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Gabriela Brasil

O senado instalou, na se-
gunda-feira (20), a comis-
são externa para investigar 
os crimes relacionados às 
mortes do indigenista Bru-
no Pereira, e do jornalista 
britânico Dom Phillips, que 
desapareceram desde o 
dia 5 de junho. O colegiado 
também vai apurar o au-
mento de crimes na região 
norte do país.

A comissão terá durabi-
lidade de 60 dias, e terá o 
senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) como o 
presidente. Também con-
tará com o senador Nelsi-
nho Trad (PSD-MS) como 
relator, nomeado por Ran-
dolfe. Já o senador Fabiano 
Contarato (PT) assumirá a 
vice-presidência.

Ainda foram aprovados o 
plano de trabalho e reque-
rimentos, como a convoca-
ção do ministro Anderson 
Torres para dar explicações 
a respeito da criminalidade 
na Amazônia.

Conforme o cientista 

político Carlos Santiago, 
a comissão é importante, 
pois haverá investigações 
e visitas em localidades do 
Vale do Javari, no interior 
do Amazonas, com intuito 
de criar documentos que 
darão abertura para no-
-vas normas.

“Se for o caso, produzir 
informações novas para 
que sejam encaminhadas à 
polícia federal ou ao Minis-
tério Público Federal para 
a tomada de providências 
e para produzir propostas 
legislativas, e leis na área 
sobre a questão ambiental, 
e sobre a questão indígena. 
Além de cobrar do poder 
executivo medidas que re-
solvam os problemas am-
bientais, sociais e econômi-
cas da região”, explicou.

Segundo Carlos, a comis-
são tem uma outra camada 
de importância, pois é uma 
expressão representativa 
da sociedade, que terá seus 
questionamentos interpe-
lados pelos parlamentares 
que compõem o colegiado.

“Também é importante 

Comissão do senado pode viabilizar Leis 
na Amazônia, diz cientista político

Divulgação

Comissão é importante pois haverá investigações e visitas em localidades do Vale do Javari, explica especialista
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Os problemas com a fal-

ta de água que vem pre-
judicando moradores de 
Manaus. Nessa semana, 
os moradores do bairro Re-
denção ficaram sem água. 
A falta de água aconteceu 
na rua Cravina dos Poetas 
(antiga rua Goiânia), Zona 
Oeste de Manaus. De acordo 
com moradores, o problema 
da falta de água é rotineiro 
e chega a faltar o dia inteiro.

A reforma que a Feira 
Municipal da Japiinlândia, 
na rua Portugal, na Zona 
Sul de Manaus, receberá 
após a assinatura da ordem 
de serviço para início da 
obra entre o governador do 
Amazonas, Wilson Lima, e 
o prefeito de Manaus, David 
Almeida. Os serviços con-
templam a execução dos 
seguintes serviços: reforma 
geral na cobertura, nas ins-
talações elétricas e pintura 
interna e externa.

Querido pela popula-
ção amazonense, Sabá 
Reis é ovacionado em 
uma sessão emocionan-
te de homenagem e re-
cebeu a Medalha do Mé-
rito Ruy Araújo, maior 
comenda concedida pelo 
Legislativo Estadual, 
que ocorreu na segunda-
-feira (20) na Assembleia 
Legislativa do Amazo-
nas (Aleam). A comenda, 
aprovada por unanimi-
dade pela Casa, recebeu 
a presença de grandes 
autoridades do Amazo-
nas como o prefeito de 
Manaus, David Almeida, 
representes do governo 
do Amazonas, Tribunal 
de Justiça, Tribunal de 
Contas do Amazonas, 
Defensoria Pública, da 
Ordem dos Advogados 
do Amazonas e até do 
senador Omar Aziz. 

porque vai cobrar do Gover-
no Federal medidas para 
resolver conflitos nessa 
região, como conflitos eco-
lógicos, os conflitos sociais, 
as dificuldades econômi-
cas para a região. Essa co-
missão especial visa tam-
bém dar uma resposta à 
sociedade que sempre vê 
o Congresso Nacional dis-
tante da vida e do sofri-
mento da sociedade brasi-
leira”, destacou.

Para o senador Plínio Va-
lério (PMDB-AM), a comis-
são pode colaborar para 
pressionar as investiga-
ções. Ao mesmo tempo, 
também afirma que para 
diminuir o número de con-
flitos, é necessário o poder 
público implementar políti-
cas públicas na região.

“O que pode diminuir esse 
conflito é o Poder Público 
com suas políticas públicas 
chegar até ali”, afirmou.

Em conjunto com a co-
missão externa, também 
vai atuar a Comissão dos 
Direitos Humanos do se-
nado (CDH). 

Comissão Externa da Câ-
mara dos Deputados

Ainda na segunda-feira 
(20), foi realizada a primeira 
reunião da Comissão Exter-
na da Câmera dos Deputa-
dos, com o objetivo de inves-
tigar os crimes que rondam 
a morte do jornalista Dom 
Phillips e o indigenista Bru-
no Pereira.

Entre as deliberações que 
aconteceram durante a reu-
nião, os deputados debate-
ram soluções e respostas 
para os problemas na Ama-
zônia, assim como o alinha-
mento com as ações da co-
missão externa do senado.

A comissão, composta 
por 15 parlamentares, pre-
tende trazer soluções e 
fiscalizar o assassinato de 
Bruno e Dom Phillips no 
Vale do Javari. Para o depu-
tado e um dos coordenado-
res da comissão, Zé Ricardo 
(PT-AM), a Comissão Exter-
na da Câmara vai além da 
resolução de questões que 
envolvem o assassinato no 
Vale do Javari, como quem 
são os mandantes. Para ele, 
também é necessário apu-
rar a atuação do poder pú-
blico na Amazônia.

“É preciso esclarecer as 
causas do crime e suas cir-
cunstâncias, bem como de 
seus mandantes e execu-
tores. É mais um crime que 
revela o abandono da Ama-
zônia pelas autoridades: Fu-
nai sucateada, pouca estru-
tura da PF e na Base Anzol, 
além da inércia do Conselho 
da Amazônia. Situações que 
serão objetos de debate des-
sa Comissão, diante dos cri-
mes ambientais, das redes 
de narcotráfico e das omis-
sões do Governo Bolsonaro e 
do governador Wilson Lima, 
que vêm resultando num es-
tado de barbárie no Vale do 
Javari”, afirmou.



Cidade

 

Manaus, Terça-feira,
21 de junho de 2022

O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, e o prefeito 
de Manaus, David Almeida, 
assinam a ordem de serviço 
para início da obra de refor-
ma da Feira Municipal da Ja-
piinlândia, na rua Portugal, 
na Zona Sul da capital. A as-
sinatura ocorreu na segun-
da-feira (20) e essa é a quarta 
das 32 feiras e mercados que 
vão ser reformados.

Os recursos do Governo do 
Amazonas serão repassados 
para a prefeitura e, na reforma 
da feira da Japiinlândia, serão 
investidos mais de R$ 680 
mil. Os serviços contemplam 
a execução dos seguintes ser-

Divulgação

Serviços envolvem a reforma da cobertura e da estrutura metálica, pintura, reforma de pisos e paredes

Cidade 3

Feira Municipal da Japiinlândia abriga 93 permissionários 

Wilson e David alinham reforma 
da feira da Japiinlândia

dignidade aos feirantes e 
conforto para a população 
que compra nos espaços, o 
Governo do Amazonas, por 
meio da Unidade Gestores de 
Projetos Especiais (UGPE), e a 
Prefeitura de Manaus firma-
ram convênios para revitali-
zação de 32 feiras e merca-
dos da capital amazonense. 
São R$ 24,8 milhões de re-
cursos dos cofres estaduais 
e R$ 496,1 mil oriundos do 
município.

Os serviços envolvem a 
reforma da cobertura e da 
estrutura metálica, pintura, 
reforma de pisos e paredes, 
entre outras melhorias. 

viços: reforma geral na cober-
tura, nas instalações elétricas 
e pintura interna e externa.

Segundo a prefeitura, a Fei-
ra Municipal da Japiinlândia 
abriga 93 permissionários. 
Surgiu como uma feira co-
munitária na década de 1970 
e foi construída, efetivamen-
te, pela Prefeitura de Manaus 
em 1990. Desde então, nunca 
passou por reforma (mais de 
30 anos). Possui 2.511m² de 
área construída, gerando cer-
ca de 290 empregos diretos e 
mais de 8.400 indiretos.

Modernização das feiras
Para dar nova cara, mais 
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Maiara Ribeiro

Uma encanação rom-
peu e deixou moradores 
do bairro Redenção sem 
água, desde o final de 
semana até esta segun-
da-feira (20). A falta de 
água aconteceu na rua 
Cravina dos Poetas (an-
tiga rua Goiânia), Zona 
Oeste de Manaus.

De acordo com morado-
res do bairro, o problema 
da falta de água é roti-
neiro e, às vezes, chega a 
faltar o dia inteiro, princi-
palmente em finais de se-
mana, deixando os mora-
dores com problemas para 
realizar atividades diárias.

