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Sabá Reis recebe da As-

sembleia Legislativa do Ama-
zonas (Aleam), na próxima 
segunda-feira (20), às 10h, a 
Medalha do Mérito Ruy Araú-
jo, maior comenda concedi-
da pelo Legislativo Estadual. 
Sabá é o nome mais cogitado 
para compor a chapa de ree-
leição do governador Wilson 
Lima (União Brasil), que será 
indicado pelo prefeito de Ma-
naus, David Almeida.

A comenda será concedi-
da conforme aprovação, por 
unanimidade, do Projeto de 
Resolução 30/2022, de au-
toria do deputado estadual 
Sinésio Campos, subscrita 
pelos deputados Tony Medei-
ros, Belarmino Lins, Alcimar 
Maciel, Dermilson Chagas, Dr. 
Gomes, Fausto Júnior, Sera-
fim Corrêa, Alessandra Cam-
pêlo, Therezinha Ruiz e Joa-
na D’arc. O deputado Roberto 
Cidade presidirá a sessão de 
homenagem, que ocorre no 
Plenário Ruy Araújo, na sede 
do Poder.

Sabá Reis
Formado em Serviço Social, 

Sabá Reis foi vereador e sete 
vezes deputado estadual. 
Ele foi responsável pela im-
plantação e consolidação de 
importantes projetos sociais, 
entre eles, a Escola Fazenda 
Esperança, a Casa do Migran-
te, Centros de Atendimento 
Social, Mãe Social, Casa do 
Folclore, Central de Atendi-
mento ao Cidadão “Ray Sou-
za”, Criança Urgente, Casa-
mento Coletivo, SOS Funeral. 

Sabá Reis recebe medalha 
Ruy Araújo na Aleam

Divulgação

Sabá Reis deve ser vice na chapa do governador Wilson Lima na eleição 

Como todos sabem, 
sou uma das entusiastas 
dos programas sociais 
de transferência de ren-
da como medida emer-
gencial para minimizar os 
impactos econômicos da 
pandemia da Covid-19 na 
população mais vulnerá-
vel. Acredito, entretanto, 
que o melhor programa 
social é a geração de em-
prego e renda. Essa é a 
pauta que deve unir os 
poderes e a iniciativa pri-
vada na mesma direção. 

A criação dos auxílios 
emergenciais foi uma 
resposta do Governo do 
Amazonas à pandemia 
social provocado pela 
pandemia. E o mais im-
portante deles é o Auxí-
lio Estadual Permanen-
te, que está injetando 
R$ 540 milhões nos mu-
nicípios e beneficiando 
300 mil amazonenses, 
especialmente as mu-
lheres que chefiam as 
suas famílias. 

Em abril, o Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) 
apontou que a falta de 
colocação no mercado 
de trabalho atinge 11,3 
milhões de brasileiros. 
A taxa de desemprego 
caiu para 10,5%, mostra 
o levantamento do IBGE 
relativo ao primeiro tri-
mestre de 2022. 

Nesse momento de 
controle da pandemia, re-
flexo do esforço conjunto 
da União e dos estados 
na campanha de vacina-
ção contra a Covid-19, é 

importante ressaltar que 
o mercado de trabalho 
segue em trajetória de 
recuperação, apesar dos 
impactos da inflação na 
renda dos brasileiros. É só 
ir ao supermercado, à fei-
ra ou ao mercadinho que 
vocês vão saber do que 
estou falando. 

É justamente pela per-
da do poder de compra, 
que afeta principalmen-
te as famílias de baixa 
renda, que os programas 
sociais devem ser man-
tidos e ampliados. Eles 
ajudam também a pró-
pria recuperação econô-
mica, e isso é visto nos 62 
municípios do Amazonas 
que mensalmente têm 
seus pequenos negócios 
impactados positiva-
mente pelos recursos do 
Auxílio Estadual. 

Nos meus discursos na 
Assembleia ou nos mu-
nicípios, sempre desta-
co a importância de in-
vestir nas pessoas, isto 
é, nas políticas públicas 
de Assistência Social. Os 
auxílios, sejam federais, 
estaduais ou municipais, 
cumprem um papel so-
cial fundamental, porém, 
ninguém quer viver de re-
ceber bolsa para sempre. 
As famílias brasileiras, os 
nossos irmãos amazo-
nenses querem mesmo 
é emprego e renda, bus-
cam trabalhar com dig-
nidade e tirar o sustento 
do próprio suor. O me-
lhor programa social é e 
sempre será a geração de 
emprego e renda.

Os investimentos que o governador Wilson 
Lima realiza no município de Parintins. Os 
recursos da ordem de R$ 28 milhões se so-
mam a investimentos recentes anunciados 
pelo governador no município, como o Pro-
grama Social e Ambiental do Interior (Prosai) 
Parintins, orçado em R$ 467,5 milhões. Tam-
bém se destacam as obras do Bumbódromo.

A instabilidade na prestação de água e energia 
durante o feriado, na quinta-feira (16). No início de 
quinta-feira (16) de Corpus Christi, vários bairros 
da capital amazonense ficaram sem energia elé-
trica, em decorrência de um “evento” no Sistema 
Interligado Nacional, e com instabilidade no ser-
viço de água. Alguns moradores, por meio das 
redes sociais, também relataram falta d’água.

O melhor programa social é a 
geração de emprego e renda

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

CURTIR NÃO CURTIR   

Alessandra Campêlo

Com 67 anos, os primeiros 
passos da vida pública de 
Sabá foram dados em 1982, 
quando foi eleito vereador 
por Manaus. Cinco anos de-
pois, em 1987, assumiu pela 
primeira vez a cadeira na 
Aleam, onde exerceu cinco 
mandatos consecutivos de 
deputado estadual. Ele foi o 
primeiro secretário da Mesa 
Diretora e líder do PR na Ale-
am de 2009 a 2011. 

Foi, por duas vezes, o secre-
tário de Ação Social do Estado 
e do Município, e presidente 
do Instituto Estadual do Bem 
Estar do Menor (Iebem), nos 
governos de Gilberto Mestri-
nho e Alfredo Nascimento, 
respectivamente. Em 2014,  
Sabá Reis foi eleito deputado 
estadual do Amazonas pelo 
Partido da República, inte-
grando a 18• Legislatura de 
2015 a 2018.

A responsabilidade social 
é uma das características 

marcantes de sua carreira 
política e da sua vida pes-
soal. Além da valorização 
dos interesses coletivos e 
respeito ao bem-público. É 
um dos fundadores do bair-
ro da União.

De 2011 a 2014, foi convida-
do pelo então Ministro dos 
Transportes, senador Alfredo 
Nascimento, para coman-
dar a Superintendência da 
Administração das Hidro-
vias da Amazônia Ociden-
tal (Ahimoc), colocando em 
operação mais de 40 portos 
no Estado do Amazonas, em 
dos portos de Caracaraí (RR) 
e Caí N’Água (RO). A frente da 
Ahimoc, integrou o Conselho 
de Administração da Com-
panhia Docas do Maranhão 
(Consad/Codomar).

Em 2021, foi convidado pelo 
prefeito de Manaus, David 
Almeida, para o comando da 
Secretaria Municipal de Lim-
peza Urbana (Semulsp). 



Manaus, Sexta-feira,
17 de junho de 2022

A Secretaria de Segu-
rança Pública do Amazo-
nas (SSP-AM), por meio do 
Centro Integrado de Opera-
ções de Segurança (Ciops), 
monitora motoristas de 
transporte por aplicativo 
para prevenir ocorrências 
e oferecer maior rapidez no 
atendimento em situações 
de emergência.

O subcoordenador do 
Ciops, cabo Luiz Ricardo, 
explicou que os motoristas 
utilizam aplicativos gratui-
tos, disponíveis no sistema 
Android, para estabelecer 
um canal direto de comuni-
cação com despachantes de 
ocorrência do Ciops.

“Temos convidado todas as 
lideranças de motoristas de 
aplicativo para vir até o Ciops 
e ter uma conversa inicial 
conosco. A partir dessa con-
versa, nós informamos quais 
as diretrizes que essas lide-
ranças devem seguir para 
terem o acompanhamento 
da Secretaria de Segurança 

CIOPS monitora motoristas 
de transporte por aplicativo

Divulgação  

A Agência Reguladora 
de Serviços Públicos De-
legados e Contratados do 
Amazonas (Arsepam) ini-
ciou, na quinta-feira (16), as 
operações Viagem Segura 
– Feriado de Corpus Chris-
ti e Parintins Para Todos. 
Em ambas, a entidade in-
tensifica a fiscalização dos 
transportes intermunici-
pais de passageiros.

