 - 14/06/2022
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Concurso n. 2547 - 14/06/2022

08         09            12           22            30

34           39           41            45            50 
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Lotomania 2325 - 13/06/2022

Concurso n. 2490 - 11/06/2022

11          16            17            41             46            59

09 53 54 65 70 71 72

Concurso n. 5879 - 14/06/2022

Concurso n. 1796 - 14/06/2022

21 30 62 63 73