Gledson Cajoeiro, de 38 
anos, disse que reside no 
mesmo lugar desde que 
nasceu e lembra que esse 
é um problema perma-
nente, que só se agrava 

Tubulação rompida causa 
transtorno no bairro Redenção

Divulgação

Tubulação volta a romper na avenida Cravina dos Poetas, no Redenção

Cidade  4

com o passar do tempo. 
Por causa do deficiente 
fornecimento de água, fa-
mílias estão optando por 
comprar caixa d’água, 
com o intuito de evitar fi-

car no prejuízo.
“Esse problema é roti-

neiro. Não sei se é por-
que é na [rua] principal, 
que acontece isso, mas 
eles [Águas de Manaus] 

deveriam fazer um bom 
trabalho para não ter o 
mesmo problema sem-
pre. É uma falta de res-
peito fazerem isso com 
as pessoas”, relata.

Os moradores relataram 
ainda que já acionaram a 
Águas de Manaus três ve-
zes, somente na segunda-
-feira (20), e nada foi re-
solvido até o momento. 
A reportagem entrou em 
contato com a empresa 
que enviou uma nota in-
formando que “irá enviar 
uma equipe para corrigir 
o vazamento citado”.

“A Águas de Manaus in-
forma que irá enviar uma 
equipe nesta segunda-fei-
ra (20), à rua Cravina dos 
Poetas, no bairro Reden-
ção, zona Centro-Oeste da 
cidade, para corrigir o va-
zamento citado”, diz tre-
cho da nota

Alguns moradores tam-
bém enviaram vídeos 
mostrando o desperdício 
de água por conta do rom-
pimento na tubulação.

Problema que se repete
Na semana passada, no 

feriado de Corpus Christi 
(16), várias zonas da cida-
de registraram instabili-
dade no serviço de água, 
além de falta de energia, o 
que acabou prejudicando 
a população. Em nota, a 
Amazonas Energia disse 
que a falta de energia elé-
trica foi decorrente de um 
“evento” no Sistema Inter-
ligado Nacional.

Em nota, a Águas de Ma-
naus informou que os sis-
temas de distribuição de 
água foram afetados por 
conta dos trabalhos para 
restabelecimento da ener-
gia elétrica.

Divulgação

 

O motociclista Reginaldo 
da Silva Lima, de 53 anos, 
morreu atropelado no mo-
mento em que empurrava 
a própria moto na Ponte Jor-
nalista Phelippe Daou, no 
bairro Compensa, na Zona 
Oeste de Manaus. O fato 
aconteceu no último do-
mingo (19).

Segundo a Polícia Civil, o 
carro envolvido no aciden-
te é um Volkswagen Gol, de 
cor vermelha. O motorista 
do carro, identificado como 
Idney Ferreira Vaz, disse à 
polícia que não viu a vítima 
devido à pouca visibilidade 
no local por conta da chuva.

Reginaldo não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
no local. O corpo dele foi 
removido pela equipe do 
Instituto Médico Legal 
(IML), onde foi realizado o 
exame de necropsia.

O suspeito foi preso e en-
caminhado ao 19° Distrito 
Integrado de Polícia (DIP), 
onde foi autuado em fla-
grante por homicídio cul-
poso na direção de veículo 
automotor.

Outro caso
Na manhã de domingo 

(19), um acidente de trânsito 
causou a morte do motoris-

ta de ambulância Francisco 
Cavalcante e feriu um ca-
deirante, na rua próxima ao 
Teatro Amazonas, na ave-
nida Eduardo Ribeiro, Cen-
tro de Manaus.

Francisco atendia uma 
ocorrência quando teve o 
carro atingido por um ve-
ículo de modelo Jeep, diri-
gido por um homem com 
sinais de embriaguez. Na 
tentativa de fuga, o bêba-
do ainda atropelou um ca-
deirante, que foi levado às 
pressas para o Hospital e 
Pronto Socorro 28 de Agos-
to, na Zona Centro-Sul da 
capital amazonense.

Motorista atropela e mata motociclista na ponte

Motociclista estava empurrando a moto quando foi atropelado e morto
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Garantindo avanço da 
mobilidade urbana na capi-
tal amazonense, o prefeito 
de Manaus, David Almeida, 
assinou na segunda-feira 
(20), um convênio de R$13,6 
milhões em parceria com o 
governo do Estado, para a 
liberação das obras do novo 
Terminal de Integração 7 e 
adequação do Terminal 6. 
A cerimônia de assinatura 
aconteceu na avenida Tor-
quato Tapajós, bairro Santa 
Etelvina, zona Norte.

Na ocasião, o gestor muni-
cipal destacou que o T7 será 
um dos investimentos com 
impacto muito positivo para 
o sistema de transporte co-
letivo da cidade. O início das 
obras deverá acontecer logo 
após a assinatura da ordem 
de serviço, que está prevista 
para o final de 2022.

“Aqui é o anel sul, uma 
obra que o governo está fa-
zendo que vai interligar a 
Torquato Tapajós até a en-
trada do aeroporto, e nós 
estamos bem nesse en-
troncamento onde vai ser 
construído o Terminal 7 da 
prefeitura, com aporte do 
governo. E o T6, no Viver 
Melhor, nessa parceria se 
transforma na nova rodo-
viária de Manaus, tirando 
o tráfego pesado da zona 
Centro-Sul. Essa é a trans-
formação que a cidade de 
Manaus está passando, 
essa é a parceria que nós 
queríamos e que nós es-
tamos tendo. A população 
está vendo o que está sen-
do feito na cidade, me uni 
ao governador Wilson Lima 
em prol do benefício para a 
população da cidade de Ma-
naus”, assegurou Almeida.

O novo terminal será 
construído na avenida Tor-
quato Tapajós, esquina com 
a avenida do Turismo, bair-
ro Santa Etelvina, próximo 
ao complexo viário Lydia 
da Eira Corrêa e irá ligar 
os moradores do bairro di-
retamente às estações de 
transbordo do corredor vi-
ário da Torquato Tapajós e 
avenida Constantino Nery, 
com o pagamento de uma 

Ação conjunta para 
construção do T7

Divulgação

Wilson e David assinam convênio de R$ 13,6 milhões para construção do Terminal 7 e adequação do T6

só passagem. Além disso, o 
terminal possui referências 
arquitetônicas, como o fe-
nômeno natural “Encontro 
das águas”, utilizado na pa-
ginação de piso no acesso 
principal, como pedra em 
granito preto e branco, além 
da cobertura, lembrando o 
“vai e vem” das águas do 
rio Solimões quando encon-
tram o rio Negro.

O diretor-presidente do 
Instituto Municipal de Mo-
bilidade Urbana (IMMU), 
Paulo Henrique Martins, 
enfatizou que na região, a 
estimativa é de que 200 mil 
pessoas sejam beneficia-
das diretamente por esses 
terminais, assim que forem 
consolidados.  “É um projeto 
importante, porque marca 
a segunda fase do progra-
ma de governo do prefeito 
David Almeida. A primeira 
fase do programa foi a me-
lhoria da parte operacional 
do sistema de mobilidade 
urbana, como atendimen-
to e horário, que continua 
sendo ajustada. Mas, agora 
começa essa nova fase que 
é a melhoria da infraestru-
tura dos terminais, das pa-

radas de ônibus. Então, ini-
ciamos com a construção 
do T7 e a adequação do T6, 
avançando com a melhoria 
dos terminais já existentes 
e a reforma dos pontos de 
ônibus e das plataformas 
existentes. Com essa par-
ceria, prefeitura e governo, 
quem ganha diretamente 
são os moradores que re-
sidem nesta área e toda a 
população da cidade de Ma-
naus”, afirmou Martins.

O T7 possui 4 mil metros 
quadrados de área constru-
ída, com tótens modernos 
de bilheteria e informativos 
de rotas. O projeto conta 
com ampla infraestrutura: 
guarita, sala dos motoris-
tas, sanitários feminino, 
masculino e para Pessoas 
com Deficiência (PcD), salas 
da Secretaria Municipal de 
Limpeza Urbana (Semulsp), 
do Sindicato das Empresas 
de Transportes de Passagei-
ros do Estado do Amazonas 
(Sinetram) e da Guarda Mu-
nicipal, para reforço e segu-
rança da região. Será com-
posto por duas plataformas, 
sendo uma para articulado 
e convencional e uma ape-

nas para convencional, com 
capacidade para atender, 
aproximadamente, 29 mil 
passageiros por dia.

“Isso aqui é uma parce-
ria de aproximadamente 
R$13 milhões, e mais uma 
contrapartida da prefeitu-
ra. Isso é resultado desse 
encaminhamento entre 
prefeitura e governo do Es-
tado, para que a gente pos-
sa melhorar a mobilidade 
da nossa capital. É a maior 
intervenção viária de to-
dos os tempos e será im-
plementada em um futuro 
próximo, quem ganha com 
essa parceria é a popula-
ção”, completou o governa-
dor Wilson Lima.

  
Terminal rodoviário 6 - T6
Em virtude da necessida-

de de ampliação do espaço 
da atual Rodoviária de Ma-
naus, a Prefeitura Manaus 
e governo do Estado fir-
maram um convênio para 
a adequação do Terminal 
6 que irá substituir o atual 
espaço de atendimento dos 
ônibus interestaduais e in-
termunicipais, localizado 
na avenida Djalma Batista, 

Cidade  5
nº 2, bairro Flores na zona 
Centro Sul.

 O Terminal Rodoviário 
6 contemplará também al-
gumas linhas do transpor-
te público da zona Norte e 
receberá algumas adequa-
ções para atender todas as 
demandas da rodoviária 
ou das linhas dos bairros 
próximos como Viver Me-
lhor e Santa Etelvina. O T6 
funcionará no cruzamen-
to da avenida Governador 
José Lindoso (Avenida das 
Torres) com a avenida Co-
mendador José Cruz, bairro 
Lago Azul.