A Operação Viagem Se-
gura ocorre de hoje (16) até 
domingo (19), nas princi-

pais saídas de Manaus. 
Para o período, os depar-
tamentos de transportes 
da autarquia estimam o 
fluxo de 20 mil pessoas e 
1.150 fiscalizações.

Seguindo orientação do 
governador Wilson Lima, 
o diretor-presidente da Ar-
sepam, João Rufino Júnior, 
explicou que os trabalhos 
de fiscalização buscam 
propiciar maior seguran-
ça aos usuários dos trans-
portes intermunicipais.

“Em Parintins, a partir 
do dia 21, aproveitaremos 
a oportunidade para fa-
zer um levantamento de 
informações e colher as 
opiniões dos usuários do 
serviço, sobre as neces-
sidades de melhorias, os 
problemas constatados, 
para que possamos fi-
nalizar o nosso processo 
de regulamentação do 
transporte intermunici-
pal aquaviário”, adiantou 
o gestor.

Mais de 20 mil devem sair de Manaus no feriado
DIVuLgAçãO

No feriado estendido, Arsepam acredita que mais de 20 mil sairão da cidade

 

 

Em qualquer situação suspeita a polícia é informada

CiCidade 3

na localização de veículos. 
Com isso, nós conseguimos 
essa redução de roubo, fur-
to e sequestros voltados a 
esses motoristas de aplicati-
vos”, explicou o cabo.

Os motoristas de transpor-
te por aplicativo se reúnem 
em grupos privados no apli-
cativo de segurança Drive 
Social, e adicionam o Ciops, a 
partir de uma solicitação for-
mal. Nesses grupos, os mo-
toristas estabelecem uma 
rede de proteção e acompa-
nham os passos do colega. 
Em qualquer situação sus-
peita, a polícia é informada 
e passa a monitorar a situa-
ção. Em alguns casos, é feita 
a abordagem ao veículo.

Segurança
O líder de um dos grupos 

de motoristas por aplicati-
vo, Antônio Lima, ressaltou 
a satisfação entre a SSP-
-AM e os motoristas.

“Essa é uma ferramenta 
que consegue localizar os 

motoristas, o trajeto e, caso 
necessário, ele pode pedir 
socorro através do aplicati-
vo. É um método que exige 
o protocolo de segurança de-
senvolvido pela liderança e 
pelas as equipes”, enfatizou.

Dados
De janeiro a abril deste 

ano, a Secretaria de Se-
gurança Pública do Ama-
zonas (SSP-AM) registrou 
uma redução de 23% nos 
casos de roubos a motoris-
tas de aplicativo, em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado, em Manaus. O 
levantamento foi feito pelo 
Centro Integrado de Estatís-
tica de Segurança Pública 
(Ciesp), da SSP-AM.

De acordo com os dados 
do Ciesp, até abril deste ano 
foram registrados 140 casos 
de crimes tendo motoristas 
de aplicativo como vítimas. 
Em 2021, no mesmo perío-
do, foram registrados 183 
crimes desta natureza.

através desse monitoramen-
to 24 horas”, disse.

O cabo explicou que as câ-
meras inteligentes também 
ajudam na redução desses 

crimes. “Através do progra-
ma Amazonas Mais Seguro, 
essas 500 câmeras têm sido 
essenciais na melhoria, mo-
nitoramento, recuperação e 
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Manaus, Sexta-feira,
17 de junho de 2022

A Secretaria Munici-
pal de Segurança Públi-
ca e Defesa Social (Se-
mseg), dentro das ações 
da operação Cheia 2022, 
iniciou nesta semana, a 
instalação de pontes e 
passarelas na avenida 
Eduardo Ribeiro, no tre-
cho do Relógio Munici-
pal, no centro histórico.

Com a subida das 
águas do rio Negro, o 
acesso de permissioná-
rios, lojistas e clientes 
foi comprometido e o 
trânsito na área foi inter-
ditado. A avenida Eduar-
do Ribeiro vinha sendo 
monitorada pela equipe 
da Defesa Civil e já cons-
tava no cronograma de 
atividades do órgão.

“As águas do rio Negro 
ainda devem subir um 
pouco mais, o que vai 
tornar inviável o acesso 
a essa área do Centro, 

sem as passarelas. A su-
bida do nível do rio é um 
fenômeno da natureza 
e não pode ser controla-
do, mas a circulação das 
pessoas, nas áreas inun-
dadas, isso a prefeitura 
pode garantir”, observou 
o secretário-executivo 
da Defesa Civil, coronel 
Fernando Júnior.

Devem ser construí-
dos, só na Eduardo Ri-
beiro, 200 metros de 
pontes e até o momento 
mais de 7.500 metros 
foram erguidos em 15 
bairros já afetados pela 
cheia, impactando ao 
menos 2.800 famílias, 
incluindo comunidades 
da zona rural, que já 
estão sendo atendidas 
pela gestão municipal.

A Defesa Civil segue 
atuando nas áreas ala-
gadas, estendendo o 
comprimento de pon-

tes nas áreas já cons-
truídas e sanitizando 
as águas paradas em 
alguns bairros, preve-
nindo a saúde das fa-
mílias contra a dengue 
e o mau cheiro causado 
pelos micro-organis-
mos presentes.

Ação conjunta 
A operação Cheia 

2022 tem a atuação 
conjunta das secreta-
rias municipais da Mu-
lher, Assistência Social 
e Cidadania (Semasc); 
de Infraestrutura (Se-
minf); de Limpeza Ur-
bana (Semulsp); de 
Saúde (Semsa); de Edu-
cação (Semed); de Co-
municação (Semcom); 
Casa Militar; Instituto 
Municipal de Plane-
jamento Urbano (Im-
plurb) e o Fundo Ma-
naus Solidária.

Pontes são instaladas na Praça 
do Relógio por conta da enchente

Divulgação
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Praça do Relógio, no Centro, recebe pontes por conta da cheia do rio

O grupo ‘Mudadores 
de Rua’ vai realizar a 
4ª Feijoada beneficen-
te, desta vez em prol 
do Instituto Renascer. 
O evento acontece no 
próximo sábado (18), 
no bairro Parque 10 de 
Novembro, localizado 
na Zona Centro-Oeste 
da capital amazonen-
se, das 12h às 17h. To-
dos os ingressos já 
foram vendidos, de 
acordo com os organi-
zadores do evento. 

Fundada por Magno 
Corrêa e Mariana Men-
des, no ano de 2015, o 
projeto “Mudadores 

de Rua” iniciou com a 
entrega de 100 cachor-
ros-quente (conhecido 
popularmente como 
kikão, em Manaus), e a 
partir disso seguiu fa-
zendo pequenas ações 
sociais pela cidade.

“A instituição, sem 
fins lucrativos, desen-
volve ações sociais 
voltadas a crianças, 
mulheres e idosos. [O 
‘Mudadores de Rua’] 
sobrevive integral-
mente de doações por 
parte da comunidade 
em geral e outras ins-
tituições”, disse Mag-
no Corrêa.

Colaboradores
O grupo cresceu e, 

atualmente, conta 
com 600 colabora-
dores, que realizam 
ações de grande por-
te em comunidades  
e institutos.

Interessados
Quem deseja ser um 

‘Mudador’ basta parti-
cipar de uma ação so-
cial, ser responsável e 
respeitar as regras do 
grupo. Voluntários po-
dem entrar em contato 
através do Instagram 
do grupo: @mudado-
resderua.

‘Mudadores de Rua’ realiza feijoada no sábado
Divulgação

“Mudadores de Rua” realizam ação no bairro Parque Dez de Novembro
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Os moradores da comu-
nidade Santa Inês, no Jor-
ge Teixeira, Zona Leste, e 
de áreas remanescentes 
no próprio bairro em bre-
ve vão poder estar com os 
títulos definitivos de seus 
lotes, que passam por re-
gularização fundiária pela 
Prefeitura de Manaus, via 
Vice-Presidência de Habi-
tação e Regularização Fun-
diária (Vpreshaf).

Estão sendo produzidos 
500 títulos para o Santa 
Inês e mais 200 para o Jor-
ge Teixeira e as famílias te-
rão o título de propriedade 
em mãos.

“Após concluído o traba-
lho em campo, as equipes 
trabalham na fase de es-
critório, com levantamento 
de informações, elaboração 
das peças técnicas e dos 
dossiês socioeconômicos 
das famílias residentes, 
todo o protocolo para a re-
gularização definitiva”, ex-

Regularização fundiária 
para bairros da ZL 

Divulgação

Moradores vão receber regularização fundiária de seus imóveis 

plicou o vice-presidente da 
Vpreshaf, Renato Queiroz.

No bairro São José dos 
Campos, a Prefeitura de 
Manaus já fez a entrega de 
902 registros de imóveis 
desde o ano passado.

A elaboração do título 
definitivo não tem custos 
para o beneficiário. Com o 

documento, o cidadão po-
derá ir ao cartório para fa-
zer o registro e ter a matrí-
cula do imóvel.

“A regularização fundi-
ária compatibiliza o título 
com a realidade, com a vida 
de milhares de pessoas que 
moram muitas vezes há 
décadas e em um bairro ou 

 

 

comunidade e não tem a 
segurança jurídica”, comen-
tou Queiroz. O documento 
garante aos proprietários 
segurança jurídica e reco-
nhecimento da propriedade 
de imóveis e a respectiva 
valorização dos terrenos.

Conforme levantamen-
to da equipe da Vpreshaf, 
alguns dos moradores do 
Jorge Teixeira nunca ti-
nham procurado junto à 
Prefeitura de Manaus o tí-
tulo ao qual tinham direito, 
enquanto outras áreas do 
bairro não estavam aptas à 
titulação por se enquadra-
rem como de risco. 

Com a urbanização e me-
lhoria da infraestrutura 
destes loteamentos, como 
do próprio Santa Inês, após 
vistorias da Defesa Civil, 
essas áreas antes não pas-
síveis de serem tituladas, 
foram alteradas e hoje se-
guem aptas ao programa 
de regularização fundiária.

Informações
Os moradores do Santa 

Inês e outras áreas do Jorge 
Teixeira que necessitam ter 
a regularização e perderam 
prazo ou não entregaram 
a documentação em traba-
lhos fundiários realizados 
anteriormente podem pro-
curar a vice-presidência 
para verificar se tem titu-
lação pendente, enviando 
e-mail com a solicitação 
para fundiariovpreshaf@
gmail.com.

O pedido deve ser acom-
panhado de requerimen-
to padrão, um check-list e 
uma declaração para as-
suntos diversos, que podem 
ser acessados no site do Im-
plurb, na Lista de Documen-
tos (item 11). O interessado 
deve enviar os formulários 
preenchidos por e-mail. Os 
documentos que serão en-
tregues são definitivos, sem 
custo ao beneficiário que se 
enquadra no perfil social.

O feriado não começou 
bem para milhares de 
manauaras. No início da 
quinta-feira (16), de Corpus 
Christi, vários bairros da ca-
pital amazonense ficaram 
sem energia elétrica, em 
decorrência de um “evento” 
no Sistema Interligado Na-
cional, e com instabilidade 
no serviço de água.

Praça 14, Compensa, Flo-
res, Santa Etelvina, Centro, 
Planalto, Jardim Petrópolis 
e Alvorada foram alguns 
dos bairros que registraram 

falta de energia em Manaus, 
segundo moradores. Além 
da instabilidade de energia 
elétrica, alguns morado-
res alegaram que as redes 
de internet também foram 
afetadas, e famílias ficaram 
sem luz e acesso à rede.

Segundo a Amazonas 
Energia, “houve um desli-
gamento de parte da cidade 
de Manaus, decorrente de 
evento no Sistema Interliga-
do Nacional”. A concessio-
nário informou que houve 
“recomposição” da energia 

logo após a instabilidade, 
seguindo as orientações do 
Operador Nacional do Siste-
ma – ONS. “Ainda não temos 
informação oficial do ONS 
sobre a causa deste desliga-
mento”, concluiu.

Falta d’água
Alguns moradores, através 

das redes sociais, também 
relataram falta d’água em al-
guns bairros de Manaus.

Em nota, a Águas de Ma-
naus informou que os siste-
mas de distribuição de água 

Falta de energia elétrica e água em Manaus 
DIVuLgAçãO

Vários bairros de Manaus ficaram sem água e energia elétrica no feriado 

 

 foram afetados por conta 
dos trabalhos para restabe-
lecimento da energia elétri-
ca. Bairros das zonas Nor-

te, Sul, Centro-Sul, Oeste e 
Centro-Oeste tiveram osci-
lações no serviço de água,  
informou a nota.



Manaus, Sexta-feira,
17 de junho de 20226 Polícia  

Um baterista identificado 
como Selton Andrade foi 
agredido após se desenten-
der com um cliente, identifi-
cado como João Ricardo, em 
um bar localizado no Centro 
de Manaus, na noite desta 
terça-feira (14).

De acordo com a amiga de 
Selton, Milena Di Castro, ele 
estava trabalhando no tra-
dicional “Bar do Armando”, 

quando João Ricardo pediu 
para tocar a bateria (seu ins-
trumento de trabalho). Po-
rém, ao negar o pedido, João 
Ricardo cuspiu em Selton, 
que reclamou do ocorrido.

Funcionários do local co-
locaram o cliente para fora, 
pois, o mesmo seria proibi-
do de entrar no bar por já ter 
um histórico de inúmeras 
confusões no local, como 

cita em um áudio a dona do 
estabelecimento, Ana Cláu-
dia Soeiro.

Ao sair do local, João Ri-
cardo agrediu o baterista 
com socos até ele ficar 
desacordado. As agres-
sões continuaram segui-
das de chutes até popu-
lares ajudarem Selton. O  
agressor fugiu.

Milena di Castro comuni-

cou à reportagem que Sel-
ton ficou com o rosto muito 
machucado e enviou fotos 
do agressor, mas o AGORA 
não publicou por não ter 
conseguido entrar em con-
tato com ele, para ouvi-lo.

A reportagem entrou em 
contato com o Bar do Ar-
mando, mas uma represen-
tante do local se negou a fa-
lar sobre o assunto.

Baterista agredido por cliente

PF investiga mais envolvidos 
em morte de  Dom e Bruno  

Divulgação

Divulgação

Corpos de Dom e Bruno foram encontrados na quarta-feira (15)

 

 

As investigações da Polí-
cia Federal seguem a todo 
vapor na região do Vale do 
Javari em Atalaia do Norte 
(município distante 1.136 
quilômetros de Manaus) 
para identificar envolvidos 
no desaparecimento e mor-
tes do indigenista Bruno 
Pereira e do jornalista in-
glês Dom Phillips. Restos 
mortais foram encontrados 
enterrados naquela região 
na área das buscas após a 
confissão de Amarildo da 
Costa Oliveira, conhecido 
como “Pelado”. Fontes poli-
ciais afirmam que a Polícia 
Federal agora investiga a 
participação de pelo menos 
cinco suspeitos.

Três desses suspeitos te-
riam envolvimento direto 
na morte de Bruno e Dom 
Phillips, um estaria envol-
vido na ocultação dos res-
tos mortais das vítimas e 
um seria o suposto man-
dante do crime. Em coletiva 
à imprensa, a Polícia Fede-
ral informou que a inves-
tigação ocorre em sigilo, 
mas não descartou novas 
prisões à medida em que 
as investigações avancem.

As provas continuam 

Baterista registrou a agressão 
em Delegacia no Centro 

tes de serem enterrados. A 
motivação do crime ainda 
é desconhecida, mas a po-
lícia apura se há relação 
com a atividade de pesca 
ilegal na região.

Na noite de quarta-feira 
(15), os corpos encontrados 
foram levados até o Porto 
de Atalaia do Norte em sa-
cos pretos e foram levados 
até uma caminhonete para 
serem transportados de he-
licóptero para Tabatinga. De 
Tabatinga, os restos mortais 
seguirão para Brasília, onde 
serão adotados os procedi-
mentos de perícia.

Apenas após identifica-
ção oficial dos restos mor-
tais e das circunstâncias 
em que os dois foram as-
sassinados é que os corpos 
poderão ser entregues às 
famílias para velório e se-
pultamento. Os corpos fo-
ram levados para Brasília, 
onde serão periciados an-
tes de serem liberados para 
seus familiares. 

Buscas
As buscas pelo indigenis-

ta e pelo jornalista inglês 
foram resultado de uma 
força-tarefa entre Polícia 

Federal, Exército Brasileiro, 
Marinha do Brasil, Polícias 
Civil e Militar e Secretaria 
de Segurança Pública do 
Amazonas. São aproxima-
damente 250 servidores 
públicos, de duas aerona-
ves, três drones, 16 embar-
cações e 20 viaturas.