 O local passará a funcio-
nar como a nova rodoviária 
da cidade, oferecendo mais 
conforto aos usuários deste 
transporte. Serão mais de 
7 mil metros quadrados de 
área construída pela Prefei-
tura de Manaus e governo 
do Estado, com restaurante, 
lanchonete, lojas, agência 
dos Correios e atendimen-
to das agências de viagens 
intermunicipais e interes-
taduais. No local também 
funcionará o setor de bilhe-
tagem do Sinetram.

 Quando entregue, o ter-
minal de operação de trans-
porte intermunicipal, inte-
restadual e internacional 
integrado com o sistema de 
transporte urbano, atende-
rá efetivamente a demanda 
de passageiros com segu-
rança, conforto e qualida-
de, de modo a acolher com 
facilidade a circulação e a 
acessibilidade às atividades 
urbanas. O Terminal de In-
tegração funcionará como 
um ponto de encontro na 
cidade, não apenas como 
uma área de simples em-
barque e desembarque, mas 
um local de permanência, 
apresentando-se aos cida-
dãos como um local seguro 
e agradável. A praticidade 
será um ponto forte da Ro-
doviária/T6, pois o usuário 
terá a conveniência de, ao 
sair do transporte intermu-
nicipal ou interestadual, 
logo ter acesso às linhas 
que levam a outras áreas 
da cidade.
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Corpo achado amarrado 
e com olhos vendados

Divulgação

Adolescente de 14 anos foi achado morto no Cidade 
de Deus 

 

 

Suyanne Lima 

Um corpo, possivelmente de 
um adolescente, identificado 
como Isaque Garcia, de 14 anos, 
foi encontrado às 13h, na tarde da 
segunda-feira (20), em uma área 
de mata no conjunto Braga Men-
des, no bairro Cidade de Deus, 
na Zona Norte de Manaus, com 
marcas de tortura.

De acordo com informações 
repassadas pelo pai do menino à 
imprensa, Isaque desapareceu na 
noite de sexta-feira (17), por volta 
das 22h, no bairro Jorge Teixeira, 
na Zona Leste de Manaus, quando 
saiu para comprar comida.

Testemunhas contaram ao pai 
que no momento em que voltava 
para casa o adolescente foi sur-
preendido por dois homens que 
o agrediram fisicamente. O ado-
lescente desmaiou por conta das 
agressões. Ele foi colocado em 
cima de uma moto e levado para 
um local desconhecido.

Isaque morava com a mãe, mas 
aos finais de semana ia para a re-
sidência do pai. Os familiares do 
menino receberam informações 
do ponto onde estava o corpo do 
jovem e encontraram o corpo no 
local. A Polícia Militar foi acionada 
para acompanhar o caso.

O corpo do sexo masculino 

estava seminu, com marcas de 
tortura, mãos amarradas e olhos 
vendados. Por conta do estado 
avançado de decomposição, ape-
nas o exame de necropsia irá 
apontar a identificação oficial do 
corpo, mas os familiares do ado-
lescente o reconheceram.

Equipes do Departamento de 
Polícia Técnico-Científica (DPTC) 
foram acionadas para atuarem 
no local do crime. O corpo será 
levado ao Instituto Médico Legal 
(IML), onde irá passar por exame 
de necropsia.

O caso será investigado pela De-
legacia Especializada em Homicí-
dios e Sequestros (DEHS).

Polícia

A lancha do indige-
nista Bruno Pereira e o 
jornalista britânico Dom 
Phillips foi encontrada, 
no último domingo (19), 
após várias buscas, na 
região do Vale do Java-
ri, no município de Ata-
laia do Norte, no interior  
do Amazonas.

Conforme informações 
da Segurança Pública do 
Amazonas (SSP-AM), 
lancha foi localizada a 
cerca de 20 metros de 
profundidade, embor-
cada com seis sacos de 
areia para dificultar a 
flutuação, a uma distân-
cia de 30 metros da mar-
gem direita do rio Itaco-
aí, nas proximidades da 
comunidade Cachoeira. 
O local foi indicado pelo 
Jeferson da Silva Lima, o 

“Pelado da Dinha”, preso  
pela Polícia Federalno 
último sábado (18).

Conforme o delegado 
Alex Perez, titular da 
50ª Delegacia Intera-
tiva de Polícia (DIP) de 
Atalaia do Norte, foram 
quase cinco horas de 
operação para encontrar 
a lancha. Além do cas-
co da lancha, também 
foram encontrados um 
motor Yamaha 40 hp, 4 
tambores que eram de 
propriedade do Bruno, 
sendo 3 em terra firme e 
1 submerso.

Participaram das bus-
cas equipes da Polícia 
Civil do Amazonas (PC-
-AM), da Polícia Militar 
do Amazonas (PMAM), 
Marinha do Brasil e do 
Corpo de Bombeiros.

Mulher esfaqueia marido 
na cidade de Itacoatiara

Polícia encontra lancha 
desaparecida em rio

Divulgação

Mulher esfaqueou ainda dois homens que bebiam em calçada
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Carlos Araújo 

Uma mulher, que não teve 
a identidade revelada, é pro-
curada pela Polícia Civil de 
Itacoatiara, após esfaquear o 
marido e mais dois homens, 
na última sexta-feira (17).

De acordo com informa-
ções de populares, o marido 
e os amigos estavam con-
sumindo bebidas alcoólicas, 
sentados em uma calçada, 
na comunidade Nova Sião, 
quando a mulher apareceu 
de surpresa, se aproximou do 
marido e desferiu uma faca-
da no tórax dele.

Os amigos de “cana” ten-
taram apartar a briga, mas 
também receberam facadas. 
Em seguida, a mulher con-
seguiu fugir do local. As ví-

timas foram encaminhadas 
para o Hospital José Mendes, 
onde ficaram em observação.

A Polícia Civil da cidade se-

gue procurando a suspeita e 
busca identificar as motiva-
ções para ela ter cometido  
o crime.
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Professor é morto na Zona Leste 
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Professor foi assassinado com uma facada no peito no bairro Coroado

 

 

Suyanne Lima 

Após uma discussão, 
um professor de dança 
identificado como Alex 
Rene Mota de Carvalho, 
de 46 anos, foi assassi-
nado com uma facada 
no peito. O crime bru-
tal aconteceu na noite 
de domingo (19), na rua 
Beija Flor, do conjunto 
Ouro Verde, no bairro 
Coroado, na Zona Leste  
de Manaus.

Testemunhas informa-
ram à polícia que Renner 
teve uma discussão com 
um homem, identificado 
como Diego Ribeiro da 
Silva, que teria puxado a 
faca e desferido o golpe 
fatal contra o professor.

Moradores da área ain-

da tentaram pedir socorro 
e acionaram uma equipe 
do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência 
(Samu), que chegou ao lo-
cal apenas para constatar 
a morte da vítima.

Policiais da 11ª Compa-
nhia Interativa Comuni-
tária (Cicom) isolaram a 
área e acompanharam 
os trabalhos das demais 
equipes competentes.

O corpo de Alex foi re-
movido pela equipe do 
Instituto Médico Legal 
(IML) e encaminhado 
para exame de necropsia. 
O caso será investigado 
pela Delegacia Especia-
lizada em Homicídios e 
Sequestros (DEHS). Até o 
momento o suspeito não 
foi preso.

7Polícia

Dez pessoas foram 
presas pela Polícia Civil 
do Amazonas durante a 
“Operação Esparta”, de-
flagrada para investigar 
um ataque de fuzil à via-
tura da instituição, ocor-
rido no dia 6 de janeiro 
deste ano, que vitimou 
dois detentos. A motiva-
ção do crime, segundo as 
autoridades, foi disputa 
entre facções criminosas.

Entre os presos estão 
nove homens e uma mu-
lher: “Bananinha”; “Belo”; 
“Cara de Frango”; “Elian-
dra”; “Eramos”; “Level”; 
“Lukinhas”; “Patinhas”; 
“PH” e “Picolé”.

De acordo com o dele-
gado Ricardo Cunha, ti-
tular da Delegacia Espe-
cializada em Homicídios 
e Sequestros (DEHS), as 
prisões ocorreram em 
pontos distintos da capi-
tal ao longo das últimas 
duas semanas e o grupo 

foi preso em cumprimen-
to a decisão judicial.

No dia do crime, três de-
tentos estavam sendo le-
vados para audiência de 
custódia quando a viatu-
ra em que eles estavam 
foi interceptada pelos cri-
minosos e fuzilada.

“Os criminosos esta-
vam fortemente arma-
dos e utilizaram três 
veículos para monitorar 
os três alvos Matheus 
Danilo Barros Dias, 24 
anos, Antônio Marlon 
Silva dos Santos, de 46 
anos e Patrick Reis da 
Sena, 28. Tudo indica 
que o ataque tenha sido 
motivado por acerto de 
contas entre facções cri-
minosas, devido a supos-
ta participação de dois 
dos detentos em uma 
execução de um mem-
bro de uma facção rival. 
No ataque, apenas Patri-
ck sobreviveu e ele con-

tinua preso”, destacou  
a autoridade.

Para a realização do 
ataque, segundo a po-
lícia, foi necessário um 
“salve”, uma espécie de 
aprovação dos conse-
lheiros da facção cri-
minosa que estão fora  
do Amazonas.