As equipes de busca re-
lataram dificuldades em 
virtude das características 
do local onde a dupla desa-
pareceu. “A área conta com 
vários braços, acessos, fu-
ros e desvios nas margens 
dos rios, sem contar a lon-
ga distância até o municí-
pio de Atalaia do Norte”, diz 
a polícia federal.

Repercussão internacio-
nal

Manifestações em Lon-
dres, no Reino Unido, e em 
Los Angeles, nos Estados 
Unidos, cobraram respos-
tas sobre o desapareci-
mento do jornalista bri-
tânico Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Araújo 
Pereira no Vale do Javari, 
no Amazonas. O caso teve 
repercussão mundial e foi 
manchete dos grandes ta-
bloides mundiais.  

sendo recolhidas naquela 
região e mesmo após o en-
contro dos restos mortais, 
equipes policiais perma-
necem no local recolhen-
do indícios e em busca 
dos rastros deixados pelos 
envolvidos no crime. Até o 
momento duas pessoas 
estão presas, são elas os 

irmãos Amarildo da Cos-
ta Oliveira, réu confesso 
e Oseney da Costa de Oli-
veira, conhecido como  
“Dos Santos”.

Amarildo informou à Po-
lícia Federal que o Bruno e 
Dom Phillips foram mortos 
a tiros. Eles podem ter tido 
os corpos queimados an-
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Um homem, identifi-
cado apenas como Alex, 
foi agredido com uma 
paulada na cabeça, após 
uma discussão com ou-
tro homem, por motivos 
ainda desconhecidos.

O caso ocorreu na ave-
nida João Câmara, núcleo 
16 do bairro Cidade Nova, 
Zona Norte da capital 
amazonense. Depois da 
agressão verbal, os es-
pancamentos continua-
ram na cabeça da vítima. 
O agressor fugiu do local.

Alex foi socorrido e levado 
às pressas para o Hospital e 
Pronto Socorro João Lúcio, 
na Zona Leste de Manaus e 
o estado de saúde da vítima 
não foi divulgado.  

A polícia investiga o caso 
e vai pedir imagens das câ-
meras de segurança para a 
identificação do agressor, 
além de ouvir testemunhas 
sobre a agressão.

Linchamento 
Um homem, de 25 anos, 

foi morto por um grupo 

de pessoas, após ser acu-
sado de cometer roubos 
na noite do dia 23 de abril, 
na avenida 7 de Maio, no 
bairro Santa Etelvina, 
Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do 
Boletim de Ocorrência da 
Delegacia Especializada 
em Homicídios e Seques-
tros (DEHS), o homem foi 
acusado de cometer rou-
bos na região por um grupo 
de pessoas, que iniciaram 
uma série de espancamen-
tos contra o jovem.

Internado após levar pauladas na cabeça 

Homem mata ‘namorado’ em 
hotel no Centro de Manaus

Divulgação

Divulgação

Homem está internado no João Lúcio por conta de agressão física 

Suspeito tentou fugir, mas foi detido pelo proprietário do estabelecimento, assim que descobriu assassinato 

 

 
 

 

 

Suyanne Lima 

Após uma discussão, na 
manhã da quinta-feira (16), 
dentro do quarto de um ho-
tel na rua Lobo D’Almada, 
no bairro Centro, na Zona 
Sul de Manaus, Marcos Fa-
bricio Silva da Rocha, 33 
anos, foi assassinado pelo 
“namorado”, identificado 
como Carlos Henrique Oli-
veira, 20 anos, com um ma-
ta-leão.

De acordo com o proprie-
tário do hotel, que preferiu 
não se identificar, os dois 
estavam juntos “curtindo” 
a noite em um bar naquela 
localidade, quando deram 
entrada no hotel por volta 
das 6h30.

“Dez minutos depois que 
eles entraram no estabele-
cimento, apenas o Carlos 
saiu do quarto e disse que 
já iria embora. Eu estranhei 
o fato do companheiro dele 
não ter vindo junto e levei 
ele até o quarto para ques-

tionar Marcos, foi quando o 
encontramos morto. O sus-
peito confessou ter dado 
um mata-leão durante uma 
briga, pois não queria fazer 
sexo com a vítima”, contou 
o proprietário do hotel.

Carlos foi preso, em fla-
grante, pela Polícia Militar e 
irá responder pelo crime de 
homicídio qualificado. O lo-
cal do crime foi isolado para 
realização de perícia da Po-
lícia Civil.

Após os procedimentos, o 
corpo de Marcos foi removi-
do e encaminhado ao Ins-
tituto Médico Legal (IML), 
onde passou por exame de 
necropsia, antes de ser libe-
rado aos familiares.

O caso será investigado 
pela Delegacia Especiali-
zada em Homicídios e Se-
questros (DEHS). 

Ciúmes 
A Delegacia Especializada 

em Crimes contra a Mulher 
(DECCM) centro-sul cum-

priu mandado de prisão 
preventiva em nome de um 
homem, de 32 anos, por vio-
lência doméstica praticada 
contra sua companheira, de 
27 anos, na quarta-feira (8). 
O homem jogou água quen-
te nas costas da vítima, no 
dia 28 de maio deste ano, 
por volta das 22h, no bairro 
São José Operário, zona les-

te de Manaus.
De acordo com a delega-

da Débora Mafra, titular 
da unidade especializada, 
as equipes policiais toma-
ram conhecimento da ação 
criminosa após a vítima 
procurar a delegacia para 
registrar a ocorrência. Na 
ocasião, ela informou que 
durante uma discussão, 

seu companheiro a insultou 
com palavras de baixo ca-
lão, ameaçou e, em seguida, 
jogou uma panela de água 
quente em suas costas.

O homem responderá por 
violência doméstica. Ele foi 
conduzido à Central de Re-
cebimento e Triagem (CRT), 
onde ficará à disposição do 
Poder Judiciário.
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A seleção brasileira fe-
minina abriu com vitória a 
segunda etapa da Liga das 
Nações. Para festa da torci-
da no ginásio Nilson Nelson, 
em Brasília, o time supe-
rou a Turquia por 3 sets a 1 
(19/25, 25/23, 25/23 e 25/23), 
no ginásio Nilson Nelson, 
em Brasília (DF), na noite 
desta quarta-feira (15).

Gabi, nova capitã da sele-
ção, foi a maior pontuadora 
do Brasil, com 20 pontos (16 
de ataque, 2 bloqueios e 2 de 
saque). Show de eficiência 
também no bloqueio: foram 
17 pontos no fundamento.

Para a segunda etapa da 
Liga das Nações o técnico 
José Roberto Guimarães se-
lecionou as levantadoras 

seleção feminina vence 
a Turquia de virada 

Divulgação

“Meninas” do Brasil comemoram vitória de virada sobre a Turquia  

 

 

 

Líder do grupo A1 da Série 
D do Campeonato Brasileiro, 
o Amazonas Futebol Clube 
volta a campo no domingo 
(19), às 15h, para enfrentar o 
São Raimundo-AM, no está-
dio Ismael Benigno (Colina).

O jogo marca o confronto 
entre os dois representantes 
do Estado na competição, 
que no duelo do turno termi-
nou empatado em 2 a 2.

Para a partida diante do 
vice-líder da chave com 
quatro pontos a menos que 
a Onça-pintada, o volante 

aurinegro Robertinho espe-
ra encontrar dificuldades, já 
que o adversário vem em rí-
timo crescente e de resulta-
dos positivos, além de poder 
contar com o apoio do seu 
torcedor, mas garante que o 
time está pronto.

“A gente sabe do ambiente 
que vai estar propício para o 
time deles, com certeza vai 
ter mais torcedores deles, 
mas estamos acostumados 
com o campo. Treinamos lá, 
sabemos como é jogar um 
clássico e vamos para ga-

Amazonas está preparado para duelo com Tufão
Divulgação

Amazonas FC e São Raimundo vão se enfrentar na Colina 

 

nhar o jogo. Estamos prepa-
rados para fazer um grande 
jogo e que seja um grande 
espetáculo para quem for as-
sistir”, declarou o camisa 8.

O duelo frente ao São Rai-
mundo marca o encontro 
do Amazonas com a única 
equipe que ainda não foi der-
rotada pelo time do técnico 
Rafael Lacerda na Série D. No 
primeiro confronto do turno, 
empate por 2 a 2. O meia Ra-
fael Tavares e o zagueiro Lu-
cão marcaram para a Onça-
-pintada na ocasião.