Oito pessoas seguem 
sendo procuradas por en-
volvimento na ação, são 
elas: Adalberto Salomão 
Guedes da Silva, de 32 
anos; o “Professor”, Ever-
ton Pereira de Souza, de 
29 anos; Jarlison da Silva 
Martins Amazonas, 27; 
Johnsson Alves Barbosa, 
de 34 anos, o “PlayBoy”; 
Kaio Wellington Cardoso 
dos Santos, de 29 anos, 
o “Mano Kaio”; Samuel 
Alves de Andrade, de 23 
anos e mais dois homens 
conhecidos como “Fedor/
Piu-Piu”, 20 e “Zarro”, 30.

Quem puder colaborar 

PC faz ‘arrastão’ e prende dez pessoas 

Polícia prendeu envolvidos em fuzilamento de viatura no mês de janeiro

 

 

Mais homicídio
Raiano Nunes Ramos, de 

32 anos, foi preso na quarta-
-feira (8), por envolvimento 
na morte de Leandro da Cos-
ta Oliveira, que tinha 27 anos. 
O crime ocorreu no dia 3 de 
abril deste ano após uma bri-
ga de bar no Lírio do Vale, na 
Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada 
Marília Campello da Delega-
cia Especializada em Homi-
cídios e Sequestros (DEHS), 
a vítima foi morta em decor-
rência de disparos de arma 
de fogo após uma briga en-
volvendo três indivíduos.

Campello ressaltou que 
moradores do bairro tem 
medo de Raiano, pois ele 
supostamente é envolvi-
do com o tráfico de drogas  
da área.

Divulgação

com as autoridades com 
informações sobre o pa-
radeiro dos foragidos, 
pode entrar em contato 
por meio do número 181 
da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Amazonas.

Mandantes
Conforme a polícia, os 

mandantes do ataque 

são Playboy , Mano Kaio 
e Professor. Os três são 
considerados criminosos 
de alta periculosidade e 
estão foragidos.

O grupo criminoso irá 
responder por homicídio 
e organização criminosa. 
Eles ficarão na Central de 
Recebimento e Triagem 
à disposição da Justiça.
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 O Programa será imple-
mentado no estado em par-
ceria com a Secretaria de 
Educação e Desporto (Se-
duc) e com a Polícia Militar 
(PMAM), por meio das Esco-
las Estaduais de Gestão da 
Polícia Militar do Amazonas 
(PSEGPMAM).

O DNA do Brasil – Talentos 
promove, por meio da educa-
ção e do esporte, o desenvol-
vimento integral de crianças 
e adolescentes que estudam 
em escolas públicas. Com a 
utilização de uma metodo-
logia única e avançada, os 
professores são capacitados 
a analisar e impulsionar os 
estudantes, de acordo com 
suas áreas de maior aptidão 
e talento.

O presidente do Idecace, 
Wilson Cardoso, explica que 
o Programa DNA do Bra-

sil – Talentos usa o esporte 
como ferramenta de desen-
volvimento social e, por isso, 
promove a formação con-
tinuada dos professores de 
educação física e dos gesto-
res escolares, pois eles são 
os maiores responsáveis por 
esse processo.

“Nós somos, hoje, o maior 
Programa de inclusão social 

para além dos oferecidos pelo 
Governo Federal, e por isso, 
oferecemos para os profissio-
nais da educação uma pós-
-graduação lato sensu focada 
em nossa metodologia de de-
tecção e desenvolvimento de 
talentos; esse curso é certifi-
cado pelo MEC. Ainda oferta-
mos cursos de curta duração, 
como o de Promoção e Defe-

Mais de 16 mil alunos vão 
ganhar projeto esportivo 

Divulgação

Projeto de inclusão social por meio do esporte será lançado no Amazonas

 

Tite fala sobre ‘confusão’ para selecionar convocados
Falta pouco para o torce-

dor conhecer os convocados 
para a Copa do Mundo do 
Qatar, mas alguns jogadores 
conquistaram rápido o espa-
ço na Seleção Brasileira. Um 
deles é Raphinha. Em entre-
vista ao “Podpah”, o técnico 
Tite admitiu que o jogador 
do Leed United, da Ingla-
terra, foi surpresa até para 
ele. A primeira convocação 
foi em 13 de agosto de 2021, 
mas ele acabou não poden-
do atuar e só estreou em ou-
tubro, menos de um ano e 
meio antes do Mundial.

“O Raphinha foi surpre-
sa para mim. Quem trouxe 
foi a comissão técnica, Ma-
theus, César, Cléber que bus-
caram, prospectaram, foram 

atrás das informações e 
aprofundaram. Confesso 
que falei “tem um monte de 
coisa aqui para ver, vai tra-
zer o Raphinha”. Eles disse-
ram “filtramos o material e 
estamos trazendo para você 
olhar”. Aí eu recuei, pen-
sei que a coisa vinha com 
consistência. Buscamos o 
acompanhamento dos jo-
gos, dele, a conversa com o 
Bielsa no seu clube, onde ele 
passou, os técnicos interio-
res na base, no Rio Grande 
do Sul”, afirmou Tite.

César Sampaio, auxiliar de 
Tite, explicou o processo de 
análise feito pela comissão 
técnica ao longo dos meses 
antes das convocações. O 
treinador ainda admitiu que 

o momento não é totalmen-
te “pacífico”.

“Temos em média cinco 
atletas por posição e eles 
competem entre si. Somos 
três auxiliares e dois analis-
tas, cada um pega uma base 
de oito jogadores para acom-
panhar, ver o jogo na íntegra 
do atleta. Fazemos os relató-
rios dos jogos e dos atletas, 
isso é material para debater-
mos semanalmente. Não só 
o atleta, às vezes tem uma 
jogada, lance de bola parada, 
algo que podemos sugar dos 
clubes para o nosso modelo. 
Quanto mais vai entrosan-
do o grupo, a oportunidade 
fica mais difícil, mas a cada 
convocação fazemos esse 
trabalho”, explicou. Tite comentou sobre dificuldade em escolher jogadores para a Copa 

Divulgação

sa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, que possui 
carga horária total de 40h. 
Tudo isso, para que consiga-
mos o melhor desenvolvi-
mento dos estudantes e para 
que eles sejam egressos da 
vida escolar com um cami-
nho pronto para seguir”, afir-
mou Cardoso.

O lançamento contará 
com a presença dos ex-atle-
tas Maurren Maggi, cam-
peã olímpica do salto em 
distância, e Jadel Gregório, 
campeão pan-americano do 
salto triplo. O vocalista do 
grupo Double You, Willian 
Naraine, também fará uma 
apresentação. O governador 
do Amazonas, Wilson Lima 
(PSC), o ministro da Ciência 
e Tecnologia, Paulo Alvim, e 
o ministro da Cidadania, Ro-
naldo Bento, também foram 

convidados. O Comandante-
-Geral da Polícia Militar do 
Amazonas, Coronel Marcus 
Vinícius Oliveira de Almeida, 
e a Secretária de Educação e 
Desporto do estado do Ama-
zonas, Maria Josepha Penella 
Pêgas Chaves, também fo-
ram convidados.

Além do evento na Arena 
da Amazônia, os professores 
das escolas contempladas 
receberão capacitação nos 
dias 20 e 22. Durante os dois 
dias, serão abordados assun-
tos como: implementação da 
metodologia do programa, 
aplicação do protocolo ava-
liativo e atuação de nutri-
cionistas, assistentes sociais 
e psicólogos no Programa, 
além de como adequar o 
DNA do Brasil – Talentos às 
políticas, programas e proje-
tos já existentes nas escolas.
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Fla anuncia reforço 
para o Brasileirão 

Bruno deve ficar até um ano sem jogar 
Divulgação

Divulgação

Bruno Henrique fará cirurgia e deve ficar até um ano sem jogar pelo Fla 

O Flamengo confirmou 
na tarde desta segunda-fei-
ra (20) que o atacante Bru-
no Henrique precisa passar 
por uma cirurgia. Ele se 
recupera da lesão multili-
gamentar no joelho direito. 
O prazo de recuperação, se-
gundo divulgado pelo clube, 
é de até um ano.

“O atleta Bruno Henrique 
realizou exame clínico e de 
imagem nesta segunda-
-feira (20). O procedimento 
confirmou o diagnóstico de 
lesão multiligamentar no 

joelho direto. O tratamento 
será cirúrgico e o prazo de 
recuperação está estimado 
entre 10 e 12 meses”, infor-
mou o Mengão em suas re-
des sociais.

A lesão
Bruno Henrique se lesio-

nou no jogo contra o Cuiabá 
na quarta-feira passada (15), 
pela 12ª rodada do Brasilei-
rão. Em que disputa a bola 
com o zagueiro Marllon, 
aos 21 minutos do primeiro 
tempo, ele teve uma hipe-

rextensão do joelho direito 
que gerou entorse no local. 
O camisa 27 do Rubro-Ne-
gro saiu de campo na maca 
chorando após a lesão.

O atacante já foi desfalque 
do Flamengo na derrota para 
o Atlético-MG no domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
O próximo compromisso do 
time carioca será pela Copa 
do Brasil, novamente contra 
o Galo, quarta-feira (22), no 
Mineirão. O duelo é válido 
pelo jogo de ida das oitavas 
de final da competição.

Em busca de reforçar o elen-
co, o Flamengo tem o primei-
ro contratado para a janela de 
transferência internacional 
do meio deste ano, que abrirá 
somente dia 18 de julho. Tra-
ta-se de Everton Cebolinha, 
agora ex-Benfica (POR). O 
clube português oficializou a 
saída do atleta para o Rubro-
-Negro.

O Sport Lisboa e Benfica co-
municou à Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários 
(CMVM) que chegou ao acor-
do com o CR Flamengo para a 
transferência a título definiti-
vo de Everton.

Oriundo do Grémio de Porto 
Alegre, o internacional bra-
sileiro Everton foi apresen-
tado oficialmente no Benfica 
no dia 14 de agosto de 2020, 
numa cerimónia que decor-
reu no Benfica Campus. Ever-
ton alinhou em 47 jogos e 
acrescentou 7 golos à sua fi-
cha pessoal no Clube.

Valor
O investimento para a aqui-

sição do ponta esquerda será 
de 13,5 milhões de euros em 
parcelas divididas por quatro 
anos, com bonificações por me-
tas que podem levar o custo da 
operação a 16 milhões de euros 
— ou cerca de R$ 85 milhões por 
100% dos direitos econômicos 
—, valor que era a pedida inicial 
do clube português.

O reforço só poderá ser regis-
trado após a abertura da jane-
la de transferências interna-
cionais, no dia 18 de julho. Até 
lá, o técnico Dorival Júnior terá 
que buscar outras alternativas 
no elenco.

No momento, as principais 
são Vitinho, que entrou no lu-
gar de Bruno Henrique contra 
o Cuiabá, e Lázaro, que atuou 
na função e tem característi-
cas mais parecidas.

Everton tem contrato válido 
a partir de 1° de julho de 2022 
até 31 de dezembro de 2026.

Primeiro contra-
tado na janela 
de transferên-
cia, Eveton 
Cebolinha é 
apresentado 
como reforço  
Rubro-Negro 
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Fernanda Lopes

Motivo de dor de cabeça 
para os brasileiros, a inflação 
segue pressionando o custo 
de vida da população. Os in-
gredientes que fazem parte 
do consumo alimentar das 
famílias variam de acordo 
com cada região do país. Ali-
mentos indispensáveis para 
a composição do “prato feito” 
pesam o bolso do brasileiro e, 
principalmente, dos amazo-
nenses. Itens como carne ver-
melha, ovos, arroz e feijão não 
param de subir, junto com a 
busca por novas alternativas 
para substituir os alimentos.

Dados apontam aumen-
to nas taxas da inflação. Em 
abril, a inflação apresentou 
alta de 1,06%, após ter alcan-
çado 1,62% em março. Esse foi 
o maior resultado para o mês 
de abril desde 1996 (1,26%). 
No ano, o indicador acumula 
alta de 4,29% e, nos últimos 
12 meses, de 12,13%, acima 
dos 11,30% observados nos 12 
meses imediatamente ante-
riores. Os dados são do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), divulga-
dos em maio deste ano pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Conforme o levantamen-
to, os principais impactos 
vieram de alimentação e 
bebidas – maiores variação 
(2,06%) e impacto (0,43 p.p.), 
que, ao lado dos transportes, 
contribuíram com cerca de 
80% do IPCA de abril. As va-
riações na alimentação e nos 
transportes é puxada, princi-
palmente, pelo aumento nos 
preços dos combustíveis que 
continuaram subindo (3,20% 
e 0,25 p.p.), assim como no 
mês anterior.

A alimentação na mesa da 
maioria dos brasileiros é afeta-
da pelos valores inflacionados. 

Oito em cada dez entrevista-
dos (78%) apontam que o con-
sumo de alimentos e outros 
itens do abastecimento do-
méstico é o item que mais tem 
sido impactado pela inflação.

Mais da metade dos entre-
vistados (51%) acreditam que 
a sua vida financeira e fami-
liar só irá se recuperar após 
2022 ou isso nem sequer 
acontecerá. Quando pensam 
na recuperação da economia 
do país, é mais elevado o con-
tingente de pessimistas (77%). 
Os dados são da pesquisa Ra-
dar Febraban, realizada com 3 
mil pessoas, entre os dias 21 
de maio a 2 de junho, nas cin-
co regiões do país.

Item que não pode faltar na 
mesa dos amazonenses, o 
consumo da farinha ovinha 
tem pesado no bolso. Dados 
registrados pela Defesa do 
Consumidor da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Amazonas (CDC), apontam 
alta de 45,11% da inflação no 
preço da farinha de mandio-
ca. Antes, a queridinha dos 
amazonenses era encontra-
da por até R$ 5 e, atualmente, 
nos supermercados o valor 
varia entre R$ 8 e R$10.

Inflação e desemprego
A economista Denise Kos-

Inflação dispara e afeta a 
alimentação dos amazonenses

Divulgação

Alimentos para a composição do “prato feito” pesam no bolso
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nos deixados muito preocu-
pados. Antigamente eu fa-
zia minha cesta básica com 
R$300, mas, atualmente, o 
valor dobrou e o salário conti-
nua o mesmo. Para conseguir 
me manter, tento fazer outras 
coisas nas horas vagas. A 
forma de ovos era R$7, agora 
varia de R$22 a R$25. A car-
ne do tipo alcatra era R$20 e 
hoje custa R$42,50. Me sinto 
revoltado. Pagamos muitos 
impostos para nada”, disse.

A estudante de jornalismo 
Raely Cardoso de Carvalho 
também notou os altos valo-
res nas compras feitas desde o 
mercadinho no bairro em que 
mora até os grandes super-
mercados. Moradora de Mana-
capuru (AM), a jovem declara 
que precisou fazer mudanças 
no carrinho de compras e pon-
tua que optar pelas marcas 
mais em conta é o melhor ca-
minho para driblar.

“O bolso pesa em todos os 
sentidos. A gente nota o alto 
do valor desde a compra em 
um mercadinho no bairro, até 
aos grandes supermercados. 
É bem claro que o carrinho de 
compras mudou bastante e a 
gente tenta de tudo um pouco. 
Mas, o que tem mais dado cer-
to aqui em casa é a substitui-
ção de marcas, optando pelas 
mais em conta, e substituição 
de alimentos, como, por exem-
plo, a carne,”, afirmou.

O aumento no custo desses 
ingredientes que fazem parte 
do consumo alimentar das fa-
mílias começou com o início 
da pandemia da Covid-19 e se 
intensificou agora com a guer-
ra da Ucrânia. Caso as expec-
tativas de aumento da safra 
agrícola, de estabilização do 
dólar e de redução das tarifas 
de eletricidade com a volta das 
chuvas, os preços só devem 
começar a desacelerar no fim 
do segundo trimestre de 2022.

sama destacou que para o 
amazonense as altas taxas da 
inflação se somam aos índi-
ces de desemprego no Estado. 
Dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua, divulga-
dos pelo IBGE, mostram que 
a taxa de desocupação entre 
janeiro e março de 2022 no 
Amazonas é de 13%. No Brasil, 
a taxa média registrada foi de 
11,1%. No Estado, a taxa segue 
maior do que a nacional.

“A inflação neste ano de 
2022 corrói o bolso do bra-
sileiro e do amazonense de 
forma bastante impactante. 
Principalmente se somar-
mos a esse indicador a taxa 
de desemprego no Amazo-
nas, que já chega a 13% aci-
ma da média nacional. Então, 
o amazonense está com a 
renda reduzida, desemprega-
do e tem o seu pouco rendi-
mento corroído pela inflação. 
Isso significa que tudo está 
mais caro e, no nosso caso, 
até mais, pois sofremos com 
a questão logística.”

Denise pontuou ainda que o 
aumento nos combustíveis é 
um dos principais fatores que 
contribuíram para o impacto 
no preço final dos alimen-
tos que compõem o prato do 
amazonense e ressaltou que 

cabe ao Governo Federal ela-
borar políticas públicas para 
reverter essa situação.

“Tudo o que consumimos 
vem do interior, no qual temos 
que levar em conta a questão 
da alta no valor dos combus-
tíveis e isso soma no impacto 
ao preço final dos alimentos. 
O mesmo acontece com os 
alimentos vindos de outras 
regiões onde, além da infla-
ção, também tem esse custo 
logístico aumentado”, explica 
a especialista.

A economista afirma que 
há a necessidade de políticas 
públicas para diminuir a desi-
gualdade e facilitar os custos 
com a alimentação.

“O amazonense está ‘pe-
nando’ com a inflação dos ali-
mentos e é muito triste quan-
do esse processo começa a 
pesar no prato. Isso colabora 
para o aumento nos índices 
de extrema pobreza. Preci-
samos de políticas públicas 
emergenciais para reverter 
esse processo, minimizar 
esse impacto e reduzir esse 
custo logístico para facilitar 
o acesso das camadas mais 
pobres à alimentação de qua-
lidade. Não podemos conti-
nuar vendo essas cenas das 
pessoas fazendo filas para 
comprar ossos de boi para fa-
zer uma sopa”, destacou.

Alta nos preços prejudica 
moradores no interior do AM

A inflação afeta o consu-
mo no interior do Amazonas. 
Nascido em Barcelos (AM) e 
morador de Novo Airão (AM) 
há 30 anos, o jornalista Se-
bastian Viana não esconde a 
preocupação com o aumento 
constante nos alimentos. Res-
saltou ainda que, antigamen-
te, fazia a cesta básica com 
R$300, mas o valor dobrou e 
o salário continua o mesmo.

“O aumento dos preços tem 
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O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) iniciou na segunda-
-feira (20) a coleta da Pes-
quisa Urbanística do En-
torno dos Domicílios, que 
mobilizará mais de 22 mil 
supervisores censitários 
até 12 de julho. Trata-se do 
marco de início da operação 
do Censo 2022. No entanto, 
ainda não serão feitas en-
trevistas e os dados serão 
colhidos apenas por meio 
de observação.