Macris e Roberta; as opostas 
Rosamaria e Kisy; as cen-
trais Carol, Diana, Lorena 
e Júlia Kudiess; as ponteira 
Gabi, Pri Daroit, Julia Berg-
mann e Ana Cristina; e as 
líberos Natinha e Nyeme. 

Gabi, ponteira e capi-
tã da seleção feminina, 
maior pontuadora contou 
sobre o momento em que 
a seleção vive em quadra 
e também, a movimenta-
ção das oponentes.

“O time da Turquia vem 
em um momento de cres-
cimento, e por isso já tínha-
mos a expectativa de uma 
partida muito difícil, e não 
foi diferente. Elas começa-
ram muito agressivas, pres-
sionando no saque. No pri-
meiro set eu demorei a me 
encontrar no jogo, a marca-
ção delas estava muito for-
te. Mas a partir do segundo 
set nosso passe ficou mais 
consistente, nosso saque 

mais agressivo. A torcida 
em Brasília também nos 
deu todo o suporte, apoian-
do o tempo todo. Acredita-
mos o tempo todo, não tinha 
bola perdida. Jogamos com 
inteligência, e é isso que 
precisamos, ir trabalhando 
no dia a dia para melhorar o 
nosso jogo”, apontou.

O técnico da seleção fe-
minina, José Roberto Gui-
marães aponta que o jogo 
começou difícil, mas foi 
ajustado com a experiência 
e dedicação das jogadoras.

 “O time começou um 
pouco nervoso no jogo. Mas 
fomos nos ajustando, e a 
partir do momento que con-
seguimos organizar nosso 
sistema de bloqueio e defe-
sa, começamos a melhorar. 
Depois nosso passe ficou 
mais consistente, e nos-
so saque mais agressivo, e 
com isso revertemos mo-
mentos difíceis do jogo. Mas 

esse equilíbrio era esperado. 
Foi um bom teste, a Turquia 
é um time muito forte, mas 
ainda temos o que evoluir”. 

As brasileiras voltam 
à quadra nesta quinta-
-feira (16), às 21h, contra  
a Holanda.

A Liga das Nações reú-
ne as 16 melhores seleções 
de voleibol do planeta. Em 
2022, a competição será re-
alizada em duas fases. A 
primeira tem três etapas. 
Em cada uma, os times são 
divididos em dois grupos e 
cada um joga quatro vezes.

Os grupos e os confrontos 
de cada semana são defini-
dos por sorteio. Os oito me-
lhores desta fase avançam 
para a fase final, que acon-
tece de 13 a 17 de julho, em 
Ancara (Turquia).  A etapa 
de Brasília da Liga das Na-
ções feminina foi realizada 
pela CBV em parceria com o 
governo do Distrito Federal.  
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Acabou a sequência invicta 
de 15 jogos do São Paulo. Nes-
ta quinta-feira, o Tricolor visi-
tou o Botafogo no estádio Nil-
ton Santos, o Engenhão, no 
Rio de Janeiro, pela 12ª roda-
da do Campeonato Brasileiro, 
e saiu de campo derrotado 
por 1 a 0, graças ao bonito gol 
de Kayque.

Com sete vitórias e oito 
empates nos últimos 15 
compromissos, o São Pau-
lo entrou em campo nesta 
quinta-feira determinado a 
manter sua invencibilidade 
na temporada e colar no Co-
rinthians, vice-líder e que tro-
peçou contra o Athletico-PR. 
Mas, o que se viu ao longo 
dos 90 minutos foi mais um 
desempenho bem aquém 
das expectativas.

O Botafogo, por sua vez, 
deixou a zona de rebaixa-
mento e acabou com uma 
sequência de cinco jogos 
sem vencer na atual tem-
porada. O time comando 
pelo português Luís Castro 
vinha de um empate e qua-
tro derrotas seguidas, mas, 

enfim, reagiu.
O São Paulo volta a entrar 

em campo na próxima se-
gunda-feira, quando recebe 
o líder Palmeiras, no Mo-
rumbi. Já o Botafogo encara 
o Internacional, domingo, 
no Beira-Rio.

O jogo
O Botafogo começou o jogo 

ligado e por pouco não abriu 
o placar logo aos dois minu-
tos, quando Saravia recebeu 
bom passe pela direita, inva-

diu a área e bateu forte, mas 
mandou para fora. Pouco 
depois, outra grande chance 
para os donos da casa. Eri-
son recebeu praticamente 
na marca do pênalti e bateu 
firme, mas Léo chegou na 
hora “h” para travar o chute 
que tinha endereço certo.

A única boa oportunidade 
do São Paulo aconteceu aos 
16 minutos. Patrick fez o cor-
ta-luz, e a bola sobrou para 
Welington na esquerda. O la-
teral invadiu a área e soltou 

Botafogo desbanca o São 
Paulo e ‘respira’ na Série A

Divulgação

Após levar pressão da torcida, Botafogo volta a vencer no Brasileiro

o pé, mas Gatito Fernández 
fez a defesa, jogando para 
escanteio. Em um dos lances 
seguintes, Saravia empurrou 
Calleri pelas costas, dentro 
da área, fora da disputa de 
bola, mas o VAR não entrou 
em ação.

A partir de então, São Pau-
lo e Botafogo continuaram 
travando um duelo bastante 
disputado, mas sem conse-
guir levar perigo à meta ad-
versária. Com muito mais 
faltas que chances de gol, as 
duas equipes foram para o 
intervalo tendo de se confor-
mar com o empate em 0 a 0 
no Engenhão.

Segundo tempo
Nada mudou no segundo 

tempo. O Botafogo seguiu 
sendo mais agudo, enquan-
to o São Paulo se segurava 
como podia, até que, aos 15 
minutos, os donos da casa, 
enfim, abriram o placar. Em 
jogada de contra-ataque do 
Fogão, a defesa tricolor ten-
tou afastar o perigo, e a bola 
sobrou para Kayque, que 

driblou Nestor na entrada 
da área e bateu colocado 
para marcar um bonito gol 
no Engenhão.

Precisando fazer o São 
Paulo reagir, Rogério Ceni 
promoveu três mudanças 
na equipe: Rigoni, Igor Viní-
cius e Reinaldo entraram nas 
vagas de Luciano, Rafinha e 
Welington. Mas, foi o Botafo-
go quem quase foi às redes 
novamente. Kayque fez ou-
tra boa jogada e cruzou para 
Vinícius Lopes, que se anteci-
pou à marcação e cabeceou, 
mas mandou para fora.

A primeira ótima chance 
do São Paulo no segundo 
tempo aconteceu apenas 
aos 33 minutos. Calleri ficou 
com a bola após erro da de-
fesa, foi conduzindo e bateu 
da entrada da área, cruzado, 
tirando tinta da trave. E foi 
só. Na reta final o Tricolor até 
tentou pressionar o Botafo-
go a todo custo, mas, pouco 
inspirado, o time de Rogério 
Ceni acabou tendo de se con-
formar com a derrota no Rio 
de Janeiro.

Daniel Alves foi ofe-
recido para o Mallorca, 
segundo a imprensa es-
panhola. O atleta se des-
pediu do Barcelona após 
ter atuado em 17 partidas 
com a camisa blaugrana 
em 2022.

O veterano de 39 anos 
iniciou sua carreira na 
Espanha jogando pelo 
Sevilla, mas se destacou 

no Barcelona. Agora, ele 
mira a disputa da Copa 
do Mundo do Qatar e, 
para isso, precisa arran-
jar um novo clube.

O Mallorca tem dois 
laterais-direitos em seu 
elenco: Pablo Maffeo e 
Gio González. No entan-
to, o clube não tem cer-
teza se ambos os jogado-
res irão iniciar a próxima 

temporada ou se serão 
negociados.

Maffeo vem sendo es-
peculado como possível 
reforço do Atlético de 
Madrid. Por outro lado, 
Daniel Alves, que jogou 
em diversas partidas da 
La Liga sob comando de 
Xavi, pode agregar com 
sua qualidade e experi-
ência ao Mallorca.

Dani Alves é oferecido a 
time pequeno da Espanha

Divulgação

Craque do Barcelona não teve contrato renovado pelo time espanhol
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Após sucessivos reajus-
tes de preços, o peso dos 
combustíveis para veí-
culos no índice oficial de 
inflação do Brasil rompeu 
a faixa dos 8% em maio, 
apontam dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística).