“Não é o início da visita de 
porta em porta, mas é a pri-
meira operação pública de 
coleta de informações”, dis-
se o diretor de Geociências 
do IBGE, Claudio Stenner.

A Pesquisa Urbanística 
do Entorno dos Domicílios 
é considerada fundamen-
tal porque todos os mais de 
326 mil setores censitários, 
distribuídos pelos 5.570 
municípios brasileiros, são 
visitados. A partir desse 
trabalho, são obtidas infor-
mações da infraestrutura 
urbana consideradas rele-
vantes para a administra-
ção pública. Além disso, os 
dados acumulados permiti-
rão atualizar mapas e iden-
tificar vias, o que contribui-

IBGE inicia ação do Censo 2022 
pesquisando entorno de domicílios

Jornalista russo leiloa Nobel para ajudar crianças ucranianas

Divulgação
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Por esse trabalho, são obtidas informações da infraestrutura urbana 
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rá posteriormente para o 
trabalho dos recenseadores.

Os supervisores censitá-
rios vão percorrer todas as 
ruas de cada setor censi-
tário que está sob sua res-
ponsabilidade. Eles deverão 
preencher questionários in-
cluindo dados relacionados 
aos dez quesitos investiga-
dos: capacidade da via, pa-
vimentação, bueiro e boca 
de lobo, iluminação pública, 
ponto de ônibus ou van, si-
nalização para bicicletas, 
existência de calçada, obstá-
culo na calçada, rampa para 
cadeirante e arborização.

De acordo com o IBGE, os 
dados levantados poderão 
subsidiar a formulação de 
políticas públicas em áre-
as urbanas, visando a me-

lhoria da qualidade de vida 
da população. Além disso, 
as informações poderão 
oferecer um quadro atual 
de questões urbanísticas 
e ambientais das cidades, 
permitindo comparações.

Como no Censo 2010, será 
possível demonstrar, por 
exemplo, quais as capitais 
brasileiras com a maior 
proporção de domicílios 
em áreas arborizadas. Os 
resultados desta edição se-
rão divulgados apenas no 
ano que vem, junto com to-
das as demais informações 
apuradas no Censo 2022.

Histórico
O entorno dos domicí-

lios foi pesquisado pela 
primeira vez no Censo de 

2010. Na ocasião, também 
foi feito um Levantamento 
de Informações Territoriais 
(LIT), destinado a reunir 
dados de áreas de precarie-
dade urbana. Desde então, 
novas informações foram 
sendo levantadas de forma 
amostral junto à Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua), realizada perio-
dicamente pelo IBGE.

Em meio ao planejamento 
para o próximo Censo, o IBGE 
decidiu em 2017 que a LIT 
deveria ser unificada com a 
pesquisa do entorno. O atu-
al questionário foi definido 
em 2019 e aplicado de forma 
experimental no município 
de Poços de Caldas (MG). Em 
2021, houve novos testes nas 
cidades Paulo de Frontin (RJ) 
e Nova Iguaçu (RJ).

Há um motivo pelo qual 
esse trabalho é realizado 
pelos supervisores censi-
tários. Posteriormente, eles 
vão supervisionar as tare-
fas dos recenseadores que 
farão as entrevistas com 
os moradores nos mesmos 
setores censitários. “Por 
isso, é importante que eles 
conheçam bem a área”, ob-
serva Stenner.

Dmitry Muratov pede que ou-
tras pessoas sigam o exemplo 

Para além do valor que a 
medalha obtiver em leilão, 
Dmitry Muratov vai doar os 
500 mil dólares que acompa-
nham o prêmio. O jornalista 
diz que a doação, que será 
entregue à Unicef, pretende 
“dar uma possibilidade de fu-
turo às crianças refugiadas”.

O jornalista russo Dmitry 
Muratov foi agraciado com o 

 

É a primeira vez que se-
rão investigados os que-
sitos ponto de ônibus ou 
van, sinalização para bici-
cletas e obstáculo na cal-
çada. Além disso, de forma 
inédita, todas as vilas e fa-
velas serão visitadas.

Segundo Stenner, no Cen-
so 2010 cerca de metade 
delas, que possuem maior 
adensamento, ficou de fora 
por dificuldades metodoló-
gicas. Para sanar o proble-
ma nessa edição, uma nova 
metodologia será utilizada 
pelo IBGE para fazer a iden-
tificação do percurso em 
áreas labirínticas e sem si-
nal de GPS.

Operação censitária
O Brasil costuma realizar 

seu censo demográfico de 
10 em 10 anos. Ele é a úni-
ca pesquisa domiciliar que 
vai a todos os 5.570 muni-
cípios do país. O objetivo 
é oferecer um retrato da 
população brasileira e das 
condições domiciliares. As 
informações obtidas sub-
sidiam a elaboração de po-
líticas públicas e decisões 
dos governos relacionadas 
com a alocação de recur-
sos financeiros. 

Prêmio Nobel da Paz em ou-
tubro de 2021 pelo trabalho 
no jornal independente russo 
Novaya Gazeta. A publicação 
foi, entretanto, fechada pelo 
Kremlin em março último, 
por uma censura cada vez 
mais apertada no contexto 
da invasão russa da Ucrânia.

O Prêmio Nobel da Paz de 
2021 foi partilhado por dois 

jornalistas: Dmitry Muratov, 
da Rússia, e Maria Ressa, das 
Filipinas. Eles receberam a 
distinção e as medalhas pela 
luta para preservar a liberda-
de de expressão nos respecti-
vos países, apesar do ataque 
por parte de governos e até 
de ameaças de morte.

Em entrevista à Associated 
Press, o repórter confessa-se 

preocupado sobretudo com o 
futuro das crianças que fica-
ram órfãs devido ao conflito.

Num vídeo partilhado pela 
Heritage Auctions, que co-
ordena a venda abdicando 
dos lucros, Dmitry Muratov 
apela a que outras pessoas 
sigam o exemplo e “leiloem 
os seus bens valiosos para 
ajudar os ucranianos”.
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Fernanda Lopes

Mais que um espetácu-
lo, o Festival de Parintins é 
um conjunto de criatividade, 
amor e paixão pela arte e pela 
cultura popular. Palco da ri-
validade entre os bois Garan-
tido e Caprichoso, o festival é 
protagonizado pela criativi-
dade dos artistas com talento  
e originalidade.

Conhecido por ser um re-
trato multicolorido da Ama-
zônia, o artesanato parin-
tinense é retrato de uma 
tradição milenar que re-
monta aos índios Sapupés, 
Mundurucus, Paravianas, 
Uapixanas, Tupinambás e 
Parintintim. A arte remete a 
diversidade cultural por meio 
do material da fauna e da flo-
ra amazônica. Penas, semen-
tes, cipós e um conjunto de 
outros itens naturais viram 
arte através das mãos hábeis 
dos artesãos.

“Quem nasce em Parin-
tins já nasce com o dom”, 
comentou o artista plástico 
D’angeles Andrade Elias.

Natural da “Ilha Tubinam-
barana” e atuando na área 
artística há mais de dez 
anos, o artista coleciona uma 
trajetória ao lado de inúme-
ras personalidades do estado 
do Amazonas e atualmente 

Penas, sementes, cipós e outros itens viram arte nas mãos dos artesãos

trabalha por conta própria. 
Nas vésperas do Festival de 
Parintins, D’angeles não pou-
pa palavras ao descrever as 
expectativas para o evento.

“Estou nesta empreitada 
como artista há mais de dez 
anos e há sete anos tenho 
um ateliê próprio. Ao longo 
do tempo vou moldando e 
me reconstruindo para de-
monstrar a minha capacida-
de e a minha própria imagi-
nação. Confecciono adereços 
em relação às manifestações 
folclóricas. No que antecede 
o festival, já ficamos naque-
la expectativa para a criação 
em relação aos acessórios”, 
destacou o artista.

Sobre o processo criativo 
para o desenvolvimento das 
peças, o artista plástico res-
salta que a produção aconte-
ce de acordo com o tema es-
colhido pelos bois. Neste ano, 
o Boi Caprichoso vai levar 
para a arena o tema “Ama-
zônia, nossa luta em poesia”. 
Já o boi-bumbá Garantido, 
busca o bicampeonato com 
o tema “Amazônia do Povo 
Vermelho”.

“Decidimos junto com a 
Comissão de Arte. É sempre 
baseado pelo contexto histó-
rico, traduzidos pela sinopse 
do tema e pelos croquis es-
tabelecidos de acordo com a 

noite. São três noites e cada 
uma representa uma abertu-
ra, que vem trazendo o tema 
como o principal foco. Des-
sa forma, são conduzidos os 
elementos para a formação 
do festival de Parintins”, pon-
tuou.

Imaginação e transforma-
ção são os principais lemas 
do trabalho que o artista de-
senvolve para os eventos 
artísticos e folclóricos do Es-
tado. No decorrer do proces-
so criativo para cada peça, 
D’angeles ressalta que a 
criação varia conforme inú-
meros fatores, sejam esses 
o conforto, a valorização e a 
originalidade.

“A minha criação é base-
ada de acordo com a imagi-
nação. Os artistas, no geral, 
trabalham de acordo com a 
percepção. Às vezes estou 
trabalhando em um cocar e 
daquele elemento consigo 
transformá-lo. As inspirações 
vêm e aparecem sem a gente 
querer. Trabalhamos sempre 
com a perfeição e também de 
conduzir elementos que valo-
rizem mais a peça. Também 
para que os itens possam 
ter mais conforto na hora da 
evolução”, disse.

Recomeço
O Festival de Parintins 2022 

volta a ser realizado após 
dois anos de paralisações 
por conta da pandemia da 
Covid-19. Durante o período 
pandêmico, artistas parinti-
nenses buscaram novas for-
mas de conseguir uma ren-
da em meio às dificuldades 
e a Associação dos Artistas 
Plásticos de Parintins (AAPP) 
foi fundamental para contor-
nar a situação.

O Festival Folclórico é uma 
das principais atividades 
econômicas no município e, 
de acordo com o presidente 
da AAPP, Rob Barbosa, a As-
sociação atuou nas buscas 
de novas alternativas para 
diminuir o impacto dos efei-
tos da pandemia no trabalho 
e na renda das famílias dos 
trabalhadores.

“O impacto da pandemia 
foi devastador, mas a AAPP 
conseguiu buscar alternati-
vas para amenizar as dificul-
dades dos seus associados, 
promovendo atividades vir-
tuais. Este festival de 2022 é 
um recomeço de vida. Mui-
tas pessoas se foram, mas 
estamos aqui para tocar para 
frente o legado por muitos 
deixados. O festival vai res-
gatar o poder ativo do povo 
parintinense, tanto na arte 
quanto na economia”, disse 
Rob Barbosa.

A AAPP atua no incentivo 
das atividades artísticas na 
comunidade e busca chamar 
atenção de crianças, jovens 
e adultos para essas ativida-
des, livrando ou direcionando 
um caminho que possa se 
tornar uma pessoa de bem.

Sobre o Festival
O Festival de Parintins 

acontece durante os dias 24, 
25 e 26 de junho, na ilha de 
Parintins, localizada às mar-
gens do rio Amazonas, a 420 

quilômetros de Manaus.
A festa cresceu e virou 

uma superprodução com a 
construção do “Bumbódro-
mo de Parintins”, uma arena 
onde acontecem as apresen-
tações. Nas três noites de 
disputa, o espetáculo chega a 
atrair mais de 100 mil pesso-
as além dos milhares de te-
lespectadores acompanhan-
do por todos os meios de 
comunicação transmitindo o 
evento simultaneamente. 

O festival surgiu a partir 
de uma rivalidade iniciada 
há quase cem anos, quando 
dois “bois” começaram a re-
presentar nas ruas de Parin-
tins o folclore do boi-bumbá. 
Os bois encenam a lenda da 
Mãe Catirina, uma mulher 
que estava grávida e com de-
sejo de comer língua de boi. 
Para satisfazê-la, seu marido, 
Pai Francisco, sacrifica o boi 
favorito do patrão, que amea-
ça matá-lo.

Quem salva Pai Francisco 
da morte é o Pajé, que res-
suscita o boi antes da tragé-
dia acontecer. Toda a lenda 
é ambientada no contexto 
da Amazônia: os povos indí-
genas, as criaturas e toda a 
mística do maior bioma do 
planeta.

O primeiro boi a repre-
sentar essa história foi o 
Garantido, fundado em 1913. 
Nove anos depois, em 1922, 
apareceu o boi Galante, re-
nomeado como Caprichoso 
em 1925. O Garantido usa a 
cor vermelha e o Capricho-
so usa o azul. Nos primór-
dios, a disputa era informal 
e acontecia no centro da ci-
dade de Parintins.

Com fantasias, músicas e 
alegorias, a festividade cres-
ceu e virou uma referência 
turística e cultural da região 
Norte.

Artistas de Parintins dão 
‘cor’ ao Festival Folclórico

Arquivo Pessoal
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Resposta 
do anterior 

 HORÓSCOPO  

Áries 

Libra

Gêmeos

Sagitário

Leão

Aquário

Touro 

Escorpião

Câncer

Capricórnio

Virgem

Peixes

Não force as coisas. Este sen-
timento de isolamento não vai 
durar. Mantenha-se fiel a si mes-
mo. Não há preocupações maio-
res em vista e sua forma está 
relativamente boa. Tudo seria 
melhor se você ouvisse mais seu 
corpo. Você precisa ser firme ao 
expor seus limites para impedir 
que as pessoas pisem em você. 
Pense em você nesta terça-feira.

Você estará completamente li-
vre para expressar o que tem em 
mente e isso trará resultados po-
sitivos. Você não está recebendo 
bastante vitaminas e isso faz que 
você se sinta mais lento. Cuide 
de sua saúde e coma mais frutas 
vermelhas. Volte às suas raízes; 
passe algum tempo com seus 
amigos realmente sinceros. Isso 
vai ajudar você a pensamentos.

Você deve manter distância 
dos acontecimentos recentes. As 
decisões que você fizer vão ser 
objetivas e produtivas no futuro. 
Você está definitivamente em 
boa forma, mas certifique-se de 
manter o ritmo e não se desgas-
te, não faça muito exercício de 
uma só vez. As pessoas perto de 
você parecem ainda mais capri-
chosas do que o habitual. 

Uma ajuda exterior vai auxiliá-
-lo a lidar com um problema de 
uma vez por todas. Sua moral vai 
voltar com força. Você tem uma 
tendência a reagir muito rapida-
mente. Você terá a chance de con-
sertar algo de errado que fez para 
uma pessoa próxima. Algumas 
boas notícias estão a caminho! 
Você terá que ter cuidado para 
não exagerar na intransigência.

A intervenção de um cole-
ga irá ajudá-lo a terminar um 
projeto em andamento que está 
provando ser pesado. Você vai 
melhorar a sua forma deixando 
o passado para trás. Você preci-
sa se superar. Nesta terça-feira, 
você irá atrair pessoas que po-
dem abrir novos horizontes para 
você devido a sua espontaneida-
de. Mantenha a mente aberta.

Você não terá o tempo que 
precisa para se afastar e por 
isso deve agir rapidamente. Fi-
que fora de correntes de ar e 
alterações de temperatura. Você 
precisa recuperar o sono atrasa-
do. Você estará se sentindo mais 
despreocupado, o que lhe per-
mitirá afastar-se no que diz res-
peito a uma questão importante 
que ainda está sem resposta.

Você está projetando seus 
desejos nos outros. Não é o mo-
mento de se lançar em grandes 
discussões. Seria uma boa ideia 
reservar algum tempo para não 
pensar sobre assuntos atuais. 
Você está sobrecarregado de tra-
balho. Sua credibilidade está ga-
nhando e agora é a hora de con-
vencer as pessoas que possam 
apoiar e estar com você.

Não hesite em pedir ajuda 
para superar as suas preocu-
pações e os problemas o mais 
rápido possível. Leve a sério os 
primeiros sinais de negligência a 
sua saúde, seus ossos precisam 
de fortalecimento. Você vai me-
lhorar seus talentos como nego-
ciador. Não tenha medo de seguir 
seus instintos! Seus poderes de 
sedução vão inflar o seu ego.

Você está entusiasmado com 
novas possibilidades. Parece que 
o destino está lhe dando uma 
mãozinha com suas esperanças e 
expectativas. Seria uma boa ideia 
descartar certos hábitos, diminua 
a quantidade de açúcar. Você está 
fazendo a coisa certa em voltar ao 
passado para fazer um balanço 
das coisas. Mas não perca tempo 
com sentimentos inúteis de culpa.

Seu estado de espírito leve 
vai ajudar a evitar os obstácu-
los. Você vai ser filosófico sobre 
as coisas hoje e isso vai lhe tra-
zer sorte. Você precisa ter tempo 
para se concentrar em si mes-
mo, o sono vai recarregar você. 
Você estará em paz com você 
mesmo. Não tem sentido fazer 
esforços que você sente que são 
desnecessários.

Você será capaz de se expres-
sar de forma espontânea e com 
mais liberdade. Não perca esta 
oportunidade. Sua vida amorosa 
vai dominar e equilibrar seus ní-
veis de energia. Mostre-se como 
você é, juntamente com as suas 
necessidades reais. Uma con-
versa sincera com alguém mui-
to querido vai lhe dar um impul-
so excepcional.

Você terá a chance de resol-
ver um conflito com alguém 
próximo. Perdoar vai deixá-lo 
mais aliviado do que você pensa. 
Sua irritabilidade com erros de 
outras pessoas realmente reve-
la a tensão e você com certeza 
deve levar isso em conta. Você 
não vai querer ficar quieto e o 
seu estado de ânimo vai pertur-
bar as pessoas que o rodeiam. 
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Artistas usam as redes 

sociais, na segunda-feira 
(20), para prestar solida-
riedade a Guta Stresser, 
que foi diagnosticada com 
esclerose múltipla, doen-
ça autoimune que afeta o 
sistema nervoso central. 
“Gutinha amada, força e fé”, 
escreveu Natália Lage, em 
comentário no Instagram, 
no perfil da colega com 
quem contracenou em “A 
grande família” (2001-2014).

Nomes como Fernanda 
de Freitas, Ingra Lybera-
to e Heloísa Périssé tam-
bém deixaram mensagens 
para Guta, no post em que 
ela revela a doença. “For-
ça, amada”, escreveu Zezé 
Motta. “Querida, força e es-
tamos aqui te dando todo 
o apoio que você precisar”, 
publicou Alexandra Ri-
chter. “Amada, vai dar tudo 
certo. Estou aqui torcendo 
e com pensamentos posi-
tivos para você”, escreveu 
Gorete Milagres.