No mês passado, o item 
passou a responder por 
8,13% do IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo). Em abril, o 
percentual era de 7,96%.

O aumento sinaliza que 
os combustíveis vêm im-
pactando mais as despe-
sas dos brasileiros nos úl-
timos meses.

Há dois anos, em maio 
de 2020, fase inicial da 
pandemia, o peso era 
consideravelmente mais 
baixo, de 5,41%. Em igual 
intervalo de 2021, a fatia 
estava em 6,84%.

Gasolina se aproxima de 7%
No IPCA, o item dos 

combustíveis para veícu-
los é formado por quatro 
subitens: gasolina, etanol, 
óleo diesel e gás veicular.

O maior peso individual, 

Peso dos combustíveis 
na inflação ultrapassa 8%

Divulgação

Aumento sinaliza que os combustíveis vêm impactando mais as despesas dos brasileiros 

com folga, é o da gasolina, 
já que atinge diretamente 
o bolso dos motoristas.

Em maio deste ano, o 
subitem respondeu por 
6,81% do IPCA. Há dois 
anos, em igual período de 
2020, o percentual da ga-
solina era bem inferior, de 
4,59%. A fatia estava em 
5,82% no quinto mês do 
ano passado.

A gasolina também é o 
subitem com maior peso 
individual entre todos os 
377 que compõem o IPCA.

O etanol, por sua vez, 
respondeu por 0,95% do 
IPCA em maio de 2022. 
Já a fatia do diesel foi de 
0,29%, e a do gás veicular, 
de 0,08%.

O diesel costuma cau-
sar impactos indiretos 
sobre os consumidores 
finais de bens e serviços, 
porque é usado no trans-
porte de mercadorias  
e passageiros.

Ou seja, quando sobe, 
acaba pressionando os 
custos dos fretes de pro-
dutos diversos, como os 
alimentos, e as passagens 
de ônibus.

Carestia é dor de cabeça 
para governo

O avanço dos combus-
tíveis reflete a escalada 
do petróleo no mercado 
internacional, que ga-
nhou força após o início 
da Guerra da Ucrânia, e a 
pressão cambial.

Os dois fatores são le-
vados em consideração 
pela Petrobras na hora de 
definir os preços nas refi-
narias. Quando os valores 
avançam nas instalações 
da estatal, a tendência é 
de repasses ao longo da 
cadeia produtiva, até as 
bombas dos postos.

Com a proximidade das 
eleições, a escalada da in-
flação virou dor de cabeça 
para o presidente Jair Bol-
sonaro (PL).

A carestia de produtos 
como os combustíveis 
é vista por membros da 
campanha de Bolsonaro 
como principal obstáculo  
para reeleição.

Na quinta-feira (16), o 
presidente do conselho de 
administração da Petro-
bras, Marcio Weber, con-
vocou o colegiado para 

uma reunião extraordiná-
ria para discutir os preços 
dos combustíveis.

O encontro vem em 
um horizonte no qual 
os valores da gasolina e, 
principalmente, do die-
sel estão bem abaixo das  
cotações internacionais.

Assim, há expectativa de 
novos reajustes por parte 
da Petrobras. No entanto, a 
estatal é pressionada para 
segurar aumentos enquan-
to o governo federal tenta 
aprovar um pacote de me-
didas para baixar os preços 
às vésperas das eleições.

Propostas em debate
Na quarta-feira (15), o 

Congresso concluiu a vo-
tação de projeto de lei que 
estabelece um teto para 
alíquotas do ICMS sobre 
os combustíveis.

Na próxima semana, os 
parlamentares devem de-
bater a chamada PEC dos 
Combustíveis. A proposta 
autoriza o governo a zerar 
tributos federais sobre a 
gasolina e compensar es-
tados que decidam redu-
zir o ICMS sobre o diesel e 
o gás de cozinha.

Analistas temem os im-
pactos das medidas sobre 
as contas públicas. Já parte 
dos caminhoneiros, cate-
goria contrária à política de 
preços da Petrobras, consi-
dera insuficiente a postura 
do governo para lidar com 
a inflação. Parte das enti-
dades que representam os 
motoristas vem fazendo 
ameaças de greve diante 
dos preços elevados.

Na visão da Petrobras, 
valores dos combustíveis 
desalinhados com o mer-
cado internacional podem 
causar desabastecimento 
no Brasil.

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) anunciou, na 
quinta-feira (16), redução 
de impostos de importa-
ção para videogames e 
acessórios de consoles. A 
medida entra em vigor a 
partir de primeiro de ju-
lho deste ano, de acordo 
com o presidente.

Em importações de 
partes e acessórios dos 
consoles e das máquinas 
de videogame, a alíquota 
passará de 16% para 12%, 
enquanto para videoga-
mes com telas incorpo-
radas (portáteis ou não), 
a alíquota, atualmente de 
16%, será zerada.

Bolsonaro destacou 
que, em agosto de 2021, 
esses produtos também 
tiveram a alíquota do IPI 
reduzida. “Hoje, o gover-
no federal anuncia nova 
redução dos impostos de 
importação, desta vez, 
em mais uma nova ro-
dada diante videogames, 
consoles, e seus acessó-
rios”, declarou

Em nota, o Ministério 
da Economia disse que 
“irá se manifestar quan-
do estiverem encerra-
dos os trâmites formais 
relacionados à reunião 
do Comitê-Executivo de 
Gestão da Camex”.

Corte do 
IPI de 
videogames

DIvULGAçãO

Medida entra em vigor a partir 
de primeiro de julho 
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Mais de 35 mil denúncias 
de violações de direitos hu-
manos contra pessoas ido-
sas foram registradas no 
Brasil, de 1º de janeiro a 2 de 
junho, pelo Disque Direitos 
Humanos (Disque 100).

Em mais de 87% das de-
núncias (30.722), as vio-
lações ocorreram na casa 
onde o idoso mora. Segun-
do o ouvidor nacional de 
Direitos Humanos, Nabih 
Chraim, entre os agresso-
res, os principais respon-
sáveis pela violação são 
os próprios filhos, sus-
peitos em mais de 16 mil 
registros. Na sequência 
estão vizinhos (2,4 mil) e 
netos (1,8 mil).

Na maior parte dos regis-
tros (5,9 mil), a vítima tem 
entre 70 e 74 anos. Foram 

Brasil registra 35 mil denúncias 
de violência contra idosos

ONU critica violência e cobra reforço da Funai

Divulgação
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87% das denúncias de violações ocorreram na casa onde o idoso mora

Esta é a terceira crítica ou cobrança direta ao governo de Jair Bolsonaro

Num comunicado duro 
diante das mortes do jorna-
lista Dom Phillips e do ati-
vista dos direitos indígenas 
Bruno Pereira, a ONU cobra 
das autoridades brasileiras 
a realização de investiga-
ções imparciais sobre o 
crime, critica a violência e 
pede um reforço da Funai 
e do Ibama como forma de 
lutar contra as invasões de 
terras indígenas.

Essa é a terceira crítica 
ou cobrança direta ao go-
verno de Jair Bolsonaro 
(PL) por parte da ONU em 
menos de uma semana, 
algo raramente visto.

“Entristece-nos profun-
damente a informação so-
bre o assassinato de Dom 
Philipps e Bruno Araújo 

Pereira”, disse o Alto Co-
missariado da ONU para 
Direitos Humanos, por 
meio de sua porta-voz, Ra-
vina Shamdasan.

“Este brutal ato de violên-
cia é terrível e apelamos 
às autoridades do Estado 
para que assegurem que 
as investigações sejam 
imparciais, transparentes 
e minuciosas, e que seja 
concedida reparação às fa-
mílias das vítimas”, cobra a 
agência liderada pela chile-
na Michelle Bachelet.

Para a ONU, porém, o 
problema não se limita 
aos dois homens. “Os ata-
ques e ameaças contra os 
defensores dos direitos 
humanos ambientais e os 
povos indígenas, incluin-

do os que se encontram 
em isolamento voluntário, 
continuam a ser persis-
tentes”, alerta.

“Exortamos as autorida-
des brasileiras a aumen-
tar os seus esforços para 
proteger os defensores dos 
direitos humanos e os po-
vos indígenas de todas as 
formas de violência e dis-
criminação, tanto por ato-
res estatais como não es-
tatais, e a tomar medidas 
para prevenir e proteger 
os territórios indígenas de 
incursões de atores ile-
gais, incluindo o reforço 
dos organismos governa-
mentais responsáveis pela 
proteção dos povos indíge-
nas e do ambiente (Funai e 
Ibama)”, completa.