O que é esclerose múltipla
A esclerose múltipla é 

uma doença crônica e pro-
gressiva que afeta o cére-
bro e a medula espinhal. 

Guta Stresser é diagnosticada 
com esclerose múltipla

14 TV e Novelas 

Ela piora à medida que o 
sistema imunológico dani-
fica uma substância cha-
mada mielina, que protege 
as fibras nervosas do cére-
bro e da medula espinhal. 
Quando aparecem lesões 
ou cicatrizes, as células 
nervosas não conseguem 
se comunicar umas com 
as outras de forma eficaz.

“Apesar de ser considera-
da rara, afeta muitas pes-
soas. E, ainda hoje, muitas 
vezes o diagnóstico é feito 
em um período tardio”, es-
clarece a médica Nathane 
Braga, neurologista res-
ponsável pelo tratamento 
de Guta, acrescentando 
que “é possível viver muito 
bem com a esclerose múl-
tipla”.

O início da doença ocorre 
normalmente na juventu-
de, por volta dos 30 anos. 
Estimativas da Federação 
Internacional de Esclero-
se Múltipla apontam que 
há cerca de 2,5 milhões de 
pessoas diagnosticadas 
com a doença no mundo. O 
estudo mostra que os pa-
cientes brasileiros têm, em 
média, 41 anos, sendo 74% 
mulheres e 26% homens.

Esclerose múltipla é uma doença crônica e progressiva que afeta o cérebro e a medula espinhal

Divulgação

era um zumbido constante 
no ouvido. Parecia que ha-
via ali um fio desencapa-
do, provocando um curto-
-circuito na minha cabeça”, 
contou Guta Stresser, em 
entrevista à revista “Veja”, 
sobre o início dos sintomas.

A neurologista Nathane 
Braga frisa, em material 
didático preparado em con-
junto com a organização 
Iniciativa FIS, que “no mo-
mento em que o paciente 
recebe o diagnóstico, ele 
vai levá-lo para o resto da 
vida, pois existe tratamen-
to, mas não tem cura”.

Até o momento, a ciência 
não conhece uma forma de 
prevenir a esclerose. “Os es-
pecialistas não sabem por 
que esse processo é desen-
cadeado. O que está compro-
vado é que atinge os movi-
mentos e a fala. Tive muito 
medo”, contou Guta. “Pela 
minha cabeça se desenro-
lava um filme em que eu 
ficava completamente inca-
pacitada. Mas, com a ajuda 
da neurologista, entendi que 
diagnóstico não é sentença 
e que, apesar da doença não 
ter cura, ela tem, sim, trata-
mento”, acrescentou a atriz.

IngredIenTes
1 lata de leite con-

densado
2 e 1/2 xícaras (chá) 

de leite
5 ovos
1 xícara (chá) de pa-

çoca esfarelada
CALDA:
1 xícara (chá) de 

açúcar
1/2 xícara (chá) de 

água

MOdO de preparO
Leve o açúcar e 

a água ao fogo bai-
xo sem mexer até 
formar um cara-
melo. Despeje em 
uma forma de bu-
raco no meio de 24 
cm de diâmetro e 
reserve. No liquidi-
ficador, bata o leite 
condensado, o lei-
te e os ovos por 2 

Pudim de paçocaReceitas
minutos. Misture 
a paçoca com uma 
colher e despeje na 
forma caramelada. 
Leve ao forno mé-
dio preaquecido em 
banho-maria por 
40 minutos ou até 
assar e firmar. Re-
tire, deixe esfriar e 
leve à geladeira por 
3 horas. Retire, de-
senforme e sirva.

“diagnóstico não é sentença”
Os sintomas dessa doen-

ça complexa muitas vezes 
afetam a mobilidade, os 
sentidos, a visão e o equilí-
brio. Apesar do seu meca-
nismo ser conhecido, a cau-
sa ainda é um mistério.

“Comecei a esquecer pa-
lavras bem básicas, como 
‘copo’ e ‘cadeira’. Se ficava 
duas horas parada assistin-
do a um filme na TV, logo 
sentia dores musculares. 
Tinha formigamentos fre-
quentes nos pés e nas mãos, 
enxaquecas fortíssimas e 
variações de humor. O pior 
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Vitória Mansur Haddad se encaminha para revolucionar o universo do erotismo brasileiro ao criar um tipo de nudez voltada 
mais para o lado artístico corporal feminino. Fotos de Vitória revelam uma verdadeira obra de arte que pode ser comparada 
às obras-primas feitas pelas próprias mãos do renomado pintor flamenco Peter Paul Rubens, cujas pinturas de mulheres 
formosas e provocantes faziam o jogo misterioso do mostrar com sutileza, e exalavam pura e inegável sensualidade e 

erotismo em forma de arte.

vitória Haddad
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O governador Wilson 
Lima se encontrou, na tarde 
da segunda-feira (20), com 
o procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, em 
Manaus. A pauta da reu-
nião foi Segurança Pública, 
e aconteceu no Aeroporto 
de Ponta Pelada, na Zona 
Sul de Manaus. O secretário 
de Estado de Segurança Pú-
blica, general Carlos Alberto 
Mansur, também participou 
do encontro. 

Na ocasião, Lima reafir-
mou o compromisso da sua 
gestão com a Segurança 
Pública e destacou investi-
mentos realizados pelo go-
verno estadual, sobretudo 
no combate ao tráfico de 
drogas nos últimos anos. O 
destaque é para a Base Flu-
vial Arpão, implantada para 
sufocar o tráfico de drogas 
no Rio Solimões.

Inaugurada em agosto 
de 2020, nas proximida-
des de Coari, a Base Fluvial 
atende à região do Médio 
Solimões e está em opera-
ção permanente no com-
bate ao tráfico naquela que 
foi a principal rota utiliza-

da pelos narcotraficantes 
para transportar os ilícitos 
pelos rios amazonenses. 
Os trabalhos contam com 
apoio do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública.

Desde a sua criação, a 
base policial integrada 
apreendeu mais de 13,6 
toneladas de drogas e reti-
rou mais de 690 armas de 
fogo de circulação.

A reunião com Augusto 
Aras ocorreu um dia após o 

procurador-geral visitar a 
cidade de Atalaia do Norte, 
para acompanhar os des-
dobramentos da operação 
que elucidou o homicídio 
e ocultação de cadáver do 
indigenista Bruno Pereira 
e do jornalista estrangeiro 
Dom Phillips.

Desde a notificação do 
crime, as forças de segu-
rança pública do Amazo-
nas enviaram reforços para 
a região para o trabalho de 

Wilson dialoga com Aras 
sobre segurança pública
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buscas e investigações. A 
operação envolve a Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros, sob a coorde-
nação da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP-AM). 
Três envolvidos no crime 
já estão presos, os vestígios 
humanos das duas vítimas 
foram localizados e as in-
vestigações seguem em 
curso, dentro da força-tare-
fa com os órgãos federais.

Wilson Lima e Augusto 
Aras falaram da necessi-
dade de ampliar a capaci-
dade operacional naque-
la região. E o governador 
determinou ampliação do 
efetivo de policiais milita-
res na cidade de Atalaia do 
Norte, em consonância ao 
entendimento do PGR.

“Eu acabei de me reunir 
com o secretário de Segu-
rança e a gente já começa 
a montar uma estratégia. E 
vamos continuar discutin-
do com o Governo Federal 
quais outras iniciativas a 
gente vai montar para ga-
rantir a tranquilidade de 
quem mora naquela região”, 
destacou o governador.

 

 

Concurso nº 5673 - 18/06/2022

Prêmio Bilhete Valor do Prêmio (R$)

1º Sorteio

2º Sorteio

1º 37325 R$ 500.000,00
2º 62360 R$ 27.000,00
3º 63706 R$ 24.000,00
4º 65266 R$ 19.000,00
5º 73892 R$ 18.329,00

Concurso n. 2380 - 18/06/2022

04         11            15         26         33        46

04        07          22        30         43        49

01           02          06 

09          10         11          12        14        15         16         18         20         21          22        25

Concurso n. 2551 - 20/06/2022

04            19           20            21            24

28          30           38          43             48 

50           51             57          61              63    

75         78             87         90              91

Lotomania 2328 - 20/06/2022

Concurso n. 2492 - 18/06/2022

10           30          31          33          42           52

01             08             18              51             63             73              76

Concurso n. 5880 - 20/06/2022

Concurso n. 1797 - 20/06/2022

46            56          65             69           76

Um incêndio de 
grandes proporções 
atingiu uma resi-
dência tipo quitine-
te onde moravam 
três famílias. O fato 
aconteceu na se-
gunda-feira (20), na 
rua Cravos da Índia, 
bairro Parque das 
Garças, Zona Leste  
de Manaus.

O corpo de bombei-
ros controlou o fogo, 
mas a casa ficou to-
talmente destruída.

De acordo com o 
seu Joaquim, dono da 
residência, que traba-
lha com reciclagem, 
não se sabe a origem 
do incêndio e o cor-
po de bombeiros fará 
uma perícia para in-
formar o resultado. 
Além disso, as três 
famílias que mora-
vam no local perde-
ram tudo.

Em um vídeo envia-
do que circula nas re-
des sociais, foi poss-
sível ver a proporção 
que estava o fogo, du-
rante o incêndio. 

 
Incêndio 
destrói casa 
na Zona Leste 