11País e Mundo

registrados ainda 5,8 mil 
denúncias relacionadas a 
idosos de 60 a 64 anos e 5,4 
mil registros de violações 
de pessoas de 65 a 69 anos.

O secretário Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa 

(SNDPI), Antônio Costa, in-
formou que os maus-tratos 
a idosos figuram em tercei-
ro na lista de maiores regis-
tros de violações do Disque 
100. “O idoso precisa ser cui-
dado e protegido para viver 

com dignidade”, contou.

Denúncias
Quem quiser denunciar 

casos de violações de di-
reitos humanos pode fazer 
anonimamente pelo Disque 
100, que recebe ligações 
diariamente durante 24h, 
incluindo os fins de sema-
na e feriados.

“As denúncias podem ser 
feitas de todo o Brasil por 
meio de discagem direta e 
gratuita para o número 100, 
pelo WhatsApp (61-99656-
5008), ou pelo aplicativo Di-
reitos Humanos Brasil, no 
qual o cidadão com defici-
ência encontra recursos de 
acessibilidade para denun-
ciar”, informou o Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos.

Campanha
Todos os anos ao redor 

do mundo é realizada a 
campanha Junho Violeta. 
O mês foi escolhido para 
marcar o Dia Mundial de 
Conscientização da Vio-
lência Contra a Pessoa 
Idosa, criado em 2006 
pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) e pela 
Rede Internacional de 
Prevenção à Violência à 
Pessoa Idosa.

O período 2020-2030 
foi escolhido pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) como a década do 
envelhecimento saudável, 
para reforçar o debate so-
bre o assunto e o combate 
a agressões e tratamentos 
abusivos dentro e fora do 
ambiente familiar.

A cobrança da ONU se 
contrasta com a narrati-
va que o governo brasi-
leiro adotou no Conselho 
de Direitos Humanos das 
Nações Unidas, nesta se-
mana. Na ocasião, o em-

baixador Tovar Nunes ga-
rantiu que as autoridades 
combatem as ações ilegais 
em reservas indígenas e 
que ambientalistas e jorna-
listas foram incluídos em 
programa de proteção.



12 Cultura  Manaus, Sexta-feira,
17 de junho de 2022

 

 

O Grupo Jurubebas de Te-
atro atravessou o rio e atra-
cou a rabeta no complexo de 
comunidades do Tupé, zona 
rural de Manaus, para cons-
truir o projeto “Fome de Quê”, 
que levou oficinas teatrais e 
colheu histórias dos morado-
res mais antigos da comuni-
dade localizada na margem 
esquerda do rio Negro.

A vivência deu origem ao 
texto do espetáculo “Tucu-
mã & Buriti – As brocadas 
do Tarumã”, do dramaturgo 
sergipano Euler Lopes, que 
estreia nos dias 17, 18 e 19 de 
junho, com apresentações 
sempre às 10h, na comuni-
dade de Julião, situada na 
Reserva de Desenvolvimen-
to Sustentável do Tupé. A 
entrada é gratuita.

Na obra, duas irmãs que 
nasceram grudadas pelo 
umbigo, crias da comuni-
dade ribeirinha de Julião, 
tem seus desejos de matar a 
fome: uma delas quer ficar, 
outra delas quer partir. Nis-

Divulgação

Grupo apresenta o espetáculo “Tucumã & Buriti – As brocadas do Tarumã”

A pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) 
castigou severamente o 
Amazonas e o mundo nos 
últimos três anos. Entre-
tanto, com a redução no 
número de casos confir-
mados e mortes pela do-
ença, acendeu a chama da 
esperança na população 
amazonense para o futuro.

É com esse pensamento 
que a escritora parintinen-
se Renney Corrêa Filgueira 
Siqueira está produzindo 
um livro, intitulado “Es-
perança! Relatos e sonhos 
pós-pandemia”, desenvol-

vido com os estudantes do 
6° ano da Escola Municipal 
São Francisco de Assis.

Segundo a escritora, o 
livro surgiu como uma 
proposta de amenizar os 
impactos causados pela 
pandemia da Covid-19 no 
Amazonas, principalmente 
no município de Parintins. 
A proposta desse projeto é 
levar cultura, arte e conhe-
cimento aos estudantes, 
ele é também um instru-
mento de escuta de relatos.

“Desejamos é estimular 
o conhecimento de histó-
rias, bem como a arte, a 

cultura e o entretenimen-
to no seio familiar, através 
da contação de histórias 
de forma, que este projeto 
reúna as famílias, e tra-
ga momentos de alegria e 
que diminua os impactos 
emocionais e psicológicos 
causados pela pandemia. 
O livro vai trazer, relatos 
vividos por famílias que 
sofreram perdas causados 
pela pandemia”, afirmou.

O livro foi lançado na ter-
ça-feira (14), no Centro do 
Idoso Pastor Lessa, locali-
zado na rua Vinte e Quatro 
de Janeiro, bairro Itaúna I, 

Escritora de Parintins produz livro pós-pandemia 

Livro foi lançado no Centro do 
Idoso Pastor Lessa

 

‘Jurubebas’ estreia espetáculo na 
Reserva Sustentável do Tupé

ética e concluir que a nossa 
fome é a fome de todos que 
desejam um mundo mais 
justo e de oportunidades 
iguais para todos”, declara 
Felipe Maya Jatobá.

Os figurinos trazem relei-
turas em colorações simbó-
licas, relembrando objetos 
como as asas de um pássa-

so, o rio Tarumã vira palco 
para a história das meninas 
Tucumã e Buriti, e suscitam 
o questionamento: até onde 
sua fome pode te levar?

A proposta de intercâm-
bio e formação foi realizada 
com a vinda do dramaturgo 
para a comunidade, trans-
formando elementos da 
vida cotidiana amazônida 
em cenas escritas ao calor 
do sol manauara.

O projeto contemplado 
pelo prêmio Amazonas 
Criativo do Governo do Esta-
do do Amazonas, através da 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, proporcio-
nou o encontro de diversas 
personalidades da nova ge-
ração da cena teatral ama-
zonense, dando origem ao 
espetáculo “Tucumã & Buri-
ti”, com direção assinada por 
Jean Palladino e produção 
de Felipe Maya Jatobá.

Personagens e proposta
Tucumã é interpretada 

pelo ator Nícolas Queiroz, 
que traz uma personagem 
com raízes regionais e que 
não tem o desejo de sair da 
comunidade. Já Buriti, in-
terpretada pela atriz Emily 
Danali, tem o desejo de ser 
tornar uma estrela com as 
vendas de doces feitos da 
fruta que seu nome car-
rega. As duas cunhantãs 
dialogam sobre seus dese-
jos distantes, mas ligados 
pelo umbigo.

“A proposta do diretor é 
trazer, para a rua, os ele-
mentos cíclicos da natureza 
e sua relação intrínseca aos 
acontecimentos narrados 
na peça. Trata-se de uma 
obra de origem popular, que 
bebe das referências da co-
munidade para mostrar o 
imaginário da própria co-
munidade. Aqui a ‘fome’ é 
tratada como um desejo de 
vida: coincidentemente, nos-
so país voltou ao mapa da 
fome no mundo, o que nos 
permite olhar de forma po-
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ro e a casca de uma tarta-
ruga: tudo é reaproveitado 
e ressignificado para dar 
sentido ao teor econômi-
co aplicado no discurso da 
cena. O som de beiradão faz 
parte da pesquisa musical 
realizada pelo diretor Jean 
Palladino, que compõe a so-
noplastia do espetáculo.

a partir das 17h, com tarde 
de autógrafos com a escri-
tora Renney Corrêa Figuei-
ra Siqueira, apresentação 
do coral Esperança e re-
citais feitos com alunos e 
professores da escola onde 
o projeto é desenvolvido 
na Ilha Tupinambarana.

O projeto foi contemplado 
no edital “Prêmio Amazo-
nas Criativo”, por meio da 
Lei Aldir Blanc, com apoio 
da Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do 
Amazonas (SEC) e da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação (Semed) de Parintins.
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 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

CRUZADINHA 

Resposta 
do anterior 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volta após uma declaração 
homofóbica no podcast da 
atriz Karina Bacchi. Duran-
te o papo, a cantora gospel 
afirmou que não iria ao 
casamento de um amigo 
gay. Segundo ela, o rapaz 
a convidou e a resposta foi: 
“Quando você se casar com 
uma mulher linda, cheia do 
poder de Deus, eu vou”.

À vontade para falar o 
que pensa ao lado de Kari-
na, que também se tornou 
cantora gospel, Bruna con-
tinuou narrando a conversa 
que teve com o amigo. Ela 
disse que o dia que aceitas-
se cantar no casamento de 
dois homens, teria que pa-
rar de cantar sobre Jesus.

“Aos meus queridos ou-
vintes homossexuais, o 
que Deus tem para a sua 
vida é libertação. O que 
Deus tem para a sua vida é 
o que ele sonhou para você. 
Receba todo o meu amor, o 
meu respeito, porque Jesus 
não sonhou isso para você. 
Lá no julgamento, quando 
Jesus voltar, se ele estiver, 

Cantora gospel Bruna Karla é 
criticada após fala homofóbica

Divulgação

Cantora afirmou que não iria ao casamento de um amigo gay

14 TV e Novelas 

Receitas

ingredienteS
2 xícaras de farinha de 

trigo
2 xícaras de açúcar
1 colher de sopa de fer-

mento em pó
1 colher de sopa de ca-

nela em pó
1 pitada de sal
3 ovos
3 maçãs grandes
1 xícara de óleo vege-

tal

ele vai falar ‘poxa, a Bru-
na andou comigo, ela sabia 
que eu estava errado, que o 
caminho que eu estava es-
colhendo era de morte eter-
na’. Eu chego a ficar emo-
cionada porque se a gente 
abrir a nossa boca para di-
zer que você não vai para o 
céu. Gente, é morte eterna, 
inferno! Já imaginou viver 
uma condenação eterna? É 
para sempre que você vai 
viver aquilo. Acabou. É ter-
rível. Aquele lugar é horro-
roso”, disparou.

Nas redes sociais, Bruna 
Karla foi duramente critica-
da. Internautas chegaram 
a pedir uma punição. Vale 
lembrar que homofobia é 
crime no Brasil desde 2019 
e discursos como o da can-
tora gospel alimentam uma 
violência que só aumenta. 
De acordo com dados do 
Anuário do Fórum Brasilei-
ro de Segurança Pública, di-
vulgado em 2021, o número 
de ocorrências contra pes-
soas LGBQIA+ cresceram 
20% em relação a 2020.

Gil do Vigor comentou 

Bolo de maçã de liquidificador 
Modo de preparo
Unte e polvilhe com farinha um tabuleiro mé-

dio (23×35), ou uma fôrma de buraco no meio. 
Em uma tigela grande, peneirar a farinha e o 
açúcar. Juntar os demais ingredientes secos. 
Reservar. Descascar as maçãs, reservando as 
cascas. Picar em cubinhos. Bater no liquidifica-
dor os ovos, o óleo e as cascas da maçã. Juntar 
essa mistura na tigela com os ingredientes se-
cos e misturar delicadamente. Junte as maçãs 
picadas, misture e despeje na assadeira. Asse 
por cerca de 40 a 50 minutos em forno médio. 
Depois de pronto polvilhar açúcar e canela.

a fala no Twitter: “De fato, 
quando Jesus aparecer al-
guém irá se envergonhar e 
não é seu amigo gay, mas 
sim você por sua atitude 
preconceituosa! João 14 fala 
que Deus nos chama de 
amigos e a palavra amigo 
é forte demais para ser sus-
tentada com base no pre-
conceito e falta de amor ao 
próximo”, disse.

O cantor Silva comentou 
“péssima” no vídeo que cir-
cula nas redes sociais. Va-
lesca Popozuda também 
se pronunciou sobre a fala 
da cantora: “Quando Jesus 
encontrar o amigo dela a 
primeira coisa que ele vai 
falar é: para que você ia es-
tragar seu momento con-
vidando ela?”.

Bruna Karla não se pro-
nunciou após o trecho vira-
lizar. Nas redes sociais, os 
comentários em suas publi-
cações estão trancados.

O podcast com a parti-
cipação de Bruna Karla 
foi gravado em dezembro 
de 2021, mas viralizou na 
quarta-feira (15), após Kari-

na anunciar que também 
investirá no gospel. Em 
maio, ela cumpriu uma 
tradição do cristianismo e 
se batizou nas águas. Atu-
almente, além de produzir 
um podcast, a influencia-
dora investe na criação de 
conteúdo religioso para as 
redes sociais.

Karina se separou há um 

mês de Amaury Nunes, 
com quem se relacionou 
durante quatro anos. De 
início, o fanatismo religio-
so da apresentadora foi 
apontado como o princi-
pal motivo do rompimento, 
uma vez que o ex-jogador 
de futebol não teria se 
adaptado ao novo estilo de 
vida da mulher. 
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Giih Spungen é uma modelo 
que mora no Paraná. Ela fez 
seu primeiro ensaio com nu-

dez para o Suicide Girls 
com 22 anos, foi onde 
encontrou um meca-

nismo para melho-
rar a sua auto-

estima. Agora, 
a gata produz 

conteúdo na 
plataforma 
de conteúdo 
adulta, On-
lyfans, e ar-

recada men-
samente uma 

boa quantia.

Giih Spungen
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 Luana Lima 

O corpo de uma mulher, 
até o momento não iden-
tificada, foi encontrado no 
início da tarde desta quin-
ta-feira (16) no ramal do 
Água Preta, quilômetro 32 
da rodovia AM-010, região 
metropolitana de Manaus.

Conforme as informa-
ções repassadas pelos 
policiais militares da 26ª 
Companhia Interativa Co-
munitária (Cicom), a equi-
pe policial foi acionada, 
por volta de 13h30, por 
populares que passavam 
pelo local, e encontraram 
o corpo da mulher todo 
ensanguentado.

Ao chegar ao endereço 
mencionado, os policiais 
constataram o fato e iden-
tificaram que a mulher 
foi atingida com tiros na 
cabeça. Porém, apenas a 
perícia poderá confirmar 
a causa da morte.

Além disso, a equipe po-
licial acionou os órgãos 
competentes para iniciar 
as investigações. Devido as 
características da morte, a 
polícia acredita que a mu-
lher foi vítima de execução.

O Instituto Médico Le-
gal (IML) foi acionado 
para realizar a remoção 
do corpo da vítima. O 

caso deverá ser investi-
gado pela Delegacia Es-
pecializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS).

Mulher assassinada 
a tiros em ramal 
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Corpo de mulher foi encontrado em ramal no quilômetro 32 da AM-010

 

 

 

 O corpo de um homem, 
identificado como Márcio 
de Almeida da Silva, de 44 
anos, foi encontrado na ma-
nhã da quinta-feira (16) por 
funcionários de uma escola 
particular, na avenida Tor-
quato Tapajós, na Zona Oes-
te de Manaus.

De acordo com informa-
ções preliminares repas-
sadas à polícia, quando os 
trabalhadores da escola 
chegaram ao serviço, en-
contraram o corpo jogado 
no chão, mas eles acredi-
tavam que se tratava de 
um morador de rua dor-
mindo no local. Horas de-
pois, já pela tarde, eles per-
ceberam que o corpo não 
havia se mexido e aciona-

ram a polícia.
Ao chegar ao local, os po-

liciais militares da 17ª Com-
panhia Interativa Comuni-
tária (Cicom) solicitaram o 
resgate do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), que ao chegar na 
ocorrência apenas consta-
tou a morte de Márcio.

Conforme as informa-
ções, a vítima estava com 
marcas de agressões pelo 
corpo. A polícia acionou os 
órgãos competentes para 
elucidar o caso. Câmeras de 
segurança dos estabeleci-
mentos do local podem aju-
dar nas investigações.

O Instituto Médico Legal 
(IML) realizou a remoção do 
corpo do homem. 

Corpo encontrado por 
funcionários de escola

Funcionários de uma escola particular encontraram o corpo do homem

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

07 09 21 29 34 36

05 06 17 23 31 44

01          02         03      

04        05         08          09          11           13           15            16          18          19         23           25

Concurso n. 2548 - 15/06/2022

08         09             10            13             15

25          29            35             51            56 

59        68            69             74           80

87        89             91           96             98

Lotomania 2326 - 15/06/2022

Concurso n. 2491 - 15/06/2022

22        29         38         43          48          53

09 53 54 65 70 71 72

Concurso n. 5880 - 15/06/2022

Concurso n. 1796 - 14/06/2022

46           56          65           69           76


